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درآمدی برمراحل بیداری اسالمی در جهان اسالم

بیدا ری اسالمی

چکیده
بیداری اسالمی به معنای برانگیختگی و آگاهی در امت اسالمی،تجدید حیات اسالم در کالبد
فرد وجامعه ؛ احیای ارزش های اســامی و بازگشت به خویشتن اسالمی است بیداری دفعی و
یکباره نیست بلکه به مرور زمان مراحلی را طی کرده است .این پژوهش براساس روش تحلیلی-
توصیفی و با اســتفاده از منابع کتابخانه ای در پی تببین شــکل گیــری مراحل و امواج بیداری
اسالمی در جهان اسالم می باشد.
مرحله اول که تحت عنوان نهضت اصالحی نامیده می شــود ســیدجمال الدین اســدآبادی ،
اقبال الهوری،محمدعبده،ابواالعلی مودودی و حســن البنــا از مهم ترین متفکران مرحله اول
می باشــند.مرحله دوم که تحت عنوان انقالب و جهاد نام برده می شود با تاثیرپذیری از انقالب
اسالمی ایران آغاز می شود.امام خمینی برجسته ترین رهبر این دوره است.مرحله سوم که شاهد
افزایش مشــارکت سیاســی و جهاد در جهان اسالم می باشــیم .بیداری اسالمی پس از دوران
انقالب وجهاد به تکامل رســید و در جاهایی که امکان مشــارکت سیاســی و شریک شدن در
حکومت برای اســام گرایان فراهم شــد از این پایگاه اجتماعی خود بهره بردند وموج چهارم
بیداری اسالمی که از سال  2010میالدی در شمال آفریقا وغرب آسیا آغاز گردید ،تالش جوامع
در راســتای احقاق حقوق از دســت رفته خود و ایجاد تحوالت سیاســی ،اجتماعی،فرهنگی
بامحوریت اسالم است.
واژگان کلیدی :مراحل ،بیداری اسالمی،جهان اسالم

 .1دکتری جامعه شناسی سیاســی،گروه علوم سیاسی،دانشکده تاریخ ومطالعات سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
ah.moradpour@sirjantech.ac.ir
مدرس گروه معارف اسالمی دانشگاه صنعتی سیرجان ،ایران.
ORCID:0000000180035753

سال نهم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان 1399
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مقدمه

سال نهم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان 1399

بیداری اســامی 1معادل عربی الصحوه یا یقظه اســت از نظر لغوی در برابــر خواب قرار دارد
هنگامی در مورد کس��ی مفهوم بیداری به کار میرود که مسبوق به خواب و بی هوشی باشد .در
زبان عربی واژه الصحوه در برابر نوم (خواب) یا سکر (مستی) مطرح میشود .وقتی گفته میشود
صحا من نومه او ســکره (القرضاوی  )9 :1417،بیداری اسالمی اصطالحی است که برای بیان
جنبشــی مبتنی برآگاهی و عمل سیاسی و بر بنیاد اسالم خواهی شکل گرفته است .این پژوهش
با روش تحلیلی– توصیفی به دنبال بررســی امواج و مراحل تکاملی بیداری اســامی در جهان
اسالم می باشد .مرحله اول که تحت عنوان نهضت اصالحی نامیده می شود این مرحله با شروع
اســتعمارخارجی وعقب ماندگی داخلی جوامع اســامی ،گرایش به خرافه گرایی و فرقه سازی
در جهان اسالم شروع شــد ،سیدجمال الدین اسدآبادی  ،اقبال الهوری ،محمدعبده،ابواالعلی
مودودی و حســن البنا از مهم ترین متفکران این مرحله می باشــند.مرحله دوم که تحت عنوان
انقالب و جهاد نام برده می شــود با تاثیرگذاری انقالب اســامی ایران بر جهان اسالم آغاز می
شــود.امام خمینی برجســته ترین رهبر این دوره است .مرحله سوم که شــاهد افزایش مشارکت
سیاسی در جهان اسالم می باشیم .بیداری اسالمی پس از دوران انقالب وجهاد به تکامل رسید
و در جاهایی که امکان مشــارکت سیاسی و شریک شــدن درحکومت برای اسالم گرایان فراهم
شــد از این پایگاه اجتماعی خود بهره بردند.در مرحله دوم تاکید بر تشــکیالت و سازمان است
اما در مرحله سوم مشارکت سیاســی و حضورگام به گام افراد در قدرت سیاسی مهم است.موج
چهارم بیداری اسالمی که از سال  2010میالدی در شمال آفریقا وغرب آسیا آغاز گردید ،تالش
جوامع در راستای احقاق حقوق از دست رفته خود و ایجاد تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
بامحوریت اسالم است.

پیشینه پژوهش

موج سوم بیداری اســامی :بررسی روند گسترش اسالم سیاسی درجهان اسالم ،نوشته عبدالله
گنجی ،این کتاب از این حیث که ریشــهها و زمینههای فکری جریان بیداری اسالمی را درجهان

