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بيداري اسالمي1
»تأمالت تفصيلي نظري درباره تحوالت اخير خاورميانه اسالمی«

1دکتر علي علوي سيستاني2

چكيده 
پروژه »بيداري اس��امي« با تكيه بر مبادي، مباني و منابع اسامي، از بدو ورود غرب 
مدرن به سرزمين هاي اسام كليد خورده و تاكنون امواج متعددي داشته است. پروژه 
مذكور در حيث س��لبي خود معطوف به گذار از غرب و در حي��ث ايجابي اش معطوف 
به تحقق تمدن اسامي مي باشد. موج اخير بيداري اس��امي نيز از اين قاعده استثناء 
نمي باش��د؛ هر چند برخي تحليل هاي غربي تاش مي كنند تا آن را نسبت به محتواي 
اسامي »البشرط« دانسته و با عنوان »بهار عربي«- كه دغدغه »گذار از استبداد شرقي 
به دموكراسي غربي« را دارد- توصيف كنند، بسياري از مؤلفه هاي توصيف كننده پروژه 
مذكور از جمله خاستگاه، روش، شعارها، پايگاه هاي اجتماعي، منظومه مطالبات و... به 

1. در مقاله حاضر از نظريات اعضاي محترم گروه هاي پژوهشي ذيل-كه به صورت شفاهي استماع شده- بهره 
برده ام: گروه مطالعات اس��ام و غرب )پژوهش��گاه علوم و فرهنگ اسامي قم(، گروه پژوهش��ي صراط )دانشگاه 
صنعتي اصفهان(، گروه پژوهشي كوثر )مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسامي فتوح انديشه(، گروه پژوهشي سمات 
)دانشگاه تهران(، گروه پژوهشي آيت نور )دانش��گاه زاهدان(، گروه پژوهشي كريمان )دانشگاه پيام نور كرمان( و 

گروه پژوهشي سراج منير )شاهرود(.
2. دكتراي علوم سياسي در حوزه انديشه سياسي و تاريخ تحوالت ايران 



بيداري اسامي
72

دوره سوم سال نهم شماره 32 تابستان 91

وضوح بيان گر اسامي بودن آن مي باشد كه بي شك به صورت مستقيم و غير مستقيم از 
انقاب اسامي، حزب اهلل لبنان، حماس و ديگر تحوالتي كه در چند دهه اخير به پررنگ 
شدن عالم اسامي كمك كرده اند، متأثر مي باشد. مهم ترين دستاورد پروژه مذكور، گذار 
از محدوديت هاي مذهبي- جغرافيايي، تشديد كردن ضرورت رويكردهاي تقريبي در 
جهان اسام و اهميت يافتن فقه سياسي اسامي و مهم ترين چالش آن فقدان الگوها و 

مدل هاي مديريت اسامي مناسب با شرايط ويژه جوامع اسامي مي باشد. 
کليدواژه  ها: اسام سياس��ي، فقه سياسي، جنبش هاي اس��امي، بيداري اسامي و 

احياگري اسامي.

مقدمه
تحوالت اخير منطقه خاورميانه اس��امی چنان سريع و در س��طحي گسترده تحقق 
يافت كه ضمن اينكه حيرت بس��ياري از محافل سياس��ي را برانگيخت، آن را در كانون 
محافل علمي قرار داد. مجموعه تحليل هاي سياس��ي- علمي  ارايه شده درباره تحوالت 
مذكور را مي ت��وان در ذيل دو الگو و تئ��وري كامًا متمايز »بيداري اس��امي« و »بهار 
عربي« دسته بندي كرد. تفسير1 تحوالت مذكور بر اساس هر يك از اين دو تئوري نتايج 
و پيامدهاي ويژه اي دارد. به عن��وان مثال تئوري بهار عربي بر اين پيش فرض اس��توار 
است كه سير كلي جوامع اسامي نه تنها در جهت مقابله و تضاد با فرهنگ غرب نبوده، 
بلكه در جهت تحصيل مهم ترين دستاوردهاي آن مي باشد. همچنان كه تحوالت اخير 
خاورميانه عربي نيز با دغدغه گذار از الگوهاي سياس��ي- اس��تبدادي شرقي به الگوي 
ليبرال دموكراسي غربي مي باشد. از سوي ديگر، تئوري بيداري اسامي بر اين پيش فرض 
استوار است كه امواج بيداري اسامي كه بيش از يك سده قبل آغاز شده تاكنون سيري 
اش��تدادي- تكاملي داش��ته و همواره معطوف به گذار از غرب به الگوهاي اسامي تر و 

1. واقعيت اين است كه تفاسير متعدد از فعاليت هاي اس��امي هر چند مي تواند زواياي بيشتري از آن را تبيين 
كند، اما تا زماني كه پيش فرض هاي مهم ناشي از ايدئولوژي، زبان، سمبل ها و... كه تحليل ها و روش شناسي هاي 
آنها را شكل داده اند، شناسايي، تبيين و دفاع نشوند، پذيرش آنها غيركارشناسانه خواهد بود. اساساً واژگان كليدي 
كه فعاليت هاي مذكور را تبيين مي كنند تا چه ميزاني قابل تفاس��ير متعدد هس��تند؟ آيا مي توان پذيرفت كه در 
حالي كه تفاسير يك فعاليت به شدت متضاد هستند، طرفداران آنها ممكن است در عمل به وحدت برسند؟ به نظر 
مي رسد اين تفاسير شايد در مراحلي كه بيداري اسامي در وجه اجمالش مورد ماحظه قرار گيرد، جايي بيابند 
)همچنان كه قبل از انقاب اسامي ايران دو جريان اس��ام گرا و چپ گرا در حالي كه تفاسير متضادي از مسئله 
عدالت ارايه مي كردند در عمل در اس��قاط حكومت پهلوي به وحدت رس��يده بودند(، اما بي شك تفسير بيداري 

اسامي در وجه تفصيلي اش نمي تواند متكثر )تا چه رسد به متضاد( باشد. 
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بومي تر مي باشد.1
هر چند طرف��داران تئوري بهار عربي اقبال نس��بي م��ردم به برخي از روش��نفكران 
تحصيل كرده و طرفدار غرب و نيز برخي مكتوبات2 )جرايد و...( موجود در كش��ورهاي 
عربي را ش��اهد بر ادعاي خود مي دانند،3 اما واقعيت اين اس��ت كه بيش از نيم سده از 
اشغال كشور فلسطين- كه به دليل عرب بودن س��اكنانش و نيز اشتمالش بر نخستين 
قبله مسلمين مورد اهتمام جهان عرب قرار دارد- توسط كشوري نوظهور به نام اسراييل 
مي گذرد و در سراس��ر اين مدت، از سويي شاهد جنگ و س��تيز ميان اعراب و اسراييل 
و از سويي شاهد حمايت غرب و امريكا از اس��راييل بوده ايم. عاوه بر اين، در دهه هاي 
اخير شاهد قرار گرفتن برخي افراد وابسته به غرب در رأس قدرت سياسي در برخي از 

1. عاوه بر اين، توصيف تحوالت اخير در خاورميانه عربي اگر با عن��وان »بهار عربي« صورت بگيرد، در بهترين 
ش��رايط دس��تاوردهاي آن صرفاً در مقياس »عربي« خواهد بود. اين در حالي اس��ت كه توصيف تحوالت مذكور 
با عنوان »بيداري اسامي« باعث مي شود كه دس��تاوردهاي آن در مقياس وسيع تر »اس��امي«- اعم از عربي و 
غيرعربي- باشد و به تعبير مقام معظم رهبري »اسام گرايي با صفاتي چون ضد صهيونيستي بودن، ضد ديكتاتوري 
بودن، استقال طلبي، آزادي خواهي و پيشرفت طلبي در سايه قرآن، مس��ير محتوم و اراده قاطع »همه ملت هاي 
مسلمان« خواهد بود... اراده خداوند به بيداري ملت ها تعلق گرفته اس��ت و قرن اسام و عصر ملت ها فرارسيده و 
در آينده، سرنوشت »كل بشريت« را تحت تأثير قرار خواهد داد.« بيانات مقام معظم رهبري در خطبه عربي نماز 

جمعه، 1390/11/14. 
2. برخي از طرفداران تئوري بهار عربي چنين اس��تدالل مي  كنند كه با ماحظه روزنامه هاي كشورهاي عربي 
انقابي )مثل مصر، تونس و...( به وضوح متوجه مي ش��ويم كه مسئله اس��ام خواهي به مثابه غايت تحوالت اخير 
چندان در آنها پررنگ نيس��ت و مطالبات عمومي بيش��تر بر محور سقوط حكومت  هاي اس��تبدادي و مشاركت 
حداكثري مردم در امور مملكتشان مي باشد. بر اين اساس، تفسير تحوالت مذكور به »بيداري اسامي« تفسيري 
غير واقع بينانه مي باشد. واقعيت اين است كه انتظار كاسه شدن و مكتوب شدن فهم ناشي از تحوالت مذكور آن 
هم در شرايطي كه هنوز خود آن فهم در حال شدن و صيرورت است، انتظاري غير كارشناسانه مي باشد. بسياري 
از تحوالت اجتماعي چنان فشرده و مندمج هستند كه باز شدن بار معرفتي ناشي از آنها به زمان زيادي نياز دارد. 
به عنوان مثال آيا مي توان انتظار داش��ت كه در همان سال هاي نخست انقاب اسامي ايران، مكتوبات )كتاب ها، 
جرايد و...( موجود همه بار معرفتي ناشي از آن را شامل باشند؟ طرفه اينكه حتي اينك با گذشت بيش از سه دهه 
از انقاب اسامي ايران نيز، باز هم مراجعه صرف به كتاب ها و جرايد براي شناخت كم و كيف تحوالت آن ناكافي 
است. چگونه مي  توان انتظار داشت كه نشريات و ديگر مكتوباتي كه همزمان با تحوالت ناشي از موج اخير بيداري 
اسامي درون كشورهاي خاورميانه عربي نگارش يافته اند، به درستي توانسته باشند، همه پيام هاي آن را بازتاب 
دهند، به ويژه اينكه بسياري از آنها چه بسا هنوز توسط همان افراد سابق )و نه ضرورتاً انقابي( منتشر مي شوند؟ 

3. البته بايد توجه داشت كه از آنجا كه جهت گيري تحوالت اجتماعي از همان ابتدا به صورت خالص و ناب وجود 
ندارد، بلكه معموالً در شرايط اوليه مشوب به غير نيز مي باشد، نبايد انتظار داشت كه در امواج بيداري اسامي هيچ 
شاهدي از فرهنگ غير اسامي وجود نداشته باشد. حتي در انقاب اسامي ايران كه به وضوح جهت گيري كانش 
اس��امي بود نيز در ابتدا ش��اهد حضور جريان هاي ليبرال، جريان هاي چپ، جريان هاي سنتي اي كه همزمان با 
حكومت وقت و نيز برپايي حكومت ديني مخالف بودند و... هستيم و هر چه زمان به جلو آمده، بر خلوص اسامي 
آن افزوده شده است. در موج اخير بيداري اسامي نيز شايد شواهدي هم از حضور جريان هاي ملي گرا، غرب گرا، 
چپ گرا و... وجود داشته باشد، آنچه مهم است اين است كه جهت گيري كان آن به سمت ارزش هاي اسامي بوده 
و هر چه زمان هم جلوتر مي آيد اين جهت گيري شفاف تر و ناب تر مي شود. بر اين اساس مي توان گفت كه تفسير بهار 
عربي از موج اخير تحوالت خاورميانه عربي، تفسيري حداقلي است. اين در حالي است كه تفسير بيداري اسامي 

از آن، چنان موسع است كه مي توان تفسير بهار عربي را به مثابه مقدمه آن به حساب آورد. 



بيداري اسامي
74

دوره سوم سال نهم شماره 32 تابستان 91

كشورهاي خاورميانه عربي بوده ايم كه جرقه تحوالت اخير در اعتراض به سياست هاي 
همين افراد زده شد. همه اين قراين به وضوح بيان گر تشديد نوعي نفرت تاريخي ميان 
اعراب و غرب مي باشد.1 بي شك، تفس��ير تحوالت اخير خاورميانه عربي بر پايه الگويي 
كه بيان گر تبديل شدن يك باره همه اين نفرت ها به ميل ها باشد، تفسيري غيرمعقول و 

غير منطقي به نظر مي رسد.2
از سوي ديگر، وجود ش��عارهاي آش��كار اس��امي، برپايي نماز جماعت در ميادين و 
خيابان ها به سبك دوران انقاب در ايران، اشغال سفارت اسراييل در برخي از كشورها از 
جمله مصر، آتش زدن پرچم امريكا، طرح شعارهاي مرگ بر امريكا و مرگ بر اسراييل، 
سردادن شعار اهلل اكبر، اعان صريح قطع ارتباط با اس��راييل و بهبود ارتباطات با ايران، 
مخالفت با وابستگان سياسي- فكري غرب3 و... به وضوح بيان گر اسامي بودن تحوالت 
اخير خاورميانه عربي مي باشد. عاوه بر اين، اصل و قاعده اولي بر اين است كه اعتراضاتي 
كه درون كش��ورهايي كه اكثريت مردم آن مس��لمان بوده و فرهنگ حاكم بر آنها نيز 
اسامي است، »اعتراضاتي اسامي« بوده باشد و بر كساني كه اعتراضات مذكور را غير 
اسامي )غربي( خوانده اند، الزم اس��ت كه دليل و بينه اقامه كنند. بر اين اساس، نبايد 

1. به عنوان يك عامل ديگر نيز مي توان از حداكثري شدن خوي استكباري و استثماري غرب حتي در جغرافياي 
غير اسامي نام برد. از آنجا كه اسام با خوي استكباري در تضاد اس��ت، حتي اگر اين خوي درباره غير مسلمانان 

اعمال شود، موجب ايجاد نفرت ميان مسلمانان و مستكبران مي شود. 
2. اساساً با سست شدن موقعيت  غرب و امريكا در خاورميانه پس از سقوط متحدانشان، دو استراتژي در دستور 
كار آنها قرار گرفت: نخست گذار از ديپلماسي دولتي به ديپلماسي عمومي و دوم گذار از جنگ سخت به جنگ نرم. 
اين هر دو استراتژي غرب و امريكا در كشورهاي اسامي با شكست روبه رو شده است؛ زيرا اوالً در ديپلماسي عمومي 
برخاف ديپلماسي دولتي- كه در پشت در هاي بسته صورت مي گيرد- به صورت آشكار برنامه هايي به مردم عرضه 
مي شود و از آنجا كه غرب و امريكا خوي استكباري و استعماري  دارند، نمي  توانند سياست هاي خود را صادقانه به 
مردم عرضه كنند و مجبورند در همان دايره ديپلماس��ي دولتي باقي بمانند. به عنوان مثال در حالي كه امريكا در 
رويكرد جديد خود به تحوالت خاورميانه اعام كرد كه از انقاب هاي مردمي دفاع كرده و در كنار آنها مي ماند، در 
مورد بحرين و يمن جانب منافع خود را گرفته و از حاكمان دست نشانده اش حمايت نمود و ثانياً  اتخاذ رويكرد جنگ 
نرم نيز نمي تواند طرفي براي غرب و امريكا ببندد؛ چراكه »به گفته جوزف ناي، قدرت نرم يك كشور از ارزش ها، 
فرهنگ و سياست خارجي آن كشور ناشي مي شود و در اين چهارچوب بايد ارزش ها، فرهنگ و سياست خارجي يك 
كشور، هر سه مورد قبول سايرين باشد تا بتواند در ايجاد قدرت نرم سهيم باشد« )محمد بهرامي، »رويكرد دوگانه 
اياالت متحده در قبال بهار عربي«، آرمان) سال نامه 90(، ص151(؛ اين در حالي است كه ارزش هاي استعماري 
غرب و امريكا نمي  تواند مقبول ملت هايي كه چندين دهه توس��ط آنها چپاول ش��ده اند مورد قبول افتد و در اين 

خصوص نيز آنها ناگزير خواهند بود كه همچنان با رويكرد جنگ سخت اهداف شان را پي گيري كنند. 
3. به وضوح ديده مي شود كه در جريان بيداري اخير اسامي، هيچ روشنفكر وابسته به غربي به عنوان رهبر جريان 
از جانب مردم پذيرفته نشده است. برخي از روشنفكراني هم كه در برخي از كشورها نسبتاً تأثيرگذار بوده اند، وجه 
تأثيرگذاري آنها هرگز وابستگي آن به غرب نبوده است. واقعيت اين است كه از آنجايي كه موج اخير بيداري اسامي 
در اعتراض به وابستگي برخي حاكمان اسامي به غرب آغاز شده، انقابيون نسبت به هرگونه وابستگي حساسيت 
ويژه اي پيدا كرده اند تا جايي كه در وجهي افراطي، حتي منكر »تأثيرپذيري«- تا چه رسد به »وابستگي«- از ديگر 

كشورهاي اسامي )از جمله ايران( شده اند. 
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وارد مجادله براي تعيين اسامي بودن يا غربي بودن جنبش هاي اخير كشورهاي عربي 
خاورميانه شد؛ چراكه به نظر مي رس��د مجادله مذكور خود يك مجادله  اي غربي بوده و 

حق اين است كه اسامي بودن جنبش هاي مذكور مفروض انگاشته شود. 
بس��ياري از غربي ها با اين پندار كه كش��ورهاي عربي فاقد آن درجه از بلوغ سياسي 
هستند كه بتوانند اقداماتي شالوده ش��كنانه از جنس انقاب داشته باشند، منكر پديده 
»بيداري اس��امي« ش��ده و حتي برخي از آنها كه ناگزير از اعتراف بدان هستند، آن را 
توطئه اي غربي به منظور بازتفسير اسام به نفع تمدن غرب خوانده اند!1 به نظر مي رسد 
غرب از آن رو از اعتراف به بيداري اس��امي پرهيز مي كند كه بيداري اسامي را موجد 
يك هويت تاريخي پيوسته براي مسلمانان مي بيند. بي شك غرب از پيوستگي تاريخي 
مسلمانان هراس داشته و از همين  روي با طرح ايده دموكراسي ، درصدد گسستن هويت 
اس��امي اس��ت. به عبارت ديگر غرب تاش كرده تا اصالت بيداري اسامي را از طريق 
طرح پروژه دموكراسي به چالش كشد. خوشبختانه از آنجا كه بيداري اسامي پروژه اي 
داراي ريشه هاي تاريخي مشخص در درون كشورهاي اس��امي مي باشد، به راحتي از 
طريق پروژه تحميلي، ذهني )انتزاعي(، بدون تبار تاريخي و شعاري دموكراسي به چالش 
كشيده نمي شود و به رغم تاش هاي غرب، هر چه انقاب اسامي در بستر زمان به جلو 

آمده، وجوه اسامي آنها شفاف تر و پررنگ تر شده است. 
البته بايد توجه داشت كه اسامي بودن يك »خيزش« با اسامي بودن يك »تحول« 
تفاوت دارد. به عنوان مثال ممكن است خيزش هاي اخير در خاورميانه، اسامي باشند 
)بدين معني كه عده اي از مسلمانان با تكيه بر آموزه هاي اسامي به حاكميت سياسي 
وقت خود اعتراض كرده باشند(؛ با اين همه نمي  توان اذعان كرد كه ضرورتاً تحول ناشي 
از اين خيزش ها نيز مي تواند اسامي باشد؛ چراكه تحول زماني مي تواند اسامي خوانده 
ش��ود كه مثًا نرم افزارهاي اداره حكومت )مثل قانون اساسي و ديگر اسناد باالدستي( 
اسامي تنظيم شوند و س��وگيري هاي عملي حاكمان جديد اسامي باشد. عكس اين 
قضيه نيز قابل تصور است؛ بدين معني كه ممكن است خود يك خيزش، اسامي نباشد 
اما تحول ناش��ي از آن به دليل سوار ش��دن جريان هاي اس��امي بر امواج آن خيزش، 

1. برخي ديگر نيز پس از ناتواني از انكار بيداري اسامي با اتخاذ رويكردي تقليل گرايانه به اهداف آن، بر اين باور 
شده اند كه بيداري اس��امي تنها معطوف به رفع فقر، عزل برخي از حاكمان ستمگر، مشاركت سياسي مردم و... 
مي باشد. اين در حالي است كه بيداري اسامي با دغدغه تحقق تام و تمام احكام اسامي بسيار فراتر از موارد يادشده 
خواهد رفت تا آنجا كه حتي براي تحقق رسم اسامي در سرزمين هاي غير اسامي نيز مي توان برنامه ريزي كرد؛ 
چراكه بيداري اسامي با اين درك از اسام به وجود آمده كه آموزه هاي اسامي را به نفع بشريت در همه زمان ها 

و مكان ها مي داند. 
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اسامي باشد. در هر حال از نظر جريان بيداري اسامي آنچه براي چشم انداز تحوالت 
اخير خاورميانه ضروري به نظر مي رسد اين است كه الگوي الترناتيو و جانشين الگو هاي 

پيشين، اسامي طراحي شود.

