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 سبک زندگی اسالمی بیداری اسالمی در راستای تحققتحلیل 

 

 1محسن محمدي

 

 چکیده

بیداری اسالمی دارای ابعاد گوناگون سیاسی و اجتماعی است و در تحلیل علت رویداد 

متدار  کلی به دو رویکرد سکوالر و دینطورآن رویکردهای مختلفی مطرح شده است که به

شدن و روابط قدرت و در ها را در روند عرفیاین نهضتشود  رویکرد سکوالر، تقسیم می

کدد و هیچ ماهیت دیدی برای آنتان قائتل   راستای اصالحات سیاسی و اقتصادی تحلیل می

گرا معتقد است مداران نهضت را بر عهده دارند  در مقابل، رویکرد دینهرچدد دین ؛نیست

ه دین استت و مستلمانان بترای    های اسالمی، دغدغکه عامل اصلی و دال برتر در نهضت

 انتد؛ البتته  تحقق سبک زندگی اسالمی و اهداف و نظام سیاسی دیدی، دست به انقالب زده

 گرفتن ابعاد سیاسی و اجتماعی آن نیست  کردن یا نادیده  این به معدای حذف

گرایتی، اصتالحات   بیداری اسالمی، سبک زندگی اسالمی، اسالم واژگان کلیدی:

 رایی گسیاسی، عرفی

                                                 
 moh2941@gmail.com.المللي المصطفياي پژوهشرا  بينپژوهشرر پژوهشکد  مطالعات منطقه. 1

   95/  9/  14تصريب:  اريخت      95/ 8/  28دريافت:  اريخت
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 مقدمه

تحقيقات و آثار متعددي با تعابيري مانند بنيادگرايي، اسقم سياسي يوا بيوداري اسوقمي    

اند ولوي ديودگا  و رو  يکسواني در    هاي اسقمي در سد  اخير پرداختهبه بررسي جنبش

ها ارائه شد  اسوت کوه   اين بررسي وجرد ندارد. بنابراين تفاسير متفاوتي دربار  اين جنبش

 تران تحليل کرد.انداز متفاوتي را ميها علت، ماهيت آثار، ابعاد و پشمي هريک از آنبرا

گرايوي و بيوداري اسوقمي را از منظرهواي مختلوف مطالعوه       افراد زيادي پديد  اسقم

گرايانه و برخي از پارپرب مطالعات فرهنروي و  اند؛ برخي از منظر ديني و تقدسکرد 

، عرامول  70و  60هواي  امتصادي و طبقاتي مربرط به دهوه تمدني و بعضي با تفسيرهاي 

(. 161: 1387انود ) سويد ازمود،    گرايي را ترضويح داد  پيدايش و گستر  پديد  اسقم

گرايوي، آن اسوت کوه    مسمت عمد  مشکل در برمرارکردن يک ارتباط منسجم بوا اسوقم  

اي سقم سياسي پديود  گااران از فهم اين جنبش بسيار پيچيد  و متنرع ناترانند. اسياست

کشود )خراجوه سوروي،    هاي سياسي متعوارف را بوه پوالش موي    خاص است که تحليل

1390 :118.) 

بسياري از کارشناسان، گستر  مرج بازخيعي اسقم در پهار دهه اخيور را ناشوي از   

آميختري ماهب و سياست و ديروري وزودت و   هاي ذاتي اسقم از جمله درهمويژگي

 (111: 1380دانند )هوانتر،  ماهيتي فرامرمي و فراملّي مي عنرانبهقم يکپارپري امت اس

توران در  گرايوي را نموي  اما برخي ضمن پاير  تأثير اين مرضرع، معتقدند پديد  اسقم

گرايوي را تنهوا در   اين ايام صد در صد در پرتر اين عرامل ترجيه کرد. بلکه پديد  اسقم

مع اسقمي و پيامدهاي فرهنروي و اجتمواعي آن   محتراي ترسعه اجتماعي و سياسي جرا

گسويختن بافوت   شدن فرهنري جرامع اسقمي و ازهمتران تجعيه و تحليل کرد. مطبيمي

هاي گرناگرن جامعوه را نيوع ترييور    ها که مرازنه مدرت در ميان بخشاجتماعي سنتي آن

 (.120: 1380داد، از جمله پنين پيامدهايي است )هانتر، 
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دانند که از خاسترا  فرهنو   اي ميبرخي بيداري اسقمي را فقط پديد  بر اين اساس