1. Islamic Awakening

مراحل بیداری اسالمی

مرحله اول :نهضت اصالحی ( فرهنگی – سیاسی)
با شــکل گیری استعمار درجهان اسالم شروع شد که متاثر از شرایط اجتماعی– تاریخی آن دوره
است شرایطی همچون :شروع استعمار درجهان اسالم ،بی خبری مسلمانان از رشد تمدنی غرب
وعقب ماندگی جوامع اس�لامی ،گرایش به خرافه گرایی و فرقه س��ازی دربخشهایی ازجوامع
اسالمی ،شروع مهاجرت یهودیان به فلسطین( ،)1881وجود خالفت اسالمی درکشورعثمانی،
عدم رضایت اکثریت بخشهای تابعه (جوامع عربی) ازحاکمیت وقت و ســوء استفاده غرب از
این اختالف ونارضایتیها برای تولید ناسیونالیس��م این مرحله ش��کل گرفت .از ویژگیهای این
دوره میتــوان به این موارد اشــاره کرد :الف) اصالحی،دراین دوره حرکت اعتراضی مســلمانان
جنبه مســلحانه ندارد وبیشــترجنبه گفتمانی دارد وتالش فکری از طریــق قلم ،بیان ومحاورات
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اســام رابه خوبی تبیین نموده کتاب ســودمندی اســت اما به تحوالت اخیرخاورمیانه که از آن
تحت عنوان موج چهارم بیداری اسالمی نام برده میشود نپرداخته است.
اســام وتجدد در مصر :با رویکرد انتقادی به اندیشه حســن حنفی اثر نصرالله آقاجانی از
جمله کتابهایی اس��ت که اگرچه اطالعات مفیدی را درباره چهره ها و جریانهای سیاســی و
اسالمی در مصر فراهم می سازد اما تحلیل جامعی از همه مصلحان و جریان های اسالمی ارائه
نمی دهد.
بیداری اسالمی در نظر وعمل(مجموعه مقاالت) با کوشش اصغرافتخاری ،این اثر ازحیث
داشــتن رویکردهای نوین جامعه شناختی ،سیاسی ،فقهی وآینده شناسانه درخورتوجه بوده ومی
توان آن را اثری نســبتا جامع در موضوع بیداری اسالمی دانســت که درپی درک وتحلیل چرایی
وقوع تحوالت بعداز 2010م در کش��ورهای عربی میباشــد .اما این کتــاب همه ابعاد بیداری
اسالمی را مورد توجه قرار نداده است
بیداری اسالمی درگستره سیاســت جهانی(درآمدی تحلیلی براســام سیاسی)(،مجموعه
مقاالت)با کوشــش غالمرضا خواجه ســروی،این کتاب ازحیث اینکه رویکردی چندجانبه به
موضوع اس�لام سیاس��ی اتخاذ کرده مفید به نظرمی رس��د اما به قیامهای بعد از 2010بیداری
اسالمی نپرداخته است.
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فردی انجام میگرفت .ب) فردی :حرکتهای بیدارگرانه عمدتا توســط اندیشــمندان مســلمان
به صورت انفرادی و درقالب س��فر یا تولید نش��ریه وکتاب انجام میگرفت .ج)نامشخص بودن
حکومت سیاســی مد نظرمصلحان :اندیشــمندان این دوره هرچند بر بازگشت به اسالم و قرآن
درحوزه سیاسی و اجتماعی را مطرح میکنند معموال الگوی جایگزین برای حکومتهای وقت
را تجویز نمیکنند .د) حوزههای اصالحی(فکری ،سیاس��ی ،اجتماعی) عدهای خرافه زدایی از
دین را دنبال میکنند(ســیدجمال) وبعضی درصدد اســتخراج احکام سیاسی– اجتماعی اسالم
هستند.ی) فقدان تشــکیالت سازمانی :دراین دوره مصلحان فاقد گروه ،سازمان و حزب بودند.
وتشکیالت اخوان المسلمین توسط حسن البنا یک استثنا است .یکی از مهمترین رهبران فکری
موج اول بیداری ،ســید جمال الدین اسدآبادی اســت نهضت وی هم فکری وهم اجتماعی بود
و میخواســت رستاخیزی دراندیشه مســلمانان و درنظامات زندگی آنها به وجود آورد(.مرتضی
مطهری ) 32 :1382 ،
سید در دیدار با حاکمان عثمانی و مصر از لزوم مشارکت مردم با عنوان شورا یاد میکند و به
نقش مردم درحاکمیت اهتمام دارد .وی معتقد بود کار اساسی این است که مردم ایمان پیدا کنند
که مبارزه سیاسی وظیفهای شرعی است .سید جمال تقریبا به همه جای جهان اسالم آن روز سفر
و از نزدیک درد مسلمانان را شناسایی کرد .درحوزه تشیع به سراغ علمارفت زیرا میدانست نهاد
روحانیت درتشیع نهادی مستقل است و زیرنفوذ حاکمان نیست عالوه براین مرجعیت روحانیت
شــیعه در رهبری جامعه دارای موضوعیت بود .اما در حوزه اهل سنت به سراغ حاکمان میرفت
و از آنان عدم فشــار برمردم و مشــارکت آنان در قدرت را با مفهوم شــورا گوشزد میکرد .به نظر
میرسد شورا در نظر ســید همان دموکراسی یا مردم ســاالری و حکومت پارلمانی بوده است.
(گنجی ارجنگی)61-62 :1388 ،
اعتقاد به توانایی ذاتی اسالم برای رهبری مسلمانان ،مبارزه با روحیه وادادگی در برابرحوادث
تحمیلی استعماری برجهان اسالم ،بازگشــت به منابع اصیل تفکر اسالمی ،تفسیرعقلی تعالیم
اســامی ،فرا گرفتن علوم از سوی مسلمانان و مبارزه با استعمار و استبداد به عنوان نخستین گام
در راه خیزش اجتماعی و فکری مسلمانان ازجمله دستاوردهای سید جمال برای جریان بیداری
اسالمی بود(.مدرسی چهاردهی ) 357-355 : 1389 ،
یکی دیگر از متفکران این مرحله اقبال الهوری بود .او از دموکراسیهای غربی انتقاد میکند
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وحکومــت جمهوری غرب را نوعی اســتبداد میداند .و در جایــی جمهوریت را نظام ملوکیت
قلمداد میکند .از نظر وی دموکراســی به معنای این است که قدرت در دست نمایندگان واقعی
مردم باشــد و آنها خود را در مقابل خدا مســئول بدانند ،ولی دموکراسی اروپا ،چیزی جز هرج
ومرج و آشــفتگی نیست.اقبال ناسیونالیســم و سوسیالیســم را در ردیف دموکراسیهای غربی
توصیف میکند « :نه راه و رســم باطنی گری قرون وسطایی میتواند بیماریهای بشریت گرفتار
نومیــدی را درمان کند و نه ملی گرایی و اجتماعی گری ملحدانه (سوسیالیســم) جدید» اقبال با
مطالعه سرنوشــت مسلمانان معاصر و رشــد تمدن غرب به این نتیجه میرسد که اگر مسلمانان
بخواهند پیشرفت کنند و در عین حال از معنویت و دین نیز رویگردان نشوند باید باب اجتهاد را
در اسالم باز کنند .اقبال در آثارش دین وحکومت را به عنوان روح و ماده مینگرد .در اسالم یک
حقیقت واحد وجود دارد.در یک نگاه دســتگاه دینی است .و در نگاهی دیگر دستگاه حکومت
اســت .ایشان در همین رابطه میفرمایند« :بعد از مطالعه طوالنی وتحقیق در حقوق اسالمی به
این نتیجه رسیدم که اجرای مقررات شریعت اسالم بدون وجود دولت اسالمی غیر ممکن است.
قومیت وناسیونالیسم غالبا دامی است که اســتعمارگران برای انحراف مسلمانان از وحدت پهن
کردند .اما مسلمین باید بدانند سرزمین اسالم یکی است( ».مدنی)22-25 :1385،
محمد عبده (1905-1849م) متفکر ،مفتی دانشــگاه االزهــر یکی دیگر از اصالح طلبان
اجتماعی در جهان اســام به ویژه درجهان عرب محســوب میشود .او از شــاگردان برجسته
سیدجمال الدین اسدآبادی بود و از افکار وی تاثیر زیادی پذیرفت خود در این باره میگوید:
«پدرم به من حیاتی بخشید که علی ومحروس (دو برادرش که کشاورز بودند) در
آن با من سهیم بودند .ولی سیدجمال به من حیاتی بخشید که من در آن با محمد،
ابراهیم ،موسی ،عیسی و اولیا و قدوسیان شریکم( » .عنایت)118 :1391 ،
عبده به همراه سیدجمال روزنامه عروه الوثقی را در پاریس منتشرمی کرد او توجه خاصی به
بحران اندیشه دینی مســلمانان در مواجهه با تمدن غرب ومقتضیات جدید جهان اسالم داشت.
وی در پی وحدت جهان اســام بــود .همچنین با تعصبهای فرقهای مخالف بود و اســتبداد
داخلی واســتعمار خارجی را از عوامل اصلی عقب ماندگی مسلمانان میدانست .عبده گرایش
به اعتدال داشــت و توانست نهضت بیداری اســامی زمانه خود را به سمت اعتدال سوق دهد.
(اقاجانی )128-127: 1392 ،
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یکی دیگر از شخصیتهای مصلح این مرحله عبدالرحمن کواکبی بود که درسال 1271ه .ق
درسوریه به دنیا آمد اما او را اهل اردبیل ایران و از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی و از سادات
حس��ینی میدانند.کواکبی در ابتدا علت عقب ماندگی مسلمانان را وضع بد اقتصادی میدانست
و برای رفع این مشــکل درحلب جغرافیای محل سکونت خود تالش کرد .بحث کواکبی استبداد
داخلی اســت و راه عالج آن را باال بردن شعور سیاسی مردم والزمه رشد سیاسی را ارتقای شعور
دینی میدانست .بنابراین مردم را به فراگیری علم فرا میخواند وی به پیوند دین و سیاست اعتقاد
داشت .کواکبی در کتاب ام القری ؛کج فهمی و دور افتادن از حقیقت اسالم؛ استبداد رای و پرهیز
از مشورت و همفکری؛ نبودن آزادی درهمه زمینهها اعم از بیان ،آموزش و مباحثات علمی ،ترک
شــدن اصل امربه معروف ونهی از منکرمیان مسلمانان؛سهل انگاری در امر دین ؛ نفوذ روحانی
نماها و وعاظ الســاطین و علمای درباری درجامعه اســامی؛ تنگ نظری در طرح علوم دینی
و بــی توجهی به علوم روز؛ روح ناامیدی بین مســلمانان؛نبود رهبــری مدیر و مدبر و مخلص ؛
فقر وتنگدســتی که هرگونه شــر ،جهل وبداخالقی از آن برمی خیزد؛ حکام متکبر ومستبد؛ترک
شدن احکام اسالمی و تعطیل شدن حدود و ناآگاهی میان ملتهای مسلمان از دردهای جامعه
اسالمی و علت عقب ماندگی مسلمانان بر می شمارد(.گنجی ارجنگی)81 :1388 ،
شــخصیت دیگر این مرحله ابواالعلی مــودودی1979-1903(1م) روزنامه نگار و احیاگر
دینی درش��به قاره هند اس��ت دیدگاههای سیاســی و کالمی وی تاثیرات عمیقی در جهان اسالم
به ویژه درش��به قاره هند داشته است .مودودی برای پیشبرد اندیش��ههایش ابتدا در سال 1938م
موسســه داراالسالم و ســپس درســال 1941م جماعت اســامی را برای این کار تاسیس کرد.
جماعت اسالمی پاکستان حزبی است که معتقد به احیای اسالم واقعی بود .این حزب مخالف
تشکیل کشور پاکستان بود اما پس از تقسیم هند ،مودودی به پاکستان رفت .او معتقد به بازگشت
به س��نتهای اصیل اسالمی واسالم سیاس��ی بود وی دین اسالم را دینی کامل میدانست که در
تمامی حوزههای زندگی انسان اعم از خصوصی وعمومی حضور دارد و به همین سبب نیز نظام
سیاســی مورد نظر وی نیز کامال رنگی دینی و اعتقادی داشــت .هدف اصلی جماعت اسالمی
تشکیل حکومت اس�لامی و اجرای احکام اسالم در پاکستان بود .او تالش میکرد تا با استفاده

1. Abul Ala Maududi

1. secularism

دوفصلناهم علمی

مطالعات
بیدا ری اسالمی
درآمدی برمراحل بیداری اسالمی در جهان اسالم
امیرحسین مرادپور دهنوی

