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درس بیست و ششم1

بیداری اسالمی در جهان اسالم

انقالب  به  ایران که سرانجام  با روند بیداری اسالمی در  در درس های گذشته 
و  علل  اسالمی،  بیداری  تعریف  با  درس  این  در  شدید؛  آشنا  شد،  منتهی  اسالمی 

زمینه های شکل گیری آن در دیگر کشورهای اسالمی آشنا می شوید.

تعریف بیداری اسالمی
بیداری، از نظر لغوی به معنی هوشیاری و برخورداری فرد از آگاهی است. بیداری اسالمی، به 
معنای حالت برانگیختگی و آگاهی در امت اسالمی، تجدید حیات اسالم در کالبد فرد و جامعه، دعوت 

مجدد به اسالم، احیای ارزش های اسالمی و بازگشت به خویشتن اسالمی است.2

اهداف بیداری اسالمی
است.  اجتماعی  و  فردی  زندگی  عرصٔه  به  دین  بازگرداندن  اسالمی  بیداری  هدف  عمده ترین 
هدف های غایی و متعالی آن، ساختن تمدن جدید اسالمی و در نهایت تأسیس یک تمدن اسالمی با گسترٔه 
جهانی است که در آن عقالنیت با معنویت، قدرت با اخالق، دانش با ارزش و علم با عمل جمع شود.3 

خاستگاه  و سرآغاز بیداری اسالمی 
بیداری اسالمی متعلق به کشور و منطقٔه خاصی نیست و به کل جهان اسالم تعلق دارد؛ با این حال 
1. این درس در سال 1392 توسط آقای دکتر علی اکبر والیتی به عنوان ضمیمه کتاب تاریخ معاصر ایران به طور جداگانه تألیف و 

منتشر شد. سپس با اعمال تغییراتی به کتاب درسی ملحق گردید.
2. صوفی نیارکی، تقی، بیداری اسالمی)هویت تمدنی و چالش های پیش رو( در اندیشۀ حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری، 

تهران، نهضت نرم افزاری، 1391، ص 29. 
3. همان، ص 30.
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خاستگاه اولیٔه آن چهار کشور مهم ایران، مصر، عثمانی و هند بوده  است. در هرکدام از این کشورها، 
رخدادهای مهمی به وقوع پیوست که باعث جهش فکری اندیشمندان، متفکران، مبارزان مسلمان و 
سپس مردم برای بازیابی هویت واقعی خود، یعنی هویت اسالمی از طریق بازگشت به خویشتن اسالمی 
شد. آشنایی با غرب نیز به همان اندازه در شکل گیری بیداری اسالمی تأثیر داشته است که اندیشمندان 
و متفکران مسلمان اقدام به مطالعه و سپس مقایسٔه علل پیشرفت جهان غرب و علل عقب ماندگی جهان 
اسالم کردند. به  عبارت دیگر، متفکران و مبارزان مسلمان اقدام به ریشه یابی علل افول تمدن اسالمی 
پس از تجربه کردن دوران درخشان و پرافتخار گذشته و همچنین شکل گیری تمدن غرب پس از سپری 

کردن دوران جهل و تاریکی قرون وسطی کردند.
تعیین تاریخی دقیق برای آغاز بیداری اسالمی کار آسانی نیست؛ اما در هر یک از کشورهای 
ذکر شده حوادثی رخ داد که نقطٔه آغازی برای تاریخ بیداری محسوب می شود. در اینجا به اختصار 

این موضوع را در سه سرزمین اسالمی بررسی می کنیم.
١. عثمانی: شکست امپراتوری عثمانی از دولت های اروپایی و از دست دادن برخی مناطق 

مسلمان نشین، متفکران این منطقه را به بازنگری در افکارشان واداشت. 
2. مصر: سلطٔه استعماری انگلستان بر این کشور، نقطٔه عطفی در تاریخ این کشور محسوب 

می شود و باعث شد اندیشمندان مصری را به تفکر وادارد. 
3. هند: تسلط استعمار انگلیس بر شبه قارٔه هند و شکست مقاومت مسلحانٔه مسلمانان هند در 

برابر انگلیسی ها1 سرآغاز بیداری دانشمندان مسلمان این منطقه بود.

عوامل زمینه ساز شکل گیری بیداری اسالمی
1. آگاهی نسبت به عقب افتادگی های علمی، اقتصادی و اجتماعی جوامع اسالمی؛

2. آگاهی از پیشرفت های مادی و علمی جهان غرب و مقایسٔه آن با جوامع اسالمی؛
3. توجه به گذشتٔه پرافتخار و پرشکوه جهان اسالم و موفقیت آن در ایجاد تمدن اسالمی؛

نقش  و  بشری  معارف  و  و غنی اسالم در عرصه های مختلف علوم  میراث علمی  به  توجه   .4
دانشمندان اسالمی در هدایت قافلٔه بشری؛

5. توجه به خرافات، بدعت ها و کاستی های موجود در عرصٔه اندیشٔه دینی در جهان اسالم؛
6. توجه به تشتت، تفرقه و درگیری های فرقه ای در جوامع اسالمی؛ 

1. والیتی، دایرة المعارف بزرگ اسالمی )مدخل: بیداری اسالمی(، تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی، 1383، ج 13.
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٧. استبداد، ظلم، چپاول اموال و بی عدالتی حاکمان کشورهای اسالمی؛
٨  . وابستگی برخی از سردمداران جوامع اسالمی به کشورهای استعمارگر؛

٩. استعمار کشورهای اسالمی و آگاهی به ابعاد و پیامدهای آن؛
آزادی،  قبیل  از  غرب،  در  موجود  اجتماعی  و  سیاسی  فکری،  جدید  مفاهیم  با  1٠. آشنایی 

برابری، استقالل و… . 

شیخ محمد عبده )1248ــ 1284ش/  1849ــ 1905م(
االزهـر  دانشگاه  مفـتی  مصلـح،  متـکلـم،  متفـکر، 
و  نواندیشان  برجسته ترین  از  وی  مصری؛  روزنامه نگار  و 
اسالم،  جهان  در  اجتماعی  اصالح طلبان  و  دینی  احیاگران 
شاگردان  از  او  می شود.  محسوب  عرب  جهان  در  به ویژه 
و  افکار  از  و  بود  اسدآبادی  سیدجمال الدین  برجستٔه 
کنار  در  عبده  پذیرفت.  زیادی  تأثیر  نیز  وی  اندیشه های 
تدریس و خطابه، به روزنامه نگاری هم روی آورد. او به همراه 

سیدجمال روزنامٔه »عروة  الوثقی« را در پاریس منتشر کرد. 
اندیشٔه دینی مسلمانان  به بحران  عبده توجه خاصی 

در مواجهه با تمدن غرب و مقتضیات جدید جهان اسالم داشت. او همچون سیدجمال در پی وحدت 
جهان اسالم بود و مقاالت زیادی در این زمینه نوشت. همچنین با تعصب های فرقه ای مخالف بود و 
استبداد داخلی و استعمار خارجی را از عوامل اصلی عقب ماندگی مسلمانان می دانست. به نهج البالغه 
توجه خاصی داشت و به قول خودش، وقتی نهج البالغه را کشف کرد، درصدد شرح و نشر آن برآمد. 
عبده گرایش به اعتدال داشت و توانست نهضت بیداری اسالمی زمانٔه خود را به سمت اعتدال سوق 

دهد. این موضوع در آن عصر اهمیت زیادی داشت.