اسالمی بودن جنبش های بيداری خاورميانه 
اساس��اً  بر پايه تحليل فلس��فه تاري��خ اله��ي،1 هرگون��ه توس��عه معنويت خواهي و 
عدالت خواهي در راس��تاي فرهنگ توحيد و به منزله آماده سازي براي تحقق »ظهور« 
است و از آنجا كه انقاب هاي اخير خاورميانه عربي با دغدغه تحقق عدالت ايجاد شده اند، 
انقاب هايي اسامي خواهند بود نه انقاب هايي غربي.2 يكي از صاحب نظران معاصر براي 

اسامي بودن تحوالت مذكور داليل ذيل را اقامه مي كند: 
1. اين تحوالت، انقاب هاي��ي عدالت خواهانه بوده كه به ص��ورت يك مطالبه فطري 
عليه جريان استكبار شكل گرفته است. اين در حالي است كه جريان استكبار، جرياني 
ضد عدالت اس��ت؛ هر چند در قالب دموكراس��ي ظهور يابد. بر اس��اس فلس��فه تاريخ 
الهي، جوششي كه در نظام فاعليت اتفاق مي افتد، جوش��ش فطرت هاست، اما توسعه 

1. يكي از آسيب هاي روش ش��ناختي درباره تحليل موج اخير بيداري اس��امي در خاورميانه عربي استفاده از 
تئوري هاي اگر نه منسوخ ش��ده، حداقل ضعيف و ناكارآمد جامعه شناسي، علوم سياسي و مديريت موجود- كه از 
طريق برش زدن و تقليل دادن ابژه به حوزه ديسيپليني خود، پروسه تحليل را جلو مي برند- مي باشد. اين در حالي 
است كه به نظر مي رسد براي تحليل موج مذكور بايد از پايگاهي مثل فلسفه تاريخ شروع كرد كه بدون برش زدن 

موضوع، با رويكردي هوليستيك بدان مي پردازد.
2. جريان غرب، جريان ضد عدالت است نه جريان عدالت و از همين  رو است كه مستكبران از آن حمايت مي  كنند. نبايد 
ساده انگارانه پنداشت كه دموكراسي هاي غربي نيز به دنبال تحقق عدالت  اند و لذا آنها نيز جريان هايي توحيدي  )اسامي( 
هستند! فارغ از ناسازگاري دين با بنيادهايي كه انديشه دموكراسي بر آنها استوار است، تجربه طوالني مدت دموكراسي 
در كش��ورهاي غربي به وضوح بيان گر آن است كه انديشه مذكور بي بنيادتر از آن اس��ت كه بتواند به تحقق آرمان هاي 
بلند ديني مثل عدالت، آزادي و... مددي برساند؛ بلكه بر عكس، آراسته شدنش به ظاهري موجه، رهزن هم شده است. 
جان. ال. اسپوزيتو در نقد ديدگاه هايي كه از مش��اركت عمومي مسلمانان در عرصه سياست با عنوان دموكراتيزه شدن 
جوامع اسامي و گذار آنها به سوي غرب ياد مي كنند، مي نويسد: »نكته آشكار در اين مناقشات اين است كه مسلمانان 
به سهولت خواهان انطباق با مدل هاي غربي دموكراسي نيس��تند. عصر وام گيري بي چون و چراي تكنيك ها و مفاهيم 
غربي به سر آمده و امروز تاش براي تأس��يس يك نظام دموكراتيك واقعي در جريان است. اين تاش ها البته ذاتاً ضد 
غربي نيستند، اما دربردارنده »نوعي از شناخت« هستند كه مش��كات زيادي با دموكراسي هاي غربي دارد... ترديدي 
نيست كه هيچ الگوي جهاني و همه پسندي از دموكراسي،  حتي مدل غربي دموكراسي وجود ندارد كه بتواند مورد اتكا و 
ابتناي مردمان درگير در فرآيند دموكراتيك سازي باشد. مشكات رژيم هاي دموكراتيك نوظهور اروپاي شرقي نمودي 
از مشكات و پيچيدگي هاي تجربه جهاني دموكراتيك سازي است.«؛ جان . ال. اسپوزيتو، جنبش هاي اسامي معاصر؛  

اسام و دموكراسي، تهران، ني، 1389، ص68 و 71. 
البته اس��پوزيتو با همه دقت هايي كه به خرج مي دهد، همچنان اميدوار اس��ت كه جهان اس��ام در نهايت به الگوي 
دموكراسي اسامي خواهد رس��د. اين بدين معني است كه وي همچنان اسير مس��ئله »دموكراسي« است و نمي تواند 
تصور كند كه در قالبي غير از دموكراس��ي بتوان به صورت حداكثري و واقعي از حقوق انسان ها دفاع كرد و حتي آنها را 

تشديد و تكامل بخشيد. 
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دموكراسي )عبور از مذهب و حقانيت خداي 
متعال به حقانيت خود انس��ان(، جوش��ش 

اهواء مي باشد. 
2. تحوالت مذكور نه تنه��ا قابل تقليل به 
آرمان هاي غربي )مثل دموكراسي( نيست 
بلكه حت��ي در چهارچ��وب آرمان هاي ملي 
)مثل مبارزه با اس��تبداد داخل��ي به منظور 
افزايش آزادي و س��طح رف��اه عمومي( هم 
نمي گنجد؛ چراكه از آنجا كه جريان استكبار 
يك جريان شبكه اي مي باشد، مبارزه عليه 
آن در هر جايي كه اتفاق بيفتد، در حقيقت 
مبارزه عليه كل شبكه استكبار است. نبايد 
در زمان��ه اي كه از آن تحت عن��وان دهكده 

جهاني ياد مي ش��ود و مديريت ها در مقياس جهاني كردن مس��ائل ص��ورت مي گيرد، 
ساده انديشانه دغدغه هاي جنبش هاي اسامي را دغدغه هايي ملي و جزيره اي دانست.1

3. هر چند فرهنگ موجود در كشورهاي عربي خاورميانه تركيبي از سه اليه فرهنگ 
اسامي، فرهنگ ناسيوناليستي )عربي( و فرهنگ تجدد مي باشد، اما جهت گيري كلي 
جنبش هاي اس��امي در آنها- كه ناگزير بايد از همين ش��رايط فرهنگي تركيبي عبور 

كند- غالباً و قالباً اسامي است. 
4. انگيزش، انتظارات و مطالبات جنبش هاي اسامي هر چند ممكن است در برخي از 
متناظرهاي خود در يك حركت اجتماعي غير اسامي مشترك هم باشند )همچنان كه 
سقوط حكومت پهلوي، دغدغه مشترك اسام گرايان، غرب گرايان و چپ گرايان بود(، 
اما اين به معني افق و جامعه آرماني مشترك آنها نمي باشد. از اين  روي، براي تشخيص 
اسامي بودن جنبش هاي مذكور نبايد به مؤلفه هاي مشترك ميان آنها و غيرشان اشاره 

1. به عبارت ديگر بيداري اس��امي در خاورميانه عربي را اوالً بايد در ش��مار حلقه اي از زنجيره تاريخي بيداري 
اسامي يا موجي از امواج آن دانس��ت و ثانياً اجزاي خود اين حلقه و موج را مرتبط با يكديگر و به صورت شبكه اي 
فهم كرد. بر اين اساس، تسري يافتن عامل انقاب در يكي از كشورهاي عربي مثل تونس به خارج از آن، نه از سر 
تصادف بلكه به دليل وجود ساختار سياسي مشابه در آنها بوده است. اگرچه عامل شبكه  هاي اجتماعي و رسانه هاي 
فراملي در منطقه اي كردن و يكس��ان  نمودن انقاب هاي عربي مؤثر بوده اس��ت، اما تأثير نگرفتن كشورهاي غير 
عربي مجاور آنها، ضمن برجس��ته كردن عامل عربيت در انقاب هاي مذكور، تأكيدي مضاعف بر وجود س��اختار 

سياسي مشابه در آنها دارد. 

وجود شعارهاي آشكار اسالمي، 
برپايي نماز جماعت در ميادين 
و خيابان ها به سبك دوران انقالب 
در ايران، اشغال سفارت اسراييل 
در برخي از كشورها از جمله مصر، 
طرح  امريكا،  پرچم  زدن  آتش 
شعارهاي مرگ بر امريكا و مرگ 
بر اسراييل، سردادن شعار اهلل اكبر، 
اعالن صريح قطع ارتباط با اسراييل 
و بهبود ارتباطات با ايران، مخالفت با 
وابستگان سياسي- فكري غرب و... به 
وضوح بيان گر اسالمي بودن تحوالت 

اخير خاورميانه عربي مي باشد
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كرد بلكه بايد به منظومه مطالبات، نيروهاي در صحنه، روش هاي نيل به مقصد و... توجه 
نمود كه در اين صورت به وضوح درمي يابيم كه آنها معطوف به احياي اسام هستند.

5. اساساً وضعيت اسام و مذهب در كش��ورهاي خاورميانه عربي به گونه اي نبوده كه 
نسبت بدان نفرت عمومي ايجاد شده باشد تا در جنبش هاي مذكور دغدغه عبور از آن 
وجود داشته باشد،1 بلكه بر عكس، ممنوعيت فعاليت اسامي باعث شده تا مردم چنين 

بينديشند كه در صورت تحقق اسام، مشكات آنها حل خواهد شد.2 
از سوي ديگر، اينكه چه زمينه هايي در موج اخير بيداري اسامي در خاورميانه عربي 
تأثير گذاشته نيز در تشخيص ماهيت اسامي و غير اسامي آن مهم است. بي شك برخي 
از تحوالت مهم منطقه خاورميانه در دهه هاي اخير- كه همه آنها منجر به پررنگ  شدن 
عالم اسامي شده اند-3 از جمله پيروزي انقاب اس��امي ايران، جنگ 33روزه لبنان و 

1. به لحاظ تجربي نيز در هيچ كدام از كشورهايي كه بيداري اسامي در آنها در حال اوج گرفتن است، تاكنون فرد 
يا جرياني ادعاي مخالفت با اسام را نداشته و البته نيازي نيز به اين كه اسام خواهي خود را تصريح كنند نداشته اند؛ 
چراكه اسام خواهي در جنبش هايي كه اكثريت قريب به اتفاق انقابيون، خود مسلمان هستند، به  طور طبيعي 

مي تواند مفروض قرار گيرد. 
2. رك: س��يد محمدمهدي ميرباقري، »بيداري اس��امي؛ فرصت ها و تهديدها«، فرهنگ عمومي، س2، ش6، 

دي ماه1390، ص112-116. 
توجه به اين نكته نيز الزم اس��ت كه اساساً  اصل بر اين اس��ت كه در جامعه اس��امي، جنبش ها و حركت هاي 
اجتماعي، اسامي بوده باشند و در اين صورت مخالفان )طرفداران تئوري بهار عربي( الزم است كه براي اسامي 
نبودن آنها دليل اقامه كنند و نه بر عكس. اساساً  كساني كه تحوالت اخير كشورهاي خاورميانه عربي را ناشي از حس 
عدالت خواهانه مردم در برابر بي عدالتي حاكمان مي دانند و با اين اس��تدالل كه چنين حسي حتي در كشورهاي 
غير اسامي نيز ممكن است به وجود آيد، اسامي بودن آنها را زير س��ؤال مي برند از اين مسئله غافل هستند كه 
دين )اسام( و عدالت دو چيز نيستند كه براي به هم رسيدن آنها به يكديگر نيازمند دليل باشيم، بلكه خود درك 
عدالت خواهي مي تواند يك درك ديني باشد. به عنوان مثال در تجربه انقاب اسامي ايران، در حالي كه فداييان 
خلق و ديگر گروه هاي هم سو با ماركسيسم در ايران شعار عدالت و حمايت از مستضعفين را مي دادند، عدالت خواهي 
انقابيون مسلمان و حمايتشان از مستضعفان هرگز تفسير ماركسيستي نشد و هيچ كس هم تاكنون انقاب ايران 
را انقابي ماركسيستي تلقي نكرده است. به وضوح مي توان درك كرد كه اگر در يك نظام كاستي )طبقاتي( مثل 
هندوس��تان، حاكمان بي عدالتي )نابرابري در توزيع( را رويه خود كنند، ح��س و درك عدالت خواهي براي مردم 
نمي   تواند صورت بگيرد؛ چراكه آنها كاست و طبقه را به عنوان سرنوشت محتوم شان پذيرفته اند. بر اين اساس، به 
يقين مي  توان گفت كه اساساً  درك اوليه از مفهوم عدالت خواهي در جوامع عربي مسلمان، يك درك اسامي )نه 
ماركسيستي، ليبراليستي، بوديستي و...( است و تحوالت ناشي از مطالبه اين درك نيز بي شك اسامي خواهد بود. 
3. به عنوان مثال انقاب اس��امي از طريق تقويت »معادله مقاومت«، مطالبات وجدان انس��ان عصر جديد را 
حداكثري كرده است. واقعيت اين است كه انسان هايي كه با پرس��ش هايي كان و عوالم ديگر آشنا شوند، ذائقه 
ميلي و معرفتي آنها تغيير مي كند و از آن پس، حتي اگر اراده هم بكنند، فاصله گرفتن از آن پرس��ش ها و عالم ها 
براي شان مشكل خواهد بود؛ درس��ت مثل كودكي كه فقط تا قبل از اين كه اولين بار شكات را در دهانش بگذارد 
مي توان شكات را برايش لولو تصوير كرد و پس از آنكه شيريني شكات را درك كرد، ديگر تبيين هاي تبليغاتي و 
معرفتي به زحمت قادر خواهند بود تا درك حضوري حاصل شده را از وي بستانند. انقاب اسامي باعث ايجاد درك 
جديدي از مفاهيم آرماني بشر از جمله آزادي، استقال، عدالت، عزت و... به  ويژه براي مسلمانان شده است و زايل 
شدن درك مذكور حتي با تشديد شدن تعصبات قومي- مذهبي، تبليغات و... حداقل به راحتي مقدور نمي باشد. 
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مقاوم��ت 22روزه غزه در تكوي��ن و نضج موج مذكور 
تأثير بس��زا داش��ته اند1 و اين دليلي ديگر بر اسامي 
بودن آن مي باش��د. البته بايد توجه داش��ت كه تأثير 
عوامل مذكور نه ضرورتاً به صورت مباشر و آشكار بلكه 

از طرق ذيل صورت گرفته است: 
1. مقاومت موفقيت آميز جريان هاي اصيل اسامي 
)ايران، ح��زب اهلل لبنان، جهاد اس��امي فلس��طين، 
حم��اس و...( در براب��ر زورگويي ه��اي اس��راييل، 
غرب و امريكا بي��ش از پيش »پوش��الي بودن قدرت 
استكبارگران« را- كه از طريق ماشين هاي تبليغاتي، 
افسانه اي و شكست ناپذير معرفي مي شود- به نمايش 
گذاش��ته اس��ت؛ امري كه به نوبه خود ضمن تعميم 

جريان مقاومت به ديگر جريان هاي هم س��و اما غير فعال، همزمان به تش��ديد اميد در 
كشورهاي اسامي و تضعيف روحيه در كشورهاي استكباري انجاميده است. به عبارت 
ديگر علم تفصيلي جهان اسام به پوش��الي بودن قدرت استكبار جهاني، موجب تغيير 
وضعيت رواني مسلمانان نسبت به آنان مي شود؛  امري كه به نوبه خود بسياري از باج هاي 

جهان اسام به جهان غرب را به راحتي مي تواند منتفي كند.
2. پيروزي هاي نس��بي و مكرر اس��ام گرايان در براب��ر برنامه هاي نظامي، سياس��ي 
و فرهنگ��ي بلوك رقي��ب، زمينه روان��ي- فكري مناس��بي براي طرح »پرس��ش هاي 
شالوده ش��كنانه« از آن را فراهم كرده اس��ت. پرس��ش هاي شالوده ش��كنانه از آنجا كه 
عقانيت موجوديت يك جريان را زير س��ؤال مي برند، گذار از آن را تسهيل مي كنند. از 
همين رو، بي شك موج اخير بيداري اسامي نيز معطوف به گذار از غرب مي باشد. ترديد 
در عقانيت موجوديت غرب در خود دنياي غرب نيز مي تواند داراي پيامدهاي مثبتي 
به نفع جريان مقاومت اسامي باشد؛ چراكه باعث مي شود تا چنين ترديدي حتي براي 
1. حقيقت اين است كه انقاب اس��امي و جريان مقاومت اسامي نبايد به برخي از تأثيرگذاري هاي سطحي و 
زودگذر در تحوالت اخير خاورميانه دل خوش باشند. به عبارت ديگر س��طح تأثيرگذاري انقاب اسامي بر ديگر 
جريان هاي اس��امي نبايد به حوزه بيروني ترين پديده ها و رفتاره��ا تقليل يابد؛ بلكه پ��روژه تأثيرگذاري زماني 
حداكثري مي شود كه انقاب اسامي بتواند »الگو« و »مدل« مديريت اجتماعي را توليد و صادر كند؛ امري كه به 
نظر مي رسد تاكنون از آن غفلت شده است. متأسفانه بس��ياري از متفكران ايراني نيز به دليل ناآشنايي با شرايط 
اجتماعي ديگر كشورهاي اسامي چنين مي پندارند كه همين الگوي ايراني واليت فقيه مي تواند در همه جاهاي 
ديگر نيز كارآمد باشد. اين در حالي است كه حتي اگر محتواي تئوري واليت فقيه هم براي ارايه در ديگر كشورهاي 

اسامي نياز به تغيير نداشته باشد، بي شك قالب آن نيازمند تغيير است. 