اسقمي و نص ديني مسلمانان سر برآورد  است کوه ربطوي بوه مسوائل و شورايط      عربي

اجتماعي ندارد که بر اين اساس بيداري اسقمي نهضتي در راستاي برپايي سبک زندگي 

اي اجتمواعي و محصورل   قط پديود  اسقمي است؛ ولي برخي ديرر بيداري اسقمي را ف

بست دمرکراسي و ترسعه نيافتري سياسي در جرامع عربوي و  هاي امتصادي و بنبحرآن

دانند که ربطي به فرهن  و معارف اسقمي و به دنبوال آن مطالبوه اجتمواعي    اسقمي مي

 (.  165و  164: 1387سبک زندگي اسقمي ندارد )سيد ازمد، 

هاي مطالعه جريان اسقم سياسي و تاکيود  مروري بر رو ا در اين مقاله مصد داريم ب

نظريات مختلف در تحليل علل بيداري اسقمي را مطرد کنيم  بر پيامدهاي اجتماعي آن،

هواي دينوي و در راسوتاي سوبک زنودگي      ها را در يک نظام فکري در بستر گرايشو آن

ي را در دو بخوش تقسويم   اسقمي تحليل کنيم. به اين منظرر نظريات علل بيداري اسقم

کنيم: بخشي که بيداري اسقمي را در راستاي مطالبه عمرمي بوراي  و تجعيه و تحليل مي

مدار( و گروهي ديرر که مخالف اين دانند )نظريات دينتحقق سبک زندگي اسقمي مي

کننود  خوراهي تحليول موي   هاي اسوقمي را در راسوتاي دمرکراسوي   نظر هستند و جنبش

 ر(.)نظريات سکرال

در پايان نيع پس از بيان اين دو نرع نظريات، جهت تبيين کامل ابعواد دينوي بيوداري    

اسقمي، ابتدا تحليلي بر ابعاد ديني بيداري اسقمي خراهيم داشت و سپس ابعاد سياسوي  

 و اجتماعي آن را تحليل خراهيم کرد.

 علل بیداری اسالمی های تحلیلی دربارهدیدگاه

 تران به دو دسته کلي تقسيم کرد:    علل بيداري اسقمي را مينظريات تحليلي دربار

 .نظریات سکوالر1

 تران بررسي کرد:اين نرع نظريات را در پند بخش مي
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 الف( نظریات توسعه سیاسی اجتماعی

دمرکراسوي در  خوراهي و ليبورال  در اين نرور  بيوداري اسوقمي پوروژ  دمرکراسوي     

سورنررني ديکتاتررهوا و رسويدن بوه     کشوررهاي اسوقمي اسوت کوه هودف اصولي آن       

خرشبختي و سعادت از نرع غربي و فرهن  سياسي مدرن است. در اين نرر  تحقوق  

 هاي انققبيرن نيست.نها و آرماقمي از اهداف و برنامهسبک زندگي اس

اين تفسيرهاي سکرالر از بيداري اسوقمي، آن را در زود يوک جنوبش اصوقزي بوا       

داند و به نرعي اين جنبش را در سير طبيعي تحرالت اعي ميهاي سياسي و اجتمديدگا 

دانود.  هاي اسقمي را در آن دخيل نميها و انريع کند و گرايشجرامع اسقمي تبيين مي

هوا و مسوائل سياسوي و اجتمواعي     گريا اگر ايون جراموع، مسولمان هوم نبردنود پديود       

 بال داشت.هاي اعتراضي را به دنها و انققبکشررشان، پنين نهضت

داران اين نظريه بر اين باورند که روند ترسعه و نرسازي در کشررهاي اسقمي طرف

آغاز شد، ترييرات اجتماعي زيادي را در کشررهاي اسقمي ايجاد کرد.  1920که از دهه 

از جمله اينکه دانشجريان زيادي براي افعايش سطح تکنرلرژي و دانوش بوه کشوررهاي    

بازگشت اين افراد بوه جامعوه تواثير فرهنروي در سکرالرشودن      خارجي فرستاد  شدند. 

هاي زکرمتي داشوتند. در  پست جامعه نيع داشت. اين افراد مرمعيت بهتري براي تصدي

هاي دينوي را  تران جنبشگرايان و اين افراد تضادي به وجرد آمد که مينتيجه بين اسقم

 (.  158تا  154: 1380در اين فضا ترسيم نمرد )هانتر، 

اي از رونود  طرر عمود   مرزلوه  گرايي بهاين نرع نظريات معتقدند ظهرر پديد  اسقم

گستر  تجربه اسقمي در پارپرب گرناگرن زماني و جررافيايي آن برد  اسوت. ايون   

هاي تجربه اسقمي، در ارتباط نعديوک بوا تحورل و دگرگورني     پديد  همانند ديرر جنبه

هوا  هنري جرامع اسقمي برد  و با انريع  رويوارويي آن اجتماعي، امتصادي، سياسي و فر

(. 185: 1380با جهان غيرمسلمان و نيروها و عقايد برآمد  از آن آشنا برد  است )هانتر، 