ویژگی های مشترک بیداری اسالمی در کشورهای گوناگون
ــ تمایل برای بازگشت به اسالم راستین و اصیل؛

ــ توجه به وحدت جهان اسالم؛
ــ استعمارستیزی و ضدیت با نظام سلطه؛
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ــ مبارزه با استبداد و دیکتاتوری حاکمان؛
ــ مردمی بودن و حضور گروه های مختلف اجتماعی در آن.

حسن البناء )1285ــ1327ش/1906ــ 1949م(
به  که  بود  مصری  اسالم گرای  مبارز 
اسالمی  جمعّیت  همفکرانش  از  عده ای  همراه 
را  المسلمون(  )االخوان  المسلمین«  »اخوان 
نهاد.  بنیان   1٩2٨ مارس   /13٠6 اسفند  در 
امت  وحدت  و  برادری  پیوند  ایجاد  وی  هدف 
اسالمی برای بازیابی عظمت و شکوه اسالم از 
مبارزه  مذهبی،  شعائر  و  احکام  احیای  طریق 
بردن  بین  از  بند   و  باری،  بی  و  فجور  و  با فسق 

محسوب  اسالمی  جامعٔه  ستون  اسالمی  امت  وحدت  وی  نظر  از  بود.  بی اعتقادی  و  تردید  روحیٔه 
می شد. حسن البناء برای تحقق اندیشه ها و نظریات خود مؤسسات گوناگون فرهنگی ــ مذهبی تأسیس 
و روزنامٔه »اخوان المسلمین« را منتشر کرد. وی به منظور ارتقای سطح معرفتی و انسانی زنان مسلمان 
نیز تشکیالت »اخوات المسلمات« را تأسیس کرد. وی همچنین از پیشگامان تقریب مذاهب اسالمی و 
جزو مؤسسان »جماعة  التقریب بین المذاهب االسالمیة« در قاهره بود. در نهضت بیداری تحت رهبری 
حسن البناء، مسئلٔه صهیونیسم و استعمارگر جدید یعنی آمریکا جایگاه مهمی داشت. با تالش های مستمر 
او، اخوان المسلمین روز به روز گسترش یافت و شعبه های آن از چهار شعبه در سال 13٠٨ش / 1٩2٩م 
ـ  1٩4٨م نیز  به هزار شعبه در سال 132٧ش /1٩4٨م رسید و بین سال های 1325ــ132٧ش/1٩46ـ
شعبه های آن در فلسطین، سودان، عراق و سوریه دایر شد. در اوایل زمستان 132٧/اواخر 1٩4٨م، 
اخوان المسلمین خطری جّدی برای پادشاهی مصر به شمار می رفت؛ از این رو، تصمیم به انحالل آن 

گرفته شد. حسن البناء نیز در 23بهمن 12/132٧ فوریٔه 1٩4٩توسط عوامل دولت مصر ترور شد. 
به شدت  غیردینی،  ملی گرایی  نیز  و  )سکوالریسم(  سیاست«  از  دین  »جدایی  با  حسن البناء، 
مخالف بود و جدایی دین از سیاست را »نخستین گام سستی و منشأ فساد« می دانست. همچنین دربارٔه 
یا شهروندی  نژادی  یا اختالفات  بر این عقیده بود که اسالم هیچ گونه مرز جغرافیایی،  نیز  عرب گرایی 
را به رسمیت نمی شناسد. حسن البناء تمام مسلمانان را یک »امت« و کشورهای مسلمان را تنها یک 

کشور می دانست.
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بیداری اسالمی در جهان عرب
سرآغاز بیداری اسالمی در جهان عرب به تحوالتی برمی گردد که کشورهای عربی از راه های 
گوناگون با فرهنگ و تمدن غربی و نظام سیاسی غرب آشنا شدند و در مقایسٔه خود با غربی ها به عمق 
عقب ماندگی خود پی بردند. متفکران و اندیشمندان مسلمان عرب، یکی از راه های رفع عقب ماندگی را 

در بازگشت به اسالم اصیل و راستین دانستند. 

عبد الرحمن کواکبی

بیداری اسالمی در شبه قارۀ هند
بیداری اسالمی در شبه قارٔه هند ارتباط مستقیمی با ورود استعمارگران به هند و سلطٔه آنان بر این 
سرزمین داشت. در طول دوران سلطٔه استعماری انگلستان بر هندوستان، امیران، عالمان و اندیشمندان 
مسلمان آن کشور برای احیاء اسالم و مبارزه با استعمارگران به پا خاستند؛ برخی از طریق مبارزٔه سیاسی 

و نظامی و عده ای از طریق فعالیت های فکری و فرهنگی اهداف خود را تعقیب می کردند1.
به دنبال استقالل پاکستان از هندوستان درسال 1326 ش/ 1٩4٧م، شخصیت ها و جمعیت های 
رهبری  به  که  جعفری«  فقه  »نهضت  بردند.  پیش  را  اسالمی  بیداری  جریان  سنی  و  شیعه  اسالمی 

مفتی جعفر حسین تأسیس شد، یکی از مهم ترین جریان های بیدارگری اسالمی در پاکستان بود.

1. خامنه ای، مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان، ص 20 ؛ موثقی، جنبش های اسالمی معاصر، ص 18٨ــ 204.
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ـ 1358ش(  ابواالعلی مودودی)1903ــ1979م/1282ـ
روزنامه نگار، متفکر، احیاگر دینی و فیلسوف سیاسی در شبه  قارٔه هند؛ وی یکی از اندیشمندان 
در  به ویژه  اسالم،  جهان  در  عمیقی  تأثیرات  او  کالمی  سیاسی  دیدگاه های  که  است  اسالم  جهان 
مؤسسٔه  1317ش  1938م/  سال  در  ابتدا  اندیشه هایش،  پیشبرد  برای  او  است.  داشته  شبه قارهٔ  هند 
دارالسالم و سپس در سال 1941م/1320ش جماعت اسالمی را برای این کار تأسیس کرد. جماعت 
اسالمی پاکستان، حزبی است که معتقد به احیای اسالم واقعی بوده است. جماعت اسالمی مخالف 
تشکیل کشور پاکستان بود اما پس از تقسیم هند، مودودی به پاکستان رفت. او معتقد به بازگشت به 
سنت های اصیل اسالمی و اسالم سیاسی بود. وی دین اسالم را دینی کامل می دانست که در تمامی 
حوزه های زندگی انسان اعم از خصوصی و عمومی حضور دارد و به همین سبب نظام سیاسی مورد 
نظر وی نیز کامالً رنگی دینی و اعتقادی داشت. هدف اصلی حزب جماعت اسالمی، تشکیل حکومت 
اسالمی و اجرای احکام اسالم در کشور پاکستان بود. مودودی تالش می کرد تا با استمداد از اصول 
دینی، و بهره گیری از نظریات جدید سیاسی، نظریه ای هماهنگ با جهان امروز و در عین حال کامالً 
اسالمی ارائه کند. از مهم ترین آثار مودودی، »جهاد در اسالم« است. نشریه ای را نیز به نام »ترجمان  
قرآن« راه اندازی کرد که تا پایان عمرش منتشر می شد. او در سال 1953م/1332ش دستگیر و به اعدام 
محکوم شد، اما مدتی در زندان ماند و بعدها مجازاتش تخفیف یافت و از زندان آزاد شد و عاقبت در 

سال 1979م/1358ش درگذشت.

