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چکيده
سؤال اصلی این نوشتار پرسش از دالیل و ریشههای درونزا و برونزای بیدااری اسدمیی از دیدااا
یقام یعظم رهبری است که با استفاد از روش تحلیل اسنادی نگاشته شا اسدت .بده همدین دلیدل
عمو بر بررسی دیااا های ایشان ،از آراء برخی از انایشمناان اسمیی نیز بهر ایریشدا اسدت .از
جمله نتایج این پژوهش آن است که عنوان بیااری اسمیی یفهدویی اسدت کده بندا بده یمحظدات
تاریخی ،فرهنگی و هویتی ،بهتر یی توانا حوادث و رخاادهای ینطقه خاورییانده و شدمال آفریقدا را
تحلیل و تبیینکنا .ضمن آنکه علل و ریشههای این بیااری و تحوالت یرتبط در خاورییانه و شمال
آفریقا را بایا در دو ارو ِ عوایلِ درونزا ،یعنی"یسائلی" همچدون شکسدت الگوهدای غیراسدمیی و
رشا اسمم خواهی ،احساس سدرخوردای ،تحقیدر تداریخی و بازاشدت بده هویدت اسدمیی ،تدمش
شخصیتهای بزرگ فکری و جهادی و جریانساز اسمیی و عوایلِ برونزا ،یعنی "حوادثی" از جمله
وقوع انقمب اسمیی ایران ،پیشینه استعماری و حضور قارتهای غربی در ینطقه ،بحران فلسدطین
و وجود حکویتهای فاسا ،غربارا و غیریردیی پیجوییکرد.

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

مقدمه
تحوالت بزرگ سياسی و اجتماعی ریشه در واقيات تاریخی ،تمدنی و فرهنگی دارندد.
این مسدئله در دنيدای اسد م و بده خصدو

منطقده خاورميانده و شدمال آفریقدا بده دليدل

برخورداری از سابقه تمدنی و هویت اس می از اهميت ویژهای برخوردار است .این منطقه
ع وه بر آنکه محل ت قی تمدنهای کهن باستانی و ادیان بزرگ توحيدی اسدت ،بده دليدل
اهميت ژئواستراتژیک ،ژئوپوليتيک و ژئواکونوميک و مسئله انرژی از دیرباز کانون تحوالت
و توجهات قدرتهای بزرگ بودهاست.
آنچه امروز پهنه وسيعی از خاورميانه و شمال آفریقا را دربرگرفته و بدا عندوان بيدداری
اس می از آن یاد میشود ،حوادثی بریدده از ریشدههدای تداریخی و زميندههدای اجتمداعی،
فرهنگی و فکری نيسدتند ،بندابراین بررسدی و ارائده تحليدل یدحيز از رخددادهای اخيدر
خاورميانه و شمال آفریقا مستلزم مطالعه دقيق تاریخ تحوالت سياسی ،فرهنگی و اجتمداعی
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این منطقه بهویژه در قرن اخير است .برخی از اندیشدمندان ،رخددادهای کندونی را حایدل
شکافهایی میدانند که قدمت آنها به چند قرن پيش بازمیگردد.
پژوهش پيشرو ت ش دارد تا ضمن پاسخ به سؤال ایلی این نوشتار ،یعنی پرسدش از
"دالیل و ریشههای درونزا و برونزای بيداری اس می از دیدگاه مقام معظم رهبدری" ،بده
سؤاالت فرعی زیر نيز پاسخ گوید:
 هویددت اسد می مددردم منطقدده و تحقيرهددای وارده از سددوی اسددتعمار و حکومددتهددایدستنشانده چه تأثيری بر نضج و رشد قيامهای اس می اخير داشتهاست؟
 -بحران فلسطين و وقوع انقد

اسد می چده نقشدی در اسدتمرار جریدانهدای اسد می

داشتهاند ،و قدرتهای مداخلهگر به چه ميدزان موجبدات تسدریو روندد اسد مگرائدی و
احساسات ضدغربی -ضدیهيونيستی را فراهمآوردهاند؟
 ميان حکومتهای دستنشانده غيرمردمدی عربدی ،تجميدو سدرخوردگیهدا و درنهایدتت ش برای بازگشت به هویت اس می چه پيوندی وجوددارد؟
شایان ذکر است بيداری اس می در اندیشه سياسی حضرت آیتاهلل خامندهای مفهدومی
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جدید محسو نمیشود و ماحصل تحوالت اخير نيست و معظمله پيش از این در سدخنان
خود بارها این واژه را تکرارکردهاند .بيداری اس می بهیدورت مدوجز و مختصدر در نگداه
مقام معظم رهبری عبارت است از:

ایجاد یک حالت برانگيختگی و آگاهیای در امت اسد می کده بده
تحددددوالت و دگرگددددونیهددددای بيرونددددی منجرمددددیشددددود
(بيانات .)3131/2/ 2،سخن از بيداری اس می سخن از یک مفهوم
نامشخص و مبهم و قابلتأویل و تفسير نيست؛ بلکه این مفهوم بده
معنای یک واقعيت خارجىِ مشهود و محسوس اسدت کده فضدا را
انباشته و قيامها و انق

هاى بزرگدى را پدیدد آورده و مهدرههداى

خطرناکى از جبهه دشمن را ساقطکدرده و از یدحنه بيدرون راندده
است (بيانات.)3131/2/ 2،
ایشان بهکاربردن واژهها و مفداهيم مناسدو و جدامو و اسد می بدرای مفداهيمی مانندد
«بيداری اس می» و عدم وامگيری از واژگان غربی در اینبداره را بدرای توضديز و تحليدل
گرفتهشود ،فضا آشفته خواهدشد و مطلو ناگفته خواهدماند (بيانات.)3131/7/ ،
در نوشتار حاضر ت ششدهاست مواردی همچون شکست الگوهای غيراس می ،رشدد
اس مخواهی ،احساس سرخوردگی ،تحقير تاریخی و بازگشت به هویت اس می و تد ش
شخصيتهای بزرگ فکری و جهادی و جریانساز اسد می ذیدل عندوان عوامدل درونزا و
مواردی از جمله وقوع انق

اس می ایران ،استعمار و حضور قدرتهای غربی در منطقه،

بحران فلسطين و وجود حکومتهای فاسد ،غر گرا و غيرمردمی تحت عنوان ریشدههدای
برونزای بيداری اس می ،با تکيه بر دیدگاههای رهبر انق

اس می بررسیشوند.

الف -مبانی نظری و روش
پژوهش حاضر که با استفاده از روش تحليل اسنادی نگاشتهشددهاسدت سدعی دارد بده
بررسی ریشههای تحوالتِ اخيرِ خاورميانه و شمال آفریقا بدا تأکيدد بدر دیددگاههدای مقدام
11

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات جهان اسالم  دوره  1شماره   1تابستان 1931

یحيز مسائل و تحوالت الزم دانسته و معتقدند در این زمينه اگدر از واژههداى بيگانده وام
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معظم رهبری بپردازد .به همين دليل ع وه بر بررسی سخنرانیهای معظدملده طدی
رهبری ایشان ،نوشتارها و اسناد مکتو

سدال

متعددی بررسدیشددهاندد و در ایدن راسدتا از آرا

برخی از اندیشمندان اس می نيز بهرهگيری شدهاست.
شایان ذکر است به دليل نقش برجسته مفاهيمی همچون هویت ،فرهند ،،ایددئولوژی،
تاریخ و تمدن و تأثير آنها در تحوالت منطقه خاورميانه و شمال آفریقا ،شاید سطز تحليل
ک ن از روایی بيشتری برای تحليل یحيز رخدادهای منطقه برخوردار باشد .با این وجدود
بررسی ریشههای بيداری اس می با استفاده از مفاهيم و تقسيمبندیهای دیگری نيز ممکدن
است که از آن جمله میتوان به تقسيمبندی مبتنی بر عوامل سياسی ،فرهنگی ،تداریخی و...
غيره اشارهکرد .همچنين میتوان آنها را بر مبندای علدل و عوامدل بدا ریشدههدای تداریخی
طوالنیمدت ،ميانمدت و کوتاهمدت جداکرد و یا آنهدا را بده دو دسدته عوامدل ارزشدی-
هویتی و محيطی -تداریخی نيدز تقسديمبنددیکدرد .بدا وجدود مزیدتهدایی کده هریدک از
تقسيمبندیهای ذکرشده از آن برخوردارند ،بندا بده دالیلدی از جملده تدداخل موضدوعی و
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همپوشانی تقسيمبندیهای فوق ،پژوهش حاضر برحسدو عوامدل و ریشدههدای درونزا و
برونزا ،موضوع بيداری اس می را مطالعدهکدردهاسدت .منظدور از عوامدل درونزا عدواملی
هستند که با فردِ انسانی ،خود و ناخودآگاه انسانِ مسلمان در ارتباط بوده و طی فراینددی از
نسلهای گذشته به او منتقلشدهاست و ماهيت بهوجودآمدن (مثل وقدوع یدک انقد

) را

ندارد ،بلکه از انباشت اندیشهها ،خاطرات تاریخی ،هویتها و آرمانها تشکيلمیشود .مراد
از عوامل برونزا نيز حوادثی هستند که از خارج از فرد و اندیشه او نشأتمیگيدرد و یدک
حادثه مشخص میتواند آن را ایجادکند .ناگفتهنماند که برخدی از مسدائل همچدون بحدران
فلسطين ،وقوع انق

اسد می ایدران و شکسدت الگوهدای غيراسد می بدا وجدود آنکده

تحتعنوان یکی از عوامل درون یا برونزا بررسیشدهاند ،اما به دليل برخورداری همزمدان
از بُعد تاریخی و هویتی ،قابليت بررسی ذیل عنوان مجزای درون -برونزا را نيز داشدتهاندد
که نگارنده به دليل اجتنا

از درازنویسی و تکدرار مطالدو ،از ورود بدا چندين رویکدردی

خودداریکردهاست.
فرضيه و مدعای نوشتار حاضر را میتوان با اتکا به دیدگاههدای مقدام معظدم رهبدری
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اینگونه مطرحکرد که« :بهنظرمیرسد که علل و ریشههای بيداری اس می و تحوالت مرتبط
در خاورميانه و شمال آفریقا را باید در دو گروهِ عواملِ درونزا ،یعنی "مسدائلی" همچدون
شکست الگوهای غيراس می و رشد اس مخواهی ،احساس سرخوردگی ،تحقير تاریخی و
بازگشت به هویت اس می ،ت ش شخصيتهای بدزرگ فکدری و جهدادی و جریدانسداز
اس می و عواملِ برونزا ،یعنی "حوادثی" از جمله وقدوع انقد

اسد می ایدران ،پيشدينه

استعماری و حضور قدرتهای غربی در منطقه ،بحدران فلسدطين و وجدود حکومدتهدای
فاسد ،غر گرا و غيرمردمی پیجوییکرد».