بسياري از غربي ها با اين 
پندار كه كشورهاي عربي 
فاقد آن درجه از بلوغ سياسي 
هستند كه بتوانند اقداماتي 
جنس  از  شالوده شكنانه 
انقالب داشته باشند، منكر 
پديده »بيداري اسالمي« 
شده و حتي برخي از آنها كه 
ناگزير از اعتراف بدان هستند، 
آن را توطئه اي غربي به منظور 
بازتفسير اسالم به نفع تمدن 

غرب خوانده اند!
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برخي از انسان هاي درون جبهه غرب نيز حاصل شود. چنين انسان هايي حتي اگر پس 
از ترديد مذكور به جبهه اسامي هم نپيوندند، حداقل از آنجا كه منجر به تضعيف جبهه 

غرب مي شوند، به نوعي به افزايش قدرت جريان اسامي منجر خواهند شد. 
3. جريان مقاومت اسامي به »پررنگ شدن عالم اسامي« مدد رسانده است. انسان ها 
همواره محاط به عالم خود هس��تند و به زحمت مي توانند خارج از چهارچوب هاي آن 
عمل كنند. پررنگ شدن عالم اسامي باعث مي ش��ود تا افكار و رفتار مردمي كه درون 
اين عالم هستند، هر چه بيشتر به اهداف همين عالم مدد رساند. به عبارت ديگر جريان 
مقاومت اسامي باعث حداكثري شدن عالم اس��امي شده است؛ امري كه به نوبه خود 
بستر مناسب براي ش��كل گيري بيداري اس��امي را مهيا مي كند. توجه به اين نكته از 
اين حيث نيز مي تواند با اهميت باش��د كه از آنجا كه عالم غرب مهم ترين غيريت عالم 
اسامي در عصر حاضر است، به هر ميزان كه عالم اس��امي پررنگ شود، ضرورتاً عالم 

غرب كم رنگ تر خواهد شد. 
4. جريان مقاومت اس��امي در دهه هاي اخير به مدد »رس��انه هاي مدرن« از قابليت 
تكثيري بيشتري برخوردار شده اس��ت. هر چند قدرت رسانه اي دنياي غرب به مراتب 
از قدرت رسانه هاي جهان اسام بيشتر بوده، اما اين بدان معني نيست كه كاركردهاي 
رس��انه همواره و منحصراً  در راس��تاي منافع غرب باشد بلكه رس��انه در عصر ما بسان 
يك شمش��ير دولبه عمل كرده كه يك لبه آن مي تواند به نفع جريان بيداري اس��امي 
باش��د. مي توان تصور كرد كه اگر رسانه هاي مدرن وجود نداش��تند، شيريني پيروزي 
جريان حزب اهلل لبنان در جنگ 33روزه بس��يار دير به كام ديگر جريان هاي اسام گرا 
مي نشست؛ همچنان كه در فرض مذكور، تلخي شكست اسراييل نيز بسيار دير به كام 
ديگر مستكبران مي نشس��ت. به عبارت ديگر با وجود رسانه هاي مدرن، ادبيات و ديگر 
نتايج جريان مقاومت اسامي حداكثري شده و به خوبي مي تواند به مثابه پشتوانه براي 

ديگر جريان هاي هم سو در هر جاي جهان كوچك امروزي عمل كند. 
5. جريان مقاومت اسامي، اوالً با حداكثري كردن مواجهه خود با غرب، آستانه تحمل 
اس��امي را از بين برده و باعث عمومي كردن »جرئت اقدام« عليه آن شده است؛ ثانياً 
به دليل ورود به س��احت ايجاب و اثبات، مانع از آن شده كه اسام گرايان تنها به سمت 
فقدان هايشان )مثل آزادي، رفاه، امنيت و...( حركت كنند، بلكه عاوه بر آن، باعث تيز 
شدن خواسته هايشان )مثل نفي اسراييل و...( نيز شده است؛ ثالثاً با توفيق نسبي اش در 
مبارزه، در هر حال باعث برتري وضعيت الحق نسبت به وضعيت سابق گشته است. در 
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هر حال، جريان بيداري اسامي هر نتايجي داشته 
باشد، بي شك براي جهان اسام نسبت به شرايط 

پيشين آن بهتر خواهد بود.
واقعيت اين اس��ت كه انقاب هايي مثل انقاب 
1789 فرانس��ه و انقاب 1917 روسيه از آن روي 
عنوان »كبي��ر« را لقب گرفته اند كه توانس��ته اند 
س��نگ بناهايي اثباتي ب��راي هم��ه ملت  هايي كه 
بخواهند جهت آنها را اتخاذ بكنند گذاشته  اند. البته 
انقاب هاي مذكور در زمان خودشان،  كبير نبوده اند 

و آنچه آنها را كبير كرده، پيامدهاي آنها بوده نه ضرورتاً خودشان. آنچه باعث ترس غرب 
از جنبش هاي اسامي اخير و تأثيرپذيري آنها از ايران شده اين است كه اسامي بودن 
يا شدن اين جنبش ها عمًا به معني »كبير« شدن انقاب ايران خواهد بود و البته بسيار 
طبيعي است كه غرب از اينكه انقاب اس��امي ايران در تاريخ به عنوان »انقاب كبير 
اسامي ايران« ياد شود، نگران باشد؛ چراكه انقاب ايران انقابي است كه در حيث سلبي 
خود معطوف به گذار از غرب شكل گرفته و كبير ش��دن آن به معني به حاشيه رفتن يا 

حذف شدن غرب خواهد بود.1
به نظر مي رسد، تأمات تفصيلي نظري درباره تحوالت اخير خاورميانه عربي مي تواند 

1. به نظر مي رسد در شرايطي كه مسئله بيداري اسامي در مرحله غليان و شور اجتماعي خود مي باشد، تأكيد 
بر روي حيث سلب، معقول تر و كارآمدتر از تأكيد بر روي حيث اثبات آن باش��د. بر اين اساس، در شرايط كنوني 
الزم است مسئله بيداري اسامي و گذار از غرب به صورت تفصيلي و مسئله بيداري اسامي و اسام خواهي )حيث 
ايجابي( به صورت اجمالي مورد بررسي قرار گيرد؛ چراكه طرح تفصيلي مسئله اسام خواهي در اين مرحله باعث 
مي شود تا اختاف در برداشت و تفسير از اسام- كه به صورت خيلي طبيعي صورت خواهد گرفت- مانع از پررنگ 

شدن حيث سلبي آن شود.

بر پايه تحليل فلسفه تاريخ الهي، 
هرگونه توسعه معنويت خواهي 
و عدالت خواهي در راستاي 
منزله  به  و  توحيد  فرهنگ 
آماده سازي براي تحقق »ظهور« 
است و از آنجا كه انقالب هاي 
اخير خاورميانه عربي با دغدغه 
تحقق عدالت ايجاد شده اند، 
انقالب هايي اسالمي خواهند بود 

نه انقالب هايي غربي
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بر وضوح اس��امي بودن1 آنها بيفزايد.2 از اين رو، نوشتار حاضر درصدد است تا برخي از 
محورهاي مهم در اين خصوص را- كه متأسفانه كم تر مورد توجه و التفات قرار گرفته- 

مورد تأمل و بررسي قرار دهد. 

محورهای مهم تحوالت اخير خاورميانه 
1. سطوح بيداري اسالمي 

يكي از داالن هاي مهم، فهم مفاهيم و واژگان هستند. قاعده اين است كه هر چه مفاهيم 
و واژگان دقيق تر تبيين شوند، فهم عميق تر و حتي سريع تر صورت مي گيرد و بر عكس. 
از سوي ديگر، واژگان براي انتقال و تبيين معاني، گاه تنگ تر از آن هستند كه به تنهايي 
بتوانند از عهده برآيند و در اين صورت، ناگزير از تركيب شدن هستند. واژگان تركيبي 

1. البته اين بدين معني نيست كه تمام اسام گرايان فعال در كشورهاي عربي را بتوان به مثابه يك كل واحد در 
نظر گرفت و براي همه آنها يك تحليل واحد عرضه كرد، بلكه آنها تنوعات زيادي دارند. به عنوان مثال در حالي كه 
حزب النهضه تونس تاش مي كند تا يك حزب ميانه رو باشد، مصطفي عبدالجليل رئيس شوراي انتقالي ليبي اعام 
مي  كند كه قوانين آينده كشور ليبي بر اساس شريعت نوشته خواهد شد. آن سوي ديگر، عبدهلل بن كران نخست وزير 
جديد و اسام گراي مراكش ضمن ائتاف با سكوالرها و چپ گرايان و تشكيل يك دولت ائتافي، اعام مي كند كه 
دولتش دخالتي در زندگي خصوصي مردم نخواهد داشت و بر همين اساس، حجاب را براي زنان اجباري نمي كند؛ 
يا اخوان المسلمين مصر- كه در آغاز از همراهي با مردم پرهيز داشته- برخاف حزب تندرو و سلفي النور، از اينكه به 
عنوان يك صنف متمايز اسام گرا شناخته شود پرهيز داشته و بيشتر خواهان آن است كه مطالبات خود را در حوزه 
عمومي مطرح كند. تفاوت هاي اس��ام گرايان به اندازه اي است كه اگر به اهداف كان تر توجه نكنند، بعيد نيست 
كه مهم ترين مسئله آينده آنها پس از پيروزي جنبش هاي اسامي، حل كردن چالش هاي دروني خودشان باشد. 
2. به لحاظ عملي نيز بدترين وضعيت متص��ور اين خواهد بود كه پس از اقامه داليل حداكثري براي اس��امي 
خواندن موج اخير تحوالت خاورميانه عربي و تبليغات قابل ماحظه در اين خصوص، تحوالت مذكور در نهايت به 
اسام خواهي روي نياورده و عمًا رويكردهاي هم سو با غرب اتخاذ كنند. آيا در اين صورت، پروژه اسام گرايي اعتبار 
نظري- عملي خود را از دست نخواهد داد؟! واقعيت اين است كه حتي در فرض مذكور، باز هم پروژه اسام گرايي 
گامي در جهت تكامل و موفقيت خود برداشته اس��ت؛ چراكه تجربه شكس��ت هاي موردي به درستي مي توانند 
سرمايه نقد و ارزيابي موارد مشابه خود در آينده باش��ند. به عنوان مثال تجربه شكست خورده اعتماد به بني صدر 
در انقاب اسامي ايران سرمايه نقد و ارزيابي امثال وي در آينده آن شده  است. به عبارت ديگر بايد ميان ساحات 
سه گانه فرد، اجتماع و تاريخ تفكيك قائل شد؛ بسا مواردي كه بر اساس ماك هاي ساحت فرد، شكست و تلخ، اما 
بر اساس ماك هاي ساحت اجتماع، موفقيت و پيروزي باشند )مثل مسئله سربازي رفتن پسران(؛ يا بسا مواردي 
كه بر اساس ماك هاي ساحت اجتماع، شكست و تلخ، اما بر اساس ماك هاي ساحت تاريخ، موفقيت و پيروزي 
باش��ند )مثل قيام كربا(. بر اين اساس، شكست ظاهري در جريان بيداري اس��امي در يك مرحله مثل شكست 
يك كشتي گير در مقام تمرين براي قهرماني است. بي شك كش��تي گيري كه پس از تجربه چندين بار شكست بر 
روي سكوي قهرماني ايستاده به مراتب از كسي كه بدون تجربه مذكور بر سكوي قهرماني قرار مي گيرد، مجرب تر، 
كشتي گيرتر و كارآمدتر اس��ت. در اين صورت، هر نتيجه اي كه تحوالت اخير كشورهاي خاورميانه عربي داشته 
باشد )اعم از شكست ظاهري يا پيروزي( به دليل اينكه مطالبات اسام خواهي در فرآيند آن حداكثري شده، پروژه 

بيداري اسامي را يك گام به جلو خواهد برد.
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مي توانند احترازي- اعراضي1 يا توضيحي- تفس��يري2 باشند. 
تركيب »بيداري اس��امي« تركيبي احترازي- اعراضي است 
كه از دو واژه »خواب اسامي« و »بيداري غير اسامي« متمايز 

مي شود. 
اسام، دين بيداري )يقظه( اس��ت و از اين  رو، تعبير »خواب 
اسامي« به معني اتخاذ يك »رويكرد« در شرايط عادي، نوعي 

پارادوكس بوده و براي همه معتقدان و حتي صرفاً آشنايان با اسام نامأنوس مي باشد. 
اين در حالي است كه تعبير مذكور به مثابه يك »برنامه« در شرايط خاص مثل وضعيت 
تقيه، نوعي »تاكتيك سياسي- فرهنگي« بوده و به لحاظ معنايي بيش از آنكه با خواب 
در معاني منفي اش مثل غفلت، فعال نبودن و... تناسب داشته باشد، به يك »تدبير« ناشي 
از »زمان آگاهي« مي ماند. به عبارت ديگر خواب اس��امي تنها در صورتي كه نسخه اي 
خاص از بيداري اسامي باشد، معني داشته و تجويز مي شود و در غير اين صورت، مهمل 
و غير قابل تجويز مي باش��د. هر چند تجربه تاريخي اس��تفاده از تاكتيك مذكور توسط 
برخي مصلحان اجتماعي شيعه از جمله آيت اهلل حايري يزدي در مقطع تأسيس حوزه 
علميه قم بس��يار كارآمد بوده، اما در كاربرد اين تاكتيك توجه به دو نكته حايز اهميت 
است: نخس��ت اينكه »تاكتيك« مذكور نبايد تبديل به يك »استراتژي« شود؛ چراكه 
تداوم يك عمل، مس��تلزم عادت بدان بوده و عادت نيز ضمن اينكه هنجارساز مي شود، 
تغيير آن به زحمت ممكن است و دوم اينكه تاكتيك مذكور نبايد عموميت بيابد؛ چراكه 
هر پديده اي كه عموميت يافت تبديل به فرهنگ شده و تغيير فرهنگ نيز بسيار هزينه بر 
خواهد بود. بيداري اسامي اما مقوله اي متفاوت بوده و نه فقط تاكتيك، بلكه استراتژي 

اسام مي باشد. 
بيداري براي انسان ها در چند سطح قابل تحقق است: نخست، بيداري در سطح فردي 
است كه هم گسترده و هم شايع مي باشد و مي تواند خاستگاه فردي يا اجتماعي داشته 
باشد. خاس��تگاه فردي بيداري، ناشي از ش��رايط تحصيلي، روحي )ايماني(، جسمي و 
رواني )انگيزشي( و خاس��تگاه اجتماعي آن، معموالً ناش��ي از محيط بيروني مي باشد؛ 
دوم، بيداري اجتماعي است كه گستره و شيوع آن از بيداري فردي كمتر بوده و معموالً 

1. به عنوان مثال تركيب »اسام ناب« در ادبيات حضرت امام)س(، تركيبي احترازي- اعراضي بوده و در برابر 
»اسام امريكايي« به كار مي رود. 

2. به عنوان مثال تركيب »اسام عزيز« در ادبيات حضرت امام)س(، تركيبي توضيحي- تفسيري بوده و كاربرد 
آن تقابلي )مثًا در تقابل تركيب »اسام غير عزيز«( نمي باشد. 

بايد توجه داشت 
كه اسالمي بودن يك 
»خيزش« با اسالمي 
بودن يك »تحول« 

تفاوت دارد 
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مسبوق به بيداري فردي مي باشد؛ بدين معني كه تا زماني كه براي تعداد زيادي از افراد 
جامعه بيداري حاصل نشود، امكان نيل به بيداري اجتماعي نخواهد بود؛ سوم، بيداري 
تاريخي اس��ت كه برترين و در عين حال نادرترين نوع بيداري بوده و براي افراد و اقوام 
در شرايط خاص به وجود مي آيد.1 در مقايس��ه ميان سه سطح مذكور بيداري، توجه به 
اين نكته الزم است كه اوالً انس��ان ها هر چه از مقياس فردي به مقياس تاريخي حركت 
مي كنند، بيداري آنها، كندتر و سخت تر و در عين حال، بادوام تر و داراي نتايج بيشتر و 
كان تر مي شود؛ ثانياً برخاف سطح نخست كه مي تواند قائم به خود فرد باشد و معموالً 
هم چنين است، دو س��طح اخير، بدون يك مركز ثقل )رهبري و فرماندهي( به زحمت 

1. اساساً برش هاي مختلف از مقوله بيداري اسامي، تحليل هاي متفاوتي را مي تواند ايجاد كند كه گاه مي توانند 
با يكديگر در تضاد باشند كه البته گريزي از آن نيس��ت؛ چراكه مادام كه مسئله بيداري اسامي تجزيه نشده و در 
اجزاي خود نيز به تفصيل نرسد، طرح راهبردي شفافي در خصوص آن نمي توان ارايه كرد. برخي از برش هايي كه 

مي توانند اين مسئله را از زاويه هاي متفاوت بكاوند، عبارت اند از: 
نخست، بيداري اس��امي به مثابه يك جريان اجتماعي: به نظر مي رس��د، تحليل بيداري اسامي به مثابه يك 
جريان اجتماعي بايد كامًا به صورت پس��يني و زماني صورت بگيرد كه براي بس��ياري از طبقات مختلف جامعه 
تبديل به مسئله شده باشد؛ چراكه اساساً مسائل انساني قبل از اين كه فراگير و شامل شوند، اطاق عنوان مسائل 
اجتماعي بر آنها با مسامحه خواهد بود )البته قبل از اجتماعي شدن مسئله اي مثل بيداري اسامي تنها مي توان 

اين پرسش را مطرح كرد كه براي اجتماعي و فراگير شدن اين بيداري اسامي چه اقداماتي بايد انجام داد(. 
دوم، بيداري اسامي به مثابه يك جريان سياسي: تحليل بيداري اسامي به مثابه يك جريان سياسي از اين حيث 
با تحليل اين مسئله به مثابه يك جريان اجتماعي يا يك جريان فرهنگي متفاوت است كه جريان هاي سياسي به 
دليل ماهيت كاركردي كه دارند مستلزم يك هسته و مركز تشكياتي هستند. به عبارت ديگر جريان هاي سياسي 
از جريان هاي اجتماعي و فرهنگي تشكياتي تر هستند. تشكيات، مستلزم اولويت بندي و رتبه بندي دغدغه ها، 
مناصب، كاركردها، نتايج و... مي باشد. از اين رو، در تحليل بيداري اسامي به مثابه يك جريان سياسي الزم است از 
مؤلفه هاي فوق پرسش شود و اگر به عنوان مثال دريافتيم كه برخي يا بسياري از مؤلفه هاي پيش گفته در بيداري 
اسامي موجود، فاقد مصداق و پاسخ هستند، بايد چنين برداشت كنيم كه بيداري اسامي هنوز به مرحله سياسي 

خود نرسيده است. 
س��وم، بيداري اس��امي به مثابه يك جريان فرهنگي: تحليل بيداري اس��امي به مثابه يك جريان فرهنگي از 
اين حيث با تحليل اين مس��ئله به مثابه يك جريان اجتماعي يا يك جريان سياس��ي متفاوت است كه- برخاف 
جريان هاي اجتماعي و سياسي- جريان هاي فرهنگي نمي توانند بدون تبار و تاريخ نسبتاً درازمدت باشند. دليل اين 
قضيه اين است كه مسائل سياسي و اجتماعي مي توانند به صورت دفعي رخ نمايان كنند و فراگير شوند )همچنان 
كه مي توانند داراي تبار و تاريخ درازمدت باشند(، اما مسائل فرهنگي به دليل ماهيت فرهنگ-  كه طي يك فرآيند 
آرام و بطيء ش��كل مي گيرد- معموالً نمي توانند دفعي به وجود آيند. البته مسائل فرهنگي نيز روزي از عدم پا به 
عرصه وجود گذاشته اند، اما سخن بر سر »جريان« بودن است. به عبارت ديگر، مسائل فرهنگي اگر بخواهند تبديل 
به جريان شوند ناگزير از تاريخي شدن هستند؛ برخاف مسائل اجتماعي و سياسي. از اين رو، تحليل بيداري اسامي 

به مثابه يك جريان فرهنگي، مستلزم رفتن به عمق تاريخ كشورهاي اسامي خواهد بود. 
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حاصل مي شود.1
از سوي ديگر، بيداري براي انسان ها در چند پايگاه صورت مي گيرد: نخست، بيداري 
در پايگاه »فطرت« است كه هم گسترده و هم شايع مي باشد. فطرت پايگاهي است كه 
حداقلي از ودايع الهي را به صورت مشترك در اختيار همه انسان ها قرار مي دهد. ودايع 
مذكور به دليل اينكه هم در نهايت درستي قرار داش��ته و هم بادوام هستند، از ظرفيت 
بسيار بااليي براي بيداري و هدايت انسان ها برخوردارند. دوم، بيداري در پايگاه »دين 
خاص« )مثل اسام( است كه ناش��ي از جهت گيري هاي همان دين مي باشد. بيداري 
ديني تابع متغيري از دين داري مي باش��د؛ بدين معني كه بيداري ديني در پرتو التزام 
عملي به دين سريع تر و ناب تر صورت مي گيرد؛ سوم، بيداري در پايگاه »جامعه خاص«2 
)مثل ايران( است كه ناشي از ظرفيت هاي تاريخي- جغرافيايي همان جامعه مي باشد. 
به عنوان مثال مردم جامعه اي كه در مع��رض تحوالت و رخدادهاي تأثيرگذار در تاريخ 
قرار دارند، نسبت به مردم جامعه اي كه فاقد اين ويژگي بوده يا با درصد كمتري واجد آن 

مي باشند، فرصت هاي بيشتر و مناسب تري براي بيداري در اختيار دارند.

