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رفتارشناسی سیاسی روحانیت در مواجهه با چالشهای بیداری اسالمی؛
با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری

مصطفی ملکوتیان

عیسی مولودی وردنجانی

بیدا ری اسالمی
1
2
3

چکیده
موج جدید بیداری اسالمی در عصر حاضر ،حاوی نظم نوینی در خاورمیانه است که هژمونی
امریکا را در منطقه ،دچار فروپاشی کرده است .مسئله اصلی ،آن است که پدیده بیداری اسالمی
همچون تمامی جنبشها و نهضتها با آســیبها ،فرصتها و چالشهایی مواجه است .عدم
بهــره وری از فرصتها ،تهدیدات اضمحالل این تحول شــگرف را به همــراه دارد .بدین خاطر
نوشتار حاضر با تبیین فراز و فرود پدیده بیداری اسالمی در کشورهای اسالمی ،به برونرفت از
چالشهای پیش روی این حرکت عظیم ،با تمرکز بر نقش هدایتگرانه علمای اسالمی از دیدگاه
مقام معظم رهبری ،پرداخته است .یافتههای تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی ،گویای آن است
که علمای اسالم با بسترسازی گفتمان فکری اسالمی در جامعه ،زمینه رشد بینش سیاسی آحاد
جامعه را تقویــت نمودند و آنها را متوجه حقوق فطری خویش ســاختند .این مهم ،آغازی در
مطالبهگری و قیام مردم علیه حاکمان جور گردید.
واژگان كلیدی :بیداری اسالمی ،فرصتها ،چالشها ،علمای اسالم ،مقام معظم رهبری.
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مقدمه

سال نهم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان 1399

دوران معاصر تحوالت سیاســی و اجتماعی جهان عرب بهمثابه پارهای از دنیای اسالم ،محافل
ً
فکری و سیاســی جهان را شدیدا به خود مشــغول نموده است .جنبش بیداری اسالمی پدیدهای
عظیم و فراگیری اســت که در دو قرن گذشــته با فراز و نشیبهایی روبرو بوده است .این خیزش
اســامی ابتدا در مناطق جغرافیایــی خاص و محدودی ظهور یافت .ســپس در طول دهههای
گذشته دامنه آن گسترش یافت؛ بهگونهای که از شرق آسیا تا جنوب و غرب افریقا را در بر گرفت.
پیشقراول این حرکت در ابتدا جمعی از علمای دین نخبگان و اندیشمندان بودند اما امروزه عموم
مســلمانان با رهبری علمای اسالمی در پیشبرد آن نقش بسزایی دارند .بدینجهت مسئله تحقیق
حاضر این است که بیداری اسالمی با چه چالشهایی مواجه است و علمای دینی در برونرفت
از این معضالت چه نقشی ایفا میکنند.
به نظر میرســد تحجرمآبی ،فقدان الگو ،ســطحینگری و تفرقه از جمله آسیبهایی است
ً
که غالبا جریان ســلطه با بهرهبرداری از آنها جنبشهای ضد استعماری را منحرف میسازند و
ایستایی آن را رقم میزنند اما علمای اسالم با ترویج اسالم سیاسی ،هدایتگری مبانی جنبشها و
جریانهای سیاسی را مدیریت میکنند و معادالت تعریف شده از سوی گفتمان لیبرال دموکراسی
را بر هم میزنند .در واقع ،علمای اسالم با بازآفرینی هنجارها و ارزشهای اسالمی ،آگاهیهای
دینی در جامعه اســامی ،ایجاد اعتمادبهنفس ،تقویت روحیه ضد اســتکباری ،فراهمســازی
زمینههای وحدت اســامی ،و القای روحیه اقدام و در کنار آن حمایت همهجانبه از نهضتهای
اسالمی توانستند این جریان اسالمی را هدایت نمایند.
در مورد پیشــینه تحقیق باید اذعان داشــت پژوهشــگران آثار معتنابهی در خصوص ابعاد
مختلف بیداری اســامی به رشــته تحریــر درآوردهاند؛ از جمله این آثار میتــوان به «انقالب
اســامی و بیداری اسالمی جهان اســام :چالشها و فرصتها» اشاره داشت .نویسنده در این
تحقیق ،انقالب اســامی را منشأ بیداری اســامی در خاورمیانه دانسته ،و برای نظام جمهوری
اس�لامی نقشی جهت دهنده و الگو دهنده به تحوالت سیاسی منطقه قائل گشته است( .جمالی
و شفیعپور)1392 ،
تحقیــق دیگر« ،بیداری اســامی و توهم شیعههراســی (چالشها و راهکارها)» اســت.
محققان ،شــیعه هراســی را به عنــوان مهمترین تهدیدات بیداری اســامی مــورد مطالعه قرار