از اصول دینی و بهره گیری از نظریات جدید سیاسی نظریهای هماهنگ با جهان امروز و در عین
حال کامال اس�لامی ارائه کند .از مهم ترین آثار وی جهاد در اس�لام است .نشریهای نیز به نام
ترجمان قرآن راه اندازی کرد که تا پایان عمرش منتش��ر میشد .او در سال  1953م دستگیر و به
اعدام محکوم شد ،اما مدتی در زندان ماند و بعدها مجازاتش تخفیف یافت و از زندان آزاد شد.
از اندیشمندان این مرحله حسن البنا (1906 –1949م) مبارز اسالم گرای مصری بود که
به همراه تعدادی از همفکرانش جمعیت اســامی اخوان المسلمین را در مارس 1928م تاسیس
کرد .هدف او ایجاد پیوند برادری و وحدت امت اســامی برای بازیابی شــکوه اسالم از طریق
احکام وشــعائر مذهبی ،مبارزه با فســق و بی بند وباری ،ازبین بردن روحیه تردید وبی اعتقادی
بود .از نظر بناء وحدت امت اسالمی ستون جامعه اسالمی محسوب میشود ایشان برای تحقق
تفکرات خود موسســات گوناگــون فرهنگی– مذهبی ایجاد کرد .و روزنامه اخوان المســلمین را
منتش��ر میکرد .وی به منظور ارتقای سطح معرفتی وانسانی زنان مسلمان نیز تشکیالت اخوات
المســلمات را تاسیس کرد .بناء از پیشگامان تقریب مذاهب اســامی و جزو موسسان جماعه
التقریب بین المذاهب االسالمیه درقاهره بود .درنهضت بیداری تحت رهبری حسن البنا مسئله
صهیونیزم واس��تعمارگری آمریکا مورد تاکید ایشان بود و با کوش��شهای وی اخوان المسلمین
گس��ترش یافت.و شعبههای ان از چهار شــعبه در 1929م به هزار شعبه در سال 1948م رسید.
و بین س��الهای  1948 -1946م ش��عبههای آن در فلسطین ،ســودان ،عراق ،سوریه دایر شد.
در اواخر 1948م اخوان المس��لمین خطر جدی برای پادش��اهی مصر به شمار میرفت از این
رو تصمیم به انحالل آن گرفته شــد .حســن البنا در 12فوریه 1949توســط عوامل دولت مصر
ترور شد .حسن البنا تالش برای تشکیل حکومت اسالمی را مهمترین رسالت اخوان المسلمین
میدانســت زیرا معتقد بود با تشکیل دولت اســت که نیل به اجرای احکام اسالمی و رسیدن به
اه��داف ملی و دینی ام��کان پذیر میگردد از این رو ضمن انتقاد از دولتها با ارس��ال نامهها و
بیانیههایی بر این مهم تاکید میورزید از جمله رســاله نحو النور را به ســران و رهبران برجســته
جهان عرب نوشت(صاحبی ) 608 -609 :1396 ،او با جدایی دین از سیاست (سکوالریسم)1
و ملی گرایی غیر دینی به شــدت مخالف بود .وجدایی دین از سیاســت را نخستین گام سستی و

91

92
دوفصلناهم علمی

مطالعات
بیدا ری اسالمی

منشا فس��اد میدانســت .همچنین درباره غرب گرایی نیز بر این عقیده بود اسالم هیچ گونه مرز
جغرافیایی ،یا اختالفات نژادی یا شهروندی را به رسمیت نمیشناسد .وی تمام مسلمانان را یک
امت و کشورهای مسلمان را تنها یک کشور میدانست.

مرحله دوم :انقالب وجهاد

سال نهم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان 1399

در مرحله انقالب و جهاد باید به عواملی نظیر بازتاب انقالب اسالمی ایران ،نظام عقاید اسالمی،
ســوابق تاریخی مسلمانان ،پیدایش رهبری دینی وســازماندهی ،مداخله نظامی غرب درجهان
اســام ؛ افول ملی گرایی 1عربی در مبارزه با اشغالگران قدس و لزوم ایدئولوژی جایگزین ؛تغییر
رویکرد استعمار از استعمار کهن به استعمار نو؛برجسته شدن جنبههای فرهنگ مبتذل غرب در
جهان اسالم؛تالش غرب برای حاکمیت سکوالرها در جهان اسالم و استمرار سرسپردگی آنان به
غرب؛انســجام روحانیت شیعه بعد از تجربه تلخ انقالب مشروطه اشاره نمود که در شکل گیری
این مرحله موثر می باشــند(.گنجی )93 :1388 ،مرحله دوم بیداری اسالمی تقریبا هم زمان با
تاســیس رژیم اشغالگر قدس است در این زمان مســاله داراالسالم و دارالحرب جایگاه ویژهای
بین مســلمانان پیدا میکند واسالم گرایان را به سمت مبارزه با غرب یا حکومتهای غیر مردمی
و وابسته به غرب بر می انگیزاند.
بر این اساس از ویژگیهای بیداری اسالمی در مرحله دوم میتوان به موارد ذیل اشاره کرد-1:
تاکید براسالم؛بازگشت به اصول اولیه اسالم وپیروی ازتعالیم قرآن وسنت ،بسیج نمودن تجمعات
دینی برای دستیابی به اهداف سیاســی ،پای بندی عمیق به ارزشهای اسالمی ،هماهنگ کردن
دســتورها و پذیرش نقش مقتضیات زمان در اجتهاد ،تاکید بر وحدت اســامی -2سازماندهی
تشکیالت :تفاوت عمده مرحله دوم بیداری اسالمی با مرحله اول در تشکیالت وسازماندهی به
جای حرکتهای فردی است .تشکیل سازمانها و گروههای اسالم گرا درفلسطین ،لبنان ،مصر،
الجزایر ،عراق ،افغانســتان و پاکســتان بیانگر این است که اســام گرایان باید در قالب سازمان
عمــل کنند .برای مثــال حماس ،حزب الله و اخوان المســلمین مصر عالوه بر شــاخه نظامی
درحوزههای سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی نیز حضور چشــمگیری دارند .ایجاد تشــکیالت
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نظامی ومراکزعلمی و درمانی از مواردی اســت که جنبشهای اســامی در ســازماندهی به آن
توجهــی ویژه دارند )3 .فرا گیری :از نظر فکری در حوزه اعتقادی یا دینی و جهاد متمرکز نشــده
اند بلکه در همه عرصههای علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مدعی پاســخگویی هستند.
ازنظرجغرافیایی گروهها و جنبشهای اســام گرا درتمام جوامع اســامی بدون توجه به وسعت
قلمرو یا ویژگیهای سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی آنها فعالیــت دارند .از نظراجتماعی؛حرکت
اســامی به طبقه یا قشــری خاص تعلق ندارد ،بلکه همه آحاد جامعه را شامل میشود )4 .چند
مرکــزی :این جنبشهــا مرکز واحدی در نقطهای از جهان یا جهان اســام و نیز رهبری واحدی
ندارنــد .از این رو در کشــورها ومناطق مختلف نحوه ظهور وبروز و شــکل ومحتوای برنامهها
با توجه به شــرایط سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن متفاوت اســت )5 .مداومت و
استمرار :استمرار زمانی حرکتهای اسالمی معاصر از یک مداومت و استمرار فرا زمانی طوالنی
برخوردارند و پیشــرفت و اهداف اساسی تری در مقایسه با حرکتهای قدیمی تر دارند و به رغم
وجود موانع بزرگ و مقابله خشــونت بار حکام کشــورها با آنها ،استمرار یافته عمق بیشتری پیدا
کرده و طرفداران بیشتری جذب کردهاند)6 .عمل مرحله به مرحله :جنبشهای اسالمی معاصر
مرحلهای عمل میکنند .حرکت و مبارزات حماس در فلسطین در مراحل مختلف قبل از 1987و
بعد از آن و وضعیت فعلی آن در تشــکیل حکومت ،نمونهای از عمل مرحلهای و ایجاد راهبرد و
تاکتیک مناسب در هر مرحله است(.مرادپور،محمدستوده)271-272 :1398 ،
به تعدادی از رهبران فکری مرحله دوم اشــاره میشــود یکی از متفکران تاثیر گذار این دوره
ســید قطب میباشد .سید متولد 1906م شهرستان موشــا در ایالت اسیوط در مصر وسطی بود
و در ســال 1966توسط دولت مصر اعدام شــد .وی با قطب بندی جامعه به الهی وجاهلی تنها
راه اســتقرار حکومت الهی را اصالحی و بیانی نمیداند ،بلکه شمشیر را نیز تجویز میکند سید
قطب شمشــیر و کتــاب را الزم و ملزوم هم میداند .وی در کتــاب المعالم فی الطریق با عنوان
جهاد فی ســبیل الله توضیح میدهد که منظورش از جهاد تمامی معانی آن اســت نه آن طورکه
مایوسان و شکست خوردگان آن را تا حد جنگ دفاعی پایین آورده یا آن را به مبارزه درونی مومن
علیه هوسها محدود میکنند .در ادامه میگوید درست است که اسالم در پی آن است تا انسان
را از خفتی که بر اثر هواهای نفســانی دچارش شــده نجات دهد اما فرد نیز باید از آن به عنوان
ســاحی برای رها کردن خود از یوغ بندگی بعضی از همنوعانش استفاده کند(.گنجی:1388 ،
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 )164-163به نظرســید قطب اگر برنامه و چشــم انداز زندگی قومی از مردم بر پایهی برنامهای
الهی یعنی یک تفکر آســمانی باشد مســلما پیروان چنین آیینی پیرو دین خدا و مطیع اوامر وی
هستند اما اگر این خط مشی ساخته و پرداخته غیر خدا باشد مردم دینی خدایی نخواهند داشت.
آئین غیر خدایی مصادیق مختلفی دارد اگر چنین برنامهای ســاختهی محیط باشــد مردم محیط
پرست هستند اگر این برنامه ســاخته وپرداخته امیال ملت یا مولود خواستههای ارباب یا پادشاه
باشــد پیروان این آئین ملت پرست ،ارباب پرست و شاه پرســت نامیده میشود .سید در کتاب
ویژگیهای ایدئولوژی اســامی میگوید « :هر برنامهای اگر ساخته وپرداخته طرز فکر یا فلسفه
بشــری باشد آن آیین و مردم طرفدار آن پیرو و مطیع آن اوامر بشری هستند و این ویژگی خاص را
برای تفکر و آئین اسالم قائل از یک تفکر آسمانی است و تمامی بحثها و نوشتهها ومبانی فکری
خویش را برهمین مبنا پی ریزی میکند( ».سید قطب)30-29 :1377 ،
امام خمینی یکی دیگر از رهبران این مرحله به شمار میرود او اندیشمندی است که یکی از
انقالب های بزرگ قرن را رهبری کرد و احیاگر اســام سیاسی در جهان اسالم است اندیشههای
ایشــان محرک اصلی بیداری اســامی در میان ملتهای تحت ظلم و ستم است .از مهم ترین
محورهای اندیشه امام (ره) که درشکل گیری اسالم سیاسی و بیداری اسالمی موثر بوده میتوان
به این موارد اشاره نمود :نظریه والیت فقیه که نوع حاکم را در حکومت اسالمی را تبیین میکند؛
رد سکوالریسم و پیوند دین و سیاست؛ جهانی بودن نهضت اسالمی؛ صدور انقالب ؛ حمایت
از مســتضعفان و مظلومان جهان؛ استکبارستیزی؛ تاکید بر وحدت و امت واحده ؛ جنگ ایمان
و نفی ملی گرایی و وطن گرایی؛ در اندیشــه سیاسی اسالم وطن و جغرافیا معنی ندارد در اسالم
مالک ایمان و عقیده است.