گرايي را واکنش مشخص در مبوال شورايط اجتمواعي و    بر اين اساس آنترني بلک اسقم

بواختري  بيکواري و هريوت   جايي جرامع سنتي،بهشدن سريع، جاامتصادي مدرن، شهري

 (.543: 1382داند )بلک، مي
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هاي اسقمي با غرب را به دين و مواهب مربورط   در اين رويکرد زتي منازعه جنبش

خواطر  ها روي دهد، بيشتر از آنکوه بوه   دانند و معتقدند اگر هم برخرردي بين تمدننمي

ت يا نفورذ در سوطح   مسيح، کنفرسيرس يا محمد باشد، بر سر ترزيع نابرابر مدرت، ثرو

 (.184: 1380جهاني خراهد برد )هانتر، 

ويوژ  نخبروان و   بر اين اساس، بيدراي اسقمي هر پند در بين جراموع اسوقمي بوه    

شوکني در نهايوت در   کند، اما اين تحرل و شالرد فکران و جرانان تحرل ايجاد ميروشن

عنوران فرهنو  سياسوي    شرد و هرگوع بوه  آستانه مرزهاي امتصادي و سياسي مترمف مي

شرد و مرائتي جديد از تحرل جراموع اسوقمي در ذيول    رميب در مقابل غرب تلقي نمي

 آيد.مدرنيته و تمدن غرب به شمار مي

هاي اسقمي را براساس گرايشات و تعلقات دينوي و در  بنابراين اين نظريات، جنبش

هوا را  ايون نهضوت   داننود و خاسوترا   بخشي به سبک زندگي اسقمي نميراستاي تحقق

دانند، هر هاي ديني ميتعلقات سياسي، اجتماعي و امتصادي صِرف، بدون ترجه به علت

 داران جامعه باشند. پند ممکن است انققبيرن و معترضان از دين

 ب( نظریات جدگ بر سر هژمونی

ناميود. طبوق ايون    « جن  بر سر هژمورني »تران برخي ديرر از نظريات سکرالر را مي

گروهوي سياسوي   عنوران بوه رف، بلکوه  ا  جنبش اسقمي نه يک پديد  مواهبي صو  ديدگ

رت از نيروي ماهبي و از اسوقم  ايدئرلرژيک است که در کشمکش بر سر سياست و مد

گيورد )ترمواس   سازند  زمايت مردمي بهور  موي  کنند  و فراهمعنران يک عنصر بسي به

 عنوران بوه ر را بايد در وهله نخست بر اين اساس جريان بيداري اسقمي معاص 2برتکر(.

گيوري از ابعارهواي انققبوي، در پوي     هاي ضدهژمرنيک در نظر گرفت که با بهور  جنبش

هاي صرفاً ماهبي کوه تنهوا بوه مسوائل     نرفتن مدرت سياسي هستند و نه سازماگدستبه

سياسي هاي نزماها، لعوماً سامشررل باشند. تمامي اين جنبشاخقمي، عقايد و ايمان دل

                                                 
(  Thomas.Botkoتوران در ديودگا  ترمواس برتکور )    هاي اين نرور  را موي  ترين نمرنه. يکي از برجسته2

 شرا  آلبرتا ديد. استاد علرم سياسي دان
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گورفتن مودرت   دسوت مند به کسب مدرت دولت هستند؛ در نتيجوه تنهوا از را  بوه   عقمه

ترانند يک نظم اجتماعي امتصادي نرين متکي بور نورع جديودي از    سياسي است که مي

فرهن ، اخقق و انسان بنا کنند و در عين زال از غنايم و مراهب مودرتي کوه خورد و    

 (.36تا  31: 1390مند شرند )ازمدي، دند، بهر بهر  شد  برزاميانشان از آن بي

اين ديدگا  نيع ترجهي به سبک زندگي اسقمي ندارد و بيوداري اسوقمي را در ايون    

 کند.راستا تحليل نمي

 های جدیدجهان سومی نظریةج( 

گيورد. ايون گورو     هاي جديد نيع در نظريات سکرالر مورار موي  نظريات جهان سرمي

هواي ذاتوي اسوقم نقشوي     باورند که در طرل تاريخ برخي ويژگيبرخقف اينکه بر اين 

ها کند، اما بازخيعي جهان اسقم را برآيند اين ويژگياساسي در جرامع اسقمي بازي مي

هواي امتصوادي و   دانند بلکه برآيند ترکيبي از پديد  بيرانري اجتماعي و محروميوت نمي

هوا و مبواني   عامل بين اسوقم و آمورز   دانند. ضمن اينکه بر امکان ساز  و تسياسي مي