رهیافت مفهومی بیداری اسالمی

در تبیین پدیده بزرگی كه در كشورهای عربی منطقه به وقوع پیوسته است ،تعابیر و الفاظ مختلفی
به كار برده شــده؛ بهگونهای كه اغلب كشــورهای عربی ،این وقایع را بهار عربی ،و كشــورهای
اســتكباری نیز این حركتهای مردمی را انقالبهای رنگی نامگــذاری كردهاند و در این میان،
جمهوری اســامی ایران بر این باور اســت كه به این حوادث و وقایع ،بیداری اســامی اطالق
میشود .حال برای تبیین مراد و دالیل نامگذاری این وقایع به بیداری اسالمی از سوی جمهوری
اسالمی ایران ،میبایســت فلســفه نامگذاری این حركتها به بیداری اسالمی را تبیین كرد .در
حقیقت ،بیداری اسالمی ،حرکتی است که ریشــه تاریخی چندین ساله دارد .بهطور نمونه سید
قطب در کتابش با عنوان «المســتقبل لهذاالدین» از بیداری اســامی ســخن به میان میآورد.
همچنان که مستشــرقانی همچون مونتگمری وات در اواسط قرن بیستم مطرح میکند «بیداری
اسالمی ،ایدئولوژی جهادی خواهد شد که در پایان قرن بیستم برجهان معاصر حاکم میشود».
(عدنــان )374/1 :1384 ،حتی افــرادی همچون برنارد لوئیس از آنتیتز بودن تفکر اســامی
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میدهند( .مقیمی و ستوده )1392 ،مقاله دیگر « الگوی رفتاری آمریکا در قبال بیداری اسالمی:
عملگرایی محتاطانه» میباشــد .نویســنده در این مقاله ،راهبردهــای ایاالتمتحده را در قبال
خیزش بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه مورد واکاوی قرار میدهد( .گوهری مقدم)1392 ،
اثر دیگر « ،بیداری اسالمی :ریشهها و زمینهها» است .نویسندگان بر این مسئله تأکید ورزیدهاند
که قدرتهای توســعهطلب درصددند قیامهای مردمی را ناشی از خواست دولتهای غربی بر
گسترش تفکرات لیبرال دموکراســی قلمداد کنند؛ بدین خاطر با تبیین خاستگاه خیزش اسالمی
مردم این شبهه را پاسخ دادهاند( .جهانگیر و ملکی )1392 ،همچنین مجموعه مقاالتی در مورد
بیداری اســامی و افقهای آینده در ســه جلد تنظیم گشته اســت که در سه حوزه نظریه بیداری
اسالمی و گفتمان انقالب اســامی ،نقش بیداری اسالمی در تحوالت منطقهای و بینالمللی،
بیداری اسالمی و چشمانداز پیش رو ،مقاالتی را منتشر کرده است( .ارجینی و همکاران)1399 ،
اما با مطالعه خاستگاه فکری محققان ،اثری که به نقش علمای دینی در برونرفت از چالشهای
پیش روی بیداری اسالمی پرداخته باشد وجود نداشته؛ بنابراین میتوان گفت این تحقیق در این
حوزه دارای نوآوری میباشد.
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برای اندیشــه لیبرال دموکراسی ســخن میگویند .همچنان که آرنولد توین بی مینویسد« :پان
اســامیزم خوابیده است اما اگر مستضعفین جهان علیه ســلطه غرب شورش کنند و تحت یک
رهبری قرار گیرند ،این خفته بیدار خواهد شــد و بانگ یا شورش ممکن است در برانگیختن روح
نظامی اسالمی مؤثر افتد و اســام بار دیگر برای ایفای نقش تاریخی خود قیام کند( ».والیتی،
 )217 :1384بنابراین بیداری اسالمی در منظر اندیشمندان سیاسی بسترها و همچنین تهدیدها
را توأمان بازتولید کرده اســت .فرصت برای عدالت خواهان ،صلح جویان و تهدید برای هژمونی
حاکم بر منطقه .ازاینرو میتوان بیداری اســامی را بــه معنای «معرفت زایی ،بصیرت افزایی و
خودباوری همراه با خیزش همگانی جهان اســام نسبت به استیفای حقوق و هویت دینی خود
در برابر قدرتهای سلطهطلب خارجی و خودکامگی آنان» تعریف نمود .در چنین قالبی بیداری
اسالمی بهمثابه خویشتن یابی ،غفلت ستیزی ،تولی و تبری ،پاسداری و حراست از کیان اسالمی،
ســازشناپذیری در برابر دشمن ،نفی سلطه بیگانه و اســتبداد ،استضعاف زدایی ،ظلمزدایی که
همواره در طول قرون وجود داشــته اســت به شمار میرود( .ســاالر )113 :1383 ،مقام معظم
رهبری بیداری اســامی را چنین تعریف کرده اند« :بیداری اســامی یعنی حالت برانگیختگی
و آگاهــی در امت اســامی که اکنون به تحولی بــزرگ در میان ملتهای ایــن منطقه انجامیده و
قیامها و انقالبهایی را پدید آورده اســت؛ خیزش های عظیمی که حصارهای اســتبداد و استکبار
را ویران و قوای نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ســاخته است( ».بیانات رهبری)1390/6/26 ،
ایشان شاخصههای این خیزش مردمی را شامل مؤلفههای «اسالمی بودن ،حرکت اصیل مردمی
و تودهوار بودن و تکیه نداشــتن مطلق بــر احزاب و گروهها و جریانات سیاســی و ماهیت ضد
استکباری آن ».میداند( .نجفی)18 :1391 ،
بنابراین میتوان گفت این حركتها و نهضتهای اخیری كه در برخی كشــورهای اسالمی
منطقه با شــعار «الشعب یرید اسقاط النظام» به وقوع پیوســت ،از منظر رهبر انقالب اسالمی،
چند پیامد برای جهان اسالمی در بر دارد:
الف) بیداری اسالمی در بردارنده حیات ،نشاط و پویایی اسالم است.
ب) بیداری اسالمی بازتولید هویت مسلمانان در عصر حاضر به شمار میرود.
ج) بیداری اسالمی بستری برای وحدت و انسجام اسالمی است.
د) بیداری اسالمی ،خیزشی ضد استکباری و استعمارگری در منطقه قلمداد میشود.

و) بیداری اســامی زمینههای وصول به تمدن نوین اسالمی و حضور همهجانبه اسالم در
چشمانداز جامعه جهانی را نوید میدهد( .همان)19-18 ،