مرحله سوم :مشارکت سیاسی

بیداری اســامی پس از دوران انقالب وجهاد به تکامل رســید و در جاهایی که امکان مشارکت
سیاسی و شریک شدن درحکومت برای اسالم گرایان فراهم شد از این پایگاه اجتماعی خود بهره
بردند .در همین خصوص رهبر معظم انقالب اسالمی میفرمایند:
« هرجا بیداری اســامی احساس میشــود .اینها(غربیها) به آن حساس اند.
زمزمه میکنند که درانتخابات ،ملتها باید شــرکت کنند بروند در کشــورها و

دوفصلناهم علمی

مطالعات
بیدا ری اسالمی
درآمدی برمراحل بیداری اسالمی در جهان اسالم
امیرحسین مرادپور دهنوی

آنجا که انتخاباتی به راه میافتد بر انتخابات نظارت کنند .اسم این کار را نظارت
بر انتخابات برای تضمین آزادی انتخابــات مینامند .اما در معنا این فکر برای
این اســت که مبادا در نقطهای از عالم مسلمانان از راه و روشهای انتخابات و
پارلمانی بتوانند به حکومت برسند( » .ایت الله خامنه ای)1371/3/14 ،
پایان جنگ ســرد؛جهانی شدن؛هنجارسازی مبارزه با تروریسم درغرب؛رشد رسانههای فرا
مرزی درجهان اسالم ؛افزایش حضور نظامی غرب در جهان اسالم؛شروع روند سازش درمسأله
فلسطین؛پیروزیهای حزب الله وتغییر سیاستهای اولویت دار جهانی از زمینههای اسالم گرایی
در مرحله ســوم به شــمار میروند .از جمله مهم ترین ویژگی های اسالم گرایان در این مرحله
میتوان به این موارد اشــاره کرد -1 :بازگشت به قرآن واسالم با روشهای دموکراتیک و انتخابات
 -2اعتقاد به پیوند دین وسیاســت  )3احیای تمدن اســامی )4تالش در جهت کســب قدرت
سیاسی )5توجه به مسائل اقتصادی واجتماعی  )6اجرای احکام وفرایض اسالمی )7تفکر جهان
شمولی اسالم  )8تهاجم به جای تدافع ؛ اسالم گرایان معتقدند داشتن روش مسالمت آمیز نباید
باعث انفعال حرکتهای اسالمی شود و آنها را به موضع دفاعی بکشاند )9 .عمل مرحله به مرحله
جنبشهای اســامی معموال حرکتهای اولیه را از هستههای چند نفره شروع میکنند و کم کم
به سازمان و تشکیالت میرســند  )10مشارکت سیاسی ،اصول گرایان عالوه بر مبارزه مطالبات
اعالم شــدهای دارند ومعتقدند در فرایند دموکراتیک در عرصه سیاسی اقبال عمومی برای تحقق
اهدافشان همراه آنان خواهد بود .ترکیه ،الجزایر ،مصر ،کویت ،بحرین ،اردن ،مراکش ،فلسطین
نمونههای ازمشارکت سیاسی هستند .درترکیه ؛ اسالم گرایان ترکیه درقالب اپوزیسیون وارد رقابت
انتخاباتی نمیشوند بلکه به عنوان حزبی قانونی به عرصه رقابت وارد میشوند و بعد از پیروزی به
دلیل گرایش به اسالم درعرصه رفتاری ونگرشی با خشونت قانونی سرکوب میشوند .درالجزایر؛
هم زمان با پیروزی انقالب اســامی ایران در دهه  80موج اســام گرایی رشد فزایندهای داشته
اســت و اسالم گرایان در کمتر از دو دهه با اســتفاده از ضعف رژیم و بهره برداری از روشهای
دموکراتیک به آستانه قدرت نزدیک شــدند .جبهه نجات اسالمی الجزایر در انتخابات پارلمانی
 1991توانســت  188کرسی پارلمان را در مرحله اول به خود اختصاص دهد در حالی که اسالم
گرایان برای تصاحب  199کرســی دیگر منتظر دور دوم انتخابــات در  16ژانویه  1992بودند.
برای حاکمیت ونظامیان نیز پیروزی اســام گرایان محرز شــده بود ارتش انتخابات پارلمانی را
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ملغی و رئیس جمهور اســتعفا داد و پس از استعفای بن جدید و تشکیل شورای عالی حکومتی
الجزایر ،جبهه نجات اســامی در  4مارس  1992غیر قانونی اعالم شــد .در  15ژوئیه 1992
عباس مدنی و علی بلحاج به دوازده ســال زندان محکوم شدند( .گنجی )196-197 : 1388،
درمصر؛ اواخر دهه  1980جریان اسالم گرا وارد عرصه زندگی سیاسی رسمی مصر شد .اسالم
گرایان طرف دار حرکتهای سیاســی گام به گام تحت رهبری اخوان المسلمین در تعیین برنامه
سیاســی مصر ابتکار عمل را به دست گرفتند .اخوان المسلمین در انتخابات  1984با پیوستن به
حزب وفد هفت کرســی پارلمانی را کسب کردند و در  1987توانستند از طریق اتحاد با احزاب
کارگر ،سوسیالیســتی وحزب لیبرال  38کرسی را از آن خود کنند .با تغییر قوانین که به نفع حزب
حاکم دموکراتیک ملی وضع شد اخوان با پیوستن به سایر گروههای مخالف ؛ انتخابات  1990را
تحریم کردند .دولت مبارک در 1995رهبران اخوان و اعضای برجسته را دستگیر و به زندانهای
 3تا  5سال محکوم کرد .و اخوان از شرکت در انتخابات به عنوان یک جریان قانونی منع شد اما
همچنان درقالب افراد مستقل به دنبال نفوذ در حاکمیت بود .اساسا حرکت اخوان المسلمین در
این مرحله قرار دارد و این جنبش تا قبل از تحوالت موســوم به بهار عربی به حضور در قدرت از
طریق شــرکت در انتخابات پارلمانی فعال بودند .ونیز فلســطین؛ انتخابات  2004شهرداریها
حماس توانســت در کرانه باختری رود اردن کنترل هفت شــهر را به دست بگیرد و درغزه نیز دو
ســوم کرسیها را تصاحب کند و حماس همچنین اکثر کرسیهای پارلمان را از آن خود کرد .در
انتخابات پارلمانی  2006شــرکت کرد و دولت تشکیل داد .پیروزی حماس نشان داد که اسالم
گرایان مورد اقبال مردم فلسطین هستند و مردم از ادامه مبارزه با اشغالگران حمایت میکنند.

مرحلهچهارم:بیداریاسالمیموسومبهبهارعربی(ازتحوالتتونسدرسال2016– 2010م)

یکی از ش��یوههای اعتراضات در بیداری اسالمی؛ انقالب بوده است که در تونس ،مصر ،لیبی،
یمن اتفاق افتاده اس��تُ .مدل این انقالبها ش��باهت به تسلس��ل انقالبهای فرانسه دارد ،قیام
جمه��وری علیه جمهوری ،به عبارت دیگر ،آنها علی��ه دیکتاتوریهایی قیام کردند که ،روزگاری
قرار بود ،نظامی جمهوری و دموکراتیک باشند ،اما با گذشت زمان دیکتاتور شدند .جرقه نخست
این انقالبها ،با رفتاری غیر قابل تایید در «شــریعت»،یعنی «خود سوزی یک دستفروش» ،به

 .1انقالب تونس

اعتراضات در  ۱۸دسامبر  ۲۰۱۰با قیام تونس ،در پی خودسوزی محمد بوعزیزی در اعتراض به
فساد و بد رفتاری پلیس ،آغاز شــد .این انقالب به انقالب یاس معروف است .حکومت تونس
در  ۱۴ژانویــه  ۲۰۱۱با فرار زینالعابدین بن علی رئیسجمهور به عربســتان ســقوط کرد و این
پایانــی بود بر دوره دیکتاتوری  ۲۳ســاله او بر تونس؛ اعتراضات تونس از نواحی روســتایی و
پیرامونی فراموش شــده آغاز ،و به سمت پایتخت گســترش یافت .با توجه به اینکه تونس آغازگر

