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دکتر احمد رهدار1

مقدمه
در همه انقاب ها سير تحوالت هم در آستانه پيروزي و هم پس از آن شتاب مي گيرد و 
به  طور طبيعي سرنخ برخي از اين تحوالت از مديريت انقاب خارج شده و حتي مي تواند 
در جهت عكس آن عمل كند. از اين رو، توجه دايمي به انقاب ها از حيث انطباق تحوالت 
با مباني و آرمان هايش ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس، در خصوص بيداري اسامي 
اخير خاورميانه عربي- اسامی، در كنار توجه به فرصت ها و اميدها، توجه به آسيب ها و 

تهديدها نيز به منظور مديريت و جهت دهي صحيح آن الزم به نظر مي رسد.2

1. دانش آموخته حوزه علميه )قم(، دكتراي علوم سياسي )تهران( و رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسامي 
فتوح انديشه )قم( 

2. آسيب شناسي جريان ها از اين حيث ضروري است كه مانع از آن مي شود كه تمناها و آرزوهاي افراد جايگزين 
توصيف واقعي وضع موجود ش��ود؛ به عبارت ديگر در آسيب شناس��ي، تمناها و آرزوها با فاصله گرفتن از واقعيت 

موجود، نقش شاقول و ترازو را نسبت به آن ايفا مي كنند. 

آسيب شناسی جنبش های بيداری اسالمی در خاورميانه
در پرتو تجربيات انقالب اسالمی
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آسيب های جنبش های بيداری اسالمی
برخي از مهم ترين اين آسيب ها عبارت اند از:

1. فقدان پايگاه تئوريك
بسيار واضح اس��ت كه تنها تحوالتي مي توانند پايدار بوده و به نتايج اميدبخشي ختم 
ش��وند كه از يك اتاق فكر قوي و فعالي ناشي ش��وند. به عبارت ديگر تحوالت تاريخي 
مادامي كه به صورت تصادفي به وجود آيند، حتي اگر نتايج مثبتي هم داش��ته باشند، 
مقطعي و آني خواهند بود و تنها در صورتي مي توانند راه تاريخ را در جهت كمال بشري به 
پيش برند كه توسط يك گروه فكري، مهندسي شوند. مهندسي كردن تحوالت تاريخي 
البته نه به معني پيش بيني كردن جزئيات آنها، بلكه ب��ه معني طراحي جهت گيري ها 
و سو گيري هاي كلي آنهاس��ت. به عنوان مثال در تجربه انقاب اسامي ايران، حضرت 
امام)س( با طراحي پايگاه »واليت فقيه« نوعي ظرفيت قوي تئوريك براي جهت دهي 
به تحوالت انقابي ايجاد كردند؛ به گونه اي كه همه تحوالت قبل و بعد از پيروزي انقاب 
با ارجاع به اين پايگاه قابليت ارزيابي شدن داشتند. اين در حالي است كه متأسفانه موج 
اخير بيداري اسامي در خاورميانه عربي فاقد يك پايگاه تئوريك جهت بخش مي باشد. 
فقدان پايگاه مذكور تا بدان اندازه مي تواند خطرناك باش��د كه انحراف جريان بيداري 
اس��امي و لغزيدن آن را )درس��ت در آخرين مراحلش( در دام قالب ها و س��اختارهاي 
غرب- ساختارهايي كه اساساً جريان بيداري اس��امي به منظور نفي و طرد آنها ايجاد 

شده- ممكن  سازد.
متأسفانه جريان بيداري اسامي در موج اخيرش تاكنون گامي جز سلب »آنچه را كه 
نمي خواهد« برنداشته است و اين بس��يار طبيعي است كه از درون سلب مطلق، ايجاب 
و اثبات زاده نمي ش��ود و حتي مهم تر اينكه در پايگاه ايجاب و اثبات اس��ت كه ماهيت 
»خود«، تبيين و تعريف شده و غيريت آن مش��خص مي شود. اين بدين معني است كه 
منطقاً بدون داشتن يك طرح اثباتي كه در آن، مباني، اصول، روش ها و غايات مشخص 
شده باشد، امكان نفي و سلب از چيزي نخواهد بود. البته بي شك جريان بيداري اسامي 
اخير به دليل ابتنا بر تاريخ و امواج پيش��ين خود و نيز به دلي��ل ظهورش در درون عالم 
اسامي، دركي حتي روشن )اما نه به تفصيل( از ماهيت »خود« دارد و با تكيه بر همان 
درك، به سلب غيرش پرداخته است. با اين همه، مادام كه درك از خود، به تفصيل نرسد 
امكان نفي تفصيلي غير نيز نخواهد بود و اگر غير، به صورت حداكثري نفي نشود، امكان 
رخنه اش به درون س��احت خود وجود خواهد داش��ت. از همين رو، يكي از آسيب هاي 
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جدي جريان بيداري اسامي اخير، شفاف نبودن 
مرزهاي وجودي آن با غرب- كه در سراسر تاريخ 
بيداري هم��واره در قامت غي��ر آن جلوه كرده- 
مي باشد. البته نبايد پنداش��ت كه شفاف شدن 
مرزهاي مذكور با تش��ديد صوري س��لب و نفي 
غرب ممكن مي شود، بلكه نفي غير تنها از طريق 

يك نرم افزار و منطقي اثباتي به  طور واقعي حداكثري مي شود. 
واقعيت اين است كه جهان اسام سني از زمان فروپاشي نظام خافت تاكنون نتوانسته 
پايگاهي تئوريك براي جهت دهي به مسائل درون پارادايمي و برون پارادايمي خود توليد 
كند و در حالي كه »پايگاه خافت« از ظرفيت تئوريك مناس��بي ب��راي هدف مذكور 
برخوردار مي باشد، متأسفانه به داليل تاريخي )و به رغم تاش برخي از افراد و جريان هاي 
عالم سني( قابل احيا و بازتوليد نمي باشد و اين مسئله باعث شده تا آنها در شرايط »خأل 
تئوريك« قرار گيرند كه اگر بيش از اندازه تداوم يابد، به نوبه خود مي   تواند منجر به ايجاد 
شرايط »خأل هويت«- كه مرحله تشديديافته »بحران هويت« است- شود. اين در حالي 
است كه جهان اسام ش��يعي به  ويژه با توليد »تئوري واليت فقيه« و توفيق تبديل آن 
به »نظام سياسي« در دوره جمهوري اس��امي ايران، واجد يك پايگاه تئوريك مناسب 

و كارآمد شده است. 
به نظر مي رسد جهان اس��ام س��ني براي نيل به يك پايگاه تئوريك مناسب، يكي از 
سه گزينه را انتخاب كند: نخست اينكه »نظام خافت« را احيا كند )امري كه عقانيت 
جمعي س��ني از آن عبور كرده و تاش براي احيا  بس��يار هزينه بر مي باشد(؛ دوم اينكه 
در درون يكي از پايگاه هاي تئوريك عالم رقيبش قرار گيرد و البته تاش كند كه در آن 
عالم، حداقلي از مميزات و تش��خصات را براي خود حفظ كند )امري كه ظاهراً بسياري 
از سياست مداران و نيز جمعي از نخبگان تس��نن بدان تن داده و در موج اخير بيداري 
اسامي با مخالفت توده  مس��لمانان س��ني قرار گرفته اند(؛ س��وم اينكه با حفظ تراث 
تاريخي- اس��امي خود، به درون پايگاه تئوريك شيعه وارد شود و ضمن پذيرش آن به 
عنوان هسته سخت جريان بيداري اس��امي، بقا و تداوم خود را تضمين كند )امري كه 
عاوه بر هزينه كم و سود بس��يارش، عقانيت جمعي توده مسلمانان سني و جمعي از 
نخبگان سياسي- فكري آنها بدان معطوف شده و از مقبوليت روزافزوني برخوردار است(. 

متأسفانه جريان بيداري اسالمي 
در موج اخيرش تاكنون گامي جز 
سلب »آنچه را كه نمي خواهد« 
برنداشته است و اين بسيار طبيعي 
است كه از درون سلب مطلق، 

ايجاب و اثبات زاده نمي شود
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2. فقدان پايگاه اقتصادي
هر چند پندار ماركس مبني بر محور بودن اقتصاد و ش��يوه تولي��د در حركت تاريخ، 
پنداري غلط و نادرست اس��ت، اما اين مسئله نه بدين معني اس��ت كه تحقق تحوالت 
بزرگ تاريخ بي نياز از اقتصاد است، حتي معنوي ترين انقاب تاريخ بشريت كه در بعثت 
پيامبر آخرالزمان و ظهور دين اسام جلوه يافته، در پيوندي نزديك با امر معاش مردم 
رقم خورده اس��ت. به عنوان مثال نمي توان منكر نقش ثروت حضرت خديجه)س( در 
گذار جامعه اسامي از مصائب شعب ابي طالب)ع( بود. همچنان كه نمي توان منكر نقش 
برخي تاكتيك ها1 و استراتژي هاي2 اقتصادي اسام براي گذار جامعه اسامي از برخي 
گردنه هاي تاريخي مثل وضعيت اقتصادي ماه هاي آغازي��ن حضور در »مدينه النبي« 
شد. اهميت اقتصاد در تحوالت تاريخي به اندازه اي است كه حتي اگر در برخي از آنها، 
عنصر »كافي« براي تحقق نباشد، بي شك يك عنصر »الزم« مي باشد. جريان بيداري 
اسامي نيز از قاعده تحوالت بزرگ تاريخ استثنا نمي باشد و از اين رو، تداوم اين جريان 
مس��تلزم ايجاد يك پايگاه اقتصادي قوي به منظور برطرف ك��ردن احتياجات ضروري 
مردم مي باشد. واقعيت اين است كه حتي اگر جريان مذكور به لحاظ نظري از قوي ترين 
اس��تدالل ها براي تحقق و تداوم خود برخوردار باش��د، مادام كه نتواند مسائل ضروري 
معاش مردمي كه انتظار همراهي آنها با خود را دارد برطرف نمايد، اميدي به تأثيرگذاري 
ويژه آن نخواهد بود. به عبارت ديگر اگر جريان بيداري اسامي عاوه بر مسائل كلي در 
حوزه نظر، طرحي براي مديريت كثرات عيني زندگي افراد نداشته باشد، جريان رقيب 
)به ويژه جريان غرب( با جهت دادن و هماهنگ كردن الگوي زيستي مسلمانان مي تواند 

بر حوزه نظر آنها نيز تأثير بگذارد. 
متأسفانه در اكثر كشورهاي اسامي، مس��لمانان از نداشتن يك زندگي به طور نسبي 
مطلوب در رنج هستند3 و اين امر معلول چندين مس��ئله مي باشد: اول و مهم تر از همه 
اينكه كشورهاي اسامي به لحاظ تئوريك هنوز موفق به توليد يك الگو و مدل اقتصادي 
ويژه اسامي كه از سويي متمايز از الگوها و مدل هاي تمدن هاي رقيب و از سويي به لحاظ 

1. به عنوان مثال يكي از تاكتيك هاي اقتصادي پيامبر اس��ام)ص( در آغاز هجرت به مدينه، جعل قانون ارث 
مهاجرين از انصار- تا پس از جنگ احد- مي باشد. 

2. به عنوان مثال احكام خمس، زكات، انفاق و... از جمله استراتژي هاي اقتصادي اسام به حساب مي آيند. 
3. اساساً در برخي از كشورهاي اسامي از جمله مصر، عامل اقتصاد )فقر، فساد و بيكاري( يكي از عوامل شتابزاي 
انقاب بوده است. مهم ترين منابع اقتصادي كشور مصر، گردشگري، كانال سوئز، سرمايه گذاري خارجي و مخابرات 
بوده است كه تقريباً همه آنها پس از وقوع انقاب دست خوش تغيير شده است. رك: اباذر برابري، »نگاهي به مصر 

يك  سال پس از وقوع جنبش مردمي«، آرمان )سال نامه 90(، ص144-145. 
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عملي كارآمد باشد، نشده اند؛ دوم اينكه 
بسياري از كش��ورهاي اس��امي يا فاقد 
منابع اقتصادي متناسب با جمعيت خود 
هس��تند )مثل اندونزي( يا اگر هم واجد 
آنها هستند، توان الزم براي استحصال و 
به كار گرفتن آنها را ندارند )مثل بسياري 
از كشورهاي آفريقايي(؛ س��وم اينكه در 
برخي از كش��ورهاي اس��امي كه به هر 
دليل، منابع اقتصادي قابل اس��تحصال 
هستند، احياناً حاكمان فاسدي حكومت 
مي  كنند كه حقوق مردم را پايمال و ضايع 
مي كنند )مث��ل ع��راق در دوره صدام(؛ 
چه��ارم اينك��ه در برخي از كش��ورهاي 
اس��امي كه همه موانع داخل��ي مفقود 
مي باشد، اس��تعمار به عنوان يك عامل و 

مانع خارجي از ط��رق مختلف مانع پويايي اقتصادي آنها مي ش��ود )مثل ايران در دوره 
جمهوري اسامي(. از آنجا كه در پروژه بيداري اسامي مسئله سلب و نفي غرب پررنگ 
مي باشد، ايجاد توطئه و سنگ اندازي از جانب غرب عليه جريان مذكور منتفي نخواهد 
بود. بي شك غرب در اين مبارزه با ساح اقتصاد به ميدان خواهد آمد؛ ساحي كه از سويي 
خود از آن بهره وافر دارد و از سويي جريان مقاومت اسامي از نداشتن يا كم  داشتنش 

در رنج است.
توجه داشتن به پايگاه اقتصادي جريان بيداري اسامي از آن رو است كه بدانيم رشد 
جريان مذكور زماني منطقي و كارآمد خواهد بود كه يك رشد ارگانيك و سيستمي باشد؛ 
به عبارت ديگر اگر جريان بيداري اسامي- به ويژه در موج اخير خود كه نوعي مواجهه 
حداكثري با غرب پيدا كرده - از رشدي متوازن برخوردار نباشد، به گونه اي كه مثًا در 
حوزه فكر و فرهنگ مواجهه اي حداكثري و در حوزه معيشت و اقتصاد مواجهه اي حداقلي 
با غرب داشته باش��د، به راحتي از جانب بخش هاي كمتر رش��دكرده خود آسيب پذير 

خواهد شد.

جهان اسالم سني از زمان فروپاشي نظام 
خالفت تاكنون نتوانسته پايگاهي تئوريك 
براي جهت دهي به مسائل درون پارادايمي 
و برون پارادايمي خود توليد كند و در 
حالي كه »پايگاه خالفت« از ظرفيت 
تئوريك مناسبي براي هدف مذكور 
برخوردار مي باشد، متأسفانه به داليل 
تاريخي قابل احيا و بازتوليد نمي باشد و 
اين مسئله باعث شده تا آنها در شرايط 
»خأل تئوريك« قرار گيرند كه اين در حالي 
است كه جهان اسالم شيعي به  ويژه با 
توليد »تئوري واليت فقيه« و توفيق تبديل 
آن به »نظام سياسي« در دوره جمهوري 
اسالمي ايران، واجد يك پايگاه تئوريك 

مناسب و كارآمد شده است
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3. فقدان ماشين تبليغاتي
بيش از هر عامل ديگري، صورت بندي جهان معاصر به مدد رس��انه تغيير يافته است. 
رسانه هاي مدرن قادرند تا هم سرعت تغييرات را ش��تاب دهند و هم قادرند تا اتفاقات 
ايجادشده را در مقياس وسيعي بپراكنند. با اين همه، كارويژه اساسي رسانه هاي مدرن، 
نه قابليت »حكايت گري«، بلكه توان »صورت گري« آنهاس��ت. صورت گري رسانه هاي 
مدرن بدين معني اس��ت كه آنها مي توانند پديده ها را ب��ا بزرگ نمايي و كوچك نمايي 
گزارش دهند. اين ويژگي تا بدان حد قابلي��ت دارد كه مي توان يك پديده را صددرصد 
خاف واقع گزارش داد يا اينكه اساس��اً  آن را در ميان گزارش هاي ديگر چنان كم رنگ 

كرد كه موجوديت آن مورد انكار واقع شود.
هر چند امواج گذشته بيداري اس��امي نيز در معرض »تحريف« قرار مي گرفتند، اما 
مقياس تحريف هاي گذشته- كه بيش��تر در تاريخ نگاري هاي مكتوب و شفاهي ظهور و 
بروز داشت- در مقايسه با تحريف هاي كنوني بسيار كمتر بوده است. به مدد رسانه هاي 
مدرن مي توان هم ُكشت و هم خون بها گرفت؛ هم اشغال كرد و هم حق غرامت گرفت؛ 
هم زور گفت و هم در جاي مظلوم نشس��ت و... در چنين ش��رايطي اگر جريان بيداري 
اسامي خود مجهز به رسانه اي قوي و فعال نباشد، به راحتي مي تواند در افكار عمومي 
دنيا دست خوش تحريف ش��ود. فقدان ماشين تبليغاتي مناس��ب براي جريان بيداري 
اسامي حداقل مي تواند نتايج آن را بسيار محدود كرده و به نتايج مقطعي تقليل دهد. 