نقش علمای اسالمی در بیداری اسالمی
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علمای اســام همواره در طول تاریخ معاصر ،نقش و جایگاه ممتازی را در تحوالت سیاســی-
اجتماعی جامعه اســامی ایفا کردهاند؛ ازجمله عالمان میتوان به سید جمالالدین اسدآبادی،
علمای دوران مشــروطه ،آیتالله کاشانی و حضرت امام در ایران اشاره کرد .همچنین در جهان
اسالم به حســن البنا ،سید قطب ،شــیخ محمد عبده ،کواکبی ،ابوالعلی مودودی ،شاه ولیالله
خان ،عزیز احمد ،شــیخ عزالدین قســام ،عبدالسالم فرج ،شــیخ عمر عبدالرحمن ،شیخ عمر
التلمســانی ،صالح سریه ،فتحی شقاقی ،سید عباس موســوی و دیگر عالمانی که در این حوزه
ورود داشــتند اشاره کرد .حتی می توان به عالمانی که اکنون در رأس نقشآفرینی هستند همچون
شــیخ عیسی قاســم ،ابراهیم یعقوب َزکزاکی و سید حسن نصرالله اشــاره نمود .البته عالمان به
مســائل داخلی دامن زدند و مســئله شیعه و ســنی را طرح نمودند و جنبش اسالمی را به حاشیه
راندند .و در مقابل بذرهای اســتعمار ســر تعظیم فرود آوردند و تن به بردگی اســتعمار دادند .و
چندان نســبت به از دســت رفتن نظام حکومتی خویش چندان احســاس ناراحتی نمیکردند،
ولی برخی علما همچون ،علمای شــیعه نجف با حمایت از خلیفه در اسالمبول ،از مقامت در
مقابــل بریتانیا حمایت کردند( .صدیقی )56 :1384 ،دکمجیان به این وجه تمایز اشــاره دارد و
مینویسد« :طبقه روحانی یا شیوخ ،نقشهای مهمی در بخش سنی جنبش اسالمگرایی به عهده
گرفتهاند .هرچند که نقش آنها به میزان همتایان شیعه آنها نیست( ».دکمجیان)381 :1366 ،
اما مســئله محوری تحقیق عالمانی اســت که نگرش عمیق اســامی را دریافتند و فارغ از
مسائل حاشیهای به مواجهه با نظام سلطه برخاستند؛ بهگونهای که چارهای جز به شهادت رساندن
آنها نداشتند .بهطور نمونه شــیخ عمر عبدالرحمن مفتی جماعت اسالمی مصر به اتهام واهی
شــرکت در بمب گذاری در نیویورک به حبس ابد محکوم گشــت؛ حال آنکه ایشان نابینا بود .و
دکتر موســی مرزوق مسئول شاخه سیاسی حماس به محض آنکه به امریکا وارد میشود دستگیر
و زندانی میشــود و یا طلعت فؤاد قاســم پــس از خروج از خروج از فرودگاه کرواســی ناپدید
میگردد .همچنان که فتحی شــقاقی دبیر کل جهاد اسالمی فلســطین در جزیره «مالت» ترور
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میشود .همچنین برای کشــتن شیخ عزالدین قسام ،انگلیس تمام قوای خود را بکار برد تا بتواند
این شــخصیت برجسته را از میان بردارد .اما غافل از آنکه اندیشــه قسام تبدیل به مکتب مبارزه
فلســطینیها گشته است .این مسئله گویای تأثیر راهبردی نقش عالمان اسالمی در هدایت آحاد
جامعه اسالمی است .مقام معظم رهبری در این خصوص و در بیان اهمیت ویژه نقش و جایگاه
علما در بیداری اسالمی میفرمایند:
«ایجاد یك فكر ،گفتمان و جریان فكرى در جامعه ،به دســت خواص جوامع و
اندیشــمندان جامعه است؛ علما میتوانند فكر ملتها را به سمتى هدایت كنند
كه مایه نجات ملتها شود؛ روایتى است از رسول ّ
مكرم اسالم ،حضرت محمد
ّ
بــن عبدالله(ص) كه میفرماید« :ال تصلح عوام هذه األمه ال بخواصتها قیل یا
رســول الله و من خواصتها قال العلماء»؛ اول علما را ذكر كرد ،بعد چند دســته
دیگر .بنابراین ،روحانیت در هر كشــورى میتوانند سررشــتهدار حركت مردم
شوند( ».بیانات رهبری)1391/9/21 ،
این مســئله بهگونــهای در جوامع اســامی رخ داد کــه تودههای مردم نقــش هدایتگری
روشــنفکران را ایفــا میکنند .نکته حائز اهمیت این اســت که جریان روشــنفکری که خویش
روزی مدعی هدایتگری بوده امروز در گمراهی به ســر میبرد و در مسیر مبارزه محتاج هدایت
میباشــد .حضرت امام در مورد چنین تحولی بیان میکند ما اکنون در عصری به سر میبریم که
تودههای مردم ،نقش هدایت روشــنفکران را به عهده دارند و آنها را از پســتی و تحقیر شرق و
غرب نجات میدهند و این بدان علت اســت که امروز روزی است که تودههای مردم به حرکت
ً
درآمدهاند ،آنها رهبر کسانی گشتهاند که قبال خود میخواستند رهبر شوند( .ر.ک :امام خمینی،
)212-211/13 :1387
نظام ســلطه کوشید تا همه قیامها و حرکتهای اسالمی را یا منزوی سازد و یا از میان بردارد
همچنان که با اذنابش ،عربستان سعودی کوشید تا شیخ نمر را به فجیعترین روش در طول تاریخ
به شــهادت برساند .اما به اعتراف خودشــان «حرکتهای اسالمی به صورت حیرتانگیز رو به
گسترش اســت ...بهطور انفجاری و پیش از آنکه ناظران فرصت شــک و تردید پیدا کنند ظاهر
