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ــت؛ همه آنهايي كه نظاره گر اين  ــالم در حال وقوع اس تحوالت عميقي در جهان اس
تحوالت هستند با سؤاالت متضاد و متنوعي رو به رو مي باشند: 

آيا آنچه در جهان اسالم در حال وقوع است دگرگونى از جنس انقالب اسالمى و تحت 
تأثير ايدئولوژى آن است يا آن گونه كه عده اى مى گويند اين تحوالت ماهيت ايدئولوژيك 

ندارد بلكه بين ايدئولوژى ها ايستاده و فقط خواهان آزادى و دموكراسى است؟ 
آيا نيروهاى عمل كننده در جنبش هاى جهان اسالم تحت تأثير قدرت مذهبى خواستار 
ــالمى ميانه خوبى دارند و نه با  دگرگونى هستند يا نيروهاى سومى كه نه با انقالب اس
رژيم هاى ديكتاتورى حاكم بر اين كشورها سر سازگارى دارند، رهبرى اين دگرگونى ها 

را به عهده دارند؟ 
آيا دوره جنبش هاى اعتقادى، مذهبى و ايدئولوژيك به سر آمده است و اكنون جهان 
ــت  ــت؟ پارادايمى كه به زعم عده اى، بعد از شكس با يك چرخش پارادايمى روبه رو اس
سوسياليسم در جهان اسالم حضور نداشت و همين غيبت باعث پيروزى انقالب اسالمى 

در ايران شد! 

سخن سردبير

جهان اسالم در چرخه دگرگونى
«رويارويى ژئوكالچر انقالب اسالمى با ژئوپلتيك غرب در جنبش هاى اسالمى معاصر»
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آيا انقالب اسالمى در پارادايم خاصى رخ داده است كه اين پارادايم در جنبش هاى اخير 
كشورهاى اسالمى وجود ندارد؟ 

آيا انقالب اسالمى توانايى بازتوليد خود را در جهان اسالم از دست داده است و نمى توان 
فصل مشتركى بين جنبش هاى اخير جهان اسالم و انقالب اسالمى به دست آورد؟ 

ــبتى با نظريه خاورميانه جديد كه پس از يازده  ــالمى چه نس تحوالت كشورهاى اس
سپتامبر 2001 در سرلوحه بسط سياست هاى ژئوپلتيك غرب قرار گرفت، دارد؟ 

چرا تحوالت دنياى اسالم در اين زمان اتفاق افتاد و چرا در سه دهه گذشته كه انقالب 
اسالمى با ساقط كردن يك نظام استبدادى پادشاهى نظم و ثبات جوامع اسالمى را به  هم 

ريخت و شور اسالمى خاصى براى بيدارى در جهان اسالم برانگيخت اتفاق نيفتاد؟ 
ــرب و رويارويى  ــالم به معناى زوال امپراتورى غ آيا جنبش هاى جارى در جهان اس
ــرى از نظريه  ــا با بهره گي ــت يا غربى ه ــالمى اس ــورهاى اس با ژئوپلتيك غرب در كش
زيست مسلمانى و تئورى «اسالم و مسلمانان ميانه» با سوار شدن بر اين جنبش ها ضمن 
متوقف كردن گرايش هاى بيدارى اسالمى در جهان اسالم به بسط و تثبيت ژئوپلتيك 

غرب مى پردازند؟ 
آيا رضايت غرب به «سكوالريسم حداقلى» در جهان اسالم به ويژه تركيه و الجزاير و... 
در دو دهه اخير و عدول از سياست هاى «سكوالريسم حداكثرى» كه در دو قرن گذشته 
ــى از اين چرخش  تمام برنامه هاى ژئوپلتيك غرب را به خود اختصاص داده بود، بخش

پارادايمى است؟
آيا اتفاقات جارى جهان اسالم نتيجه ادامه پنهان جنبش هاى اسالمى در دو قرن اخير 
است كه اغلب كشورهاى اسالمى را فرا گرفته بود و تظاهر محلى اين جنبش ها در قالب 
جنبش هاى سلفيه، جنبش هاى اصالح طلبى، جنبش هاى مهدى گرايى، جنبش هاى 
تجديد خالفت اسالمى، جنبش هاى نوگرايى دينى، جنبش هاى ناسيوناليستى و... به 