ب -علل درونزای بیداری اسالمی
 -1شکست الگوهای غیراسالمی و رشد اسالمخواهی
موج اس مخواهی که در عوامل درونزای بيداری اس می بررسدیمدیشدود بدا مسدئله
شکست الگوهای غيراس می و بحران هویت ميان مسلمانان بهویژه پس از احساس تحقيدر
عامل برونزا) ارتباط منطقیِ مؤثری دارد .زوال فزاینده امپراطوری اس میِ عثمانی و ایدران،
باعث ظهور ایدئولوژیهای ناسيوناليستی رقيبی شد که هویت ندژادی و زبدانی داشدتند .در
منطقه خاورميانه و شمال آفریقا سه نوع ناسيوناليسم ترکی ،ایرانی و عربدی بده جدای امدت
اس می ظهورکرد (دکمجيان .)21 :3177،هر سه الگو که بدا ایدول سکوالریسدم ،الئيسدم،
شونيسم یدا ملدیگرایدی افراطدی ،و یدا شدبهمارکسيسدم و تفاسدير سوسياليسدتی از اسد م
درهمآميخته و آتاتورک ،سلسله پهلوی و جمالعبدالنایر در ترکيه ،ایران و مصر داعيدهدار
آن بودند در طول زمان نارسایی خود را در اداره جامعده و تحقدق شدعارهای خدود نمایدان
ساخته و یکی پس از دیگری به شکست انجاميدهبودند.
همچنين ت شهایی که در قالو سوسياليسم انق بدی ،ليبراليسدم غربدی انجدامشدد نيدز
نتوانستند به الگوهایی موفق برای حکومتداری در خاورميانده مبددلشدوند و سدرانجام در
طول سالهای دهه  3391مي دی شيوه اس می بهعنوان جانشينی پرقدرت و مهم جلوهگدر
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ناشی از مسئله اشغال فلسطين و شکستهای پياپی اعرا

از رژیم یهيونيسدتی (بدهعندوان
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شد (دکمجيان .)21 :3177،درحقيقت اس مگرایدان در تعيدين چدارچو

گفتمدان سياسدی

موفق شددند و ایددئولوژیهدای غيرمدذهبی مانندد ناسيوناليسدم ،سوسياليسدم و ليبراليسدم
دموکراتيک را از یحنه حذفکردند (دکمجيان .)173 :3177،به گفته برنارد لوئيس معددود
کشورهایی نيز که پس از شکست سوسياليسم و ناسيوناليسم هماکندون بدا الگدوی ترکيدو
سوسياليسم ملی ادارهمیشوند ،در هر آزمونی جز آزمون بقا شکسدتخدوردهاندد (لدوئيس،
 .) 1 :3193شکستهایی که از آنهدا بدهعندوان زميندههدای رشدد ،نمدو و بازگشدت بده
اندیشههای اس می میتوانیادکرد .محمد حسنين هيکل روزنامهنگار نامدار مصری ،فضدای
یاسآلود ناشی از شکست ایدئولوژیهای غيراس می پس از جن ،سوم اعرا

و اسدرائيل

را چنين تویيفمیکند:

پس از جن 3327 ،تمام مردم خاورميانه ناچارشدند یدکسدری از
ایول را تجدیدنظر کنند ،تمام آرمانهایی که پروراندهشددهبدود بده
سرا

و یقينيات قبلی به دروغ تبدیلشدهبود .آیا چيزی مانددهبدود
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کدده بتددوان بدده آن دل بسددت؟مذهو تنهددا پاسددخ موجددود بددود
(هيکل.) 13- 11 :312 ،
مقام معظم رهبری درخصو

شکست الگوهای مدادی و جدایگزینی اسد م بده جدای

آنها میفرمایند:

 ....همچنان که تحوالت دهه  31و  21مي دی در تعددادی از ایدن
کشددورهایی کدده بدده رژیددمهددای غالبددا متمایددل بدده تفکددرات و
ایدئولوژیهای مادی منتهی شد و به اقتضای طبيعت خدود پدس از
چندی در دام قدرتهای استکباری و استعماری غر گرفتار آمدد،
تجربههای درسآموزی هستند که سدهم وافدری در شدکلدادن بده
اندیشددده عمدددومی و عمدددق کندددونی دنيدددای اسددد م دادندددد
(بيانات.)3131/2/ 2،
درواقو ناکامی نيروهای فکری -سياسی مادی در ایجاد نظامهای پویای ملی و منطقهای
و شکست در برابر قدرتهای بزرگ موجوشد که اس مگرایی به تکدرار ،تدوان و نيدروی
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نهفته خود را که در سالهای پيشين بهوسيله رقبدا سدرکو شددهبدود بدهنمدایشبگدذارد و
بهعنوان تنها نيروی مؤثر در منطقه پدیدارشود (پاشاپور ،)311 :319 ،زیرا در جهان اسد م
و در ميان عمده مسلمانان عالم ،نخستين و ایلیترین تعریدف از خدود ،چنانچده از تداریخ
مکتو

بخش اعظم اس م برمیآید ،نه از طریق کشور یا ملت و نه از طریق نژاد یدا طبقده،

بلکه از طریق مذهو انجاممیشود (کپل.)7 :319 ،
از منظر مقام معظم رهبری «گرایشات اس می امروز ناشی از نااميدی از الگوهای مادی
در دنيای اس م بوده و در عصر حاضر روشنفکران دنيدای اسد م ،دلزده از سوسياليسدم و
مکاتو غربی به سمت اس م گرایش پيداکردهاند و  ...ع ج دردهدای بشدریت را از اسد م
میطلبند» (بيانات .)3193/2/33 ،ایشان تحوالت کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورميانه
را همان استفاده و استضائه از نور اس م و استفاده از جهتگيری دست مبدارک نبدی اکدرم
(

) (بيانات )3131/3/3 ،دانسته و معتقدند که این تحدوالت ت شدی از سدوی مسدلمانان

برای بازگشت به هویت ایيل و اس می خود است (بيانات.)3131/2/3 ،
در شرایط کنونی بهنظرمیرسد که ملتهدای منطقده تمدامی شکسدتهدا ،ناکدامیهدا و
اس م سياسی و تمای ت اس مگرایی را محور چالشهای امروز خاورميانه و شمال آفریقدا
دانسته (نجاتحسينی )93 :3197 ،و معتقدند بهرغم تمامی تنوعداتی کده ميدان گدروههدای
اس مگرا وجوددارد ،همه این گروهها در یک نکتده اشدتراک دارندد و آن عبدارت اسدت از
خواست و تمایل آنها برای اس میکردن جامعه و تغيير بنيادین حوزه سياست این جوامدو
(ولترین .)33 :3193 ،،همچنان که مقام معظم رهبری نيز بر ایدن باورندد کده «برافراشدتن
پرچم اس م که عقيده عميق و دلبستگی دیرین مردم است و برخورداری از امنيت روانی و
عدالت و پيشرفت و شکوفاییای که جز در سایه شدریعت اسد می بدهدسدتنخواهدآمدد»
(بيانات.)3131/2/ 2،
با وجود تحليلهای مادی تحوالت خاورميانه بهوسيله برخی از تحليلگران ،مقام معظدم
رهبری ضمن تأیيد وجود بحرانهای اقتصادی در این کشورها آن را دليل ایلی و ریشهای
این تحوالت نمیدانند .ایشان ضمن آنکه یکی از انگيزههای ریشهای و مسلّم قيام ملتهای
17
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تحقيرها را در فایلهگرفتن از ایول اس می میدانند و به همين دليل برخی از تحليلگران،

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

منطقه را اس مخواهی میدانند (بيانات ،)3193/33/33 ،معتقدند که این بيدداری بده اسدتناد
واقعيات گسترده و تردیدناپدذیر ،یدبغه اسد می دارد (بياندات .)3131/31/7 ،درحدالیکده
قدرتهای مستکبر غربی نمدی خواهندد در مقابدل ایدن واقعيدت بدزرگ و غيرقابدل انکدار
تسليمشوند که ملتهای منطقه بيدارشدهاند و به اس م برگشتهاند (بيانات.)3131/3/3 ،

 -2احساس سرخوردگی ،تحقیر تاریخی و بازگشت به هویت اسالمی
دومين عنصری که میتوان از آن بهعنوان عامل درونزای بيداری اس می در نگاه مقدام
معظم رهبری یادکرد احساس حقارتی است که بدهواسدطه تحدوالت تداریخی و رونددهای
سياسی ،فرهنگی و اجتماعی تاریخ معایر خاورميانه و شمال آفریقا بر مسلمانان تحميدل و
آنان را به تأمل در هویت ایلی خود و قيام برای بازگشت به دوران مجد و عظمت اس می
خویش واداشتهاست.
هویت ،ازکليدیترین مفاهيم علوم سياسی و روابدط بدينالملدل و رهيافدت هدای آن از
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جمله سازهانگاری است .سازهانگاران بر این اعتقادند که آنچه کنشها و واکنشهدای ملدی،
منطقهای و بينالمللی را تشکيلمیدهد هویت ،فرهن ،،جامعه و روابط بديناذهدانی اسدت،
مسائلی که در رهيافتهای ليبراليستی و رئاليستی ار آنها غفلتشدهاست؛ بده بيدان دیگدر،
سازهانگاران هویتها را عامل شکلدادن و تعریدف مندافو مدیدانندد و معتقدندد تعدام ت
کنشگران بهیورت بيناالذهانی هنجارها و انگارههای مشترکی را بهوجدودمیآورندد .ایدن
هنجارها قوامدهنده هویتها هسدتند و هویدتهدا مندافو کدنشگدران را تعریدفمدیکنندد
(قوام:3193،