میشود( ».شــقاقی )42 :1384 ،چراکه جایگاه نخست انقالب در قلب انسان شکل میگیرد.
یعنی انقالب در نفس و قلب انســانها در قالب باور و معرفتی نوین نســبت به هســتی ،جوانه
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میزند و از آنپس در قلمرو آرمان اجتماعی خاصی ،مراتب ظهور خود را تا مرحله حذف نظام
موجود و تحقق نظام مطلــوب ادامه میدهد .بنابراین هرچند انقالب در مقطعی رخ میدهد اما
درگذشته تاریخی و در پیوند با نظام معنایی شکلگرفتهای است که توسط علمای دینی ساماندهی
شده است( .پارسانیا)19-20 :1389 ،
«شــک نیست که تحوالت بزرگ و اجتماعی ،همواره متکی به پشتوانههای تاریخی و تمدنی
و محصول تراکم جریان ســاز اسالمی در مصر و عراق و ایران و هند و کشورهای دیگری از آسیا
و آفریقا ،پیشزمینههای وضع کنونی دنیای اســاماند ».در این برهه تاریخی «وظیفهی عالمان
دین ،نخبگان سیاســی ،نخبگان علمی و دانشــگاهی خیلی سنگین است ...اینها باید نگذارند
دســتگاه اســتکبار با وســایل گوناگونی که دارد ،این حرکت عظیم ملتها را مصادره کند ،قیام
مردم را از آنها ســرقت کند؛ باید مراقب باشند .اینها باید مردم را به سمت اهداف عالیهای که
برای هر کشــوری این اهداف ،اهداف و آرمانهای واالســت ،هدایت کنند( ».بیانات رهبری،
)1389/12/2
برای بررســی و تحلیل این نقش و جایگاه میبایســت الگو و روشــی را بهعنوان راه اصلی
بحــث در نظر گرفــت تا بتوان علمیتر و دقیقتــر ،این نقش و جایگاه را مورد بحث و بررســی
قرار داد .به نظر مىرســد بحث چگونگى تعامل روحانیت و سیاســت از یك الگوى عام پیروى
مىكند كه مىتوان آن را در یك چشــمانداز كلى بیان كرد .اصل اساسى حاكم در خصوص این
ً
تعامل ،این است كه روحانیت به دلیل اندیشه سیاسى اسالم ،ماهیتا مستعد كنش سیاسى است؛
بهعبارتدیگر ،كنشگرى سیاســى روحانیت در ذات تفكر سیاسى اسالم نهفته است .این تفكر
داراى چهار اصل بنیادى اســت :نخســت اینكه در تفكر اســامی ،پیوند دین و سیاست بسیار
عمیق و تفكیكناپذیر اســت؛ اصل دوم ،این است كه در این تفكر ،شریعت ،اساس سیاست را
تشــكیل مىدهد ،اصل دیگر این اســت كه جایگاه رهبرى دینى یا نظام امامت در تفكر سیاسى
شــیعى ،بسیار برجسته است؛ در عصر غیبت ،اصل چهارمى هم به این تفكر اضافه شده است و
آن رویكرد اولیه ســلبى در برابر حكومتهاى وقت بهعنوان حكومتهاى جائر بوده است .البته
بهتدریج این رویكرد با امكان تأســیس دولت شــیعى تغییر یافت .بنابراین مىتوان گفت عالمان
اســامی مدبر و هوشــمند در طول تاریخ در برابر حكومتها ،نسبت اپوزیسیونى داشته است.
البتــه در برخى از دورهها ،روحانیت داراى نگاهى ایجابى به حكومت مىشــود .بهطور مثال در
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حكومت آ لبویه ،روحانیت داراى نقشــى برجسته در سیاست و حكومت مىشود .همچنان که
در عصر ایلخانیان این مســئله با حضور بزرگانى مانند عالمه حلى رخ مىدهد .در دوره صفویه،
روحانیت نگاه ایجابىترى به سیاست و حكومت پیدا مىكند .اما در دوره مشروطه ،این حضور
مشــخصتر مىشــود كه ثمرات آن در انقالب اسالمى به نحو بارزى آشــكار مىشود و بهطور
كامل ،روحانیت در موقعیت تصدىگرى سیاست و حكومت قرار مىگیرد.
با این نگاه تاریخى مىتوان این الگوى كلى را در رفتارشناســى عالمان اسالمی بیان كرد كه
روحانیت در طول تاریخ بهتدریج از موضع اپوزیســیونى فاصلــه گرفته و به قلب قدرت نزدیك
شده است.
البته روحانیت بهتناسب وضعیتها و موقعیتهاى مختلف در دو موضع كنشگرى مستقیم
سیاســت و عقبنشینى و نظارت سیاسى در نوسان بوده است .این مدل از رفتار در میان علمای
اهل تســنن در مواجهه با امپراتوری عثمانی قابل مشاهده است .بهطور مثال حسام تمام در مورد
اخوان المسلمین میگوید« :اخوان المسلمین از آرمان احیای خالفت اسالمی و تشکیل دولت
اســامی واحد در جهان دست کشــیده و اولویتهای خود را در تشــکیل دولت محلی جدید
محدود ساخته اســت( ».الشــرفی « )173 :1992 ،بنابراین مىتوان گفت كه هیچگاه در طول
ً
تاریخ ،روحانیت كامال بىتوجه به سیاســت نبوده است و حتى در زمانهایى كه روحانیت فاقد
كنشــگرى مستقیم سیاسى بوده ،در جایگاه نظارت بر مسائل سیاسى قرار داشته است .تناوب در
ً
نقشآفرینی روحانیت با نگاهى اجمالى به تاریخ معاصر كامال مشــخص اســت( .میرخلیلی،
)38-37 :1389
بنابراین میتوان نقش روحانیت را در تحوالت سیاســی -اجتماعی جامعه اسالمی ،در این
برهه حساس از تاریخ سیاســی جهان حائز اهمیت دانست كه در حقیقت ،همان هدایتگری و
نقش راهبری بیداری اسالمی است.