بیداری اسالمی در عثمانی و ترکیه
بخش مهمی از جریان بیداری اسالمی در عثمانی در واکنش به ناکامی در برابر تهاجم دولت های 
اروپایی و ورود امواج غرب گرایی به آن امپراتوری شکل گرفت که در قالب اصالحات به مرحلٔه اجرا 
به دلیل محدودیت های ایجاد شده در حوزٔه نفوذ علما  نیز  بیداری اسالمی  در  آمد. بخش دیگری از 
پیروان طریقت ها، علما و  از سوی  آمد. واکنش های احیاگرانٔه اسالمی غالباً  پدید  نیروهای مذهبی  و 
طالب علوم دینی بود. در دوره های اصالحات، گام های مهمی برای غربی سازی نظام اداری و سیاسی، 
پذیرش نهادهای مدنی غرب، عرفی کردن نظام حقوقی و قضایی صورت گرفت که موجب ضعف نهادها 
و نظام آموزش دینی شد. متقابالً، واکنش های قابل توجهی از سوی علما و نیروهای مذهبی علیه این 

جریان شکل گرفت.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل گیری کشور ترکیه، کمال آتاتورک در آن کشور به 
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به همین دلیل جنبش های  بود؛  از سیاست  ترکیه و جدایی دین  به دنبال غربی سازی  او  قدرت رسید. 
اسالمی مخالف برنامه های خود را به شدت سرکوب کرد.

پس از مرگ آتاتورک، اسالم گرایان در ترکیه فرصت فعالیت پیدا کردند و مساجد، مؤسسات 
و  دو شاخٔه سنت گرا  به  ترکیه  اسالم گرای  گروه های  مرور  به  یافت.  رونق  مذهبی  نشریات  و  فرهنگی 
متجدد تقسیم شدند. سنت گرایان از اساس مخالف غرب بودند ولی متجددان در پی یافتن راهی برای 

سازش میان اصول دین و دستاوردهای دانش نوین بودند.
از ویژگی های بارز بیداری اسالمی در ترکیه، روی کار آمدن دولت های اسالم گرا و سرنگونی 

آنها با کودتاهای ارتش است که خود را میراث دار آتاتورک می داند.

علل ناکامی حرکت های بیداری اسالمی در گذشته
1. خودباختگی در برابر توسعٔه فنی، علمی و مادی تمدن غرب؛

2. تسلط تحصیل کردگان در جوامع غربی و شرقی در امور مدیریتی، فرهنگی و علمی جوامع 
اسالمی؛

حکومت های  ایجاد  و  کودتا  یا  و  اشغال  تهدید،  طریق  از  شرق  و  غرب  نظامی  استیالی   .3
دست نشانده و وابسته؛

4. غلبٔه روحیٔه یأس و ناامیدی بر افکار عمومی مسلمانان و از میان رفتن اعتماد به نفس آنها در 
امکان ایجاد تغییر و تحول بنیادین؛

5. ایجاد و غلبٔه روحیٔه سازش با حکومت های جائر در میان مسلمانان؛
6. رسـوخ و نفـوذ تفکـرات مـادی مکاتـب سـرمایه داری غـرب و کمونیسـتی شـرق در جوامع 

اسالمی؛
٧. نبـود رهبـران قـوی، آگاه و مردمـی کـه بتواننـد در آحاد جامعـه وحدت و انسـجام به وجود 

بیاورند.

تأثیر پیروزی انقالب اسالمی بر جریان بیداری اسالمی در جهان اسالم
پیروزی انقالب اسالمی ایران در درون خود حامل پیام به همٔه مردم جهان، به خصوص مسلمانان 
با پیروزی انقالب اسالمی در ایران روح تازه ای به اسالم دمیده شد. مسلمانان احساس هویت  بود. 
و شخصیت کردند و اعتماد به نفس آنها برای  مبارزه جهت تأسیس حکومت اسالمی افزایش یافت. 
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به اختصار تأثیرات پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( را بر جریان بیداری اسالمی در 
جهان اسالم به شرح زیر می توان بیان کرد:

1. تبدیل رهبری معنوی و مشی سیاسی امام خمینی به الگویی برای حرکت ها و خیزش های 
اسالمی؛

2. احیای کاربردهای دین در عرصه های داخلی و بین المللی؛
3. تغییر در مفاهیم رایج فلسفٔه سیاسی با ایجاد گفتمان دین محور و نظریه پردازی حول محور 

دین و به چالش کشیدن مفاهیم رایج در فلسفٔه سیاسی غرب و شرق؛
4. تبدیل ایران به ام القرای جهان اسالم؛

تبیین راهکارهای عبور از فرهنگ غرب و احیای فرهنگ اسالمی توسط امام خمینی و   .5
رهبران جمهوری اسالمی؛

6. ارائٔه الگوی جهانی از سوی امام خمینی برای نجات همٔه ملت ها و اثبات کارایی دین در 
عرصٔه جهانی؛

نفی سلطٔه سیاسی استکبار  نه غربی« در عرصٔه سیاست خارجی و  »نه شرقی،  ارائٔه راهبرد   .٧
شرق و غرب؛

٨ . حمایت از ملل محروم، مستضعف و تحت ستم در سرتاسر جهان؛
٩. الهام گرفتن ملت های مسلمان از محتوای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ 

1٠. ارائٔه مدل عملی مردم ساالری دینی.1
بسترهایی که موجب شد جریان بیداری اسالمی در جهان اسالم از انقالب اسالمی ایران تأثیر 
بپذیرد، وجود مشترکات و عناصر تقویت کنندٔه همگرایی از جمله ایدٔه واحد، دشمن مشترک، آرمان 

مشترک، وحدت گرایی و مردم مداری بوده است.2

1. منیری، انقالب اسالمی و احیای کارکردهای دین در عرصهٔ جهانی و تأثیر آن بر بیداری اسالمی، ص 1٧ــ 50.
2. شعبانی، پیروزی انقالب اسالمی ایران طلیعهٔ بیداری اسالمی، صص 39٨ــ 400؛ مطلّبی جونقانی، مؤلفه های تأثیرگذار انقالب 