واقعيت اين است كه غرب و برخي كشورهاي هم سو با آن از جمله تركيه، به دليل در 
اختيار داشتن دستگاه هاي تبليغاتي قوي، بسياري از نتايج موج اخير بيداري اسامي را 
به راحتي به نفع خود مصادره مي كنند. حتي جريان حزب اهلل لبنان و بيشتر از آن ايران 
كه مجهز به رسانه هاي تبليغاتي هم هستند، در رقابت تبليغاتي با رسانه هاي غربي در 
شرايط پايين تري قرار داشته و همين امر باعث شده كه نتايج كارهاي بزرگ آنها كمتر 

در افكار عمومي دنيا تأثير بگذارد. 
به نظر مي رسد جريان بيداري اسامي به دليل نوع مواجهه حداكثري كه با غرب ايجاد 
كرده- و منطق آن اقتضا دارد كه در آينده ش��ديدتر هم بش��ود- در كنار ديگر اقدامات 
توسعه ياب خود، مس��ئله رس��انه و تبليغات را نيز جدي بگيرد. جريان بيداري اسامي 
مي تواند از ظرفيت هاي مختلف رسانه هاي مدرن از جمله ظرفيت هاي ديالوگي، فيلمي، 
اخباري و... در مقياس هاي فكري- س��ني متفاوت بهره ببرد؛ چراكه بس��ياري از مردم 
ارتباط هاي تك سويه اي با رسانه هاي مدرن دارند. به عنوان مثال برخي از آنها فيلمي، 
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برخي اخباري، برخي علمي و... مي باش��ند. جريان بيداري اسامي الزم است از چنان 
توانمندي رسانه اي برخوردار باشد كه بتواند عمده اهداف و برنامه هاي خود را با هر طيف 
از مردم در ميان بگذارد. به عبارت ديگر رسانه، يكي از زبان هايي است كه جريان بيداري 

اسامي حداقل در شرايط امروزي الزم است بدان مجهز باشد.
4. فقدان وحدت زباني

جهان اسام ش��امل جغرافيايي گسترده به اندازه سراس��ر كره زمين است به گونه اي 
كه به ندرت مي توان منطقه و جغرافيايي يافت كه در آن حداقلي از مس��لمانان حضور 
نداشته باشند. »گستردگي اقليمي« كه به طور طبيعي مستلزم كثرت زبان هاي ارتباطي 
مي باشد، باعث شده تا ارتباط حداكثري مسلمانان با يكديگر به سهولت صورت نگيرد. 
يكي از بهترين راه ها براي حل اين معضل، انتخاب يك زبان مشترك اسامي است. به 
نظر مي رسد زبان عربي- كه زبان قرآن و ادعيه و نصوص اسامي است- از ظرفيت ها و 
شرايط بهتر و بيشتري براي شموليت يافتن در همه كشورهاي اسامي برخوردار باشد و 
براي نيل به اين هدف، به عنوان مثال مي توان آموزش زبان عربي را در حد ارتباط گيري 
متوسط در همه كشورهاي اسامي در دس��تور كار قرار داد. بي شك اشتراك زباني در 

نهايت به اشتراك فرهنگي و اشتراك در قواعد ارتباطي مي انجامد.
واقعيت اين اس��ت كه يكي از مش��كات عمومي تر ش��دن جريان بيداري اس��امي 
ضعف هاي ارتباطي آن مي باش��د. به عنوان مثال بسياري از جوانان حوزه تمدن ايراني، 
شبه قاره هند، آسياي شرقي و... از كمترين آشنايي با زبان عربي برخوردار هستند. اين 
مسئله باعث شده تا در جريان موج اخير بيداري اسامي در خاورميانه عربي آنها به رغم 
ميل ش��ان نتوانند كمترين ارتباط را با جوانان انقابي عرب زبان برقرار كنند. متأسفانه 
ارتباط گيرهاي رسمي و ديپلماتيك نيز ظرفيت بسيار اندكي براي پيشبرد پروژه بيداري 
اسامي دارند؛ چراكه منظور از ارتباط گيري صرف امكان صحبت كردن با يكديگر نيست، 
بلكه منظور »هم سخني« مي باشد كه بيشتر در درون گفتمان هاي واحد ممكن مي شود 
و روش »ترجمه« در ارتباط گيري حتي اگر درون يك گفتمان واحد هم صورت بگيرد، 
آن را حداقلي مي كند. از همين رو، مكرر ش��اهد بوده ايم كه به دليل فقدان هم سخني، 
بسا ارتباط هاي حتي ديپلماتيك نيز كم نتيجه و گاه بي نتيجه مانده است. اين در حالي 
است كه به نظر مي رسد ميان گروه هاي اس��امي »اختاف ادبيات« به مراتب بيشتر از 

»اختاف محتوا« باشد.
اختاف ادبياتي ميان گروه هاي اس��امي باعث مي ش��ود كه به ج��اي اصالت يافتن 
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محتواي بيداري اسامي ش��اهد نوعي »جنگ 
اصطاحات« باشيم. به عنوان مثال در حالي كه 
براي توصيف و تحليل موج اخير بيداري اسامي 
در خاورميانه عربي مقاالت زيادي در خصوص 
تفاوت »بيداري اسامي« و »بهار عربي« نوشته 
شده، نوشته هاي اندكي وجود دارند كه چيستي 
اسامي بودن جريان را تبيين كنند كه مثًا آيا 
اس��امي بودن يك جريان به تشريع قانون هاي 
اسامي در آن است يا اتخاذ مبنا و غايت اسامي، 
داشتن رهبر اس��امي، اتخاذ روش هاي اس��امي در فرآيند عمل و... به عنوان مثال آيا 
جنبشي مثل جنبش وال استريت در امريكا كه- از آنجا كه در اعتراض به ظلم و استثمار 
س��رمايه داري و در دفاع از اكثريت استثمارش��ده مي باش��د- معطوف به خواسته هاي 
انساني )اسامي( است، يك جنبش اسامي محسوب مي شود يا خير؟ همچنان كه آيا 
جنبش هايي مثل القاعده يا جنبشي كه )هم زمان با جنبش هاي اسامي در مصر، بحرين، 
يمن و...( هم  اينك در سوريه و در هم سويي كامل با سياست هاي اسراييل و امريكا شكل 
گرفته، به صرف اينكه مجريان آنها به لحاظ اسمي مسلمان بوده و ظاهراً به نام اسام هم 

شعار مي دهند، جنبش هايي اسامي هستند يا خير؟
تجربه نشان داده است كه به دليل ناآشنايي جريان هاي مختلف اسامي با ظرافت هاي 
زباني يكديگر )و البته، به ضميمه ناآش��نايي آنها با حساس��يت هاي قومي و...( به رغم 
اش��تراكات زيادي كه ميان آنها وجود دارد، نتايج ارتباطات آنها هرگز حداكثري نشده 
است. بس��ا محتواهايي كه اگر »قالب هاي بياني« آنها تغيير يابند، امكان هاي پذيرش و 
مقبوليت شان نيز تغيير مي يابد. از همين  رو، جريان بيداري اسامي به منظور حداكثري 
كردن نتايج و پيامدهاي خود ناگزير از حداكثري كردن ارتباطات دروني خود مي باشد؛ 

امري كه در هر حال، ارتباط وثيقي با امكان هاي زباني پيدا مي كند.
5. حاکميت قوم گرايي و قبيله گرايي 

مقوالت فرهنگي به اندازه اي در جان و روح آدميان رسوب و رسوخ مي كنند كه حتي 
آنگاه كه تصور مي رود كه از بين رفته اند، امكان بازگشت و حتي غلبه آنها وجود دارد. البته 
همچنان كه مرگ فرهنگ  به راحتي صورت نمي گيرد، تولد ابتدايي آن نيز چنين است. 
تجربه تاريخي نشان داده اس��ت كه فرهنگ ها حتي در هنگامي كه تعطيل و خاموش 

اسالمي الزم  بيداري  جريان 
است از چنان توانمندي رسانه اي 
برخوردار باشد كه بتواند عمده 
اهداف و برنامه هاي خود را با هر 
طيف از مردم در ميان بگذارد. 
به عبارت ديگر رسانه، يكي از 
زبان هايي است كه جريان بيداري 
اسالمي حداقل در شرايط امروزي 

الزم است بدان مجهز باشد
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به نظر مي رسند، به صورت پنهان بر ناخودآگاه آدميان تأثير مي گذارند و در اين ميان، 
تفاوتي ميان اجزاي مثبت و منفي فرهنگ وجود ندارد. 

يكي از آس��يب هاي موج اخير بيداري اس��امي اين اس��ت كه گرفتار اليه هاي منفي 
فرهنگ عربي شود كه بي ش��ك يكي از آنها روحيه قبيله گرايي و تا حدودي قوم گرايي 
اعراب مي باشد؛ روحيات مذكور تا بدان  حد در ميان اعراب به صورت ريشه اي و گسترده 
وجود دارد كه مي توان گفت كه بسياري از آنها قبل و بيش از آنكه مسلمان باشند، عرب 
هستند. نمونه بارز اين نوع قوم گرايي مفرط را مي توان در موضع گيري »حماس« پس 
از اعدام صدام و كشته شدن بن الدن مشاهده كرد كه در حالي كه حماس جرياني ضد 
امريكايي- اسراييلي مي باش��د، تنها به دليل وجود روحيه مذكور، در موضع حمايت از 
نوكران و هم دستان امريكا قرار گرفت. عاوه بر روحيه قوم گرايي كه به  طور كلي در ميان 
اعراب وجود دارد، روحيه قبيله گرايي نيز در برخي از كشورهاي عربي به صورت افراطي 
مشاهده مي ش��ود. وجود چنين روحياتي مي تواند پروژه بيداري اسامي را در آخرين 

مراحل آن- كه در تعيين نمايندگان، وزرا و حاكمان متعين مي شود- به خطر اندازد.
طرفه اينكه غرب نيز براي تأثيرگذاري بر روند پروژه بيداري اسامي و ايجاد انحراف در 
آن بر حفظ و تشديد كردن روحيه قوم گرايي و قبيله گرايي اعراب اصرار مي ورزد كه به 

عنوان مثال به ليبي پساقذافي مي توان اشاره كرد. 
براي گرفتار نيامدن پروژه بيداري اسامي در گرداب تعصبات قوم گرايي و قبيله گرايي 
الزم است مسلمانان از نوعي عقانيت و بصيرت ارتقايافته برخوردار شوند. تجربه نشان 
داده اس��ت كه به هر ميزان كه افق بيداري اسامي نزد مس��لمانان دورتر جلوه كرده، 
رويكردهاي تنگ قوم گراي��ي و قبيله گرايي رنگ باخته اند. به عبارت ديگر الزم اس��ت 
مسلمانان به ظرفيت هاي فراقومي، فراقبيله اي و حتي فرامذهبي اي كه جريان بيداري 
اسامي مي تواند در مقياس جهان اسام و حتي فراتر از آن ايجاد كند، آگاهي تفصيلي 
بيابند. در اين صورت آنها با مسائل، موانع و حتي منافعي در مقياس هاي وسيع روبه رو 
مي ش��وند كه به  وضوح درمي يابند كه ظرفيت هاي قومي و قبيله اي صرف براي مواجه 
شدن با آنها كفايت نمي كند و براي نيل به مقصود مذكور الزم است ظرفيت هاي ديگر 

اقوام و قبايل اسامي نيز به مدد طلبيده شوند. 
6. تقليل »موضوع« به »مسئله« 

واقعيت اين است كه موج اخير پروژه بيداري اس��امي از آغاز تاكنون بيشتر از طريق 
مس��ئله هايش مورد پژوهش و تأمل محققان و صاحب نظران قرار گرفته اس��ت. اين در 
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حالي است كه براي فهم ماهيت پروژه مذكور، مادام كه در حال شدن است، الزم است 
از تقليل آن به مسئله پرهيز شود.1 رويكردهاي مسئله محور در شرايط تثبيت و تكميل 
پروژه ها كارآمدترند تا در شرايط تكوين آنها. اساساً پروژه علم با رويكردهاي مسئله محور 
حداكثر تورم مي يابد نه تكامل و آنچه باعث تكامل آن مي ش��ود، رويكردهاي كل نگر و 
هولستيك است نه رويكردهاي جزءنگر.2 از اين رو، الزم است پروژه بيداري اسامي نيز 
با همه مس��ائل خرد و كانش در س��طوح ملي، منطقه اي و جهاني يك جا مورد تأمل و 
بررس��ي قرار گيرد. رويكرد كل نگر به پروژه مذكور اقتضا دارد تا فرصت ها و تهديدهاي 
مربوط به آن هم زمان مورد ماحظه قرار گيرند. ضمن اينكه در رويكرد كل نگر، امكان 
فراروي از مطالعات پديدارشناختي- كه موضوع مورد پژوهش را بين الهالين و با قطع 
نظر از ارتباطات بيروني آن بررسي مي كند- وجود دارد و به همين علت، مي تواند موج 
اخير بيداري اسامي را از سويي با تبار و گذش��ته آن و از سويي با حال و آينده آن مورد 

بررسي قرار دهد.3
معموالً  كساني كه با حوزه اجرا سروكار دارند بيشتر رويكردهاي جزء نگر و كساني كه با 
حوزه علم و نظر سروكار دارند بيشتر رويكردهاي كل نگر را استخدام مي كنند. اساساً يكي 
از آسيب هاي موج اخير پروژه بيداري اس��امي اين است كه در حالي كه در كشورهاي 
اسامي، »نخبگان« مشغول به تحليل نظري هس��تند، »سياست مداران و كارگزاران« 
كنش گران واقعي اجتماع شده اند. به عبارت ديگر به دليل خأل حضور نخبگان در عرصه 
عينيت، كنش گران سياس��ي- اجتماعي تبديل به »چهره« جهان اسام گشته اند. اين 
مسئله باعث شده تا به دليل اينكه چهره هاي به واقع ناچهره مذكور نمي توانند حامان 
مناسبي از داشته هاي زياد اسامي براي جريان بيداري اسامي باشند، جريان مذكور 
ظرفيت عظيمي را كه به درستي مي توانس��ت پشتوانه عملي- نظري اش باشد از دست 

1. »واضح است كه اين پيش فرض ها كه وقايع  نگاري اسام گرايي را متأثر از خود كرده است، مبتني بر خوانش 
مس��أله محور )problematic( جنبش هاي اجتماعي به  طور كل و جنبش هاي اس��ام گرا به  طور خاص است. 
واقعيت هاي تجربي از اس��ام گرايي نيازمند اين اس��ت كه ما ديدگاهي پيچيده و چندوجهي را براي روايت مان 

برگزينيم«. اسام گرايي و نظريه جنبش اجتماعي، ص94. 
2. به نظر مي رسد يكي از عللي كه پژوهش هاي علمي- به ويژه پايان نامه هاي دانشگاهي ما- نتوانسته اند تا سهمي 
بسزا در پروژه توليد و تكامل علوم داشته باشند، اصرار بر مسئله محور بودن آنهاست. اين در حالي است كه اساساً 
براي فهم برخي از موضوعات پژوهش��ي از جمله موضوعاتي كه تنها از طريق رويكردهاي جريان ش��ناختي قابل 

بررسي هستند، ناگزير از اتخاذ روش هاي كل نگر و نه جزءنگر هستيم.
3. عاوه بر اينها، از آنجا كه در رويكردهاي جزءنگر، تحليل بر استحصاء كامل جزئيات ابتنا يافته، در صورت عدم 
استحصاء كامل آنها )كه در اكثر موارد چنين است(، با تحليل هاي ناقص روبه رو خواهيم بود. اين در حالي است كه 
رويكردهاي هولستيك از آنجا كه بيشتر به »جاده« نظر دارند تا به »ماده«، فقدان استحصاء كامل اجزا نمي  تواند 

به اساس تحليل شان ضربه اي وارد كند. 
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بدهد. بازنگري در اين مس��ئله به  وي��ژه در مورد انقاب 
اس��امي ايران ضرورتي مضاع��ف دارد؛ چراكه به دليل 
معضل مذكور، تاكنون جريان بيداري اسامي به صورت 
حداقلي از ظرفيت هاي انقاب اسامي بهره برده است. 
اين در حالي اس��ت كه ورود نخبگان علمي جهان اسام 
به عرصه عينيت باعث مي شود تا از سويي تأمات نظري 
آنها فرصت تست و آزمون پيدا كند و از سويي حوزه عمل 

اسامي مستظهر به پشتيباني حوزه نظر باشد. 
تاريخ همه جنبش ها و انقاب هاي بش��ري گواه است كه »ش��ور عمومي« بيشتر در 
مرحله گذار از وضع سابق به وضع الحق مفيد است و در مرحله تثبيت و تكامل، بيشتر 
اين »شعور نخبگاني« است كه نقش آفريني مي كند. شعور نخبگاني جز در مورد افراد 
كاريزما- كه ظهور آنها در تاريخ، بسيار اندك مي باشد- براي اينكه تأثيرگذاري حداكثري 
داشته باشد، بايد در قالب هاي »نهادي« و »قانوني« سريان يابد و اين مسئله جز با ورود 
نخبگان به عرصه مديريت عيني ممكن نمي شود. البته واضح است كه ورود مذكور نبايد 
به گونه اي باشد كه نخبگان را تبديل به كارگزاران كند، بلكه آنچه مهم است اين است 
كه نسبت ها به گونه اي تنظيم شود كه همواره تفكر و انديشه، حوزه سياست و عمل را 

راهبري كند و نه برعكس. 
7. تصعيد »موج« به »اوج« 

تقريباً  همه جنبش ها و نهضت ها در مرحله اي از تاريخ خود به دليل غلبه شور اجتماعي 
بر شعور نخبگاني دچار افراط و تفريط مي ش��وند. البته در بسياري از آنها، تحقق برخي 
خواس��ته هاي انقابيون كم كم  ش��ور اجتماعي را فرو مي نش��اند، اما هميشه منحني 
جنبش ها اين گونه نيس��ت، بلكه گاهي اوق��ات در مرحله افراط، ش��عارها يا روش هاي 
اش��تباهي به وجود مي آيند كه در ادامه ب��ه راحتي كنار نمي روند؛ ي��ا در همان ابتدا با 
تصلب شان باعث شكست نهضت شده يا در ادامه تبديل به عرف شده و به تدريج عامل 

ضعف نهضت مي شوند. 
جامعه از جهاتي چند مثل فرد اس��ت: ه��م داراي حافظه و هم داراي هاضمه اس��ت. 

