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 1یمسعود مطلب

 چکیده

ی و ش ما  عرب  یانهخاورم یمسلمانان در کشورهای اجتماع -خیزش های انقلابیو  ها حرکت ،تحولات     

ت ا ب ه ام روز   0202س ا  مناطق مهم جهان اسلام از  یرو سا بحرین، یمن یبی،لمصر، تونس، همچون  آفریقا

تحلیلگران، اندیش مندان و نرری ه د ردازان ر رار رد توجه موهای متعدد و از زوایای مختلف  مبتنی بر نگرش

از زوای ای مختلی ی ب ه  یونالیس تیناس یبرال ی،ل ی،مختل ف اع م از اس لام یها نگرشگرفته است. فی الوارع  

ان د. ننانه ه برخ ی  ی ل نرری ات  بررسی، تحلیل ماهی ت و نرری ه د ردازی درب ارن ای ن تحول ات درداخت ه

دموکراسی، بهار عربی، بیداری عربی و بیداری انسانی و برخ ی دیگ ر در رال   دموکراسی خواهی، لیبرا  

سلیی گرایی، بنیادگرایی و رادیهالیسم اسلامی تلاش دارند این مهم را تبیین و تحلیل نماین د. نت ایو و یافت ه 

 ی  ه ای رر ی در مقایس ه ب ا نرری هاس لام ی داریب ی  نررهای تحقیق حاضر بازگوکنندن این مهم است ک ه 

رخدادهای انقل ابی را  ینا یوارعهویت تواند  یاست که م یه ایتنها نرریین تب یناستنتاج از ران بهتربواسطه 

 ی اس لامیه ا یزشخ ینا یاهداف وارعنیات و و  یدنما یینرفتاری تب عقیدتی و -ساختاری، معرفتی یثاز ح

 .کند یلرا تحل یمردم

 

ی س لی ی،به ار عرب  ی،دموکراس  یب را ل ی،اس لام ی داریب یین،تب یناستنتاج از ران بهتر کلیدی: گانواژه

 .گرایی، خاورمیانه عربی
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 مقدمه

و  یمایی هاراهپ ها،یاماز ر یانو در حا  جر سابقهیب یابه امروز مجموعه میلادی تا 0202از سا       

است. رفتهصورت گ یاو جنوب غرب آس یقاشما  آفر یننشعمدتاً عرب یاعتراضات در کشورها

در اعتراض به نرم حاکم  یو دستیروش تونس یلهردنجوان تحص یزی؛که محمد بوعز یدامنه آتش

به  ید،گرد «یآزاد یدشه»به عنوان  یانهخاورم یخبرافروخت و منجر به ثبت او در کهنه کتاب تار

از ردرت سارط  یمنو یبی ل، حاکمان در تونس، مصر را فراگرفت. یانهسرعت سراسر خاورم

 عراق،یر، است. تراهرات بزرگ در الجزافوران کردن یهو سور یندر بحر یمدن یاماند، رشدن

عمان،  یتانی،در لبنان، مور یو اعتراضات جزئ کردن یداگسترش د مغرب و سودان یت،اردن، کو

غال  مخالیان در . (Filiu & Lacroix, 2018)است رخ دادن یغرب یو صحرا ی،عربستان سعود

سر  «هستند یمرژ یمردم خواهان برکنار» یعنیاسقاط النرام(  یریدشعار )الشع   یعرب یکشورها

در مبارزات مستمر را به اشتراک  یمقاومت مدن یهاروش یشتراعتراضات ب ینا دهند.یمدادن و 

 یهااستیادن مؤثر از شبهه ینو همچن هایماییبه اعتصاب، تراهرات، راهپ توانیاست که مگذاشته

ها در در مواجهه با تلاش دولت یبردن آگاه اارتباط، و بال یبرررار ی،سازمانده یبرای عاجتما

از  یزآمخشونت یها اعتراضات با داسخ یناز ا یاریاشارن کرد. بس ینترنتسرکوب و سانسور ا

اند. طرفدار دولت و تراهرکنندگان مخالف مواجه شدن یاناز طرف شبه نرام یزجان  مقامات و ن

 .استشدن موارد با خشونت داسخ دادن یدر برخ دگانتراهرکنن یلات از سوحم ینا

 یبزرگ و ب یدادهایرا به لحاظ رو 0202 -0200های سا  یلگران،از ناظران و تحل یشمار     

 ی ،به ترت یانسا  ها جهان ینا یکردن اند که ط یسهمقا یلادی،م 0199و  0191 یمانند با سا  ها

دراگ و بهار دراگ،  یها یابانورود تانک ها به خ ین،ن یانانمنان تیدبه مشاهد ورود تانک ها 

 ینمعتقدند که نند یگرد یاگر نه برخ. بودند ینگلوتر ک ینو مرگ مارت یستراهرات در دار

مورد درخواست  یوبه نتا توانیها وجود دارد که از آن جمله مجنبش ینا ینب یدیتیاوت کل

 ,Soengas)اشارن کرد یعرب یها ( در انقلابینترنت)ایفناور هیافتمعترضان و نقش سازمان
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 ینتر یعشا «یا یانهخاورم یها یزشخریام ها و »و  0«یبهار عرب»، «یاسلام یداریب» .(147 :2013

معرم رهبر  یاخامنه العرمی سید علی الله یتآ جنبش ها اطلاق شدند. ینبودند که به ا یینام ها

کشورها به دنبا   ینمردم ا یراز یدندنام یاسلام یداریآن را ب هایامر نیا یتماه یلبا تحل انقلاب

)بیانات در اندحرکت خود را اسلام ررار دادن یخود بر اساس اسلام هستند و مبنا یهاتحقق خواسته

کنند.  یم یاد یهمچون بهار عرب یریحرکت ها با تعاب ینسهولار از ا ی. نهرن ها(09/9/0۹12

گرا و در رال  نرریات های غربدردازان، این تحولات را در راستای جنبشهعدن ای از  نرری

لیبرا  دموکراسی و یا بهارعربی، معرفی می کنند. برخی دیگر، این تحولات را در راستای 

. اما (001-001: 0۹10)رنجبر، گری رلمداد می کنندگرا بیداری اسلامی و یا سلییهای اسلامجنبش

کدامیک از این نرریات، توان بیان تمام وارعیت این  ه اتیاق افتادن استآنچه ک بهبا توجه 

هریک از این نرریات  منشاء و خاستگان؟ دارا می باشدها را  و خیزش های انقلابیاعتراضات 

هریک از این ردرت تبیین  ینهها یگراز این نرریات می توان ارایه کرد؟ و د تحلیلی نیست؟ نه

ها سؤالاتی هستند که  ؟ اینو نگونه است ، به نه میزانیزش های انقلابیخنرریات، نسبت به این 

  .در دی داسخ به آنهاست نوشتاراین 

 پیشینه تحقیق

میلادی  0202به رغم آثار متعددی که در بارن خیزش ها و تحولات انقلابی خاورمیانه از سا       

تر اثری به ارزیابی ردرت تبیین نرریه در شما  آفریقا و خاورمیانه به رشته تحریر درآمدن است کم

های مطروحه در این زمینه درداخته است با این حا  برخی از آثار  یل تلاش دارند این مهم را 

 بررسی کنند از جمله:

 ی نرر ینارنوب الگو و در« یاسلام یداریو ب یانتقاد» یش اند»( در مقاله 0۹1۹یرزا زادن)م     

است که  یدنرس یجهنت یندرداخته و به ا یانهخاورم یعرب یکشورها ینقلابتحولات ا یینبه تب یانتقاد

جهان عرب  روی،ین. از ایدنام یاسلام یداریآن را ب توانیدارد. دس م یتحولات صبغ  اسلام ینا

                                                      
2. Arab Awakening  
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 یدةغرب به د یو دستاوردها یجار یاسلام به سنت اسلام یننهیته در د یفرهنگ یتبا ابتنا به عقلان

است. هر نند  یدننرام حاکم شور یهاسلام عل بخشییرها یتو با استیادن از ظرف تهیسانتقاد نگر