مقابله با گفتمان ژئوپلتيك غرب و غربگرايى آمد؟
سؤاالت مذكور و ده ها سؤال ديگر كه مى توان در اين زمينه مطرح كرد نشان مى دهد كه 
دهه سوم انقالب اسالمى يا دهه دوم قرن 21 ميالدى با فريادهاى بلند ملت هاى مسلمان 

آغاز شد نه با آه كوتاه مسلمانانى كه در سراسر قرن نوزدهم و بيستم تحقير شدند. 
ــورهاى مسلمان به  ــى يكى پس از ديگرى نظام هاى استبدادى حاكم بر كش فروپاش
عنوان شيوه حكومتى كه در تمام دو قرن گذشته با تمام قدرت بر جهان اسالم حكومت 
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ــراى دوام ديكتاتورى  ــى اروپا و امريكا ب ــام امكانات ايدئولوژيك و سياس كردند و از تم
ــلط بر جهان اسالم از طريق  ــت كه الگوى چرخه اى تس خود بهره بردند، بيانگر آن اس
ــى و اقتصادى از ديكتاتورهاى دست نشانده و يا نمايش هاى  حمايت تسليحاتى، سياس
آزادى خواهى، تجددطلبى، قانون گرايى، دموكراسى هاى ارشادى و حقوق بشر توسط 

«ديكتاتورهاى منور» يا ضابطه مند، كارآيى خود را از دست داده است. 
ــى ها اكنون براى همه آنهايى كه از چشم انداز مبانى فلسفه سياسى غرب  اين فروپاش
به دگرگونى هاى اجتماعى نظر دارند شگفت انگيز است، زيرا در ساختار اجتماعى اغلب 
اين جوامع مكانيسم جنبش هاى اجتماعى بر بنياد فلسفه سياسى مدرن وجود ندارد؛ 
به نظر مي رسد كه فيلسوفان و جامعه شناسان غربى همان خطايي را كه در فهم مبانى 
انقالب اسالمى مرتكب شدند در فهم ماهيت جنبش هاى اخير كشورهاى اسالمى نيز 

تكرار مي كنند. 
آيا علم سياست مدرن در تحليل فلسفى و جامعه شناختى دگرگونى هاى اجتماعى در 

كشورهاى اسالمى ناكارآمد است؟
آيا تحليل هاى جامعه شناختى براساس ابزارهاى تجزيه و تحليل مدرن فلسفه سياسى 

و اجتماعى، براى فهم جنبش هاى جهان اسالم گرفتار آفت بى انسجامى است؟
ــه هنوز در متن واقعه  ــالم با توجه به اين ك اگرچه فهميدن جنس تحوالت دنياى اس
قرار داريم و به اندازه كافى و منطقى از آن فاصله نگرفتيم تا درك كلى ترى از آنها داشته 
باشيم، كارى دشوار است اما به رغم اين دشوارى ها نمى توان بزرگ بودن و با اهميت بودن 
اين رخدادها را ناديده گرفت. اكنون، هم در جهان اسالم و هم در غرب نتيجه گيرى هاى 
غلطى از اين رخدادها ارايه مى شود و فروپاشى نظام هاى استبدادى را پيروزى دموكراسى 
ليبرال غربى و پايان انقالب اسالمى القا مى كنند؛ در حالى كه رخدادهاى جهان اسالم 
تنها از مرگ استبداد خبر نمى دهد بلكه از مرگ انديشه سكوالر و غربگرايى كه دو قرن 
ــته و وظيفه اش تحقير هويتى مسلمانان و نفى فرهنگ و  بر جهان اسالم حاكميت داش

تمدن اسالمى بوده نيز خبر مى دهد. 
ــط غرب و غربگرايان مورد تحقير هويتى قرار گرفته است و  جهان اسالم دو قرن توس
ــالمى و تمركز بر غرب به جاى تمركز بر اسالم، دستاوردهاى  جهانشمولى تفكرات اس
ــت. جنبش هاى  ــان نياورده اس ــم گيرى به ارمغ ــى و اقتصادى چش ــى، فرهنگ سياس
سلفى گرى، اصالح طلبى، ناسيوناليستى، اسالم خواهى و غيره واكنش هاى مسلمانان در 
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مقابل اين تحقير هويتى، فرهنگى و تاريخى در دو قرن گذشته بود. اين تحوالت نشان 
مى دهد كه كابوس اسالم هراسى غرب به واقعيت نزديك مى شود. 