يكي از آسيب هاي موج 
اخير بيداري اسالمي اين 
است كه گرفتار اليه هاي 
منفي فرهنگ عربي شود كه 
بي شك يكي از آنها روحيه 
قبيله گرايي و تا حدودي 

قوم گرايي اعراب مي باشد 
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همچنان كه نه حافظه انس��اني به يك ب��اره اوج مي گيرد1 و نه هاضم��ه اش به يك باره 
مي تواند پر ش��ود؛2 حافظه و هاضمه جامعه نيز نسبت به آنچه وارد آن مي شود حساس 
بوده و واكنش نش��ان مي دهد.3 واقعيت اين است كه رشد يك جامعه درست مثل رشد 
يك انسان، كند و آرام اس��ت و البته همچنان كه برخي مقاطع مثل دوره بلوغ در رشد 
انسان ويژه بوده و از سرعت بيش��تري برخوردار است، رشد جامعه نيز در برخي مقاطع 
تاريخش مثل دوره جنبش ها و نهضت ها س��رعت مي گيرد، اما هم رشد انسان در دوره 
بلوغ و هم رشد جامعه در دوره جنبش ها اگر از چنان سرعتي برخوردار گردد كه زياده 
خارق العاده جلوه كند، خطرناك است. والدين نه فقط تقاضاي فرزندشان- كه به اقتضاي 
دوره بلوغ بر صورتش مو روييده و بدنش رش��د كرده- مبني بر همس��رگزيني و ازدواج 
را به جد نمي گيرند، بلكه آن را زودهنگام و انحراف از مس��ير طبيعي رش��د و كمالش 
مي پندارند. آگاهان به قواعد حركت و رش��د جوامع نيز ادعاي جامعه اي را كه س��ال ها 
تحت ظلم و استثمار و استعباد بوده و بنا به داليلي موفق به براندازي حاكمان خود شده، 
مبني بر رهبري جهان يا الاقل بخشي از جهان كه ديروقتي است آزادي را تجربه كرده 

نمي پذيرند.
واقعيت اين است كه كشورهايي كه اينك موج اخير بيداري اسامي را در حال تجربه 
كردن هس��تند، حداقل چندين دهه اس��ت كه تحت حكومت هاي نظامي4 وابسته به 
غرب استثمار شد ه اند و طي اين فرآيند اس��تثمار از مدنيت و پيچيدگي هاي مديريتي 
آن بالنس��به بازمانده اند. ملت هاي اين حكومت ها هر چند توانسته  اند حاكمان خود را 

سرنگون كنند، اما آنها بي شك تا الگو و رهبر شدن راهي بس دور و دراز دارند. 

1. تدريجي بودن نظام هاي تعليم و تربيت بر دركي از انسان استوار است كه رشد و كمال دفعي در آن را استثنا 
و نه قاعده مي داند. تجربه تاريخي نيز گواه اس��ت كه به  جز افرادي كه به ش��كلي خارق الع��اده به يك باره حافظه 
اشباع شده اي پيدا كرده اند )مثل انبياي الهي(، عموم مردم، حتي نخبگان آنها به تدريج حافظه پرشده و فعال شده اي 

پيدا كرده اند.
2. رژيم هاي غذايي پزشكي كه  يك باره زيادخوري يا كم خوري را تجويز نمي كنند نيز بر دركي از بيولوژي انسان 

استوارند كه از پذيرش دفعي وضعيت  بسيار متفاوت نسبت به وضعيت  پيشين امتناع دارد. 
3. از همين  روست كه مصلحان اجتماعي نه از جامعه خود انتظار دارند كه راه صدساله را يك شبه طي كنند و نه 
خود، برنامه هاي تكاملي جامعه را به يك باره بدان ها تعليم مي دهند. همچنان كه يك معلم به  رغم اينكه مس��ائل 
پيچيده را نيز مي داند، اما براي دانش آموز خود تنها در حد فهمش مسائل را بيان مي كند، در مورد جامعه نيز، چه 

بسا فاعليت فاعل )مصلحان( كامل و قابليت قابل )جامعه( ناكامل باشد. 
4. به عنوان مثال در مصر، از كودتاي 1952 كه جمال عبدالناصر، ملك فاروق را كنار زد و نظام جمهوري را ايجاد 
نمود، تاكنون حكومت هاي نظامي به ترتيب توسط جمال عبدالناصر، انورسادات و حسني  مبارك روي كار بوده  اند 
كه حداقل دو شخص اخير از وابستگان سياسي به غرب، امريكا و اسراييل بوده اند. حتي پس از سقوط مبارك نيز 
همچنان شوراي نظامي به رهبري طنطاوي روي كار آمده است. حكومت هاي نظامي به خودي خود بد نيستند، 

بلكه وابستگي آنها به بيگانگان و اتخاذ سياست هاي ضد مردمي شان مسئله ساز است. 
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توجه به اي��ن نكت��ه از دو جهت مهم 
اس��ت: نخس��ت اينكه مل��ت انقابي و 
مجرب اي��ران نبايد از مل��ت دربند تازه 
رهاشده )مثل مصر( انتظار داشته باشد 
كه سياست هاي داخلي و خارجي خود 
را در همان سطح از مواجهه اي كه خود با 
غرب و مستكبران تنظيم كرده  ، تنظيم 
كنند. واقعيت اين است كه ملت ايران در 
فرآيند انقابي بودنش از چنان ظرفيتي 
براي تحمل دردها و مصائب براي نيل به 
آرمان هاي انقابي اش برخوردار شده كه 
حتي با مجم��وع ظرفيت هاي ملت هاي 

مذكور هم قابل مقايسه نيست و راز اين مسئله در اين نكته نهفته است كه آنها به چنان 
درك عميقي از مفاهيم آرماني  شان )مثل عدالت، آزادي، استقال و...( دست يازيده اند 
كه دردها و مصائبي مثل جن��گ، تحريم، ت��ورم و... را براي نيل بدان ه��ا خود به جان 
مي خرند. ملت هاي عرب هرچند بي ش��ك از انگيزه و ظرفيت بالقوه بااليي براي تكامل 
و رشد برخوردار هس��تند، اما نكته اين جاس��ت كه در برخي موارد، گذر زمان و كسب 
تجربه شرط الينفك تكامل است و تا زماني كه آنها طي زماني نسبتاً طوالني از فرآيند 
انقابي شان بزرگ  ش��دن را تجربه نكنند، تكامل حاصل نخواهد شد؛ چراكه در تاريخ و 

جوامع، »تكامل« اتفاق مي افتد نه موتاسيون و جهش.1
دوم اينكه ملت هاي انقابي عرب اگر از سر تعصبات قومي- مذهبي و با اين استدالل 
كه آنها نيازي به حمايت ديگر كشورهاي اسامي ندارند، تن به رهبري و زعامت ايران 
انقابي نداده يا الاقل از تجارب آن به نفع خود بهره نبرند، س��خت در اش��تباه خواهند 
بود؛ چراكه نه حافظ��ه تاريخي آنها به يك ب��اره مي تواند قواعد پيچي��ده بازي آزادي، 
1. به نظر مي رسد رهبران اسام گراي موج اخير بيداري اسامي در خاورميانه عربي به درستي تشخيص داده اند 
كه آنها در مراحل آغازين مبارزه خود نبايد به همان كم و كيفي كه ايران خود را با جهان اس��تكبار درگير كرده، 
درگير كنند. از اين  رو، تصريح راشد الغنوشي به اينكه »من خميني نيس��تم و نمي خواهم باشم« نه از سر عناد با 
جمهوري اسامي، بلكه از سر زمان - مكان شناسي و واقع بيني وي مي باشد. حتي تفسير اين واقع بيني اين نيست 
كه آنها از سر تاكتيك چنين رويكردي را اتخاذ كرده اند؛ چراكه اساساً فهم آنها نيز در متن و درون بستر تحوالت و 
تجربه تاريخي رش��د مي  كند. به عبارت ديگر موضع رهبران اسام گراي موج بيداري اسامي اخير، در قبال نحوه 
مواجهه آنها با غرب و حتي با ايران، صرفاً يك تاكتيك نيست، بلكه آنها با درك درست از داشته هاي )اندك( خود، 

انتظاراتشان را رقم مي زنند. 

بيداري  پروژه  نيامدن  گرفتار  براي 
اسالمي در گرداب تعصبات قوم گرايي و 
قبيله گرايي الزم است مسلمانان از نوعي 
عقالنيت و بصيرت ارتقايافته برخوردار 
شوند. تجربه نشان داده است كه به هر ميزان 
كه افق بيداري اسالمي نزد مسلمانان دورتر 
جلوه كرده، رويكردهاي تنگ قوم گرايي 
و قبيله گرايي رنگ باخته اند. به عبارت 
ديگر الزم است مسلمانان به ظرفيت هاي 
فراقومي، فراقبيله اي و حتي فرامذهبي اي 
كه جريان بيداري اسالمي مي تواند در 
مقياس جهان اسالم و حتي فراتر از آن 

ايجاد كند، آگاهي تفصيلي بيابند



بيداري اسامي
44

دوره سوم سال نهم شماره 32 تابستان 91

استقال، عدالت و... را به طور كامل درك كند و نه هاضمه جامعه آنها به راحتي مي تواند 
آن لقمه هاي بزرگ را هضم كن��د. به عبارت ديگر آنچه در خص��وص ملت هاي مذكور 
واقع بينانه مي باشد اين است كه آنها در اين جنبش بيداري اسامي ظرفيت موج سواري 
را دارند، اما همچنان به نظر مي رسد آنها براي اوج سواري آمادگي الزم را كسب نكرده اند.

8. فقدان رهبري واحد
تشبيه جامعه به فرد از جهات متعدد تشبيه خوبي است. ارگانيسم فرد براي تكامل و 
رشدش ناگزير از هماهنگي اجزا مي باشد. حسب اختاف ديدگاه ها، قلب يا مغز انسان 
نقش فرماندهي اعضا را بر عهده دارد و هر گونه خلل در آنها توازن و تناسب رفتاري انسان 
را به هم مي زند. در ارگانيسم جامعه، هر فرد به مثابه يك عضو مي باشد. ظاهراً انسان هاي 
درون يك جامعه وجودي مستقل از يكديگر دارند، اما در حقيقت اين گونه نيست، آنها 
نه فقط به يكديگر مرتبط هستند، بلكه تأثير و تأثر آنها در يكديگر بسيار زياد مي باشد 
به گونه اي كه عاوه بر رفتارهاي ظاهري، حتي خلق و خوي يكديگر را نيز ارث مي برند. 
هماهنگ كردن اجزاي جامعه نيازمند يك مركز فرماندهي است؛ فرماندهي كه نمي  تواند 
بدون واجديت واقعي ش��روط رهبري،1 صرفاً موقعيت خود را به صورت »اعتباري« به 
دست آورده باشد. همچنان كه نمي توان فرماندهي بدن را براي غير از قلب و مغز، اعتبار 
كرد و مثًا آن را »دوره اي« تعريف نمود، فرماندهي اجتماع نيز صرفاً اعتباري نخواهد بود 
و در جايي رقم مي   خورد كه به واقع، شرايط الزم براي رهبري در آن وجود داشته باشد.

جنبش هاي اجتماعي در شرايطي به وجود مي آيند كه جامعه انساني در حال زايمان 
قرار مي گيرد. زايمان هر چند هم طبيعي صورت بگيرد، بدون وجود قابله هم سخت و هم 
خطرناك است. اين قابله ها هستند كه زايمان را تسريع مي بخشند و با مواظبت اوليه- اما 
اساسي و مهم- خود از نوزاد، مانع از مرگ يا ناقص الخلقه شدنش مي شوند. جامعه اي كه 
در حال زايمان است، نيازمند رهبري است كه بتواند ضمن تسريع فعلش، از »جهت« آن 
پاسداري كند. رهبران اجتماعي با طراحي جاده حركت، مانع از انحراف جامعه در غير 

مسير مطلوبش مي شوند. 
جنبش هاي ناظر به بيداري اس��امي نيز از قواعد كلي جنبش هاي اجتماعي پيروي 
مي كنند؛ آنها نيازمند به رهبراني هستند كه هم افق اجتماع را شفاف تر از ديگران درك 

1. از آنجا كه در اكثر موارد، فرماندهان همان رهبران هستند، در نوش��تار حاضر اين دو، مترادف در نظر گرفته 
شده اند، اما واضح اس��ت كه »رهبر« غير از »فرمانده« بوده و هيچ منعي ندارد كه در مواردي، رهبري يك نهضت 
با فرماندهي آن متفاوت بوده باش��د. در موارد مذكور، اين فرماندهان هستند كه تحت امر رهبران عمل مي كنند 

و نه برعكس.
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كرده باش��ند و هم به فرآيند حركت از موق��ف به افق واقف 
باشند. به نظر مي رس��د جاي چنين رهبراني در موج اخير 
بيداري اسامي در خاورميانه خالي است، بلكه شايد بتوان 
گفت اساساً موج مذكور فاقد رهبري پيشيني مي باشد، هر 
چند به صورت پسيني و از طريق جهت گيري هايي كه توسط 
انقابيون صورت گرفته مي  توان تشخيص داد كه آنها درون 

پازل چه جرياني بازي مي كنند. رهبري پيش��يني يعني كسي كه مردم با فتواي او به پا 
خيزند و با فتواي او آرام گيرند و بسا در مواردي هم برخاف ميل شان و از سر تعبد از وي 

اطاعت كنند.1 
تنها منبعي كه مي  تواند براي جنبش هاي اجتماعي، رهبري واجد شرايط آن را توليد 
كند، منبع فقه اسامي است كه البته در تاريخ اسام، در دو جريان شيعه و سني از جايگاه 
متفاوتي برخوردار بوده و مسير متفاوتي هم پيموده است. به عنوان مثال فقه شيعي به 
دليل اينكه در بخش قابل ماحظه اي از تاريخ خود رهبري جريان اپوزيسيون را بر عهده 
داشته، هم تجربه رهبري جنبش ها را داشته و هم انگيزه آن را. اين در حالي است كه فقه 
سني به دليل اينكه در بخش قابل توجهي از تاريخ خود به عنوان بخشي از پازل حكومت 
و در آن بوده، اساس��اً فاقد تجربه رهبري جنبش هاي اجتماعي مي باشد. با اين همه، به 
نظر مي رسد پس از سقوط دستگاه سياسي خافت شرايط اجتماعي براي رهبري فقه 
تسنن مهيا گشته اس��ت و در صورت فاصله  گرفتن فقيهان سني از حاكمان شان،2 فقه 

سني نيز مي تواند رسالت رهبري اجتماعي را عهده دار شود.
برخاف آنچه برخي مطرح مي كنند كه عصر رهبري واحد كه از مقبوليت عام برخوردار 
باشد به سر آمده، به نظر مي رسد فقدان يك رهبر واحد براي مديريت جنبش ها باعث 

1. چنين توصيفي از نقش رهب��ران در مديريت جنبش هاي اجتماعي، هر چند متضم��ن همگن  و هارمونيك 
بودن نسبي جنبش هاي واجد رهبر مي باشد، اما هرگز به معني غير عقاني بودن اطاعت از رهبر نمي باشد؛ چراكه 
عقانيت اطاعت از رهبر هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي قبل از رهبر شدن فرد به اثبات مي رسد. از اين رو، 
اين گفته كه »افكار عمومي و مفسران، اغلب صداي رهبران را به قيمت سكوت صداي ديگران- متن هاي پنهان- 
مي شنوند« [اسام گرايي و نظريه جنبش  اجتماعي، ص94] ضرورتاً درست نمي باشد، بلكه مي  توان گفت كه در 

بسياري موارد، صداي رهبران نماينده و نماياننده صداي ديگران است. 
2. فاصله گرفتن فقيهان سني از حاكمان جوامع اس��امي بدين علت تجويز مي شود كه الگوي حكومت )مثل 
سيستم رياست جمهوري، نخس��ت وزيري و...( در جوامع مذكور ناش��ي از معرفت هاي اسامي نمي باشد و لذا در 
مواردي كه الگوي حكومت، الگويي ناش��ي از معارف اسامي باش��د )مثل حكومت خليفه در تجربه اهل سنت و 

حكومت ولي فقيه در تجربه شيعه(، كمال فقه و فقيه در همكاري با حكومت خواهد بود. 

