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شاخصه هاي تمدن اسالمي و انطباق آن با 
مؤلفه هاي بیداري اسالمي

احمدرضا بهنيافر1
چکيده 

ظهور اسام با بيداري بش��ريت از خواب غفلت، تحولي عميق در جامعه انساني ايجاد 
كرد و تعلم، تعقل و تفكر را جايگزين مصادي��ق و معيارهاي جاهلي با محدوده مكاني و 
زماني بسيار گسترده نمود. فرهنگ و تمدن اسامي كه زاييده اسام و گسترش آن بود 
با شاخصه هايي چون الهي بودن، اعتقاد به خافت الهي و كرامت انساني بشر، تأكيد بر 
دانش اندوزي و عدالت گستري، اصاح جامعه، همبستگي و استبدادستيزي مظاهر عصر 

خود و آينده را تحت الشعاع قرار داد. 
تمدن اسامي پس از دوران اوج خود اين شاخصه ها را از دست داد ولي مهم ترين دليل 
احياي آن بيداري اسامي است كه با انقاب اسامي آغاز گرديد و به ساير مناطق سرايت 
پيدا كرد. هدف پژوهش حاضر آن است كه با استفاده از روشي توصيفي و تحليلي روشن 
نمايد كه شاخصه هاي تمدن اسامي با مؤلفه هاي بيداري اسامي انطباق دارد و نتيجه 
حاصله نيز آن است كه احياي تمدن اسامي در عصر حاضر در گرو بيداري اسامي در 

1. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسامي- واحد دامغان 
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جهان اسام با همان شاخصه هاي تمدن اسام است. 
كليدواژه ها: اس��ام، تمدن اسامي، بيداري اسامي، جهان اس��ام، شاخصه ، مؤلفه، 

انطباق. 

مقدمه 
دين اسام ضمن ايجاد تحولي عميق در جامعه انساني ، فرهنگ و تمدن جديدي را با 
شاخصه هايي چون الهي بودن و داش��تن نگرش توحيدي، اعتقاد به مقام واالي انسان، 
تعقل ورزي، علم اندوزي، بصيرت افزايي، عدالت گستري، اصاح طلبي، استقال خواهي 
و با مجموع��ه اي از اندوخته هاي مادي و معنوي جهت نيل انس��ان به كمال مطلوب به 
بش��ريت عرضه نمود ولي به تدريج اين ش��اخصه ها بنا به داليل مختلف ضعيف شد و 
در نتيجه تمدن اسامي دچار ضعف و ايس��تايي گرديد. هر چند كه طي قرون دهم تا 
سيزدهم هجري در دوره حاكميت صفويه، گوركانيان هند و عثماني بر ممالك اسامي 
جهت احياي تمدن اسامي گام هايي برداش��ته شد ولي تداوم نيافت و در نهايت جهان 
اسام به سس��تي و ركود گراييد. كم رنگ شدن ش��اخصه هاي تمدن اسامي و سلطه 
استعمار و ايجاد حكومت هاي خودكامه و وابس��ته در اين ركود و ايستايي نقش مهمي 

داشت. 
از اين رو در دو سده  اخير، نهضت بيداري اسامي به رغم تنوع گرايش ها و تفاوت هاي 
ظاهري با پيامي واح��د و با ه��دف تجديد حيات اس��امي، احياي تمدن اس��امي و 
نظام سازي بر مبناي آموزه ها و ارزش هاي الهي شكل گرفت كه مناديان آن در گذشته و 
حال همان شاخصه هاي تمدن اسامي را به عنوان مؤلفه و ويژگي هاي بيداری اسامي 

مطرح نمودند. 
بروز انقاب اسامي ايران و نقش امام خميني)ره( به عنوان احياگر بيداري ملت ها در 
عصر حاضر نقطه عطفي در تحوالت بيداري اسامي شمرده مي شود، چون تجربه عملي 
انقاب اس��امي در عرصه هاي معنوي، نقش عوامل ديني و غير مادي را در سازندگي 
نيروي انساني به عنوان يك دستاورد جهاني نشان داد و اين تجربيات توشه ارزشمندي 

براي انقابيون و نهضت هاي آزادي بخش محسوب مي گردد. 
بنابراين پرداختن به موضوع بيداري اس��امي با توجه به شرايط عصر حاضر و احياي 
اقتدار جهان اسام و تمدن اسامي و نيز بسط و گس��ترش تفكر بيداري به ساير نقاط 
و جهان شمول ش��دن آن امري ضروري است. از اين رو س��ؤال اصلي مقاله آن است كه 
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آيا شاخصه هاي تمدن اس��امي با مؤلفه هاي بيداري اسامي انطباق دارد؟ براي پاسخ 
دادن به اين سؤال با روش��ي توصيفي و تحليلي ضمن بيان شاخصه هاي تمدن اسامي 
و مؤلفه هاي بيداري اسامي و نقش و تأثير انقاب اس��امي در آن، در پايان به انطباق 

شاخصه هاي تمدن اسامي با مؤلفه هاي بيداري اسامي پرداخته شده است. 

چيستي تمدن اسالمي و بيداري اسالمي 
الف. تمدن اسالمي 

با توجه به اينكه تمدن معاني مختلفي دارد ولي اصلي ترين معناي آن شهرنشين شدن 
و اقامت در شهر است و بر همين اس��اس، اين كلمه معادل واژه شهرآييني و به معناي 
حسن معاشرت است.1 البته رابطه ميان شهر و تمدن، رابطه جزء و كل است نه ظرف و 
مظروف. بنابراين اگرچه تمدن )Civilization( از مدينه به معناي شهر ريشه مي گيرد 
ولي در اصل شهر معلول تمدن بوده نه علت آن، يعني به واقع شهر جزء تمدن است.2 به 

همين دليل تمدن به مفهوم خو گرفتن با اخاق و آداب شهريان آمده است.3
از اين رو تمدن عبارت است از برقراري نظم اجتماعي و جامعه پذيري جهت همكاري 
و تعاون ميان انسان ها كه زمينه را براي مقبوليت يك فرهنگ فراهم مي سازد. به تعبير 
ديگر تمدن زندگي جمعي همراه با پذيرش نظم اجتماعي اس��ت كه نتيجه آن تحقق 

خاقيت فرهنگي مي باشد.4 
تمدن ها بر اساس نوع تكوين اشكال مختلفي دارند و هر يك داراي ويژگي هايي هستند 
كه مي توان به وس��يله آن تمدن ها را از يكديگر بازشناخت و تقسيم بندي نمود و تمدن 

اسامي از نوع تمدن هاي يكجانشين مبتني بر حيات ديني و ايدئولوژيك است. 
از اين رو تمدن اسامي، تمدني ديني است كه پايه و اس��اس آن بر محور دين اسام 
قرار دارد و مؤلفه هاي آن عبارت اند از: دين و اصول ديني، اخاق، علم، عدالت و قواعد و 

مقررات، به طوري كه مدينه النبي بر اساس همين اركان و مؤلفه ها شكل گرفت. 
در نتيجه تمدن اسامي عبارت است از تمدني ايدئولوژيك با مجموعه اي از ساخته ها 
و اندوخته هاي معنوي و مادي جامعه اسامي كه انسان را به سوي كمال در اين دو بعد 

1. فاطمه جان احمدي، تاريخ فرهنگ و تمدن اسامي، قم، معارف، 1386، ص24.
2. جان برنال، علم در تاريخ، ترجمه اسدپور و ديگران، تهران، اميركبير، 1354، ص86.

3. فرهنگ فارسي معين )6جلدي(، تهران، اميركبير، 1365. 
4. ويليام جيمز دورانت، تاريخ تمدن )مشرق زمين گاهواره تمدن(، تهران، س��ازمان انتشارات آموزش انقاب 

اسامي، 1370. 
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سوق مي دهد.1 
با عنايت به اينكه تمدن اس��امي مجموعه 
دستاوردها و موارث تمدني است كه از يك سو 
ناشي از فرهنگ اسامي و از سوي ديگر ناشي 
از تركيب دس��تاوردها و تجربيات ساير ملل 
در گس��تره تاريخ و جغرافياي اسام است و 
مسلمانان در نوآوري، خاقيت و رشد آن سهم 
بس��زايي داش��تند، مي توان گفت ريشه هاي 
تمدن اس��امي هم در تاريخ و هويت تمدن 
بشري و هم در حيات پرمايه ديني و معنوي 

اسام نهفته است. 
ب: بيداري اسالمي 

واژه بيداري به معناي فعال شدن هوش و آگاهي است و حالتي روحي و رواني محسوب 
مي شود كه با آن ملتي به توان كارايي، استعداد و رشد خود پي مي برد. 