اسالمی ایران در بیداری اسالمی، صص 303ــ 307.
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بیشتر بدانید
نامۀ امام خمینی )ره( به گورباچف ) 1١ دی 1367ش/ اول ژانویه 1989م(

نامٔه امام خمینی به رهبر شوروی، در حقیقت نامه ای بود به تمام کشورهایی که زیر سایٔه اردوگاه 
کشور  این  بر  کمونیسم  ایدئولوژی  هنوز  که  شد  منتشر  شرایطی  در  نامه  بودند.  شده  جمع  کمونیسم 
به عنوان یک مجموعٔه واحد حاکم بود. همچنین، هنوز جنگ سرد تمام نشده بود و دیوار برلین همچنان 

به عنوان نماد جدایی اردوگاه شرق و غرب فرو نریخته بود.
 بالفاصله پس از انتشار نامٔه امام، موجی از اظهارات و تحلیل های مثبت و منفی پیرامون آن 
شکل گرفت؛ اما متأسفانه گورباچف و آن دسته از سیاسیونی که می بایست متوجه منظور امام شوند، 
نشدند. کما اینکه هشت هفته بعد، هنگامی  که ادوارد شوارد نادزه، وزیر خارجٔه وقت شوروی در روز 
٧ اسفند 136٧ پاسخ رهبر شوروی را در حسینیٔه جماران به اطالع امام خمینی رساند، روشن شد که 
حاکمان شوروی بیش از آنکه درصدد تبیین و تحلیل محتوای نامٔه امام بر آمده باشند، سعی کرده اند تا 
اقدامات و اعمال خود را توجیه کنند. به همین علت، حضرت امام)ره( پس از شنیدن سخنان شوارد 
نادزه به او پاسخ دادند: »ان شاءاللّٰه سالمت باشند، ولی به ایشان بگویید که من می خواستم جلوی شما 
یک فضای بزرگ تر باز کنم. من می خواستم دریچه ای به دنیای بزرگ، یعنی دنیای بعد از مرگ که 
دنیای جاوید است را برای آقای گورباچف باز نمایم و محور اصلی پیام من آن بود. امیدوارم بار دیگر 
ایشان در این زمینه تالش نمایند«. ده سال بعد، یعنی در سال 13٧٨ و در سالگرد رحلت امام   خمینی)ره( 
روز  آن  به هشدارهای  اینکه  از  در مسکو  مرکزی خبر  واحد  با خبرنگار  گورباچف طی مصاحبه ای 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران بی اعتنایی کرده بود، اظهار تأسف کرد. گورباچف گفت: »من از 
مطالعٔه این پیام استنباط کردم که او کسی است که برای جهان نگران است و مایل است من انقالب 

اسالمی را بیشتر بشناسم و درک کنم«.

شکل گیری امواج نوین بیداری اسالمی
حضرت آیت اللّٰه خامنه ای در تعبیر بیداری، آن را »به ستوه آمدگی بشریت«1 و »بازگشت به هویت 
بیداری  پدید آمده را  بیداری  نیز،  از نگاه ماهیت شناسانه  بیان می کنند.  به اسالم«2  اسالمی و تمسک 
اسالمی می دانند و عنوان های دیگری مانند بیداری انسانی و بهار عربی را رد می کنند. ارائٔه الگو برای 
حرکت های آزادی خواهانٔه ضداستبدادی و ضداستعماری در بیداری اسالمی از جمله اهداف آیت اللّٰه 
خامنه ای در دوران رهبری بوده است. ایشان در نخستین روزهای سال 1390 در این زمینه گفتند 
که »آنچه من به طور قطع عرض می کنم، این است حرکتی که در منطقه ایجاد شده، حرکت ملت هاست، 

1. پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار آیت اللّٰه العظمی خامنه ای، www.khamenei.ir، بیانات، 2 اسفند 1389.
2. همان، بیانات، 22 اردیبهشت 1382.
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و  است  اسالمی  اهداف  سمت  به  حرکت  است،  اسالم  شعار  با  حرکت  است،  اسالمی  امت  حرکت 
حاصل  را  اسالم  جهان  در  اسالمی  بیداری  ظهور  ایشان  ملت هاست«.  عمومی  بیداری  نشان دهندٔه 

انقالب اسالمی ایران و پیروزی ملت ایران می دانند. 
کرد  مردم  سیاسی  زندگی  وارد  و  آورد  عمل  مرحلٔه  به  نظر  از  را  اسالمی  بیداری  امام خمینی 
به گفتمان مسلط در عرصٔه سیاسی جوامع اسالمی تبدیل کرد. پس از  و آن را از یک خرده گفتمان 
ایشان، آیت اللّٰه خامنه ای ادامه دهندٔه راه امام خمینی در تبیین گفتمان بیداری اسالمی گردیدند. رهبر 
انقالب اسالمی، امام خمینی را مظهر بیداری اسالمی می دانند.1 ویژگی دیگر اندیشٔه بیداری اسالمی 
در منظر آیت اللّه خامنه ای عالوه بر انطباق آن با اندیشٔه بیداری اسالمی امام خمینی، پیوستگی آن در 
از اسالم و دنیای اسالم می دانند و  بیداری را حتی فراتر  ایشان  خط اعتدال آرمان گرایی می باشد.2 
معتقدند که این جنبش تا قلب اروپا هم پیش خواهد رفت. به همین دلیل ایشان در صدد بازتعریف واژٔه 
بیداری نیز برآمده اند و از واژگان و عباراتی چون »بیداری ملت ها«، »بیداری مردم«، »بیداری ملت های 
برده اند.  نام  »بیداری جهانی«3 و…  ایمان«،  »بیداری  معنوی«،  »بیداری  انقالبی«،  »بیداری  مظلوم«، 
ایشان همچنین با استناد به آیات گوناگون قرآن، بیداری اسالمی را تحقق وعدٔه نصرت الهی می دانند و 

آن را نتیجٔه مقاومت آگاهانٔه امت اسالمی تلقی می کنند.4

سید عارف حسین حسینی )1326ــ 1367ش(
علما،  از  وی  پاکستان؛  جعفری  فقه  اجرای  نهضت  رهبر  و  پاکستان  شیعیان  انقالبی  رهبر 
با تحصیل در حوزٔه علمیٔه  او  پاکستان و شبه قاره هند است.  بیداری اسالمی  دانشمندان و رهبران 
نجف اشرف و حضور در کالس های درس امام خمینی، در شمار یاران و پیروان امام خمینی درآمد. 
آشنایی وی با امام خمینی سرآغاز دگرگونی فکری و سیاسی او بود. وی در سال 1352 از عراق اخراج 
شد و به پاکستان بازگشت. در سال 1353برای ادامٔه تحصیل راهی ایران شد و رهسپار حوزٔه علمیٔه قم 

1. همان، بیانات، 11 شهریور 1384.
2. صوفی نیارکی، نظریهٔ بیداری اسالمی، خط اعتدال آرمان گرا در حرکت های اسالمی در اندیشهٔ مقام معظم رهبری )صص 184ــ 185(.
3. پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الّله العظمی خامنه ای، www.khamenei.ir، بیانات، 14 اردیبهشت 1390؛ همان، 
22 شهریور 1368؛ همان، 2 فروردین 1369؛ همان، 1٩ بهمن 1368، همان، 14 تیر 1368؛ همان 1٧ بهمن 1372؛ همان ، 12 آبان 1377.