مخالف اسلام به نالش  یو داخل یخارج یهاتوسط ردرت یزشخ ینامهان داشته و دارد که ا

 شود. یدنکش

در جهان  0200سا   ی اسلامیجنبش ها یرامونمطرح د یاتنرر یبررس» در مقاله (0۹10رنجبر)     

 در جهان اسلام، 0200حولات سا  ضمن نقد و بررسی نرریه های مطروحه درباب ت، «اسلام

بر این فرضیه گرایی افراط ولیبرا  دموکراسی  ،بهار عربی  ،تجددخواهی همچون نرریه های

تواند وارعیت این تحولات از حیث ای است که مینرری  بیداری اسلامی تنها نرریهتأکید دارد که 

 ها را تحلیل کند.اری و ساختاری تبیین نماید و اهداف وارعی این جنبشاعتقادی، رفت

 یبررس ی؛بهار عرب یا یاسلام یداریجهان اسلام؛ ب یرتحولات اخ»( در مقاله 0۹1۹یی)باباو  دارا     

و بهار  یاسلام یداریب ینهمطرح شدن در زم هاییدگانمواجهه با د در ننین آوردن اند که« یمیهوم

از  یبخش «یبهار عرب»با عنوان  یدگاهیجهان اسلام به د یرحوادث اخ یند تلقهرن یعرب

 یننارسا و نارص است و ا یینتب یناما ا دهدیررار م یکردن و مورد بررس یینرا تب یراخ یرخدادها

ضمن  یبوم یهردتر و البته با روجامع یدگاهیبه عنوان د تواندیاست که م «یاسلام یداریب»میهوم 

از درون و  یلیبا تحل یمعتقد به میهوم بهار عرب ینمتیهر یاز ادله مطرح شدن از سو یاریبس ییدتأ

بلهه  یر،اخ یرخدادها یفتنها توص نهکند که  یلحوادث را تحل ینعلل وروع ا ترینانهبوارع

 تر خواهد کرد.تر و رابل ربو ملموس یزها را ن آن یندنگذشته و آ یفتوص

 تأملات نظری

در  0202 -0200همچون رخدادهای انقلابی توان انهار کرد که گان از یک ددیدننمی     

ها، نند گونه تبیین وجود دارد و نه بسا برخی از این تبیین خاورمیانه عربی و شما  آفریقا به بعد

آنچنانهه تحقیق حاضر بر این نأکید  تبیین وهمی و خیالی باشند یا دست کم، تبیین خلاف وارع

رریه بهار عربی، سلیی گرایی جهادی و وهابی و نیز نرریه بیداری انسانی ننین ویژگی است که ن
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فی گونه موارد وظییه نیست؟ . در ایندنداشته شوندوارعی  آن ها؛ در حالی که ممهن است دارند

 دیگر نیست؟ نرری بر تبیین نرری تبیینیک ملاک برتری  الوارع

اند: عمیق بودن، جامعیت، یعنی شمو  سیاری را برشمردنمعتقدان به این روش معیارهای ب     

دوری نبودن، استعجالی ، (Moser,1997: 114)بخشی، ردرت وحدت۹تر، سادگیرلمرو بیش

مرتبط بودن تبیین، عاری از ابهام بودن آن، رابل اعتماد بودن، عاری از فرض زاید بودن  1نبودن،

های به ظاهر بخشی ددیدنو وحدت خوش ساخت یعنی رعایت اسطرن اُکام، سازگاری با نرری 

 اندرا افزودن 1برخی نیز ریاس دذیری (.Moore & Parker,2008:83-84)ارتباطجداً و بی

(Thagard,1999:79)  های بسیار و به بتواند ددیدن نرریه ای همچون نرریه بیداری اسلامیاگر

ها به را مرتبط کند و میان آن شورهایهم نون رخدادهای گوناگون انقلابی در ک ارتباطظاهر بی

 .خواهد بود نرریه هارابل اعتمادتر از سایر  و نوعی سازگاری ددید آورد، برتر

ها و  یهکه بهتر از فرض ای استنرریه بیداری اسلامی نرریه ، 9یینتب ینمطابق با استنتاج بهتر     

اجتماعی  –ز تحولات انقلابی و سیاسی ناشی ا موجود ینررا ها ویدنددمی تواند  ی ،رر نرریه های

. فی الوارع کند یینتب تا به امروز را 0202کشورهای خاورمیانه  عربی و شما  آفریقا را از سا  

ای، نوعی هنرری. استنتاج شود یآن معقو  دانسته م یرشکم دذدست یاصادق  نرریه ای است

تنتاج دیگر یعنی ریاس و استقراء مطرح استدلا  است که نارلز سندرس دیرس در کنار دو نوع اس

: 0۹11)هارمن، اندکردن است و دس از او، کسانی نون گلبرت هارمن آنرا بسط و توسعه دادن

ای ران نمایند که توانند ما را به استنتاج نتیجهایدة اصلی آن این است که ملاحرات تبیینی می(. 11

ورت صحت این نتیجه، شواهد و ررائن نیز دیش از آن به صورت فرضیه رابل طرح بودن و در ص

 گردند.بهتر تبیین می

                                                      
3. Simplicity 

4. Ad hoc 

5. Analogy 

6. IBE: Inference to the Best Explanation  
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ها و به کار بردن واژن یتدر مورد اهمرهبر معرم انقلاب  یخامنه االعرمی سید علی الله  یتآ     

از  یهی»: فرمایندیمسائل و تحولات م یحصح یلو تحل یحتوض یمناس  و جامع برا یممیاه

است که بر اساس تیهرات و  ینو در هر نهضت لازم است، ا یکه در هر حرکت عموم یزهائین

بشود.  ینهادساز یستیهم با شود،ب یساز واژن یستیهم با یان،جر یننهضت و ا ینا اییهدا یمبان

 یمطرح م -یاسلام یداریو ب یو نرام اسلام یمثل فهر حهومت اسلام - یدفهر جد یک یورت

 یهاواژن یدنهضت با ینحرکت و ا ینکند؛ لذا ا یرا در جامعه القاء م یدیجد یمشود، میاه

آشیته خواهد شد،  فضاوام گرفته شود،  یگانهب یهامتناس  خودش را دارا باشد؛ اگر از واژن

 (.00/۷/0۹12یانات در ب.«)مطل  ناگیته خواهد ماند

حسوب م یدجد یمیهوم یخامنه االعرمی سید علی الله  یتآ یاسیس یشهدر اند یاسلام یداریب     

واژن را  یندر سخنان خود بارها ا یناز ا یشد ایشانباشد،  ینم یرگردد و ماحصل تحولات اخ ینم

به صورت موجز و مختصر در نگان رهبر معرم انقلاب عبارت  یاسلام یداریتهرار کردن اند. ب

 یدگرگون که به تحولات و یدر امت اسلام یا یو آگاه یختگیحالت برانگ یک یجادا: » است از

سخن  یاسلام یداریسخن از ب یشاندر نگان ا(. 09/9/0۹12یانات در ب« )ی شود.منجر م یرونیب یها

 یک یمیهوم به معنا ینبلهه ا یست؛ن یرو تیس یلمیهوم نامشخص و مبهم و رابل تأو یکاز 

 یدرا دد یبزرگ یها و انقلاب یام هاو ر انباشتهمشهود و محسوس است که فضا را  یِخارج یتوارع

یانات ب) راندن است یروندشمن را سارط کردن و از صحنه ب یاز جبهه یخطرناک یهاوردن و مهرنآ

 (.09/9/0۹12در 

 اسلامی  -بیداری اسلامی؛ فرایندی تاریخی 

 اتو تحول ییربه تغ یانه،و خاورم یقادر شما  آفر میلادی 0202ی از سا  مردم هاییاموروع ر     

کشورها  یردر سا یجد ییراتمنجر شد و آبستن تغ یمنو  یبیل تونس، مصر، یدر کشورها یجد

  ید.گرد یعربستان سعود یه،اردن، سور یت،کو ین،بحر یرنر
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 تحولات بیداری اسلامی بررسی اجمالی(: 1جدول شماره)

 دیامد نوع اعتراضات تاریخ آغاز کشور

 تونس 

 
 0202دسامبر  09

 /خودسوزی محمد بوعزیزی

 تراهرات خیابانی

جمهور و فرار رئیسو  سقوط حهومت -

 (0200ژانویه  01)اشخانوادن

 تراهرات خیابانی 0202دسامبر  09 الجزایر 
دایان رانون شرایط اضطراری را  جمهوررئیس -

 (0200فوریه  ۹اعلام کرد )

 0200ژانویه  0۹ لیبی 

در ابتدا اعتراضات به فساد و 

شرایط مسهن؛ سپس خواستار 

 تغییر حهومت شدند

افتادن شرق لیبی بدست و  جنگ داخلی -

 معترضان

 های لیبیعام مردم در خیابانرتل -

وزیر دادگستری، وزیر کشور، بخشی از  -

های نیروهای ارتش و بسیاری از سیرا و دیپلمات

 لیبی در کشورهای مختلف به معترضان دیوستند. 