.)3

ع مه شهيد مطهری هویت اس می را عامل خيزش و بيداری مسلمانان در برابر شدرق
و غر

میداند ،همانگونه که در کتا

نهضتهای یدساله اخير بر ایدن بداور اسدت کده

مسلمانان پس از یکدوره فروخفتگی و از هدم پاشديدگی ذهندی بدار دیگدر در جسدتجوی
هویت اس می خود در برابر غدر

سدرمایهداری و شدرق کمونيسدتی برآمدندد (مطهدری،

.)23 :3177
رهبر معظم انق

نيز یکی از علل عمده قيام ملتهای منطقه را احساس سدرخوردگی
19
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و تحقيری میدانند که بهوسيله استعمارگران و حکومتهای دستنشانده بر آنهدا تحميدل
شدهاست ،ایشان در اینباره میفرمایند:

در طول سالهدای متمدادی دشدمنان و مسدتکبران و اشدغالگران و
مداخلهگران ،ملتها را استثمارکردند ،درعينحال آنها را تحقيدر و
ذليلکردند ،ملتهای مظلوم به دنبال کرامت خود هسدتند (بياندات،
 ،)3131/3/3آن چيزی که مدردم را بده یدحنهکشداند ،بدهیدورت
واضددحی مسددئله عددزت و کرامددت انسددانی آنهددا بددود (بيانددات،
.)3131/3/3
به همين دليل معظمله قيام مردم مصر را دفاع این ملت از کرامت و عزت خود میدانند
(بيانات .)3193/33/33 ،این باور از سوی متفکران غربی هم تأیيدشدهاست .بهعنوان نمونده
ساموئل هانتينگتون و برنارد لوئيس بهعندوان دو تدن از مشدهورترین شدرقشناسدان غربدی
معتقدند که اس مگرایی مردم خاورميانه و شمال آفریقا واکنشی در برابر تهاجم همدهجانبده
غر

به این منطقه بودهاست .هانتينگتون بر آن است که اس مگرایی ریشه در ناخورسدندی

(اسدی .)37-32 :3131،افزون بر این ،در هشتمين اجد س خاورمياندهای مؤسسده علمدی
تحقيقاتی کوربر که در  3آوریل  133در شهر برلين برگزارشد ،نخسدتين دليدل حدواد
فراگير دنيای عر

را "تجميو سرخوردگیهدا و تحقيرهدا" تشدخيصدادهاندد (سدجادپور،

 .)37 ،3131بدیهی است کده بازگشدت بده خویشدتن اسد می فدوریتدرین عکدسالعمدل
مسلمانان به این سرخوردگیها است.
مقام معظم رهبری با اشاره به تاریخ طوالنی استبداد و استعمار در کشورهای منطقه بدر
این عقيده هستند که :

حرکددتهددایی کدده امددروز در بعضددی از کشددورهای اسدد می
مشاهدهمیشود ،عکدسالعمدل و واکدنش ملدتهاسدت بده تحقيدر
طوالنی که قدرتهای اسدتکباری بده اینهدا رواداشدتهاندد (بياندات،
 .)3193/ /منطقه خاورميانه و شمال آفریقا در دورانی طدوالنی و
13
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مسددلمانان از تهدداجم و سددلطه بددیرحماندده فرهنگددی غددر

بددر کشددورهای اس د می دارد

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

بيش از یک قرن به دست دولتهدای غربدی ،فرانسده و دیگدران و
سپس به دست آمریکا استثمار و اشغال و تحقيرشدند (پيام رهبری،
 ،)3199 /3/3بنابراین عامل ایلی این حرکت عظيم مردم ،احساس
تحقيری است که در آنها از وضعيت سران خود بهوجودآمدهاست،
مردم تحقير شدند و احساسکردند که به آنهدا تدوهينشددهاسدت
(بيانات.)3193/33/33،
مقام معظم رهبری با عنایت به همين مؤلفهها ،بنيداد و معندای حرکدت مدردم منطقده را
حرکتی در مسير هویت ،کرامت و عزت بر میشمارند (بيانات.)3131/3/3 ،

 -3تالش شخصیتهای بزرگ فکری ،جهادی و جریانساز اسالمی
در کنار شکست الگوهای غيراس می ،احسداس تحقيدر ،سدرخوردگی و ایجداد بحدران
هویت در ميان ملل اس می -عربی خاورميانه و شدمال آفریقدا و متعاقدو آن بازگشدت بده
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هویت دینی و خویشتن اس می ،سومين عامل ریشهای و درونزای مسئله بيداری اسد می
در منطقه از نگاه مقام معظم رهبدری وجدود شخصديتهدای فکدری ،فرهنگدی ،جهدادی و
جریانساز در دنيای اس م بهخصو

در ید ساله اخير است.

باید اذعانکرد که مسئله بازگشت به تعاليم دینی و هویت اس می ،مبدارزه بدا اسدتعمار
خارجی و استبداد داخلی و ت شهای اید حگرایانده در دنيدای اسد م همدواره از سدوی
نخبگان مسلمان بهخصو
فرهن ،و تمدن غر

پس از آغداز دوره اسدتعمار جوامدو اسد می و رویدارویی بدا

دنبالشدهاست ،اما اگرچه موج بيداری اس می امروزه سراسر جهدان

اس م را فراگرفتهاست ،اما خاستگاه ایلی آن را باید چهار سرزمين مهدم اسد می در سدده
گذشته یعنی ایران ،دنيای عر

(بهطور عمده مصر و شام) ترکيده عثمدانی و هندد دانسدت

(والیتی.)33-31 :3131،
ع وه بر نوع واکنش نخبگان اس مگرا که در چهار گروه عمده واکدنشهدای سياسدی،
نظامی ،فکری -فرهنگی و نهضتهای ترکيبی تقسيمبندی میشوند ،نحوه این مواجهده نيدز
طيفی از ای حگری ،احيدا و بازسدازی ،ایدولگرایدی و بنيدادگرایی را شدامل مدیشدود.
31
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جنبشهای شاهولیاهلل در هند ،سنوسيه در ليبی ،مهددی سدودانی در سدودان ،نهضدتهدا و
جریانهای اسد می -اید حی در انددونزی ،اخدوانالمسدلمين در مصدر ،جندبش امدل و
حز اهلل در لبنان ،انق

اسد می در ایدران و جندبشهدای اسد می در تدونس ،الجزایدر،

مراکش ،عربستان ،عراق ،بحدرین ،کویدت ،یمدن ،فلسدطين و سدوریه بدهوسديله نخبگدانی
بنيانگذاری ،هدایت و رهبری شدهاند که در حال حاضر نيز نقش عمدهای را از طریق آثدار
نوشتاری به جا مانده ،پرورش شاگردان و بنياننهادن نهضتهای فکری -فرهنگی ،سياسدی
و نظامی در بيداری اس می داشتهاند.
مقام معظم رهبری حضور شخصيتهای فکری و جهادی بزرگ و جریانسدازِ اسد می
در مصر  ،عراق  ،ایران  ،هند و کشورهای دیگری از آسيا و آفریقدا در یدد و پنجداه سدال
اخير را پيش زمينههای وضو کنونی دنيای اس م دانسته (بيانات )3131/2/ 2 ،و علت قيدام
و خيزش اس می مصر و نقش تأثيرگزار این کشور در بيداری اسد می را بده دليدل وجدود
شخصيتهای فکری ،فرهنگی و جهادی مصر بهشمارمیآورند (بيانات.)3193/33/33 ،
از نظر ایشان ،متفکران ،مبارزان و بيدارگران اس می در قرن گذشته ،بسترسداز بيدداری

قرن گذشته د قدرن سديزدهم هجدری د قدرن فریدادگری فریدادگران
اس م بود .از اوایل قرن که ميرزای شيرازی د مرجدو تقليدد بدزرگ
اس م د در برخورد با کمپدانی انگليسدی ،آن فتدوای قداطو را داد و
یک ملّت را به حرکت درآورد ،تا واقعده مشدروطيت در ایدران ،تدا
حرکتهای اس می در هند ،تدا بيدداری اسد می در غدر دنيدای
اس م د در خاورميانه و در منطقده شدمال آفریقدا د و بزرگدانی کده
سخن گفتند و سيّد جمالالدینها و دیگران و دیگران ،تقریبدا قدرن
فریاد و قرن مبارزات بود ،و قرن بعد ،قرن تجربه است .ایدن قرندی
کدده مددا امددروز در آن قددرارداریم قددرن تجربدده اسددت (بيانددات،
.)3171/33/31
تبلور نقش اندیشمندانی همچون ميرزای شيرازی ،سيد جمالالدین اسدآبادی،حسنالبنا،
33
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اس می و اجرای ایول اس می بودهاند و در این راستا میفرمایند:

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

حضرت امام خمينی (ره) ،سيد قطو ،محمدباقر یدر ،مودودی ،امدام موسدییددر ،شديخ
احمد یاسين ،عمرعبدالرحمن و دیگر رهبران فکری ،فرهنگدی و سياسدی دنيدای اسد م در
تهييج و بسيج توده های مدردم در قالدو حکدم جهداد عمدومی ،تحدریم اقتصدادی ،مقابلده
فرهنگی ،تهدید و مرعو کردن دشمنان و مبارزه سياسدی و مسدلحانه ،نقشدی فراطبقدهای،
فرار زمانی و فرا مکانی بوده است .همچنانکه دیدگاه هرایر دکمجيدان  -نویسدنده مسديحی
کتا