4. معتمد رضایی، بررسی وعدهٔ قرآنی نصرت الهی در بیداری اسالمی از منظر مقام معظم رهبری، صص 61ــ 70.
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شهید عارف حسینی در محضر رهبر انقالب 
اسالمی حضرت آیت الّله خامنه ای

گردید. وی به دلیل فعالیت های سیاسی 
توسط  خمینی  امام  نهضت  جهت  در 
اخراج  ایران  از  و  دستگیر  ساواک 
شد. در سال 136٣ وی به طور رسمی 
از سوی امام خمینی به عنوان نمایندٔه 
وی  شد.  انتخاب  پاکستان  در   ایشان 
ایران  اسالمی  انقالب  گویای  زبان 
 136٣ بهمن  در  بود.  پاکستان  در 
فقه  اجرای  »نهضت  رهبر  عنوان  به 
در  شد.  انتخاب  پاکستان  جعفری« 

نهایت فعالیت های فکری و سیاسی وی باعث شد که دشمنان اسالم و تشیع وی را در مرداد 136٧ به 
شهادت برسانند.

پیروزی  از  را  اسالمی  بیداری  امواج  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  آیت اللّٰه خامنه ای،  حضرت 
انقالب اسالمی تا کنون به سه دوره تقسیم می کند:

١. موج اول؛ پیروزی انقالب اسالمی ایران؛
2. موج دوم؛ پس از فروپاشی کمونیسم؛

٣. موج سوم؛ انقالب های  اخیر در کشورهای اسالمی.1

بیشتر بدانید
نقشۀ راه بیداری اسالمی در حال و آینده از نظر حضرت آیت اللّٰه خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی

١. توکل به خداوند و باور قلبی به وعده هاى نصرت الهى؛
2. به کارگیرى خرد، عزم و شجاعت؛

٣. ثبات قدم و استقامت؛
 4. بازخوانى دائمى اصول و شعارهای انقالب و تطبیق آنها با اصول مسلم اسالمی؛

5. پرهیز از اختالفات مذهبى، قومى، نژادى، قبیله اى و مرزى؛
٦. نظام سازى بر اساس الگوی اسالمی؛

١. ابوطالبی، سه موج بیداری اسالمی و توجه به اسالم پس از انقالب اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری، صص 365ــ 385.
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٧. اعتماد به نسل جوان و تقویت روح اعتماد به نفس؛
٨ . حضور و نقش مردم در مدیریت کشور؛

٩. انتخاب نظام مردم ساالری اسالمی؛
١٠. تفکیک اسالم گرایى از تحجر و قشرى گرى و تعصب هاى جاهالنه و افراطى. 

الف( بیداری اسالمی در تونس: تونس کشوری اسالمی در شمال آفریقاست که در کنار 
دریای مدیترانه واقع شده است و به دلیل موقعیت جغرافیایی، سیاسی، تجاری و سوق الجیشی، نقش 
مهمی را در سیاست کلی آفریقا و کشورهای عربی بر عهده دارد و به همین علت، از دیرباز مورد طمع 
به  تونس  از  فرانسه  اسبق  وزیر  که ژول فری، نخست  گونه ای  به  بوده است.  استعماری  قدرت های 
عنوان »کلید خانٔه فرانسویان« یاد می کند١. فعالیت های سیاسی در تونس به دالیل مختلف، از جمله 
نزدیکی جغرافیایی با اروپا، آشنایی اکثریت مردم به زبان فرانسه،  وجود مراکز متعدد آموزش عالی، 
رفت و آمد میلیون ها جهانگرد خارجی به خصوص اروپاییان، گسترش فعالیت مطبوعات و به طور کلی 

گسترش آگاهی های عمومی مردم، از سایر کشورهای منطقه و جهان عرب بیشتر است. 

١. امیرشاهی، لیبی، ص 1٦ــ 17.

تظاهرات مردم تونس علیه دیکتاتور وابسته به غرب
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کوشش مردم تونس برای کسب استقالل و آزادی پس از جنگ جهانی دوم افزایش یافت و 
دولت فرانسه به ناچار استقالل آن کشور را به رسمیت شناخت و در سال1335ش/1٩56م به عنوان 
کشوری مستقل شناخته شد، اما به جای روی کار آمدن حکومت مردمی، نظام دیکتاتوری در پوشش 
حکومت جمهوری بر آن کشور حاکم شد؛ به طوری که تا سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی در 

این کشور تنها دو رئیس جمهور آن هم از طریق انتخابات فرمایشی زمام امور را در دست گرفتند. 
یافتند. انسجام  و  تشّکل  راشدالغنوشی  شیخ  رهبری  به  نیز  تونس  اسالم گرای  نیروهای 
به  اعتراض  در  بوعزیزی  محمد  بود، خودسوزی  کرده  ایجاد  النهضة  که حزب  مناسبی  بسترهای  با 
حکومت دیکتاتوری بن علی، آتش در انبار باروت خشم مردم تونس افکند که به سقوط دیکتاتوری 

بن علی و فرار او به عربستان سعودی انجامید. 

شیخ  راشد الغنوشی)تولد:١0 شهریور ١320ش/31 اوت 1941م تونس( رهبر حزب 
اسالم گرای »النهضة« تونس

غنوشی از اوایل دهٔه هفتاد میالدی به فعالیت سیاسی اسالمی پرداخت. الغنوشی ابتدا جمعیت 
بار در زمان حکومت »حبیب  فعالیت های سیاسی چندین  دلیل  به  تأسیس کرد.  را  کریم  قرآن  پاسدار 
بورقیبه« و »زین العابدین بن علی« به زندان رفت و یا تبعید شد. وی بخش عمده ای از دوران فعالیت 
سیاسی خود را با »حرکة اإلتجاه االسالمی« پشت سر نهاد و در سال 136٠ش/1٩٨1م به ریاست آن 
رسید. الغنوشی همان سال به 11 سال زندان محکوم شد. اما با روی کار آمدن زین العابدین بن علی 
در سال 1366ش/1987م از زندان آزاد شد. وی در سال 1371ش/1992م دوباره دستگیر شد و به 
زندان افتاد و سپس به الجزایر و سودان و سرانجام به انگلیس)لندن( تبعید شد. در پی سرنگونی حکومت 