 سقوط طرابلس )مرداد( و کشته شدن رذافی  -

 تراهرات خیابانی 0200 ژانویه ۷ اردن 
 (0200فوریه  0تغییر هیئت دولت اردن ) -

 اعتراضات تداوم -

 خودسوزی 0200ژانویه  0۷ موریتانی 
 

 0200ژانویه  0۷ سودان 

تراهرات و برگزاری همه درسی 

 جنوبی بخش استقلا   دربارن

 کشور
 

 تراهرات 0200ژانویه  0۷ عمان 

حدارل دستمزد ماهانه کارگران  سلطان رابوس -

 ۹91ریا  )معاد   012بخش خصوصی را از 

دلار( افزایش  102ریا  )معاد   022دلار( به 

 .داد

 0200ژانویه  01 یمن 
لاف در داخل حهومت علیه اخت

 جمهوررئیس

  جمهور اعلام کرد در دایان دورنرئیس -

 رفت خواهد کنار ردرت از جمهوریشریاست

اختلا  در و  تغییر در دولت(؛ 0200فوریه  0)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
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 نرم مدنی کشور

عربستان 

 سعودی
 خودسوزی، اعتراضات خیابانی 0200ژانویه  00

تا  ۹2دلیس بلافاصله تراهرات را متورف و  -

 .نقر را دستگیر کرد 122

 اعتراضات و ریام ملی 0200ژانویه  01 رمص 

 (0200ژانویه  01تغییر هیئت دولت ) -

دورن  دایان در کرد اعلام جمهوررئیس -

. رفت خواهد کنار ردرت از جمهوریشریاست

 ( 0200فوریه  0)

جمعی شورای مرکزی حزب استعیای دسته -

 حاکم

مبارک از ردرت کنار رفت. ردرت به شورای 

 ( فوریه 00متقل شد ) نیروهای مسلح مصر عالی

ارتش تعلیق رانون اساسی، انحلا  دارلمان و  -

ن را اعلام برگزاری انتخابات تا شش مان آیند

 .کرد

 0200ژانویه  09 سوریه

 خودسوزی

 تراهرات بزرگ

 ملی خیزش

 خواهان تغییر حهومت

 تراهرات حامیان دولت در

 دحمایت از اس

 لغو و سوریه به عرباعزام ناظران اتحادیه  -

 روز سی فاصله به نناظرا برنامه

 العادن دس از دنجان سا لغو حالت فوق -

 تراهرات خیابانیو  خودسوزی 0200ژانویه  ۹2 مراکش 
 

 آمیز کونکاعتراضات صلح 0200فوریه  0 جیبوتی 
 

 0200فوریه  02 راقع 
خودسوزی، اعتراضات در 

 شهرهای مختلف

اعلام کرد برای  نوری مالهی وزیرنخست -

 شد نخواهد وزیرینخست نامزد سوم  دورن

 اعتراضات خیابانی بزرگ 0200فوریه  01 بحرین 

دینار معاد   0222به هر خانوادن  حمد دادشان -

 .دلار بخشید 0٬910

دادشان حمد بابت رتل دو نیر از معترضان  -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87


 ی/ مسعود مطلب ... لیدر تحل نییتب نیاستنتاج بهتر ب؛یرق یها هیو نظر یاسلام یداریب هینظر/    11

میز را آعذرخواهی کردن و اعتراضات مسالمت

 (فوریه 01رانونی اعلام کرد )

 (Clark, 2013; Anbarani,2013; Weyland, 2012; Dodge, 2012) منبع

 0102دسامبر  0۷ی در و دستیروش تونس یلهردنجوان تحص یزی؛که محمد بوعز یدامنه آتش     

به عنوان  یانهخاورم یخدر اعتراض به نرم حاکم برافروخت و منجر به ثبت او در کهنه کتاب تار

و  یمردم یها جنبش .را فراگرفت یانهبه سرعت سراسر خاورم ید،گرد «یآزاد یدشه»

در سراسر  یسربرآورد و در مدت زمان کوتاه یعرب یو برزن کشورها یاز هر کو یختهخودانگ

اردن،  یبی،مصر، ل تونس، .یافتگسترش  یقاوارع در شما  آفر یهتاتورید یو کشورها یانهخاورم

از  یشاهد موج ی،عرب یو کشورها یانهاز نقاط خاورم یگرد یعربستان و... برخ یمن، ین،بحر

 .(012 :0۹1۹)جهانگیر و ملهی، بودند یانقلاب یاعتراض ها

. جنبش اشغا  وا  یافتگسترش  یزنقاط جهان ن یگربه د یا یانهخاورم یاعتراض ها دامنه     

نرام  یهبر عل یاعتراض یبه نماد جنبش هاآغاز شد  یویورکدر ن یکه از دارک زوکوت یتاستر

لس  یدر شهرها یمشابه یشد و به سرعت، جنبش ها یلدر سراسر جهان تبد یدار یهسرما یها

مسلط  یارتصاد یها ینابرابر یهو... بر عل ینبرل یس،دار لندن، یا،استرال سیدنیآنجلس، واشنگتن، 

با خشم و  یکبه ظاهر دموکرات یترتالتو یشهل گرفت و نرام ها یغرب یدار یهبر نرام سرما

گستردن و  یبه بازداشت ها و لندن، یویورکجنبش ها موضع گرفتند و در ن ینا یهخشونت تمام عل

 یخود ادامه م یاتجنبش ها هنوز هم به ح ینحا  ا ینا با .درداختند ترضانمع یدسرکوب شد

 .(11-19 :0۹12)ایزدی، دهند

 اطلاق شد؛ یا یانهخاورم یجنبش ها و ها یزشبود که بر خ یا یهکه نام اول «یموج تونس»     

و  یلبنا به تما یدر سراسر جهان دانسته شد. البته بعدا هر کشور یاعتراض یسرآغاز همه جنبش ها

، «یبهار عرب» .(Akder, 2013: 85)نام مورد نرر خود را گذاشت منافع خاص خود بر آن،

بودند  یینام ها ینتر یعشا «یا یانهخاورمخیزش و ریام های » و« یاسلام یداریب» ،«بیداری عربی»
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 یرجهان را تحت تاث یتمام یاسلام یداریب یدادهایز آنجا که رواجنبش ها اطلاق شدند.  ینکه به ا

 یدادهارو ینخاص خود را به ا یگوناگون، نگرش ها یها یدئولوژیداد، کشورها و ا یررار م

ها  آن یها یدئولوژیشد که منافع و ا یم یمتنر یرون ها به نحوکشورها و گ ینداشتند. و موضع ا

 کرد:  یزرا از هم متما یهردتوان نهار رو یدگان ها میمجموعه د یانکند. از م ینرا تام

به کار  یاسلام یکشورها یدادهایرو یرا برا «یبهار عرب»که اصطلاح  یکس یناول. بهار عربی: 0

در  0200 یهدر ششم ژانو ینچدر دانشگان جرج واشنگتن بود. ل ییاسعلوم س استاد ۷ینچبرد، مارک ل