جنبشهای اس می معایر -هم مؤید چنين دیدگاهی است:

ایمان تمار عيار و تعهد مطلدق مرداندی همچدون حسدنالبندا ،سديد
قطو ،محمدباقر یدر و آیتاهلل خمينی نسبتبه آرمان اس مگرایی
را نمیتوان به سادگی با توجه به ریشههای طبقاتی آنها تبيينکدرد.
چالش بسياری از اس مگرایان در برابر مقامات سياسيفقط از مندابو
مادی طبقات خا

ناشی نمیشود ،بلکه از آنجا ریشهمیگيدرد کده

آنه دا اطمينددان قدداطو دارنددد کدده ابزارهددای اراده خداونددد هسددتند
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(دکمجيان.)133 :3177،
افزون بر این ،به باور دکمجيان؛ از اوایل دهه  3391مي دی نقش روحانيت یا شيوخ در
بخش سنی جنبش های اس می بسيار برجسته ترشدهاست ،هر چند که نقش آنها بده ميدزان
همتای شيعه آنها نيست .وی این برجستگی نقش علما را به چند دليل میداندد ،اول آنکده
رهبری روحانی که در مسدجد پایگداه دارد از مشدروعيت اجتمداعی و حمایدت مردمدی و
مذهبی بيشتری در مقایسه با ایدئولوژیهای کاریزماتيک جوان دهه  3371برخوردار اسدت.
دوم اینکدده شدديوخ بددهعنددوان مسددئوالن شددناختهشددده برخددوردار از حمایددت مردمددی ،در
اس میکردن نظام اجتماعی د سياسی توان و ظرفيت منحصربهفردی را از خود نشاندادهاند
و همچنين اینکه علما که محصول پرورش سنتی اس می هستند کمتر مایل بوده اند عقایدد
و مکاتو خا

گرایانه ،تفرقهافکدن و فرقدهگرایانده را ارائدهدهندد کده در داخدل یدفوف

اس مگرایان جناحبندی و اخت ف ایجادمیکند (دکمجيان.)191-19 :3177 ،
در همين راستا نيز آیتاهلل خامنهای با عنایت به اهميت جایگاه فوقالعاده علما ،شديوخ
و روحانيان در شکلدهی ،حمایت و هدایت جنبشهای اس می ،نقش آنهدا را در پيشدبرد
3
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اهداف این جنبشها چنين تبيينمیکنند:

وظيفه عالمان دین ،نخبگان سياسی و نخبگان علمدی و دانشدگاهی
خيلی سنگين است ،امروز مردم منطقه احتياج دارند به هدایت ایدن
نخبگان .اینها نباید بگذارند دستگاه استکبار با وسایل گوناگونی کده
دارد ،این حرکت عظيم ملتها را مصادرهکندد ،انقد

مدردم را از

آنها سرقتکند باید مراقوباشند (بيانات.)3193/3 / ،

پ -علل برونزای بیداری اسالمی
 -1انقالب اسالمی ایران
شاید اغراق نباشد که گفتهشود هيچ منبو و اثری پيرامون جنبشهای اس می معایر در
دنيای اس م نمیتوانیافت که در آن از تأثير انق
اجتماعی و فرهنگی دنيای اسد م بدهخصدو

اسد می ایدران در تحدوالت سياسدی،
منطقده عربدی د اسد می سدخن بده ميدان

است که تصور آن موجو تصدیق آن میشود (امهطلو .)313 :3192،همانطورکه به گفتده
راشد الغنوشی -متفکر و رهبر حز

اس مگرای النهضه تونس -انقد

اسد می ایدران و

حضرت امام خمينی (ره) نمایانگر تحولی بزرگ در سطز بينالمللی و منطقه بوده که حدق
پدیدهای به این گستردگی را نمیتدوان بدا سدخنانی کوتداه اداکدرد (الغنوشدی.)23 :317 ،
الغنوشی بر این اعتقادبودهاست که با وجود اینکه پایگاه ایلی انقد
تشيو شکلمیدهد ،اما این انق

اسد می را مدذهو

وابسته به یک جریان جهانی فراگير است کده هددف آن


برانگيختن روح اس می ،بيداری اُمت و هدایت آن تا مرحله رهبری تمددن جهدانی اسدت
 . الغنوشی در سه دهه گذشته از ستایشگران و طرفداران انق

اس می بدوده و در مناسدبتهدای متعددد

انق بی و اس می نيز به ایران سفر کرده است .با این وجود برخی اظهار نظرهایی اخيرا از وی نقدل شدده کده
حاکی از ابراز ع قه همزمان این شخصيت به الگوی حکومتی ترکيه است .به نظر مدیرسدد چندين اظهداراتی
بيش از آن که ناشی از چرخش فکری در امثال الغنوشی باشد ،به دليل فضاسازیهای گسترده عليه جمهدوری
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نيامدهباشد ،تحولی با تأثيرگذاری عميق که بنا به گفته یکی از پژوهشدگران آنچندان آشدکار

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

(الغنوشی.)23 :317 ،
فهمی هویدی ،متفکر مصری در اینباره مینویسد:

در منطقدده یددک تغييددر اسددتراتژیک رخ داده کدده آغددازگر رونددد آن
پيروزی انق

اس می در ایران بدودهاسدت ،ایدن انقد

نقشدی

اساسی را در تزریق اعتماد به نفس به مسدلمانان ،فدارغ از مليدت و
نگددرش سياسددی آنهددا داشددتهاسددت ،پيددروزی انقد

ایددران بددرای

مسددلمانان جهددان بدده معنددی پيددروزی اس د م بددود و تواندداییهددای
شناختهنشده اس م را برای رهبری تودهها برای مقابله با رژیمهدای
استبدادی و استعمار خارجی روشن ساخت (.)Menashri,1990: 8
البته انق

اس می ایران را نباید فقط یک جریان محددود انق بدی در قالدو انقد

شيعی قلمدادکرد .به همين دليل نيز وقوع انقد

اسد می باعدثشدد تدا اسد م سياسدی

بهعنوان ایدئولوژی رقيو در منطقده ی خاورميانده بديش از گذشدته مطدرح شدود .درواقدو
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انق

اس می نه فقط به برتری نهضتهای اسد می بدر نهضدتهدای غيرمدذهبی منطقده

منجرشد ،بلکه دو تحول اساسی دیگر نيز درپیداشت :اول اینکه احزا

ملیگرا و چپگرا

را به تفکر در زمينه مددگيری از موج اس مگرایی و یا همراهی با آن وادارکدرد؛ دوم اینکده
به آن دسته از نهضتهای اس می که کمتر به عملگرایی اس می نزدیک بودندد فشدارآورد
تا با این تغيير در اندیشههای خود به عملگرایی بيشتر و پرهيز از تقيه سياسدی توجدهکنندد
(حشمتزاده.)71-73 :3197 ،
در همين راستا مقام معظم رهبری بيشترین تأکيد را به تأثير انق

اس می ایران به ویژه در جهان غر

و عر

اسد می ،بدهعندوان

است و رهبران کشورهای دستخوش بيداری اس می مایلندد بدا

چنين مواضعی ،فضای حياتی و بقای خود را توسعه داده و از شدت حساسيت نسبت به قدرتگيری جریدان
اس می در کشور خویش بکاهند .هرچند کده دور از ذهدن نيسدت کده ترجيحدات یدک اندیشدمند در مقدام
نظریه پردازی و مصلز سياسدی پدس از بده قددرت رسديدن و در مقدام عمدل دچدار تغييدرات و تعددی ت و
مصلحتاندیشیهایی نيز شود.
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یکی ایلیترین عوامل ریشهای و برونزای بيداری اس می دارند و اظهارمیدارند:

ثبات و استمرار و استقرار نظام جمهوری اس می ایران از مهمترین
عواملی بودهاست کده ملدتهدای منطقده و ملدتهدای مسدلمان را
اميدوارکرده و میتوانگفت نقش مؤثری در ایجداد حرکدت عظديم
اسدد می منطقدده و آزادی و بيددداری ایفدداکردهاسددت (بيانددات،
 .)3131/3/33تاکنون نيز حرکت رو به جلو نظدام اسد می موجدو
احيای مجدد اس م و اراده ملتهدای منطقده شددهاسدت (بياندات،
.)3131/3/3
از منظر ایشان ،پيروزی انق

اس می ،حکومت جمهوری اس می ایران را به الگدویی

برای جریانهای اس مخواه مبدلکردهاست (بيانات )3131/3/ 3 ،و این همان نکتهای است
که اندیشمندان غربی نيز بر آن یحهگذاردهاند (سدعيد 313 :3173 ،و دکمجيدان31 :3177،
و .)313برنارد لوئيس شرقشناس مشهور ،در مقدمدهای کده بدرای کتدا

پيدامبر و فرعدون

نوشتهاست به اهميت یافتن نيروی اس م ،رشد و قدرتگيری جریانهای اس مگرا و ورود
.)33 :319
رهبر معظم انق
پيروزی انق

 ،با عنایت بده همدين م حظدات و آنچده در عریده عمدل پدس از

اس می ایران در منطقه رخدادهاسدت ،پيدروزی انقد

اسد می را عداملی

هویتبخش برای جامعه اس می قلمدادمیکنند (بيانات )3199/1/33 ،و معتقدندد کده قيدام
دولت اس می در ایران ،امدت اسد می را بده هيجدان آورده و بده آنهدا اعتمداد بده نفدس
بخشيدهاست (بيانات.)3193/ /2 ،
ع وه براین ،جان ال اسپوزیتو مهمترین تأثير ایران انق بی بر جهان اس م را در سدطز
افکار و ایدئولوژی میداند و معتقد است نسل مسلمان پس از انق