بيداري اسامي به مفهوم زنده شدن دوباره در پرتو اس��ام اصيل است. به بيان ديگر 
تجديد حيات اسام در كالبد فرد و جامعه كه در پناه آن استقال، عدالت و همه آموزه ها 

و ارزش هاي متعالي خداوند دوباره احياء مي شود، بيداري اسامی نام دارد. 
بيداري اس��امي به مجموعه تحوالت فكري، اجتماعي و سياسي جوامع اسامي در 
جهت بازگش��ت به حاكميت قرآن، س��نت و ارزش هاي اس��امي در زندگي سياسي و 

اجتماعي و ساخت تمدن اسامي اطاق مي گردد. 
اين حركت به  رغم تنوع گرايش ها و زيرمجموعه هاي متفاوت، منادي پيام واحدي در 
تاريخ با مضمون بازگشت دين به عرصه زندگي فردي و اجتماعي انسان است و هدف از 
اين بازگشت ساختن يك تمدن جديد اسامي با بكارگيري ارزش هاي خالص اسامي 

در قالب تمدن اسامي است. 
از اين رو هدف بيداري اس��امي تش��كيل يك تمدن محمدي جهاني است كه در آن 

عقانيت با معنويت، قدرت با اخاق، دانش با ارزش و علم با عمل جمع مي شود. 

1. فاطمه جان احمدي، همان، ص52. 

بروز انقالب اسالمي ایران و نقش 
امام خمیني)ره( به عنوان احیاگر 
بیداري ملت ها در عصر حاضر نقطه 
عطفي در تحوالت بیداري اسالمي 
شمرده مي شود، چون تجربه عملي 
عرصه هاي  در  اسالمي  انقالب 
معنوي، نقش عوامل دیني و غیر 
مادي را در سازندگي نیروي انساني 
به عنوان یك دستاورد جهاني نشان 
داد و این تجربیات توشه ارزشمندي 
نهضت هاي  و  انقالبیون  براي 

آزادي بخش محسوب مي گردد 
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انقالب اسالمي ايران نقطه  عطف در تجديد حيات تمدن اسالمي و احياي 
بيداري اسالمي 

در واقع مي توان انقاب اسامي ايران را سرآغاز تحوالت عميقي دانست؛ تحوالتي كه 
با تهاجم به مباني تمدن غرب در پي بازسازي وجهه تمدن بزرگ اسامي بوده است. 

تجربه عملي انقاب اس��امي ايران در عرصه هاي معنوي، نق��ش عوامل ديني و غير 
مادي را در سازندگي نيروي انساني به عنوان يك دستاورد جهاني نشان داده است. اين 
تجربيات توشه ارزش��مندي براي انقابيون و نهضت هاي آزادي بخش جهان محسوب 
مي ش��ود؛ به ويژه آنكه اس��ام گرايي و افتخار به آن، توكل به خ��دا و امدادهاي الهي، 

شجاعت و شهامت نمونه اي از خصوصيات نيروهاي انقابي در ايران مي باشد. 
مقام معظم رهبري در اين رابطه مي فرمايند: 

قبل از انقاب اسامي در بسياري از كشورها و از جمله ممالك اسامي، 
گروه ها، جوان ها، ناراضيان و آزادي طلب ها با ايدئولوژي چپ وارد ميدان 
مي شدند اما بعد از انقاب اسامي پايه و مبناي حركت ها و نهضت هاي 
آزادي بخش اس��ام ش��د. امروزه در هر نقطه از دنياي وسيع اسام كه 
جمعيت يا گروهي به انگيزه آزادي خواهي و ضديت با استكبار حركت 

مي كنند، مبنا، قاعده كار، اميد و ركنشان تفكر اسامي است.1 
در جايي ديگر ايشان بيان مي دارند: 

شكي نيست كه در كشورهاي بيدارشده مثل تونس، مصر و... و حتي 
كشورهايي كه نظام هاي طاغوتي و تحميلي دارند، نگاهي به ملت ايران 
داش��ته اند. دنيا ملت ايران را به مس��لماني همراه با آگاهي و بصيرت و 

پيشگامي در ميدان هاي مختلف مي شناسد.2 
بنابراين در عصر حاضر، اسام و انديش��ه هاي نوراني امام راحل )ره( در افق دورتر هم 
خود را نش��ان مي دهد كه نمونه عيني آن اعتراض ضد سرمايه داري »وال استريت« در 
نيويورك است كه موج آن جهان را فرا گرفته و در هم شكستن نظام سرمايه داري غرب 
مانند شكسته شدن استخوان هاي سوسياليست شرق كامًا به گوش مي رسد. اين امر 
خود گواه انتقال پيام بيدارگرايان��ه  امام خميني)ره( و صدور انقاب عاش��ورايي ايران 
اسامي است. عامل اصلي تأثيرپذيري مس��لمانان مبارز در نهضت ها از انقاب اسامي 

1. حديث واليت، 296/2. 
2. بيانات مقام معظم رهبري، 1390/7/25. 
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ايران، توسعه فرهنگ عاشورا و قيام حسيني)ع( اس��ت و اين فرهنگ در شور انقابي و 
سلحشوري مبارزين تأثير زيادي ايجاد نموده است.1

شيخ سعيد شعبان رهبر جنبش توحيد اسامي لبنان مي گويد: 
جهاد مسلمانان لبنان و عمليات شهادت طلبانه آنان همگي الهام گرفته 

از حركت جهادي برخاسته از انقاب اسامي ايران است.2 
انقاب اسامي كه با شعار جهان شمولي پا به عرصه حيات سياسي گذاشت، براي همراه 
كردن مردم جهان به دنبال تحقق عملي الگوهاي عقيدتي خود بوده تا محرومان به شكل 

ملموس اسام را حس كنند. امام خمينی)ره( می فرمايند: 
ما مي خواهيم يك الگويي از اسام در عالم ولو يك الگوي ناقصي باشد 
نشان بدهيم كه همه  عقاي عالم غير از آنهايي كه جنايت كاران بالذات 
هستند و همه ملت هاي مظلوم بفهمند كه اسام چه آورده و مي خواهد 
در دنيا چه بكند، اسام با اين محرومين، با اين مظلومين، با اين گرفتارها 

مي خواهد چه كند، كه اينها را نجات بدهد.3 
در واقع حركت انقابي ملت ايران ب��ه رهبري امام خمين��ي)ره( روحيه خودباوري، 
دين باوري، استقال خواهي، آزادي خواهي و عدالت طلبي ملت ها را زنده نمود و به علت 
ويژگي هاي منحصر به فرد در ابعاد مختلف به عام��ل تأثيرگذار بر جنبش هاي بيداري 
اسامي و مركز ساماندهي تمدن نوين اسامي تبديل شده است. از اين رو گراهام فولر 

تئوريسين امريكايي مي نويسد: 
امام خميني)ره( با انقاب اسامي نه تنها جامعه داخلي ايران و نه تنها 

منطقه خاورميانه بلكه كل جهان اسام را متوجه خود ساخت.4 
و به تعبير ديگر انقاب اسامی بنياد شالوده ش��كنی در نظريه پردازی غرب محسوب 

می شود.5 

شاخصه هاي تمدن اسالمي 
تمدن اس��امي به عنوان نمونه  كاملي از تمدن ديني ش��اخصه هايي دارد كه آن را از 

1. موسي نجفی، انقاب فرامدرن و تمدن اسامي )موج چهارم بيداري اسامي(، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ 
معاصر، 1387، ص121-123. 

2. اطاعات، 1367/8/8. 
3. صحيفه امام، ج18، ص157-158. 