تاريخ همه جنبش ها و 
انقالب هاي بشري گواه 
است كه »شور عمومي« 
بيشتر در مرحله گذار 
از وضع سابق به وضع 

الحق مفيد است 
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مي شود1 تا اوالً خواسته  هاي انقابيون از س��طح نيازهاي موجود، مادي و دم دستي به 
نيازهاي معنوي، اساسي و كان فراتر نرود )يا با هزينه زيادي چنين نتيجه اي به دست 
آيد(؛ ثانياً خواسته هاي انقابيون تنها در حوزه سلب )مثًا سرنگوني حاكم وقت( وحدت 
داشته باشد و در حوزه هاي ايجابي و اثباتي به تش��تت و تضاد برسد؛ ثالثاً خواسته هاي 
انقابيون در صورت انحراف يافتن همچنان ادامه يافته و كمتر فرصت تعديل و تصحيح 
پيدا كند. در مجم��وع، كارويژه مهم رهب��ر در جنبش، عاوه بر نيازحلي، نيازس��نجي 
و نيازس��ازي مناس��ب با آرمان هاي اوليه انقاب و هدايت رابطه مردم و نيازهاي ش��ان 

مي باشد. 
9. تغيير صورت به جاي سيرت 

انقاب  هاي اسامي با انقاب هاي مدرن از اين حيث متفاوت هستند كه در انقاب هاي 
ديني فرآيند انقاب و تغيير از درون انسان شروع شده و سپس عرصه هاي بيروني آن را 
درمي نوردد. اين در حالي است كه در انقاب هاي مدرن مبدأ تغيير بيرون انسان است كه 
البته ممكن است در نهايت به درون آن نيز كشيده شود. به عبارت ديگر در انقاب هاي 
ديني، صورت، رنگ سيرت را به خود مي گيرد و در انقاب هاي مدرن، برعكس، سيرت 
از صورت تأثير مي پذيرد. وقتي در فرد يا قومي انقاب ايجاد مي شود، به سرعت بر همه 
افكار، رفتار، روابط و آمال آن تأثير مي گذارد به گونه اي كه انگار راه چندساله، يك  شبه 
طي مي گردد. نتاي��ج انقاب آن قدر زيادند ك��ه تحصيل آنها براي هر كس��ي مي  تواند 
هوس برانگيز باشد. موج اخير بيداري اس��امي نيز، درون قوم عرب خاورميانه انقاب 
ايجاد كرده و به سرعت بسياري از نتايج خود را بر آنها عيان كرده است: درك لذت آزادي،  
عزت، استقال و... كه البته براي دشمنان شان گران تمام شده است و از همين رو، تاش 
مي كنند تا اگر نتوانند وضع سابق را برقرار كنند، حداقل در جهت و ماهيت وضع الحق 

تصرف كنند. 
يكي از روش هاي ش��ايع غرب براي تصرف در مفاهيم هويت بخ��ش ديني، »تصرف 
تفس��يري« مي باش��د؛ بدين معني كه ضمن حفظ صورت مفاهيم مذكور، تفسيري از 
آن ارايه مي دهد كه ضد ديني اس��ت. »انقابيون همچنان بايد مراقب هدف  تراش��ي ها 

1. البته در شرايط ويژه شايد »شوراي رهبري« نيز بتواند رسالت رهبر واحد را بر عهده گيرد، اما رهبري شورايي 
هرگز نمي تواند به عنوان يك الگوي الترناتيو در شرايط عادي جايگزين رهبري واحد شود؛ چراكه اساساً مديريت 
امري طولي- و نه عرضي- مي باشد و از همين رو، حتي در زماني كه دو يا چند معصوم هم وجود داشته اند، رهبري 
و امامت جامعه تنها به يكي از آنها واگذار ش��ده، همچنان كه هيچ دو نبي اولوالعزمي نيز همزمان رسالت جهاني 

پيدا نكرده اند. 
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و تاش هايي كه براي تغيير ش��عارها صورت مي گيرند باشند. بي شك غرب مي كوشد 
انقاب ها را تبديل به ضد انقاب كرده و نهايتاً با بازس��ازي رژيم هاي قديمي به ش��يوه 
جديد و تخليه احساس��ات توده ها و جابه جايي اصول و ف��روع و تغيير مهره هاي خود و 
اصاحات صوري و تصنعي و ظاهر سازي دموكراتيك دوباره براي ده ها سال ديگر سيطره 
خود بر جهان عرب را حفظ كند. غرب در دهه هاي بيداري اس��امي و به ويژه سال هاي 
اخير پس از شكس��ت هاي پياپي از ايران، افغانس��تان، عراق، لبنان و فلسطين و اينك 
مصر و تونس كوشيده است پس از شكس��ت تاكتيك اسام ستيزي و خشونت علني به 
تاكتيك بدل سازي و توليد نمونه هاي تقلبي دست بزند تا عمليات تروريسم مردمي را 
به جاي شهادت طلبي، تحجر و خشونت را به جاي اسام گرايي و جهاد، و قوميت گرايي 
و قبيله سازي را به جاي اسام خواهي و امت گرايي جايگزين كند و همچنين غرب زدگي 
و وابس��تگي اقتصادي و فرهنگي را به جاي پيشرفت مس��تقل، سكوالريسم را به جاي 
علم گرايي، س��ازش  كاري را به جاي عقانيت، فس��اد و هرج  و مرج را ب��ه جاي آزادي، 
ديكتاتوري را به نام نظم و امني��ت، مصرف زدگي، دنياگرايي و اش��رافي گرايي را به نام 

توسعه و ترقي، فقر و عقب ماندگي را به نام معنويت گرايي قلمداد كند«.1
واقعيت اين است كه نبايد اجازه »اجتهاد در برابر نص« داد. ملت هاي عرب، شعارها، 
درخواست ها و آرزوهايشان را با صراحت بيان داشته اند و بايد تاش كنند تا بر تك تك 
آنها به صورت دقيق تحفظ داش��ته باش��ند؛ چراكه اساس��اً  تحفظ بر نص، ضامن تداوم 
آن خواهد بود. از آنجا كه كوچكترين انحراف در گام ها و س��ال هاي نخس��ت مي   تواند 
به انحرافاتي بزرگ در سال هاي آينده بي انجامد، شايسته اس��ت در حالي كه برخي از 
انقابيون به دس��تاوردهاي انقاب ها پرداخته و دغدغه مديري��ت اجرايي آن را دارند، 
عده اي نيز به تبيين تئوريك مفاهيم بنيادين كه انقاب هاي مذكور بر پايه آنها تكوين 
يافته اند،  بپردازند. كارويژه تبيين تئوريك اين مفاهيم اين اس��ت كه همواره تغييرات 
بيروني را به تبع تغييرات دروني شكل مي دهد و اين اتفاق در صورتي مي افتد كه آرزوها 

)برنامه ها( از درون متن هاي واقعي )تبيين هاي تئوريك( زاده شوند نه برعكس.
10. تقليل سطح تحليل به ظرفيت هاي نظريه هاي ديسيپليني

برخي از تحوالت تاريخي چنان بزرگ هستند كه نظريات رشته هاي علمي به صورت 
تفكيك شده نمي توانند آنها را تحليل كنند. به عنوان مثال هيچ يك از تئوري هاي موجود 
در علوم سياسي، جامعه شناسي، روان شناس��ي، مديريت، مردم شناسي و... به تنهايي 

1. بيانات مقام معظم رهبري در خطبه عربي نماز جمعه، 1390/12/14. 
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نمي   توانند واقعه كربا- مبدأ تكامل وجدان بشريت و نقطه جوشش و انفجار فطرت ها- را 
آن گونه كه بوده تحليل كنند. همچنان كه تئوري هاي مذكور ناتوان تر از آن هستند كه 
امواج بيداري اس��امي را تحليل كنند. تحوالتي از اين دست را بايد در »فلسفه تاريخ« 
نه در »جامعه شناسي«، »انسان شناسي« و... تحليل نمود.1 حتي در دنياي غرب نيز »تا 
سال هاي اخير، اسام گرايي به وسيله نظريه پردازان جنبش هاي اجتماعي از بررسي هاي 
جنبش هاي اجتماعي مستثني شده بود... هنوز اين موضوع كه نظريه هاي جنبش هاي 
اجتماعي تا چه حدي قادرند پيچيدگي هاي جنبش هاي مذهبي- اجتماعي در جوامع 
معاصر مسلمان را توضيح دهند، جاي بحث دارد. مخصوصاً كه خاستگاه اين نظريه ها، 
جوامع به شدت متكثر و به لحاظ سياسي، باز غربي است و تصويري بسيار ساخت يافته 

و همگن از جنبش هاي اجتماعي در نظر دارند«.2
ناتوان بودن نظريه هاي ديسيپليني در تحليل جريان بيداري اسامي نه فقط به دليل 
پويا بودن آن،3 بلكه بيشتر به دليل نسبتي است كه ميان مباحث عميق ديني و رويكرد 
ديس��يپلين هاي موجود برقرار مي شود. واقعيت قضيه اين اس��ت كه علوم جديد براي 
فراروي از تحليل س��طح )نه ضرورتاً سطحي( پديده ها تعريف نش��ده اند. همچنان كه 
شوماخر مطرح مي كند علم جديد اوالً سؤاالت اساسي بش��ر را مغفول مي گذارد؛ ثانياً 
سطوح باالتر دانش را ناديده مي گيرد؛ ثالثاً  قواي برتر انسان را براي زايش حكمت به كار 
نمي گيرد.4 پوپر نيز بر اين باور است كه علم، ادعايي درباره پاسخ به سؤاالت نهايي بشر 
ندارد. آرتور شالو برنده جايزه نوبل در فيزيك به درستي پيشنهاد مي دهد پاسخ سؤاالت 
اساسي بشر را بايد از دين پرس��يد نه از علم.5 به عبارت ديگر علم از سه اليه روابط عالم 
و آدم )روابط فيزيك دنيا، روابط غيب دنيا، روابط دنيا با عالم غيب(، حداكثر به دو اليه 
نخست و آن هم در سطحي ناقص واقف است. اين در حالي است كه بنياد و بنيان تحول 

1. بيداري اسامي؛ فرصت ها و تهديدها، ص108. 
2. آصف بيات، »اس��ام گرايي و نظريه جنب��ش اجتماعي«، ترجمه مه��دي فاتحي، مهرنام��ه، س2، ش19، 

بهمن1390، ص92. 
3. به عنوان مثال اي. پي. تامسون جنبش اجتماعي را يك »روند« و پديده تاريخي در طول زمان مي داند. چنين 
رويكردي بر امكان تغيير دغدغه ها و عوامل مؤثر در جهت جنبش ها )شكاف هاي داخلي،  سركوب شدگي، تغيير 
موقعيت هاي اقتصادي- سياسي، اعتراضات، كنترل هاي اجتماعي، عوامل بين المللي، تغيير در پايگاه اجتماعي 
و...( در طول زمان اصرار دارد. البته بايد توجه داش��ت كه تغيير در جنبش ها ضرورتاً به معني فشارهاي تحميلي 
بيروني نيست، بلكه گاهي اوقات به دليل توفيق نسبي آن در برآورده كردن اهدافش مي باشد. اسام گرايي و نظريه 

جنبش اجتماعي، ص94-95. 
4. مهدي گلشني، علم و دين و معنويت در آستانه قرن بيست و يكم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي، 1379، ص21-23.
5. مهدي گلشني، همان، ص37-38. 



49
ه...

ميان
اور

ر خ
ی د

ام
ی اس

دار
ی بي

ش ها
جنب

ی 
ناس

ب ش
سي

آ
91

ن 
ستا

 تاب
32 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

در عالم دنيا در عالم غيب رقم مي خورد؛ جايي كه علم، هيچ بدان وقوف ندارد )يا وقوف 
كمتري دارد(.

به نظر مي رسد براي تحليل موج اخير بيداري اسامي، بايد از ظرفيت هاي پايگاه هاي 
جدي تر علمي مثًا دين، فلس��فه تاريخ، فلس��فه علم االجتماع و... استفاده كرد. در اين 
پايگاه ها امكان فراروي از سطح بيروني رخ دادها فراهم تر اس��ت. در پايگاه هاي مذكور 
برخاف عمده تئوري هاي ديسيپليني كه تنها ظرفيت تحليل »مسائل« موضوعات را 
دارند، به دليل رويكرد كاني كه دارند، امكان تحليل جامع »موضوع و مس��ائل« وجود 
دارد. به عبارت ديگر پايگاه هاي مذكور، بيشتر دغدغه تحفظ بر جهت، روش، مبنا و اصول 
دارند و كمتر به مسائل جزئي مي پردازند.1 اين در حالي است كه تئوري هاي ديسيپليني 
بيشتر دغدغه تأمين »مواد« استدالل هايي را دارند كه خود به صورت پيشيني »صورت« 

آنها هستند. 

تجربيات انقالب اسالمي ایران و آفت زدایی از بيداري اسالمي
هر چند انقاب اس��امي پس از تحقق خود باعث تقويت جريان هاي اسام گرايي در 
جهان اسام شده اس��ت، اما بي شك خود معلول امواج پيشين اس��ام گرايي بوده؛ چه 
جريان هايي كه در داخل ايران تكوين و نضج يافته بودند و چه جريان هايي كه در خارج 
از آن وجود داشتند. از اين رو، انقاب اسامي ايران را بايد نه آغاز و نه پايان پروژه بيداري 
اسامي، بلكه حلقه اي در سلسله حلقات و زنجيره آن دانس��ت.2 انقاب اسامي ايران 
همانند ساير امواج بيداري اس��امي، داراي دو حيث اثباتي و سلبي مي باشد كه حيث 
ايجابي آن از آموزه هاي مكتب اسام مثل توحيد، امامت، شهادت، معنويت، عدالت و... 
نشئت مي گيرد و حيث سلبي آن با نفي استكبار، استبداد، شرك و...- كه صورت عيني 
آن در عصر ما غرب و عالم تجدد مي باشد- تحقق مي يابد. بر اين اساس، پيروزي انقاب 
1. بر همين اس��اس، حضرت امام)س( در رهبري انقاب اسامي هرگز وارد مس��ائل جزئي از قبيل اختافات 
روحانيان با دكتر شريعتي، ماجراي كتاب شهيد جاويد و... نشدند، بلكه راه و جهتي را نشان كردند كه سالكان در 

آن به  طور طبيعي در خصوص مسائل مذكور به پاسخ مي رسيدند. 
2. بايد اعتراف كرد كه انقاب اسامي ايران، حلقه اي ويژه از سلسله بيداري اسامي است. گاه يك جزء از چنان 
برجستگي اي برخوردار مي شود كه مي  تواند جامع ويژگي هاي كل باشد و در اين صورت، گويي كه همه كل به نفع 
جزء مذكور مصادره مي گردد به گونه اي كه هرگاه نام آن كل به ميان آورده مي شود، جزء مذكور متبادر مي گردد. 
به نظر مي رسد انقاب اسامي ايران در ميان جريان هاي اسام گرا كه پروژه بيداري اسامي را رقم زده اند، از چنان 
برجستگي اي برخوردار است كه جامع همه آنها مي باشد. اذعان فواز جرجيس نيز در اين خصوص مي تواند روشنگر 
باشد: وقتي از شهروندان امريكايي پرسيده مي شود كه نام اسام و مسلمان چه چيزي را برايتان متبادر مي كند، 
پاس��خ مي دهند: محمد]ص[ و ايران. فواز اي. جرجيس، امريكا و اسام سياس��ي، ترجمه محمدكمال سروريان، 

تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1382، ص90.
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اسامي به معني گذار از غرب و متعلقات آن مي باشد. 
به نظر مي رسد حيث سلبي موج اخير بيداري اس��امي در خاورميانه از حيث اثباتي 
آن پررنگ تر باش��د. اگرچه برخي عامل اصلي در خيزش اين موج را فقر مردم و فس��اد 
مالي حاكمان آنها دانس��ته اند،1 اما واقعيت اين اس��ت كه تأثير عامل مذكور نسبت به 
دو عامل آزادي خواهي )حيث س��لبي( و فرهنگي- ايدئولوژيك )حيث ايجابي( چنان 
اس��ت كه نمي تواند آن را در صدر عوامل قرار دهد.2 قرائن زيادي وجود دارد كه نش��ان 
مي دهد عامل اصلي در خيزش موج مذكور، اعتراض مردم به تحقيري است كه از جانب 
دست نشاندگان سياس��ي آنها بدان ها تحميل شده اس��ت. به عنوان مثال در حالي كه 
ملت هاي مس��لمان در اوج همدردي با ملت فلس��طين بوده  اند، حاكمان دست نشانده 
آنها هم س��و با منافع غرب و امريكا در ائتاف با اس��راييل بوده اند ي��ا در حالي كه هنوز 
ظرفيت هاي خود جهان اسام حداكثري اس��تحصال نشده، حاكمان دست نشانده آنها 
براي دفع و رفع بسياري از مشكات جهان اسام، ظرفيت هاي غرب و هم پيمانانش را 
به كار گرفته اند يا در حالي كه اسام بيش از هر مكتب و دين ديگري منادي استقال و 
آزادي مي باشد، حاكمان دست نشانده آنها آزادي خواهان مسلمان را- كه در جهت دفاع 
از مصالح و منافع مسلمانان و تهديد منافع غرب در مناطق اسامي بانگ زده اند- به بند 
كشيده اند و موجبات فشار و طعن س��ازمان هاي بين المللي را براي عالم اسامي فراهم 
كرده اند يا... همه اين موارد باعث ش��ده تا نوعي خش��م و نفرت عمومي هم نس��بت به 
حاكمان دست نشانده و هم نسبت به كانون هاي قدرتي كه آنها را بر سر كار آورده و نگه 
داشته اند، ايجاد شود. تبلور اين خشم و نفرت در شكل دهي موج اخير بيداري اسامي 

خود را نشان داده است.