اسد می در سراسدر

جهان پذیرفتند که اس م برای ای ح سياسدی و اجتمداعی برنامده دارد (اسدپوزیتو:3192 ،
 .)11در این راسدتا علدیاکبدر والیتدی تدأثير انقد

اسد می ایدران در تولدد و تحدرک

جنبشهای اس می را در سه محور بررسیکردهاست :اول ،تأثير در گروههایی کده بدا الگدو
33
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اس م سياسی به تعام ت بينالمللی پس از پيروزی انق

در ایران اذعانداشتهاست (کپل،

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

قراردادن انق

اس می بهطور رسمی خواهان سرنگونی رژیمهای سياسی حاکم بر کشور

خود شدند که از آن جمله میتوان به حز الدعوه و مجلس اع ی انق
اشارهکرد؛ دوم ،گروههدایی کده انقد

اسد می عدراق

اسد می ایدران را در اجدرای شدریعت اسد می و

بهکارگيری شریعت در اداره جامعه بهعنوان الگو برگزیدهاند کده از آن جملده مدیتدوان بده
جمعيت ارشاد اس می مصدر و جبهده نجدات اسد می الجزایدر اشدارهکدرد؛ گدروه سدوم،
جریانهایی بودند که خود را از دایره ملیگرایی خارجکرده و خواهان تشکيل امت واحدده
اس می شدند .این دسته خود به دو گروه عمده تقسيممیشود :دستهای کده فقدط از لحدا
اس می مدیداندد و جریدان دوم گدروههدایی

عقيدتی و مذهبی خود را پيرو الگوی انق

هستند که هم از لحا عقيدتی و هم از لحا سياسی خود را ملدزم بده پيدروی از انقد
اس می میدانند (والیتی.)19 :3131 ،
همچنين مرحوم کليم یدیقی در کتا
زمينههای تأثير انق

نهضتهای اس می و انقد

اسد می ایدران،

اس می بر جنبشهدا و جریدانهدای اسد می را در شدش موضدوع
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بيانکردهاست که عبارتاند از :نقش برجسته رهبری در جنبش ،روش مبارزه ،نقدش علمدا،
حضور و نقش پررن ،دانشدجویان و جواندان در جندبشهدای اسد می و نگداه جهدانی و
بينالمللی (یدیقی.)22-27 :3173 ،
از منظر مقام معظم رهبری نيز پيروزی انق

اس می جنبشهدای اسد می را بدا یدک

الگوی زندده معایدر روبروسداخت و در تقابدل تئدوریهدای یدرف فرهنگدی ،تبليغدی و
عملگرایی ،کفه را به نفو الگوهای عملگرایانه تغييرداد .ایشان معتقدند تا قبدل از پيدروزی
انق

اس می مفهوم بيداری اس می به این شکل و با این سبک و سياق بهوجودنيامدهبود

(بيانددات)3191/3/ 3 ،؛ و بدده همددين دليددل تددأثير ژرف پيددروزی انقدد

اسدد می در

قدرتبخشيدن به جنبشهای اس می و جریان بيداری اس می تأثيری است در خور بحدث
و تحقيق (بيانات ،)3131/2/ 2 ،که با وجود توليد آثار فدراوان داخلدی و خدارجی در ایدن
زمينه به دليل پویایی جریان بيداری اس می جای تحقيق ،بررسی و کنکاش بيشتری دارد.
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 -2استعمار و حضور قدرتهای غربی در منطقه
استعمار و تبعات مختلف آن ،یکی از منفورترین مفاهيم در اذهان تاریخی مسدلمانان از
هند ،آسيای مرکزی و ایران گرفته تا شامات و ملل مسلمان آفریقا را تشکيلمیدهد .به نظر
خورشيد احمد ،متفکر مسلمان پاکستانی ،ریشههای رسدتاخيز اسد می معایدر را بایدد در
ميرا

استعمار یا به عبارتی ،در آثدار و عوارضدی کده قددرتهدای اسدتعماری در جوامدو

اس می برجای گذاشتهاندد جسدتجوکرد (گنجدی .)33 :3199 ،ع مده شدهيد مطهدری نيدز
معتقدبودند که بيداری اس می ،عکسالعملی در مقابل هجوم استعمار سياسی ،اقتصدادی و
فرهنگی غر

است (مطهری.)31 :3177 ،

حضور گسترده نظامی غر  ،بهخصو

آمریکا ،در منطقه ،ت ش آنهدا بدرای تدرویج

فرهن ،غربی در قالو طرحهای اروپایی(برنامه همسایگی اروپدا ،طدرح بارسدلون و طدرح
کشورهای اروپایی -مدیتراندهای) و آمریکدایی (خاورميانده بدزرگ) بدرای ایجداد تغييدرات
بنيادین فرهنگی ،سياسی و اجتمداعی در خاورميانده و شدمال آفریقدا و همچندين حمایدت
همراه با ت ش برای کسو هویت اس می و ایجاد جامعهای عاری از نفوذ و سديطره غدر
ایجادکردهاست که در قالو جنبشهای اس می ،ضد غربی و ضد حکومتهدای غدر گدرا
آشکارمیشود.
رخدادهای تاریخی نشاندادهاست که حضور قدرتهای اسدتعماری شدرق و غدر

در

منطقه با گسترش و نوع حرکتها و جنبشهای اس می رابطه مثبت دارد .بدین ترتيو کده
هرچه حضور قدرتهای مداخلهگر در منطقده بيشدتر باشدد شدکلگيدری ،دوام و اسدتمرار
گروههای اس می نيز بيشتر و عميقتر میشود .بده همدين ترتيدو حضدور نظدامی موجدو
تشکيل گروههای اس مگرای مسلحانه و حضور فرهنگی غر

و شرق در منداطق اسد می

موجبات نزج و شکلگيری جریانهای فکری و فرهنگی را فراهممیآورد .علیاکبر والیتدی
نيز پدیده بيداری اس می را واکنش دنيای اس م به عقوماندگیهدای خدود و برخدورد بدا
فرهن ،و تمدن غربی میداند (والیتی.)31 :3131،
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گسترده از رژیمهای غر گرای این مناطق ،در ذهنيدت مسدلمانان احسداس ندوعی تحقيدر

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

در مطالعه سير اندیشهها و آثار مقام معظم رهبری از ميان ریشههدای بيروندی و دروندی
شکلگيری بيداری اس می ،پس از مسئله اس مخواهی ،احسداس تحقيدر و عقدومانددگی
مسلمانان و جستجوی خویشتن اس می و مسئله انق

اس می ،عامدلِ نقدش اسدتعمار و

حضور قدرتهای مداخلهگر از اهميت و جایگاه باالیی برخوردار است.
مقام معظم رهبری حضور استعمار و قدرتهای مداخلدهگدر را بده سده شديوه موجدو
بيداری اس می میدانند :اول ،دخالت نظامی در منطقه که موجو شدکلگيدری گدروههدای
مبارز اس می میشود؛ دوم ،احساس تحقيری که به مسدلمانان بدهواسدطه تسدلط بيگانده و
حضور متفرعنانه آنان در سرزمينهای اس می دست دادهاست و سوم ،حمایت قدرتهدای
غربی از رژیم های سکوالر و غيرمردمی است .ایشان در این مورد اظهارمیدارند:

ملتها فقط مشکلشان این نيست که با این دیکتاتور مواجهاندد [یدا
فقط] با یک آدم مستبد مواجهاندد .مشکلشدان ایدن اسدت کده ایدن
دیکتاتور عقبهای از قدرتهای بينالمللی دارند ،آنهدا هسدتند کده
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دارند منافو این کشور و این ملت را پایمال و نابودمیکنند ،مشدکل
دوران استعمار است ،با این دید که نگاهکنيم ،همه مسدائل درسدت
تحليل میشوند ،قضدایای امدروز هدم همدينجدور اسدت (بياندات،
.)3131/ /31
آیتاهلل خامنهای معتقدند که آمریکا و اروپا طی دو قرن بيشترین لطمهها و خسارتهدا
و تحقيرها را بر مدردم کشدورهای منطقده واردآوردهاندد (بياندات ،)3131/ / 1 ،و تجميدو
تحقيرها بهواسطه استعمار طوالنیمدت ملتها به اشدکال گونداگون ،ذهنيدت مسدلمانان از
غر

را ذهنيتی مقابلهجویانه همراه با تنفرکردهاست ،به همين دليل معظمله تسليمنشدن در

برابر استکبار و استعمار را یکی از ارکان نهضتهای امدروز کشدورهای اسد می مدیدانندد
(بيانات.)3131/3 / ،
بسياری از اندیشمندان تحوالت اخير خاورميانه و شمال آفریقا را شدورش بدر مدرنيتده
وارداتدی قلمددادکرده و نفدوذ گسددترده کشدورهای غربدی در شددکلدادن بده امدور داخلددی
کشورهای عربی را پایه خشم و ناآرامی در این سرزمينها دانسته (دهشيار،3131 ،الدف)3 :
39
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و همچنين پيامد ت ش غر

برای جااندداختن ارزشهدای ليبدرال در خاورميانده عربدی را

چيزی جز بیثباتی در منطقه نمیدانند (دهشيار،3131 ،

.)32 :،

از سوی دیگر ،آمریکا با ایجاد بیثباتی در خاورميانه و شمال آفریقا با تضعيف بيدداری
اس می و کشورهای مسلمان ،امواج اس مگرایی در حال رشد را در منطقه ضعيفمیکند تا
از این طریق ،بقایای نظامهای ليبرال دموکراسی غربی و حاميان دیکتاتور آنها را در منطقده
تضمينکند و این مهمترین چالش بيداری اس می در دهههای آتی در کشورهای مسدلمانان
خواهدبود (امه طلو.)313 :3192 ،
برناردلوئيس معتقد است این خود به اندازه کافی برای مسلمانان ناخوشدایند اسدت کده
ببينند پس از قرنها ثروت و قدرت ،رهبریای را که حق خود میدانند ازدستبدهند و بده
نقش دنبالهرو غر