4. گراهام فولر، قبله عالم؛ ژئوپلتيك ايران، ترجمه عباس مخبر، تهران، مركز، 1373، ص111. 
5. موسي نجفی، همان، ص125. 



17
7

مي
سا

ي ا
دار

ي بي
ه ها

ؤلف
 با م

 آن
اق

طب
 و ان

مي
سا

ن ا
مد

ي ت
ه ها

خص
شا

91
ن 

ستا
 زم

34 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

ديگر تمدن ها متمايز مي نمايد. اين شاخصه ها 
منبعث از قرآن و س��نت ب��وده و از اين جهت 
مي تواند پاسخگوي پرسش های فراروي بشر 
باشد و الگو و نمونه اي براي سايرين محسوب 

شود. 
عمده ترين ش��اخصه هاي تمدن اس��امي 

عبارت اند از: 
1. دينی و الهي بودن 

دين عاملي مؤث��ر و كليدي در توليد كردن، 
پرورش دادن و به ثمر رساندن تمدن است و 
با مطالعه تاريخ انبياء الهي در قرآن كريم و با 

عنايت به كوشش هاي آنان در جهت بسط فرهنگ و بناي تمدن به اين مهم پي مي بريم. 
دين، بشر را به سوي برپايي اجتماعي منسجم و منظم و به دور از پراكندگي و بي ساماني 
رهنمون گشته و با ارايه عقانيتي متعالي، انسان ها را در مسير نيل به سعادت و رفاه به 

پيش مي راند. 
با در نظر گرفتن مبادي مذهبي تمدن درمي يابيم ك��ه در تمدن هاي بزرگ از جمله 
تمدن اسامي فعاليت هاي اجتماعي اعم از نظري و علمي و تجارب سياسي، اقتصادي، 

اخاقي، فكري و فلسفي برخاسته از نوعي نگاه مذهبي و گرايش ديني است. 
تمدن اسامي با مجموعه اي از قوانين ديني كه برگرفته از قرآن و سنت است همه  ابعاد 
زندگي و دقايق حيات فردي و اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه  اسامي 
را شامل مي شود و به همين دليل توانست طي قرون متمادي جامعه را به سمت تكامل 

هدايت نمايد. 
از طرف ديگر اين قواعد ديني با اصول طبيعي حيات بش��ري مطابقت داشت و از اين 
جهت توانست در مدت زماني كوتاه محدوده  مكاني و جغرافيايي تمدن اسامي را بسط 
و گسترش دهد؛ به طوري كه تا پايان قرن اول هجري از هندوستان تا اقيانوس اطلس و 

از قفقاز تا خليج  فارس پرچم اسام به اهتزاز درآمد.1 

1. احمدبن يحيي باذري، فتوح البلدان، ترجمه محمد توكل، تهران، نقره، 1367، ص181 و 287؛ گاي لسترنج، 
سرزمين هاي خافت شرقي، ترجمه محمود عرفان، تهران، علمي و فرهنگي، 1367، ص19؛ فيليپ خليل  حتي، 

تاريخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، آگاه، 1366، ص633. 

با عنایت به اینکه تمدن اسالمي 
مجموعه دستاوردها و موارث تمدني 
است كه از یك سو ناشي از فرهنگ 
اسالمي و از سوي دیگر ناشي از 
تركیب دستاوردها و تجربیات سایر 
ملل در گستره تاریخ و جغرافیاي 
اسالم است و مسلمانان در نوآوري، 
خالقیت و رشد آن سهم بسزایي 
داشتند، مي توان گفت ریشه هاي تمدن 
اسالمي هم در تاریخ و هویت تمدن 
بشري و هم در حیات پرمایه دیني و 

معنوي اسالم نهفته است 



بيداري اسامي
178

دوره سوم سال دهم شماره 34 زمستان 91

2. نگرش توحيدي 
بر س��راپرده  انديشه  سياس��ي دين اسام پرتو 
ال اله االاهلل تجلي يافته و شعار پيامبر اسام)ص( 

عبارت بود از »قولوا الاله االاهلل تفلحوا«.
اس��ام از اين طريق همه اق��وام و ملل مختلف 
كه در حيطه  جامعه اس��امي قرار گرفتند را زير 
لواي وحدانيت گرد آورد و پيون��د عميقي ميان 
آنها برقرار نمود. از اين رو مي توان گفت شاخصه 
اصلي تمدن اس��امي عقيده به خ��داي واحد و 

حاكم مطلق بر جهان است. 
اسام با اين ويژگي همه  اديان را به اتحاد در پرستش خداوند فرا مي خواند. خداوند در 
قرآن مي فرمايد: »قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه س��واء بيننا و بينكم اال نعبد اال اهلل 
و ال نشرك به شيئا«.1 از اين رو پيامبر اس��ام)ص( مسلمانان و اهل كتاب را امت واحد 

مي خواند.
بنابراين اصل وحدت و يكپارچگي كه مورد تأييد اسام است نتيجه  نگرش توحيدي 
در اين آيين الهي اس��ت و عاملي مهم در پيش��رفت اس��ام، ايجاد امنيت و در نتيجه  
تمدن سازي و ش��كوفايي آن محسوب مي شود؛ به طوري كه گوس��تاو لوبون فرانسوي 
توحيد و اجتماع مسلمانان را تحت لواي آن سبب عمده  پيشرفت و كاميابي مسلمانان 

مي داند.2 
3. اعتقاد به نقش  محوري انسان 

انسان در آموزه هاي دين اس��ام حائز مقام بسيار وااليي است. او مخلوق و خليفه خدا 
در زمين و داراي شخصيتي مستقل، آزاد و مختار است؛ وي موجودي مسلط بر طبيعت، 
زمين و آس��مان بوده و ظرفيت علمي و عملي نامحدود دارد و از شرافت و كرامت ذاتي 

برخوردار می باشد.3
انس��ان با فطرت، غريزه و عقل خود از عوامل اساسي ش��كل گيري و شكوفايي تمدن 
محسوب مي شود. تمدن محصول توان انس��ان در غلبه بر نيروهاي طبيعي است كه از 
يك سو حاصل شناسايي قوانين حاكم بر آن از مسير علم و دانش و از سوي ديگر امكان 

1. قرآن كريم، 64/3. 
2. گوستاو لوبون، تمدن اسام و عرب، ترجمه سيد هاشم حسيني، تهران، كتابفروشي اساميه، 1358، ص790. 

3. قرآن كريم، 165/6، 72/33، 29/2، 13/45، 70/17. 

حركت انقالبي ملت ایران به رهبري 
امام خمیني)ره( روحیه خودباوري، 
استقالل خواهي،  دین باوري، 
آزادي خواهي و عدالت طلبي 
ملت ها را زنده نمود و به علت 
ویژگي هاي منحصر به فرد در 
ابعاد مختلف به عامل تأثیرگذار بر 
جنبش هاي بیداري اسالمي و مركز 
ساماندهي تمدن نوین اسالمي 

تبدیل شده است 
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كنترل و تصرف نيروهاي طبيعت به نفع خواسته هاي بشر به وسيله تكنولوژي است. 
بنابراين در تمدن مبتني بر دين مانند تمدن اس��امي تربيت و رش��د انسان جايگاه 
محوري دارد. از اين رو در جهان بيني تمدن س��از اس��ام به ابعاد مادي و معنوي انسان 
توجه ويژه اي شده و با شكوفا كردن و مبعوث نمودن استعدادها و ظرفيت هاي معنوي 
وي، انسان به سطحي از قدرت دست يافت كه توانست ضمن غلبه بر عوامل تأثيرگذار 
محيط بيروني راه رشد معنوي و مادي را به  رغم وجود موانع متفاوت در پيش  گيرد و در 
كنار تزكيه و تعليم به فراهم كردن ظرفيت هاي مادي متناس��ب با اين تحول كه همانا 

ايجاد جامعه و تمدن نوين اسامي است، بپردازد. 
4. تأكيد بر خردورزي و دانش اندوزي 

اسام دين تفكر، تعمق و تعقل اس��ت. در قرآن تعقل و تفكر بن مايه و چشمه جوشان 
دانش محسوب مي ش��ود و چنان جايگاه رفيعي دارد كه به شكل اس��تفهام انكاري در 