1. در خصوص سهم اراده هاي انساني در تحوالت اجتماعي دو ديدگاه كان وجود دارد: بر اساس ديدگاه معروف 
به »رفتار جمعي« )collective behaviour(، هويت جمعي به عنوان چيزي كه ايجاد همانندي و همبستگي 
مي  كند، مقدم بر عمل جمعي بوده و اراده فرد به س��ادگي در گروه حل و با آن همس��ان مي ش��ود. نظريه ازدحام 
)crowd theory( با تأكيد بر عقل جمعي نمونه اي افراطي از نظريات تق��دم هويت و تعلق پذيري بر اراده فرد 
مي باشد. در مقابل، نظريه بسيج منابع )resource moblization( ضمن تأكيد بر انگيزش هاي عقاني فاعان 
به عنوان بخشي از يك جمع، بر تأثر آنها از ديدگاه هاي يك »رهبر« صحه مي گذارد. )اسام گرايي و نظريه جنبش 
اجتماعي، ص92( به نظر مي رسد، نظريه رفتار جمعي درصدد نفي كلي رهبري اجتماعي نباشد، بلكه خاستگاه و 
اساس آن را قبل از اجتماع نه پس از آن مي داند. بر اساس نگرش اسامي، ناب ترين مفهومي كه در حوزه تعلقات 
بنيادين اجتماعي نقش رهبري جوامع را برعهده دارد، مفهوم »رب« مي باشد، همچنان كه ناب ترين مفهوم ملموس 
و مشهودي كه پس از شكل گيري اوليه اجتماع، رهبري آن را بر عهده مي گيرد، مفهوم »امام« به معني شيعي آن 

)حجت الهي( مي باشد. 
2. واضح است كه براي پيشبرد پروژه بيداري اسامي در جوامع مختلف اسامي، مي توان به موانع بالفعل و بالقوه 

درون آنها توجه داشت. برخي از آنها كه الزم است برطرف گردد، عبارت اند از:
الف. نايكساني ظرفيت هاي علمي- اطاعاتي: از آنجا كه امكان يكسان كردن آگاهي آنها حداقل در شرايط كنوني 
و به يك باره نمي باشد به نظر مي رسد طراحي نسخه هاي حركت متفاوت و متناس��ب با شرايط هر يك از جوامع 

مذكور از اقدامات شايسته و بايسته باشد.
ب. نايكس��اني ظرفيت هاي اقتصادي: واقعيت اين اس��ت كه وضعيت اقتصادي برخي از كشورهاي اسامي به 
گونه اي است كه تا شرايط اوليه بقاي آنها فراهم نش��ود امكان فعال شدن ابعاد فرهنگي پروژه بيداري اسامي در 
آنها نخواهد بود. از اين رو، تاش ب��راي بهبود وضع اقتصادي اين جوامع به مثاب��ه پيش زمينه پروژه مذكور امري 

شايسته و بايسته است. 
ج. نايكساني وضعيت سياسي: متأسفانه دولت هاي بسياري از كشورهاي اسامي عمًا )نه ضرورتاً( فاقد استقال 
سياسي بوده و اين مسئله زمينه ساز وابستگي آنها به كشور يا كشورهاي استعمارگر در حوزه هاي مختلف اقتصاد، 
فرهنگ و سياست شده است. پروژه بيداري اسامي در اين كشورها بيشتر از طريق پررنگ  كردن سلب و نقد غرب 

فعال مي شود. 
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در مقايسه ميان سه پايگاه مذكور بيداري مي توان 
چنين نتيجه گرف��ت كه: بي��داري در پايگاه فطرت، 
مي تواند توس��ط »خود فرد« و بدون رهبري بيروني 
صورت بگيرد؛ هر چند رهبر بيروني مي تواند در فعال 
كردن فطرت نقش بسزا داش��ته باشد. از سوي ديگر، 
بيداري در پايگاه دين، بي شك بدون »رسول و امام« 
صورت نمي گيرد. تفاوت اين بيداري با بيداري فطري 
در اين اس��ت كه براي آش��نا شدن و ش��نيدن ودايع 
فطرت نيازي ب��ه اباغ بيروني نيس��ت؛ اين در حالي 
است كه آشنا شدن و شنيدن آموزه هاي ديني مقتضي اباغ بيروني است. از سوي سوم، 
بيداري در پايگاه جامعه خاص، نه صرفاً توس��ط خود اف��راد مي تواند صورت بگيرد و نه 
منوط به رهبري با ويژگي هاي خاص رسول و امام مي باش��د و در عين حال، نمي تواند 
فاقد »رهبري بيروني« باش��د.1 البته افراد يك جامعه مي توانند به هنگام روبه رو شدن 
با بحران ها و شرايط تاريخي ويژه برخي ظرفيت هاي دروني خود را فعال كنند )كه اين 
فعاليت خود، نوعي بيداري است(؛ اما نكته اينجاست كه اين نوع بيداري، زماني وصف 
اجتماعي به خود مي گيرد و به »جامعه« منتسب مي شود كه واجد روحي جمعي شود 

و نه اينكه صرفاً صورتي گروهي به خود بگيرد. 
به عبارت ديگر ممكن است اراده آحاد جامعه اي در جهتي فعال شود، اما مادام كه آن 
»روح جمعي« به وجود نيايد، اين اراده ها به رغم فعال شدنش��ان نمي  توانند كارويژ ه اي 
فرافردي پي��دا كنند. بهترين دلي��ل براي ادعاي مذك��ور، فعال ش��دن اراده  هاي ضد 
استبدادي و ضد اس��تعماري مسلمانان برخي از كشورهاي اس��امي اي كه اخيراً موج 
جديدي از بيداري اسامي را ايجاد كرده اند )از جمله مصر، يمن، بحرين و...( از سال ها 
قبل مي باشد. به  وضوح قابل دريافت است كه ميان فعال شدن اراده هاي فردي و حيث 
اجتماعي پيدا كردن آنها به لحاظ زماني فاصله اي قابل ماحظه وجود دارد. اين شكاف و 
فاصله ضرورتاً از طريق رهبران اجتماعي پر مي شود و دليل اينكه در برخي از كشورهاي 
اسامي )از جمله اندونزي و...(، به رغم فعال ش��دن اراده هاي افراد در جهت برنامه هاي 
اسامي و ضد استبدادي و ضد استكباري، همچنان شاهد يك پويش اجتماعي نيستيم، 

1. راز اين قضيه در اين نكته نهفته است كه جامعه، نمي تواند مجموع همان افرادش باشد، بلكه واجد روحي است 
كه نه قابل تقليل به فرد يا افرادش مي باشد و نه بيگانه با آنهاست؛ روحي كه مي تواند بسان يك »نخ تسبيح« مايه 

انسجام مهره هاي اجتماع باشد. 

برخي از تحوالت مهم منطقه 
خاورميانه در دهه هاي اخير- 
كه همه آنها منجر به پررنگ  
شدن عالم اسالمي شده اند- 
از جمله پيروزي انقالب 
اسالمي ايران، جنگ 33روزه 
22روزه  بنان و مقاومت  ل
غزه در تكوين و نضج موج 

مذكور تأثير بسزا داشته اند
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فقدان رهبران اجتماعي هم سو مي باشد. 
بيداري اسامي گاهي نتيجه فرآيند طبيعي رشد و تكامل يك جامعه در فضاي صلح و 
آرامش است كه در اين صورت- بسان كودكي كه در مرئي و منظر والدين خود به صورت 
طبيعي رشد مي كند- چندان نمود روشن ندارد، اگرچه حقيقتاً رشد تحقق يافته است 
و گاهي نتيجه قرار گرفتن جامعه در متن يك بحران داخلي يا خارجي است كه مستلزم 
فعال شدن پتانسيل و ظرفيت هاي دروني آن مي شود. اين نوع بيداري به دليل شرايط 
تاريخي خاص خود، داراي نمودهاي آشكار مي باش��د كه يكي از آنها، »رهبري جريان 

بيداري« مي باشد.
واقعيت اين اس��ت كه ماهيت تحوالت اجتماعي به گونه اي است كه بدون وجود يك 
رهبر و امام صورت نمي گي��رد. حتي برخي تحوالت اجتماعي كه ب��ه ظاهر فاقد وجود 
يك رهبر آشكار هستند نيز بي شك متأثر از يك رهبري معنوي يا يك رهبري كه بنا به 
داليلي آگاهانه »پنهان شدن« را انتخاب كرده، مي باشند. از همين روست كه تحليل هاي 
كارشناس��ان در خصوص موج جديد جريان بيداري اس��امي- به رغ��م اينكه در اكثر 
كشورها به ظاهر فاقد يك رهبري آشكار و مورد توافق همه انقابيون مي باشد- همواره 
ناظر به نقطه ثقل جري��ان )يعني رهبري آن( مي باش��د. به عنوان مث��ال تحليل هايي 
كه از جريان مذكور با عنوان »به��ار عربي« ياد مي كنند، آن را مرحله  گذار از ش��رايط 
پيشادموكراسي به شرايط پسادموكراسي دانسته و در اين صورت، رهبري معنوي آن را 
به غرب، نهادها و نرم افزارهاي مديريت مدني آن نسبت مي دهند. در مقابل، تحليل هايي 
كه- به درستي- از جريان مذكور با عنوان »بيداري اسامي« ياد مي كنند، آن را موجي 
جديد در تداوم جريان اسام خواهي جوامع اس��امي كه از سويي معطوف به بازگشت 
به اصالت هاي اسامي و از س��ويي معطوف به گذار از غرب و نهادها و افراد وابسته بدان 
مي باشد، دانسته و در اين صورت، رهبري معنوي آن را به انقاب اسامي و زعيم ديني- 

سياسي آن نسبت مي دهند. 
به نظر مي رسد هر چه رهبري يك جريان اجتماعي آش��كارتر باشد )يا به تعبير بهتر، 
توان آشكارتر شدن داشته باشد(، جريان مذكور از قوت بيشتري برخوردار خواهد بود. 
»رهبري پنهان« يك جريان، نش��ان از وجود ش��رايطي دارد كه مي تواند به نقطه ثقل 
جريان چنان فشار آورد كه آن را به محاق برد؛ در حالي كه »رهبري آشكار« يك جريان 
هر چند در معرض خطرهاي بيش��تري قرار خواهد داش��ت، از ق��درت فزون تري براي 
مديريت جريانش برخوردار خواهد بود؛ چراكه به لحاظ انگيزش��ي در ميان طرفداران 
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خود مؤثرتر و به لحاظ رواني براي رقباي خود جدي تر خواهد بود. به عبارت ديگر رهبري 
آشكار يك جريان  نش��ان از آمادگي آن براي »مواجهه حداكثري« با ديگر جريان هاي 
رقيب مي باشد. مواجهه حداكثري خود مس��بوق به تفصيل رسيدن يك جريان است؛ 
چراكه مادام كه جريان مذكور در اجمال خود به سر مي برد، حداكثر مي تواند در سطح 

كليات با غيريت هاي خود مواجهه يابد. 
مواجهه جريان اسامي با غيريت هايش ضرورتاً بايد مواجهه اي اسامي باشد؛ چراكه 
بيداري اين جريان، بيداري اسامي است. مواجهه اسامي، مواجهه اي ديني و انساني 
اس��ت و حتي اگر معطوف به حذف يا هضم رقيب باش��د، نمي تواند از چهارچوب هاي 
اخاقي- س��اختاري اس��ام فراتر رود. از اين رو، به عنوان مثال در بخش »تبليغات«، 
مواجهه مذكور نمي  تواند بر فريب افكار عمومي و دروغ پراكني تكيه كند؛ همچنان كه 

در بخش »عمليات« نيز نمي تواند بر روش هاي غير انساني مثل ترور استوار شود. 
اسام دين آگاهي و ذكر اس��ت و در اين صورت، بيداري اس��امي بيش از هر عاملي، 
بايد مس��بوق به »خودآگاهي و تذكار تاريخي« باشد. راز نياز جريان بيداري اسامي به 
رهبر و امام نيز در همين نكته نهفته است؛ چراكه رسالت نخستين و اساسي امام و ولي، 
همين آگاهي و تذكر است. تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه امواج بيداري اسامي 
به ميزاني كه از ارتباط صحيح و منطقي با رهبر و امامي ديني برخوردار بوده اند، توفيق 
و پيروزي كسب كرده اند. رهبران ديني نيز به ميزان آشنايي شان با قواعد حركت تاريخ 
توانس��ته اند اقوام خود را به صورت ميان بر در جاده هاي تاريخ حركت دهند. به عبارت 
ديگر رهبر نه تنها »علت محدثه« بي��داري و حركت تكاملي اقوام اس��ت، بلكه »علت 
مبقيه« آن نيز مي باشد و عقانيت توصيه »پش��تيبان واليت فقيه باشيد تا به مملكت 

آسيبي نرسد« نيز در همين  باور ريشه دارد. 
از سوي ديگر، »بيداري اسامي« تنها در سايه »اس��ام بيدار« مي تواند محقق شود. 
توجه به اين نكته از اين حيث مهم اس��ت كه گاه جرياني با ش��عارهاي اس��امي ظهور 
مي كنند كه بس��ياري از اعضا و رهبران آن  وابس��ته به كانو ن هاي غير اسامي هستند. 
نمونه بارز اين نوع جريان ها را در س��ال هاي اخير در جريان معارض دولت بشار اسد در 
سوريه شاهد هستيم كه به رغم شعارهاي به ظاهر بر حق و داراي لعاب اسامي، وابستگي 
سياس��ي- فكري واضحي به امريكا و قمرهاي وابسته بدان دارند. اين در حالي است كه 

»اسام بيدار« نمي تواند »اسام وابسته« باشد. 
به عبارت ديگر، در جريان اخير بيداري اسامي دو اليه را بايد از يكديگر تفكيك كرد: 
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نخست اليه توده مردم كه عمدتاً مسلمان بوده و حتي خواهان تحقق و اجراي برنامه هاي 
اسامي نيز هستند1 و دوم اليه جريان هاي خارجي فعال در كشورهاي در حال انقاب 
كه هر چند س��ه جريان از چهار جريان خارجي فعال )غرب، عربستان، تركيه و ايران( 
كشورهاي اس��امي مي باشند، ضرورتاً دغدغه هاي اس��امي ندارند و بلكه دغدغه هاي 
سياسي در اين دخالت ها به صورت جدي تري دنبال مي شود. به عنوان مثال دغدغه هاي 
تركيه بيش از آنكه اسامي باشد، سكوالر و در جهت هم سويي با الگوهاي غربي است؛ 
همچنان كه دغدغه هاي عربس��تان نيز هر چند خالي از بار ايدئولوژيك نمي باش��د، اما 
بيشتر از آن، بار سياس��ي دارد. در اين ميان، تنها كش��وري كه دغدغه هاي ديني آن بر 
دغدغه هاي سياس��ي اش غلبه داشته و بدان ها جهت مي دهد، كش��ور ايران است كه از 
س��ويي وجود برخي تعصبات مذهبي- قومي و از س��ويي، تبليغات شديد غرب مانع از 
تأثيرگذاري آشكار و گسترده آن بر جريان هاي اسام گراي سني مي باشد. به نظر مي رسد 
برآيند فعاليت هاي خارجي چهار جريان مذكور ب��ر جهت گيري نهايي جريان بيداري 
اسامي تأثير بسزايي خواهد داشت؛ هر چند در اين ميان ميزان بيداري خود ملت هاي 

انقابي بيشترين نقش را دارد. 
از سوي ديگر جريان بيداري در پايگاه دين )اسام( و جوامع اسامي را از جانب مراحل 
متمايز آن نيز مي توان مورد مطالعه قرار داد كه بر اساس آن، شكل قديمي تر و در عين 
حال رايج تر بيدري اسامي، خارج شدن مسلمانان از بند هاي استبدادي داخلي يا از يوغ 
استعمار خارجي بوده كه نمود اجتماعي آن در قالب نهضت ها، جنبش ها و انقاب هاي 
اسامي خود را نشان داده و مي دهد. اين در حالي است كه شكل جديدتر آن- كه البته 
در گذشته هم مصاديق نادري داشته و امروزه در حال تبديل شدن به يك جريان رايج 
مي باشد- در حالي كه همه دستاوردهاي ش��كل قديمي تر را دارا مي باشد، در گرايش 

1. البته در اين خصوص بايد به دو نكته توجه داشت: نخست اينكه در برخي از كشورها مثل مصر، غير مسلمانان 
)قبطي ها( در كنار انقابيون حضور داش��ته و تعداد آنها نيز قابل ماحظه اس��ت. در اين كشورها بعيد نيست كه 
انقابيون براي حفظ وحدت و انسجام ملي سخن از نوعي »بيداري ملي« و نه ضرورتاً »بيداري اسامي« به ميان 
آورند. اما به نظر مي رسد در همين كشورها نيز به دليل اكثريت مسلمانان، در نهايت بيداري مذكور، بيداري اسامي 
خواهد بود و مشخصاً تحوالت اخير در جريان انتخابات و نيز قانون  اساسي جديد مصر به خوبي نشان مي دهد كه 
جريان اسام گرا جهت كلي انقاب را تعيين خواهد كرد. دوم اينكه اگرچه اسام گرايان انقابي خواهان تحقق و 
اجراي برنامه هاي اسامي هستند، نبايد انتظار داشت كه آنها ضرورتاً بايد الگوي ايران را در كشور خود تكرار كنند؛ 
چراكه اوالً الگوي ايران به لحاظ محتوا، بيشتر شيعي و به لحاظ قالب، بيشتر ايراني است و با نيازها و نيز مرحله رشد 
تاريخي كشورهاي ديگر اسامي چندان سازگار نيست و ثانياً واقعيت اين است كه الگوي ايران در مقياس جهاني 
الگويي پرهزينه است كه اصرار بر آن جز از كشوري به لحاظ منابع، غني و به لحاظ مردمي، آگاه و صبور برنمي آيد 
و كشورهاي انقابي اخير خاورميانه حتي اگر از لحاظ منابع هم قوي باشند، ظرفيت هاي انساني آماده براي مقابله 

با اليه هاي چندگانه فشارهاي جهاني ندارند. 
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غير مسلمانان به اسام تجلي مي يابد. اين جريان 
معلول عواملي چند است:

• بن بس��ت دروني غ��رب و ناكارآم��دي طرح ها 
و برنامه ه��اي آن به ضميمه محقق نش��دن مكرر 
وعده هايش باعث شده تا نگاه هاي زيادي از غربي ها 

به خارج از آن و از جمله جريان هاي اسام گرا معطوف شود. 
• صدور انقاب اس��امي به اليه هاي مختلف اجتماع غرب به ضميمه مقاومت و رشد 
و پيش��رفت روزافزون آن- به رغم تهديدها و تحريم هاي بين المللي- بس��ياري از غير 
مسلمانان را به توانمندي اسام در مديريت كان اجتماعي اميدوار و معتقد كرده است. 
• كارآمد بودن طرح هاي دين ورزي اجتماعي در اس��ام نسبت به فرهنگ مسيحيت 
و غرب، جامعه به تفصيل رس��يده غربي را- كه اقتضاي ظهور اجتماعي دارد- به اسام 
معطوف كرده اس��ت. به عنوان مثال در حالي كه بحران خانواده به يكي از نقاط ضعف 
جدي غرب تبديل شده، قوانين اسامي در حفظ و سامت خانواده كارآمدي خود را به 
اثبات رسانده است يا در حالي كه گسست نس��ل ها نيز در غرب تبديل به بحران جدي 
شده، ديالوگ نس��لي در جوامع اس��امي در مقايس��ه با جوامع غربي از رونق بيشتري 

برخوردار مي باشد. 
با توجه به ماحظات فوق، چنين به نظر مي رس��د كه نبايد نمودار تغييرات ناش��ي از 
جنبش هاي اسامي را محصور به جهان اس��ام بدانيم، بلكه موج اخير بيداري اسامي 
به  طور حتم باعث تغييراتي در جهان غير اس��امي به نفع جهان اسام خواهد شد كه 
پس از ماحظه و ارزيابي دقيق آنها ظرفيت هاي گفتماني جديد بيداري اسامي ممكن 

خواهد بود. 
2. پيچ تاريخ و ظرفيت های گفتمانی بيداری اسالمی 

كساني كه تعبير صحيح »پيچ تاريخ« را براي موج جديد بيداري اسامي به كار برده اند 
نيز چنين انديشيده اند كه نتايج ناشي از موج مذكور نمي  تواند منحصر به جهان اسام 

باشد. به رغم اين، در خصوص تعبير مذكور توجه به چند نكته حائز اهميت است: 
الف. پيچ تاريخ در بستر تحوالتي رخ مي دهد كه افراد، جريان ها، تئوري ها، ديسيپلين ها 
و نهادهاي قبل و بعد از آنها متفاوت باش��ند. به عنوان مثال ب��ه دنبال تحقق موج اخير 

ماهيت  كه  است  اين  واقعيت 
گونه اي  به  اجتماعي  تحوالت 
است كه بدون وجود يك رهبر 

و امام صورت نمي گيرد
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بيداري اسامي، تئوري هاي ناظر به نسبت ميان اسام و غرب1 و بيشتر از آن، تئوري هاي 
ناظر به توصيف و تبيي��ن موقعيت غرب فاقد اعتبار ش��ده اند؛ همچن��ان كه نهادهاي 
برآمده از تئوري هاي مذك��ور- كه به منظور تحق��ق و اجرايي ك��ردن روح و پيام آنها 
ش��كل گرفته اند- نيز فاقد اعتبار گرديده اند. همين طور افراد و جريان هايي كه مجري 
تئوري هاي مذكور و مدير نهادهاي برآمده از آنها بوده اند نيز يكي پس از ديگري در حال 

ساقط شدن هستند و... 
ب. شناخت پيچ تاريخ جز با ماك هاي گفتمان هاي برتر موجود ممكن نخواهد بود. 
از اين  رو، به درستي بايد نزديك شدن به پيچ تاريخ از طريق موج اخير بيداري اسامي 
زودتر از همه از جانب رهبران انقاب ايران اعام مي ش��د؛ چراكه در ميان گفتمان هاي 
موجود اسام سياسي2 )گفتمان تركيه، گفتمان تجددگرايان، گفتمان اخوان المسلمين 
و...(، گفتمان واليت فقيه هم ب��ه لحاظ نظري گفتماني غني ت��ر3 و هم به لحاظ عملي 
گفتماني كارآمدتر است4 و بهترين مؤيد براي ادعاي فوق، اوالً حساسيت شديد و باالي 
گفتمان رقيب )گفتمان غرب( به گفتمان واليت فقيه و بي تفاوتي نس��بي آن در قبال 
ديگر گفتمان هاي مذكور و ثانياً اذعان بسياري از متفكران گفتمان هاي مذكور به برتري 