تنزلیابند (لدوئيس ،) 1 :3193 ،بندابراین مدیتدوان اسدتنباطکدرد کده

آمریکا با حضور گسترده در منطقه و اشغال نظامی دو کشور عراق و افغانسدتان ،هدماکندون
به عنوان نماد استعمار جدید در چشم مسلمانان نمایانشدهاست به همين لحا این کشدور
منبو مهم انگيزه تشکيل و استمرار جریانهای اسد می قلمددادمیشدود (دکمجيدان:3177 ،
هستند (پاشاپور.)313 :319 :
مقام معظم رهبری در تبيين قيام و برانگيختهشدن مسدلمانان منطقده عليده قددرتهدای
مداخلهگر و تأثير آنها در نضج و رشد و استحکام جریانهای اس می اظهارمیدارند:

کجای دنيا جواندان و مدردان و زندان شدجاع یدک جامعده حضدور
اشغالگران را تحملمیکنند کده اینهدا [مدردم عدراق] تحمدلکنندد؟
هيچجا تحملنکردند ،این مخصو

عراق هدم نيسدت ،امدروز در

هرجای دنيدای اسد م ،آمریکداییهدا و انگليسدیهدا و امثدال اینهدا
حضوریابند و خود را با مردم مواجهسازند ،مدوج عظديم نهضدت و
بيداری اس می را لمس خواهندکرد (بيانات.)319 / /31 ،
به همين دليل است که هرایر دکمجيان در کتا
عر

جنبشهای اس می معایدر در دنيدای

مینویسد« :افکار عمومی و مردمی عر  ،آمریکا را در وقوع هرگونه حادثه ناگوار در
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 ،)333جریانهایی که با نظم دلخواه غر

و دولتهای غر گرای عربی در منطقه مخالف

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

منطقدده ،از شکسددتهددای نظددامی گرفتدده تددا مصدديبتهددای اقتصددادی ،شددریک مددیداننددد»
(دکمجيان .)317 :3177،مقام معظم رهبری دليل این تنفر را از سدوی ملدتهدای مسدلمان
منطقه به خاطر آن میدانند که :

ملتهای منطقه خاورميانه ،منطقه اس می و شمال آفریقا از تده دل
از آمریکا متنفرند ،چون در طول سالهای متمادی از آمریکا در این
منطقه خشونت دیدهاند ،دخالت نظامی دیدهاند،حقکشدی دیددهاندد
(بيانات ،)3199/1/33 ،امروز ملتها میدانند که حضدور نظدامی و
مسلز بيگانگان در هر منطقهای مایه ناامنی آن منطقه است (بيانات،
.)3131/3/3

 -3بحران فلسطین
بحران فلسطين ،یکی از عنایر تشدکيلدهندده هویدت مسدلمانان در خاورميانده اسدت
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(اسماعيلی .)33 :3192 ،پس زمينه منفی مسلمانان از یهودیدان ،شديوه تحميلدی و غایدبانه
شکلگيری رژیم یهيونيستی ،رفتار تجاوزگرانه آنان ،ایدئولوژی افراطگرایانه یهيونيسدم و
پیبردن به اهداف غربیها از تأسيس چنين رژیمدی در همسدایگی دول اسد می و عربدی،
موجوشدهاست تازمانیکه راهحلی عادالنه برای مسئله فلسطين به اجرا درنيامدهاسدت ایدن
موضوع همچنان یکی از ریشهها و انگيزههای بيداری اس می و گدرایش بده اسد مگرایدی
باشد.
اگرچه مسئله بيداری اس می قبل از ایجاد بحران فلسطين و اشغال ایدن کشدور نشدو و
نمو یافتهاست ،اما پس از جن ،جهانی اول و اع م تأسيس کشور یهودی در سرزمينهدای
اس می ،بحران فلسطين به نمونهای عينی و زنده در مقابل چشم مسدلمانان بدهعندوان نمداد
ضعف آنان ،و بیکفایتی حکام محافظهکار در حل مسئله بخشی از مسمانان و تحقيدر آندان
بهوسيله غر

تبدیلشدهاست.

جمهوری اس می ایران از بدو تأسيس ضمن قطو کامل روابدط بدا رژیدم یهيونيسدتی،
بهیورت رسمی خود را حامی ملت فلسطين دانست وتا به امروز سعیکدردهاسدت مسدئله
31
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فلسطين را از حالت اخت ف اعرا  -اسرائيل به منازعه حق جویانه دنيای اسد م بدا رژیدم
اشغالگر تبدیل کند که نمونه عينی آن اع م روز جهانی قددس در آخدرین روز جمعده مداه
مبارک رمضان از سوی حضرت امام خمينی (ره) بودهاست .به دليل ضرورت و اهميت این
موضو راهبردی ،مقام معظم رهبری نيز از مسئله فلسطين با عنوان جراحت عميق بدر پيکدر
امت اس می(بيانات )3197/7/31 ،و خنجری در پهلوی کشورهای مسلمان منطقه (بياندات،
 )3131/2/ 2یادکرده اند .ایشان یکی از مبادی ایلی طغيدان مسدلمانان ،رشدد و گسدترش
حرکتهای اس مگرایانه و موج جدید بيداری اس می را همين مسئله میدانندد ( بياندات ،
 .)3193/3 /این نکنه مورد تأکيد یاحونظران غربی همبودهاست بدهعندوان مثدال هرایدر
دکمجيان ناتوانی آشکار رهبران عر

در پایاندادن به اشغال سرزمينهای عدر

اسرائيل را عامل مشروعيت فرمانروایی حکدام عدر

بدهوسديله

و سدرخوردگی ،اضدطرا  ،نااميددی

گسددترده و احسدداس حقددارت مسددلمانان در مقابددل سددلطه اروپددا ،آمریکددا و اسددرائيل
بهشمارمیآورد (دکمجيان.)22 :3177 ،
بسياری از اندیشمندانی که بحران فلسطين و جنبشها و جریانهدای اسد می را مدورد
اگرچه فلسطين اشغالی فقط یک  1/3درید از وسعت سرزمينهای اس می در سراسر دنيا
را شامل میشود ،اما آنچه از اهميت ویژهای برای مسلمانان برخوردار است ،ع وه بر بُعدد
مذهبی و فرهنگی سرزمين فلسطين ،مسئله حيثيت و هویت مسلمانان است کده بدا بحدران
فلسطين گرهخدوردهاسدت .بدر همدين اسداس برنداردلوئيس از مسدئله فلسدطين بدهعندوان
سرشکستگی تحملناپذیر برای دنيای عر

و اس م یادمیکند (لوئيس.) 1 :3193 ،

مقام معظم رهبری تأثير بحران فلسطين را در بيداری اس می چنين بيانداشتهاند:

ظلم و زورگویی روزافزون رژیدم یهيونيسدتی و همراهدی برخدی
حکددام مسددتبد و فاسددد و مددزدور آمریکددا بددا آن از یددک سددو و
سددربرآوردن مقاومددت جاناندده فلسددطينی و لبنددانی و پيددروزی
معجزهآسای جوانان مؤمن در جن،های سدی و سده روزه لبندان و
بيست و دو روزه غزه از سوی دیگر ،از جمله عوامل مهمدی بودندد
33
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توجه عميق قراردادهاند به درستی بحران فلسطين را با مسئله هویت مسلمانان پيوند زدهاند.

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

که اقيانوس به ظاهر آرام ملتهای مصر و تدونس و ليبدی و دیگدر
کشورهای منطقه را به ت طم درآوردند ،انتفاضده اقصدی ،حتدی در
خارج از مرزهای جغرافيایی فلسطين ،عموم ملدتهدای مسدلمان و
عر را به یحنهکشاند (بيانات.)3131/7/3 ،
به هر تقدیر فلسطين یکی از محرکهای ایلی نضج تفکر ایجاد امت واحدده اسد می
است ضمن آنکه برخی از نویسندگان همچنين مسئله فلسطين را سرآغاز موج دوم بيدداری
اس می ()3373-3333میدانند (گنجی.)3 -33 :3199 ،

 -4وجود حکومتهای فاسد ،غربگرا و غیرمردمی
تأسيس و حمایت همهجانبه از حکومتهای دستنشدانده در تداریخ معایدر اسد م از
سوی قدرتهای استعماری دارای سابقه مشخص و طوالنی اسدت .پدس از جند ،جهدانی
دوم و به دنبال آن فروپاشی امپراطوری عثمانی ،دولتهدای انگلسدتان و فرانسده سدعی در
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تقسيم قلمرو ازهمپاشيده عثمانی ،و ت شکردند مهرههدای دسدتنشدانده خدود را در ایدن
منطقه حياتی به قدرت برسانند که بسياری از حکومتهای امدروزی از عربسدتان سدعودی
گرفته تا دولت هاشمی اردن و بسياری از سرزمينهای شمال آفریقدا از جملده آن کشدورها
محسو میشوند .وجود چنين حکومتهایی از سه جهت موجبات قيام ملتهدا و بيدداری
اس می را فراهمآوردهاست :اول ،ماهيت غيرمردمی این نوع حکومتها که درنهایدت آنهدا
را با بحران مشروعيت روبروکردهاست؛ دوم ،وابستگی این حکومتها به قدرتهای غربدی
و شرقی که بحران هویت و تحقير تاریخی را به تودههای مردم تحميلکدرده و سدوم فسداد
گسترده سياسی ،اقتصادی و اخ قی که دامنگير چنين نظامهایی شدهاست.
مقام معظم رهبری اگرچه بسياری از حکومتهای منطقه را رژیمهای وابسدته ،فاسدد و
غيرمردمی میدانند ،اما منشا ایلی این مسئله را عقبه بينالمللی این رژیمها مطرحمیکنندد
و نوک پيکان انتقادات خود را دستهای آشکار و نهان بينالمللی حامی چنين رژیدمهدایی
متوجهکردهاند .ایشان در اینباره اظهارمیدارند:

ملتها فقط مشکلشان این نيست که با این دیکتاتور مواجهاند [یدا
3
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فقط] با یک آدم مستبد مواجهاندد ،مشکلشدان ایدن اسدت کده ایدن
دیکتاتور عقبهای از قدرتهای بينالمللدی دارد ،آنهدا هسدتند کده
دارند منافو این کشور و این ملت را پایمال و نابودمیکنند (بياندات
 ،)3131/ /1 ،ببينيد امروز در دنيدا عليده مسدلمانان چگونده عمدل
مىشود! این به خاطر آن است که در هر نقطده ،جد دان مسدلمانان
فهميده اند که دستگاه استکبار از فشار بر مسلمانان و قتل عام آنهدا
خشنود مى شود؛ لذا آزادانه بده مسدلمين آسديو مدىرسدانند ،ایدن
وضعيت مسلمانان انق بى در الجزایر است ،...در کدام نقطده عدالم
است که مسلمانان از قبل خباثت استکبار جهدانى و دسدتگاه سدلطه
جهانى به نحوى آسيو نبينند و فشار بر آنهدا وارد نشدود؟ عد ج
چيست جز ایستادگى خود مسلمانان (بيانات.)3173/1/31 ،
معظمله وجود شکاف عميق ميان ملتها و دولتهای غر گرای منطقه را نيز پدیدهای
میدانند کده بدهواسدطه وابسدتگی ایدن حکومدتهدا بده غدر

ایجادشددهاسدت (بياندات،

زمان بهواسطه دیکتاتوریِ حاکمان فاسد منطقه و سلطه سياسی آمریکا و غدر

و حمایدت

آنها از حکومتهای دستنشانده پایمالشدهاست (بيانات.)3131/2/ 2 ،
افزون بر این ،مردمیبودن قيامهای اس می منطقه یکی از محوریتدرین شاخصدههدایی
اسددت کدده مقددام معظددم رهبددری در بيشددتر سددخنرانیهددای خددود (بيانددات 3/3 ،و  1/33و
 - )3131/1/ 2از جمله مورد زیر  -به آن اشارهکرده اند:

مردمىبودن این انق

ها مهمترین عنصر در تشکيل هویدت آنهدا

است .قدرتهاى خارجى با آخرین تواناییهدا و شدگردهاى خدود
سعىمیکردند حکام مستبد و فاسدد و وابسدته را در ایدن کشدورها
حفظکنند و فقط هنگامى از حمایت آنها دست برداشتند که قيام و
عزم مردم ،هيچگونه اميددى بدراى آنهدا بداقى نگذاشدت (بياندات،
 ،)3131/2/ 2آنچه که شما م حظهمیکنيد در مصر ،در تونس ،در
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 )3193/3 /و بر این اعتقادند که احيا و تجدید عزت و کرامت ملی مسدلمانان در طدول

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

ليبددى ،در یمددن ،در بحددرین و در برخددى از کشددورهاى دیگددر
اتفاقافتادهاست ،که مردم خودشان وارد یحنه شدده اندد ،ملدتهدا
خودشان همت گماشتهاند بر اینکه سرنوشت خودشان را در دسدت
بگيرند (بيانات.)3131/2/3 ،
دستنشاندگی حکومتهای بيشتر کشورهای خاورميانه و شمال آفریقدا نيدز مسدئلهای
اسددت کدده مقددام معظددم رهبددری در تحليددل چرای دی اوجگيددری بيددداری اس د می بددر آن
تأکيدداشتهاند ،از منظر ایشان؛ وابستگی و حکام دستنشانده آمریکدا و غدر

بدا ملدتهدا

کاریکردند که این ملتها احساسکردند جز قيام ،جز حرکت عظيم عمومی ،جز انقد

،

راهی در مقابل آنها نيست (بيانات.)3131/3/3 ،
وابستگی مفرط حکومتهای عربی -خاورميانهای به غر

ع وه بدر تحقيدری کده بده

ملتهای این منطقه واردآوردهاست ،بهواسطه نوع حکومتی بسته ،غيرمردمی و غيرپاسخگو
با فسادهای گسترده مالی و اقتصادی همراه بودهاست که به دنبال آن موجو گسترش فقدر،
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بيکاری و افزایش شکاف بين تودههای فقير و غنی شدهاست .تحليل گران بر این اعتقادندد
که در کارنامه رژیمهای اقتددارگرا از زمدان اسدتق ل تداکنون در بيشدتر کشدورهای عربدی
خاورميانه ،چيزی جز فقر گسترده ،شکاف ژرف طبقاتی ،کمبود نهادهدای سياسدی ،ضدعف
جامعه مدنی ،کمرنگی حضور فرد در جامعه و بیثباتی فراگير به چشم نمیخورد (دهشيار،
،3131

 .)33 :دکمجيددان معتقددد اسددت ،بددهطددور تقریبددی تمددامی کشددورهای عربددی

عدمی حيت و سو حکومت نخبگان ،توزیو بدد ثدروت و فدراهمبدودن پدول حایدل از
فروش نفدت ،شدکاف ميدان طبقدات اجتمداعی را وسديوکدرده و در همدان حدال فسداد و
مصددرفگرایدی بددیحددد و حصددری را ميددان فرمانروایددان و عوامددل آنهدا رواج دادهاسددت
(دکمجيان .)23 :3177 ،همچنانکه «حسن نافعه» پژوهشدگر و اسدتاد دانشدگاه قداهره سده
مشخصه استبداد ،فساد و وابستگی به آمریکا و اسرائيل را با درجات مختلف ،وجه مشترک
بسياری از حکومتهای عر

میداند (سجادپور.)33-37 :3131،

از لحا سياسی نيز منطقه خاورميانه عربی به شددت اقتددارگرایی ،سلطانيسدم و نظدام
موروثی را تجربهکردهاست .مطالعات نشان میدهند که کشورهای این منطقه هنوز حتدی بدا
33

بهرام اخوان کاظمی ،اهللکرم مشتاقی

وضعيت نيمهدموکراتيک فایله قابلتوجهی دارند تا چه رسد به تثبيتیدافتگی دموکراتيدک
(سردارنيا)7-9 :3199 ،؛ همچنين بخش اعظم احزا
تاکنون در هيچ انتخاباتی یک رئيسجمهور عر

فعال سياسی ماهيدت شدکلی دارندد.

از قدرت کنار نرفتهاست .همچندان مواندو

آشکاری در برابر مجالس این کشورها پيشبينینشده و فرد محوری در فرایند تصميمگيری
در جهان عر

همچنان غلبه دارد (یوسف احمد.)333 :3191،

بر اساس همين معيارها مقام معظم رهبری ،ضدیت با استبداد و تسليمنشددن در مقابدل
آن را یکی از ارکان قيامهای اس می منطقه دانسته (بيانات )3131/2/ 2 ،و بر این باورند:

ملتهاى انق

کرده و آزادشده ،یکى از مهمترین خواستههایشدان

حضور و نقش قاطو مردم و آرائشان در مددیریت کشدور اسدت ،و
چون مؤمن به اس مند ،پس مطلو آنان نظام مردمساالرى اس مى
است؛ یعنى حاکمان با رأى مردم برگزیددهمدیشدوند و ارزشهدا و
ایول حاکم بر جامعه ،ایول مبتنى بر معرفت و شدریعت اسد مى
است (بيانات.)3131/2/ 2 ،

بيداری اس می عنوانی است که بنا به دالیل فرهنگی ،تمدنی ،هویتی ،اجتماعی و دیندی
به حوادثی که منطقه خاورميانه و شدمال آفریقدا را دسدتخوش تحدوالت و دگرگدونیهدای
گستردهایکرده اط قمیشود .تحوالت خاورميانه و شمال آفریقا همانندد تمدامی تحدوالت
بزرگ سياسی و اجتماعی ریشه در واقعيات تاریخی ،تمدنی ،فرهنگی و هویتی دارند.
در پژوهش حاضر ریشههای تحوالت منطقه در دو گروه عمده عوامل درونزا (عواملی
که با فردِ انسانی ،خدود و ناخودآگداه انسدانِ مسدلمان در ارتبداط بدوده و طدی فراینددی از
نسلهای گذشته به وی منتقلمیشود) و عوامدل بدرونزا (عدواملی کده از خدارج از فدرد و
اندیشه او نشأتمیگيرد و یک حادثه مشخص آن را میتواند ایجادکندد) ،بدا روش تحليدل
اسنادی بررسیشد .همچنين موضوع ماهيت پدیده بيداری اسد می و علدل موجدده آن بدا
رهيافت یادشده ،از منظر مقام معظم رهبری و سپس پارهایدی از یداحونظدران مسدلمان و
33
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نتیجهگیری

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

غربی ،و نيز با پاسخ به پرسشهای مطروحه ،مدعا و مفروض ارائهشده بررسیشد .در ایدن
راستا ضمن تبيين مفهوم ،ماهيت و ریشههای پدیده بيدداری اسد می از نگداه مقدام معظدم
رهبری ،عواملی همچون شکست الگوهدای غيراسد می و رشدد اسد مخدواهی ،احسداس
سرخوردگی  ،تحقير تاریخی و بازگشت به هویت اس می ،تد ش شخصديتهدای بدزرگ
فکری و جهادی و جریانساز اس می ذیل ریشهها و عوامدل درونزا؛ و مدواردی از جملده
وقوع انق

اس می ایران ،پيشينه استعماری و حضور قدرتهای غربی در منطقه ،بحدران

فلسطين ،وجود حکومتهای فاسد ،غر گدرا و غيرمردمدی تحدت عندوان عوامدل بدرونزا
بررسیشدند و تأثير انکارناپذیر آنها بر ظهور و پاگيری جریان بيداری اس می تبيينشدد و
این نکته در استدالل واضزشد که این پدیده و عوامدل موجدده آن ،موضدوعی محددود بده
حواد

یکی دو سال اخير در برخی کشورهای مسلمان عربی نيست ،بلکه قددمتی همپدای

جنبش های اس می در یک قرن و نيم اخيدر دارد و مدیبایسدت بيدداری اسد می فعلدی را
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بهعنوان محصول این جنبشها و در ذیل آنها و با نگرشی اس می و نه غربی بررسیکرد.