ــت كه بى ترديد  ــت ناپذيرى قرار گرفته اس ــالم در چرخه دگرگونى برگش جهان اس
تغييرات زيادى در ژئوپلتيك و ژئوكالچر منطقه ايجاد خواهد كرد. اگر جهان اسالم در 
جست وجوى نظام هاى پساسكوالر و پساغربگرايى است فهميدن مرجعيت تئورى هاى 
اين نظام و الگوى آن براى انقالب اسالمى اهميت ويژه اى دارد. در طول يك قرن گذشته 
سياست هاى ژئوپلتيك غرب، جهان اسالم را بر سر يك دوراهى كاذب قرار داده بود كه 
ــردمدارى امريكا بود يا پذيرش  نتيجه آن يا پيوستن به دموكراتيزاسيون جهانى به س

ديكتاتورهاى محلى. انقالب اسالمى اين دوراهى كاذب را مورد ترديد قرار داد. 
ــت كه به  ــالمى اس مفهوم «تحقير هويتى» يكى از مفاهيم كليدي در فهم انقالب اس
نظر مى رسد به نوعى كاركرد آن را در جنبش هاى جارى جهان اسالم نيز مى توان نشان 
داد. آنچه در سه دهه گذشته به عنوان بخشى از جريان اسالم هراسى در غرب شايع بود 
نگرانى از بازسازى هويتى كشورهاى اسالمى و مسلمانان از طريق جنبش هاى اجتماعى 
و ترديد در هژمونى ژئوپلتيك غرب و توجه به توان ژئوكالچر اسالم در ساماندهى هويتى 

مسلمانان بود. 
در فهم تحوالت جهان اسالم همان طور كه رهبر معظم انقالب اسالمي نيز به درستي 
آن را تحليل كردند، بايد به دنبال اين واقعيت باشيم كه آنچه در جهان اسالم جريان دارد 
بخشى از بيدارى اسالمى و در نتيجه بسط ژئوكالچر انقالب اسالمى است. اين تحوالت 
ــت غرب و غربگرايان درون كشورهاى اسالمى  برخالف القائات جريان هاى چپ و راس
ــت كه از نظر ماهيت ايدئولوژيك بين انقالب  منشأ پيدايش جنبش هاى جديدى نيس
اسالمى و غربگرايى سكوالر قرار دارد و راه سومى بين انقالب اسالمى و غربگرايى است. 
فهم ماهيت و اهميت جنبش هاى جارى كشورهاى اسالمى براى انقالب اسالمى و نظام 
جمهورى اسالمى از اهميت ويژه اى برخوردار است. انقالب اسالمي ايران به  عنوان بخشى 
ــى، اجتماعى و فرهنگى آن تأثير داشته و اثر خواهد  ــالم بر تحوالت سياس از جهان اس
پذيرفت. درك درست از ماهيت رخدادهايى كه در جهان اسالم در حال وقوع است، هم 
از جهت فرصت هايى كه در اختيار ما مى گذارد ارزش دارد و هم ما را از تهديدهاى آن بر 
حذر خواهد داشت. بايد با انجام پژوهش هاى بنيادين پيرامون رخدادهاى اخير جهان 
اسالم و رابطه آن با جنبش هاى دو قرن اخير و همچنين انقالب اسالمى و پرهيز از شعارها 
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و پژوهش هاى ژورناليستى اجازه ندهيم هژمونى تحقيقاتى مخالفان انقالب اسالمى و 
ــيطره بر اين جنبش ها و  ــون انحرافى، به امريكا و اروپا براى س توليد انبوه مقاالت و مت
انحراف آنها فرصت دهد. سؤاالتي كه در ابتداي اين مطلب مطرح گرديد نشان مي دهد 
حجم سرمايه گذاري غرب براي ايجاد پرسش هاي انحرافي پيرامون دگرگوني هاي اخير 

جهان اسالم چقدر گسترده است. 
ــالمى گرفتار فقر تئوريك است و تالش  فلسفه سياسى غرب در فهم جنبش هاى اس
مى كند اين فقر را با توليد انبوه تحليل هاى ژورناليستى و سؤاالت انحرافي پوشش دهد. 
ــد كه نمى توان جنبش هاى جارى جهان اسالم را بر  در انقالب كبير اسالمى آشكار ش