گفتمان واليت فقيه بر آنها مي باشد. 
ج. پيچ تاريخ از طريق تحوالت يك سويه و تك مضراب ممكن نمي شود. از اين  رو، نبايد 
پنداشت كه اطاق عنوان مذكور به تحوالت اخير اس��امي تنها به دليل تغيير نگرش 
سياس��ي در برخي از كشورهاي عربي مس��لمان صورت گرفته اس��ت، بلكه پيچ تاريخ 
مس��بوق به تحوالت هويتي صورت مي  گيرد. تحوالت هويتي آثار خود را بسيار زود در 

1. به نظر مي رسد نتايج موج اخير بيداري اسامي چنان گس��ترده و عميق باشد كه مسئله چالش ميان جهان 
اسام و غرب را براي هميشه از موضوعيت يا حداقل از اولويت بيندازد. در اين صورت مسئله  مهمي كه الزم است 
رهبران انقابي جهان اسام بدان اهتمام ورزند، ارايه الگويي مناسب براي هماهنگي جريان هاي متكثر اسامي 
مي باشد. به عبارت ديگر چالش مهم جهان اسام در آينده، چالشي دروني و نه بيروني خواهد بود؛ همچنان كه در 
اين صورت، كارويژه مهم جهان ضعيف شده غرب در قبال جهان اس��ام نيز تشديد كردن منازعات دروني جهان 

اسام خواهد بود. 
2. اسام سياسي- كه در برخي از متون معاصر از آن به عنوان »اسام در قدرت« ياد شده- به معني اسامي است 

كه در برابر طرح مدرنيته براي اداره عالم، مدعي طرح جديد است. 
3. واقعيت اين است كه انديشه هاي ديني اي كه در سده اخير توسط متفكران اسامي ارايه شده، برخي از آنها 
با اولويت قرار دادن خلوص اسامي از كارآمدي انديشه هاي اسامي غفلت كرده و برخي ديگر با اولويت قرار دادن 
كارآمدي انديشه هاي اسامي از خلوص اسامي فاصله گرفته اند و در اين ميان، تنها انديشه هاي حضرت امام)س( 
اس��ت كه همزمان بر خلوص و كارآمدي انديشه هاي اس��امي تأكيد دارد. اين خصيصه جامع باعث شده تا غنا و 

كارآمدي انديشه معظم له در مقايسه با ديگر انديشه هاي اسامي فزوني يابد. 
4. البته بايد توجه داشت كه گفتمان واليت فقيه )يا همان گفتمان انقاب اسامي( متفاوت، برتر و گسترده تر 

از گفتمان جمهوري اسامي ايران است. 
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حوزه  هاي مختلف سياس��ي، فرهنگي و اقتصادي به نمايش مي  گذارد. ممكن است در 
مراحل آغازين ورود به پيچ تاريخي، رنگ سياس��ت جلوه بيشتري داشته باشد، اما پيچ 
تاريخ قطعاً قابل تقليل به تحوالت سياسي نخواهد بود. واقعيت اين است كه پيچ تاريخ 
در عصر ما با ظهور امام خميني و تحقق انقاب اسامي ايران آغاز شده و حتي با گذشت 
بيش از س��ه دهه از آغاز خود، هر چند پيامدهاي فرهنگي- اقتصادي هم داشته، هنوز 
رنگ و بوي سياسي دارد؛  چراكه پيچ تاريخ، پيچي تمدني بوده و حركت هاي تمدني به 

كندي )اما عميق و ماندگار( صورت مي گيرند. 
د. به  طور خاصه برخي از مختصات پيچ تاريخي جديد و ناش��ي از موج اخير بيداري 
اسامي را چنين مي توان برشمرد: تمام شدن قدرت تأثيرگذار غرب در شرق اسامي،1 
ش��كل  گيري مقدمات ظهور يك تمدن جديد اس��امي، ضرورت يافت��ن وحدت ميان 
تكثرات جهان اسام، ارزش شدن اسام خواهي براي عموم مسلمانان )حتي مسلماناني 
كه سال ها بس��تر اجراي برنامه هاي ضد اس��امي غرب بوده اند(، باورمندي عمومي به 
توانمندي اسام در اداره اجتماع )در حالي كه تا قبل از موج اخير بيداري اسامي، غرب 

و امريكا در بسياري از كشورهاي اسامي، هژمونيك و حتي مقدس بودند( و... 
3. بيداري اسالمي و گذار از اصالح گري به احياگري 

از ميان وصف هايي كه مفاهيم ب��ه خود مي گيرند، فهم مفاهي��م متصف به دو وصف 
»تشكيكي« و »جرياني« از ظرافت و دقت بيش��تري برخوردار است. مفاهيم تشكيكي 
مفاهيمي هستند كه واجد يك مرتبه از مراتب مختلف يك معني هستند. به عنوان مثال 
واژه »بيداري« مي توان��د ناظر به مراتب مختلف از معني خود باش��د كه وقتي به فرد يا 
جريان خاصي اضافه مي گردد )مثًا بيداري حزب اهلل لبنان يا بيداري اخوان المسلمين 
مصر( تنها در يك مرتبه خاص از آن مراتب تعي��ن مي يابد؛ بدين معني كه در حالي كه 
شدت بيداري در هر يك از دو جريان مذكور به يك اندازه نيس��ت، هر دو مرتبه با واژه 
»بيداري« مورد اش��اره قرار مي گيرند. مفاهيم جرياني نيز مفاهيمي هس��تند كه فهم 
كامل آنها تنها در پرتو شناخت تبار و تاريخ معنايي كه درصدد انتقال آن هستند ممكن 
مي شود. به عنوان مثال واژه »بيداري اسامي« واژه اي است كه نه خودش، خلق الساعه 

1. اساساً  اينكه ديروقتي است غرب، شرق را زير ذره بين قرار داده و ضريب حساسيت خود را نسبت بدان باال برده، 
هر چند داليل متعددي مي تواند داشته باشد، اما بي شك يكي از داليل مهم آن، بن بست خود غرب مي باشد و در 
اين صورت، حساس شدن غرب به شرق را بايد به منظور تاش براي يافتن الگويي جايگزين تلقي كرد. در چند دهه 
اخير بسياري از شخصيت هاي سياس��ي- فكري معاصر غرب به اين مطلب اشاره كرده اند. به عنوان مثال ساموئل 
هانتينگتون در كتاب اخيرش به نام بازسازي جهان كه در واقع مؤخره اي است انتقادي بر كتاب معروف برخورد 

تمدن هايش، به اهميت شرق اسامي و ظرفيت قدرت آينده آن به  طور مكرر اشاره كرده است. 
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بوده و نه جرياني كه اين واژه مشير بدان است، چنين است. فهم كامل چنين واژه اي تنها 
با شناخت تاريخ آن ممكن مي شود.1

تاريخ بيداري اس��امي بيان گر امواجي بودن آن اس��ت؛ بدين معني كه جريان هاي 
اسام گرا در قرون اخير به ميزان آگاهي  نسبت به منزلت تاريخي شان خواهان تمايز از 
غيرشان بوده اند و اين تمايزخواهي در دوره هاي مختلف با شدت و ضعف هاي متفاوت 
صورت گرفته اس��ت. با اين هم��ه، از آنجايي كه غيريت هويت اس��امي در قرون اخير 
هويت غربي2 بوده، تمايزخواهي مذكور همواره نسبت به آن و به عنوان تابع متغيري از 
خودآگاهي تاريخي مسلمانان جلوه يافته است. به عبارت ديگر به لحاظ تاريخي، جريان 
بيداري اس��امي دو حيث داشته است:3 نخس��ت، حيث اثباتي آن كه از طريق انديشه 
»بازگشت به اصول اسامي« و دوم، حيث سلبي آن كه از طريق انديشه »گذار از غرب« 

دنبال شده است.4
1. ممكن است با مراجعه به تاريخ واژگان جرياني دريابيم كه معنايي كه واژه مذكور مشير بدان است، در دوره هاي 
مختلف، واژگان مختلفي درباره آن به كار مي رفته است. به عنوان مثال نويسندگان غربي فعاليت اسامي متأخر را با 
مفاهيمي چون بنيادگرايي اسامي، كنش گري اسامي، جنبش هاي اسامي، اسام سياسي، بيداري اسامي و... 
ياد كرده و آن را با سياست نوين ديني )نيكي كدي(، اعتقاد به در انحصار داشتن يك حقيقت منحصر به فرد )گلنر(، 
سنت گرايي تندرو )مارتين رايزبورد( و... توضيح داده اند. اين در حالي است كه در گذشته، فعاليت هاي اسامي در 
درون عالم اسامي با الفاظ و مفاهيمي متفاوت توضيح داده شده است و تنها در يك پژوهش جريان شناختي است 
كه به راز تغيير مفاهيم و ظرفيت سازي هاي متفاوتي كه هر يك از آنها براي معناي مورد نظر كرده، علم مي يابيم. 
2. در يك تقس��يم بندي كلي جنبش هاي اسامي دو دسته  هستند: يا با مهندس��ي غرب يا با مهندسي عالمان 
اسامي به راه افتاده  اند. معموالً جنبش هاي اسامي اي كه غرب تأسيس كرده )مثل وهابيت، طالبانيسم و...(، حيث 
سلبي درون پارادايمي دارند؛ بدين معني كه آنها با تفسير خاصي كه از اس��ام ارايه مي دهند )حيث ايجابي(، به 
سلب برخي ديگر از طيف هاي اسامي مي پردازند و كمتر دغدغه دارند تا به سلب برخي از طيف هاي بيرون از عالم 
اسامي از جمله طيف هاي غربي بپردازند. اين در حالي است كه معموالً جنبش هاي اسامي اي كه توسط عالمان 

اسامي طراحي شده اند، حيث سلبي آنها برون پارادايمي مي باشد و غالباً ضد غرب هستند. 
3. اين مسئله بسيار مهم اس��ت كه بدانيم حداقل ش��رايطي كه يك پديده بايد براي ورود به يك جريان داشته 
باشد چيست؟ آيا اگر پديده اي تنها در يكي از دو حيث س��لبي و ايجابي خود با يك جريان اشتراك داشته باشد، 
مي تواند در زمره مصاديق آن جريان به شمار آيد يا خير؟ به عنوان مثال اگر يك جنبش تنها در حيث سلبي خود با 
جنبش هاي اسامي اشتراك داشته باشد )يعني در حالي كه ضد غرب است، مباني خود را از منابع اسامي نگرفته 
اس��ت( يا تنها در حيث ايجابي اش با آنها اشتراك داشته باش��د )يعني در حالي كه مباني خود را از منابع اسامي 
دريافت كرده، ضد غرب نيست( مي  تواند در زمره جنبش هاي اسامي به حساب آيد؟ به نظر مي رسد آن چيزي كه 
به جنبش ها هويت مي دهد، اوالً و بالذات حيث ايجابي و ثانياً و بالعرض حيث سلبي آنهاست. اساساً  شناخت هويت 

جريان هايي كه صرفاً سلبي بوده در نهايت دشواري است. 
4. برخي از نويسندگان از جمله اسپوزيتو جنبش هاي اسامي را نه از حيث تقابلشان با غرب، بلكه از حيث تقابل 
يا تعاملشان با قدرت ملي تقس��يم بندي كرده اند. از نظر وي، تاكنون سه نوع متمايز از جنبش هاي اسامي وجود 
داشته اند: نخست، جنبش هايي كه موفق به تصاحب مطلق قدرت شده اند و در حال حكومت كردن هستند، مثل 
جنبش  هاي اسامي ايران و سودان؛ دوم، جنبش هايي كه تنها توانسته اند تا حد مشاركت در قدرت موجود پيش 
روند،  مثل جماعت اسامي پاكستان و جنبش اسامي جوانان مالزي؛ سوم، جنبش هايي كه به رغم تاششان ره به 
جايي نبرده و توسط قدرت ملي سركوب شده اند، مثل جبهه نجات اسامي الجزاير و اخوان المسلمين مصر )قبل 

از سقوط حسني مبارك(؛ رك: جنبش هاي اسامي معاصر؛  اسام و دموكراسي، ص12. 
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انديشه »بازگشت به اصول اسامي« با انديشه »بازگشت به خويشتن« اقبال الهوري 
و دكتر شريعتي كه به  رغم باورشان به حيات پوياي اس��ام، تا حدودي به تأثر از شعار 
»بازگشت به خويشتن« لنين و چه گوارا مطرح شده بود، متفاوت است؛ همچنان كه با 
رويكرد برخي جريان هاي اسامي تحجرگرا از قبيل وهابيت، طالبان و القاعده به گذشته 
اسامي كه در نتيجه آن هر گونه ارتباط گذش��ته با حال و آينده قطع مي شود، نسبتي 
ندارد، بلكه شكل اصيل آن را مي توان در انديشه و عمل حضرت امام)س( ديد كه نه از 
طرح آن براي انديشه هاي ماركسيستي طرفي بسته شده و نه گذشته چنان در گذشته 
محصور مي  شود كه هرگونه اميد به حال و آينده از دس��ت  رود. به عبارت ديگر انديشه 
»بازگشت به اصول اسامي« در ش��كل تكاملي خود، گذشته را تبديل به منشور آينده 
كرده و با اين رويكرد، نه درون گذش��ته باقي مانده و نه به كلي ظرفيت آن را از دس��ت 

داده است. 
از س��وي ديگر انديشه »بازگش��ت به اصول اس��امي« برخاف ادعاي غرب، نسبتي 
با »بنيادگرايي« نيز ندارد؛ چراكه بنيادگرايي عين خش��ونت و انديش��ه »بازگشت به 
اصول اسامي« نسخه اي براي درمان آن اس��ت. تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه 
جريان هاي خش��ونت گرا و تحريفي درون جوامع اسامي- كه در دهه هاي اخير حضور 
چشم گيرتري داشته اند- بيش از آنكه انديشه و رفتار آنها با اسام نسبتي داشته باشد، 
با جريان هاي مختلف غربي نسبت داش��ته و بلكه مولود آنها هستند. طرفه آنكه غرب، 
در مقام تبيين و تفسير همين  گروه هاس��ت كه بنيادگرايي را به اسام نسبت مي دهد. 
اين در حالي است كه به تعبير يكي از صاحب نظران معاصر، »نه فقط فاشيسم و نازيسم 
و استالينيس��م از عوارض جهان متجدد بودند، بلكه بنياد گرايي هم اختصاص به دوران 
تجدد دارد و منشأ آن احساس نوميدي از آينده تجدد يا از غربي شدن تام و تمام سراسر 
روي زمين اس��ت. اين نوميدي به دين ربطي ندارد، بلكه وجهي از نيست انگاري جهان 
جديد است. بنياد گرايي به پيروي از رس��م تمدن جديد كه شيره موجودات را مي كشد 
و همه چيز را به ماده مصرف مبدل مي كند، جام تهي ش��ده دين در عالم سكوالريزه را 
سر مي كشد و آخرين قطرات آن را مي نوشد و از اين طريق، نيست انگاري و خشونت را 
به جاي دين مي نشاند. بنياد گرايي را با هيچ  يك از اوضاع و صور دين داري اشتباه نبايد 
كرد. بنياد گرايي و خش��ونت ش��ايع در جهان كنوني از آثار و عوارض تجدد در شرايط 
پست مدرن است. اين خشونت، خشونت عالمي اس��ت كه در آن علم و سياست از اصل 
و بنياد خود بريده و مال و مصير و آينده را گم كرده اند. وقتي كه فلسفه و تفكر نتواند به 
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سياست مدد برساند و همه قدرت در سياست 
و تكنيك جمع شود، گسترش خشونت اگر 

يك امر قهري نباشد، عجيب هم نيست.«1
جريان بيداري اسامي انديشه »بازگشت 
به اصول اس��امي« در قرون اخي��ر را با دو 
رويكرد اساسي- كه مي توان از آنها به عنوان 
دو مرحله نيز ياد كرد- پي گرفته اس��ت. در 
رويكرد و مرحله نخس��ت، دغدغ��ه جريان 
مذك��ور، »اص��اح« وضعيت موج��ود بود و 
وضعي��ت موجود ني��ز چيزي ج��ز »صورت 
جدي��دي از غرب ب��ر پيكر ش��رق« نبود. به 
عبارت ديگر نخستين مرحله جريان بيداري 
اسامي »مقاومت« در برابر صورت غرب در 
جوامع اسامي بوده است. البته اين »مرحله« 

در ادامه تبديل به »رويكرد« شد و كمابيش همچنان تداوم دارد؛ هر چند هر چه رو به 
جلو آمده ايم، از مقبوليت و شموليت آن كاسته شده است. 

در مرحله و رويكرد اصاح گري، نه شرق اس��امي از چنان قدرتي برخوردار بوده تا از 
طريق طرح پرسش هاي بنيادين در جوهر غرب فاتح تصرف كند و نه همه اليه هاي غرب 
حضوري تفصيلي در درون عالم اسامي داش��ته  تا وقوف بر ضعف ها و نقص هاي آن به 
سهولت و براي همه )يا بسياري( ممكن باشد. به نظر مي رسد در اين مرحله به صرافت 
طبع، نوعي »غيريت اجمالي« ميان شرق اسامي و غرب مدرن احساس شده است. هر 
چند خواص عالم اسامي )علما و برخي روشنفكران( در آن زمان به خوبي مي دانستند 
كه زاويه كم در آغاز مواجه��ه اجمالي، به نوعي تضاد كامل در پاي��ان مواجهه تفصيلي 
خواهد انجاميد و از همين رو نيز در برابر اين غير اجمالي، مواضعي حداكثري و به ظاهر 
تند اتخاذ كردند، اما از آنجا كه عموم جامعه اسامي مستعد پذيرش اين نتيجه خصمانه 
و پيش دستانه نبودند، از مخالفت صريح و تند خواص مذكور، طرفي براي اتخاذ موضع 

جديد در قبال نسبت جوامع اسام و غربي بسته نشد. 

1. رضا داوري اردكاني، فلسفه، سياست و خشونت، تهران، هرمس، 1385، ص12. 