سيزده آيه »افا تعقلون« و در هفده آيه »افا تتفكرون« آمده است.1 
از نظر قرآن عقل موهبتي الهي است كه آدمي را به سوي حق هدايت كرده و از گمراهي 
نجات مي دهد و منظور از عقل در قرآن ادراكي است كه در صورت سامت فطرت به طور 
تام براي انسان حاصل مي گردد.2 اسام براي علم و دانش نيز اهميت زيادي قائل است. 
در قرآن خداوند شهادت صاحبان علم را تالي شهادت خدا و مائكه خوانده و مي فرمايد:

»شهد اهلل انه ال اله اال هو و المائكه و اولوالعلم قائماً بالقسط ال اله اال هو العزيز الحكيم«3 
در سيره و سنت پيامبر)ص( نيز طلب دانش بر هر مس��لماني فرض شده و دانشمندان 

وارث پيامبران در نظر گرفته شده اند.4 
در نتيجه با اين تفكر، اسام عقانيت مبتني بر علم را ستايش مي كند و فعاالنه آنها را 
در سرنوشت تمدني بشر دخيل مي داند. »يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين اوتواالعلم 

درجات«5
توجه خاص دين اس��ام به تعلم و تعقل موجب ش��د كه بعدها با دستيابي مسلمانان 
به منابع و مراكز علمي ملل مجاور و آش��نايي علمي و عيني گسترده آنها با تمدن هاي 
1. اصغر منتظر القائم، تاريخ اسام تا س��ال چهلم هجري، تهران، س��مت با همكاري دانشگاه اصفهان، 1386، 

ص244.
2. سيد محمدحسين طباطبايي، تفسيرالميزان، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، تهران، بنياد علمي و 

فكري عامه طباطبايي با همكاري نشر فرهنگي رجاء و انتشارات اميركبير، 1363، ص250-252. 
3. قرآن كريم، 18/3. 

4. ابوجعفر محمدبن يعقوب كليني رازي، الكافي، تصحيح علي اكبر غفاري، تهران، دارالكتب االساميه، 1372، 
ص82-81 و 96. 

5. قرآن كريم، 11/58. 
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بروز انقالب اسالمي ایران كه نقطه 
عطفي در بیداري اسالمي محسوب 
تمدن  حیات  تجدید  در  مي شود 
اسالمي نقش بسزایي داشته است و 
امام خمیني)ره( را یکي از برجسته ترین 
احیاگران بیداري اسالمي و تمدن 
اسالمي در قرن اخیر مي دانند چون 
با انقالب اسالمي ایران پروژه هاي 
تولید  مانند  تمدن سازي  اصلي 
علم، آزاداندیشي، عدالت خواهي، 
استقالل طلبي، كرامت انساني و... مطرح 
شد و به لحاظ عیني و عملي نیز در طول 
سه دهه گذشته اقدامات اساسي و مهمي 

در این زمینه انجام گردید 

پيشين از طريق فتوحات، شرايط مناسبي 
براي شكل گيري مدنيت جديد فراهم شود. 
به اين ترتي��ب پايه اصلي عل��م و تمدن 
اسامي در خود اسام و در محيط مساعد و 
سفارش و تشويقي كه اسام بر آن داشت، 

بود.1 
5. توجه به اخالق انساني 

تأكيد اس��ام به اخاق انساني سبب بقا، 
رش��د و تعالي تمدن بشري ش��ده است. از 
مجموع آيات��ي كه در اين رابط��ه در قرآن 
وجود دارد اين حقيقت دريافت مي ش��ود 
كه سقوط اخاقي و بحران معنويت مقدمه 
س��قوط اجتماع��ي، فرهنگي، سياس��ي و 
نظامي و عامل نابودي نظام ها و تمدن ها است و اين يكي از سنت هاي حاكم بر جامعه و 
تاريخ است؛ چون يك جامعه و تمدن هنگامي مي تواند به حيات سعادتمند خود ادامه 
دهد و به پويايي و پايايي، رش��د و تكامل خود اميدوار باشد كه اصول، ارزش ها و اخاق 
انساني را در جامعه رعايت نمايد.2 در تمدن اسامي تا زماني كه اصول و اخاق انساني و 
اسامي رعايت مي شد، رشد و پيشرفت وجود داشت و زماني كه به ويژه در عهد امويان 
و برخی ادوار بني عباس اصول اخاقي پايمال گرديد، تمدن اس��امي نيز دچار ضعف و 

ركود شد. 
6. عدالت خواهي و مساوات طلبي 

ايمان عميق قلب��ي و عملي به اص��ل عدالت و گام س��پردن در ش��اهراه دادگري در 
ميدان هاي گوناگون زندگي از اساس��ي ترين علل رش��د و تكامل جوام��ع و پيدايش و 
شكوفايي تمدن ها است. به همين دليل قرآن موضوع حياتي عدالت و دادگري را طرح 
نموده و براي تحقق همه جانبه و حقيقي آن در زندگي جوامع، تمدن ها و نظام ها سخت 
مي كوشد و در رابطه با ظلم و ستم، انحراف، انحصار، استبداد، فتنه، تباهي و دين گريزي 

سخت هشدار مي دهد. 

1. عبدالحسين زرين كوب، كارنامه اسام، تهران، اميركبير، 1381، ص28.
2. علي كرمي فريدني، ظهور و سقوط تمدن ها از ديدگاه قرآن، قم، نسيم انتظار، 1385، ص419. 
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در اس��ام اصل عدالت در نظام آفرين��ش و جهان بيني، نظام حقوق��ي و وضع قوانين 
زندگي، اجراي سياست و مديريت، جهانداري و نيز در سيستم اخاقي و منش انساني 
تعريف شده است1 و بسان روحي بر كالبد جوامع و تمدن هاست؛ به طوري كه مي توان 

گفت عدالت باعث قوام، دوام، اقتدار و پيروزي جامعه و تمدن است. 
در نتيجه، تأكيد ويژه به آزادي، برابري و مس��اوات از ويژگي هاي اس��ام و فرهنگ و 
تمدن اسامي است؛ زيرا اسام همه افراد بشر را برابر دانسته و عواملي مانند رنگ، نژاد، 
خون، ثروت و زبان كه جهات امتياز طبقاتي و تبعيضات قومي و نژادي در دنيا شناخته 

مي شدند را به كلي مردود مي داند. خداوند در قرآن مي فرمايد: 
يا ايها الناس انا خلقناكم م��ن ذكر و انثي و جعلناكم ش��عوباً و قبائل 

لتعارفوا ان اكرمكم عنداهلل اتقيكم ان اهلل عليم خبير2
از اين جهت در حوزه وسيع تمدن اسامي اقوام و ملل مختلف نظير عرب، ايراني، ترك، 

هندي، چيني، مغولي، آفريقايي و حتي ذميان زندگي مي كردند. 
در واقع وعده هاي عدالت و برابري و برادري كه در اولين پيام هاي مسلمانان در فتوحات 
سر داده ش��د چنان جذابيتي داشت كه بس��ياري از مردم نواحي مختلف نه تنها جذب 
اسام شده بلكه در گسترش فكري، فرهنگي و پيشرفت تمدني سهم بسزايي داشتند. 

7. رفق و مدارا 
يكي از مهم ترين شاخصه هاي تمدن و فرهنگ اس��امي و عامل رشد آن از بدو ظهور 
تا به امروز مدارا بوده اس��ت. سير تاريخي انديش��ه  مدارا در اس��ام به زمان ظهور اين 
دين الهي بازمي گردد؛ به طوري كه در س��يره پيامبر اكرم)ص( و پيشوايان معصوم)ع( 
جلوه گري خاصي داشت. زمينه اين تسامح، بلندنظري و عدم تعصب آيات قرآن و روايات 
معصومين)ع( بود كه بر رفق و مدارا با اهل كتاب تأكيد داشتند و به اصطاح در مسلمانان 
روح تساهل و تس��امح در مقام علم آموزي و فراگيري به وجود آورد؛ از اين رو نسبت به 
تمدن هاي پيشين موضع ويژه اي را اتخاذ كرد. بدين صورت كه نه در مقابل آنها صف آرايي 
نمود و نه در برابر آن تمدن ها منفعل ش��د بلكه به رفع نقاط منفي و جذب نقاط مثبت 

تمدن هاي ديگر پرداخت.3 از اين جهت دكتر زرين كوب مي نويسد: 
تمدن اس��امي نه تقليد كننده صرف از فرهنگ هاي س��ابق بود و نه 

1. همان، ص438.
2. قرآن كريم، 13/49. 