استبدادی »بن علی« بار دیگر به تونس بازگشته و رهبری مسلمانان این کشور را برعهده گرفت.
یکی از مهم ترین شاخصه های تفکر غنوشی اعتقاد وی به جامعیت شریعت اسالمی برای ادارٔه 
زندگی سیاسی و اجتماعی انسان مسلمان در چارچوب نظامی هدفمند است. وی به شدت از انقالب 
اسالمی ایران و نهضت و شخصیت امام خمینی)ره( تأثیر پذیرفته است. به عقیدٔه وی اسالم می تواند به 
کمک اندیشه های سیاسی خود هم نظام دموکراسی غربی را در برگیرد و نقاط مثبت آن را برای بشر و 
مسلمانان حفظ کند و هم از رهگذر اصل اسالمی »شورا« یعنی مشارکت امت در حکومت و نظارت 
مردم بر حاکمان، می تواند این تجربٔه بشری را پربارتر کند. دغدغه های اصلی شخِص راشد الغنوشی را 
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می توان در اعالمیٔه تأسیس حرکت اتجاه اسالمی تونس جست وجو کرد که یکی از مسئولیت های این 
حرکت »مشارکت در احیای دوبارٔه موجودیت کیان سیاسی و فرهنگی اسالم و یکی از ابزارهای تحقق 

این مهم، ترسیم چهره ای از نظام حکومت اسالمی است«.
او آثار گوناگونی دارد که از معروف ترین آنها می توان به »حرکت امام خمینی و تجدید حیات 

اسالم« و »ما و غرب« اشاره کرد.

ب( بیداری اسالمی در مصر: مصر در شمال قارٔه آفریقا و در کنار دریای مدیترانه و دریای 
و  آن  در  کانال سوئز  به ویژه وجود  این کشور  الجیشی  و سوق  دارد.1موقعیت جغرافیایی  قرار  سرخ 
در  مصر  که  است  شده  باعث  سودان،  و  لیبی  کشورهای  و  اشغالی  فلسطین  با  همجواری  همچنین 

جغرافیای سیاسی منطقه نقش حساس و مؤثری را ایفا کند. 
جامعٔه مصری از قدیم االیام ساختار مذهبی داشته و خاستگاه  بسیاری از پیامبران الهی بوده 
و مداخالت  از کشاکش های سیاسی  فارغ  این کشور  معاصر  تا دوران  از زمان ظهور اسالم  است. 
استعماری، از نظر اندیشٔه سیاسی و دینی رشد واالیی  داشته است و علما و متفکران بسیاری را در 

خود پرورش داده است.
از جنگ  ناشی  تأثیر تحوالت  اشغال کردند. تحت  را  انگلیسی ها، مصر  در سال 126٠ش/1٨٨1م 
جهانی اول، کوشش مصری ها برای رهایی از سلطٔه استعماری انگلستان بیشتر شد و سرانجام انگلیس 
کرد.  اعالم  مشروطه  نظام سلطنتی  این کشور  در  و  داد  پایان  این کشور  تحت الحمایگی  به وضعیت 

سرهنگ  1٩52م/1331ش  در 
آنکه  از  پس  عبدالناصر،  جمال 
نظام  گرفت،  دست  به  را  قدرت 
و  کرد  اعالم  را جمهوری  مصر 
ناسیونالیسم عربی را ایدئولوژی 
بعد  داد.  قرار  خود  حکومتی 
سپس  و  سادات  انور  او،  از 
زدن  کنار  برای  مبارک  حسنی 
پان عربیسم  یا  عربی  ناسیونالیسم 

1. وزارت امور خارجه، احزاب سیاسی مصر، تهران، دفتر برنامه ریزی و خدمات آموزشی وزارت امور خارجه، 1373، ص 1.

مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و اوباما رئیس جمهور امریکا
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برگی از تاریخ

و جایگزینی آن با میهن پرستی مصری محور، تالش کردند. سادات و مبارک نظامی سکوالر بر مصر 
حاکم کردند و کوشیدند جنبش ها و نیروهای اسالم گرا را دور از قدرت نگه دارند و با دولت های غربی 

و اسرائیل روابطی دوستانه برقرار کنند.
فساد سیاسی و اقتصادی رژیم حسنی مبارک باعث رشد فعالیت ها و جنبش های اسالمی به ویژه 
جمعیت اخوان المسلمین شد که در نهایت موجب سرنگونی رژیم دیکتاتوری مصر و سقوط مبارک 

گردید.
یک  با  مصر  مردم  انقالب  شعله های  دلیل  همین  به  و  بود  ریشه دار  مصر  در  اسالمی  بیداری 
تظاهرات زبانه کشید و به سرعت به مناطق دیگر هم سرایت کرد. امواج سهمگین انقالب مردم حسنی 

مبارک را مجبور به تسلیم و شکست کرد.

قیام مردم مصر در میدان التحریر )آزادی(

محمد غزالی )1296ـ 1375ش/ 1917ـ 1996م(
شیخ محمد غزالی، از اندیشمندان و فقهای بزرگ اسالمی مصر و یکی از رهبران جمعیت 
تأثیرگذارترین  از  یکی  اسالم شناسی،  در حوزهٔ  اثر  از 50  بیش  تألیف  با  او  بود.  اخوان المسلمین 
اسالمی  مذاهب  تقریب  اندیشٔه  داعیان  از  یکی  او  می رود.  به شمار  بیستم  قرن  دینی  شخصیت های 
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بود و برای این کار، تالش های بسیاری را انجام داد. اما پس از گذشت ده ها سال، او متوجه شد 
که اصالحات موضعی، گره از بدبختی امت اسالمی نمی گشاید و راه چاره را در بازگشت به قرآن و 
شکستن رویٔه تقلید و تقدیس اشخاص و نام ها، دید. این روش، همان دیدگاهی بود که حدود یک قرن 
قبل از وی، توسط محمد عبده به وجود آمده بود، اّما با نفوذ وهابیت و حمایت های تلویحی غرب، 
مکتب اصالحی عبده به انحراف و نابودی کشانده شد. غزالی، ریشٔه انحرافات از اسالم راستین را 
در دوری از قرآن و وجود انواع و اقسام احادیث کذب و جعلی که تحت نام سنت نبوی، به دروغ 
به اسالم، افترا زده شده اند، می دانست. گرچه به او مقام دولتی داده شد ولی به فعالیت های فکری و 
سیاسی خود وسعت بخشید که به برکناری او انجامید. پس از آن به مکه رفت و در دانشگاه ام القری 
به تدریس پرداخت و پس از هفت سال مجددًا به مصر بازگشت و به معاونت وزارت اوقاف رسید. وی 
پس از مدتی به الجزایر رفت و به ریاست دانشگاه امیر عبدالقادر منصوب شد و همچنین به تدریس 
باالترین  که  را  لیاقت  نشان  الجزایر  بن جدید، رئیس جمهور  پرداخت. شاذلی  قرآن  تفسیر  دروس 
نشان آن کشور است، به غزالی داد. عاقبت در 1٩ اسفند 1375ش/ 9 مارس 1996م در اثر حملٔه 