منابع
1ـ منابع فارسی

د اسپوزیتو ،جان.ال ( ،)3192انقد

ایدران و بازتدا

جهدانی آن ،ترجمده محسدن مددیر

شانهچی ،تهران :انتشارات باز.
د اسدی ،علی و طهمور

غ می (بهار« ،)3131واکاوی بنيادگرایی اس می در خاورميانده»،

اط عات سياسی و اقتصادی ،سال ، 3شماره  ، 91یص .31-21
د اسماعيلی ،حميدرضا ( ،)3192القاعده از پندار تا پدیدار ،تهران :اندیشهسازان نور.
د الغنوشی ،راشد (  ،)317حرکت امام خمينی و تجدیدد حيدات اسد می ،ترجمده هدادی
خسروشاهی ،تهران :موسسه اط عات.
د امهطلو ،مصطفی (« ،)3192غفلدت غربدی و بيدداری اسد می :دو حرکدت متعدارض در
دنيای معایر» ،فصلنامه 33خرداد ،شماره  ،3تابستان ،یص .33-339
د پاشاپور،حميد (  ،)319نهضتهای اسد می؛ بدازیگران جدیدد نظدام بدينالملدل .تهدران:
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موسسه اندیشهسازان نور.
د حسنين هيکل ،محمد (  ،)312ایران :روایتی کده ناگفتده ماندد ،ترجمده حميدد احمددی،
تهران :انتشارات الهام.
اس می ایران بر کشورهای اس می .تهران:

د حشمتزاده ،محمد باقر ( ،)3197تأثير انق
پژوهشگاه فرهن ،و اندیشه اس می.

د دکمجيان ،هرایر ( ،)3177اس م در انق

 :جنبشهای اس می در دنيای عدر  ،ترجمده

حميد احمدی ،تهران :انتشارات کيهان

د دهشيار ،حسين ( ،3131الف)« ،بهار عربی :شورش بر مدرنيته وارداتی» ،اط عات سياسی
و اقتصادی ،سال  ، 3بهار ،3131شماره  ، 91یص .3-33
د دهشيار ،حسين (تابستان ،3131

)« ،جهان عر  :بنيادهای داخلی و بينالمللی؛ بیثباتی

پردامنه» .اط عات سياسی و اقتصادی ،سال  ، 3شماره ، 93

.3-39

د سجادپور ،محمدکاظم (« ،)3131گزارش هشتمين اجد س خاورميانده مؤسسده کدوربر»،
ماهنامه رویدادها و تحليلها ،سال  ، 3شماره  ، 33یص .37- 1
جمشيدیها و موسی عنبری ،تهران :مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
د سردارنيا ،خليلاهلل (« ،)3199موانو عددم پيشدبرد دموکراسدیسدازی در شديخنشدينهدای
خليجفارس» ،فصلنامه مطالعات خاورميانه ،شماره ،39-33

د یدیقی،کليم ( ،)3173نهضدتهدای اسد می و انقد

.3-1

اسد می ایدران ،ترجمده هدادی

خسروشاهی ،تهران :انتشارات اط عات سياسی و اقتصادی.
د قوام ،عبدالعلی ( ،)3193روابط بينالملل ،نظریهها و رویکردها ،تهران :سمت.
د کپل ،ژیل (  ،)319پيامبر و فرعون ،ترجمه حميد احمدی ،تهران :انتشارات کيهان ،چاپ سوم
د گنجی ،عبداهلل ( ،)3199موج سوم بيداری اس می ،تهران :مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور.

د لوئيس ،برنارد ( ،)3193مشکل از کجا آغاز شد؟تأثير غر

و واکنش خاورميانده .ترجمده

شهریار خواجيان ،تهران :نشر اختران ،چاپ اول.
د مطهری ،مرتضی ( ،)3177نهضتهای یدساله اخير ،تهران :انتشارات یدرا.
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د سعيد ،بابی (« ،)3173هراس بنيادین :اروپامدداری و ظهدور اسد مگرایدی» ،ترجمده غ مرضدا

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

د نجاتی حسينی ،محمود (« ،)3197جهانی شدن امپریاليسدم فرهنگدی و اسد م سياسدی در
خاورميانه» .فصلنامه مطالعات خاورميانه ،شماره  ،33-33یص .23-33
د والیتی ،علیاکبر ( ،)3131بيداری اس می ،تهران :بینا.
د ولترني ،،رابرت (« ،)3193ریشههدای محبوبيدت اسد مگرایدان» ،ترجمده سدعيد گلکدار.
فصلنامه مطالعات خاورميانه ،شماره  ،3یص .333-3 2
در ابتدای قرن بيست و یکم» ،ترجمه محمدود

د یوسفاحمد ،احمد (« ،)3191جهان عر

موسوی بجنوردی .فصلنامه مطالعات خاورميانه ،شماره  ، 7یص .331-313
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د بيانات رهبر انق

اسد می در دیددار بدا کدارگزاران نظدام و قشدرهای مختلدف مدردم

( ،)3193/2/33پایگاه اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می در دیدار بدا مسدئوالن نظدام و سدفرای کشدورهای اسد می

( ،)3131/2/3پایگاه اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می در جمو سفرا و نمایندگیهدای سياسدی ایدران در خدارج از

کشدددور ( ،)3131/31/7پایگددداه اطددد عرسدددانی دفتدددر مقدددام معظدددم رهبدددری،
.http://www.leader.ir
د بيانات رهبر انق

اس می در حرم مطهر رضوی ( ،)3131/3/3پایگاه اط عرسانی دفتدر

مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می درخطبه عربدی نمداز جمعده ( ،)3193/33/33پایگداه اطد ع

رسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می در دیدار با مسئوالن نظام در روز عيدد مبعدث (،)3131/3/3

پایگاه اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
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اسد می در دیددار بدا معلمدان و کدارگران ( ،)319 / /31پایگداه

د بياندات رهبدر انقد

اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می به مناسبت بيستمين سدالگرد رحلدت حضدرت امدام خميندی

(ره) ( ،)3199/1/33پایگاه اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
اسد می در دیددار پایگداه نيدروی دریدایی ارتدش در بنددرعباس

د بياندات رهبدر انقد

( ،)3131/3/3پایگاه اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د خطبه نمداز عيدد فطدر ( ،)3197/7/31پایگداه اطد عرسدانی دفتدر مقدام معظدم رهبدری،
.http://www.leader.ir
د بيانات رهبر انق

اس می در دیدار با مسدئوالن نظدام در روز مدي د پيدامبر اکدرم(

)

(  ،)3193/3 /پایگاه اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبدر انقد

اسد می در کنفدرانس بدينالمللدی حمایدت از انتفاضده فلسدطين،

( ،)3131/7/3پایگاه اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می در دیدار مهمانان خارجى شدرکتکنندده در مراسدم سدالگرد

.http://www.leader.ir
د بيانات رهبر انق

اس می در حدرم مطهدر حضدرت امدام خميندی (ره) (،)3131/1/33

پایگاه اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبدر انقد

اسد می در جمدو مسدئوالن نظدام و سدفرای کشدورهای اسد می

( ،)3131/2/3پایگاه اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می در دیدار با مسئوالن نظام در روز مبعدث پيدامبر اکدرم (

)

( ،)3131/3/3پایگاه اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می در دیدار با مسئوالن نظام و ميهمانان خدارجی شدرکتکنندده

در مراسم دهه فجر در سالروز عيد مبعث ( ،)3171/33/31پایگاه اط عرسانی دفتر مقدام
معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می در دیددار بدا جمعدی از دانشدجویان ( ،) 3131/3/33پایگداه
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ارتحال حضرت امام (ره) ( ،)3173/1/31پایگاه اط عرسانی دفتدر مقدام معظدم رهبدری،

بیداری اسالمی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می در دیدار بدا جمعدی از شدعرا ( ،)3131/3/ 3پایگداه اطد ع

رسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می در بيستمين سالگرد رحلت امام خميندی (ره) (،)3199/1/33

پایگاه اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می در دیدار بدا کداگزاران نظدام و سدفرای کشدورهای اسد می

( ،)3193/ /2پایگاه اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می در جمو مسئوالن وزارت امور خارجه ( ،)3191/3/ 3پایگداه

اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
د بيانات رهبر انق

اس می در اج س بينالمللی بيداری اسد می ( ،)3131/2/ 2پایگداه

اط عرسانی دفتر مقام معظم رهبری.http://www.leader.ir ،
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Abstract
The main thrust of the present paper is to find out the internal and
external reasons behind the current Islamic awakening from the viewpoint of
the Leader of Islamic Revolution, Ayatollah Seyed Ali Khamenei. Besides
the viewpoints of Ayatollah Khamenei, the approaches of others too have
been discussed. Among the findings of the present research is that due to
historical, cultural and identity considerations, the term Islamic awakening is
more capable of becoming a framework for analysis of the developments in
the Middle East and North Africa. Meanwhile, both internal and external
factors are behind the recent developments. The internal factors include such
issues as the failure of the non-Islamic models, growth of Islamism,
frustration of the masses as well as the attempts of the intellectual figures and
freedom fighters and Islamicization. External factors include such issues as
the victory of the Islamic Revolution of Iran, colonial backgrounds, the
presence of foreign powers in the region, the Palestinian crisis and corrupt,
West-oriented and unpopular governments.
Keywords: Islamic Awakening, Ayatollah Khamenei, Islamic identity,
Islamic Revolution of Iran
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