3. محمدرضا كاشفي، تاريخ فرهنگ و تمدن اسامي، قم، مركز جهاني علوم اسامي، 1384، ص65-68. 
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ادامه دهنده محض بلكه تركيب كننده بود و تكميل سازنده.1 
نتيجه  رفق و مدارا در تمدن اس��امي آن ب��ود كه وظايف افراد ب��دون در نظر گرفتن 
عقيده و مذهب شخصي به اهل آن سپرده مي شد و همه تعقيب شدگان دربار بيزانس و 
يا علم جويان ايراني را به بيت الحكمه اسامي دعوت كرد و عرب، عجم، نصارا، زردشت و 
يهود در كنار يكديگر با آسايش و آرامش وصف ناپذير به خلق آثار علمي مبادرت نمودند.2 
از اين رو تسامح و مدارا كه در قلمرو اس��امي ميان اقوام و ملل مختلف ايجاد شد الزمه 

رشد تمدن واقعي گرديد و مادر تمدن انساني اسام لقب گرفت.3 
8. استبدادستيزي

ظهور اسام در مكه نقطه عطفي در آغاز تحوالت جديد در شبه جزيره عربستان و جهان 
آن روز بود و از جهت مقابله با استبداد و خودكامگي رؤساي قبايل عربستان و پادشاهان 

كشورها و ظلم و ستم آنها به مردم اهميت بسزايي داشت. 
در شبه جزيره عربستان ساختار س��نتي رهبري قبيله اي در صدر اسام مانعي براي 
گسترش اسام بود كه به مرور زمان و با جايگزين ش��دن رهبري پيامبر)ص( تضعيف 
شد. آن حضرت پس از صلح حديبه )در سال هفتم هجرت( از طريق نامه نگاري با سران 
كش��ورها، آنان را به پذيرش دين جديد دع��وت نمود تا از طريق آش��نايي با اعتقادات 
اسامي از ظلم و ستم به مردم و خودكامگي دست بردارند. سياست پيامبر)ص( به عنوان 
پايه گذار تمدن اسامي، بر اساس آيات قرآن »و امرهم شوري بينهم و شاورهم في االمر« 
مش��ورت با مردم به ويژه صحابه بود تا با ايجاد يك نظام مبتني بر اصل ش��ورا مردم در 
سرنوشت خود شريك باشند، چراكه آن حضرت به اين اصل واقف است كه تمدن بدون 
مشاركت مردم ميسر نخواهد شد. پس از رحلت پيامبر)ص( سيره آن حضرت به تدريج 
به فراموشي سپرده شد و استبداد خلفا و حكام يكي از عوامل ضعف و ركود تمدن اسامي 

گرديد. 
9. جهان شمولي

اسام از همان ابتدا داعيه جهان شمولي داشت و حتي آيات بسياري در مكه نازل شد 
كه جنبه جهاني اسام را نشان مي دهد.4 دين اسام خود را در حصار تنگ نژادي، قومي 

1. عبدالحسين زرين كوب، همان، ص29.
2. فاطمه جان احمدي، همان، ص68.

3. عبدالحسين زرين كوب، همان، ص21-23. 
4. قرآن كريم، 28/34، 157/7، 105/21، 27/81؛ و مرتضي مطهري، خدمات متقابل اس��ام و ايران، تهران، 

صدرا، 1366، ص68. 
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و زباني محصور نس��اخت و اگرچه خاستگاه 
آن در ميان قوم عرب بود ولي رسالتي جهاني 
را تبليغ مي كرد. لذا در حوزه وس��يع دنياي 
اس��ام اقوام و ملل مختلف ع��رب، ايراني، 
هندي، مغول��ي، چيني، ت��رك، آفريقايي و 
حتي اقوام ذمي به هم آميختند. همين نكته 
سبب ش��د كه مس��لمانان از هر قوم و ملتي 
بودند خود را منادي اس��ام بدانند. بنابراين 
اسام يك دين جهان ش��مول است و تمدن 
اس��امي نيز ويژگي جهان ش��مولي دارد. از 
طرف ديگر تمدن اسامي داراي يك تئوري 
سياسي است كه در چهارچوبي جهان شمول 

براي همه جوامع برنامه دارد و همين برنامه ها در مسائل سياسي، حكومتي، اقتصادي، 
نظامي و اجتماعي طبيعتاً تمدن اسامي را نسبت به ساير تمدن ها برجسته تر مي كند؛ در 
نتيجه در تمدن اسامي هم تنوع نژادي و قومي وجود دارد و هم تنوع زباني و منطقه اي، 
چراكه از مرزهاي هند و چين تا سواحل اقيانوس اطلس و از قفقاز تا خليج فارس را شامل 

مي گردد. 

ادوار ضعف و رکود تمدن اسالمي و تجديد حيات آن 
تمدن اسامي مانند بسياري از تمدن هاي ديگر در طي حيات خويش دوره هاي افت 
و خيز متعددي را پشت سر گذاشته اس��ت، اما هيچ گاه به طور كلي منحط و مضمحل 
نشده و به موضوعي تاريخي تبديل نگشته اس��ت. در واقع در اوج و حضيض تداوم خود 
را نيز حفظ كرده است. اولين دوره انقطاع يا افول تمدن اسامي پس از يك دوره اوج به 
تدريج از قرن پنجم هجري به بعد آغاز شد و ضعف و رخوت بر تار و پود آن حاكم شد. در 
ايجاد اين وضعيت هر چند كه عوامل داخلي، علل اصلي محسوب مي شدند ولي عوامل 

بيروني نيز مزيد بر علت شد. 
شكوفايي دوباره تمدن اسامي از قرون دهم تا س��يزدهم هجري در دوران حاكميت 
صفويان، گوركانيان و عثماني رخ داد و پس از آن ضعف و ركود تمدن اس��امي مجدداً 

آغاز گرديد. 

مهم ترین عنصر تشکیل هویت بیداري 
اسالمي مردمي بودن آن است. وابسته 
به  منطقه  بودن رژیم هاي كشورهاي 
غرب باعث شد كه منافع كشورهاي 
بیگانه ولي حامي این رژیم ها بر منافع 
مردم رجحان و برتري داشته باشد. از 
سوي دیگر وابسته بودن این نظام هاي 
مردم در  باعث مي گردید كه  مستبد 
تأثیرگذار  خود  سرنوشت  تعیین 
نباشند. بنابراین عدم مشاركت مردم 
در ساختار سیاسي و تعیین سرنوشت 
خود از مؤلفه هاي مهم در بروز نهضت 

بیداري اسالمي است 
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بروز انقاب اس��امي ايران كه نقطه عطفي 
در بيداري اس��امي محس��وب مي ش��ود در 
تجديد حيات تمدن اس��امي نقش بسزايي 
داش��ته اس��ت و امام خميني)ره( را يكي از 
برجس��ته ترين احياگران بيداري اس��امي و 
تمدن اس��امي در قرن اخير مي دانند چون 
با انقاب اس��امي ايران پروژه هاي اصلي تمدن س��ازي مانند توليد علم، آزادانديشي، 
عدالت خواهي، استقال طلبي، كرامت انساني و... مطرح شد و به لحاظ عيني و عملي نيز 

در طول سه دهه گذشته اقدامات اساسي و مهمي در اين زمينه انجام گرديد. 