مقاومت موفقيت آميز جريان هاي 
اصيل اسالمي )ايران، حزب اهلل لبنان، 
جهاد اسالمي فلسطين، حماس و...( 
در برابر زورگويي هاي اسراييل، 
غرب و امريكا بيش از پيش »پوشالي 
بودن قدرت استكبارگران« را- كه از 
طريق ماشين هاي تبليغاتي، افسانه اي 
و شكست ناپذير معرفي مي شود- به 
نمايش گذاشته است؛ امري كه به نوبه 
خود ضمن تعميم جريان مقاومت به 
ديگر جريان هاي هم سو اما غير فعال، 
همزمان به تشديد اميد در كشورهاي 
در  روحيه  تضعيف  و  اسالمي 

كشورهاي استكباري انجاميده است
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رويكرد اصاحي در جريان بيداري اسامي هر چند بيشتر يك رويكرد منفعانه بود1 
تا فعاالنه؛ به رغم اين، فرآيند طوالني و گسترده آن باعث نوعي ورزيدگي و آمادگي براي 
گذار از شرايط انفعال به شرايط فعل بود. به عبارت ديگر »اصاح گري اسامي« مقدمه اي 
براي ورود به مرحله و رويكرد »احياگري اسامي« بود. طي فرآيند گذار از اصاح گري 
به احياگري، از س��ويي، حضور غرب درون جوامع اس��امي حداكثري شد و از سويي، 
نسبت هاي متفاوت جوامع اسامي با غرب، طرح شد و مورد آزمايش قرار گرفت. واقعيت 
اين است كه الگوها و راهبردهاي متفاوت اصاح گرايان از نقص هاي زيادي رنج مي برد. 
به عنوان مثال رويكرد اصاحي- كه مي ت��وان از آن با عنوان »رويكرد تهذيبي« نيز ياد 
كرد-  بر دو پيش فرض معرفتي استوار بود كه اثبات هر دوي آنها سخت مورد ترديد است: 
نخست، امكان گزينش غرب و مدرنيته )مدرنيزاسيون تفكيكي(2 و دوم، عدم مخالفت 
غرب با اين گزينش. طرفه اينكه رويكرد مذكور براي نسبت ميان جوامع اسامي و غرب 
در شرايطي اتخاذ شد كه جوامع اسامي نسبتاً در وضعيت انحطاط )يا در بهترين شرايط 
در وضعيت حيرت( و غرب در شرايط نشاط و غلبه بود. عجيب تر اينكه رويكرد مذكور در 
حالي كه هرگز موفق نشد و بلكه با گذشت زمان، نقص هايش نيز بيشتر روشن گرديد، 

هيچ گاه براي هميشه كنار گذاشته نشد. 
بيداري اسامي بر اساس الگوي »احياگري اس��امي« اما رويكردي دوگانه بود كه از 
سويي نتايج مثبت رويكرد اصاح گري را به مثابه ظرفيتي براي »بقا«ي خود در اختيار 
داشت و از سويي، با احياي تراث اسامي، ظرفيتي استقالي براي »فردا«ي خود ايجاد 
مي كرد. به عبارت ديگر برخاف رويك��رد اصاحي كه دغدغه »تهذي��ب« فضا و عالم 
موجود جهان اس��ام را- كه به ش��دت رنگ غربي به خود گرفته ب��ود- دنبال مي كرد، 
رويكرد احيايي از طريق احياي تراث ناب اس��امي به دنبال »تأسيس« عالمي اسامي 

است؛ عالمي كه تحقق خود را وام دار غرب يا هر عالم ديگر نباشد.
توجه به اين نكته الزم اس��ت كه دغدغه تأس��يس در جريان احياگري اسامي بدين 
معني نيست كه در طرح كلي و منظومه نهايي اين جريان هيچ عنصري از فرهنگ ها و 
تمدن هاي ديگر حضور نداشته باشند، بلكه بدين معني است كه همه عناصر و مؤلفه هاي 

1. به عبارت ديگر جريان اصاحي تاش و مبارزه براي »بقا«ي خود آن هم درون خانه دش��من اس��ت. اين در 
حالي است كه جريان احيايي تاش و مبارزه براي »توسعه و بسط« خود آن هم در خارج از خانه دشمن مي باشد. 
2. براي اطاع تفصيلي از ادله موافقان و مخالفان مدرنيزاس��يون تفكيكي رك: احمد رهدار، »مدرنيزاس��يون 
تفكيكي«، جمعي از نويسندگان، تشيع و مدرنيته در ايران معاصر، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني،  

1387، ج2، ص209-295. 
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درون عالم مذكور، بايد با مبنا، روش، اصول و غايت )جهت( واحدي تنظيم شده  باشند. به 
عبارت ديگر رويكرد احياگرايانه بيداري اسامي درصدد است عالم جوامع اسامي را عالم 
اسامي كند؛ به گونه اي كه حتي اگر عناصر غربي نيز درون اين عالم وارد شوند، كاربري 
اسامي پيدا كنند. اين در حالي است كه رويكرد اصاحي بيداري اسامي درصدد بود تا 

مسئله هاي جوامع اسامي را درون عالم غربي شده پيش برد. 
در مقايسه نهايي ميان رويكرد اصاحي و احيايي بيداري اسامي چنين به نظر مي رسد 
كه هر چند ممكن است انگيزه اصاح گرايان خدمت به پروژه اسام بوده باشد، انگيخته 
آنها به دليل اينكه مولود عالم غربي است، همان پروژه غرب را پيش خواهد برد. اين در 
حالي اس��ت كه هرگونه تاش در رويكرد احيايي به دليل استقال گفتماني  اش، پروژه 
اس��ام را به جلو خواهد برد. با اين همه، از آنجا كه عالم ها به يك باره ساخته نمي شوند، 
ضرورت هاي پراگماتيك باعث مي شوند تا حتي احياگرايان هم تا حدودي تحت تأثير 
عالم و عناصر غربي قرار گيرند. در همين مس��ئله هم البته تفاوت چشم گيري ميان دو 
رويكرد اصاحي و احيايي وجود دارد كه بر اساس آن، اصاح گرايان »مقيم« عالم غرب 

خواهند بود و احياگرايان »مسافر« آن. 
به عبارت ديگر به نظر مي رسد حتي چشم انداز رويكرد اصاحي هم خارج از عالم غربي 
نخواهد بود. اين در حالي است كه چشم انداز رويكرد احيايي بي شك، گذار از عالم غربي 
و اقامت در عالم ناب اسامي خواهد بود. البته نبايد پنداشت كه گذار از عالم غرب بدون 
»خشونت و ستيز« صورت مي گيرد. تغييرات گفتماني در طول تاريخ همواره با مقاومت 
و خشونت صورت گرفته است؛ خشونتي كه از سويي توسط گفتمان حاكم و براي حفظ 
وضع موجود و خشونتي كه از سوي گفتمان رقيب و براي جايگزين شدن اعمال مي شود. 
بي شك شدت و ضعف اين خشونت ها در هر دو گفتمان به يك اندازه نخواهد بود و حد آن 
را جهان بيني حاكم بر هر يك از دو گفتمان  مذكور تعيين خواهد كرد. اين در حالي است 
كه رويكرد اصاحي به دليل اينكه در ايجاد يك گفتمان جديد در عرض گفتمان حاكم 
)گفتمان غرب( ناتوان است، به خشونت و ستيز ختم نمي شود؛ اگرچه سايه استعمار و 

استثمار همواره بر سر آن سنگيني مي كند. 
به  طور خاصه، نخستين موج هاي بيداري اسامي كه در قالب  يك جريان اجتماعي 
بروز يافته، به دليل آنكه عمدتاً در اعتراض به استعمار غرب و استبدادهاي داخلي ناشي از 
همكاري با استعمار صورت گرفته رويكردي سلبي داشته اند. در اين موج ها مردم شايد به 
تفصيل نمي دانستند كه چه مي خواهند اما آنها به خوبي مي دانستند كه چه نمي خواهند. 
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اين در حالي است كه هر چه جريان بيداري اسامي به جلو آمده، ضمن حفظ بعد سلبي 
خود كه به مقابله با استعمار و اس��تبداد مي پرداخت، به بعد اثباتي و ايجابي اش بيشتر 
توجه  كرده، تا جايي كه در انقاب اسامي ايران بعد اثباتي بيداري اسامي كامًا مشكل 
تفصيلي پيدا كرده اس��ت. توليد نظريه )تئوري واليت فقيه( و تأس��يس نظام اسامي 
)جمهوري اسامي مشتمل بر نهادهاي متفاوت و متضاد با غرب( از نمونه ها و مؤيدات به 

تفصيل رفتن بيداري اسامي در ايران مي باشد. 
به تفصيل رفتن بيداري اس��امي مقتضي رويكرد احياگروانه در آن مي باشد. جريان 
احياگري اس��امي نوعي فعاليت پررنگ تري نس��بت به جريان اصاح گري مي باش��د. 
 Islamic( »هر چند برخاف برخي از نويس��ندگان معاصر كه »اكتيويسم اس��امي
activism( را به فعاليت هاي مذهبي غير معم��ول و غير عادي، دين داري بدون مدارا 
و... تفس��ير مي كنند،1 احياگري اس��امي پديده اي غير معمول و غير عادي نيست. از 
عجايب روزگار اس��ت كه غرب در حالي كه خود را به طرق مختل��ف تنها گزينه آينده 
همه فرهنگ ها و تمدن ها تعريف مي كن��د، هرگونه فرهنگ ديگ��ري را كه بر اصول و 

آرمان هايش پايبندي ورزد، به غير عادي بودن و عدم  مدارا متهم مي كند. 
4. دستاوردهاي موج اخير بيداري اسالمي 

هر مرحله از پروژه2 بيداري اس��امي از زواياي متعددي نس��بت به مراحل قبل و بعد 

1. »منظور من از كنش گري، اقدامات غير معمول و غير عادي اي اس��ت كه به ص��ورت گروهي يا فردي به  طور 
نهادين يا غير رسمي، هدفشان ايجاد تغيير اجتماعي است. زماني كه اين اعمال از حالت غير عادي درآمدند، ديگر 
مدلول اكتيويسم نخواهند بود. بنابراين تا حدي تعبير فوق به پديده اي اشاره مي  كند كه معادل با دين داري فعال 
است. اينكه اكثر مصريان ديندارند عموماً مورد توافق است، اما تدين آنها نوعي دينداري منفعل است؛ بدين گونه 
كه مؤمنان به  طور عادي به اعمال مذهبي خود مي پردازند. اما دينداري فعال به كساني اطاق مي شود كه نه تنها به 
فرايض ديني خود عمل مي كنند، بلكه آن را به ديگران نيز توصيه مي كنند و از ديگران مي خواهند كه همانند آنها 
بينديشند و سلوك كنند. اين گونه دينداري غير معمول اغلب در خود نوعي حس رسالت تبليغ مذهبي و عدم مدارا 
دارد. اكتيويسم اسامي ممكن است صراحتاً در سياست درگير شود يا منحصر به دينداري فعال اما غير سياسي 
شود، چنانچه در گرايش��ات و جنبش هايي نمود مي يابد كه تمركز خود را بر تعالي شخصي و هويت مي گذارند«. 

اسام گرايي و نظريه جنبش اجتماعي، ص93. 
2. اصرار بر واژه »پروژه« در توصيف موج اخير بيداري اسامي از آن  رو است كه بدانيم تحول اخير يك تصادف يا 
موتاسيون تاريخي نبوده و هم زمينه هاي شكل گيري و هم فرآيند رشد و تثبيت آن- نه آنچنان كه گفته مي شود 
توسط غرب و امريكا، بلكه- توسط عقانيت غليان يافته امت اسامي مهندسي و مديريت مي شود. حتي اگر واقعاً 
هم موج مذكور پروژه نباشد، اصرار بر آن، هزينه مواجهه با جريان بيداري اسامي را براي مخالفانش باال خواهد برد. 
از اين  رو، توصيف بيداري اخير با واژه هايي چون »بيداري انساني« و »بيداري طبيعي« به دليل رويكرد تقليل گرايانه 
آنها- بي آنكه غلط باش��د- ناقص و ناموجه مي نمايد؛ چراكه از آنجا كه اس��ام هم مشتمل بر اصول انسانيت و هم 
هماهنگ با اصول طبيعت است، اوالً هر بيداري اسامي، بيداري انساني محسوب مي شود، اما اين گونه نيست كه 
هر بيداري انساني نيز از جنس بيداري اسامي باشد و ثانياً هر بيداري اسامي در مجاري طبيعي خودآگاهي انساني 

صورت مي گيرد، اما هر جريان طبيعي بالضروره نمي تواند اسامي باشد. 



99
ی«

ام
ه اس

ميان
اور

ر خ
خي

ت ا
وال

 تح
اره

 درب
ري

 نظ
لي

صي
ت تف

ما
 »تأ

مي
سا

ي ا
دار

بي
91

ن 
ستا

 تاب
32 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

خود متمايز مي ش��ود. بي ش��ك يكي از عوامل مميزه مراحل بيداري اسامي، نتايج و 
دستاوردهاي متفاوت آنهاست. موج جديد و اخير بيداري اسامي كه از اواخر سال 89 
ابتدا در تونس ايجاد شد و سپس قلمرو وسيعي از منطقه خاورميانه از جمله مصر، بحرين، 
يمن، ليبي و... را درنورديد نيز، دستاوردهاي متمايزي دارد كه برخي از مهم ترين آنها 

عبارت اند از:
• نخستين امواج بيداري اسامي از دو جنبه قيد خورده و محدود شده است: نخست 
از حيث »قلمرو جغرافيايي« كه حس��ب آن، بيداري اس��امي معطوف به حل مشكل 
مس��لمانان يك منطقه خاص )مثًا الجزاير، مصر، عراق و...( ش��كل گرفته و مسلمانان 
ديگر يا به دليل ضعف فرهنگي يا به دليل اينكه خود نيز درگير مشكل خاصي بوده اند يا 
به دليل ضعف ارتباطات در پروژه آن مش��اركت نداشته اند و دوم از حيث »مذهب« كه 
حسب آن، بيداري اسامي به نحو پارادوكسيكالي گرفتار خواب تعصبات شيعي- سني 
بوده يا اينكه حداقل در آن تاشي براي فراروي از يك مذهب خاص به منظور استفاده از 
ظرفيت هاي ديگر مذاهب اسامي نشده؛ هر چند ممكن است در آن  تاشي براي انحصار 
بيداري درون يك مذهب خاص هم نشده باشد. اين در حالي است كه امواج اخير بيداري 
اسامي به دليل ارتقاي فهم تاريخي مسلمانان و نيز به دليل افزايش كمي و كيفي سطح 

ارتباطات به تدريج از قيد دو عامل مذكور رها شده است. 
در خصوص نكته نخست، عاوه بر مش��تركات ديني، اقليمي، فرهنگي و زباني، نفرت 
از سياست هاي منطقه اي و جهاني امريكا از مهم ترين عوامل فراروي بيداري اسامي از 
منطقه خاص به ديگر مناطق اسامي مي  باشد. به نظر مي رسد حدود بيش از چهل كشور 
آفريقايي غير عربي نيز- كه در محاصره هال بيداري اس��امي اخير قرار گرفته اند- به 
دليل نفرت ناشي از استثمارشان توسط غرب و نيز تحقير بيش از حد تحميل شده بر آنها 
حتي پس از استقالش��ان به زودي تحت تأثير موج اخير بيداري اسامي در خاورميانه 

قرار گيرند. 
موج تأثير بيداري اس��امي اخير خاورميانه عاوه بر كش��ورهاي عرب��ي و غير عربي 
خاورميانه مي تواند با منطقي روش��ن به سراسر كشورهاي مس��لمان نيز سرايت كند؛ 
چراكه در ميان كشورهاي اسامي كمتر كشوري وجود دارد كه معترض به سياست هاي 
اس��تعماري و تحقيرآميز امري��كا و هم پيمانانش نباش��د. در اين ميان، سياس��ت هاي 
استعماري در خصوص فلسطين و قدس اشغالي مهم ترين و مؤثرترين عامل هم سويي 
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كشورهاي اسامي خواهد بود.1
در خصوص نكته دوم نيز به نظر مي رسد نخستين بار بيداري اسامي در قضيه تأسيس 
اسراييل و اش��غال فلسطين بود كه ش��عارهاي خود را فراتر از ظرفيت هاي مذهبي و بر 
پايه »وحدت ديني« مطرح كرد كه در نتيجه آن، انديش��ه »تقريب مذاهب اسامي« با 
محوريت آيت اهلل بروجردي و شيخ محمود ش��لتوت رقم خورد. انديشه تقريب به نوبه 
خود ظرفيت هاي مشترك شيعه و سني را برجس��ته و فعال نمود و ظرفيت هاي خاص 
هر يك از دو گروه را به عنوان پشتوانه ظرفيت  مشتركشان قرار داد. خوشبختانه بيداري 
اسامي اخير نيز رويكردي تقريبي به خود گرفته و آرمانش را فراتر از افق محدود يك يا 
چند مذهب خاص اسامي قرار داده است. اين مسئله باعث شده تا بر خاف گذشته كه 
مناسبات شيعه و سني بيشتر بر پايه تفس��يرهايي كه از افتراقات آنها صورت مي گرفت 
تحقق مي  پذيرفت، اينك بيشتر بر پايه تفسيرهايي كه از اشتراكات شان صورت مي گيرد 
تحقق پذيرد. دغدغه هاي بيداري اس��امي اخير با توجه به تجربه موفق همكاري هاي 
زياد و نزديك جريان هاي ش��يعي و س��ني )از جمله حزب اهلل لبنان و حماس( به  ويژه 
در دهه هاي اخير، اگر دوباره آغش��ته به تعصبات مذهبي ش��ود، نه بيداري، كه خواب 
خواهد بود. از اين  رو، بيداري اسامي اقتضا دارد كه انقاب هاي يمن و بحرين شيعي را 

همان گونه تفسير كند كه مصر و تونس و ليبي سني را.
واقعيت اين اس��ت كه جهان معاصر از دو جهت نسبت به جهان گذشته متفاوت شده 
است؛ از سويي موانعي كه در گذشته پس از گذش��ت زماني طوالني بر سر راه اقوام قرار 
مي گرفتند، به دليل افزايش نرخ ش��تاب تغييرات در عصر جديد، بسيار سريع فراروي 
آنها قرار مي گيرند و از س��ويي ماهيت موانع مذكور چنان پيچيده ش��ده كه نمي توان 
آنها را با تكيه بر تراث صرفاً شيعي يا صرفاً س��ني به سهولت برداشت. اين هر دو ويژگي 
جهان معاصر، ضرورت همكاري تشيع و تس��نن را در فرآيند بيداري اسامي مضاعف 
مي كند. ضرورت همكاري تشيع و تسنن در پروژه بيداري اسامي چنان تشديد يافته 
كه پيش بيني مي شود جريان هاي ناهم س��ازگار و خودبرتربين از جمله جريان وهابيت 
س��عودي در پرتو زمان آگاهي روزافزون ملت هاي اس��امي در آينده اي نه چندان دور، 
به  طور طبيعي موقعيت خود در ميان مس��لمانان را از دس��ت بدهند. هر چند ش��واهد 
اين به حاش��يه رفتن از هم  اينك نيز پيداس��ت؛ چه، در زمانه اي كه ملت هاي اسامي 

1. رك: منوچهر متكي، »نهضت اسامي؛ قلمرو تأثيرگذاري و چشم اندازها«، ديپلماتيك، ش54 )دوره جديد(، 
دي ماه1390، ص9-11. 
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پروژه بيداري اسامي را با رويكرد استبدادس��تيزي و استكبارستيزي به جلو مي برند، 
جريان هاي مذكور سياس��ت هاي اسامي خود را مس��تبدانه در راستاي سياست هاي 

مستكبران تنظيم مي كنند! 
خوشبختانه بزرگان ديني شيعي و سني با درك صحيحي كه از موقعيت تاريخي جهان 
اسام دارند، بسيار زودتر از تحوالت اخير خاورميانه و آغاز موج جديد بيداري اسامي، 
انديشه تقريب را يك ضرورت گريزناپذير زمانه دانسته و بر اين باورند كه »امروز، تقريب 
يك هدف فوري، يك غرض الهي و يك فكر حياتي است و بايد دنبال شود. اين خأل زمان 
است كه بيش از هر زمان ديگر ما بايد آن را پر كنيم«.1 در پرتو اين زمان آگاهي عالمان 
ديني، بسياري از متفكران دانش��گاهي جهان اسام نيز رويكرد تقريبي را طريق تعامل 
خود با ديگر مذاهب اسامي قرار داده اند. اميد به تشديد و گسترش اين زمان آگاهي است 

كه باور به حاشيه رفتن رويكردهاي تكفيري را مضاعف مي كند. 
• هر چند بيداري اسامي در تمامي مراحل و امواج خود، اليه اي عمومي و غير وابسته 
به دولت ها داشته  است، به رغم اين، مهندسي اين جريان در مقياس جهان اسام حداقل 
در بخش هاي قابل  ماحظه اي همواره نيازمند نهادها و سازمان هاي دولتي بوده است. 
اين در حالي است كه در موج اخير بيداري اسامي، نقش نهادها و سازمان هاي دولتي 

رو به حداقلي شدن داشته است. 
»حداقلي شدن نقش دولت ها« در پروژه بيداري اسامي تفسيرهاي متفاوتي مي تواند 
داشته باشد: نخس��ت اينكه خودآگاهي تاريخي ملت هاي اسامي فراتر از ظرفيت هاي 
سازمان ها و نهادهايي است كه مناسب با سطح مطالبات گذش��ته آنها- كه معموالً در 
غياب فضاي غليان يافته بيداري اس��امي، حداقلي بوده-  تنظيم شده اند؛ بدين معني 
كه موج اخير بيداري اسامي چنان ظرفيتي در ملت هاي اسامي ايجاد كرده است كه 
نهادهاي موجود دولت هاي اسامي براي كارآمد شدن در اين ظرفيت پيش آمده الزم 
است نوعي توسعه كاركردي در خود ايجاد كنند؛ دوم اينكه كارويژه نهادها و سازمان هاي 
دولتي تثبيت وضع موجود است و بيداري اسامي اعتراضي عليه وضع موجود مي باشد. 
بر اين اس��اس، طبيعي اس��ت كه هرگاه چگالي بيداري اسامي س��نگين شد، كاركرد 

نهادهاي مذكور تقليل يافته و رو به ضعف رود. 
فرانهادي شدن پروژه بيداري اس��امي البته به معني ظهور يك بي نظمي پيچيده كه 