چالشهای پیش روی بیداری اسالمی

آسیبها و نقاط ضعف قیامها و جنبشهای سیاسی و اجتماعی از جمله مهمترین و ضروریترین
مســائلی هستند که میبایست بدان توجه شود تا بتوان از این طریق در مصون ماندن آن حرکت و
جنبش از انحراف و اشتباهات ،گامهای تأثیرگذاری برداشت.
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«من این آســیبها را به دو قســم میکنم :آنها که در درون خود ما ریشه دارد و از ضعفهای ما بر
میخیزد ،و آنها که دشمن به طور مستقیم آن را برنامهریزی میکند( ».بیانات رهبری)1390/6/26 ،
برای بهرهگیری و اســتفاده كامــل از پدیده و حادثه كمنظیر بیداری اســامی میبایســت
فرصتهای پیش رو را شناســایی و از آنهــا بهرهبرداری كرد تا این فرصتهــا به تهدید تبدیل
نشوند .مقام معظم رهبری در این باره میفرمایند:
« شرایط مهمی بر دنیا حاكم است كه اینها میتواند فرصتهای بزرگی را در پیش
روی ما قرار دهد .این فرصتها را اگر نبینیم ،درســت استفاده نكنیم ،به هنگام به
سراغ این فرصتها نرویم ،ضرر خواهیم كرد( ».بیانات رهبری)1390/5/16 ،
ایشان در ادامه بر این باورند كه:
«از دســت دادن یــك فرصت ،خودش میشــود یك تهدیــد ،خودش موجب
عقبماندگی اســت .گاهی هم هســت از دســت دادن یك فرصت ،خودش
میشود یك تهدید ،خودش موجب عقبماندگی است( ».همان)
ّ
البته این اصل مســلمی اســت كه هر انقالب و نهضتی در اوان شــكلگیری و به خصوص
مقاطع آغازین رخداد و وقوع خود ،با چالشها ،آسیبها و آفاتی مواجه است كه میبایست برای
برونرفــت از این چالشها بدان توجه نمود .با توجه به اینكه آفاتی را كه شــهید مرتضی مطهری
برای كلیه انقالبها و نهضتها بیان میكند ،در تمامی نهضتها مشــترك اســت و برای بحث
بیداری اسالمی نیز مفید است ،به اجمال به آفات مورد نظر وی نیز اشاره میشود.
شهید مرتضی مطهری در كتاب نهضتهای اسالمی در صد ساله اخیر مینویسد :آفتهایی
كه انقالبها و نهضتهای اسالمی را همواره تهدید میكنند ،و در صورت بیتوجهی بدان دچار
میشــوند ،عبارتند از .1:نفوذ اندیشههای بیگانه؛ نفوذ اندیشههای بیگانه برای مخدوش ساختن
چهره انقالب كه ممكن است از طریق دشمنان و یا دوستان ناآگاه ،صورت گیرد .این نفوذ خطری
اســت كه كیان انقالب و اسالم را تهدید میكند؛  .2تجددگرایی افراطی؛ عبارتاست از آراستن
اســام به آنچه از اسالم نیست و پیراستن آن از آنچه از اسالم است با هدف رنگ زمان زدن و به
روز كردن .این آفت بزرگی اســت كه انقالب را تهدید میكند؛  .3بیتوجهی به اهداف انقالب؛
ناتمام گذاشــتن انقالب به معنای بیتوجهی به ضرورت پیگیری اهداف اولیه انقالب اسالمی.
به باور اســتاد مطهری ،در هر نهضت ،مرحله سازندگی و اثبات ،به مراتب از مرحله پیش از آن