مؤلفه هاي بيداري اسالمي 
هر چند كه سابقه بيداري اسامي به دو سده اخير بازمي گردد، اما اگر اين حركت را در 
يك منحني رسم كنيم، حركت امام خميني)ره( را در قالب انقاب اسامي ايران طي اين 
دويست سال در قله اين منحني مي توان ترسيم نمود. با توجه به رهبري امام خميني)ره( 
در رويارويي با قدرت ها و به پيروزي رساندن يك انقاب و راهبري موج بيداري اسامي 
و مواجهه با مسائل آن به واقع بايد عصر حاضر را عصر امام خميني)ره( دانست كه ويژگي 
مهم آن احياي اسام و ارزش هاي الهي و معنوي، بيداري اسامي، شجاعت و اعتماد به 
نفس ملت ها در برابر زورگويي هاي مستبدان و مستكبران است. در واقع انقاب اسامي 
سرآغاز تحوالت عميقي ش��د كه نيروي محركه الزم را براي حركت هاي انقابي جديد 

تحت عنوان بيداري اسامي بر سه پايه مهم ايجاد كرد: 
1. بازگشت به اسام ناب كه در صدر اسام توانست بر قدرت هاي بزرگ آن زمان غلبه 

كند. 
2. وحدت جهان اسام كه استعمار س��اليان دراز تاش كرد تا با تكيه بر اصولي چون 

تفرقه بينداز و حكومت كن ميان فرقه هاي مختلف اسامي فاصله بيشتري بيندازد. 
3. استكبارستيزي و مقابله با كفر و الحاد و طاغوت. 
عمده ترين مؤلفه هاي بيداري اسامي عبارت اند از: 

1. اسالم گرايي 
هدف اصلي و هسته مركزي خيزش اسامي استقرار تعاليم و ارزش هاي اسامي است. 
چون اكثريت قريب به اتفاق مردم در اين حركت ها مس��لمانان هس��تند و تعلق خاطر 

عمده ترین مؤلفه هاي بیداري اسالمي 
عبارت اند از: 1. اسالم گرایي؛ 2. 
مقابله با استعمار و استبداد؛ 3. مردمي 
بودن؛ 4. خودباوري؛ 5. وحدت 
تحت لواي اسالم )امت اسالمي(؛ 6. 

عدالت خواهي؛ 7. جهان شمولي 
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شديدي به اسام و قوانين اسامي دارند و در مقابل، حكام اين كشورها معموالً رويكرد 
سكوالر داشته اند؛ از اين جهت روي كار آمدن نظام هاي جديد در كشورهاي تونس، مصر 
و ليبي پس از انقاب با رويكرد اس��ام گرايي مؤيد مبنا قرار دادن تعاليم اسام در اين 
كشورها است. از طرف ديگر اگرچه در اين كش��ورها ممكن است مطالبات اقتصادي و 
سياسي نيز جزء خواست هاي مردمي باشد ولي تبديل مكان ها و نهادهاي مذهبي مثل 
نمازهاي جمعه و جماعات و مساجد به عنوان خاستگاه و نقطه آغاز حركت و همچنين 
ش��عارهاي اس��امي كه نمايان گر جهت گيري اصلي اين تحركات است، در ميان تمام 

حركت هاي اسامي ديده مي شود. از اين جهت مقام معظم رهبري مي فرمايند: 
ما بين حركت هاي به وجود آمده در غزه، تونس، مصر، ليبي، بحرين و 
يمن تفاوتي قائل نيستيم... حركت هاي صورت گرفته با شعار اسام و در 

جهت آزادي مورد تأييد ماست... حركت امت اسامي است.1 
2. مقابله با استعمار و استبداد 

مخالفت با سلطه استكبار و رژيم هاي وابسته به آنها از جمله خواسته هاي مشترك در 
نهضت بيداري اسامي اس��ت. عمده حركت هاي قرن 19 و 20 ميادي در كشورهاي 
اسامي مانند جنبش اخوان المسلمين مصر، س��وريه، عربستان و نيز جمعيت القيام و 
الدعوه و جبهه نجات ملي در الجزاير، قيام مهدي سوداني و اعام جهاد عليه انگليسي ها 

هدفشان مقابله با استعمار و استبداد بود. 
دليل عمده اين مخالفت توسط مردم اين كشورها با استكبار، تسلط كشورهاي غربي 
به ويژه امريكا در ساخت قدرت سياس��ي و امنيتي آنها است. از طرف ديگر حضور رژيم 
صهيونيستي در منطقه و حمايت مستبدان و قدرت هاي بزرگ از آن باعث ضديت مردم 
و گروه هاي اسامي با نظام هاي سلطه و وابسته شده است. در نتيجه تاش هاي همسو 
دولت هاي منطقه عليه جريانات اس��امي و همراهي اي��ن دولت ها با قدرت هاي بزرگ 
باعث ظهور حركت هاي ضد استبدادي و استعماري در ممالك اسامي شده است. از اين 
رو مي توان گفت استقال طلبي يكي از اهداف مهم نهضت بيداري اسامي است. براي 

استقال نيز دو مرحله بايد در نظر گرفت: 
1. اس��تقال در حوزه اقتدار سياس��ي يك جامعه، كش��ور و تصميم��ات كان حوزه 
سياست؛ از اين نظر كشور زماني مستقل اس��ت كه جز به منافع ملي، مكتب و سيستم 
خويش نينديشد و محور تصميم گيري همان منافع كلي جامعه و مصالح عمومي باشد. 

1. بيانات مقام معظم رهبري، 1390/1/1. 
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الزمه اين نوع استقال آن اس��ت كه بيگانه در 
تصميم گيري ها دخالت نداشته باشد. 

2. اس��تقال ب��ه معن��اي درخواس��ت عدم 
وابستگي در سطح دستگاه رهبري است؛ بدين 
معنا كه رهبران و كادر مؤثر در تصميم گيري ها 

از تحت نفوذ بيگانه خارج باشند.1 
الزم به ذكر است كه استقال در هر دو معنا در 

نهضت بيداري اسامي به ويژه حركت هاي اخير مشاهده مي شود. 
3. مردمي بودن 

مهم ترين عنصر تشكيل هويت بيداري اس��امي مردمي بودن آن است. وابسته بودن 
رژيم هاي كشورهاي منطقه به غرب باعث ش��د كه منافع كشورهاي بيگانه ولي حامي 
اين رژيم ها بر منافع مردم رجحان و برتري داشته باشد. از سوي ديگر وابسته بودن اين 
نظام هاي مستبد باعث مي گرديد كه مردم در تعيين سرنوشت خود تأثيرگذار نباشند. 
بنابراين عدم مشاركت مردم در ساختار سياس��ي و تعيين سرنوشت خود از مؤلفه هاي 

مهم در بروز نهضت بيداري اسامي است. 
آنچه در بيداري اسامي ملت ها اهميت دارد آن است كه اين بيداري از گروه ها و احزاب 
عبور كرده و به درون متن مردم رفته است. به همين دليل مردم حضوري واقعي در ميدان 
عمل و صحنه مبارزه داشته و در تعيين هدف، شناسايي دشمن، ساختن شعارها، ترسيم 

آينده مطلوب و جلوگيري از انحراف و سازش با دشمن نقش اصلي را ايفا مي نمايند. 
4. خودباوري 

خودباوري از مؤلفه هاي عمده در بيداري اس��امي است؛ زيرا باعث مي شود فرد براي 
خود و جامعه خويش شخصيت و هويت قائل شود، به خود باور داشته باشد و كعبه آمال 
خود را در ديگران نيابد و تا زماني كه در بين مردم ايجاد نش��ود، بيداري نيز تحقق پيدا 

نمي كند. امام خميني)ره( در اين رابطه مي فرمايند: 
... بايد مس��لمين بيدار بشوند. امروز روزي نيس��ت كه مسلمان ها هر 
كدام يك گوش��ه اي زندگي تنهايي بكنند و خودشان بين خودشان در 
هر كشوري يك زندگي خاص به خود داشته باشند، نمي شود اين معنا. 

1. محمدحسين جمشيدي، انديشه سياسي امام خميني)ره(، تهران، پژوهشكده امام خميني و انقاب اسامي، 
1388، ص452. 