1. بيانات مقام معظم رهبري در گردهمايي نخستين دوره شوراي عالي بين المللي مجمع التقريب بين المذاهب 
االساميه، 1370/7/1. 
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چشم انداز آن را به مخاطره اندازد نيست، بلكه تاشي حداكثري براي نظمي جديد است 
كه در آن قالب ها با محتواها تناسب داشته باشند. به عبارت ديگر از آنجا كه نظم موجود 
بر پايه به رسميت شناختن حدود جغرافيايي كشورها و نيز اصالت اعتبار دولت ها استوار 
است، همراهي نهادهاي دولتي با پروژه بيداري اسامي كه قطعاً مقتضي بر هم زدن نظم 
مذكور مي شود، نوعي ناهنجاري تلقي خواهد ش��د. در حقيقت پروژه بيداري اسامي 
وضعيت گذار ملت هاي اس��امي از وضع موجود به نظمي جديد مي باشد كه وقتي در 
فرآيند گذار قرار دارد، كسي كه در پايگاه وضع موجود قرار دارد آن را بي نظمي و كسي 
كه در پايگاه نظم جديد قرار دارد آن را تاشي مضاعف و منطقي براي نيل به وضع جديد- 
كه از نظمي متفاوت با وضع پيشين برخوردار است- مي بيند. به عبارت سوم، تاريخ هر 
قومي نقطه  عطف هايي دارد و ويژگي هر نقطه  عطفي در اين اس��ت كه وضعيت قبل و 
بعد آن بسيار متفاوت مي باشد. بي شك امواج بيداري اسامي- كه در واقع گردنه هاي 
گذار به سوي تمدن اسامي1 مي باشند- از مصاديق نقطه  عطف  مي باشند كه نهادها و 
سازمان هاي پس از آنها واجد نوعي كارآمدي جديد در جهت آرمان هاي پروژه بيداري 

اسامي خواهند بود. 
دوم اينكه ماهيت موج بيداري اخير اسامي به گونه اي است كه قابل تقليل به مناسبات 
صرف سياسي نيس��ت؛ به عبارت ديگر حداقلي شدن نقش دولت ها در بيداري اسامي 
اخير به معني فراسياس��ي بودن اين بيداري است. توجه به اين نكته البته الزم است كه 
فراسياسي بودن به معني غير سياسي بودن نيست، بلكه بدين معني است كه كاركردهاي 

1. يكي از پرسش هايي كه در خصوص تحوالت اخير خاورميانه اسامي مطرح است اين است كه تحوالت مذكور 
را مي توان در سير تحوالت تاريخ اسام يك نقطه عطف تاريخي- تمدني به شمار آورد يا خير؟ پاسخ به سؤال فوق 
تا حد قابل توجهي تابع متغيري از تعريف تمدن است. اگر تمدن را به مجموعه اي از سرمايه ها )اعم از نوع سخت 
مثل مواهب طبيعي و نوع نرم مثل حافظه تاريخي( و دستاوردهاي تاريخي يك قوم بدانيم، بي شك تحوالت مذكور 
نه فقط در موقعيت يك »پيچ تاريخي«، بلكه حتي در موقعيت يك »پيچ تمدني« قرار دارند. واقعيت اين است كه 
سرمايه ها و دستاوردهاي تاريخي قوم عرب منحصر به فرد بوده و پس از چند قرن تاش و مقاومت اينك به مرحله 
بروز و هماهنگي تاريخي خود رسيده كه الزمه آن ظهور يك تمدن اسامي است. برخي با اين استدالل كه تمدن ها 
مثل ارگانيسم انس��اني دوره  هايي از كودكي تا پيري را طي مي كنند و پس از آن تمدني جديد متولد مي شود، بر 
اين باورند كه گذشته تاريخ اسام بر پايه امتثال ناقص انديشه هاي پيامبر اسام)ص(، ظهوري تمدني )هر چند به 
صورت ناقص( داشته كه اينك با مرگ آن تمدن، عالم اس��امي الجرم در شرايط زايش تمدني جديد قرار گرفته 
است. براي اين ادعا به دو روش مي  توان تمسك جست: نخست، روش تحليل روند كه ناظر به گذشته اسامي بوده 
و بيان گر ظرفيت اسام براي توليد تمدني خاص خود مي باشد و دوم، روش تبيين نشانه هاي باليني كه بر اساس 
آن، در تحوالت اخير دنياي اسام شواهد و قرائن ايجاد يك تمدن جديد رصد و تبيين مي شود. طرفه اينكه ادعاي 
ظهور تمدن اسامي در حالي صورت مي گيرد كه تمدن رقيب )تمدن غرب( در حال انحطاط و زوال خود مي باشد 
و اين بدين معني است كه ظهور تمدن اس��امي نه تنها با مانع خارجي روبه رو نيست، بلكه عوامل خارجي نيز با 

سكوت و حتي با اقبال خود، به زايش و ظهور آن كمك مي كنند. 
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موج اخير بيداري اس��امي عاوه بر حوزه سياس��ت، 
حوزه هاي فرهنگ، اقتصاد و... را نيز شامل خواهد شد. 
به نظر مي رسد هر چند در عصر كنوني تفكيك عيني 
)نه نظري( ميان حوزه هاي سه گانه فرهنگ، سياست 
و اقتصاد به دليل درهم رفتگي آنها امري ناممكن يا در 
غايت سختي است، رنگ اصلي بيداري اسامي اخير 

رنگ فرهنگي )عقيدتي( است. 
فرهنگي- عقيدتي بودن بيداري اسامي اخير از اين مزيت برخوردار است كه اوالً نه 
فقط قائم به دولت ها و افراد آنها نيست تا با آمدن يا رفتنشان در كم و كيف آن تغيير قابل 
ماحظه ايجاد شود، بلكه مي تواند خود به مثابه عامل آمدن و رفتن دولت ها عمل كند؛ 
ثانياً همچنان كه به سادگي ايجاد نشده، به راحتي نيز از بين نخواهد رفت. در حالي كه 
سياس��ت هاي قائم به افراد و دولت ها هم به سهولت ايجاد ش��ده و هم به سهولت رخت 
برمي بندند؛ ثالثاً مرزها و افق هاي عقيده و فرهنگ بسي فراتر و دورتر از مرزها و افق هاي 
محدود حوزه سياست است. از همين روس��ت كه در حالي كه انسان هاي اندكي بوده و 
هستند كه حتي جان خود را در راه آرمان هاي صرفاً سياسي خود فدا كنند، انسان هاي 
زيادي بوده و هس��تند كه آن را به مذبح آرمان هاي عقيدتي- فرهنگي شان ببرند؛ رابعاً 
تجربه تاريخي نش��ان داده اس��ت كه در حالي كه آرمان هاي سياسي به سهولت »قابل 
معامله« هس��تند، آرمان هاي فرهنگي- عقيدتي كمتر قابل معامله بوده اند؛ خامساً در 
حالي كه موضوعات متعلق به حوزه سياست بيروني ترين و حتي سطحي ترين نيازهاي 
انساني را ش��امل مي ش��وند، موضوعات فرهنگي- عقيدتي ناظر به عميق ترين و حتي 
پنهاني ترين نيازهاي انساني هستند. اين تمايز باعث شده تا برخاف حوزه فرهنگ كه 

بسيار باثبات و دوام مي باشد، حوزه سياست بسيار متلون و زودگذر باشد. 
• از يك س��ده پيش تاكنون، با هژمونيك ش��دن عالم غربي در درون س��رزمين هاي 
اسامي، جريان مقاومت اسامي براي حفظ و بقاي خود روش هاي متعددي را به محك 

آزمون برده است. برخي از مهم ترين روش هاي مذكور عبارت اند از:
الف. قرائت اسالمي از غرب مدرن: در اين روش- كه بيشتر از جانب عالمان ديني مطرح 
مي شود- عالم غرب مدرن، معلول بسط علوم اسامي به درون سرزمين هاي اروپايي پس 
از جنگ هاي صليبي تفسير شده و ادعا مي شود كه علوم اسامي به سرقت رفته از عالم 
اسامي توسط غربي ها بسط داده شده و تمدن جديد بنا گشته است؛ امري كه متأسفانه 

اسالم دين آگاهي و ذكر است 
و در اين صورت، بيداري 
اسالمي بيش از هر عاملي، 
بايد مسبوق به »خودآگاهي و 

تذكار تاريخي« باشد
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خود مسلمان ها به تحقق آن همت نگمارده اند! واقعيت اين است كه هر چند بسياري از 
علوم اسامي طي جنگ هاي صليبي و پس از آن توسط غربي ها به سرقت رفته است، اما 
اوالً غرب جديد بسط منطقي آن علوم سرقت رفته نيست و ثانياً حتي اگر چنين باشد، 
اين مسئله نمي تواند پاسخي درخور براي تحليل عقب ماندگي شرق نسبت به غرب باشد. 
به عبارت ديگر نوستالوژي گذشته ش��ايد بتواند انگيزه اي براي تاش مجدد مسلمانان 
ايجاد كند، اما به خودي خود نمي   تواند چنان نقد غرب باشد كه آن را به انفعال بكشاند. 
ب. قرائت غربي از اسالم: در اين روش- كه بيشتر از جانب روشنفكران غرب زده مطرح 
مي شود- به صورت كاماً  منفعانه ادعا مي شود كه اسام نه تنها با آنچه غرب براي بشر 
به ارمغان آورده و پيام آوري كرده مخالف نيست، بلكه حسب نصوص و تفاسير اسامي 
همه آنها را پيش بيني و تأييد كرده است! در تجربه ايراني، اين روش بيشتر در دهه هاي 
قبل از پيروزي انقاب اسامي ايران توسط جريان علم زده مهندس بازرگان به كار گرفته 
مي شد. طرفداران اين روش، كتاب هاي زيادي در تفسير قرآن، احكام و عقايد اسامي 
با رويكرد انطباق آنها با دستاوردهاي علمي جديد غرب نگارش كرده اند. مهم ترين نقد 
اين روش اين است كه نظر به تجربي بودن علوم جديد غرب- كه معموالً با پيشرفت علم، 
بسياري از داده هاي پيش��ين آنها ابطال مي گردد- بسياري از متناظرهاي ديني آنها در 

آينده باطل شده و از دايره آموزه هاي اسامي خارج مي شود. 
ج. زيست تقيه اي: در اين روش- كه بدترين و خطرناك ترين روش  مواجهه اسام و غرب 
مي باشد- به دليل يأس جريان مقاومت اسامي از اقناع يا تصرف غرب، به نوعي زيست 
تقيه اي و حاش��يه اي در متن عالم غربي روي مي آورد. زيست تقيه اي، زيستي حداقلي 
بوده و در آن كمترين مجال براي تحقق گسترده آموزه هاي اسامي وجود ندارد. واقعيت 
اين است كه اسام در عرصه عينيت، بودن خود را از طريق ادبيات خاص )مثل نصوص 
قرآني و روايي(، نمادهاي فردي )مثل انگشتر، ريش گذاشتن براي مردان و...( و اجتماعي 
)مثل مسجد، حرم و...(، مناسك )مثل برائت از مشركين، حجاب و...(، روش هاي ويژه 
)مثل نذورات، عرف هاي خاص قومي و...( و... تداوم مي بخشد. از آنجا كه وضعيت زيست 
تقيه اي بيشتر موارد مذكور را به حاشيه و انزوا مي برد، در صورتي كه تداوم يابد به محو 

اسام خواهد انجاميد. 
نظر به كاس��تي ها و بلكه شكس��ت همه روش هاي فوق الذكر، جريان بيداري اسامي 
احياگرا با پاره كردن آستانه تحملش، نسخه اي متفاوت براي مواجهه با غرب را به محك 
آزمون آورده است كه بر اس��اس آن نه اسام به س��بك غرب و نه غرب به سبك اسام 
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قرائت ش��ده و نه مس��لمانان ناگزير از زيس��ت تقيه اي هستند؛ 
بلكه مسلمانان، اسامش��ان را فرياد خواهند زد و به استحصال 

حداكثري ظرفيت هاي جهان اسام همت خواهند گمارد. 
موج اخير بيداري اس��امي ش��وقي مضاعف براي استحصال 
الگويي اس��امي براي مديريت جوامع اس��امي در عصر مدرن 
ايجاد كرده كه از سويي معلول سرخوردگي از الگوهاي غربي و از 

سويي باوري مجدد به توان اداره جهان توسط اسام دارد. به عبارت ديگر دستاورد مهم 
ديگر موج مذكور، تاش مسلمانان براي جستن منطقي متفاوت از گذشته براي تعامل با 
دنياي غرب است به گونه اي كه مبنا، روش و غايت اين تعامل به صورتي اسامي و توسط 
مسلمانان تبيين شده باشد. البته بايد توجه داش��ت كه ضروري بودن استخراج منطق 
مذكور چنان اس��ام گرايان را به ورطه تعجيل نيندازد كه آن را خارج از روش طبيعي 
نظريه پردازي ديني تحقق بخش��ند. تاش براي اس��تحصال الگوهاي تأسيسي ممكن 
است به زمان و حوصله زيادي نياز داشته باشد و نبايد ويژگي »سرعت« در انقاب ها و 

جنبش ها، دامن گير اين مسئله نيز بگردد. 
• نظريه هاي عل��وم اجتماعي تنها در مت��ن تحوالت اجتماعي فرص��ت آزمون يافتن 
پيدا مي كنند؛ هر چه نظريه هاي مذكور كان تر باشند، براي محك خوردن نيازمند به 
تحوالت اجتماعي بزرگ تر هستند و بر عكس. نظريه واليت فقيه به مثابه يكي از آخرين 
تئوري هاي فقه سياسي شيعه براي مديريت اجتماع، نظريه اي بس كان و بزرگ است و 
براي محك خوردن نيازمند به تحوالتي مناسب با خود مي باشد. انقاب اسامي ايران با 
همه بزرگي و عظمت خود تنها مي تواند يكي از مصاديقي باشد كه به نظريه واليت فقيه 
فرصت آزمون يافتن داده است. به رغم توفيق نظريه مذكور در تجربه جمهوري اسامي 
ايران، به نظر مي رسد نظريه مذكور الزم است در نمونه هاي متفاوت ديگري در مقياس 

جهان اسام نيز محك بخورد. 
واقعيت اين است كه جهان اسام ويژگي هاي جمعيتي، نژادي )ژني(، ژئوپلتيك، قومي، 
مذهبي و... بسيار متنوعي دارد كه الزم است نظريه هاي اجتماعي ناظر به جهان اسام 
در مقام تجويز آنها را مورد ماحظه قرار دهند. به عنوان مثال قطعاً الگوي واليت فقيه 
براي مديريت يا مشاركت در مديريت جمعيت پراكنده و غير متمركز مسلمانان در اروپا 
و امريكا يا مسلمانان آسياي جنوب  شرقي با ژن بسيار بسيط و غير محرك، يا مسلمانان 
فلسطين اشغالي و حومه با ژئوپلتيك ويژه يا مسلماناني كه داراي ويژگي هاي قوميتي 

پيچ تاريخ در بستر 
تحوالتي رخ مي دهد 
كه افراد، جريان ها، 
تئوري ها، ديسيپلين ها 
و نهادهاي قبل و بعد 
از آنها متفاوت باشند 
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ويژه هستند مثل عرب ها، ترك ها، بربرها و... يا مسلماناني كه تعصبات مذهبي شديدتري 
دارند يا... با الگوي آن براي مديريت ايران شيعي نمي  تواند يكسان باشد. به نظر مي رسد 
موج اخير بيداري اس��امي در خاورميانه عربي مي تواند بهترين فرصت را براي آزمون 
مشاركت تئوري واليت فقيه در مديريت يكي از مصاديق متفاوت اجتماعي فراهم كند. 
به عبارت ديگر طرفداران تئوري واليت فقيه الزم اس��ت براي جهاني س��ازي الگوي 
مذكور، تغييراتي در نرم افزار و سخت افزار آن متناسب با شرايط زماني- مكاني متفاوت 
ايجاد كنند.1 اينكه چه تغييراتي و به چه ميزاني بايد صورت بگيرد را كم و كيف حضور 
در صحنه عمل مشخص مي كند. به عنوان مثال حضور نظريه فوق در كشوري مثل ليبي 
با نظام سياس��ي مبتني بر قبيله تجربه اي متفاوت از حضور آن در كشوري مثل مصر با 
ملتي مدني تر و دانش��گاهي تر خواهد بود؛ همچنان كه حضور در كشوري مثل مصر كه 
از سويي به دليل وجود مقبره حضرت زينب)س(، مقام رأس الحسين و... پشتوانه هاي 
ش��يعي محبتي2 در آن زياد بوده و از س��ويي به دليل وجود تصوف، امكان فعال شدن 
ظرفيت هاي ش��يعي در آن بسيار زياد است با حضور در كش��وري نسبتاً پيشرفته مثل 

تونس با ظرفيت هاي بسيار اندك شيعي متفاوت خواهد بود.3
از آنجا كه اكثر تئوري هاي مديريت اجتماع در جهان اسام يا غير بومي )غربي( بوده 

1. به عنوان مثال الزم است ادبيات ديالوگ و تبيين تئوري واليت فقيه براي كشورهاي انقابي اهل سنت تغيير 
يابد و به گونه اي تنظيم ش��ود كه اوالً  باعث فعال ش��دن تعصبات مذهبي- قومي در آنها نشود؛ ثانياً ظرفيت هاي 
بومي- قومي آنها ناديده و يا در درجه دوم گرفته نش��ود؛ ثالثاً محتواي تئوري واليت فقي��ه چنان تغيير نيابد كه 

ظرفيت هاي آن را كمتر از ادبيات پيشينش فعال كند. 
2. »شيعه محبتي« واژه اي بسيار قديمي براي توصيف آن دسته از اهل سنتي مي باشد كه هر چند ائمه معصوم 
شيعي را به مثابه خليفه و امام خود قبول ندارند، اما حسب سفارش و دس��تور پيامبر)ص( آنها را دوست داشته و 
به آنها محبت مي ورزند. رك: رسول جعفريان، تاريخ تش��يع در ايران از آغاز تا طلوع دولت صفوي، قم، انصاريان، 

1385، ص27-28. 
3. واقعيت اين است كه در وضعيت كنوني، كشورهايي مثل تونس و ليبي از سويي به دليل اين كه يك الگوي بومي 
الترناتيو و جايگزين براي الگوي قبل از انقابشان ندارند و از سويي به دليل اين كه الگوي حكومتي ايران متناسب 
با شرايط منطقه اي آنها توليد يا ارايه نش��ده، آنها ناگزير به سمت جريان هاي سكوالر و شبه سكوالر تمايل يافته و 
شريعت در مقام حاكميت را نفي كرده يا نسبت بدان استبعاد ورزيده اند! و اگر همين وضعيت ادامه پيدا كند، ديگر 

كشورهاي انقابي از جمله مصر، يمن، بحرين و... نيز سرنوشتي مشابه پيدا خواهند كرد. 
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يا بس��يار ضعيف تر از تئوري واليت فقيه؛ 
بي شك در صورت حضور فعال فرهنگي1 
در متن جهان اسام، تئوري واليت فقيه 
به يگانه تئ��وري راهبر بيداري اس��امي 
تبديل خواهد شد؛ چراكه جنبش بيداري 
اس��امي در اعتراض ب��ه وضعيت موجود 
به وج��ود آمده اس��ت و قطع��اً نمي تواند 
آرمان هاي خود را در قال��ب  تئوري هايي 
كه حافظ وضع موجود بوده اند پيش برد. 