315

316
دوفصلناهم علمی

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

كه مرحله نفی و انكار اســت ،دشوارتر میباشــد؛  .4رخنه فرصتطلبان؛ هر انقالب مادام كه
مراحل دشــوار اولیه خود را طی میكند ،سنگینی بارش بر دوش افراد مؤمن و مخلص قرار دارد،
ولی همین كه به بار نشســت ،سر و كله افراد فرصتطلب برای چیدن ثمرههای آن پیدا میشود.
میدان دادن به این گونه افراد ،خطری اســت كه دوام انقالب را مورد تهدید قرار میدهد؛  .5عدم
تحقق عدالت؛ تغییر دیدگاه كه به معنی از دست دادن عدالت و اخالص در مرحله تقسیم غنائم
و دســتاوردهای انقالب است .تغییر دیدگاه به معنی امتناع عمدی در تحقق هدفهایی است كه
وعده آن در آغاز انقالب به مردم داده شده بود( .مطهری)38 :1382 ،
مقام معظم رهبری در خصوص فرصتهای پیش روی بیدارى اسالمى ،مهمترین و اصلىترین
ً
این فرصتها را تشــكیل جامع ه اسالمى دانســته كه در پى آن قطعا در هم ه زمینههاى اقتصادى،
سیاسى و فرهنگى و اجتماعى ،فضاى زیادی فراهم خواهد شد .ایشان در این خصوص بر این باورند
كه « :دشمن فهمیده است آگاهى اســامى و بیدارى اسالمى در محیط مسلماننشین عالم ،كار
ً
خود را مىكند .حقیقت هم همین است .یقینا همین احساس ،ملتهاى اسالمى را به سمت نظام
اسالمى و به سمت تشكیل امت واحد ه اسالمى خواهد كشاند( ».بیانات رهبری)1378/4/10 ،
حال با توجه به اینكه یكی از علما و بزرگانی كه به شدت بر روی چالشها و آسیبهای این
پدیده عظیم بیداری اســامی تمركز كرده و مباحثی متقن و قوی را مطرح كردهاند ،شخص مقام
معظم رهبری ،به عنوان ولی امر مسلمین جهان هستند ،در اینجا تمركز اصلی بحث را فرمایشات
و بیانات ایشــان قرار داده و آنها را مورد بحث و بررســی قرار میدهیم تا از ِق َبل آنها بتوانیم به
راهكارهای برونرفت از این وضعیت توســط علمای اسالمی دست یابیم .از جمله دغدغههاى
اصلى رهبر معظم انقالب در حركتهاى انقالبى -اســامى كه در موارد متعددی بدان اشــاره
داشــتهاند ،بحث انحراف این انقالبها از جهت اصلى خود ،بیراهه رفتن آنها و همچنین آینده
و فرصتى كه این انقالبها براى مردم مســلمان ایجاد مىكنند ،بوده اســت .مقام معظم رهبری،
آســیبهاى این انقالبها را در دو بخش دانسته است .همانگونه که بیان شد برخی از آسیبها در
درون این حرکت هاوجود دارد و برخی را دشمن بر روی آنها سرمایه گذاری می کند ۲.ایشان در
تبیین این دو دسته از آسیبها مصادیقی را بیان فرمودهاند .به فرموده ایشان:
«دســت ه اول ،چیزهایى از این قبیل است :احساس و گمان اینكه با سقوط حاكم
خیال ناشى از احساس پیروزى
احتى ِ
وابسته و فاسد و دیكتاتور ،كار تمام شد .ر ِ
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و به دنبال آن كمشــدن انگیزهها و سست شــدن عزمها ،نخستین خطر است .و
آنگاه این خطر مهیبتر میشــود كه اشخاص در صدد تصاحب سهم ویژه در
ُ
غنیمت به دست آمده باشند .ماجراى جنگ احد و غنیمتجویى مدافعان تنگه
ِ
كه به شكست مســلمانان انجامید و مجاهدان از سوى خداوند متعال سرزنش
شــدند ،یك نمون ه نمادین اســت كه هرگز نباید از یادها بــرد .ترس ،اعتماد به
دشمن ،غرور و اختالف مرعوب شــدن از هیمنه ظاهرى مستكبران و احساس
ترس از آمریكا و دیگر قدرتهاى مداخلهگر ،آســیب دیگرى از این دسته است
كــه باید از آن پرهیز كرد .نخبگان شــجاع و جوانها بایــد این ترس را از دلها
بیرون كنند .اعتماد به دشــمن و در دام لبخندها و وعدهها و حمایتهاى آنها
افتادن نیز آســیب بزرگ دیگرى است كه به طور ویژه باید پیشروان و نخبگان از
آن بر حذر باشــند .دشــمن را با عالماتش در هر لباس باید شناخت و از كید او
ظاهر دوستى و كمك پنهان میشود ،باید ملت و انقالب
كه در مواردى در ِ
پس ِ
را مصون ساخت .روى دیگر این صفحه ،مغرور شدن و دشمن را غافل دانستن
است؛ شــجاعت را باید با تدبیر و حزم در هم آمیخت .در مقابل شیطان جن و
انس ،بایــد هم ه ذخائر الهى در وجود خود را به كار گرفت .ایجاد اختالف و به
جان هم انداختن انقالبیون و رخنه در پشت جبهه مبارزه نیز آفتى بزرگ است كه
با همه توان باید از آن گریخت( ».بیانات رهبری)1390/6/26 ،
مقــام معظم رهبری ،در ادامه بحث خود پیرامون چالشها و آســیبهای پیش روی بیداری
اســامی ،به مصادیق آســیبهای دسته دوم نیز اشــاره فرموده و بر این باورند كه« :آسیبهاى
ً
دســت ه دوم را غالبا ملتهاى این منطقه در حوادث گوناگون آزمودهاند .نخستین آسیب ،بر روى
كار آوردن عناصرى اســت كه خود را متعهد به آمریكا و غرب میدانند .غرب میكوشــد پس از
سقوط ناگزیر مهرههاى وابسته ،اصل سیستم و اهرمهاى اصلى قدرت را حفظ كند و سر دیگرى
را بر روى این بدن بگذارد و بدین وســیله ،ســلطه خود را همچنان ادامه دهد .این به معناى هدر
رفتن همه تالشها و مجاهدتها اســت .در این مرحله اگر با مقاومت و هشــیارى مردم مواجه
شوند ،میكوشند تا بدیلهاى انحرافى گوناگون در پیش پاى نهضت و مردم بگذارند .این سناریو
میتواند پیشنهاد مدلهاى حكومتى و قانون اساسىهایی باشد كه كشورهاى اسالمى را بار دیگر
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در دام وابســتگى فرهنگى و سیاســى و اقتصادى به غرب بیفكند و میتواند نفوذ میان انقالبیون
جریان نامطمئن و به حاشــیه راندن جریانهاى اصیل در انقالب
و تقویت مالى و رســانهاى یك
ِ
باشــد .این نیز به معنى بازگرداندن ســلط ه غرب و تثبیت مدلهاى نوسازى شد ه غربى و بیگانه
از اصول انقالب و در نهایت ،تس��لط آنها بر اوضاع اس��ت .اگر این تاكتیك نیز به نتیجه نرسد،
تجربههــا به ما میگوید كه آنگاه روشهایى چون هرج و مــرج و تروریزم و جنگ داخلى میان
آًبى از ایي ّوِ ،خستِ ٍ ًباهیذ كردى هردم ٍ هردّد ٍ پطیوبى كردى هجبرزاى است كِ هیداًٌذ در ایي
صَرت،راه
همســایه و هم
پیروان ادیان یا قومیتها یا قبایل و احزاب و یا حتى میان ملتها و دولتهاى
جانبهاز آًبى ٍ
همهثرخى
هجومكردى
هؤثرنیزیب ثذًبم
صبلح ٍ
بلوكه ضذ.
آسبىوخَاّذ
هوكي ٍ
دادى اًقالة،
تبلیغاتىاز و
ملى و
ًخجگبىهاى
كردنترٍرسرمایه
تحریم
اقتصادى و
ضكستحصر
با آن،
مرددّ
مردم واخالق
كردنتوذى ٍ
هذعیبى
غرثى ٍ
قذرتّبى
مقصودرٍش
گرفت.در ضوبر
عٌصراى ًیس
پیش سست
كسبًى از
سَیى
ناامید
خسته و
هتذاٍلهمه،
آنانّبىاز این
خواهند
خریذىرا در
رســانهاى
دقت از
تَطئِّب ثِ
ّوِ ایي
شكست كِ
افتبدً ،طبى داد
ایناًقالة
دست
جبسَسىی كِ ثِ
اسٌبد الًِ
اسالهى،
واست .در
آسان
ممكن و
انقالب،
دادن
صورت،
دانند در
است كه م
مبارزان
ایراىكردن
پشــیمان
خریدن استجذاد
سویى ارتجبع ٍ
ثبزگرداًذى
كردنضذُ ثَد.
بدنامریسى
ایراى ،ثرًبهِ
آهریكب ثراى
ترورهتحذُ
شد.ایبالت
خواهدرشین
سَى
كسانىٍاز
آًبىو از
ثراىآنان
برخى از
صالح وهلتمؤثر یا
نخبگان
اخالق(ثیبًبت
هیكٌذ».
مدعیان تجَیس
ّبىو كثیف را
هاىرٍش
ت ایي
متداولكِقدرّوِ
اصلى است
كطَرّبى
ان در
ٍاثستِ
حبكویت
است.
تمدن و
غربى
اًقالثى،هاى
شمار روش
نیز در
عنصر
سست
رّجری،ان)1330/2/22
اســامى ،اسناد النه جاسوسى كه به دست انقالب افتاد ،نشان داد كه همه این توطئهها
در ایر
اسالهیررااىارائِ
حَزُ ثیذاری
ان،زیر را
الگَی
هی تَاى
ثیذاری
ایاالتحَزُ
رژیمرّجر در
ســوىثیبًبت
دقت ثِاز هجوَع
بهثب تَجِ
آنان
شــده بود .ب
برنامهدرریزى
ملت ایر
اسالهیراى
آمریكا ب
متحده
بازگرداندن ارتجاع و اســتبداد و حاكمیت وابسته در كشورهاى انقالبى ،اصلى است كه هم ه این
ًوَد.
روشهاى كثیف را تجویز میكند( ».بیانات رهبری)1390/6/26 ،
بــا توجه به مجموع بیانات رهبر در حوزه بیداری اســامی می تــوان الگوی زیر را در حوزه
بیداری اسالمی را ارائه نمود.
اختالفات هرهبی و قىهی
غًیمت و سهن خىاهی
آسیب های و
چالشهای بیدازی
اسالهی