رسانه ها  هموجود در جهان عرب را متاثر از توسع یدادهایاوباما؟، رو یبا عنوان بهار عرب یمقاله ا

محقق  9مسعد ینام نهاد. جوزف اندون «یبهار عرب»نامشخص دانست و آن را  ییراتبر تغ یو آغاز

در مقاله  «یبهار عرب»بصورت همزمان از اصطلاح  یباتقر یزت یهاآمر یاکلمبدانشگان و استاد  یاردن

و مقاله مسعد در  یسیدال یندر مجله فار ینچاستیادن کرد. دس از انتشار مقاله ل یرندر الجز یا

مملو از اصطلاح  یعمدن جهان ینمود و رسانه ها یتاصطلاح را تقو ینغرب ا یمدارادا یرن،الجز

 یهم از نام یعرب یکشورها یرسانه ها یاستیادن آنچنان گستردن بود که حت ین. اشد «یبهار عرب»

 یاسلام یدر جمهور ی،کردند. حت یانتخاب کردن بودند استیادن م نهاجنبش آ یها برا یکه غرب

 یرغ یرسانه هادژوهشگران، از  یاریرا دارد بس یاسلام یداریگیتمان ب یتهم که محور یرانا

نسبت به  یگیتمان غرب یکردند و به نوع یاستیادن م «یبهار عرب»از اصطلاح  یدولت یو حت یدولت

؛ 0۹1۷؛ ربیعی، 0۹19)ر.ک. سردارنیا، دادند یمورد استیادن ررار م رادر منطقه  یتحولات اسلام

 . (0۹19تقوی، 

ه غرب، ملی گرایان عرب و هواداران و سمپات های غربیان در کشورهای عربی تمایل دارند ک     

برای توصیف انقلابات کشورهای عربی استیادن کنند. برای غربیان استیادن « بهار عربی»از اصطلاح 

به این معنی است که روندی که در کشورهای عربی در حا  سپری شدن « بهار عربی»از اصطلاح 

 است یک روند لیبرا  و غرب گرا است. ننانهه گیته شد، هر دو رویداد دیگری که نام بهار بر

                                                      
7 . Marc Lynch 

8. Joseph Andoni Massad 
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 ;Gelvin, 2012)آنها گذاشته شد رویدادهای لیبرالیستی و به لحاظ دارادایمیک غرب گرا بودند

Cornis-Pope & Neubauer, 2004.) 

به صورت اولی می توانست برخی الزامات « بهار عربی»نام گذاری این رویدادها به صورت      

گرایان و کیرگویان و مهم مثل دموکراسی، به رسمیت شناختن حقوق گرون هایی مثل همجنس 

تر از همه ررار گرفتن در اردوگان غرب و ادامه سیاست های اسرائیلی دوست حهومت های دیشین 

این  (.Lawson, 2012)را به این جنبش ها تحمیل و برای مسلمانان به اموری عادی تبدیل کند

ملت سقوط ؛ نرامالشع  یرید اسقاط ال»همچون  شعارهای مطرح در این تحولاتدرحالیست که 

، «هستند ینشدن روان یمردم خواهان اسلام یعه؛الشر یقتطب یریدالشع  »، «خواهد ینرام را م

که به عنوان نمادی  «الموت لآمریها»و «الموت لاسراییل»، «راههار یناسلام آخر ؛الاسلام هو الحل»

ین شعارها، هیچ ارتباطی بر خواسته های وارعی مردم در انقلاب است، به  خوبی نشان می دهد که ا

نرریه بهار عربی، بیش از اینهه یک نرریه در مجموع  با شعارهای و نماد های ملی گرایانه ندارد.

علمی و به دنبا  تبیین وارعیت این تحولات باشد، به دنبا  ایجاد تحریف در این جنبش هاست تا 

 در فرصت مناس ، آنها را به سمت خواسته های غربی  سوق دهد.

ی: یهی دیگر از نرریاتی که برخی برای تحلیل تحولات گر یو افراط یگر یسلی یهردرو .0

انقلابی خاورمیانه عربی و شما  آفریقا از آن بهرن می گیرند، این است که این تحولات را در 

گری در معنای گری جهادی و یا وهابی برمی شمرند. سلییراستای بنیادگرایی اسلامی یا سلیی

معنای تقلید از گذشتگان، کهنه درستی یا تقلید کورکورانه از مردگان است. اما سلییه در  لغوی، به

معنای اصطلاحی آن، نام فرره ای است که تمسک به دین اسلام جسته، خود را دیرو سلف صالح 

ن می دانند و در اعما ، رفتار و اعتقادات خود، سعی بر تابعیت از دیامبر اسلام )ص(، صحابه و تابعی

سه نسل،  ینانتخاب ا یل. دلشودینسل از سلف صالح دانسته م یناحمد بن حنبل آخردارند. 

به او و درک اسلام، و عمل و خدمت به آن توسط آنان دانسته  یزمان یهیو نزد یامبربا د یهمراه

نباشد نون اهل سنت  یها ممهن است کافآن یسلف صالح بر اساس زمان زندگ یف. تعرشودیم

سلف صالح  یزرا ن یمیهو ابن ت یبرجسته متاخر مانند ابوحامد غزال یاهیتز شخصا یبرخ
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آنان معتقدند: عقاید اسلامی باید به همان گونه بیان شوند که در  (.Shahin, 2014)اندشمردن

عصر صحابه و تابعین مطرح بودن است؛ یعنی عقاید اسلامی را باید از کتاب و سنت فراگرفت و 

طرح ادله ای غیر از آنچه ررآن در اختیار می گذارد، بپردازند. در اندیشه سلییون،  علما نباید به

اسلوب های عقلی و منطقی جایگاهی ندارد و تنها نصوص ررآن، احادیث و نیز ادله میهوم از نص 

 (.02: 0۹10؛ فقیهی، 0۹10:00۹ررآن برای آنان حجیت دارد )رنجبر، 

از اهل  یاست که گروه ینام «گرییسلی»دشوار است.  یارک گرییسلی یقدر یفتعرالبته      

آنهه از  ی. براکنندیبازگرداندن اسلام به اصل آن اطلاق م یبرا یاصلاح یسنت به حرکت

 یادیز یدتأک یداز توح یخاص یمعاصر بر معن هاییشان مطمئن گردند، سلیبودن اسلامخالص

 یاربس یفتعر ینگردند. آنان همچن یبه آن تلق «نامعتقد» یاریبس فرادا شودیدارند که باعث م

محدود شود. آنان به  یاررابل ربو  بس ینیاعما  د شودیاز بدعت دارند که باعث م یمیصل

 یاطبا احت یاربس یدر کس  معلومات مذهب یاز کت  مذهب یرمنابع دانش غ یراتتأث

 (.Lauziere, 2010: 369)نگرندیم

ابن  ق( است. در ررن هشتم هجری 010–099)احمد بن حنبل وط بهترین افهار سلیی مربردیمی   

رغم سامان داد اما علی احمد بن حنبل ق( افهار خود را برمبنای تیهرات۷09–990 )تیمیه

 محمد بن عبدالوهاب در ررن دوازدهم هجری. نتیجه خاصی در برنداشت های فراوانفعالیت

در . گذاری کردرا در رال  نویی عرضه کرد و فرره وهابیت را دایه ابن تیمیه افهار( 0022–0001)

های ابن حنبل و ابن تیمیه شروع به ایجاد حهومتی براساس آموزن محمد بن عبدالوهاب ،09ررن 

در نیجریه، احمد  عثمان بن فودی. سازی شدن بودکرد که براساس حهومت دیامبر شبیه

هایی مشابه انجام نیز حرکت شبه رارن هند در احمد شهید ، و سیدالله دهلویشان ولی سربندی،

ها از خالص کردن دین، اصلاح اخلاری و اجتماعی، و اتحاد میان مسلمانان دم دادند. همه این