1. Bouzid
2. Arab spring

 .3بهارعربی را هیالری کلینتون وزیر خارجه وقت امریکا برای اشاره به تغییرات دموکراتیک درکشورهای عربی به
ً
کاربرد .و نیزعنوان بهارعربی را عموما رســانههای غربی بــه كار گرفتند كه با الهام از «بهار پراگ» بود .اما دیدگاه
اندیشمندان اسالمی و مختار این مقاله،اصطالح بیداری اسالمی یا بهار اسالمی است
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1
اتفاق منجر به مرگ ،عرصه سیاست را ،با یک قهرمان ملی
نام «بوزید» در تونس رقم خورد .آن ِ
حقیقت جهان عرب ایجاد کرده ،و
روبرو ساخت .از سوی دیگر این امر یک نوع عریانی ،در برابر
ِ
پرونده ای از مردم شناسی و رفتار شناسی ،برای آن گشوده است .تا جایی که رفتار شناسی اجزای
منطقه ای و حزبی کش��ورهای انقالب کرده ،قابل تحلیل و ارزیابی ش��ده است .این انقالبها،
جزو معدود رفتارهای جهان اســام بود ،که به ســرعت ،غرب را تحت تاثیــر قرار داد و پیرو آن
جنبش وال استریت راه افتاد .حتی شعار « الشعب یرید إسقاط النظام» با اینکه برای غرب مفهوم
َ
نبود ،انتقال یافت .در ش��کل گیری این انقالبها «اصناف»و «احزاب» جایی نداشتند .با اینکه
این انقالبها از «ادبیات مقدس و غیر مقدس» اس��تفاده نکرد ،اما مکانهایی ملی ،مثل ،میدان
«تحریر» و میدان «لؤلؤ» در آن از قدســیت اجتماعی و ملی ،برخوردار شد(.وصفی .)1390،با
ً
وجود این اساســا می توان فرایند بیداری اســامی در کشورهای عربی را در چهار دسته انقالب
(درتونس و مصر)،جنگ داخلی (لیبی و سوریه) ،اعتراض اکثریت (در یمن و بحرین) و اعتراض
اقلیت (در اردن وعربستان) دسته بندی نمود .اکنون به طور مختصر به فرایند و فرجام انقالبهای
شــکل گرفته در تحوالت مرحله چهارم بیداری اسالمی که غرب گرایان از آن به بهار عربی 2نام
می برند؛ 3پرداخته می شود.
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موج ناآرامیها در جهان عرب بود ،می توان گفت که اعتراضات این کشــور در مقایســه با سایر
کشــورها خودانگیخته تر و کمتر سازماندهی شــده بود ( )Anderson ،2011احزاب سیاسی و
رهبران کاریزماتیک در هدایت اعتراضات نقش چندانی نداشته اند و جنبشهای اعتراضی بدون
رهبری بود؛ در واقع حتی جریان پرآوازه ای چون النهضه نیز به دلیل ســرکوب گسترده ای که در
دوران بن علی با آن مواجه بود ،نتوانســت نقش تأثیرگــذاری در روند انقالب ایفا کند وتنها پس
از س��قوط بن علی و بازگشت راشد الغنوشی ،فعالیتهای این جریان گسترش یافت( .نیاکوئی،
 )248 :1390پس از گذشت چند سال از بروز این انقالب ،رهبران این انقالب با یکدیگر درگیر
بوده و به هیچ یک از تعهدات انقالب عمل نکرده و مردم این کشــور کماکان با مشــکالت خود
دست وپنجه نرم میکنند.

 .1-2انقالب مصر

اعتراضات مصر پس از مرگ جوان  28ســاله ای بنام خالد ســعید که در اثر ضرب و شتم پلیس
کشته شد اغاز گردید .خالدسعید در  6ژوئن  2010وقتی در یک کافی نت در اسکندریه نشسته
بود پلیس بر اساس قانون فوق العاده او را مورد ضرب وشتم قرار داد وکشته شد ویک فعال اینترنتی
به نام وائل غنیم صفحه ای به نام کلنا خالد سعید در فیس بوک ایجاد کرد و صدها هزار نفر به این
صفحه پیوستند.گروه کلنا خالد سعید یکی از مهمترین گروه هایی بود که مصریها را به انقالب
 25ژانویه فراخواند( .قزوینی حائری  )61-62 :1390 ،انقالب مصر با الگو برداری از حوادث
تونس ،از روز  25ژانویه  2011و با دعوت برای تظاهرات اعتراضی جوانان هوادار دموکراســی به
نام جنبش  6آوریل 1در فیس بوك آغاز شــد رهبری جنبش  6اوریل را سه جوان هدایت میکردند
و بعد از انقالب به دلیل اینکه اینها نیرو نداشتند اخوانیها توانستند حکومت را به دست بگیرند.
(گفتگو با دکتر منوچهرمحمدی )96/09/02و تا  18روز بعد ،یعنی  11فوریه  22( 2011بهمن
 1389ش) و به دنبال استعفای حسنی مبارك و روی کارامدن دولت موقت نظامیان ،به مهمترین

 .1جنبــش  6اوریل به مصری جدید :حركة شــباب  ۶ابریل  ،گروه فیســبوکی مصری اســت که توســط احمد
ماهر ،اســماء محفوظ در بهار  ۲۰۰۸برای حمایت از کارگران شــهر صنعتی محله الکبری که برای اعتصاب در
ً
تاریخ ۶آوریل برنامه داشتند ،ایجاد شد.تا ژ ٔ
انویه  ۲۰۰۹این گروه حدود  ۷۰هزار عضو عمدتا جوان و تحصیلکرده
داشت

دوفصلناهم علمی

مطالعات
بیدا ری اسالمی
درآمدی برمراحل بیداری اسالمی در جهان اسالم
امیرحسین مرادپور دهنوی