هسعىب شدو اش قدزت دشمى

ایجادجسیاوهای بدیل و تکفیسی

غسوز و بی تىجهی به یاد خدا
يفىذ زهبساو ساششکاز دز جبهه

زاحتی خیال اش اتمام هقاوهت و

هقاوهت

جهاد
اعتماد و اطمیًاو به دشمى

آغاش هقابله يسم و غیس
هلمىس دشمى

ازائه هدل های حکىهتی بدیل
طسح هراکسه و حل هسائل اش طسیق
گفتماو

ثٌبثرایي هىتَاى گفت از دیذگبُ هقبم هعظن رّجری ،آسیتّبى اًقالةّبى هٌطقِ ثِ دٍ دستِ آسیتّبى درًٍى
ٍ آسیتّبى ثیرًٍى تقسین هىضًَذ كِ " :هحیط اسالهى -چِ افراد ٍ چِ هلتّبّ -وَارُ در هعرض ایي دٍ
گًَِ تْذیذ قرار داضتِ ٍ اهرٍز ثیص از ّویطِ قرار دارد .ترٍیج هتعوّذاًِ فسبد در كطَرّبى اسالهى ٍ تحویل
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بنابراین مىتوان گفــت از دیدگاه مقام معظم رهبری ،آســیبهاى انقالبهاى منطقه به دو
دسته آســیبهاى درونى و آسیبهاى بیرونى تقسیم مىشوند كه « :محیط اسالمى -چه افراد و
چه ملتها -همواره در معرض این دو گونه تهدید قرار داشــته و امروز بیش از همیشه قرار دارد.
ترویج ّ
متعمدان ه فساد در كشورهاى اسالمى و تحمیل فرهنگ غربى كه از سوى برخى رژیمهاى
وابســته نیز به آن كمك مىشــود و از رفتار فردى تا شكل شهرســازى و محیط عمومى زندگى و
مطبوعات و غیره را در بر میگیرد ،از یكســو و فشــارهاى نظامى و سیاسى و اقتصادى بر بعض
ملتهاى مسلمان و كشتارهاى لبنان و فلسطین و بوسنى و كشمیر و چچنستان و افغانستان و غیره
از ســوى دیگر ،شاهد بارز وجود این دوگونه تهدید در محیطهاى اسالمى است( ».پیام رهبری،
)1375/2/4
به هر حــال فرصتها و نقاط قــوت متعددی پیــش روی حركت عظیم بیداری اســامی
كشورهای مسلمان منطقه است كه اگر از آنها به نیكی بهرهبرداری نشود ،احتمال تبدیل آنها به
ّ
آسیبها و چالشهای جدی وجود دارد .در خاتمه میتوان به چالشهای دیگری همچون چالش
فقدان الگو ،خطر بازگشت مجدد دیكتاتوری در كشورهایی كه در آنها بیداری اسالمی به وقوع
پیوسته است ،همچنین چالش تجزیه ،چالش تفرقه و نیز چالش فقدان رهبری اشاره كرد .با توجه
به اینكه چالش فقدان رهبری ،از جمله چالشهای مهم پیش روی حركت بیداری اسالمی است،
و نقش علمای اســامی به خصوص در مورد این چالش ،برجستهتر مینماید ،اشارهای كوتاه و
گذرا به چالش فقدان رهبری ،ضروری مینماید.
به باور بســیاری از متفكران و تحلیلگران ،برجستهترین و مهمترین چالشی كه پدیده عظیم
بیداری اســامی در منطقه با آن مواجه اســت ،چالش فقدان رهبری اســت .ساخت فرهنگی-
اجتماعی منطقه به گونهای اســت که یک رهبر کاریزما به تنهایی توانایی بســیج گســترده مردم،
ایجاد حس وفاداری به انقالب و از همه مهمتر افزایش سعه صدر تودهها را به دنبال داشته باشد.
واقعیتی که در جمال عبدالناصر در مصر و امام موســی صدر در لبنان به وضوح قابل مشــاهده
است .فقدان رهبری انســجامآفرین و ســامانبخش به ابعاد هویتی قیامها باعث شده تا جنبش
بیداری اسالمی نتواند خواستههای خود را به صورت صریح مطرح و پیگیری نماید( .رضاخواه،
)1391
ّ
البته نكتهای كه در این میان میبایست مد نظر قرار داد و به خصوص از سوی علمای شیعی
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كه تجربه حضور چندین ســاله در كشورهای اســامی منطقه را دارند ،این نكته مورد تأكید قرار
ً
گرفته ،اینكه اصوال باید توجه داشت كه فقدان رهبری قاطع مانند امام خمینی(ره) ،اسالمگراها را
در كشورهایی چون مصر و تونس با مشكالتی مواجه ساخته كه برطرف ساختن بازتابهای آن،
نیاز به هوشــیاری و بیداری دارد وگرنه استحاله انقالب ،اگر سریع هم نباشد ،در درازمدت قابل
پیشبینی است( .مصاحبه با حجت االسالم خسروشاهی)
در ادامه به برخی از راهكارهای این معضل پرداخته و آنها را در مواردی بیان میكنیم.
راهكارهای برونرفت از چالشهای پیشاروی بیداری اسالمی:
برخی از راهكارهای عمده و مهم برونرفت از چالشهای پیش روی بیداری اسالمی و نقش
راهبری و هدایتگری علمای اسالم عبارتند از:
 )1دخالت علما در مسائل سیاسی دنیای اسالم:
حضرت امام خمینی(ره) درباره این نقش كلیدی روحانیت میفرمایند:
«روحانیت كشــور ایران فقط به خطابه و وعظ و ذكر مسائل روزمره اكتفا ننموده
است و با دخالت در مهمترین مسائل سیاسى كشور خود و جهان توانسته است
قدرت مدیریت روحانیت اســام را به نمایش بگذارد و اتمام حجتى براى همه
قائلین به سكوت و سازشــكاران بىتعهد و علمفروشان بىعمل باشد و تعجب
اســت كه چگونه بســیارى از علما و روحانیون كشورها و بالد اسالمى از نقش
عظیم و رسالت الهى و تاریخى خود در این عصرى كه بشریت ،تشنه معنویت و
احكام نورانى اسالم است ،غافلند و عطش ملتها را درك نمىكنند و از التهاب
و گرایش جوامع بشرى به ارزشهاى وحى بیخبرند و قدرت و نفوذ معنوى خود
را دست كم گرفتهاند ،كه در همین شرایط پر زرق و برق حاكمیت علوم و تمدن
مادى بر نســل معاصر ،علما و خطبا و ائمه جمعه بالد و روشــنفكران اسالمى
با وحدت و انســجام و احساس مســئولیت و عمل به وظیفه سنگین هدایت و
رهبــرى مردم ،مىتوانند دنیا را در قبضه نفوذ و حاكمیت قرآن در آورند و جلوى
این همه فســاد و استثمار و حقارت مســلمین را بگیرند( ».امام خمینی:187 ،
)347-334/20
 )2پرهیز از اختالفات مذهبی ،قومی ،نژادی ،قبیلهای و مرزی
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مقام معظــم رهبری ،این مــوارد را از راهكارهای مهمی برای فائق آمــدن نخبگان و ملتهای
مسلمان بر آسیبها و چالشهای پیشاروی بیداری اسالمی بیان كردهاند.
 )3ضرورت حضور و نقشآفرینی قاطع مردم در مدیریت کشورها با اجرای نظام مردمساالری اسالمی.
به طور نمونه مســئله سوریه با این نوع خیزش ها متفاوت است چراکه حرکت مردمی در آن تمام
عیار نیســت؛ بلکه مبتنی بر فعالیت یک گروه مبارز مســلح اســت که عموم مردم نسبت به آن
مخالفت دارند .در واقع «فاصله عمیقی اســت میان چنین حضوری با قیامی که به وســیله یک
جمع نظامی یا حتی یک گروه مبارز مسلح در برابر چشمان بی تفاوت مردم یا حتی مورد رضایت
آنان انجام می گیرد» (بیانات رهبری)1390/6/26 ،
بنابراین نیاز اســت در این خیزش ها عموم مردم حضور داشــته باشــند و «آنچه در حرکت
تودهها بســیار مهم میباشد این است که تودهها به این نیرویی که در اختیار دارند واقف باشند و
پی ببرند که میتوانند با اتحاد و همدلی همه ســختیها و موانع را پشت سر بگذارند( ».بیانات
رهبری)1390/6/9 ،
 )4لزوم مرزبندی دقیق میان اسالمگرایی با تحجر و افراط.
«امروز یکی از خطرناکترین چیزهائی که نهضت بیداری اسالمی را تهدید میکند ،اختالفافکنی
ّ
و تبدیــل ایــن نهضتها بــه معارضههای خونیــن فرقهای و مذهبــی و قومی و ملی اســت .این
توطئه هماکنون از ســوی سرویســهای جاسوســی غرب و صهیونیزم ،با کمک دالرهای نفتی و
سیاستمداران خودفروخته ،از شرق آسیا تا شمال آفریقا و بویژه در منطقهی عربی ،با جد و اهتمام
دنبال میشــود و پولی که میتوانســت در خدمت بهروزی خلق خدا باشد ،خرج تهدید و تکفیر و
ترور و بمبگذاری و ریختن خون مسلمانان و برافروختن آتش کینههای درازمدت میگردد ...نگاه
هوشمندانه به صحنهی درگیریهای داخلی ،دســت دشمن را در پس این فاجعهها بروشنی نشان
میدهد ...اکنون لیبی به گونهای ،مصر و تونس به گونهای ،سوریه به گونهای ،پاکستان به گونهای،
و عراق و لبنان به گونهای درگیر یا در معرض این شــعلههای خطرناکند .باید بشدت مراقب و در
پی عالج بود( ».بیانات رهبری)1392/2/9 ،
 )5حضور رسانهای و شبكهای روحانیت برای تبلیغ در عرصه بین الملل.
 )6طرح اسالم و مكتب روزآمد ّ
تشیع در سطح جهانی؛ به گونهای كه برای چالشهای بشر،
راه حل ارائه دهد.
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 )7برنامهریزی همه جانبه از ســوی روحانیت ،در ســطح جهان اسالمی برای تكوین علم
فرهنگی و تمدنی متناسب با جهان اسالم( .ر.ک :میرخلیلی)431 :1389 ،
البته راهبردها و راهكارهای برونرفت از چالشهای پیشاروی حركت عظیم بیداری اسالمی،
بسیار است كه در این نوشتار به همین مقدار بسنده میشود.
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نتیجهگیری