 .(Shahin, 2014)زدندمی

 :داندیمشترک م گرییو سلی یتوهاب ینگار سه عنصر را بحامد ال     

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
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( را شودیسه نسل او  اسلام )که به آن سلف صالح اطلاق م یادس از دو  هاییهمه بالندگ اینهه -

 .دانندیم   ارزشیب

 دانند.یرا مردود م تصوف -

 دانند.ینم یاز مذاه  نهارگانه اهل سنّت را ضرور یهیبه  دایبندی -

 :استمتیاوت کردن هایرا از وهاب هایکه سلی کندیاشارن م یژگیبه دو و یاون وعل به

 یبه گروهشان رو یوستنمسلمانان به د یگرتوسل به زور به متقاعد کردن د یبه جا هایسلی اینهه -

 آورند.یم

 یجهان اسلام آگاه یرو یشد یارتصاد-یو اجتماع یاسیس یهانسبت به بحران هاسلیی -

 .(Algar, 2002)دارند

امروزن در میان وهابیان، به دو گرایش اصلی وجود دارد: یک گرون وهابیان سنتی هستند که      

هنوز تا حد زیادی به افهار محمد بن عبدالوهاب، به عنوان بنیانگذار وهابیت وفادار ماندن اند. به 

ت سعودی، می توان آنان دلیل حمایت همه جانبه و مطلق عالمان این گرون از سیاست های حاکمی

را وهابیان درباری نیز نامید. دسته دیگر، جریانی است که طی دورن های اخیر ظهور نمودن است. 

این جریان که می توان آن را وهابیت انقلابی، یا جهادی نامید، در ربا  حاکمیت عربستان سعودی 

دیشه نیز این گرون بیشتر از و عالمان وهابی طرفدار حاکمیت موضع انتقادی دارند. به لحاظ ان

–یسلی اندیشه های اسلام گرایانی نون سید رط  و برادرش محمد رط  متأثرند. ایدئولوژی

 یناست. ابودن 00مسلح مانند القاعدن در آغاز ررن  یهااز گرون یاریالهام بخش بس جهادی

مناس  و  یرا راه ( را رد کردن و خشونتیسنت گریی)سلی یعلم گرییسلی هاییدگانها دگرون

از  اسلامیکردن جامعه . هدف آنان داکدانندیاسلام م یهمقابله با حملات غرب عل یبرا یضرور

 یجهاد یها راد یهارا ممهن است در حرکت یدگاند ینا هاییشهاست. ر یراسلامیغ یرفتارها

 یلبه دل یزن یعربستان سعود(. Meijer, 2007: 422)کرد یدادر مصر د یلادیم 0192در دهه 
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 & Lacroix)دارد ییگرادر گسترش اسلام یدیمحمد بن عبدالوهاب نقش کل هاییتفعال

Holoch, 2011.)  البته خود وهابیان انقلابی نیز به لحاظ اندیشه یهسان نیستند، بلهه طیف وسیعی

الحوالی  از اسام  بن لادن و محمد مسعری و سعد الیقیه گرفته، تا کسانی نون سلمان العودن و سیر

گری به دلیل فقدان نرام معرفتی منسجم، طیف گستردن (. سلیی0۹99را شامل می شوند)حیدری، 

ای را شامل می شود که اختلاف نرر و نزاع آن ها با یهدیگر کمتر از نزاع آنها با غیر سلیی ها 

 (.001: 0۹10)رنجبر، نیست

یهی دیگر از  نشانگان جریان سلیی  گرایی خودبنیاد و مخرب، تهییر گراییدر کنار فرره     

مانند  یفرد یداز عبادات و عقا یاگونه یشترب یم،رد یانشرک و کیر نزد سلی بشمار می آید. 

به آن معتقدند  یدجد یانکه سلی یشرک و کیر یربور بود ول یارتنذر، شیاعت، ز یا،توسل به اول

شخص را در  یو مدن یاجتماع یندگهمه شئون ز یباتقر کنند،یر میتعب یدو از آن به کیر جد

 ی،و فلسی یفهر به مهات  یدنگرو یانو  هاییشهاز اند یروید ید،جد یان. در نرر سلیگیردیبرم

و اشتغا  در  یپلماتیکو د یمذهب هایییناز مراسم و آ یانجام برخ یاسی،در احزاب س یتعضو

نباشد( از اعما   یسلی یها نافع گرونه در جهت اهداف و من)ننان یدولت یهاادارات و سازمان

را به سب   یاسلام یهاهمه دولت یاناساس سلی ینهم بر. آیدیمشرکان و کافران به حساب م

را  یدکیر جد ینو ا کنندیم یکتاب و سنت، کافر تلق یناز روان یرغ ینیها و رواناتخا  روش

شدن  یکنزد یبرا یترکان عصر جاهلمش یراز دندارندیم یتاز کیر مشرکان عصر جاهل یدترشد

. اندیدنالله برگز یجارا به یگرید یانخدا یر،اخ ورنکافران د یول کردندیم یدرستبه خدا، بت

و  دهندیها و افراد ماز گرون یاریبس یرها حهم به تهیاست که آن گرییتیهر سلی ینبراساس ا

 و نژاد)عدالت دهدیها مرا به آن یزآمنتخشو یاتانجام هر گونه عمل یبرا یجواز یر،حربه تهی

 . (09۹-099:  0۹12ینی،الدنرام

گستردن ترین شبهه تروریستی در جهان را سازماندهی می کند که به دلیل بهرن سلیی گرایی      

گیری از اشها  مختلف خشونت ورزی، نریر تروریسم انتحاری، نمایندن شاخص تروریسم نوین 
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نالش  یکمنجر به  یاز دو بعد اساس یریتهی هاییانجر. آیدساب میدر دوران معاصر به ح

کاهش  یگریو د یجوامع اسلام یساز ی: نخست رطبشدن اند یاسلام یداریب یفرارو یاساس

یری)ستودن و تهی هاییانجر یزآممتحجرانه و خشونت یرفتارها یلبه دل ییگرااسلام یتجذاب

اتحاد منسجم در  یکبتوانند به  ینهها یبه جا گرااسلام یاهگرون بر این اساس(. 1: 0۹1۹، خزایی

فرو  یمنازعه طولان یکجهان اسلام برسند، در  یو اجتماع یاسیبر تحولات س یگذار یرثأت یراستا

 یکبه عنوان  یی منبعث از بیداری اسلامیگرااسلام ینهها یبه جا ینخواهند رفت، و همچن

خود به  یمذهب یهامنازعه یلمطرح باشد، به دل یکراسدمو یبرا ل یدر مقابل الگو یگزینجا

 .خواهد شد یلنالش تبد

 یان هاىجر ى جهانىکنگرن»کنندگان در شرکت یداردر د یاخامنه الله العرمی سید علییتآ     

ی که امروز به نام داعش شناخته م یانىجر»فرمودند: « علماى اسلام یدگاناز د یرىافراطى و تهی

از  یشد (.1/1/0۹1۹)بیانات در.«یستى آن ناست، همه یرتهی ىیثهى خبفروع شجرن از یهى شود

)بیانات درداخته بودند یریتهی یانابعاد گوناگون جر یحمختلف به تشر یهایداردر د یشانا یزن ینا

  (.00/۹/0۹1۹؛ 01/00/0۹10؛ 01/00/0۹12 درمورخه های

 مختلف یدارهایدر د یریتکف یانرباره جرد یرهبر انقلاب اسلام یاناتب(: 2جدول شماره )

 های جریان تکفیریویژگی
 اسلامی معارف از نو فهم و نو نگان نداشتن و جهالت خاطربه مسلمانان تهییر. 0

 تهییری جریان از صهیونیستی رژیم و آمریها اطلاعاتى و امنیتى هاىسرویس حمایت. 0

 تهییری هایگرون بودن خوردنفری . ۹

 بزرگان ربر به احترام دانستن شرک و زندن طواغیت اطاعت ندانستن شرک. 1

 شواهد خدمت جریان تکفیری به استکبار
 اسلامى بیدارى حرکت کردن منحرف. 0

 هامسلمان با جنگ برای صهیونیستى رژیم با تهییر جریان دشتیبانان سازش. 0

 تهییرى انجری تحرکات با اسلامى کشورهاى هاىزیرساخت شدن ویران. ۹

 دنیا در اسلام ىنهرن کردن مخدوش. 1
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 غزّن روزن دنجان جنگ در مقاومت محور تنهاگذاشتن. 1