خواسته خود که برکناری مبارك از قدرت بود ،دست یافت(نیاکوئی .)251 ،1390 ،بنابراین دهها
هزار مصــری در چارچوب حرکتی که فعاالن اینترنتی آن را «روزخشــم» نامیده اند علیه دولت
تظاهرات کردند که این تظاهرات در طول دوره مبارک بی ســابقه بود و برای اولین بار با مشارکت
رسمی اخوان المســلمین و محمد البرادعی انجام شد ،نیروهای امنیتی وپلیس به تدریج کنترل
خود را بر قاهره و دیگر شــهرها ازجمله اســکندریه و سوئز از دســت دادند.دولت ارتش را برای
دفاع از صداوســیما و وزارتخانهها وارد خیابان کرد .تظاهرکنندگان درمقابل شورای عالی قضایی
شعارمرگ بر مبارک ســر میدادند.نیروهای پلیس تظاهرکنندگان را به محاصرهی خود در آوردند
تدابیرامنیتی در سراســر قاهره تشدید شد تا از مشارکت گستردهی مردم جلوگیری شود .تظاهرات
همچنان ادامه یافت و در پنج روز اول شش کشته و بیش از 200نفر مجروح و نزدیک به هزار نفر
بازداشتی در پی داشت( .عباسی)179-180 :1391 ،
دولت مبارک که خطر را احســاس کرد ،شــروع به وعده برای اصالحات کرد .اما از آنجا که
مردم مصر س��الها دچار اوضاع بد اقتصادی واجتماع��ی بودند ،این وعدهها را باور نکردند و بر
درخواست خود برای اسقاط نظام پای فشردند .پس از تظاهرات بزرگ جمعه خشم که در روز 8
بهمن  1389انجام شد و به شهادت  95نفر در سراسرمصر از جمله سوئز و اسکندریه انجامید.
درشــامگاه همان شب حسنی مبارک دولت را منحل و دستور تشکیل دولت جدید را اعالم کرد.
مبارک در ساعات پایانی جمعه شب در اظهاراتی که از تلویزیون ملی مصر پخش شد ،از انحالل
دول��ت در پی اعتراضات مردمی خبر داد .وی با تاکید بر اینکه خود را حامی مردم میداند اظهار
داش��ت « :دولت جدید مصر امروز (نهم بهمن) تشکیل میشود در عین حال از جوانان مصری
میخواهم که به حفظ امنیت کش��ور پایبند باش��ند .ما بی نظمیهای بیشــتر را تحمل نخواهیم
ک��رد ».اما مردم همچنان به اعتراضات خود ادامه میدهند .آنان همان شــب وپس از اعالم این
وعدهها از س��وی رئیس جمهور ،به خیابانهای قاهره آمدن��د واعالم کردند که وعدههای مبارک
خواس��تههای آنان را تامین نمیکند .دولت خواس��تار گفتگو میشود چهارشنبه 13بهمن 1389
احمد شــفیق نخست وزیر جدید مبارک خواســتارگفتگوی ملی برای خروج از بحران کنونی در
کشور شد.فتحی سرور رئیس پارلمان مصری اعالم کرد ما مصمم هستیم اصالحاتی را که رئیس
جمهور قول داد را به سرعت در قانون اساسی ایجاد کنیم اما ایمن النور رهبر حزب الوفد در پاسخ
به دولت تاکید کرد تا مبارک هس��ت مذاکره بی مذاکره کناره گیری مبارک ،تنها ش��رط مذاکرهی
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معترضان با عمر سلیمان است.
در اقدامی ناموفق از ســوی حزب حاکم مصر چند هزارنفر از شــهروندان و نیز تعدادی از
نیروهــای نظامی و امنیتی مصــری درحمایت از باقی ماندن مبارک درقاهــره اقدام به راهپیمایی
کردند .بین مشارکت کنندگان در این راهپیماییها ومخالفان مبارک که به سوی میدان التحریر در
حرکت هستند مشاجرات کالمی رخ داده ونیروهای امنیتی انان را از هم جدا میکنند .بعدازظهر
چهارشــنبه  13بهمن نیز اتفاق عجیبی افتاد و عدهای از حامیان حزب حاکم مصر با اسب وشتر
به طرف تظاهرات کنندگان میدان التحریر حمله کردند .به گفته خبرنگاران آنان با چوب و شالق
مردم را مورد تعرض قرار میدهند .عدهای از چماقداران و اراذل واوباش حکومتی نیز با بمبهای
دست ســاز و کوکتل مولتوف مردم را مورد هجوم قرار داده و برخی از آنها را آتش زده اند .بعدها
فاش شــد که عامل سازماندهی اراذل و اوباش وحملهی وحشــیانه به مردم برعهدهی خانوادهی
مبارک بوده اســت بر این اساس جمال پسرحسنی مبارک که در ان زمان تحرکاتش را جهت حفظ
حکومت پدری افزایش داده بود هدایت اوباش شترســوارمتعرض بــه مردم در میدان التحریر را
برعهده داشت( .همان)180 :1391 ،
اعضای شــورای دفترسیاســی حزب حاکم ملــی دموکراتیک روز شــنبه  16بهمن 1389
اســتعفای دســته جمعی خود را اعالم کردند واعضای جدید به جای آنها قــرار گرفتند .در این
تحول ،حســنی مبارک وتمامی متحدان وی درحزب حاکم مصر از ســمت خود استعفا کردند.
دراین تحوالت حســام بدراوی همزمان جانشین صفوت الشریف ،دبیرکل حزب وجمال مبارک
پسر مبارک و معاون دبیرکل شد .بدراوی به عنوان یک چهره به نسبت میانه رو تر شناخته میشود.
طبق قانون اساســی فعلی ،با کناره گیری جمال مبارک از حزب حاکم مصر ،وی دیگر نمیتواند
نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شود .پنج روز بعد حسام البدراوی از دبیرکلی حزب
ملی دموکراتیک استعفا داد.
علمــای االزهر با انتقاد از فتواهایی که از اعتراضــات مردمی حمایت میکنند ،این فتواها را
فتنه خوانده وصادرکنندگان آن را گناهکار دانستند .آنها در بیانیهای با هشدار نسبت به برانگیختن
احساسات و بازی با عواطف مردم ،کسانی را که فتواهایی درحمایت از اعتراضات مردمی صادر
میکنند و قصد براندازی حکومت را دارند عامل فتنه خواندند.
پنج شــنبه  21بهمن هفدهمین روز قیام سراسری مردم مصر علیه استبداد سی سالهی مبارک
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درحالی آغاز شــد که با استعفای ســه وزیر کابینه وی ؛اوضاع دولت بغرنج تر شد .در راس این
وزرا جابر عصفور وزیر فرهنگ قرار داشت که با هدف پیوستن به مردم کناره گیری کردند .برخی
از وزرای اســبق نیز از قبــل درجمع معترضان میدان التحریر قرار داشــتند .روز  11فوریه 2011
(22بهمن  )1389پس از  18روز مقاومت مردم ،انقالب مردم مصر پیروز شــد .عمرســلیمان
ســاعت  19 :30به وقت تهران بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و به صورت پخش زنده اعالم کرد:
محمد حســنی مبارک رسما از منصب ریاست جمهوری کناره گیری کرد و شورای عالی ارتش را
مکلف نمود که قدرت را در دست بگیرد.
سپس محمد حســین طنطاوی وزیر دفاع مبارک ،ریاست شــورای عالی ارتش درتلویزیون
ظاهر شــد و پس از تشــکر ازمبارک و نیز ادای احترام نظامی به شــهدای انقالب ،اعالم کرد که
شــورای عالی ارتش تا زمان برگزاری انتخابات قدرت را به دست گرفته است .پس از خبر سقوط
مبارک ،موجی از شــادی را در بین مردم حاضر در میــدان التحریر و دیگرنقاط مصر ایجاد کرد.
میلیونها مصری با شــنیدن این خبر فریاد الله اکبر ســر دادند .تظاهرات کنندگان پس از شنیدن
خبر برکناری مبارک از شــوق گریه میکردند ویکدیگر را درآغوش میکشــیدند .زنان ودختران
مصری روی بالکنها و پشت بامها ،با کشیدن کل وهورا ،شادی خود را بروز میدادند؛ شادمانی
مردم غیر قابل وصف بود .مردمی که از  18روز پیش تا ساعتی قبل شعار میدادند :الشعب یرید
اسقاط النظام– مردم سقوط نظام را میخواهند،اکنون شعار میدهند :الشعب اسقط النظام – مردم
نظام را ســاقط کردند.یکشنبه  24بهمن شورای عالی ارتش مصر اعالم کرد قانون اساسی کشور
به حال تعلیق درآمد و انتخابات در شــش ماه آینده انجام خواهد پذیرفت و انتقال قدرت در این
چند ماه صورت خواهد گرفت .شــورای عالی نیروهای مسلح به منظور اعمال اصالحات فوری
در قانون اساســی این کشــور مهلتی ده روزه به کمیته موسوم به تعدیل قانون اساسی اعطا کرد .با
ادامهی قیام علیه بازماندههای مبارک دیکتاتور این کشــور شــفیق نخست وزیر منتخب شورای
عالی ارتش مجبور به استعفا شد .عصام شرف وزیر سابق حمل ونقل ویکی از رهبران تظاهرات
برضد مبارک به عنوان نخســت وزیر انتخاب شد .شنبه  28اسفند 89همه پرسی دربارهی ایجاد
اصالحات درقانون اساســی دراین کشور آغاز شد و نتیجهی همه پرسی رای اکثر مردم به اعمال
تغییرات در قانون اساسی بود .بازداشت پسران مبارک وفراخواندن مبارک به بازجویی در اتهامات
وارده به او مانند گشــودن آتش روی تظاهرکنندگان طی انقالب مصر و فساد مالی حال وی رو به
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وخامت گذاشــت و در بیمارستان شرم الشیخ بستری شد با صدور قرار بازداشت مبارک از سوی
دادســتانی کل مصر رئیس جمهور سابق به مدت 15روز به منظور انجام بازجوییها به اتهامات
فســاد مالی و تشویق به کشــتار تظاهرکنندگان انقالب  25ژانویه بازداشت میشود .و دو فرزند
مبارک به نامهای جمال و عال به اتهام فساد مالی با حکم دادستانی کل دستگیر شدند .و به دنبال
تظاهــرات جمعههای اخیر ملــت مصر در تاکید لزوم محاکمهی مبــارک و فرزندانش واعضای
حزب حاکم ،صفوت الشــریف رئیس ســابق حزب حاکم مصر در زمان مبارک دستگیر و قرار
بازداشت وی به اتهام تشویق به کشتار مردم برای مدت  15روز تا پایان بازجوییها صادرشد.
هــزاران شــهروند مصری تظاهرات گســتردهی با عنــوان جمعهی اصالح مســیر در قاهره
برگزارکردند .معترضین در این تظاهرات با سر دادن شعار ،قطع روابط کامل با رژیم صهیونیستی
را خواستار شــدند .حدود هزار نفر ازمعترضین نیز در مقابل ساختمان سفارت اسرائیل درقاهره
تجمع کردند.شماری از شهروندان مصری با چکش و میلههای آهنی بخشهایی از دیوار سفارت
را تخریب کردند .معترضین پس از ورود به ســاختمان صدها اوراق و ســند را به خیابان پرتاب
کردند .ورود تظاهرات کنندگان به ســفارت منجر به درگیریهایی میان نیروهای پلیس ومعترضین
شــد که بنابر اعالم هشام شیحه یکی از مســئوالن وزارت بهداشت  219زخمی برجا گذاشت.
اعتراضات مردم به حدی شدید بود که برخالف گذشته سفیر رژیم صهیونیستی و خانواده وی در
راس هیئتی  71نفره از اعضای ســفارت به ترک مصر واداشــت .تظاهرات کنندگان درحین پایین
کشــیدن پرچم وتخریب بخشهایی از دیوار سفارت خطاب به ملت مصر فریاد میزدند سرت
را بــاال بگیر تو یک مصری هســتی .این دیوار در پی اعتراضات مردم وافزایش احساســات ضد
اسرائیلی شهروندان مصری در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی بنا شده بود.
درخصوص مدل اعتراضات مصر و همچنیــن نیروهای اجتماع دخیل در آن توجه به نکات
زیر ضروری است :اول  ،اعتراضات در مصر اکثرا توسط جوانان و در شهرهای بزرگی چون قاهره
و اســکندریه انجام گرفت ( )2011,Andersonاز این رو جنبش جوانان بر این حرکت اطالق
شــده است .البته موج اعتراضات در مصر بســیار فراگیر بوده و عمال طبقات اجتماعی گوناگون
از جمله کارگران وطبقات متوســط ومحروم در آن مشارکت داشته اند .همچنین مسیحیان نیز در
کنار مســلمانان قاهره وسایر شهرهای کشور حضور داشتند .دوم با گسترش اعتراضات نیروهای
امنیتی و پلیس به تدریج کنترل خود را در شهرهای بزرگ مصر از دست دادند .البته وزارت کشور