بیداری اســامی جریــان عظیم و موج فراگیری اســت کــه همچون رودخانهای خروشــان با
سرچشمهای از دل تاریخ ،آغاز گشــت و در بستری پر پیچوخم به پیش رفت .این خیزش مسیر
پرفروغ خود را خواهد پیمود .هرچند در راه پیش رو با دشــواریها و موانعی مواجه میگردد اما
نکته اساســی این است که عالمان و اندیشمندان متعهد به جهان اسالم با بهرهمندی از پویاترین
الگو و مدلهای نظام سیاســی متناسب ،به خواستهای حقیقی جهان اسالم وضعیت موجود را
مورد کاوش قرار دهند و همگام با نظام ارزشی اسالم راهکارهای پیش برنده به جامعه ارائه دهند.
بیداری اســامی بهعنوان پیامد صدور انقالب اسالمی ایران در دوران حاضر به شمار میرود که
بازتابی از وعده الهی مبتنی بر پیروزی حق بر باطل و نابودی ســتمگران میباشد .این تحول که
بهمثابه «معجزه اسالم» تلقی میشود گفتمان جدیدی را در عرصه بینالملل برجسته ساخت که
سیطره تفکر سکوالریسم و اومانیسم را متزلزل ساخت و با احیای هویت اسالمی و تلفیق زیست
سیاســی جامعه با مؤلفههای دینی ،عالم نوینی را بنیان نهاد که در آن اسالم متحجرانه و افراطی
تقلیل یافتند و در انزوا قرار گرفتند .این پیامد حاصل مدیریت جریان فکری و اندیشــگی جامعه
توســط علمای اسالم ناب بود؛ تمرکز بر اســام عقالنی ،اعتدالگرایی و تمرکز بر ساختارسازی
مبتنی بر شریعت اســام ازجمله راهبردهای عالمان اسالمی در این مناطق برای پیشبرد خیزش
اسالمی میباشد.
بنابراین علمای اســام بر اساس ریشههای فکری اسالم و عقالنیت توأم با ایمان و فداکاری
مکتبی بیدارگر در راستای شــکلگیری حیات توحیدی به وجود آوردند و با تأکید بر مؤلفههایی
همچون آزادی ،عزت ،استقالل پیشــرفت و معنویت جوامع اسالمی را سایه نگرش توحیدی به
سمت تمدن نوین اسالمی ســوق دادند که در این مسیر خطرات و چالشهایی مهم وجود دارد
اما در صورت اصالح تعمیق بنیانهای معرفتی بر اساس عقالنیت و ایمان به مبانی و ارزشهای

اســامی توأمان با تدبیر ،اخالص و فداکاری و رویکرد همگرایی میان مســلمانان ،چالشها به
فرصت تبدیل خواهند گشــت و مانایی بیداری اســامی محقق خواهد شد .بیتردید افق پیش
روی این مسیر با فراگیری معرفتی امت اسالمی بستری برای نظام عادالنه مهدوی خواهد بود.
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