 اسلام دنیاى سراسر در مسلمان جوانان ىحماسه و شور کردن منحرف. 9

 مسلمان برادران با همهاری جای به سنی و شیعه جنگ ایجاد.  ۷

 اسلام فرزندان ترور و یرتهی به مقاومت و جهاد معادله تبدیل.  9

 یریتکف یانمقابله با جر یمسلمانان برا یفهوظ
 کن کردن جریان تهییرى. تشهیل نهضت علمى از سوی علمای مذاه  اسلامی براى ریشه0

 . تنریم منشور وحدت اسلامی توسط علما و روشنیهران اسلامی0

 . روشنگرى نسبت به نقش سیاستهاى استهبارى آمریها و انگلیس۹

 های تهییری. ارشاد گرون1

 ى مسجدالارصىى فلسطین و ردس شریف و مسئله. اهتمام به رضّیه1

 . حیظ اتحاد و دوری از بدبینی بین شیعه و سنی9

 وآله(علیهالله. ایجاد وحدت بین مسلمانان بر محور وجود مقدس نبی مهرم)صّلی۷

 . افزایش عوامل ارتدار در درون مسلمانان9

 یسبودن به اسلام مطلوب واشنگتن، لندن و دار ینبدب. 1
 

کند که به دنبا   یم یاسلام را معرف یایو خشونت در دن یسماز ترور یدنهرن جد یهنرر این     

بر  یروزد یونبس که انقلاب ینمادعا ه یناست. در گزاف بودن ا یبه حهومت اسلام یابیدست 

. داشته و داردالقاعدن و طالبان  یبا مش یداشته اند و رفتار آنان تیاوت کل یدکأانتخابات ت یبرگزار

و خشونت با ماموران دولت  یریبر حدارل درگ یبی،گوناگون به جز ل یدر کشورها یونانقلاب

 یونمنطقه به طور کامل با انقلاب یبکه ردرت وها یزن ینو بحر یمن ی. در کشورهاداشتند یدکأت

در لبنان از سر جنگ  یاسلام یداریب یانبا جر یحهومت سعود یزن نیاز ا یششدن است. د یردرگ

نهردند و  یانیکمک شا یزن یننون فلسط ییکشورها یدر ماجرا یسعود ینوارد شدن بود. همچن

 یزدادند. در عراق و افغانستان ندنان  یفرار یکردن و به بن عل یتمبارک تا انتها حما یاز حسن

 .مقابله کردند یاسلام یداریب یانخشونت با جر بابارها  یسلی یافراط یگرون ها

تقریباً ، بحرینو  یبیل یمن،مصر، تونس، بررسی ها نشان می دهد که در خیزش های انقلابی      

رادیها  گری دیدن نمی شود، بلهه برخلاف حرکت های هیچ کدام از شاخص های سلیی

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28295#v1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28295#v2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28295#v3
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28295#v4
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28295#v5
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28295#v6
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28295#v7
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28295#v8
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گرایان افراطی، این حرکت ها در رال  اعتراضات مردمی و به دور از هرگونه ترور و سلف

های درگیر بودن است. برای نمونه، اجتماعات صدها هزار نیری مردم گری از سوی گرونوحشی

در میدان التحریر مصر یا میدان لؤلؤ بحرین شاهد این ادعاست. از سوی دیگر، حضور همه ارشار 

گرایی ها )ربطی ها، مسیحیان، شیعیان و اهل سنت در کنار یهدیگر(، مخالف شاخص  فررهو گرون

گری است. این نهته تا جایی است که حتی برخلاف تعصبات و اعتقادات سلیی ها، مبنی بر سلیی

حرمت حضور زنان در مجامع عمومی و حرکت های سیاسی حضور گستردة زنان در این خیزش 

 (.001-009: 0۹10)رنجبر، ی مشاهدن می شودهای انقلاب

 یاتتا به امروز، نرر 0202-0200 یعرب یها و انقلاب ها یزشاز زمان خلیبرا  دموکراسی:  .۹

و با فرهنگ  یو مل یاسلام یکه در فضا یاتیشدن اند. نرر یانرخدادها ب ینا یینتب یبرا یگوناگون

مرتبط با  یها یسمو ا یتهگرفتن از مدرن یهکثرا با ماکنند، ا یتحولات نگان نم ینبه ا ینید یواژن ها

نرریه لیبرا  دموکراسی این تحولات دردازند.  یآنچه رخ دادن م یلغرب، به تحل یتمدن ماد

 یمطرح نم ودن و هدف اصل یاسلام یدر کشورها «یخ واه یدم هراس»را در رال  دروژن  انقلابی

دانسته و فرهنگ  یو سعادت، از نوع غرب یختبه خوشب یدنو رس یهتاتورهاد یآن را سرنگون

از رال  این نرریه  (.Moghadam, 2013: 393)برد یآن به کار م یینمدرن را در تب یاسیس

 یغاتبه تبل یشتردر باطن ب ی،علم یداشتن ظاهر یرغمباشد و عل یم یو شعار یمطال  سطح

و  «یختار یاندا»و « جنگ تمدنها»د مانن یبا دشتوانه نررات کلان تر این نرریه،است.  یهشب یاسیس

 یم یدرداز یهبه نیع تمدن غرب نرر یتتوسعه، در نها یشهو اند یختار یش حرکت خطیردذ

 ینمورد تحس یاستهبار یو محافل رسانه ا یغرب یعلم یها یآکادم یاز سو یاتنرر ینکنند. ا

نهیته است که رادر  سمییغربگرا، غالبا سهولار یاتن نرریشوند. در ا یم یوررار گرفته و ترو

 و مجاهدان مسلمان را فهم کند. یونانقلاب یو معنو یآسمان یریجهت گ یستن

در آن را که  اش می باشد یجمهور یاستدر دورن ر نژادیمحمود احمد یرتعب. بیداری انسانی: 1

 شانی، به کار بردند. البته ا0۹12 شهریور یت)ع(باهل یمجمع جهان یاجلاس مجمع عموم یندنجم
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 ینیعامتر از منرر د یاند. بلهه از منررررار ندادن یاسلام یداریمیهوم را در مقابل میهوم ب ینا

 یو غرب برا یهاها و ارتباط آن با ارادن آمر یامر یسطح یلدر تحل یشهر این تعبیراند. مطرح کردن

 یبرا یعرب یورهادر کش یاستقرار دموکراس یکنتر  شدن داشت و آن را در راستا ییراتیتغ یجادا

نگان با  یندانست. ا یم یاستبداد یو مخالیت آنها با نرام ها هاملت  یداریاز ب یناش یعمهار ورا

 یانسان یداریرائل شدن و ب یانسان یتآن ماه یکشورها، برا ینشهروندان ا یبه نقش آگاه یدتأک

میهوم  ینر رال  همد یزرا ن یغرب یآن در کشورها یامدهایدانست تا بتواند د یرا مناس  م

 بگنجاند.

در کنار این طیف از نرریات، که یک سوی آن، تجدد خواهی و . ترریه بیداری اسلامی: 1

گری منتهی می شود، نرریه گری و وهابیگرایی ررار دارد و سوی دیگر آن، به سلییغرب

 ر معرم انقلابآیت الله العرمی سید علی خامنه ای رهباین نرریه از سوی  بیداری اسلامی است.