همه احیاگران بیداري اسالمی 
همچون سید جمال الدین اسدآبادي، 
محمد عبده، اقبال الهوري و امام 
وحدت  عامل  بر  خمیني)ره( 
مسلمانان و مستضعفان اتفاق نظر 
دارند و آن را دلیل احیاي اسالم 

اصیل مي شمارند 
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در يك همچو زماني كه سياست هاي ابرقدرت ها بلعيدن همه جاست، 
مسلمين بايد بيدار بشوند... و همه تحت لواي اسام و تحت سيطره قرآن 
باشند. الحمدهلل مسلمين هم عده ش��ان قريب يك ميليارد هست و هم 
ممالكشان يك ممالكي است غني، ثروتمند و هم افرادشان افراد اليق؛ 
لكن... مس��لمين را طوري كردند كه از خودش��ان مأيوس شدند... بايد 

مسلمين جديت كنند مجد خودشان را پيدا كنند.1 
در جايي ديگر نيز چنين بيان داشتند: 

... ما تا نفهميم كه خودمان هم يك ش��خصيتي داريم، مسلمان ها هم 
يك گروهي هستند و شخصيتي دارند و مي توانند خودشان هم كار انجام 
بدهند، تا نخواهيم يك كاري را نمي توانيم و تا بيدار نشويم، نمي خواهيم. 

ما را در غفلت و در خواب نگه داشتند...2 
در نتيجه مبارزه با خودباختگي در برابر غرب و دس��تيابي به خودباوري به عنوان يك 
عامل رواني در احياگري نقش بسزايي در اتحاد و پيروزي نهضت بيداري اسامي دارد. 

5. وحدت تحت لواي اسالم )امت اسالمي( 
همه احياگران بيداري اسامی همچون سيد جمال الدين اس��دآبادي، محمد عبده، 
اقبال الهوري و امام خميني)ره( بر عامل وحدت مس��لمانان و مس��تضعفان اتفاق نظر 
دارند و آن را دليل احياي اسام اصيل مي ش��مارند. نداي اتحاد اسام در برابر غرب را 
نخستين بار س��يد جمال الدين اس��دآبادي مطرح كرد و منظور او از اتحاد اسام، اتحاد 
مذهبي كه امري غير عملي اس��ت، نبود بلكه منظور اتحاد جبهه اي و سياس��ي يعني 

تشكيل صف واحد در مقابل دشمن غارتگر بود.3 
مقام معظم رهبري مي فرمايند: 

امروزه فرياد دفاع از اتحاد امت اس��امي و بيداری اسامي در دنياي 
اسام در كشورهاي مختلف و در ميان ملل گوناگون انعكاس مطلوب و 
مثبتي داشته است... دل هاي آحاد امت اس��امي بايد روز به روز به هم 
نزديك شود و وس��ايل و ابزارهاي تفرقه و اختاف كه به وسيله دشمن 
بر ملت هاي مسلمان تحميل شده است نبايد در فضاي بيداري امروزه 

1. صحيفه امام، ج12، ص318-319.  
2 همان، ج13، ص532. 

3. علي اصغر خندان، آسيب شناس��ي ديني از ديدگاه ش��هيد مطه��ري، تهران، دفتر مطالعات و بررس��ي هاي 
اسامي،1380، ص20.
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مسلمانان مؤثر افتد. مس��لمين علي رغم بعد منطقه اي و جغرافيايي و 
اختاف زبان و نژاد باي��د با يكديگر همدل، هم زب��ان، هم فكر و همگام 

باشند و به سمت هدف هاي بزرگ اسامي حركت كنند.1 
در نتيجه وحدت بين مس��لمانان و مس��تضعفان جهان رمز اصلي ت��داوم حيات آنها 

محسوب مي شود.
6. عدالت خواهي 

عدال��ت ديرينه ترين خواس��ته و بنيادي ترين آرمان آدمي اس��ت و ج��زء عالي ترين 
ارزش هاي حاكم بر انديش��ه و زندگي انس��ان اس��ت. ميل به عدالت و گرايش به قسط 
و عدالت خواهي امري برخاس��ته از نهاد و طبع دروني انس��ان ها ب��وده و به تعبيري در 

خميرمايه او سرشته شده است.2 
عدالت عامل وحدت جامعه بش��ري و اجتناب از اختاف اس��ت؛ در جامعه عادالنه يا 
مبتني بر قسط نشانه اي از اختاف، فتنه و آشوب ديده نمي شود، ولي در جامعه اي كه 
عدالت وجود ندارد، تبعيض حاكم است كه منش��أ عمده فسادها و اختافات در جامعه 
محسوب مي ش��ود. از اين جهت جامعه مبتني بر تبعيض، جامعه نامتعادل و ناهمگون 

است و انقاب در آن به وقوع مي پيوندد. 
ماهيت عدالت خواهي در بيداري اسامي بيانگر قيامي با انگيزه نفي ظلم و جنايت های 
حكومت ها است و تحقق آن نيز در گرو حاكم شدن ارزش هاي ديني، مشروعيت سياسي 
و اجتماعي ح��كام و مبارزه و جهاد اس��ت؛ و عدالت  خواهي ملت ه��ا در جريان بيداري 
اسامي عامل رشد و شكوفايي استعداد آنها در دستيابي به رفاه و توسعه بر مبناي دين، 
قانون، نظام اجتماعي، تربيت و تهذيب مردم جامعه و در نهايت جامعه ايده آل اسامي 

خواهد بود. 
7. جهان شمولي 

بيداري اسامي به تشيع و جهان اسام محدود نمي شود بلكه بازتاب آن به اروپا و امريكا 
نيز خواهد رسيد. در نظريه بيداري اسامي تنوع نژادي، قومي، مذهبي، زباني و منطقه اي 
وجود دارد. از طرف ديگر با توجه به اينكه هدف اصلي بيداري اسامي نظام سازي است 
و در آن تئوري سياسي اهميت بس��زايي دارد، لذا در يك چهارچوب جهان شمول براي 

همه جوامع برنامه اي جامع و مدون را مطرح نموده است. 

1. بيانات مقام معظم رهبري، 1388/4/22. 
2. محمدحسين جمشيدي، همان، ص285.
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انطباق شاخصه هاي تمدن اسالمي با مؤلفه هاي بيداري اسالمي 
پس از پرداختن به شاخصه هاي تمدن اس��امي و مؤلفه هاي بيداري اسامي در اين 
بخش به تطبيق آنها مي پردازيم تا مشخص شود كه اين دو، تا چه اندازه با يكديگر انطباق 

دارند.
1. فرهنگ اس��امي كه اساس و جوهره تمدن اسامي اس��ت بر دو پايه قرآن و سنت 
شكل گرفته، از اين رو تمدن اسامي نيز بر مبناي اين دو منبع مهم الهي به وجود آمده 
است. بنابراين تمدن اسامي، تمدن ديني و ايدئولوژيك محسوب مي شود كه بر مبناي 

دين اسام و فرهنگ اسامي ايجاد گرديده است. 
از سوي ديگر تمدن اسامي، تمدنی تركيبي اس��ت. بدين معني كه عاوه  بر فرهنگ 
اسامي از دستاوردها و تجربيات تمدني ساير ملل نيز بهره مند گرديد. البته اين امر نيز 
ناشي از دستورات الهي است، آنجا كه خداوند مي فرمايد: »فبشر عبادالذين يستمعون 

القول فيتبعون احسنه«1
بنابراين تمدن اسامي بر مبنايی دينی و با ويژگي تسامح و تساهل و بهره گيري از اصول 

اخاقي اسامي و انساني توانست از نقاط مثبت ساير تمدن ها بهره مند شود. 
در بيداري اس��امي كه به معناي زنده ش��دن دوباره در پرتو اسام اصيل است هدف 
بازگشت به حاكميت قرآن، سنت و ارزش هاي اسامي در زندگي سياسي و اجتماعي و 
ساخت تمدن اسامي مي باشد؛ از اين رو با عنايت به اينكه بيداري اسامي نيز به دنبال 
تجديد حيات اسام اس��ت در نتيجه گرايش به اسام و داش��تن نگرش توحيدي وجه 

مشترك تمدن اسامي و بيداري اسامي است. 
2. در تمدن اسامي و نهضت بيداري اسامي انسان ها نقش محوري و اساسي دارند. 
انس��ان به عنوان خليفه خدا در زمين ركن اصلي تمدن سازي و جنبش هاي اصاحي و 
انقابي است و با شكوفا شدن اس��تعدادها و ظرفيت هاي مادي و معنوي او و نيز غلبه بر 
عوامل طبيعي نه تنها زمينه براي شكل گيري و شكوفايي مظاهر مختلف تمدني فراهم 
گرديد بلكه انسان توانست با شكل دادن به نظام سياسي و اجتماعي مورد نظر خود در 

سرنوشت خويش سهيم و شريك باشد. 
در نتيجه در تمدن اس��امي و بيداري اسامي انس��ان با فطرت، غريزه و عقل خود از 
اركان اصلي و اساسي محسوب شده كه مي تواند در شكوفايي علم و تمدن و شكل دادن 

به نهضتی اصاحی و انقابی جهت ايجاد جامعه مطلوب نقش آفرين باشد. 