1. برخي از محققان، مسائل و بحران هاي اقتصادي- سياسي درون كشورهاي خاورميانه در حال انقاب را ناشي 
از سرخوردگي و شكست مدرنيسم در آنها مي دانند: شاخص ها و نشانه هاي نازايي مدرنيته و ناكامي دولت مدرن 
در جهان عرب را در اين موارد مي  توان ديد: انحطاط و فروپاشي سياسي، اقتدارگرايي و خودكامگي سياسي، نظام 
سياسي پدرساالر و حكومت هاي شخصي و موروثي، فساد سياسي، فس��اد و فقر اقتصادي با بي عدالتي و تبعيض 
مفرط و فراگير، تحقير ملي و از دس��ت رفتن عزت ملي، وابستگي سياس��ي- اقتصادي و از بين رفتن استقال و 
حاكميت ملي، ناامن��ي داخلي و خارجي و مخدوش ش��دن وحدت ملي و تماميت ارضي و س��رانجام، اضمحال 
هويت ملي. جال دهقاني فيروزآبادي، »بحران مدرنيته و ورشكستگي دولت مدرن در جهان عرب«، همشهري 

ديپلماتيك، ش54، )دي ماه 90(، ويژه نامه بيداري اسامي، ص72. 
2. با اينكه موج اخير بيداري اس��امي ابتدا در شمال آفريقا آغاز ش��ده، به ديگر مناطق اين قاره كه ساكنان آن 
مسلمان نيستند، سرايت نكرده و به كشورهاي آسيايي مسلمان وارد ش��ده و درون همين كشورها هم بيشتر بر 
دوش گروه ها و احزاب اسامي )به عنوان مثال در مصر، جمعيت اخوان المسلمين، در بحرين، گروه وفاق اسامي، 
در تونس، حركت و حزب النهضه، در يمن، حوثي ها و حزب الحق( سوار شده است. اين در حالي است كه اگر موج 
مذكور- آن سان كه غربي ها ادعا مي كنند- اسامي نباشد، علي القاعده درون كشورهاي غيراسامي نيز مي توانست 

بازتاب داشته باشد. 
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نظر به پررنگ بودن حيث سلبي موج اخير بيداري 
اس��امي، آنچه رس��الت انقاب اس��امي اي��ران را 
در اين خصوص س��نگين مي كن��د، »تقويت حيث 
ايجابي« آن مي باشد. هر چند پذيرش اين جمله كه 
»انقابيون موج اخير بيداري اس��امي مي دانند كه 

چه نمي خواهند، اما نمي دانند كه چه مي خواهن��د«،1 تكلف دارد، اما مي توان گفت كه 
آنها به تفصيل آنچه را كه مي خواهند نمي دانند، چون هنوز فرصتي براي تجربه ساحت 
تفصيل نداشته اند. اين در حالي است كه انقاب اس��امي با پشت سر گذاشتن بيش از 
سه دهه از تاريخ خود، تجربه اي شگرف در خصوص »آنچه كه مي خواهد« يا »آنچه كه 
بايد بخواهد« در اختيار دارد. طرفه اينكه انقاب اسامي تجربه »خواست «هاي خود را 

همراه با )و در ديالكتيك با( »ناخواست «هايش كسب كرده است.
به نظر مي رسد بهترين هديه انقاب اسامي به جريان بيداري اسامي »الگوي تحول 
اسامي«2 اس��ت كه البته در خود ايران نيز الگوي مذكور اوالً كامل نيست و ثانياً همان 
بخش هاي كامل ش��ده اش به تمامه اجرا نشده اس��ت. الگوي تحول اسامي مشتمل بر 
مجموعه اي از راهبردهاي اسامي اس��ت كه در حوزه سياست داخلي منجر به نتايجي 
مثل خدمت، همت، آباداني، آزادي و... و در حوزه سياس��ت خارج��ي منجر به نتايجي 
مثل عزت، حكمت، مصلحت، اقتدار، استقال و... مي ش��ود. هر چند تاش شده تا اين 
راهبردها از منابع اسامي و با متدولوژي به حجيت رسيده استنباط گردند، به رغم اين، 
به دليل اينكه در زمره تجربيات بشري هستند، نيازمند به چرخه »آزمون و خطا« هستند 
و بسا شرايط ايجادشده توسط موج اخير بيداري اس��امي بستر مستعدي براي تحقق 
گسترده تر چرخه مذكور باشد. به هر حال، گستردگي دامنه چرخه آزمون و خطا حتي 
مي  تواند براي رفع برخي نواقص قبلي و نيز براي تكميل برخي كارويژه ها ظرفيت سازي 
1. آنتوني پارسونز وجه تمايز انقاب اسامي و ديگر انقاب ها را در اين مي داند كه ايرانيان هم مي دانستند كه 
چه نمي  خواهند )تداوم دولت پهلوي( و هم مي دانستند كه چه مي   خواهند )دولتي تحت نظارت رهبران ديني(. 

2. توجه به اين مسئله از اين حيث مهم است كه بدانيم انقاب اسامي ايران نه به دنبال »شيعه سازي جهان«، 
بلكه در گام نخست به دنبال ارايه الگويي موفق براي اجراي معارف اسامي است. بي شك ارايه چنين الگويي باعث 
استحصال حداكثري ظرفيت هاي اسامي مي شود كه همزمان تشديد قدرت اسامي و تضعيف قدرت غربي را در 
پي خواهد داشت. اگر ضرورت اين مرحله از تحوالت اسامي را ارايه »الگوي مديريت اسامي« بدانيم، شايد بتوان 
گفت اطاق عنوان »بيداري اس��امي« بر آن، تقليل گرايانه خواهد بود؛ چراكه مرحله بيداري اسامي متعلق به 
بيش از يك سده قبل، يعني دوران سيد جمال الدين اسدآبادي مي باشد و مرحله كنوني شايسته است كه مرحله 
»نهادسازي اسامي« عنوان گيرد. البته كساني كه عنوان بيداري اسامي را براي توصيف اين مرحله از تحوالت 
جهان اسام به كار برده اند، قطعاً به تشكيكي بودن بيداري نظر داشته اند و از اين حيث اطاق بيداري براي تحوالت 

مذكور مي تواند موجه باشد. 

تنها منبعي كه مي  تواند براي 
جنبش هاي اجتماعي، رهبري 
واجد شرايط آن را توليد كند، 

منبع فقه اسالمي است 
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كند. به عنوان مثال بي ش��ك تجربه الگوي واليت فقيه در يك جامعه ش��يعي و نسبتاً 
يكدس��ت ايران متفاوت از تجربه آن در جامعه اي مثل لبنان خواهد بود كه ش��يعه در 
آن يكدست نبوده اما ذي نفوذ مي باشد. همچنان كه متفاوت از تجربه آن در كشورهاي 
سني نشين مي باشد. واضح است كه تفاوت هاي مذكور مي توانند »امكان هاي حضور« 

تئوري واليت فقيه را در مقياس جهاني زيادتر كنند.

انقالب اسالمی، فرضيه های رقيب و جنبش های بيداری اسالمی 
بايد توجه داشت كه گفتمان اسام گرايي ايران تنها الگوي اسام گرايي موجود نيست، 
بلكه عاوه بر آن، گفتمان اس��ام گرايي تركيه و نظريه سكوالريسم حداقلی و گفتمان 
اسام گرايي عربستان و جنبش س��لفي نيز وجود دارد كه در اين ميان، الگوي سلفي به 
دليل ناكارآمدي اش حداقل در عربستان )آل سعود( و افغانستان )طالبان( هيچ جاذبه اي 

براي اسام گرايان نخواهد داشت.1 
الف. اسالم سلفی و دينارهای عربستانی 

اساساً ديروقتي است- به ويژه پس از حمايت عربستان به عنوان كانون انديشه سلفي از 
جريان منفور القاعده- كه الگوي اسام سلفي جاذبيت خود را در قلمرو اسامي از دست 
داده است و در معدود مكان هايي هم كه همچنان داراي نشاط به نظر مي رسد، بيش  از 
آنكه انديشه سلفي ضامن تداوم خود باشد، دينارهاي عربستان اين نقش را ايفا مي كند. 
به عبارت ديگر دينارهاي عربس��تان به عنوان الزم الينفك انديش��ه سلفي تا حدودي 
توانس��ته براي آن ضمانت بقا ايجاد كند و به دليل مقارنت مداوم اين دو، برخي به غلط 
پنداشته اند كه تداوم معلول سامت انديشه سلفي است. اين در حالي است نگارنده بر 
اين باور است كه انديشه مذكور منهاي حضور دينارهاي عربستان از كمترين عقانيت 
براي گفت وگو و پذيرش حتي در جوامع س��ني برخوردار مي باشد. عاوه بر اين، تقارن 
اسام سلفي و دينارهاي عربستاني مي تواند به نوعي اسام سرمايه داري )نه سرمايه داري 
اسامي( منجر شود كه به دليل عدم تجانس با روح اس��امي، قطعاً پس از خودآگاهي 
1. به نظر مي رسد انديشه سلفي از جهاتي چند، از شانس��ي حداقلي براي مقبوليت عام يافتن در جهان اسام 
برخوردار است: نخست اينكه الگوي تكامل و حركت آن الگويي قهقرايي و گذشته گراست و بر اين اساس، با انتخاب 
»شتر« در عصر »موتور«- كه در حقيقت به معني حركت از ساحت پيچيدگي )تمدن( به ساحت بساطت و سادگي 
)بدويت( مي باشد- هرگونه ابتكار عمل در مديريت آينده را از خود سلب مي كند؛ دوم اين كه قرائت راديكال سلفي ها 
از انديشه جهاد اسامي باعث ارايه چهره اي خشن، مسلح و صرفاً سلبي از اسام شده كه از كمترين جاذبيت هم 
در ميان مس��لمانان و هم در خارج از جهان اسام برخوردار مي باشد؛ س��وم اينكه، اعتقاد سلفي ها به انسداد باب 
اجتهاد و نيز تفسير تنگ نظرانه آنها از مفهوم ايمان )كه بر اساس آن برخي از فرق اسامي از جمله تشيع از دايره 

ايمان اسامي خارج مي شوند( راهشان را براي ارايه هرگونه طرح اثباتي براي مديريت عالم مسدود كرده است. 
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مذهبي مسلمانان، مورد مخالفت اكثريت آنان قرار خواهد گرفت. 
ب. اسالم عثمانی و سكوالريسم حداقلی 

در مقايسه ميان دو گفتمان اسام گرايي تركيه و ايران، به حسب ظاهر، از جهاتي الگوي 
تركيه در شرايط بهتري براي انتخاب شدن توس��ط كشورهاي اسامي در حال انقاب 

است: 
نخست اينكه برخاف ايران، مذهب تس��نن تركيه مانع از شكاف سازي هاي مذهبي 

ميان آن و ديگر كشورهاي اسامي خواهد بود؛ 
دوم اينكه تضادهاي حداقلي آن با غرب، امريكا و حتي اسراييل باعث مي شود تا انتخاب 
الگوي آن مستلزم تاوان هاي حداقلي باشد. چنين الگويي براي كشورهايي كه ملت آنها 
به دليل نداشتن خودآگاهي تاريخي- ديني حداكثري، ظرفيت الزم براي استقامت در 

برابر فشارهاي مستكبران را تحصيل نكرده اند، الگويي مياني و مناسب تر خواهد بود؛ 
س��وم اينكه در صورتي كه مهار جريان بيداري اسامي از كنترل غرب و هم پيمانانش 
خارج شود )كه نشانه هاي آن به وضوح، هويداس��ت(، انگيزه غرب براي هدايت جريان 
اسام گرا به سمت الگوي تركيه بيشتر از الگوي ايران خواهد بود؛ چراكه الگوي ايران در 
تضاد حداكثري و الگوي تركيه در تضاد حداقلي با غرب هستند و طبيعي است كه الگوي 

تركيه در مقايسه با الگوي ايران گزينه مناسب تري براي غرب خواهد بود.1
توجه به اين نكته مهم اس��ت كه بدانيم اين مزيت فعلي الگ��وي تركيه مبني بر تضاد 
حداقلي با غ��رب، در صورتي كه ايران بتوان��د جريان اس��ام گرايي را حداكثري كند، 
مي تواند به عنوان پاشنه آش��يل تركيه عمل كند؛ چراكه اگر موج اخير بيداري اسامي 
منجر به ايجاد يك خودآگاهي تاريخي- مذهبي حداكثري در ميان مسلمانان شود، در 
آن صورت، انتخاب الگويي از اسام گرايي كه در آن »حمايت از فلسطين« با »تجارت با 
اسراييل« يا »ادعاي اسام گرايي« با »تعصب در الئيسم« و... به راحتي مي تواند جمع 
ش��ود، فاقد عقانيت خواهد بود. به عبارت ديگر الگوي تركيه ممكن است تا زماني كه 
صورت مسئله جهان اسام و غرب پاك شده يا كم رنگ است، جواب دهد. اين در حالي 
1. به عنوان مثال برنارد لوئيس در مقاله اي كه پس از حادثه 11 س��پتامبر در ژانويه 2002 نوش��ت، در تحليل 
عقب ماندگي جهان اسام به دو رهيافت متفاوت در جهان اسام اش��اره مي كند: نخست، رهيافت ايران كه علت 
عقب ماندگي جهان اسام را فاصله  گرفتن از اصول اساسي اسام )ش��كاف ميان حال و گذشته اسامي( مي داند 
و دوم، رهيافت تركيه كه علت عقب ماندگي جهان اس��ام را در گذش��ته ماندن و بيگانگي ب��ا اصول مدرن مثل 
دموكراسي،  سكوالريسم، ليبراليسم و... مي داند. لوئيس در نهايت، با جانب داري از رهيافت تركيه پيشنهاد مي دهد 
كه جهان اسام براي يافتن اقتدار و شكوه گذشته خود بايس��تي با نگاه مدرن به زندگي و دين بنگرد. محمدتقي 
حسيني، »تحوالت خاورميانه؛ شگفتي ها و مخاطرات«، مندرج در: قيام وارثين زمين )ويژه نامه بيداري اسامي، 

همشهري، ارديبهشت 1391(، ص9.
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است كه اگر جهان اسام دغدغه حل اين مسئله 
را داشته باش��د، بي ش��ك از آن گذر كرده و به 
الگوي اسام گرايي ايران تن خواهد داد يا نزديك 
خواهد شد؛1 چراكه انتخاب هايي كه در ساحت 
معرفت تفصيلي ص��ورت مي گيرد، نس��بت به 
لوازم و اقتضائات گزينه انتخابي حساسيت نشان 
مي دهند و اگر ايران بتواند الگوي خود و تركيه را 
در نسبت با لوازم و اقتضائات سياسي، اقتصادي 
و فرهنگي  اش مطرح كند، بي شك گزينه اكثريت 

مردم مسلمان خواهد بود.
هم اينك نيز انقاب اس��امي به مثابه يكي از 
مهم ترين جريان هاي تأثيرگ��ذار در موج اخير 
بيداري اس��امي مطرح اس��ت. هر چند وجود برخي تعصبات مذهبي و ناسيوناليستي 
مانع از آن ش��ده تا همه انقابيون موج مذكور همدالنه ظرفيت ها و فرصت هاي بالفعل 
انقاب اسامي براي پروژه بيداري اسامي را درك كنند، به رغم اين، بسياري از خواص 
و آشنايان به شرايط زمانه آن را درك كرده و بدان معترف گشته اند. البته نبايد پنداشت 
كه منظور از تأثيرپذيري نسبي موج مذكور از بيداري اس��امي، تأثيرپذيري مستقيم 
است؛ چراكه هيچ مانيفست پيشيني اي توسط ايران براي پيشبرد پروژه مذكور نوشته 
نش��ده يا هيچ جريان و گروهي براي اين منظور در ايران تعليم داده نشده  اند. از اين  رو، 
تأثيرگذاري انقاب اس��امي ايران بر موج اخير بيداري اس��امي بدين معني است كه 

1. واقعيت اين است كه در مراحل آغازين جنبش ها، بعد سلبي آنها فعال تر از بعد اثباتي شان مي باشد. به عبارت 
ديگر در اين مراحل، مردم به آنچه نمي   خواهند بيشتر از آنچه واقعاً مي خواهند فكر مي كنند. از آنجا كه بعد سلبي 
گفتمان اسام گرايي تركيه به دليل روابط تجاري با اس��راييل، تاش براي عضويت در اتحاديه اروپا، هم پيماني با 
امريكا و... بس��يار كم رنگ مي باش��د، كمترين جاذبيت را مي تواند براي جريان هاي اسام گرا- كه به دنبال حذف 
دشمنان شان هستند- داشته باشد. به ويژه اينكه فقدان بعد سلبي حداكثري باعث تقويت نظريه پيشيني كشورهاي 
اسامي مبني بر مهره امريكا بودن تركيه مي شود. امروزه- حتي پس از تغيير سياست خارجي تركيه طي سال هاي 
2011-2007 تحت هدايت دكترين »عمق استراتژيك« احمد داود اوغلو مشاور سياست خارجي اردوغان و وزير 
امور خارجه تركيه مبني بر طرد هرگونه اختاف با همسايگان و جايگزيني قدرت نرم به جاي قدرت سخت- اين 
تحليل در ميان انديشمندان و دولتمردان اسامي به صورت جدي مطرح است كه تركيه مهره و نفوذي امريكا در 
ميان كشورهاي اسامي مي باشد؛ به ويژه اينكه تركيه در مسئله بحرين و سوريه به نحو پارادوكسيكالي آشكارا با 
سياست هاي امريكا همراهي كرده است. به رغم اين، ظرفيت هايي در تركيه وجود دارد كه مانع از انزواي كلي آن 
مي شود كه برخي از آنها عبارت اند از: رياست سازمان كنفرانس اسامي، عضو غير دائم شوراي امنيت سازمان ملل، 

عضو گروه G20، شريك تجاري بسياري از كشورهاي منطقه و...  