مبناى مبانى تئوريك فلسفه سياسى غرب در فهم جنبش هاى اجتماعى تحليل كرد.
جهان اسالم در مرحله فروپاشى نظم پوسيده موجود در كشورهاى عربى، نبايد خود را 
با اين سؤاالت انحرافى مشغول كند كه آيا مسائل جنبش هاى جارى كشورهاى اسالمى 
و انقالب اسالمى با هم مشترك نيستند و راه حل آنها نيز يكي نيست؟ جهان اسالم براي 
جبران عقب ماندگي هاي خود در قرن گذشته و رهايي از سيطره استبداد و استعمار راهي 
ــالمي و آرمان هاي امام خميني ندارد. اين همان دلهره اي  جز الگوبرداري از انقالب اس
ــت هاي غربي از آن واهمه دارند. لذا تالش مي كنند با ايجاد  است كه اكنون امپرياليس
سؤاالت انحرافي و توليد گزينه هاي كم مايه و به صحنه آوردن چهره هاي پنهان به عنوان 

رهبران حركت هاي جهان اسالم اين جنبش ها را عادي سازي نموده و كنترل كنند. 
آنچه پيوسته بايد مورد پرسش قرار گيرد اين است كه پيروزى يا شكست جنبش هاى 
ــالمى در بخش هاى ديگر جهان اسالم  ــالم چه تأثيرى در بيدارى اس جارى جهان اس
ــالمى جنوب شرق آسيا  ــياى مركزى و قفقاز، خاورميانه و كشورهاى اس مخصوصاً آس

دارد؟
اكنون حجم وسيعى از قلم به مزدان غرب در داخل و خارج از جهان اسالم، براى ايجاد 
ــورهاى  ــالم مى گويند جنبش هاى جارى كش انحراف از فهم دقيق تحوالت جهان اس
اسالمى آن گونه كه بعضى ها پنداشته اند برآمدن الگوى ميانه جنبش هاى اجتماعى در 
مقابل الگوى انقالب اسالمى در جهان اسالم است. آنها مى خواهند با دامن زدن به اين 
ــكوه و عظمت و عمق  ــلمانان و مظلومان جهان را از ش رويارويى هاى كاذب، اذهان مس

تحوالت جهان اسالم منحرف سازند.
مهم آن نيست كه براى فهم جنبش هاى جارى در جهان اسالم مى توانيم به پارادايمى 
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غير از پارادايم انقالب اسالمى فكر كنيم بلكه آنچه اهميت دارد اين است كه سياست هاى 
ديرينه ژئوپلتيك غرب در جهان اسالم شكاف عميقى برداشته است. مسلمانان نبايد اجازه 
دهند كه مانند جنبش هاى اسالمى گذشته، اين شكاف مجدداً توسط استعمار غرب با 

بردن رژيم هاى وابسته فرسوده فعلى و آوردن رژيم هاى وابسته تازه نفس پر شود.
تقابل ژئوكالچر انقالب اسالمى با ژئوپلتيك غرب در جنبش هاى جارى جهان اسالم 
ــت. بايد پذيرفت كه با جنبش هاى جارى در  تقابل حقيقت با واقعيت جهان اسالم اس
جهان اسالم شكاف بزرگى در الگوهاى استبدادى نظام هاى حاكم بر كشورهاى اسالمى 
به وقوع پيوسته است و ديگر نمى توان با اين نظام ها جهان اسالم را كنترل كرد. اين همان 

آرمان بزرگ امام خميني در بيداري اسالمي است. 
اكنون پس از دو قرن جهان اسالم در جست وجوى نظام هاى پساسكوالر و پساغربگرايى 
ــالم بيش از آنكه خيزش گرسنگان و انقالب ستم ديدگان  است. خيزش هاى جهان اس
در مقابل شكم بارگان باشد، انقالب تحقيرشدگان فرهنگى و هويتى در مقابل جريان ها 
ــتكبارى و استبدادى  ــت كه دو قرن بر جهان اسالم، سياست هاى اس و قدرت هايى اس
ــى، ديكتاتورى،  ــى فقر، عقب ماندگى، بى هويت ــد و علت اصلى و اساس را تحميل كردن

بى سوادى و وابستگى مسلمانان به كفار و مشركين هستند.
- درك دقيق، عميق و استنادى از ماهيت و ساختار جنبش هاى جارى جهان 

اسالم؛
- ترسيم فرصت ها و تهديدهاى اين دگرگونى ها براى انقالب اسالمى و نظام 

جمهورى اسالمى؛
ــتيابى به يك الگوى بومى براى فهم جنبش هاى اجتماعى در جهان  - دس

اسالم؛
- شناخت تفصيلى از رابطه بين جنبش هاى جارى در جهان اسالم با پيشينه 
تاريخى آنها در دو قرن گذشته و نقش انقالب اسالمي در بيداري اسالمي؛