قلبی درگذشت.
غزالی اندیشه اصالحی خود را با تبلیغ و دعوت درهم آمیخت و به عنوان یکی از داعیان اندیشٔه 
تقریب مذاهب اسالمی تالش های بسیاری را انجام داد. ده ها سال تجربه و تدریس در مصر، سعودی، 
الجزایر، قطر و… غزالی را به این نتیجه رساند که راه نجات امت اسالمی از گمراهی و عقب افتادگی 

در بازگشت به قرآن و ترک خرافات ضد قرآنی است. 
یکی از مهم ترین بخش های حیات فکری غزالى را می توان رویارویی فکری وی با سکوالریسم 
دانست. از نظر او، اسالم دینى جامع است و اصول و احکام آن قابلیت اجرا در همه زمان ها و مکان ها 
را دارد. از این رو وی سکوالریسم، به معناى جدایى دین از سیاست و عدم اجرای شریعت اسالمى در 
حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی، را مساوی با ارتداد مى دانست. وی دورى مسلمانان از تعقل و 

تجربه گرایى را مهم ترین عامل عقب ماندگى جهان اسالم تلقی می کرد. 

پ( بیداری اسالمی در لیبی: کشور اسالمی لیبی در شمال آفریقا واقع شده  است. حکومت لیبی 
به رغم داشتن شالوده های اولیٔه اسالمی، دارای نوعی ایدئولوژی سیاسی سکوالر مبتنی بر پان عربیسم بود. 
سرهنگ معمر قذافی دیکتاتور لیبی، اسالم را ابزاری برای اجرای منویات خود می دانست. با باال گرفتن 
قیام مردم لیبی، قذافی در نخستین واکنش، قیام کنندگان را مشتی جوان وابسته به القاعده و مصرف کنندگان 
قرص های روان گردان توصیف کرد. با ورود ناتو در مسئله لیبی کفٔه قدرت به نفع مخالفان قذافی سنگینی 
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کرد. سرانجام پس از ماه ها درگیری نظامی با سقوط طرابلس، حکومت قذاقی سرنگون و خود او کشته 
شد. نکتٔه جالب در مورد قذافی این است که وضعیت او بیش از هر دیکتاتوری به صدام شبیه بود.

و  است  واقع  عربستان  در جنوب  شبه جزیرٔه  یمن  جمهوری  یمن:  در  بیداری اسالمی  ت( 
دارای نژادهای عرب)٨6 درصد(، ترک، هندی، ایرانی و سومالیایی است. بیش از 5٠ درصد یمنی ها 
شیعی مذهب اند که غالباً در منطقٔه صعده و شمال یمن ساکن اند. البته عمدٔه شیعیان یمن زیدی اند که بعد 
از امام سجاد)ع(، زید بن علی)ع( را امام می دانند. مردم یمن در پی انقالب های گوناگون در کشورهای 
اسالمی، اعتراضات و تظاهرات گسترده ای را در شهرهای مختلف علیه رژیم دیکتاتوری علی عبداللّه 

سرهنگ قذافی دیکتاتور پیشین لیبی در کنار 
نخست وزیر انگلستان

قذافی و سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه

قیام مردم مسلمان یمن
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صالح آغاز کردند که علی رغم طوالنی و گسترده بودن مخالفت، با سرکوب شدید مواجه شدند. عاقبت 
علی عبداللّه صالح از یمن گریخت ولی جانشین او نیز همان سیاست های غرب گرایانه را ادامه می دهد. 

انقالب یمن همچنان آتش زیر خاکستر است. 
ث( بیداری اسالمی در بحرین: بحرین کوچک ترین کشور خاورمیانه است و پس از مالدیو 
کم وسعت ترین کشور در جهان اسالم می باشد. بیش از 80 درصد مردم بحرین شیعه اند، اما حاکمیت 
سیاسی به اقلیت سنی تعلق دارد.1 بحرین یکی از مراکز مهم تشیع در دنیا به شمار می آید. ارتباط و 
اهالی شبه جزیره و  نزد  به حدی محکم و قوی است که در  با مذهب تشیع  این جزیره  عالقٔه ساکنان 
ساحل نشینان خلیج فارس، کلمه »بحرانی« مترادف با کلمه شیعی به کار می رود و اقلیت اهل سنت در 

این جزیره به نام »اهل البحرین« خوانده می شوند، نه بحرانی.  
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  قبل  به سال های  بحرین  در  فعالیت های سیاسی  و  سابقٔه جنبش ها 
تحوالت  منشأ  باید  را  ایران  در  اسالمی  انقالب  بروز  اما  می گردد.2  بر  دهٔه 1٩6٠  اوایل  به  خصوصاً 
انجام  به طور جدی خواستار  بحرین  مردم  آورد.  به حساب  بحرین  در  سیاسی  جدید  دگرگونی های  و 
اصالحات اساسی و برکناری حکومت آل خلیفه هستند و در این راه شهدای زیادی را تقدیم کرده اند ولی 

به دلیل حمایت خارجی از آن رژیم و سرکوب شدید مردم، انقالب بحرین هنوز به نتیجه نرسیده است. 

1. نشأت، صادق، تاریخ سیاسی خلیج فارس، تهران، شرکت کانون کتاب، 1344، ص 443.
2. بحرین، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1376، ص 161.

میدان لؤلؤ،نقطه آغازین قیام بحرینیان
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از سال  پارلمان )که  برپایی مجدد  از زمانی آغاز شد که درخواست  ناآرامی ها در بحرین  موج 
1354ش/1٩٧5م منحل شده بود.( و همچنین درخواست برای به جریان انداختن قانون اساسی راکد 
مانده، از جانب امیر شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه، با بی اعتنایی روبه رو شد. حتی این درخواست با 

خشونت نظامی حکومت روبه رو شد. 

نقش والیت فقیه در موج جدید بیداری اسالمی
در بررسی سیر تاریخی نظریه پردازی بیداری اسالمی در تاریخ معاصر، دیدگاه ها و تئوری های 
گوناگونی توسط علمای سنی و شیعه مطرح شد و مبنای عمل قرار گرفت که بعضی از آنها شاخص تر 

از بقیه بودند. 
ولی در بین این مجموعٔه متفکرین و پیشوایان دینی باید از سه نفر در صدر نظریه پردازان عصر 
ـ    استاد  2ـ نائینی  محمدحسین  حاج شیخ  آیت اللّه  1ــ  برد:  نام  اسالمی  بیداری  جاری  موج  و  جدید 
مشروطٔه  حکومت  نظریٔه  بار  اولین  برای  نائینی  مرحوم  خمینی)ره(.  امام  حضرت  3ــ  حسن البناء 
دینی را در  از مردم ساالری  نوعی  و  تبیین  تنزیه الملة  تنبیه االمة و  ارزشمند  را در کتاب  مشروعه 
مقابل دموکراسی سکوالر غرب ارائه کرد و بعدًا شهید شیخ فضل اللّٰه نوری با افزودن اصل دوم متمم 
قانون اساسی، نظارت پنج نفر مجتهد تراز اول را بر قوانین موضوعه، مشروعیت مشروطه را با خون 
خود امضا کرد. استاد حسن البناء با رد مطلق تبعیت از فرهنگ غرب و حرکت در چارچوب اصول 
اسالمی و احیای قرآن و سنت، نهضت اخوان المسلمین را پایه گذاری کرد که بدون تردید اصیل ترین 