عامل بیداربخش و محرک مردم منطقه، اسلام و در عصر حاضر »ارائه شدن است. ایشان معتقدند: 

 ایشان( به بیان دیگر 01/00/0۹91و  02/00/0۹10مورخه های )بیانات در «انقلاب اسلامی است

سلامی خود و معتقدند: مردم منطقه علی رغم اینهه مسلمان هستند، اما سا  ها از سوی متیهران ا

ها القا شدن است که اسلام توانایی داسخ گویی به نیازهای روز را ندارد و برای  دشمنان غرب به آن

رهایی از این عق  افتادگی و حقارت، باید در دامن نرریات و تئوری های غربی ررارگرفت. اما 

با اسلام هم می توان  مردم دس از دیروزی انقلاب اسلامی ایران و مقاومت این کشور، دریافتند که

اینهه می » :آزاد بود، دموکراسی داشت و عدالت را برررار کرد. ایشان در این بارن می فرمایند

گوییم بیدارى اسلامى، این حرف دایه دار است، ریشه دار است. ملت هاى مسلمان عدالت را می 

هویت انسان ها را می خواهند، آزادى را می خواهند، مردم سالارى را می خواهند، اعتناى به 

خواهند؛ اینها را در اسلام مى بینند، نه در مهات  دیگر؛ نون مهات  دیگر امتحان دادن و شهست  

خوردن اند. بدون مبناى فهرى هم که نمی شود به این اهداف بلند دست دیدا کرد. آن مبناى 

یدارى اسلامى ماهیت فهرى، بر حس  ایمان و اعتقاد ملت هاى منطقه عبارت است از: اسلام و ب

 («.01/۹/0۹10بیانات در ) .«جنبش ها این است



 ی/ مسعود مطلب ... لیدر تحل نییتب نیاستنتاج بهتر ب؛یرق یها هیو نظر یاسلام یداریب هینظر/    111

نوظهور  یدندد یک( نه یه)الصحون الاسلامیاسلام یداریب یشه سیاسی رهبر معرم انقلاب،در اند     

از گیتمان  یدر نوع خاص یشهر یمجنبش عر یناست بلهه ا یکور عرب یزشخ یکو نه  یو دفع

نقاط  یدر ارص یرهبران بزرگ یرسا  اخ 012از  یشدر ب» :معتقدند نیشاجهان اسلام دارد. ا یفهر

 ایشاناعتقاد  بهاست.  یاسلام یداریآن ب یونرا به دا کردند که م یانیخواستند و جر اعالم اسلام به د

 یاست که جلو یمعر یا یهسرما یاجتماع هاىینهو زم یا یشهاند یشینهو د یفهر یشهر ینا

اسلام،  یاىکنونى در دن یشرو به افزا یقحقا»را خواهد گرفت:  یلاف اصهرگونه انحراف از اهد

 یادشمنان  تا یستنداجتماعى و فهرى ن هاىینهو زم یخىتار هاىیشهاز ر یدنحوادث بر

انحرافى و  یل هاىو با تحل ینگارنداى در سطح بنگران بتوانند آن را موجى گذرا و حادثهسطحى

 (.09/9/0۹12در یانات)ب« ها خاموش سازند. د  ملترا در  یدآلود، مشعل امغرض

بیداری اسلامی به عنوان یک آگاهی جمعی با تهیه بر ارادن عمومی و متاثر از اسلام اصیل با      

توجه به سه عنصر بنیادین و ماهوی خویش که ادوار مختلیی را طی کردن و خواهد کرد شناخته 

 می شود:

   اولیه مهت  اسلام و دیروی از تعالیم ررآن و سنت؛بازگشت به اسلام ناب و اصو -  

تاکید بر وحدت فرره های اسلامی به عنوان حلقه میقودن، اصل فراموش شدن و کلید فائق آمدن  - 

 بر مشهلات و عق  ماندگی ها؛

 (. 00۹: 0۹9۹استهبار ستیزی و مقابله با کیر و الحاد و طاغوت داخلی )سالار،  - 

قریبا تمامی بنیانگذاران و رهبران اصلی و مورد اتیاق بیداری اسلامی، تاکید بر وجه مشترک ت      

و نیی مهات  مادی و الحادی دیگر، شعار « الاسلام هو الحل»همین سه مولیه بنیادین بودن است. 

اصلی رهبران فهری بیداری اسلامی در مصر و سایر بلاد بودن است. تاکید بر وحدت فرق اسلامی 

ین وجون اشتراک آنها از سیدجما  تا حضرت امام خمینی به شمار می رود. جایگان از مهم تر

وحدت فرق اسلامی آنچنان در اندیشه اولین رهبر بیداری اسلامی والا و دراهمیت بودن است که 

آبادی( تاکنون مخیی ماندن است. تشهیل مجامع و مناظرات مذه  وی )سیدجما  الدین اسد
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لازهر و حوزن علمیه رم در زمان آیت الله بروجردی و سپس دیگیری آن تقریبی توسط علمای ا

دس از انقلاب اسلامی، و همچنین تأکید بر وحدت شیعه و سنی در موج جدید بیداری اسلامی 

 (.001-00۷: 0۹91سایر نمونه های این مولیه اساسی هستند)ولایتی، 

داد داخلی نیز مخرج مشترک همه حامیان و استهبارستیزی و مقابله با استعمار خارجی و استب      

رهبران بیداری اسلامی بودن است. مقابله با استعمار بریتانیا و استبداد حهام عثمانی و رجری در 

زمان سیدجما  و محمدعبدن، مقابله با استعمار خارجی و داخلی در زمان حسن البناء و سایر شاخه 

ابله با غرب و شرق و استبداد طاغوت در مهت  های اخوان المسلمین در کشورهای اسلامی، مق

 امام خمینی)رن( مصادیقی از اهمیت این وجه مهم بیداری اسلامی است.

گرایان که فارد یهی از ابعاد فوق بدیهی است سایر جریان ها و حرکت های منتس  به اسلام      

رض است و جزء نسخه الذکر باشند، با مشی و سلوک خط اصیل بیداری اسلامی در تعارض و تنا

های بدیل و انحرافی این جریان ررار خواهد گرفت. به عنوان نمونه جریان های تهییری که به 

ویژن با شهل گیری القاعدن در جهان اسلام رشد یافته اند، فارد بعد وحدت اسلامی و نیز 

 استهبارستیزی هستند و در زیر نتر مجموعه اصیل بیداری اسلامی نمی گنجند.

و شما   یانهخاورم به بعد 0202ها و خیزش های انقلابی برای اطلاق بیداری اسلامی  به حرکت     

توان مذه  را بالادوشی دانست که برگرفته از ها و نمادهای اعتراضات مییقا، با توجه به نشانهآفر

است. های مردم این کشورها دوخته شدن تجربه تاریخی و فرهنگی مردم این کشورها بر خواسته

گران دینی در ها خیتگی خود یادآور تلاشی است که اصلاحهای عربی دس از سا بیداری ملت

ای دور در دی داسخ به عق  ماندگی خود به آن دست یافتند. بازگشت به هویت خویشتن گذشته

 (.000-00۹: 0۹1۹و مقاومت در برابر استبداد داخلی)شمشادی، 

اری اسلامی در منطقه، وجه اسلامی آن است. این  ویژگی، بیش از مهم ترین ویژگی های بید      

و دیش از هر نیز در رال  روندی رابل تحلیل است که از سیدجما  الدین اسدابادی به عنوان یک 

بیدارگر اسلامی آغاز شدن و بیش و دیش از هر نیزی در جستجوی ران حلی اسلامی برای 
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است؛ جستجوی کرامت، عزت، سیاست، ارتصاد، معضلات و گرون های کور کشورهای اسلامی 

روابط احتماعی و اخلاری و.. در درون فرهنگ و تمدن اسلامی خویشتن و نه با عاریت گرفتن از 

 سایر فرهنگ ها و تمدن ها نریر فرهنگ و تمدن غربی.

جدن نمادهایی نریر نمازهای درشهون جمعه، شعارهای اعتقادی و اسلامی مانند الله اکبر، س      

های شهرانه انقلابیان دس از فتح، استناد به آیات ررآن برای الهام بخشی به مردم، نقش گرون ها و 

گرا و اثرگذاری فراوان جنبش هایی نریر اخوان المسلمین در مصر که گرایش های احزاب اسلام

م سیاسی به های اسلامی تونس و لیبی بیانگر این است که اسلاگرایانه دارند و نیو  گروناسلام

 شهل فراگیری در منطقه در حا  توسعه و گسترش است.