كشورهايي كه اينك موج اخير 
بيداري اسالمي را در حال تجربه 
كردن هستند، حداقل چندين 
دهه است كه تحت حكومت هاي 
نظامي وابسته به غرب استثمار 
شد ه اند و طي اين فرآيند استثمار 
از مدنيت و پيچيدگي هاي مديريتي 
آن بالنسبه بازمانده اند. ملت هاي 
اين حكومت ها هر چند توانسته  اند 
حاكمان خود را سرنگون كنند، اما 
آنها بي شك تا الگو و رهبر شدن 

راهي بس دور و دراز دارند
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فضاي اسام گرايي را چنان سنگين كرده كه براي جريان هاي جديد زمينه براي گرايش 
به اسام گرايي بسيار مستعد شده است.1

در چنين ش��رايطي، با دو رويكرد متفاوت روبه رو هس��تيم: نخست اينكه تمام تاش 
محققان ايران��ي معطوف به ش��ناخت ماهيت موج اخي��ر بيداري اس��امي به منظور 
تأثيرگذاري بر آن شود2 و دوم اينكه تاش اصلي محققان مذكور معطوف به اين باشد كه 
موج اخير بيداري اسامي چگونه بايد باشد. رويكردي كه تنها به »چه هست« بيداري 
اسامي اكتفا مي كند، رويكردي انفعالي و رويكردي كه به »چه بايد باشد« آن مي پردازد، 
رويكردي فعاالنه و حداكثري است. البته واضح است كه بحث »چه بايد باشد« بيداري 
اسامي زماني نتيجه بخش خواهد بود كه شناختي دقيق از »چه هست« آن وجود داشته 
باشد؛ چراكه تنها با شناخت مذكور است كه مي  توان وضعيت موجود )چه هست( را در 
راستاي وضعيت مطلوب )چه بايد باشد( مهندس��ي كرد. به عبارت ديگر ترسيم نظري 
بحث »چه بايد باشد« بيداري اسامي در مقام ارايه بايد ناظر به »چه هست« آن صورت 
بگيرد؛ چه، تنها با شناخت »چه هست« آن مي توان تصميم گرفت كه چه سطح تحليلي 

از »چه بايد باشد« را ارايه كرد.
به عبارت ديگر از انقاب اسامي ايران انتظار مي رود تا از طريق تقرير نظري گسترده و 
عميق چشم انداز بيداري اسامي بدان جهت بخشد. بي شك تقريرهاي پيشيني به ويژه 
اگر به صورت تفصيل��ي ارايه گردند- حتي با وجود برخي موان��ع از جمله عصبيت هاي 
قومي و مذهبي- مي توانند مؤثر واقع ش��وند؛ چراكه در وضعيتي كه همه پيشنهادات 
به صورت اجمالي ارايه مي شوند، ارايه يك پيش��نهاد تفصيلي آن را تبديل به تنهاترين 
گزينه مي كند. البته الزم اس��ت در پيش��نهاد تفصيلي مذكور، تركيب هاي واژگاني به  

1. به عبارت ديگر حيث تأثيرگذاري انقاب اسامي بر موج اخير بيداري اس��امي مثل تأثيرگذاري ورود يك 
هيئت مذهبي به درون يك پارك غير يا ضد مذهبي است كه براي معدود انسان هاي مذهبي درون آن پارك،  قبل 
از ورود هيئت مذكور، به دليل سنگين بودن جو غير مذهبي، امر به معروف و نهي از منكر كردن ممكن نبود و پس از 
آن به دليل سنگين شدن جو مذهبي، ممكن شده است. در فرض مذكور، براي تحقق امر به معروف و نهي از منكر، 
الزم نيست تا معدود انسان هاي مذهبي درون پارك با هيئت مذهبي تازه وارد ارتباط پيشيني يا حتي پسيني برقرار 
كنند، بلكه نفس حضور هيئت مذكور، براي امر به معروف و نهي از منكر ظرفيت سازي و امكان سازي مي كند. بر 
اين اساس، براي اثبات تأثيرگذاري انقاب اسامي بر موج اخير بيداري اسامي، ارتباطات آشكار و صريح ميان آن 

و انقابيون موج مذكور الزم نيست؛ بلكه بدون وجود ارتباطات آشكار نيز اين مسئله قابل اثبات است.
2. در اين رويكرد، ممكن اس��ت ماهيت موج مذكور در مرحله پيدايش، متفاوت از ماهيت آن در مرحله تداوم 
تش��خيص داده ش��ود. به عنوان مثال ممكن اس��ت در مرحله پيدايش يكي از نظريات عربي بودن، غربي بودن و 
اسامي بودن موج مذكور مطرح شود، اما در مرحله تداوم و تغييرات، يكي از نظريات سياسي بودن )به اين معني 
كه موج اخير بيداري اسامي معطوف به كسب قدرت سياس��ي از طريق مشاركت عمومي واقعي است( و تمدني 
بودن )به اين معني كه موج مذكور در حال تجربه يا صيرورت يكي از مراحل تمدني اسامي است( آن ارايه شود. 
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گون��ه اي صورت گي��رد كه ام��كان تقريرهاي 
متضاد و تفاس��ير مبهم يا حداقلي از آنها وجود 

نداشته باشد. 
انقاب اس��امي اگر بخواهد در مقام رهبري 
و فرمانده��ي م��وج اخي��ر بيداري اس��امي 
نقش آفرين باش��د، براي ارايه الگو و طرح خود 
نبايد معطل برخي مسائل و معضات پيشيني بماند. به عبارت ديگر انقاب اسامي در 
قبال موج مذكور دو رويكرد متفاوت مي  تواند داشته باشد: نخست اينكه با رفتن به عمق 
مسئله هاي متكثر جوامع اسامي، دغدغه حل كردن آنها به منظور نيل به وجه وحدت 
و جامع انقاب هاي اخير اسامي را داشته باش��د و دوم اينكه با ارايه طرح و الگوي وجه 
جامع، دغدغه تطبيق و هماهنگ كردن كثرات بر وفق وجه جامع را داشته باشد. هر يك 
از دو رويكرد مذكور مي  تواند محظورات مخصوص به خود را داشته باشد. به عنوان مثال 
رويكرد نخست به دليل افتادن در متن مس��ائل متكثري كه حل طبيعي آنها مستلزم 
صرف هزينه هاي گزاف و زمان طوالني مدت مي باش��د و نيز ب��ه دليل وجود ديدگاه ها، 
منافع، سايق و مهم تر از همه، موانع متفاوت در ميان مسلمانان، باعث مي شود تا دغدغه 
اصلي كه به وحدت رساندن كثرات مذكور مي باشد، به كتم رفته و روزمرگي غلبه يابد. 
رويكرد دوم نيز با محظور عدم تطابق طرح وجه جامع، حداقل با برخي از مسائل متكثر 

كشورهاي در حال انقاب روبه رو مي باشد.1
به نظر مي رسد رويكرد دوم معقول تر و كارآمدتر است. نهايت اينكه، از محظور مذكور 
به صورت موقت از طريق تفسير و تأويل هاي اقناعي )و حتي در برخي از موارد، تحميلي( 
مي توان گذر كرد. به عبارت ديگر در تفس��ير و تأويل مذكور مي توان تجويزها در متن 
توصيف ها گنجاند. تجربه تاريخي نشان داده است زماني كه اقوام و ملت ها در شرايط خأل 
هويتي يا در شرايط درك اجمالي از هويت معلوم خود هستند، ارايه طرح هاي پيشيني، 
تفسير و تأويل رفتارها و مفاهيم مجمل و حتي مبهم، متورم كردن ادبيات هويت مذكور 
و... در جهت بخشي به آنها بسيار مؤثر است. از اين  رو، به نظر مي رسد بهترين فرصت براي 

1. توجه به اين نكته نيز حائز اهميت است كه ذهنيت سازي نسبت به يك مس��ئله در پيشبرد عملي آن بسيار 
مؤثر اس��ت. از اين  رو، فعال كردن ذهن ها در خصوص وجه جامع انقاب هاي اسامي باعث مي شود تا براي حوزه 
عمل مستعد تر ش��وند. به عبارت ديگر هر چه وجه جامع به لحاظ نظري بيش��تر و عميق تر تبيين شود، به معني 
سرمايه گذاري بيشتر براي حوزه عمل مي با شد. به عنوان مثال تبيين نظري شاخصه هاي عيني و نظري اساميت 

بيداري براي تحقق عيني آنها ايجاد انگيزه مي كند. 

نظر به پررنگ بودن حيث سلبي 
موج اخير بيداري اسالمي، آنچه 
رسالت انقالب اسالمي ايران را 
در اين خصوص سنگين مي كند، 
»تقويت حيث ايجابي« آن مي باشد 
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تأثيرگذاري انقاب اسامي در موج اخير بيداري اسامي، شرايط كنوني است؛ شرايطي 
كه كشورهاي عربي به دليل اينكه بيشتر در مرحله گذار از وضع پيشين به سوي وضع 
جديد بوده و هنوز اس��تقرار نس��بي در وضع جديد نيافته اند، در بهترين شرايط، واجد 

دركي اجمالي از هويت آينده خود مي باشند. 

مالحظات استراتژیک
به نظر مي رسد براي تأثيرگذاري مذكور توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: 

1. شايسته اس��ت مركز رهبري انقاب هاي اس��امي توجه خود را تنها به آرمان هاي 
انقاب هاي مذكور معطوف كند و از ورود به هر گونه مسئله اي كه ممكن است از جانب 
دشمنان انقاب ها به صورت آگاهانه طراحي شده باشد يا از جانب دوستان ناآگاه و جاهل 
آنها ناخواسته به وجود آمده باشد، پرهيز كند. در اين خصوص، تجربه مديريت حضرت 
امام)س( بر رخ دادهاي پيش از پيروزي انقاب اسامي مي تواند بسيار سودمند باشد. به 
عنوان مثال عدم ورود معظم له به مسئله كتاب شهيد جاويد و مسئله دكتر شريعتي- كه 
هر دو باعث ايجاد اختاف ميان انقابيون شده بودند- يا مخالفت وي با جريان انجمن 
حجتيه و جريان دارالتبليغ اس��امي1 و... از باب تحفظ بر آرمان هاي انقاب اسامي و 

حراست از آنها بوده است.
2. ه��دف از حركت از وجه جامع انقاب هاي اس��امي به س��وي كث��رات موجود در 
كشورهاي در حال انقاب، دس��ت يافتن به روح انقاب هاي مذكور است كه بي شك، 
در قالب هاي ارايه شده از خارج از عالم اسامي نمي گنجد. پيدا كردن روح مذكور باعث 
مي شود تا ادبيات انقاب هاي اسامي از ادبيات رقيب آنها )ادبيات غرب( جدا شود. به 
عبارت ديگر الزم است براي پيدا كردن يك س��مفوني عربيك كاري مشابه كار هندي 
كيپسن در قرن نوزده براي نوروژ انجام داد. كيپسن- نوازنده اي كه در مباني فكري خود 
به شدت از شيلر و نيچه متأثر بود- با جمع آوري تمامي آوازهاي محلي نوروژي ها، پس 
از حذف صداهاي آوازهاي مذكور و نگه داشتن آواهاي آنها و تبديل آواها به يك روايت، 

1. انجمن حجتيه در وجه سلبي خود، مبارزه با بهائيت و در وجه ايجابي خود، طرح مسائل مربوط به مهدويت و 
دارالتبليغ اسامي نيز، دغدغه سامان  بخشيدن به دروس حوزوي، امور طاب، تربيت طاب نويسنده و... را داشته 
است. حتي با قطع نظر از برخي سوگيرهاي غلط سياسي دو جريان مذكور، جريان حضرت امام)س( نمي توانست 
با آنها كنار آيد؛ چراكه درك جريان مذكور از وضعيت موجود به گونه اي بوده كه هرگونه عملي غير از اعمال انقابي 
در آن شرايط )حتي اعمال خوب و مثبتي كه دو جريان مذكور بدان ها اهتمام داشتند( را بر خاف مصلحت انقاب 
اسامي مي دانسته اس��ت و از اين رو، مخالفت با دو جريان مذكور نه صرفاً به دليل غلط بودن محتواي آنها، بلكه 

بيشتر به دليل عدم تناسب فعاليت آنها با آرمان اساسي انقاب اسامي بوده است. 
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موفق به توليد يك س��مفوني معروف به »صداي ملت نوروژ« ش��د كه به لحاظ هويتي 
تأثير بسيار بسزايي بر جدا كردن ادبيات نوروژ از ادبيات غرب قرن نوزدهم داشت. از اين 
روي- برخاف كساني كه با پررنگ كردن كثرات، تفاوت ها و اختافات ميان جريان هاي 
مختلفي كه در انقاب هاي عربي معاصر، بر عدم امكان يافتن يك وجه جامع براي آنها 
تأكيد مي ورزند- ارايه يك راهبرد كان و عمومي كه بتوان از آن به عنوان »صداي ملت 

عرب« ياد كرد، ضروري است.
3. مركز رهبري انقاب هاي اسامي در خاورميانه عربي به دليل تجربه اي كه در ايجاد 
يك نظام سياسي مس��تقل از نظام سياس��ي غرب- كه خود مبتني بر فرهنگ سياسي 
مستقلي مي باش��د - دارد، الزم است تاش��ي حداكثري به منظور فراروي انقاب هاي 
مذكور از فرهنگ سياس��ي موجود )م��درن( انجام دهد. واقعيت اين اس��ت كه تحليل 
انقاب هاي موجود در قالب هاي ناشي از فرهنگ سياس��ي مدرن از جمله دموكراسي، 
حقوق بشر، جامعه مدني و... باعث مي شود كه در نهايت آنها به كام غرب كشانده شوند. 
اساس��اً تنها با فراروي از فرهنگ سياس��ي مدرن مي توان ادعا كرد ك��ه تجربه بيداري 
اسامي، تجربه اي جديد مي باش��د. از سوي ديگر تحليل بيداري اس��امي با واژه هاي 
فرهنگ سياسي مدرن، به لحاظ نظري يكي از دو پيامد را خواهد داشت: نخست اينكه 
اساساً بيداري اسامي خود ساخته و پرداخته فرهنگ مدرن بوده و دوم اينكه حتي اگر 
جريان مذكور ساخته و پرداخته غرب هم نباشد، به دليل اينكه تجربه اي متمايز از تجربه 

غرب ايجاد نكرده، قابل كنترل و محاسبه است.
4. مركز رهبري انقاب هاي اسامي كه اس��تقرار و ثبات نسبي آن مفروض مي باشد، 
الزم است تا از طريق ارايه تقريرهاي متكثر و پر از وضعيت انقاب هاي مذكور، در ضمن 
توصيف، به تجويز راه آينده آنها بپردازد. واقعيت اين اس��ت ك��ه تقرير از يك وضعيت 
مي تواند قدرت زا باش��د.1 حداقل كمك تقريرهاي پيش��يني اين اس��ت كه به راحتي 
مي توانند سرمايه گام هاي بعدي قرار گيرند؛ بدين معني كه اگر تقريرهاي پيشيني از يك 
پديده اجتماعي به اندازه  كافي پر ارايه شوند، گا م هاي بعدي به زحمت در خاف جهت 
الزامات تقريرات مذكور مي  توانند برداشته شوند. به عبارت ديگر تقريرهاي پيشيني از 
پديده هاي اجتماعي در حقيقت، نه فقط از نوع »آينده نگري«، بلكه مي توانند هم زمان 

از نوع »آينده پردازي« باشند.

1. همچنان كه غرب سال هاس��ت از طريق تقرير پري كه از وضعيت موجود خود اراي��ه مي دهد، براي خودش 
قدرت زايي مي كند. از همين روست كه بسياري از صاحب نظران بر اين باورند كه وجود رسانه اي غرب بسيار متفاوت 

و قدرتمندتر از وجود في نفسه آن مي باشد. 
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به طور خاصه، تقرير انقاب اسامي ايران از انقاب هاي اسامي عربي معاصر مي تواند 
)و بلكه بايد( به گونه اي باشد كه ضمن شامل بودن بر وجوه مثبت ديگر تقريرها، تقريري 
جامع و كارآمد باش��د. به نظر مي رس��د در حال حاضر س��ه تقرير از موج اخير بيداري 
اسامي ارايه شده است كه الزامات رفتاري و منطقي هر كدام از آنها متفاوت از يكديگر 

است:
الف. انقالب هاي عربي به مثابه دگرديس�ي در پان عربيس�م: واقعيت اين است كه در 
گذشته ملي گرايي عربي و پان عربيس��م ايده  توانمندي در ايجاد وفاق عمومي و هويت 
سياسي اعراب بوده است. ايده مذكور كه با رهبري كاريزماتيك جمال عبدالناصر به اوج 
خود رسيد، با امضاي قرارداد كمپ ديويد توسط انورس��ادات رئيس جمهور پس از وي 
و به دنبال آن، سازش هاي مكرر اعراب با اسراييل و امريكا تا اندازه زيادي فروكش كرد 
و حتي دو بار حمله امريكا به عراق در سال هاي 1990 و 2003 نيز نتوانست به احياي 
مجدد آن مددي برس��اند. با اين همه، برخي بر اين باورند كه موج سياسي- اجتماعي 
سال 2011 كه در برخي از كشورهاي عربي خاورميانه به جريان افتاده، به احياي ايده 
پان عربيس��م انجاميده اس��ت. با اين تفاوت كه پان عربيس��م جديد از زواياي متعددي 
متفاوت از پان عربيسم گذشته مي باش��د:1 اوالً در پان عربيسم گذشته، رهبران عربي با 
استفاده از رسانه راديو، از عامل هويت مشترك عربي در راستاي خواسته هاي سياسي 
خود بهره برداري مي كردند. اين در حالي است كه در انقاب هاي عربي اخير، اين مردم 
بودند كه با استفاده از شبكه هاي اجتماعي و فراملي، عليه حاكمان شان بسيج شده اند. 
به عبارت ديگر برخاف پان عربيسم گذش��ته كه از رأس هرم سياسي هدايت مي شد، 
پان عربيس��م جديد از قاعده آن هدايت مي گردد؛ ثانياً در حالي كه پان عربيسم گذشته 
به رهايي كش��ورهاي عربي از اس��تعمار معطوف بوده، پان عربيس��م جديد با محوريت 
جريان هاي اسام گرا، معطوف به مشاركت عمومي در س��اختار سياسي مي باشد؛ ثالثاً 
برخاف پان عربيس��م گذش��ته كه درصدد تغيير نقش��ه خاورميانه و مرزهاي موجود 
كشورهاي عربي بوده، پان عربيسم جديد، ضمن فراروي از مرزهاي ملي و تأثيرگذاري 

1. البته پان عربيس��م جديد و قديم به رغم تفاوت هايي كه دارند، از جهاتي نيز مشابه هستند. به عنوان مثال هر 
دوي آنها بر الگوي روابط دولت هاي عربي با اسراييل و غرب تأثيرگذار هستند. اين مسئله در خصوص پان عربيسم 
قديم كامًا صريح و واضح است. پان عربيسم جديد اما، هر چند مستقيماً ناظر به مسئله مذكور نمي باشد، ولي مسير 

آن به گونه اي جهت گيري شده كه ناگزير از اتخاذ موضع در قبال آن مي باشد. 
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برون مرزي، تا آنجا مرزهاي ملي را محترم مي ش��مارد1 كه مي توان گفت بيشتر اهداف 
داخلي و كمتر اهداف خارجي را دنبال مي كند؛2 رابعاً در حالي كه پان عربيسم گذشته 
بيشتر بر ايدئولوژي ماركسيسم استوار بود، پان عربيسم جديد با تكيه بر مباني، اصول و 

متدولوژي اسامي و معطوف به تحقق آموزه هاي آن شكل گرفته است.
ب. انقالب هاي عربي به مثابه سكوالريسم اسالمي: بر اساس اين تقرير، بيداري اسامي 
اخير جرياني است مبتني بر كاستي هاي الگوهاي مديريتي موجود در جهان اسام. به 
عبارت ديگر جريان بيداري اسامي در حالي كه نسبت به حقانيت انديشه هاي اسامي 
اعتقاد دارد، نس��بت به كارآمدي عيني آنها- حداقل توسط حاكمان موجود كشورهاي 
اس��امي- ترديد جدي دارد. همچنان كه جريان مذكور در حالي كه نسبت به حقانيت 