- شناخت تفصيلى از جايگاه جنبش هاى جارى در فرآيند بيدارى اسالمى 
و بازسازى تمدن اسالمى؛

ــالمى در بيدارى  ــاى ژئوكالچر انقالب اس ــناخت تفصيلى از توانايى ه - ش
مسلمانان؛

مهم ترين مباحث استراتژيك در فهم تحوالت جهان اسالم هستند. امام عظيم الشأن 



13
90

هار
2 ب

ره 7
شما

م 
شت

ل ه
 سا

سوم
ره 

دو
وني

گرگ
ه د

رخ
ر چ

م د
سال

ن ا
جها

امت بارها فرموده بودند كه منظور از صدور انقالب لشكركشى به كشورهاى ديگر نيست 
ــاند. اگر اين فرهنگ خوب شناسانده  بلكه بايد فرهنگ انقالب اسالمى را به دنيا شناس
ــمت آن و الگوبردارى از آن را هيچ قدرت مستبدى نمى تواند كنترل  شود گرايش به س
نمايد. بر مبناى الگوهاى نظرى امام، بايد سه مفهوم كليدى را در سرلوحه پژوهش هاى 

خود در فهم بيدارى اسالمى و جنبش هاى جهان اسالم قرار دهيم: 
الف. ژئوكالچر: بيانگر چهارچوب فرهنگى اى است كه نظام ها، مكتب ها و ايدئولوژى ها 
ــود را نه در  ــات و مبانى فكرى خ ــر مى گذارند و مقدم ــدوده آن عمل كرده و اث در مح
ــر مى سازند. در ژئوكالچر  محدوده ملى و محلى بلكه در يك جغرافياى فرهنگى منتش
تمركز فعاليت ها بر فرهنگ به  جاى سياست و اقتصاد است و از مؤلفه هايى چون دعوت 
ــان دادن توانايى توليد سرمايه فرهنگى و  ــان دادن كارآمدى، نش فرهنگى، تبليغ، نش
ــتعمار  ــيطره و اس اجتماعى و رابطه هاى معنوى و فرهنگى و مقاومت به  جاى زور و س

استفاده مى شود.
ب. ژئوپلتيك: ژئوپلتيك مفهوم قديمى ترى نسبت به واژه ژئوكالچر بوده و از ابتداى 
ــانه اى براى تحوالت و درگيرى هاى جهانى در مورد كسب،  ــتم به  عنوان نش قرن بيس
ــتم را قرن ژئوپلتيك گفته اند. در طول  حفظ و بسط قدرت به  كار رفته است. قرن بيس
ــت جهانى بين بلوك  ــتمر رقاب ــتم ژئوپلتيك به منظور تعريف و توصيف مس قرن بيس
سرمايه دارى غرب و بلوك شوروى و سياست هاى استعمارى در جهان سوم به  كار رفته 
ــرزمينى به  جاى تكيه بر فرهنگ و روش هاى  است. در ژئوپلتيك بسط جغرافيايى و س

فرهنگى، بر سياست و اقتصاد تكيه دارد. 
ــال جريان در  ــاى اجتماعى در ح ــوم در فهم جنبش ه ج. تحقير هويتـى: اين مفه
ــت كه در ادبيات انقالب اسالمى توليد  ــالمى، مفهومي جديد و بومي اس كشورهاى اس
گرديد. تا به امروز عموماً علل و عوامل ريشه هاى جنبش هاى اجتماعى با توجه به مبانى 
ــت؛ بنابراين اغلب فيلسوفان و جامعه شناسان در  فلسفه سياسى غرب تحليل شده اس
فهم علل بروز جنبش ها به دو مكانيسم وجود تضاد طبقاتى و رهبرى طبقه پيشرو نظر 
ــالمى هژمونى اين نظريه را مورد ترديد قرار داد و عامل فرهنگى  ــتند. انقالب اس داش
معنادارى به نام «تحقير هويتى» و يا «تحقير فرهنگى» را به  عنوان عامل تأثيرگذار وارد 
ادبيات جنبش هاى اجتماعى به ويژه در جوامع اسالمى كرد. بايد تالش شود كاركرد اين 

مفهوم در برانگيختگى جنبش هاى اجتماعى جهان اسالم به آزمون گذاشته شود. 