.2-2کودتا در مصر

در انتخابات ریاست جمهوری که در تاریخ  ۱۷ژوئن  ۲۰۱۲برگزار گردید ،محمد مرسی بر اساس
آمار رس��می در رقابت با ژنرال احمد ش��فیق پیروز انتخابات گردید وی پنجمین رئیسجمهور
مصر و نخســتین رئیسجمهور پس از انقالب  ۲۰۱۱بود که یکســال پس از روی کارامدن اش
جنبش تمرد علیه او شکل گرفت .جنبش تمرد یک جنبش مردمی در مصر است که برای ثبت نام
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تالشهایی را برای بســیج طرفداران مبارک انجام داد ،اما ایــن تالشها با موج عظیم تظاهرات
معترضان ناکام ماند .عمال از منظر جامعه شناســی سیاســی حکومت مبارک نتوانست با بسیج
اجتماعی بر بحران غلبه کند .این امر ضعف مشــروعیت حکومت و فراگیری نیروهای اجتماعی
معترض را نمایان میکند .سوم اعتراضات در مصر فاقد رهبری مشخص بود در این کشور احزاب
و جریانهای سیاســی از جمله اخوان در مراحل ابتدایی نقش پر رنگی در اعتراضات نداشت و
در مراحل بعدی به آن پیوســتند با این حال پیوســتن جریانهای فوق در گســترش یافتن حرکت
اعتراضی نقش چشــمگیری داشــت(.نیاکوئی ) 78 :1390 ،چهــارم حکومت مبارک مبتنی بر
نیروهای پلیس وامنیتی و نه ارتش عمل میکرد .با گســترش امواج اعتراضی ،ارتش به عنوان یک
نهــاد در کنار تظاهرکنندگان قرار گرفت و یا حداقل هیــچ همراهی با رژیم مبارک نکرد .تجانس
اجتماعی نســبتا باال درجامعه مصر وهمچنین حرفهای بودن ارتش مهم ترین عوامل تبیین رفتار
سیاســی ارتش است .رهبران ارتش تشــخیص دادند که این نهاد میتواند در حکومت جدید نیز
نقش مهمی ایفا کند و لذا وفاداری خود را از حکام پیشــین برداشــتند(همان) منوچهر محمدی
معتقد است:
« انچه که در مصر رخ داد انقالب نبود بلکه یک قیام یا شورش علیه نظام مبارک
بــود زیرا ویژگیهای انقالب در رابطه با تحــوالت  2011مصر تطبیق نمی کند
ویژگیهایی همچون وجود ایدئولوژی  ،رهبری  ،تغییر ســاختارهای سیاسی ،
اجتماعی و اقتصادی و ...در تحوالت مصر وجود نداشــت» (مصاحبه با دکتر
محمدی )1396
اگر چه انقالب مصر انقالب اجتماعی نبود اما انقالب سیاســی بود زیرا که نظام سیاســی
مبارک ساقط شد و حاکمان تغییر کردند.
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مخالفان محمد مرسی تاسیس گردید تا بتوانند وی را وادار به فراخوانی برای انتخابات زود هنگام
ریاست جمهوری بنمایند .هدف تمرد جمع اوری  15میلیون امضا در  30ژوئن  2013در اولین
سالگرد مراسم تحلیف مرسی بود .این جنبش در راه اندازی تظاهرات مردمی از  30ژوئن تا ژوئیه
 2013و قبل از کودتای  2013مصر موثر بوده است( .ویکی پدیا فارسی)
جنبش تمرد توســط پنج تن از فعاالن ان از جمله محمود بدرســخنگوی این جنبش در 28
اوریل  2013تاســیس شد این جنبش اعالم کرد که از  29ژوئن  2013بیش از  22میلیون امضا
( )22134460امضــا جمع اوری نموده اســت .اعضای جنبش اظهار داشــتند در صورتی که
مرســی کناره گیری کند انها حامی انتصاب موقت ماهر البحیری رئیس سابق دادگاه عالی قانون
اساسی ،برای جایگزینی مرسی هستند.جنبش تا  2ژوئیه  2013به مرسی مهلت داد تا از قدرت
کناره گیری کند ،و اگر این کناره گیری نکند یک کمپین نافرمانی مدنی اغاز خواهد شد .
در ژوئن  ۲۰۱۳و در ســالگرد تحلیف مرسی ،نخستین رئیس جمهور انقالب  ۲۰۱۱مصر،
موج جدیدی از اعتراضات در این کشور علیه دولت جدید شکل گرفت .مخالفان که در رأس آنها
محمد البرادعی قرار داشــت ،خواهان کنارهگیری مرسی از قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام
بودند .با شــدت گرفتن اعتراضات وزرای کشور ،امورخارجه ،دفاع ،محیط زیست ،گردشگری،
دادگســتری و برنامهریزی مصر و همچنین نخست وزیر دولت مرسی یکی پس از دیگری استعفا
کردند .در عین حال که مخالفان مرسی در میدان تحریر قاهره تجمع نمودند ،حامیان وی نیز در
حوالی مســجد رابعه عدویه به شــعار دادن در حمایت از رئیس جمهور پرداختند .با وجودی که
مرســی از ضعفهای دولت نوپا سخن گفته و از مردم عذرخواهی کرد ،اما اعتراضات همچنان
گســترش یافت .ارتش نیز برای طرفین ضرباالجل تعیین کرد که اگر به اختالفات پایان ندهند
ً
وارد عمل خواهد شــد .مرســی اظهارات ارتش را در این مورد غیرقانونی دانست .نهایتا شدت
اعتراضات موجب شــد تا در شــبانگاه  ۳ژوئیه  ۲۰۱۳ارتش مصر با کودتایی محمد مرســی را
از قدرت برکنار کرده عبدالفتاح السیســی وزیر دفاع مصــر در نطقی ضمن برکناری وی ،عدلی
منصور ،رئیس دادگاه قانون اساســی را به عنوان رئیس جمهور موقت برای شــش ماه تا برگزاری
انتخابــات زودهنگام معرفی کرد.منصور چند روز بعد حازم الببالوی را به عنوان نخســت وزیر
دولــت موقت و محمد البرادعی را به عنوان معاون رئیس جمهور در روابط بینالملل تعیین کرد.
پس از این کودتا،ارتش به مرســی پیشنهاد داد به قطر یا هر کشور دیگری که خواستار است برود

ولی مرســی این درخواســت را نپذیرفت و همراه اعضای هیئت دولتش ،در مرکز گارد ریاســت
جمهوری ،تحت حبس قرار گرفتند؛ ولی مدتی بعد مرســی را از آنها جدا کرده و به ســاختمان
وزارت دفاع مصر منتقل کردند (ویکی پدیا فارسی)

 .3جنگ داخلی لیبی

 .4قیام یمن

مردم در راهپیمایی مسالمت آمیز خیابانی در میدان التغییر تقاضای استعفای علی عبدالله صالح
که  ۳۳سال در مقام ریاست جمهوری یمن بود ،شدند .این خواسته مردم ابتدا با پیشنهاداتی برای
مصالحه مواجه شــد که از ســوی خود حکومت عقیم ماند؛ و سپس با سرکوب شدید و بمباران
بخشهایی از شهر صنعا روبه رو گردید .از آن پس حرکتهای مردمی نیز به سوی خشونت پیش
رفت اعتراضات یمن به جنگ قبیله ای تبدیل شــد.وضعیت یمن به تدریج به ســوی یک جنگ
داخلی بر ســر قدرت دولت پیش می رود لــذا ناآرامیهای یمن ویژگیهای یک حرکت انقالبی و
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انقالب  ۲۰۱۱لیبی ،یا انقالب  ۱۷فوریه (روز خشــم) از  ۱۳ژانویه سال  ۲۰۱۱میالدی (۱۳۸۹
ش) ،بهدنبال باالگرفتن اعتراضات و راهپیماییهای خیابانی مخالفان و تشــدید شورش گسترده
علیه حکومت معمرقذافی شــروع شــد و پس از همراه شــدن با سرکوب شــدید و سپس جنگ
داخلی ،در  ۲۰اکتبر  ۲۰۱۲میالدی با سرنگونی حکومت قذافی به تحقق رسید .آن چه در لیبی
شاهد بودیم منازعه ای خشونت بار برای دست یابی به قدرت بود؛ که در آن از یک سو حکومت
دست به بسیج تودهای هوادارانش زده و از سوی دیگر مخالفان و گروههای خارج از دولت مردم
را بسیج نمودند .هدف این منازعه نیز تغییرحکومت و برکناری رئیس حکومت بود .لذا می توان
ادعــا کرد که در لیبی یک جریان انقالبی علیــه حکومت معمر قذافی قیام کرد .قیام مردمی لیبی
برعلیه قذافی با دخالتهای نظامی ناتو به بیراهه کشیده شد؛ چنانچه پس ازگذشت دو سال هیچ
دســتاوردی برای این انقالب نمی توان ذکر کرد و حتی وضعیت مردم نیز بدتر از گذشــته شده و
هیچ انتخاباتی نیز در این کشور رخ نداده است(.خبرگزاری مشرق)1392 ،
پس از ســقوط قذافی و علی رغم گذشــت زمان همچنان این کشور در وضعیت پایدار قرار
نگرفته است و با مشکالتی در زمینه دولت سازی مواجهه است.
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براندازانه را دارا می باشــد .و در حال حاضر با حمله عربســتان و هم پیمانانش به یمن؛ از جنگ
داخلی فراتر رفته و به تقویت نیروهای انقالبی و حوثی در یمن منجر شده است .و با خیانت علی
عبدالله صالح به انصارالله در  2دســامبر  2017که منجر به درگیری طرفداران عبدالله صالح با
انصارالله شد که با پیروزی انصارالله همراه گردید و دیکتاتور سابق در هنگام فرار به سمت مارب
و نیروهای دشــمن در  4دسامبر 13( 2017اذر  )1396توسط نیروهای انصارالله کشته شد .هم
اکنون جنبش انصارالله قویترین جریان سیاسی این کشور به شمار میرود و میتواند نقش تعیین
کننده در جنگ تحمیلی سعودی ومتحدین اش علیه یمن ایفا نماید.