انديشه هاي غربي ترديد داشته، به كارآمدي عيني الگوهاي غربي باور دارد. 
الگوي سكوالريسم اسامي تجربه جديدي در جهان اسام نبوده و مسبوق به سابقه 
مي باشد. تجربه تاريخي الگوي مذكور به روشني گواه آن است كه در نهايت، آموزه ها به 
نفع برنامه ها فراموش شده يا مصادره مي شوند. اساساً غرب نيز در قرون اخير، بيشترين 
تأثير بر جهان اسام را از طريق تغيير الگوي زيستي آنها داشته است. نمونه بارز و آشكار 

الگوي مذكور را به همراه نتايج عملي اش در تركيه فعلي مي توان مشاهده كرد.
مبناي نظري اين دي��دگاه، امكان تفكي��ك آموزه ها )منظومه اعتق��ادي( و برنامه ها 
)الگوي زيستي( در اسام و غير آن مي باش��د. به عبارت ديگر بر اساس ديدگاه مذكور، 
نه اسام پديده اي ارگانيك بوده و نه تجدد؛ و لذا مي  توان از تلفيق بخش هايي از اسام 
با بخش هايي از غرب، نوعي سبك زندگي جديد به دس��ت آورد! اقتضاي عملي مبناي 
مذكور نيز، عدم مطابقت ضروري ميان نظر و عمل مي باشد؛ امري كه در فلسفه اسامي 

1. به نظر مي رسد امريكا درصدد اس��ت تا تجربه غرب در پايان جنگ جهاني اول درباره جهان اسام- كه منجر 
به تجزيه امپراتوري اسامي ش��د- و نيز تجربه هاي بعدي آن درباره تجزيه شبه قاره هند )به پاكستان، بنگادش 
و كشمير( و حتي تجزيه كشورهاي اسامي درون ش��وروي سابق را يك بار ديگر در جغرافياي خاورميانه اسامي 
تكرار كند و از همين  رو، طرح »خاورميانه جديد« را ارايه كرده كه بر اساس آن، خاورميانه اسامي به كشورهاي 
كوچك تر از شرايط كنوني خود تقسيم مي شود. واقعيت اين اس��ت كه نتايج موج اخير بيداري اسامي در جهان 
عرب را از جهتي مي توان در تضاد كامل با نتايج طرح امريكايي »خاورميانه جديد« دانس��ت؛ چراكه در حالي كه 
طرح مذكور به دنبال تجزيه خاورميانه اسامي به كشورهاي كوچك تر از وضع كنوني خود مي باشد، نتايج ناشي 
از موج اخير بيداري اسامي بيانگر آن است كه كشورهاي اس��امي نه تنها تجزيه نشده اند، بلكه ضمن تحفظ بر 
مرزهاي ملي خود، با تأكيد بر اس��تراتژي وحدت اس��امي، به فراروي از مفهوم »ملت اس��امي« به سوي »امت 

اسامي« روي آورده اند. 
2. به عبارت ديگر در حالي كه در پان عربيسم گذشته، از طريق اولويت دادن به مبارزه خارجي )استعمار( دغدغه 
اصاح داخلي )ملي( وجود داشت، در پان عربيسم جديد از طريق اولويت دادن به مبارزه داخلي )استبداد(، دغدغه 

اصاح خارجي )روابط بين المللي( وجود دارد. 
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و غربي به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
ج. انقالب هاي عربي به مثابه اسالم انقالبي: بر 
اس��اس ديدگاه مذكور، تجربه زيست التقاطي 
جهان اس��ام با الگوهاي زيس��تي غربي نشان 
داده كه هر چه مسلمانان از اسام و برنامه هاي 
آن فاصله بگيرند، نه تنها مش��كات آنها كمتر 
نشده كه بيشتر هم مي ش��ود. از اين  رو، آنها به 
اين نتيجه رس��يده اند كه يا بايد زنگي زنگ يا 
رومي روم باش��ند. واقعيت اين است كه اسام 
و فرهنگ آن در كش��ورهاي اس��امي بس��يار 
ريش��ه دارتر و عميق تر از غ��رب و فرهنگ آن 
مي باش��د. اين امر بدي��ن معني اس��ت كه در 

گزينش ميان اس��ام و غرب، به طور طبيعي گرايش عمومي به جريان اسامي خواهد 
بود؛ به ويژه اينكه تجربه تاريخي نيز گواه است كه ملت هاي مسلمان براي نيل به اسام، 

مقابله هاي فراواني با جريان هاي غربي داشته اند.
به نظر مي رس��د انقاب هاي عربي را باي��د در پنهاني ترين و عميق ترين ريش��ه هاي 
هويتي شان مورد مطالعه قرار داد. مطالعه انقاب  هاي مذكور از منظر هويت، اين پرسش 
را ايجاد مي كند كه هر يك از دو گفتمان اس��ام و تجدد چه جايگاهي در هويت قومي 
اعراب معاصر دارند. بيشتر متفكران مسلماني كه در پرسش مذكور تأمل داشته اند، بر اين 
باور شده اند كه تجدد هرگز نتوانسته به هسته هويت اسامي راه يابد. در مقابل، برخي 
ديگر از آنها بر اين باور شده  اند كه تجدد اگر هم به بخشي از هويت مسلمانان تبديل نشده 

باشد، حداقل به عنوان چالشي اساسي بر سر هويت اسامي قرار گرفته است.1
به نظر مي رسد هويت انقاب هاي عربي معاصر را بايد تركيبي از اساميت و عروبيت 
دانست. طرفه اينكه از الزامات بس��ط انقاب هاي مذكور، فاصله گرفتن از هويت عربي 
و نزديك تر شدن به هويت اسامي است؛ چراكه تأكيد بر عروبيت باعث مي شود دامنه 

1. در پاسخ به ديدگاه سكوالريست هاي اسامي، طرفداران اس��ام انقابي بر اين باورند كه اوالً جريان بيداري 
اسامي- كه خود معلول اسام سياسي است- به  طور موقت مي  تواند از محصوالت تمدني مدرن )غربي( در جهت 
آرمان هاي خود بهره برد و از اين طريق، سطح چالش را حداقلي كند؛ ثانياً به رغم ورود پرهيمنه و فراگير فرهنگ 
غرب به درون عالم اسامي، غنا، عمق و تبار تاريخي فرهنگ اسامي همچنان قادر است تا بر چالش هاي ناشي از 

اقتضائات مدرنيته فرهنگي و سياسي فائق آيد. 

بايد توجه داشت كه گفتمان 
اسالم گرايي ايران تنها الگوي 
اسالم گرايي موجود نيست، بلكه 
عالوه بر آن، گفتمان اسالم گرايي 
تركيه و نظريه سكوالريسم حداقلی 
و گفتمان اسالم گرايي عربستان و 
جنبش سلفي نيز وجود دارد كه 
در اين ميان، الگوي سلفي به دليل 
ناكارآمدي اش حداقل در عربستان 
)آل سعود( و افغانستان )طالبان( 
هيچ جاذبه اي براي اسالم گرايان 

نخواهد داشت  
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صدور آنها بسيار محدود شود، همچنان كه توفيق و پيروزي آنها مقتضي مشاركت افكار 
عمومي بيشتري در پيشبرد اهدافشان مي باشد. نكته اينجاست كه ايجاد وفاق اجتماعي 
بر س��ر اهداف انقاب هاي مذكور، بيش از هر عاملي با عامل »اسام« ممكن مي شود؛ 
زيرا عامل »عروبيت« در بهترين شرايط تنها بخشي از افكار عمومي اسامي را مي  تواند 
با خود همراه كند و عامل »تجدد« نيز به دليل خودآگاهي تاريخي مس��لمانان، از آنجا 
كه به عنوان عاملي خارجي و گره خورده با پديده استعمار محسوب مي شود، از كمترين 
اقبال عمومي در جهان اسام برخوردار است و ديگر عوامل نيز چنان كم تأثيرند كه حتي 
كساني كه به منظور كم رنگ كردن اس��ام در انقاب هاي مذكور، دغدغه طرح آنها را 

دارند، از اين كار صرف نظر نموده اند.

چشم انداز بيداري اسالمي 
به ميزاني كه بيداري اس��امي به لحاظ كمي گس��ترش يابد و به لحاظ كيفي تشديد 
ش��ود، به همان ميزان نيازمند پايگاه فكري و نرم افزاري اس��ت كه ظرفيت حداكثري 
كردن جريان بيداري اس��امي را داشته باش��د. واقعيت اين اس��ت كه پيچيدگي هاي 
تمدني امروزي از يك س��و و توافق جمعي مس��تكبران جهاني عليه كليت جهان اسام 
)به رغم همه تضادهاي دروني اي كه خود دارند( از سوي ديگر، حداكثري شدن بيداري 
اسامي را تبديل به امري محتوم كرده است. به عبارت ديگر جهان اسام براي بقا و تداوم 
خود ناگزير از استحصال حداكثري ظرفيت هايش مي باشد. واضح است كه استحصال 
حداكثري ظرفيت ها به نوبه خود مستلزم همكاري حداكثري همه مسلمانان مي باشد 
و شرط همكاري همه مسلمانان در حداكثري شدن بيداري اسامي، تاش براي نيل به 
»عقانيت جامع اسامي«- مركب از عقانيت هاي خردتر اسامي با ويژگي هاي كارآمد 
بودن، مشروع بودن و غني بودن- مي باشد. بر اين اساس، توجه به ظرفيت هاي ذيل حايز 

اهميت خواهد بود: 
1. با كمي مسامحه شايد بتوان از »تاريخ اسام« به عنوان »تاريخ تسنن« نيز ياد كرد؛ 
چراكه در سراس��ر تاريخ اس��ام، به جز مقاطع معدود و محدودي حاكميت سياسي در 
اختيار تسنن بوده است. از اين رو، فقه تسنن- هر چند از مواهب آزادي و حريت فقه شيعه 
برخوردار نبوده و البته همين خصيصه باعث شده تا برخي از ظرفيت هاي آن هرگز فعال 
نش��ود- به رغم اين، همراهي و همجواري آن با حاكميت سياسي باعث غنا و كارآمدي 
نسبي آن در حوزه مصالح عمومي شده اس��ت. واقعيت اين است كه در مقام حكومت و 
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در فقدان يك »فقه المصلحه« غني شده، ضرورت هاي پراگماتيك قادر خواهند بود تا به 
راحتي بر چهارچوب هاي احكام اوليه فقهي فائق آيند. از اين رو، به نظر مي رسد توجه به 
ظرفيت فقه المصلحه تسنن- كه متضمن طيفي از استدالل ها و نيز تجربه تاريخي زيادي 

مي باشد- براي رويارو شدن با ضرورت هاي پراگماتيك معاصر ضروري باشد.
2. فقه تش��يع هر چند به دليل در حاشيه بودن تش��يع در تاريخ اسام، كمتر فرصت 
همجواري با حاكميت سياسي پيدا كرده )و به همين علت، حداقل در حوزه فقه المصلحه 
ورودي متأخر داشته(، از دو جهت ديگر بر فقه تس��نن امتياز دارد: نخست از اين رو كه 
برخاف فقه تسنن كه پشتوانه روايي اش تنها روايات منقول از نبي اكرم)ص( مي باشد، 
فقه تشيع عاوه بر اينكه تمامي پشتوانه روايي فقه تسنن را در اختيار دارد، به گنجينه 
عظيمي از روايات امامان معصوم شيعه نيز متصل اس��ت كه اين امر باعث غناي ويژه و 
حداكثري شدن آن شده اس��ت. به عبارت ديگر فقه تسنن از بسياري از مباني، اصول و 
راه كارهايي كه در روايات اختصاصي ش��يعه وجود دارد، محروم مي باشد كه الزم است 
در مواجهه حداكثري جهان اس��ام با غرب، ظرفيت حداكثري فقه ش��يعه به ظرفيت 
حداقلي فقه تسنن ضميمه شود و دوم از اين رو كه فقه شيعه به دليل عدم وابستگي اش 
به ساختار سياسي، با رويكردي كامًا آزاد به مباحث نگريسته است. در واقع، فقه شيعه از 
سويي به دليل اينكه كمتر دغدغه حل اقتضائات عرصه عمل را داشته )چون عرصه عمل 
به صورت حداكثري در اختيار تسنن بوده( و از سويي به دليل اينكه وابسته به حاكميت 
نبوده از آزادي به مراتب بيشتري نسبت به فقه تسنن برخوردار بوده و همين امر باعث 
شده تا تفقه در آن پررنگ تر از مصلحت سنجي هاي عرفي باشد. از اين رو، به نظر مي رسد 
منظومه فقهي شيعه در مقايسه با منظومه فقهي تس��نن ناب تر و خالص تر بوده و براي 

پيش برد تئوري »بازگشت به خويشتن« مناسب تر باشد.
3. در خصوص نسبت نظر و عمل از گذش��ته تاكنون ديدگاه هاي متفاوتي ارايه شده 
كه در برخي از آنها، عرصه عمل مايه تقويت پسيني ديدگاه هاي نظري، در برخي ديگر، 
عرصه عمل به مثابه آزمايشگاه ديدگاه هاي نظري و امروزه، عرصه عمل به مثابه خاستگاه 
و بستر تكوين معرفت هاي نظري معرفي شده است. بر اس��اس هر كدام از ديدگاه هاي 
سه گانه فوق، از آنجا كه حضور تسنن هم به لحاظ گستره و هم به لحاظ كميت انساني 
در تاريخ اسام بيشتر از تشيع بوده، ظرفيت علمي گسترده تر و بيشتري را تجربه كرده 
است. به عنوان مثال در قرون اخير و در مواجهه با دنياي غرب، مواجهه دنياي تسنن به 
لحاظ گستره و كميت انساني به مراتب بيش��تر از مواجهه تشيع بوده و همين امر باعث 
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شده تا در مقياس وسيع تري مواجهه مذكور را تجربه كند. مؤيد اين نظر نيز حجم بسيار 
وس��يعي از كتاب هايي مي باشد كه در جهان اسام س��ني در خصوص مواجهه اسام و 
غرب نگارش ش��ده كه در مقايس��ه با كتاب هاي جهان اسام ش��يعي به مراتب بيشتر 
مي باش��د. به عنوان مثال در حالي كه در جهان تشيع در خصوص مسئله شرق شناسي 
تعداد كتاب هاي اندكي نگارش شده، در جهان تسنن بيش از يك صد جلد كتاب در اين 
خصوص نگارش يافته اس��ت. از اين رو، براي مواجهه حداكثري جهان اس��ام با غرب، 

تجربه تاريخي تسنن به مثابه يك منبع عظيم معرفتي بايد مورد استفاده قرار گيرد.
4. متأسفانه به دليل س��نگيني س��ايه برخي اختافات عقيدتي- كه به نوبه خود دو 
تاريخ زاويه دار از يكديگر را براي ش��يعه و س��ني رقم زده- هيچ گاه ش��ناخت و ارتباط 
صحيح و واقعي بين دو فرقه مذكور برقرار نش��ده است و اين مس��ئله باعث شده تا در 
هر دو گروه، شناخت عيني )انضمامي( جاي خود را به ش��ناخت هاي ذهني )انتزاعي( 
بدهد. اين در حالي اس��ت كه پروژه بيداري اسامي جز در س��ايه يك ارتباط تنگاتنگ 
و شناخت انضمامي تشيع و تس��نن از يكديگر ممكن نخواهد بود. به عبارت ديگر الزم 
است سه گانه »تعارف، تعرف و اعتراف« در فرآيند ارتباط گيري شيعه و سني به درستي 
تحقق يابد. منظور از تعارف، شناخت و ارتباط گيري اوليه و خارج از چهارچوب هاي صرفاً 
كتابخانه اي،1 منظور از تعرف، شناخت دقيق و منصفانه عقايد و تاريخ اجتماعي- سياسي 
دو گروه و منظور از اعتراف، اذعان به كاستي ها و نياز به يكديگر مي باشد. به نظر مي رسد 
در سايه اين ارتباط متواضعانه تشيع و تس��نن، امكان انتقال ظرفيت هاي هر يك از دو 

گروه به جانب ديگري به سهولت ممكن مي شود. 
5. جهان تسنن از سويي به لحاظ كميت انساني، گس��ترده تر از جهان تشيع بوده و از 

1. به عنوان مثال بر اساس ش��ناخت صرفاً كتابخانه اي، تشيع بر اين باور اس��ت كه اهل سنت به لحاظ كامي 
شورش بر حاكم جائر را جايز نمي دانند و از اين رو، در تحليل ماهيت اين موج اخير بيداري اسامي كه معطوف به 
اعتراض به حاكمان مي باشد، آن را خروج از عقيده كامي اهل سنت دانس��ته يا تبيين هاي غير واقعي مي كنند. 
اين در حالي است كه واقعيت اين است كه اعتقاد به نفي خروج بر حاكم جائر در مقاطع تاريخي محدود و بيشتر در 
شرايطي نسبتاً معقول صورت گرفته است. به عبارت ديگر اعتقاد مذكور بيش از آنكه يك »قضيه حقيقيه« باشد، 
يك »قضيه شخصيه و خارجيه« بوده است و بر اين اساس، بيداري اسامي اخير در خاورميانه نه يك »استثناء« بر 
تاريخ كام سياسي اهل سنت، بلكه يك »قاعده« مي باشد. به ويژه اينكه به لحاظ تاريخي نمونه  هاي متعددي وجود 
دارد كه انديشمندان اهل سنت به هنگام مواجه شدن با حاكمان جائر، با استفاده از برخي عناوين فقهي- كامي 
ديگر كه قيام عليه آنها را جايز مي دانسته، مشكل خود را حل كرده اند. به عنوان مثال ابن تيميه با »كافر خواندن« 
آن دسته از حاكمان اسامي كه با مغول ها همكاري داشتند، فتواي قيام عليه آنها را صادر كرد؛ يا فقهاي خوارج از 
آنجا كه ارتكاب كبيره را باعث »خروج از اسام« مي دانند، قيام عليه حاكمان جائري كه مرتكب كبيره مي شوند 
را جايز مي دانند؛ همچنان كه سيد محمد قطب با اين اس��تدالل كه فاصله گرفتن از اسام، باعث بازگشت »عصر 