حرکت فکری در جریان بیداری اسالمی اهل سنت در عصر حاضر است. 
بیداری اسالمی در سراسر  تاریخ دویست سالٔه  نقطٔه عطف  امام خمینی)ره(  اندیشه و نهضت 
برپایه های محکم قرآن و  والیت فقیه  جهان اسالم بود. دیدگاه جامع حضرت امام خمینی در کتاب 
سنت و احادیث پیامبر و اهل بیت  با پشتوانٔه فقه، عرفان، کالم، فلسفه و اجتهاد پویای اسالمی 
پاسخی به سؤاالت مسلمانان محروم و تحقیرشده توسط فرهنگ استعمار و سرخورده از مکاتب تقلیدی 

چپ، راست و التقاطی بود.
ایمان، تقوا، اخالص، هوشمندی، شجاعت و از خودگذشتگی امام نقش اساسی در عملی کردن 

نظریٔه والیت فقیه داشت. 
نکتٔه مهم دیگر، استمرار راه امام توسط آیت اللّٰه خامنه ای، ولی فقیِه پس از امام بود. اهمیت 
حوادثی که در زمان رهبری آیت اللّٰه خامنه ای در صحنٔه بین المللی و منطقه ای رخ داد، کمتر از زمان 
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به  امریکائیان  تهاجم  نوبت  دو  و  کویت  به  عراق  کمونیسم، حملٔه  فروپاشی جهان  نبود.  امام  حضرت 
عراق و اشغال آن کشور، پیروزی حزب اللّٰه، حماس و جنبش جهاد اسالمی بر رژیم صهیونیستی در 
جنگ های 33 روزه لبنان، 22 روزه و ٨ روزه غزه که همگی این پیروزی ها به کمک ایران به دست آمد. 

اصول انقالب های کنونى در کشورهای اسالمی
1. احیای عزت و کرامت ملى؛

2. اسالم گرایی؛
3. ایستادگى در برابر نفوذ و سلطٔه غرب؛

4. مبارزه با رژیم جعلی صهیونیستی؛
5. مردمی بودن.

عناصر هویتی بیداری اسالمی کنونی
1. مردمى بودن؛

2. اسالمی بودن؛
3. استکبارستیزی.

     
پیامدهای بیداری اسالمی نوین در کشورهای اسالمی

1. ایجاد شور و نشاط اجتماعی و احیای خودباوری دینی و اجتماعی در ملت های مسلمان؛
2. از بین رفتن حاکمان دیکتاتور و دولت های دست نشانده و سرسپرده به نظام سلطه؛

همگرایی  زمینه های  شدن  فراهم  و  دولت ها  و  ملت ها  بین  اسالمی  روابط  تحکیم  و  نفوذ   .3
مسلمانان؛

به ویژه در مورد  فرامنطقه ای خود  و  منطقه ای  مطالبات  پیگیری  برای  آمدن فرصت  فراهم   .4
قدرت های سلطه گر؛

5. از میان رفتن یا تضعیف پایگاه ها و حامیان رژیم صهیونیستی در کشورهای اسالمی دارای 
تجربٔه بیداری اسالمی؛

6. قدرت گیری و رشد اقتدار جنبش های اسالمی در مقابل رژیم صهیونیستی، به ویژه جنبش های 
حماس، جهاد اسالمی فلسطین و حزب اللّٰه لبنان.
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بیشتر بدانید
آسیب های احتمالی پیش روی بیداری اسالمی

١. سطحی نگری و عدم درک صحیح تعالیم اسالمی؛
2. نادیده گرفتن نظرات مجتهدان و فقهای اسالمی؛

٣. خودباختگی و تقلید از فرهنگ غرب و دور شدن از هویت اسالمی؛
4. یأس و وادادگی در برابر فشارهای دشمن؛

5. برگزیدن شیوه های نادرست مبارزاتی؛
٦. تحریک و تطمیع از سوی نظام  سلطه؛

٧. تحجر؛
٨. اختالفات مذهبی و فرقه ای.

اهداف  در خصوص  انقالب اسالمی،  آیت الّله خامنه ای رهبر معظم  دیدگاه حضرت 
بیداری اسالمی

… استکبار ستیزی همچون؛ »نفی صریح صهیونیسم، عدالت خواهی، تسلیم نشدن 
در برابر استبداد و استعمار، سوء ظن به اروپا و آمریکا و ناتو و باور نکردن وعده آنها، 
الئیک،  الگوهای  از  پرهیز  صهیونیست ها،  چنگال  از  فلسطین  آزادی  گرفتن  هدف 
لیبرال، ناسیونالیستی و مارکسیستی در نظام سازی، قراردادن امت واحده و ایجاد تمدن 

اسالمی به عنوان بخشی از اهداف نهایی بیداری اسالمی می باشد.)1390/6/26(
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اندىشه و جست  و جو

پرسش های نمونه

١. بیداری اسالمی را تعریف کنید.
2. به چهار مورد از عوامل زمینه ساز شکل گیری بیداری اسالمی اشاره کنید.
٣. سه مورد از علل ناکامی حرکت های بیداری اسالمی را در گذشته بنویسید.

اسالم  اسالمی جهان  بیداری  جریان  بر  آثاری  چه  اسالمی  انقالب  پیروزی   .4
داشت؟ )به 4 مورد اشاره کنید(.

5. ویژگی های بیداری اسالمی از نگاه حضرت آیت اللّه خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی کدامند؟

٦. به سه مورد از پیامدهای امواج نوین بیداری اسالمی اشاره کنید.

جست وجو کنید جوانان و نوجوانان چه نقشی در بیداری اسالمی سال های اخیر 
داشتند.
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ناشر و تاریخ نشرمؤلفعنوان کتاب

١. چلچراغ: آقا بزرگ تهرانی
2. چلچراغ: شهید مهدی عراقی

٣. چلچراغ: عاّلمه امینی
4. چلچراغ: میرزا جواد آقاتبریزی
5. چهره های درخشان: نسیم شمال

فریدون حیدری ملک میان
شاهین رهنما

محدثه گودرزنیا
بتول زرکنده

شهربانو صارمی

مدرسه ــ ١٣٨٨
مدرسه ــ ١٣٨٨
مدرسه ــ ١٣٨٨
مدرسه ــ ١٣٨٨
مدرسه ــ ١٣٨٨

فهرست کتاب های مناسب و مرتبط با محتوای کتاب