 .5قیام مردم بحرین

اغاز قیام بحرین در  14فوریه  2011بود و به قیام  14فوریه نیز مشــهور است .نامگذاری این روز
به عنوان نقطه آغاز قیام مردم بحرین به این معنی نیســت که پیــش از آن مردم بحرین اعتراضی
نداشته اند .بلکه این دلیل است که مردم از 1820مشغول مبارزه بوده اند .تا  1971با انگلیسیها
مبارزه می کردند و از آن زمان تا  2011به صورت مستمر علیه آل خلیفه مبارزه کرده اند .اکثریت
مردم بحرین یعنی بحرانیها ،عجمها و هولیها در حاکمیت بحرین هیچ گاه هیچ نقشی نداشته
اند وپســتهای کلیدی حاکمیت همواره دراختیارخاندان آل خلیفه بوده اســت .مسئله بحرین
بســیارپیچیده تر از خیزشهای عربی اخیر اســت.البته این خیزشها هم بنوبه خود الهام بخش
مردم بحرین شــد و وقتی مردم بحرین دیدند که در تونس و مصر دیکتاتورها سرنگون شدند ،به
حق مدعی شــدند که مستحق تر از دیگر مردم کشــورهای عربی برای انقالب هستند .حتی از
سوی غربیها نیز انقالب مردم بحرین به عنوان طوالنی ترین و مسالمت آمیز ترین انقالب عربی
معرفی می شــود(.فرازمند )1392 ،و هم اکنون با ســرکوب قیام ملت بحرین توســط حکومت
بحرین با کمک نیروهای نظامی سعودی وحصر خانگی ایت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان
این کشور و با وخامت بیماری ایشان خشم مردم را افزایش داده است و همواره از سوی نهادهای
حقوق بشری به وضعیت شیخ عیسی قاسم هشدار داده شده است.
بنابراین ویژگیهای موج چهارم را میتوان به مردمی و فراگیربودن ،انقالب جوانان،مسالمت
امیزبودن وعدم اســتفاده ازاسلحه ،نقش مهم شبکههای اجتماعی ومجازی ،اطمینان نداشتن به
ادبیات غیردینی و وارداتی غربی وتکیه برهویت اسالمی وهویت مقاومت ،ضد استبدادی بودن،
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فقدان رهبری مشــخص و دل نباختن به یک رهبرکاریزماتیک وعقب نکشــیدن از صحنه مبارزه،
اســتقاللطلبی وتکیه نکردن به دولتهای خارجی خالصه کرد .این انقالبها ملی هستند ولی
ملی گرایی نژاد پرســتانه ،میهنی و یا عربی را یدک نمیکشند.این قیامها عدالت خواه وضد فساد
هستند ولی رویههای سوسیالیستی به خود نگرفتند.این قیامها آزادی خواه ودموکراسی جو هستند
ولی جلوههای سکوالر وضد مذهب ندارند .این انقالبها اسالمی هستند انقالبهای اسالمی
منطبق بر ســابقه وتاریخ کشورهای خودشــان و در این میان این جمهوری اسالمی ایران است
که پیشــگام رهایی بخش نهضتهای اسالمی درمنطقه بوده اســت(.افتخاری)334 :1391 ،
مهمترین مشخصه جنبشهای جدید بیداری اسالمی؛ مردمی بودن میباشد و سایر ویژگیهای
این جنبشها نیز به نوعی از این مشــخصه کانونی ناشی میشود .در کشورهای عربی دستخوش
تحول ،مردم با تمام ویژگیهای خاص خاورمیانهای خود و در قالب جنبشهایی گسترده و فراگیر
به عنوان نیرویی مهم وارد عرصه سیاســت شدهاند .در حالی که در دهههای گذشته حکومتها،
نیروهای نظامی و برخی احزاب و گروهها و همچنین بازیگران خارجی در این کشورها مهمترین
بازیگران عرصه سیاست بودهاند ،اکنون مردم به عنوان نیرویی جدید بااتکا بر خود و بدون واسطه
احزاب و گروهها با مجوز حاکمیت و یا حمایت خارجی وارد عرصه سیاســی شــدهاند و بر این
اساس شاهد ویژگیهای دیگری مانندضد اســتبدادی بودن ،هویت اسالمی ،استقاللخواهی،
مشــی مســالمتآمیز ،رهبری جمعی و محوریت جوانان درجنبشها نیزهســتیم .شباهتهای
زیــادی میان جنبشهای اجتماعی جهان عرب وانقالب اســامی ایران وجود دارد که مهمترین
آنها مردمی بودن و ضد اســتبدادی بودن میباشد .به همین جهت میتوان گفت که خیزشهای
مردمــی در جهان عــرب ادامه حرکت انقالب اســامی در ایران و الهام گرفته از آن میباشــد.
ً
هرچندخیزشهای مزبور صرفا مولود این عامل نیستند و از عوامل متعدد دیگری که منشا داخلی
دارند نیز ریشــه گرفتهاند ،اما آنچه جنبشهای کشــورهای عربی را مردمی نمود ،عملکرد بسیار
منفی و خشن نسبت به مردم و از جمله دینستیزی حاکمان و نادیده گرفتن احساسات دینی مردم
بود .پیروزی انتخاباتی احزاب اســامگرا در کشــورهایی که جنبش در آنها به پیروزی انجامید،
مانندتونــس و مصر ،گواه محکمی بر این واقعیت اســت .از اینرو ،در فهم این جنبشها از یک
سو و شــناخت نظامهای سیاسی جدید از ســوی دیگر ،باید به تبیین نقش گروههای اسالمی با
اندیشههای مختلف در شکلگیری دولتهای جدید و نیز بررسی دیدگاههای جریانهای اصلی

107

108
دوفصلناهم علمی

مطالعات
بیدا ری اسالمی
سال نهم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان 1399

اسالمگرا به ویژه جماعت اخوانالمسلمین وگروههای سلفی و احزاب وابسته به آنها درخصوص
ساختارها ومسائل سیاسی واجتماعی درشرایط جدید توجه نشان داد.
در این کشــورها ،به صورت همزمان تقاضا برای دموکراســی بیشتر از یک سو و توجه بیشتر
به دین در اداره امورکشــور از ســویی دیگر وجود دارد که در قالب گفتمان اســامگرایی میانهرو
تجلی یافته اســت .با نگرش عمیقتر به تحوالت منطقه به آسانی میتوان متوجه شد که بازگشت
به مبانی دینی در زمره یکی ازاولویتهای مهم مردم قرار دارد.به بیان دیگر ،در این کشــورها سه
جریان عمده نقش بازی میکنند .اول ،جریان سکوالر– لیبرال که به نقش اسالم درحیات سیاسی
و اجتماعی کشــور معتقد نیست و دین را مســئلهای شخصی و مربوط به زندگی خصوصی افراد
میداند .دوم ،جریان اســامگرایی میانهرو که گروههای اخوانی نماد آن است و اسالمگرایی را با
مدرنیته ودموکراســی تلفیق کرده است و ســوم ،جریان سنتگرا که در جریان با گروههای سلفی
نمودیافته است وســردمداران آن معتقدند مدرنیته ودموکراســی درتضاد با اسالم قرار دارندالبته
درصحنه سیاسی امروز کشورهای عربی ،دو گروه اخیرنقش بیشتری ایفا میکنند.

نتیجه گیری

بیداری اسالمی جنبشی اســت مبتنی برآگاهی و بر بنیاد اسالم خواهی شکل گرفته است.چهار
مرحله تکاملی بیداری اســامی درجهان اســام شناسایی و بررسی شــد .مرحله اول نهضت
اصالحی فرهنگی وسیاســی است که با شروع استعمارخارجی و عقب ماندگی جوامع در جهان
اسالم آغاز می شود که به بررسی اندیشهها واقدامات اصالحی مصلحانی نظیر سیدجمال الدین
اســدابادی ،اقبال الهوری ،محمد عبده،عبدالرحمن کواکبی ،ابواالعلی مودودی  ،حسن البناء
پرداخته شــد .مرحله دوم،جریان انقالب وجهاد است که با تاثیرپذیری از انقالب اسالمی ایران
گسترش می یابد و ناسیونالیسم عربی افول می کند که از مهم ترین متفکران این دوره سیدقطب و
امام خمینی سخن گفته شد و در مرحله سوم جریان مشارکت سیاسی تقویت می شود به این معنا
که هر جا امکان مشارکت سیاسی و شریک شدن در حکومت برای اسالم گرایان فراهم می شود
از پایگاه اجتماعی خود بهره می برند .و در نهایت با سقوط بن علی در تونس دومینویی شکل می
گیرد که در ادبیات سیاســی و ژورنالیستی غرب به مرحله بهار عربی و در ادبیات مصلحان دینی
به بیداری اســامی نام گذاری گردید این مرحله قیام و انقالبهای کشورهایی همچون تونس،
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لیبی  ،مصر ،یمن و بحرین را در بر گرفت که به اختصار به روند شکل گیری هریک از این قیامها
پرداخته شــد این جریان با ویژگیهایی نظیر مردمی بودن ،حضور جوانان،مســالمت آمیزبودن،
نقش شبکههای اجتماعی ،اطمینان نداشتن به ادبیات غیردینی و وارداتی وتکیه برهویت اسالمی
 ،ضد اســتبدادی بودن ،فقدان رهبری مشــخص و استقاللطلبی شــناخته می شود .و با نگرش
عمیق به تحوالت اخیر منطقه دانســته می شود که بازگشــت به مبانی دینی در زمره اولویتهای
مهم مردم قرار دارد وجهان اســام در هر مرحله از مراحل بیداری شــاهد رشد اسالم گرایی می
باشد علی رغم موانعی نظیر استبداد و استعمار این موفقیت با نقش مصلحان اسالمی در هر دوره
بدســت می آید و در خصوص دالیل و عوامل ناکامی انقالب و بیداری اســامی در کشورهای
تونس،مصر،لیبی و بحرین الزم است در مقال دیگر بررسی شوند.
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