جاهليت« مي شود، فتواي جهاد عليه حاكمان دوره جاهليت مدرن را صادر كرد و... 
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سويي در گستره زماني- مكاني وسيع تري با غرب 
مواجهه داش��ته و حتي بيشتر از تش��يع هم مورد 
اس��تثمار آن قرار گرفته اس��ت و همين ويژگي ها 
باعث شده كه س��لب غرب در آن، حداقل به لحاظ 
كمي بيش��تر از جهان تشيع وجود داش��ته باشد. 
شرايط كنوني جهان اس��ام سني به گونه اي است 
كه در مرحله »انتخاب بزرگ« ميان سطحي باالتر 
از اسام فعلي اش و سطحي باالتر از تجدد فعلي اش 
قرار گرفته اس��ت. در چنين شرايطي به ميزاني كه 
نهضت نقد غرب در آن پررنگ شود، به همان ميزان 
انتخاب اسام سهل تر مي ش��ود. واقعيت اين است 
كه ظرفيت  حقيقتاً باالي نقد غرب در جهان تسنن، 

س��رمايه مفيدي براي اين مرحله- كه دوران گذار جوامع سني به سوي سطحي باالتر 
از اسام مي باشد- مي تواند باش��د. به عبارت ديگر شايد طرح هاي صرفاً اثباتي اسامي 
)كه در جهان تشيع نس��بت به تسنن اشباع  شده تر مي باش��د( براي اين مرحله جوامع 
سني چندان سودمند نباشد؛ بلكه به نظر مي رسد بهتر از همه، ارايه طرح هاي تركيبي 
)سلبي- اثباتي( باش��د به گونه اي كه بتوان ظرفيت گذار1 از وضع موجود به مطلوب را 
ممكن و تسريع كند. به عبارت ديگر طرح هاي تأسيسي همواره پس از طرح هاي تهذيبي 

)اصاحي( مفيد خواهند بود.2 
6. مواجهه طوالني مدت جهان اسام س��ني با مظاهر مختلف غرب، باعث شده تا آنها 
نس��بت به چهره هاي سالوس��ي گوناگون غرب )اعم از چهره كامي، فكري، سياسي، 
اقتصادي و نظامي آن( هوش��يار گردند. به رغم اين، جهان اسام سني براي گذار نهايي 
از غرب الزم است تا براي دو پرسش اساسي ذيل، پاس��خي درخور اطمينان پيدا كند: 
نخست اينكه نظر به فقدان يك رهبر جامع و مورد اتفاق در عالم تسنن )به گونه اي كه 

1. به عنوان مثال مي توان به ارتقاي ظرفيت قانوني )نهادي( جوامع اس��امي ب��راي حداكثري كردن مديريت 
ديني انديشيد. بسيار طبيعي است كه اگر در حقوق اساس��ي و حتي حقوق عادي، نقش مذهب پررنگ شود يا از 
مفاهيم اساسي ديني به الزامات و اقتضائات سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي آنها- كه بسيار متفاوت از متناظرهاي 
غربي شان هستند- از طريق راهبردي كردن پژوهش هاي بنيادين توجه داده شود يا... ظرفيت گذار فعال مي شود. 
2. البته به نظر مي رسد پروژه بيداري اسامي در كليت خود )اعم از ظرفيت هاي شيعي و سني( اينك با گذار از 
مرحله اصاح گري وارد مرحله احيا گري خود شده اس��ت؛ با اين همه ظرفيت جوامع سني به تنهايي به اندازه اي 

نيست كه بتواند صرفاً با كمك طرح هاي ايجابي حركت تكاملي خود را رقم زند. 

قرائن و شواهد همه گواه بر اين 
هستند كه ملت هاي بيدارشده 
دام  به  آينده  در  اسالمي 
الگوهايي كه اينك براي حذف 
آنها قيام كرده اند نخواهند افتاد. 
از اين  رو، به جرئت مي توان 
گفت كه آينده بيداري اسالمي، 
بي شك الگوي اسالم انقالبي 
خواهد بود؛ هر چند الگوي 
مذكور ضرورتًا بر متناظرهاي 
الگوي انقالب اسالمي ايران 

تطبيق نخواهد داشت 
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همه جريان هاي متكثر س��ني بتوانند و بخواهند در ذيل آن ق��رار گيرند(، خأل رهبري 
بيداري اسامي در كش��ورهاي اسامي س��ني از چه طريقي بايد پر شود؟ دوم اينكه با 
توجه به وجود و نفوذ روش��نفكران غرب گرا در جوامع اسامي سني، چگونه مي توان از 
اس��اميت بيداري صيانت نموده و مانع از رهبري آنان ش��د؟ نظر به رشد خودآگاهي 
تاريخي- مذهبي مسلمانان سني كه باعث شده تا به طور نسبي از مانع تعصبات قومي- 
مذهبي برهند، شايسته است كه آنها- همان گونه كه دكتر بابي سعيد در كتاب هراس 
بنيادين خود پيشنهاد داده- حداقل در دوره گذار مذكور، رهبري تشيع را پذيرا باشند. 
7. متأسفانه به رغم اينكه تسنن واجد يك تاريخ پر و اشباع  شده مي باشد، به  دليل مبهم 
بودن آينده اين تاريخ در نظرگاه اعتقاديشان، هرگز تاريخ مذكور براي حركت در جهت 
آينده غنا ندارد. اين امر باعث شده تا افق حيات براي جامعه تسنن در بهترين شرايط، 
»وضعيت حال« آنها باشد و بدتر اينكه به دليل وضعيت برتر تسنن در گذشته و انحطاط 
آن در قرون اخير، بسياري از اهل سنت گرفتار »نوستالوژي گذشته« گشته اند و يكي از 
داليل رواج انديشه هاي سلفي در جوامع تسنن نيز همين گذشته گرايي آنها مي باشد. در 
مقابل، تشيع به دليل اعتقاد خاص1 به آموزه مهدويت، تمامي تاريخ گذشته و حال خود را 
در نسبت با فردا و آينده تاريخ تنظيم و تفسير كرده است. از اين رو، براي حركت به آينده، 
هم شرايط رواني تشيع مساعدتر از تسنن است )چراكه تسنن يا به »عادت حال« يا به 
»نوستالوژي گذشته« گرفتار آمده( و هم شرايط فكري آن )چراكه وقتي باور مهدويت 
در انديشه تسنن، اجمالي و در انديشه تش��يع، تفصيلي مي باشد، آينده نيز در ذهنيت 
تسنن، مبهم و اجمالي و در ذهنيت تشيع، روش��ن و تفصيلي حضور دارد(. چشم انداز 
بيداري اسامي بي شك نيازمند به نرم افزارهايي اس��ت كه قادر است گزارش شفاف تر 
و تفصيلي تري از آينده ارايه دهد. از اين رو، براي چشم انداز بيداري اسامي، الزم است 

گذشته تورم يافته تسنن به آينده به تفصيل  رسيده تشيع پيوند زده شود.
البته توجه به اين نكته الزم اس��ت كه بدانيم حركت به س��وي آينده به لحاظ نظري 
صرفاً نمي تواند بر تركيبي از آموزه ها و ظرفيت هاي شيعي و سني استوار گردد. به عبارت 

1. الزم به ذكر است كه همه اهل س��نت نيز به حكومت حضرت مهدي)عج( در پايان تاريخ قائل مي باشند و در 
حالي كه بسياري از آنها بر اين باورند كه هنوز ايشان والدت نيافته اند، حتي برخي از آنها از جمله محمدبن طلحه 
شافعی در كتاب مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، سبط ابن جوزی حنفی در كتاب تذكره الخواص، عبدالوهاب 
شعرانی در كتاب اليواقيت و الجواهر، ابن حجر هيثمي در كتاب الصواعق المحرقه في الرد علي أهل البدع و الزندقه، 
متقي هندي، صاحب كتاب البرهان علي عامات مهدي آخرالزمان و... قائل به والدت آن حضرت نيز هستند. با اين 
همه، تفاوت هاي ديدگاه اهل سنت و تشيع در خصوص ايشان به گونه و به اندازه اي است كه منجر به شكل گيري 

دو نوع برنامه فردي- اجتماعي مي شود. 
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ديگر منبع مولد پروژه بيداري اسامي براي حركت به س��وي آينده، صرفاً گنجينه اي 
تركيبي از ظرفيت هاي ش��يعي و س��ني- كه بدون نظم منطقي در كنار يكديگر چيده 
شده اند- نمي تواند باشد، بلكه الزم است ظرفيت هاي مذكور سامان دهي و اولويت بندي 
شوند. بدين معني كه الزم است س��هم حضور هر يك از ظرفيت هاي ذكرشده در موارد 
چهارگانه فوق، به كمك يك منطق و عقانيت روش��ن و مقبولي مشخص شود. منطق 
سامان ده، خود، »هسته س��خت« اين منبع خواهد بود و نكته اينجاست كه اين هسته 
سخت، خود بايد بخشي از همان ظرفيت هاي كشف شده در تشيع و تسنن باشد. در اين 
صورت، فروض ذيل قابل تصور است: هسته سخت بيداري اسامي، ظرفيت هاي تشيع 
باشد و در پيرامون آن ظرفيت هاي تس��نن قرار گيرد، يا هسته سخت بيداري اسامي، 
ظرفيت هاي تسنن باشد و در پيرامون آن ظرفيت هاي تشيع قرار گيرد يا هسته سخت 
بيداري اسامي، تلفيقي از ظرفيت هاي تشيع و تسنن باشد. به نظر مي رسد تكليف اين 
مسئله بيش از آن كه به صورت اعتباري و قراردادي حل شود، به توانمندي و كارآمدي 
واقعي ظرفيت هاي اشاره شده بس��تگي دارد، ولي آنچه مسلم است اين است كه از آنجا 
كه تسنن و به طريق اولي تشيع در قامت يك منظومه و شبكه معرفتي- اجرايي حضور 
دارند، هسته سخت بيداري اسامي، الگوي تلفيقي ظرفيت هاي اين دو نخواهد بود، بلكه 
يا تسنن يا تشيع ضرورتاً در هسته اين حركت قرار خواهند گرفت. منظور از هسته نيز 
در اين خصوص، نه تقليل پروژه بيداري اسامي به يك فرآيند مكانيكي، بلكه اين است 
كه جهت گيري هاي كلي پروژه مذكور را ناگزير بايد يكي از دو منظومه تش��يع و تسنن 
ايجاد و مديريت كند و در اين صورت، در پايان و مرحله واپسين پروژه بيداري اسامي، 
بي شك پيرامون با هسته به وحدت و يگانگي رسيده و در هسته جذب و هضم مي شود. 
با اين همه، فرآيند حرك��ت از »موقف« كنوني جريان هاي اس��امي تا نيل به »افق« 
آن نيازمند تبيين دقيق مي باش��د. به عنوان مثال اين مس��ئله كه روشنفكران سكوالر 
يا روش��نفكران ديني در فرآيند مذكور چه نقش و جايگاهي را خواهند داشت يا اينكه 
مميزات عقيدتي شيعه و سني در فرآيند مذكور به چه ميزان اهميت مي يابند يا اينكه 
رهبري امت گسترده اسامي و هسته نزديك به آن با چه فرآيندي انتخاب شده و نحوه 
اعمال مديريت آن چگونه خواهد بود و... از جمله مسائلي هستند كه پاسخ هاي تفصيلي 

به آنها چشم انداز بيداري اسامي را شفاف تر مي كند. 
چشم انداز بيداري اسامي از دو جهت جبهه جريان اسام گرا را تيز و شفاف مي كند: 
نخست از جهت مواجهه جريان مذكور با جريان وابسته به غرب و دوم از جهت مواجهات 
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درون پارادايم��ي.1 در خصوص مواجهه نخس��ت بايد گفت كه به نظر مي رس��د جريان 
اسام گرا در مواجهات آينده خود با جريان هاي غرب گرا باعث مي شود تا جريان مذكور 
دائماً ناگزير از انتخاب هايي باشد كه در نتيجه آنها از وضعيت بينابيني كنوني اش خارج 
شود. واقعيت اين است كه جريان غرب گرا در درون جوامع اسامي وضعيتي دارند كه 
مصداق »از اينجا رانده و از آنجا مانده« هس��تند و مواجهات حداكث��ري آنها با جريان 
اسام گرا در نهايت باعث مي شود تا آنها در يكي از دو وضعيت اينجا )عالم اسامي( يا آنجا 
)عالم غربي( استقرار يابند. در خصوص مواجهه دوم نيز بايد گفت كه هم منطق عقل و 
هم ادله و قرائن نشان از آن دارند كه جريان اسام گرا در فرآيند بسط و به تفصيل رسيدن 
خود »سيري از تفرقه به وحدت« را طي خواهد كرد. به عبارت ديگر مجموعه جريانات 
اسام گرا در فراز و نشيب مقاومت به صورت حداكثري به اين عقانيت خواهند رسيد كه 
بايد كثرت افتراقات و اختافات را رها كرده و به وحدت برسند. وحدت مذكور، برخاف 
مراحل پيشينش كه بيشتر نظري و كمتر عملي بوده، بيشتر از ضرورت هاي مقام عمل 

حاصل  شده تا از ضرورت هاي مقام نظر.
مقام عمل برخاف مقام نظر، به ضرورت، مقامي انحصارگرا و نه شمول گراست؛ بدين 
معني كه در مقام عمل نمي توان همزمان الگوهاي متعددي را در مورد واحدي اجرا كرد. 
از آنجا كه الگوها و مدل ها به مثابه يك سيس��تم و منظومه عمل مي كنند و سيستم ها 
نيز نسبت به عناصر خارج از خود »بشرط ال« هستند، جريان بيداري اسامي هر چند 
در مراحل نخستين ائتافي اش و قبل از اينكه به معني دقيق كلمه سياق سيستمي به 
خود بگيرد، ممكن اس��ت در قالب يك الگوي تركيبي حضورش را تداوم بخشد، اما در 
نهايت وقتي كامًا تبديل به يك سيستم و منظومه منسجم شود، ناگزير از منطق يكي 
از دو جريان شيعي و سني تبعيت خواهد كرد. به لحاظ درون مذهبي، شيعه بر اين باور 
است كه جريان بيداري اسامي در آخرين مرحله خود به هضم تسنن در درون پارادايم 

تشيع خواهد انجاميد. 

1. در واقع، وجه نياز مبرم كشورهايي كه موج اخير بيداري اسامي را به راه انداخته  اند، حركت در دايره اي است 
كه به صورت نهادي دغدغه هايي كه براي آنها انقاب كرده اند را تحقق بخش��د. به عبارت ديگر »وجه مشترك و 
مهم ترين مشكلي كه اين كشورها با آن مواجه هستند، مرحله دولت سازي و ايجاد ساختارهاي حقوقي و سياسي 
جديد است. مسئله كنوني اين كشورها شكل گيري ساختارهايي است كه با فرآيند توسعه و پيشرفت و آرمان ها و 
اعتقاداتي كه مردم اين كشورها براي آن انقاب كرده اند سازگار و هماهنگ باشد. به  طور خاصه مي توان اين گزاره 
را فرآيندي ناميد كه طي آن اين كشورها از وضع موجود به وضع مطلوب حركت مي كنند. در اين فرآيند، مهم ترين 
مشكلي كه بر سر راه اين كشورها وجود دارد، بحث نهادسازي و ايجاد ساختارهاي حقوقي از جمله قانون اساسي و 
شكل دهي ساختارهاي سياسي و مكانيسم هايي است كه بايد براي اداره كشور در راه توسعه و پيشرفت ايجاد شود«. 

جواد اطاعت، »اسام، دموكراسي نظام سياسي در خاورميانه و شمال آفريقا«، آرمان )سال نامه 90(، ص152. 
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از سوي ديگر چشم انداز بيداري اس��امي در يكي از دو الگوي اسام سكوالر و اسام 
انقابي قابل حصر مي باشد كه هر چند در مراحل مياني، عمًا شاهد تلفيقي از دو الگوي 
مذكور باشيم، اما به نظر مي رس��د در نهايت گريزي از انتخاب يكي از آنها و تن دادن به 
الزامات رفتاري مناسب همان گزينه نخواهد بود. اسام سكوالر، اسامي است كه تاش 
مي كند تا همه ظرفيت هاي اسامي را به نفع سكوالريسم مصادره كند. به عبارت ديگر 
اسام س��كوالر، الگويي از سكوالريسم اس��ت كه در متن جوامع اسامي امكان حيات 
دارد. نمونه بارز اين نوع اسام در عصر حاضر، اسام تركيه مي باشد. اين در حالي است 
كه اس��ام انقابي درصدد مصادره كردن عرصه هاي مختلف سكوالريسم به نفع اسام 
ناب مي باشد به گونه اي كه امكان حيات آن در عمق جوامع سكوالر وجود داشته باشد. 
نمونه بارز اين نوع اسام در عصر حاضر، اسام ايران مي باشد. بر اين اساس، شكل نهايي 
بيداري اسامي در آينده پس از مواجهه حداكثري اسام ايران و اسام تركيه با يكديگر 
و غلبه يكي و شكست گسترده ديگري به وجود خواهد آمد. البته، قرائن و شواهد همه 
گواه بر اين هستند كه ملت هاي بيدارشده اس��امي در آينده به دام الگوهايي كه اينك 
براي حذف آنها قيام كرده اند نخواهند افتاد. از اين  رو، به جرئت مي توان گفت كه آينده 
بيداري اسامي، بي شك الگوي اسام انقابي خواهد بود؛ هر چند الگوي مذكور ضرورتاً 
بر متناظرهاي الگوي انقاب اسامي ايران تطبيق نخواهد داشت )اگرچه به نظر مي رسد 

شباهت هاي آنها حداكثري خواهد شد(. 