1. قرآن كريم، 17/39 و 18. 
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3. از جمله نقاط اشتراك تمدن اسامي و بيداري اسامي استبدادستيزي است. يكي 
از اهداف مهم  دين اسام آزاد كردن انس��ان ها از هر قيد و بندي است كه در طول زمان 
بر دست و پاي او پيچيده شده بود، »و يضع عنهم اصرهم و االغال التي كانت عليهم«1 
و فكر و عقل انسان را از رشد و نمو باز مي داش��ت. از مهم ترين مصاديق اين قيد و بندها 
حاكمان مستبدي بودند كه بر جان و روان انسان ها تسلط يافته و مانع حركت و پيشرفت 
او مي شدند. از اين جهت اسام با حكومت هاي خودرأي و مستبد به مخالفت پرداخت و 

حكومت اسامي بر مبناي اصل مشورت قرار گرفت. 
همين امر منجر به رشد و پيشرفت تعامات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
ش��د كه اثرات آن در ادوار بعد نيز تداوم يافت و منجر به جذب عالمان، انديش��مندان، 
صنعت گران و حامان علم و فرهنگ و هنر گرديد. بررس��ي تاريخ تمدن اس��امي نيز 
نشان مي دهد كه هر اندازه استبداد حكام و شاهان كمتر بود به همان اندازه جامعه بستر 

مساعدتري براي رشد و توسعه فرهنگ و تمدن به دست مي آورد.2 
در نهضت بيداري اسامي از آغاز تا امروز استبدادستيزی يكي از اهداف مهم محسوب 
مي شود. عمده حركت ها و جنبش هاي دو س��ده اخير در ممالك اسامي عليه استبداد 
حاكم بود. هر چند كه بايد توجه نمود استبداد پديده اي نيست كه بتوان آن را به دوره 
تاريخي خاص محصور كرد اما در برخي از برهه هاي تاريخي، استبداد شكل و نوع خاص 
خود را پيدا مي كند كه مورد توجه مورخان و انديشمندان قرار مي گيرد. مشروطه خواهي 
در برخي از ممالك اسامي نظير عثماني و ايران نمونه عيني نارضايتي مردمي و مقابله 
با استبداد شاهان بوده است. در نهضت بيداري اسامي كه در عصر حاضر در كشورهايی 
چون تونس، مصر، ليبي و يمن اتفاق افتاد منجر به بركناري حكام مستبد و ايجاد يك 
نظام سياسي مردمي گرديد و در بحرين و برخي ديگر از كشورهاي عربي حركت مردم 

عليه نظام استبدادي حاكم ادامه دارد. 
4. با توجه به اينكه اسام داعيه جهان شمولي داشته و رسالتي جهاني را تبليغ مي نمايد، 

تمدن اسامي و بيداري اسامي نيز داراي چنين داعيه و هدفي بوده و هستند. 
از يك طرف هيچ گاه اس��ام خ��ود را در حصار تنگ ن��ژاد، رنگ، قوم، زب��ان و منطقه 
منحصر نكرد، همان طوري كه بيداري اس��امي نيز خود را محدود به اين موارد ننمود 
زيرا بيداري اس��امي به تش��يع و جهان اس��ام محدود نمي ش��ود بلكه بازتاب آن به 

1. همان، 157/7.
2. علی اكبر واليتي، فرهنگ و تمدن اسامی، قم، دفتر نشر معارف، 1387، ص153.
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اروپا و امريكا نيز خواهد رسيد؛ از سوي ديگر 
تمدن اس��امي و بيداري اسامي داراي يك 
تئوري سياسي هستند كه در يك چهارچوب 
جهان ش��مول براي همه جوامع برنامه دارند، 
برنامه اي كه بر مبن��اي خدامحوري، نگرش 
توحيدي، تعقل گرايي، بصيرت افزايي، عدالت 
و آزادي خواهي و استقال طلبي است. از اين 

رو مي توان گفت شاخصه جهان شمولي تمدن اسامي يكي از مؤلفه هاي بيداري اسامي 
است. 

5. تمدن اسامي كه در ادوار ش��كوفايي خود بر مباني اسام و فرهنگ اسامي تكيه 
داشت با خودباوري و اتحاد مس��لمانان، تس��امح و مدارا با ديگران از جمله اهل كتاب، 
خ��ردورزي و دانش اندوزي، عدالت خواهي و اس��تقال طلبي به تمدن��ي بزرگ تبديل 
شد؛ به طوري كه تمدن غرب بهره هاي فراواني از آن برد. اما هنگامي كه تمدن اسامي 
شاخصه هاي مذكور را از دس��ت داد دچار ضعف، ايستايي و ركود ش��د. اين تمدن كه 
در دوران بعد تجدي��د حيات يافت تا حدودي ش��اخصه ها و ويژگي هاي دوران اقتدار و 

شكوفايي خود را احيا كرد ولي بنا به داليل مختلف نتوانست آنها را حفظ نمايد. 
پس از آن مناديان بيداري اسامي از همان آغاز بر مؤلفه هايي چون خودباوري، وحدت 
مسلمانان، تشكيل امت اسامي، خردگرايي، بصيرت افزايي، نفي تقليد، دانش اندوزي و 
بهره گيري از اجتهاد و فقه پويا و نيز احيای معرفت ديني يعني همان شاخصه هاي تمدن 
اسام در اوج اقتدار و شكوفايي تأكيد مي ورزيدند؛ در نتيجه شاخصه هاي تمدن اسامي، 
همان مؤلفه هاي بيداري اسامي محسوب مي شوند و در صورت تداوم اين شاخص ها و 
مؤلفه ها هدف نهايي بيداري اسامي يعني ايجاد جامعه مطلوب و احيای تمدن اسامي 

تحقق مي يابد. 

نتيجه 
1. شاخصه هاي تمدن اسامي با مؤلفه هاي بيداري اسامي انطباق دارد. 

2. بيداري اس��امي نقطه آغازين احيای تمدن اس��امي اس��ت، از اين جهت تمدن 
اسامي قابل احيا اس��ت و تجدد ذيل آن پذيرفته مي ش��ود و در نهايت برتري و غلبه با 

تمدن اسامي است. 

تمدن اسالمي و بیداري اسالمي داراي 
یك تئوري سیاسي هستند كه در یك 
چهارچوب جهان شمول براي همه 
جوامع برنامه دارند، برنامه اي كه بر 
مبناي خدامحوري، نگرش توحیدي، 
تعقل گرایي، بصیرت افزایي، عدالت 
و آزادي خواهي و استقالل طلبي است
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3. چون تمدن اسامي و بيداري اسامي هويت گرا هس��تند، به انسان ها شخصيت و 
هويت بخشيده تا به درستي در مسير پيشرفت و ارتقا گام نهند. 

4. انقاب اسامي ايران نقطه عطفي در شروع مجدد بيداري اسامي و گام نهادن در 
جهت احيای تمدن اسامي است. 

5. سير تكاملي نظريه بيداري اسامي عبارت است از:
الف. مبارزه با غرب و استعمار. 

ب. مبارزه با استبداد و وابستگان غرب.
ج. نظام سازي و مردم ساالري ديني.

د: احيای تمدن اسامي. 
6. بيداري اسامي به  رغم تفاوت هاي ظاهري در كشورها نقاط مشترك بسيار زيادي 
دارد كه اس��تمرار آن مي تواند از يك سو موجب شود مردم سرنوش��ت خود را به دست 
گيرند و از سوي ديگر مسير ملت ها جهت دستيابي به آرمان هاي بلند خود كوتاه تر شود. 