از اين رو، تئوري واليت فقيه كه از س��ويي تئوري اعتراض به وضع موجود و از س��ويي 
تئوري بومي و اسامي )ضد غربي( مي باشد، مي تواند از جذابيت زيادي براي انقابيون 
برخوردار باشد؛ ضمن اينكه تجربه جديد مي  تواند نقاط ضعف و آسيب خود اين تئوري 
را نيز مشخص كند. از اين رو، به جرئت مي توان گفت كه يكي ديگر از دستاوردهاي موج 
اخير بيداري اس��امي در خاورميانه عربي، فرصت سازي هم براي حضور تئوري واليت 

فقيه در جهان اسام سني و هم براي آسيب شناسي آن مي باشد. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
بيداري اسامي در تجربه اس��ام معاصر داراي امواجي بوده كه هم به لحاظ گستره و 
هم به لحاظ كم و كيف از يكديگر متمايز بوده اند. آخرين موج بيداري اس��امي متعلق 
به منطقه خاورميانه عربي و در كشورهاي تونس، مصر، ليبي، يمن، بحرين و... مي باشد 

1. متأسفانه حضور كم رنگ و نيمه فعال ايران در عرصه فرهنگي كش��ورهاي اسامي باعث شده تا ميدان براي 
حضور فعال جريان هاي رقيب در آنها مهيا ش��ود و در حالي كه انقابيون كش��ورهاي عربي از بيش��ترين قرابت 
فكري- عملي با الگوي ايراني برخوردار هستند، به دليل برخي تبليغات سوئي كه از جانب جريان هاي رقيب ايران 
صورت مي گيرد، براي بسياري از آنها نزديك شدن به ايران مورد ترديد قرار گرفته است. به عنوان مثال برخي از 
استدالل هاي مخالفان نزديك شدن مصري ها به الگوي ايران چنين است: الگوي ايران هزينه بر بوده و كشورهاي 
انقابي را در مقياس بين المللي در انزوا قرار مي دهد؛ الگوي ايران، الگويي نفتي- ش��يعي است و آنها در حالي كه 
ذخاير و منابع زيرزميني قابل توجهي داشته و آنها را در خدمت مذهب رسمي شان )تشيع( قرار داده اند، كمترين 
نزاع با تسنن را دارند. اين در حالي است كه مصر در حالي كه فاقد منابع زيرزميني قابل توجه است، از نزاع قبطي- 
مسلمان در رنج است؛ حركت بر مدار الگوي ايران مستلزم وجود مردمي بااراده، همراه و مقاوم است كه در مصر الاقل 
به اندازه ايران نيست و... همه اين مسائل حاكي از آن است كه تغيير الگوي ايران به گونه اي كه آن را در »وضعيت 
حداكثري انطباق منطقه اي« قرار داده اس��ت، ضرورت مضاعف دارد. به عبارت ديگ��ر بايد تاش كرد تا ادبيات و 
سيستم معرفتي مدل سياسي واليت فقيه را با فضاي كشورهاي عربي- كه اينك ناهماهنگ است- هماهنگ كرد 
و اين اقدام البته نه به معني منفعل بودن تئوري واليت فقيه نس��بت به شرايط بيروني، بلكه به معني تاش براي 

حداكثري كردن پذيرش آن در شرايط زماني- مكاني متفاوت است. 

نخستين موج هاي بيداري اسالمي كه در 
قالب  يك جريان اجتماعي بروز يافته، به 
دليل آنكه عمدتًا در اعتراض به استعمار 
غرب و استبدادهاي داخلي ناشي از 
همكاري با استعمار صورت گرفته 
رويكردي سلبي داشته اند. در اين موج ها 
مردم شايد به تفصيل نمي دانستند كه چه 
مي خواهند اما آنها به خوبي مي دانستند 

كه چه نمي خواهند
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كه از زمستان سال 1389 شروع شده و دامنه 
و نتاي��ج آن تاكنون ادامه داش��ته اس��ت. در 
خصوص اين موج اخي��ر، توجه به نكات ذيل 

حايز اهميت است: 
1. در تاريخ ن��گاري جنبش هاي اس��امي 
معم��والً جنبش ه��اي مذك��ور از حي��ث 
عكس العمل بودنشان نس��بت به جريان ها و 
برنامه هاي غرب در درون جهان اسام مورد 
بررسي و تحليل قرار گرفته اند. اين در حالي 
است كه مي توان آنها را از حيث نمودار رشد 
خودآگاهي دروني مسلمانان نيز مورد تحليل 
قرار داد. به عبارت ديگر جنبش هاي اسامي 
از دو جنبه قابل مطالعه هس��تند: نخست از 
حيث »عكس العمل« بودن آنها )كه مي توان از آن با عنوان حيث س��لبي جنبش ها ياد 
كرد( و دوم از حيث »عمل« بودنشان )كه مي توان از آن با عنوان حيث اثباتي و ايجابي 
جنبش ها ياد كرد(. به نظر مي رسد ارزش واقعي جنبش ها به ميزان تأثيري است كه در 
حوزه ايجاب و اثبات ايجاد مي كنند؛ چراكه صرف سلب و نفي جريان هاي ديگر نمي تواند 

منجر به ايجاد طريق جديد شود. 
2. ملت هاي اس��امي درگير ب��ا پروژه بي��داري اس��امي را از چند جه��ت مي توان 
»تقسيم بندي« كرد. به عنوان مثال مي توان به تقسيم هاي قومي )شامل ترك و عرب(، 
منطقه اي- جغرافيايي )ش��امل آسيايي و آفريقايي(، مذهبي )ش��امل شيعه و سني( و 
رويكردي )شامل غرب گرا و ضد غرب گرا( اش��اره كرد. به نظر مي رسد در تقسيم بندي 
ملت هاي اس��امي مذكور، دو ه��دف الزم اس��ت مدنظر ق��رار گيرد: نخس��ت اينكه 
تقسيم بندي مايه ش��فافيت جريان بيداري اسامي ش��ود؛ به گونه اي كه ميان جريان  
مذكور و غيريت آن مرز ايجاد كند و دوم اينكه تقسيم بندي حتي المقدور مايه وحدت 
باشد نه تفرقه و تشتت. بر اين اساس مناسب ترين تقسيم بندي، تقسيم آنها به دو گروه 
غرب گرا )كه دغدغه هماهنگ كردن اس��ام با طرح كلي غرب را دارند( و ضد غرب گرا 
)كه دغدغه ايجاد طرحي كامًا اسامي و مستقل از غرب- و البته در عين حال در تعامل 
با آن- را دارد( مي باشد كه از سويي با رقيب جريان بيداري اسامي )غرب( مرز شفاف 

موج تأثير بيداري اسالمي اخير 
خاورميانه عالوه بر كشورهاي عربي 
و غير عربي خاورميانه مي تواند با 
منطقي روشن به سراسر كشورهاي 
مسلمان نيز سرايت كند؛ چراكه 
در ميان كشورهاي اسالمي كمتر 
كشوري وجود دارد كه معترض به 
سياست هاي استعماري و تحقيرآميز 
امريكا و هم پيمانانش نباشد. در اين 
ميان، سياست هاي استعماري در 
خصوص فلسطين و قدس اشغالي 
مهم ترين و مؤثرترين عامل هم سويي 

كشورهاي اسالمي خواهد بود
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و روشني ايجاد مي  كند و از سويي مايه وحدت جهان اسام، نه تفرقه آن خواهد بود. 
3. تحوالت اخير در خاورميانه عربي هرچند قطعاً از جنس »بيداري اسامي« مي باشد، 
با اين همه بايد توجه داشت كه بيداري اسامي سطوح و مراحل متفاوتي مي تواند داشته 
باشد كه برخي از جريان ها ممكن اس��ت واجد برخي و فاقد برخي ديگر از آنها باشند و 
در عين حال، جريان اسامي خوانده شوند. به عبارت ديگر بيداري اسامي »مفهومي 
تشكيكي« است كه ش��كل تيپيكال و مطلوب آن داراي مباني، خاستگاه، روش، شعار، 
پايگاه و افق )هدف( اس��امي مي باش��د و اش��كال غير تيپيكال آن مي توانند برخي از 
مؤلفه هاي شش گانه فوق را دارا باش��ند. تعيين اينكه حداقل شرايط الزم براي اسامي 
خواندن يك جريان به چه ميزان مي باش��د تا حدودي سخت است، اما اين نكته روشن 
است كه جريان مذكور بايد حداقلي از مقبوليت را در ميان عده اي از مسلمانان، فارغ از 

دغدغه هاي سياسي- اقتصادي و صرفاً در مقياس اعتقادي برخوردار باشد. 
4. برخاف تبليغاتي كه رسانه هاي غرب )عمدتاً از سر تجاهل و نه جهل( بيان مي كنند، 
نه تنها موج اخير بيداري اس��امي از كمترين تمايل به سطوح مختلف غرب برخوردار 
بوده، بلكه هر چه رشد نموده و تفصيلي تر شده ، گرايش هاي اسامي آن  شديدتر شده 
است. با اين همه، پروژه بيداري اسامي زماني واپسين حلقه خود را ايجاد خواهد كرد كه 
بتواند بر فرآيند »قانون  گذاري« در كشورهاي اسامي تأثير بگذارد. به عبارت ديگر صرف 
اينكه عده اي از مسلمانان جنبشي را معطوف به غاياتي اسامي شروع كرده باشند، مادام 
كه قوانين حاكم و جاري بر مناسبات آنها قوانين اسامي نباشد، اطاق عنوان بيداري 
اسامي بر جنبش مذكور با مسامحه و غير واقعي يا واقعي اما با نتايج حداقلي خواهد بود.

5. بيداري اسامي الزم اس��ت همه ظرفيت هاي دروني خود را به منظور يك مواجهه 
حداكثري با غرب به كار گيرد و براي نيل به اين مقصود، اتخاذ »رويكردهاي تقريبي« 
يكي از اقدامات شايسته مي باشد. پذيرش رويكردهاي تقريبي براي مذاهب و اقوامي كه 
تخاصم آنها گاه به اندازه همه عمر آنها به درازا كشيده شده، چندان امر راحتي نيست. 
از اين  رو، الزم است در ابتدا ظرفيت هاي گروه  هايي مثل تصوف كه از تاريخ متساهانه 
بيشتري برخوردار هستند مورد استفاده قرار گيرد. به عبارت ديگر پروژه بيداري اسامي 
الزم است براي پيشبرد خود از گروه هاي داراي تعصب مذهبي مثل القاعده و وهابي ها و 

گروه هاي داراي تعصب قومي مثل كردها و... تا حد امكان پرهيز كند. 
6. پروژه بيداري اسامي نبايد چشم انداز خود را در حد ظرفيت هاي محدود دولت ها 
و احزاب سياسي تقليل دهد. واقعيت اين اس��ت كه پتانسيل رها و فعال شده موج اخير 
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بيداري بيشتر از آن است كه دولت ها و احزاب سياسي اسامي به تنهايي بتوانند بار آن 
را بر دوش گيرند. به نظر مي رس��د تنها محملي كه مي تواند ظرفيت ايجادشده توسط 
جريان بيداري اس��امي را حمل و حتي مديريت كند، »ملت هاي اسامي« مي باشد. 
ملت ها مي توانند حتي در افزايش ظرفيت هاي دولت ها و احزاب سياسي اسامي نيز مؤثر 
واقع شوند. اساساً بيداري اسامي چيزي جز عقانيت غليان يافته و فعال شده ملت هاي 
اسامي نمي باشد و مادام كه قائم به ظرفيت هاي توده  اسامي باشد، سامت و تداوم خود 
را تضمين مي كند. همچنان كه به هر ميزاني كه از دوش مردم فاصله گرفته و به ساختار 

دولت ها و احزاب تكيه كند، تداوم خود را به خطر مي اندازد. 
7. بيداري اسامي موجب شكل گيري »فهم« جديدي در عالم اسامي شده كه هنوز 
تبديل به »علم« نشده اس��ت.1 واقعيت اين اس��ت كه فهم  همواره زودتر از علم حاصل 
مي شود؛ فهم، وجداني و شهودي و علم، منطوق و ملفوظ است. در مقياس هاي اجتماعي 
به لحاظ زماني گاه ميان فهم و علم فاصله بسيار زيادي وجود دارد. به نظر مي رسد يكي 
از رسالت هاي مهم نخبگان اسامي تاش براي تبديل فهم ناشي از بيداري اسامي به 
علم باش��د. هر يك از فهم و علم مزيت هاي خاص خود را دارند. به عنوان مثال در حالي 
كه علم به لحاظ زماني متأخر از فهم ايجاد مي شود، از اين مزيت برخوردار است كه در 
مقايسه با فهم به صورت منطقي تر و راحت تري »قابل تعميم« به ديگران است. از اين رو، 
اگر فهم ناشي از بيداري اسامي تبديل به علم شود، صدور آن به ديگر كشورهاي اسامي 

راحت تر صورت خواهد گرفت. 
8. بيداري اسامي توسط گروه هاي هم ساني دنبال نمي شود. به عنوان مثال برخي از 
آنها داراي ماهيت سياسي اما عملكرد ديني هستند مثل اخوان المسلمين مصر، برخي 
داراي ماهيت ديني اما عملكرد سياس��ي هس��تند مثل جماعت اس��امي مصر، برخي 
داراي ماهيت سياس��ي- ديني و عملكرد سياسي- نظامي هس��تند مثل جهاد اسامي 
فلس��طين، برخي داراي ماهيت سياس��ي و داراي عملكرد سياس��ي- نظامي هستند 
مثل اخوان المس��لمين س��وريه و... توجه به اين نكته الزم اس��ت كه اگر »ناهم ساني« 
گروه هاي بيداري اس��امي به »ناهم سويي« آنها بي انجامد، انس��جام و كارآمدي آن را 
به خطر مي اندازد. از اين رو، الزم اس��ت پ��روژه مذكور عاوه بر شفاف س��ازي مرزهاي 

1. از اين  رو، ارزيابي دستاوردهاي موج اخير بيداري اسامي از طريق نظريه ها و ديسيپلين هاي موجود حداقل 
در شرايط كنوني ممكن نخواهد بود؛ چراكه نظريه ها و ديسيپلين ها حداكثر مي توانند »علم« ايجادشده ناشي از 
بيداري اسامي را از طريق تعداد مجات، كتاب ها و اساتيد مربوط به جريان مذكور رصد كنند. اين در حالي است 

كه ظرفيت هاي جريان مذكور هنوز در حد ايجاد فهم و نه ضرورتاً توليد علم فعال شده است. 
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خود با جريان هاي غير اسامي، شفاف سازي 
مرزهايش با جريان هاي اسامي غير هم سو را 

نيز دغدغه داشته باشد. 
9. يكي از پرس��ش هاي اساسي درباره موج 
اخير پ��روژه بيداري اس��امي اين اس��ت كه 

»خاس��تگاه« آن، بيش��تر »نارضايتي« مردم از وضع موجود مي باشد يا »خودآگاهي« 
تاريخي- ديني مردم؟ واضح است كه اگر نارضايتي عمومي از وضع موجود خاستگاه آن 
باشد، بدين معني اس��ت كه اوالً اگر عوامل نارضايتي )مثل نابساماني اقتصادي، توزيع 
ناعادالنه مناصب سياسي و...( وجود نداشتند، تقاضايي دروني براي اسام خواهي مردم 
وجود نداش��ت و ثانياً عوامل مذكور اگر برطرف شوند، موج اس��ام خواهي نيز فروكش 
خواهد كرد. اين در حالي اس��ت كه اگر خودآگاهي تاريخي- ديني مردم خاستگاه آن 
باش��د، وجود عوامل نارضايتي عمومي تنها نقش كاتاليزوري )سرعت بخشي( در موج 
بيداري اسامي خواهند داشت و حتي اگر وجود هم نمي داشتند، باز هم پروژه مذكور 

محقق مي شد، هر چند شايد با تأخير زماني بيشتر. 
10. الزم است ميان »علل محدثه« و »علل مبقيه« جنبش هاي اسامي تفاوت قائل 
ش��د. به عنوان مثال ممكن اس��ت علت محدثه يك جنبش، نارضايتي عمومي از وضع 
موجود و علت مبقيه آن وجود يك رهبر اسام ش��ناس و آگاه باش��د. آنچه مهم اس��ت 
اين اس��ت كه حتي اگر علل محدثه برخي از جنبش هاي اس��امي، عللي غير اسامي 
بوده اند، بايد تاش ش��ود تا علل مبقيه آنها اسامي باش��ند. به عبارت ديگر مهندسي 
بيداري اسامي اقتضا دارد كه از اسامي بودن جريان- حتي اگر مستلزم فاصله گرفتن 
از علل محدثه غير اسامي آن باشد- پاسداري ش��ود. اين مسئله بدين معني است كه 
اسام گرايان بدون هرگونه تعصبي مي توانند بر روي جريان هايي كه خود ايجاد نكرده  اند 

نيز به نفع اسام خواهي موج سواري كنند. 
11. بي ش��ك موج اخير بيداري اس��امي در خاورميانه عربي ظرفيت هاي گفتماني 
جديدي ايجاد مي  كند. از آنجا كه موج مذكور در حال ش��دن مي باشد، اكثر ذهنيت ها 
بيشتر به ظرفيت سياس��ي )قدرتي( آن توجه داش��ته و از ديگر ظرفيت هاي آن غافل 
هستند. اين در حالي اس��ت كه ظرفيت هاي معرفتي، انگيزش��ي، مديريتي )فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي، نظامي و...( و... ناشي از آن دست كمي از ظرفيت هاي سياسي اش 
نخواهند داشت. هر چند پس از سرد شدن مسائل سياسي احتمال توجه به ظرفيت هاي 

فرانهادي شدن پروژه بيداري اسالمي 
البته به معني ظهور يك بي نظمي 
پيچيده كه چشم انداز آن را به 
مخاطره اندازد نيست، بلكه تالشي 

حداكثري براي نظمي جديد است 
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مذكور افزايش مي يابد، اما مهم اين است كه 
آنها اينك و درست در مرحله نشاط و شدن 
موج مذكور ديده شوند؛ چراكه ديدن و توجه 
داش��تن به آنها مي تواند حتي باعث تقويت 
ظرفيت  سياسي آن شود. عاوه بر اين، فعال 
كردن ظرفيت هاي مذكور باعث مي ش��ود 
تا ضريب حساسيت هاي خارجي نسبت به 
موج مذك��ور- كه معموالً از طريق تش��ديد 
ظرفيت هاي سياس��ي، تش��ديد مي شوند- 

پايين آيد. 
12. م��وج اخي��ر بي��داري اس��امي در 
خاورميانه عربي دو س��ويه دارد: از س��ويي 
به جنبش هاي اس��امي و وضعيت جوامع 
مس��لمان و از س��ويي به غ��رب و وضعيت 
مدرنيته وابسته اس��ت. موج مذكور از حيث 
دوگانه اسامي- غربي به دو روش مي تواند 
تحليل گردد كه بر اس��اس روش نخس��ت، 
گونه ها، اليه ها و تقريرهاي متفاوت حضور 
غرب در جوامع اسامي در نس��بت با كليت موج مذكور و بر اساس روش دوم، گونه ها، 
اليه ها و تقريرهاي متفاوت وضعيت جوامع اس��امي در نس��بت با كليت غرب تحليل 
مي شوند. به نظر مي رس��د روش اول بيش��تر با دغدغه هاي غربي و روش دوم بيشتر با 
دغدغه هاي اسامي تناسب دارد؛1 چراكه بر اساس روش اول، غرب به تفصيل و جوامع 
اسامي به اجمال و بر اساس روش دوم، جوامع اسامي به تفصيل و غرب به اجمال مورد 

تحليل و بررسي قرار مي گيرند. 
13. رابطه تحوالت قدرت در كشورهايي كه در موج اخير بيداري اسامي قرار گرفته اند 
را به دو گونه مي توان تفسير كرد: نخس��ت اينكه تحوالت مذكور را تك جرياني دانست 
و هم زماني آنها را صرفاً تصادفي تحليل نمود و دوم اينكه آنها را ش��بكه اي، در ارتباط با 
يكديگر و غير تصادفي دانست و سطح تحليل در آنها را تمدني بيان كرد. اثبات تصادفي 

1. به عبارت ديگر در روش اول، مسئله اصلي، غرب و در روش دوم، مسئله اصلي، جوامع اسامي مي باشد. 

از آنجا كه اكثر تئوري هاي مديريت 
اجتماع در جهان اسالم يا غير بومي 
)غربي( بوده يا بسيار ضعيف تر 
از تئوري واليت فقيه؛ بي شك در 
صورت حضور فعال فرهنگي در 
متن جهان اسالم، تئوري واليت 
فقيه به يگانه تئوري راهبر بيداري 
اسالمي تبديل خواهد شد؛ چراكه 
جنبش بيداري اسالمي در اعتراض به 
وضعيت موجود به وجود آمده است 
و قطعًا نمي تواند آرمان هاي خود را 
در قالب  تئوري هايي كه حافظ وضع 
موجود بوده اند پيش برد. از اين رو، 
تئوري واليت فقيه كه از سويي 
تئوري اعتراض به وضع موجود و از 
سويي تئوري بومي و اسالمي )ضد 
غربي( مي باشد، مي تواند از جذابيت 
زيادي براي انقالبيون برخوردار باشد
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بودن همه اتفاقاتي كه در موج اخير بيداري اسامي افتاده حقيقتاً سخت است، همچنان 
كه اصرار بر تمدني خواندن آنها نيز چندان آس��ان نيست. آنچه به وضوح مي توان از آن 
دفاع نمود اين است كه تحوالت ناش��ي از موج اخير بيداري اسامي ظرفيت الزم براي 
ايجاد تحوالتي ديگر از جنس تحوالت تمدن��ي را دارند. تحوالت تمدني در ذيل روحي 
واحد و كان صورت مي گيرند؛ چيزي كه در تحوالت موج مذكور تنها نشانه هايي از آن 

وجود دارد. 