آنچه در بیداری اسلامی و به ویژن در شما  آفریقا و خاورمیانه عربی نمود دیدا کردن، حرکت      

های وابسته آن و اصلاح یا جایگزینی آن با یک مسلمانان به سمت مقابله با نرام سلطه و حهومت

نشاندن های دستسلامی و مردم سالاری است. موجی که حهومتحهومت مبتنی بر اصو  ا

های بیداری ها را به سرنگونی کشاندن است. نخستین جررهاستبدادی را گرفته و بسیاری از آن

العابدین بن علی زدن شد و دیری اسلامی با ریام مردم تونس علیه حهومت دیهتاتوری زین

و شما  آفریقا غرق در این جنبش گردید. وروع  نگذشت که بخش زیادی از منطقه خاورمیانه

های دیهتاتوری حسنی مبارک های مردمی در کشورهای عربی و آفریقا و سقوط حهومتانقلاب

علی در تونس، خاندان ا  خلییه در بحرین، خاندان العابدین بندر مصر، معمر رذافی در لیبی، زین

در یمن و... باعث ایجاد یک تغییر جدی در آ  سعود در عربستان سعودی، علی عبدالله صالح 

 ساختار سیاسی امنیتی منطقه خاورمیانه و شما  آفریقا شدن است.

با وجود تلاش برخی کشورهای منطقه و ارودا و امریها برای انحراف دیام ها یا اهداف و سمت      

ونس، بحرین، ها و مطالبات مردم کشورهای مصر، تو سوی بیداری اسلامی، مراجعه به خواست

های جمعه و شعارهای الله اکبر مبین آن است که نقش یمن و لیبی و... از جمله برگزاری نماز

 (. 020: 0۹10توان نادیدن گرفت)عاملی، گیری دور جدید بیداری اسلامی را نمیاسلام در شهل
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 اغوتی بودنبنابراین، ویژگی های همچون اسلامیت، ضداستهباری و ضداستبدادی و نیز ضد ط     

لا اله الا »، «الله اکبر» یها مثل، شعارها یامر یندر شعارها، روش ها و اردامات در ا آنانعهاس و 

شروع اعتراضات، ررآن بلند کردن، حضور  یانتخاب نماز جمعه برا شعارهای ضد اسرائیلی، ،«الله

، این تحولات انقلابی را اکشته ه یدننام یدررار دادن مساجد، شه یگانزنان محجبه در اعتراضات، دا

 در زمرن موج های بلند بیداری اسلامی در ررن معاصر ررار می دهد.

 نتیجه گیری

 می توان ننین نتیجه گیری نمود که: از آنچه گیته شد

در مصر، تونس،  ینهضت اسلام یتاست که منعهس کنندن هو نرریه ای ی نام واسلام یداریب -

 یده یرنهضت ها معنا دار و مس ینا یاسلام یتآن هو یهه بر دااست ک ینو بحر یمن، مغرب، یبیل

 یهمدل ودر درون بدنه جهان اسلام همران با وحدت  یرو ارتباطات فراگ یبر معرفت اسلام یمبتن

 شود.  یم ینمأت

و  یاله یخواه ید، عدالتتوحی)اسلام ینیو جهان ب یتهو یهبر دا ی کهاسلام یداریب یهنرر -

کیر  یلایاست ینی ی،همچون اخوت اسلام یاسلام یارزش هابه استوار است،  ی(نبو یزندگ یالگو

 ی،هم در بعد فرد یاسلام یتمقوم هو دهد، همین عامل یم و جهت شهل یاسلام یو سبک زندگ

که منشاء، مرجع و  استنتاج بهترین تبیین معتقد استبر  ینگان مبتن یناست. ا یهم در بعد اجتماع

 به بعد 0202رخدادن در جهان اسلام و بخصوص خاورمیانه عربی از سا   یانقلاب مقصد تحولات

بازگشت به  ییجهان اسلام نسبت به کارا ینانها دس از اطم یزشخ ینااست. فی الوارع اسلام 

 یاسلام یکس  عزت و استقلا  صورت گرفته که در نهرن نرام جمهور یبرا یاسلام یتهو

 آن را تجربه کردن اند. یاستحهام و اثربخش یت،، موفقحزب الله و حماس یو جنبش ها یرانا

 «ی و استنتاج تبیینینام گذار»بدنبا  یها آمر یالملل ینب یتابع ارزش ها یو کشورها یهاآمر -

 بواسطه یاً دور شود، ثان یاسلام یتماه از ینهضت اجتماع ینآن اولاً ا یلهستند که در   یمتیاوت
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 رهتیر یمیبا شگرد رد یرانیا یاسلام یاز جمهور هاکشور ینا یحرکت اسلامبیداری و  یجداساز

 یاسلام ی)جدائ ی( و فرره گرائی)عرب گرائ یگرائ یروم یقو حهومت کن در رال  تشو یاندازب

گیتمان سهولار و غرب  یرو مس یلبه ر یگرد یخارج شدن را با روش یلاز اسلام(، رطار از ر یعیش

 .گرا باز گردانند

و  ییگرا یاز مل یبیبا ترک یبرا ل ینیبر جهان ب یمبتن یگذار یلعنوان و ر یببهار عر نرریه -

 یرثأخورد که ت یگرن م یبرا ل ینیدر وارع با جهان ب یعرب یروم گرا یتاست. هو یعرب یتعصب

 یبرالیسمل یتاست که سه ظرف یغرب یزندگ یو الگو یارودا مرکزی، مرکز یهاگرفته از آمر

روم  یهردمقوم رو یبهار عرب ینشهل گرفته است. دکتر یعرب ییگرا یو مل یگر یسلی ی،غرب

در صیوف  یجد یها یسازد و منشاء جداساز یاست که گیتمان تیرره را م یعرب یانهگرا

 .خواهد بود ینمسلم ینو ب یاسلام یدر کشورها ینمسلم

بدور   ی،اسلام یو ارتصاد یفرهنگ یاسی،س یتهو گیریو شهل  یاسلام یداریدر نارنوب ب -

 یشجهان اسلام و افزا یالملل ینب یها یتظرف یدنرس یتشاهد به فعل ی،روم یها یتاز عصب

و  یاسیس یشهبود و اند یمخواه یاسلام یکشورها یهکشورها از ناح ینا یاسیو ردرت س یتحما

بر  یده یرو مس یگذار یلر یههصورت رخواهد شد. د یتتقو یاسلام یایجهان دو یالملل ینب

 یتوسعه غرب یردر مس هاکشوراین  یرد،شهل بگ یغرب یروم گرا یتو هو یبهار عرب یشهاند یمبنا

را بدنبا  دارد و  یاسلام یو ارزش ها یاسلام یتشدن از هو یکه در درجه او  ته یرندگ یررار م

خواهد شد  ینء بر جامعه مسلمیلاغرب و است یایدن یو تیقد ها یموضوع وابستگ یدر درجه بعد

 یغرب در دموکراس ینرا بدنبا  نداشته و نخواهد داشت و صرفا دکتر یجد یها یتکه حما

  و سهولار را بدنبا  خواهد داشت. یبرا ل یبر ارزش ها یمبتن یساز

و  آن ها همچون انقلاب مصرها و به انحراف کشیدن غرب رصد دشت کردن به این انقلاب -

حرین، عربستان، یمن و اردن را دارد تا این ننین نراغ سبز نشان دادن به دیهتاتورهای بهم

ننان ی مردم این مسأله هیچ بعید نیست، بنابراین همها هم ناکام بمانند ولو با کشتار گستردنانقلاب
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ی خود با زبان عربی خطاب به های نماز جمعهکه رهبر انقلاب اسلامی ایران در دو مرحله در خطبه

بایست های مسلمان خاورمیانه میم را مطرح فرمودند، ملتبرادران مسلمان عرب هشدارهای لاز

 .تری به خرج دهندهوشیاری بیش
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