 (.118تا  116: 1380بين هستند )هانتر؛ سياسي و اجتماعي غرب بسيار خر 

نظران برجسته اروپوايي پديود  اسوقم   وران و صازب، يکي از انديشه3فرانسرا بررگا

داند که بين شمال ثروتمند و جنرب فقيور  اي  ميگرايي، آن را بخشي از شکاف گسترد 

دانود و بوراي آن بُعودي    د دارد. او اين جنبش را سرمين مرزله اسوتعمارزدايي موي  وجر

طلوب( بُعودي سياسوي و دوموين     هاي استققلفرهنري مائل است. اولين مرزله )جنبش

مرزله )ملي شدن کانال سرئع در مصور يوا نفوت در الجعايور( بعودي امتصوادي داشوت        

 )همان(.

ي را در علل اجتمواعي و امتصوادي خقصوه    هاي اسقمکلي کساني که جنبش طرربه

اي از رونود نرسوازي سياسوي    گرايي تنها مرزلوه پديد  اسقم»کنند بر اين باورند که مي

اي ثابوت و ترييرناپواير نيسوت؛    گرايوي پديود   کشررهاي اسقمي است. بنابراين اسوقم 

ع متفاوت هاي جرامبرعکس نقطه انتقال به مرزله ديرري است که ماهيت آن را ويژگي

                                                 
3. François Burgat 
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 ( نه اصرل و مباني اسقم.162: 1380)هانتر، « سازدمشخص مي

نرورد و بوراي آن   اين نرر  نيع بيداري اسقمي را بيشتر با ديد اجتماعي کوقن موي  

 ابعادي ديني در راستاي تحقق سبک زندگي اسقمي مائل نيست.

 مدارانه.نظریات دین2

سوقمي در دويسوت سوال اخيور را     هاي اها و جنبشاين نظريات عامل اصلي زرکت

بخشي بوه سوبک زنودگي    ها تحققدانند که هدف اصلي آنگرايشات و تعلقات ديني مي

ها در يک بستر اجتماعي و برخوي تعلقوات و   اسقمي در جامعه است. هر پند اين ميام

هوواي امتصووادي )اشووترال، معيشووت، رفووا  امتصووادي( و سياسووي )امنيووت،   درخراسووت

شرد ولي انققبيرن خراستار بازگشوت ديون بوه کوانرن اجتمواع و      ميدمرکراسي( انجام 

 هاي زکرمتي هستند.گيريمسند تصميم

بخشي به سوبک زنودگي   البته همه اين نظريات به اينکه بيداري اسقمي جهت تحقق 

اسقمي است، ترافق نظر دارند ولي نقش يکساني را براي دين مائل نيسوتند. بور اسواس    

 ها را به دو گرو  زداملي و زداکثري تقسيم کرد:تران آنيرا  دين ميميعان تاثير و جا

 الف( رویکرد حداقلی

هواي اسوقمي را   شوناختي، نهضوت  شناسوانه و جامعوه  اين نظريات با رويکرد فرهن 

هوا را برخاسوته   دانند ولي آنها را ديني ميکنند و هر پند ماهيت اين نهضتبررسي مي

 نند.دااز ذات و کنه دين نمي

ماندگي جرامع اسقمي در مقابل پيشرفت جرامع معتقد است عقب 4«خررشيد ازمد»

.تأکيود بور   2.غرب گرايوي؛  1جريي واداشت از جمله: غربي، نخبران مسلمان را به پار 

.تجديد زيات اسقمي )برخررد گعينشي بوا غورب(. جنوبش   3 سنن اسقمي )رد غرب(؛

 (.28و  27: 1390ست )ازمدي، هاي معاصر اسقمي زاصل رويکرد سرم ا

 

                                                 
 . محقق پاکستاني و عضر جماعت اسقمي پاکستان.4
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 معتقد است: 5«هراير دکمجيان»

هواي اسوقمي معاصور، بايود دربوار       براي هرگرنه بررسوي جوامع در موررد جنوبش    

هاي رواني و معنري، سياسي، اجتماعي و امتصادي آن و محيطي که بسترگا  عقايد  ريشه

بوي و تواريخي، ميوان      گرايانه است، تحقيق کرد. براساس يک الروري تجر و اعمال بنياد

طلبانوه کوه   هاي ماهبي انققبي و يا تجديود زيوات  هاي اجتماعي و ظهرر جنبشبحرآن

اي نورين بور پايوه برناموه     خراهنود نظوم رسومي مرجورد را از بوين ببرنود و جامعوه       مي

 ايدئرلرژيک ويژ  خرد به وجرد بياورند، رابطه علت و معلرلي وجرد دارد.

ي نرسازي غربي و مارکسيستي، شناخت وامعوي پديود    هايافتاو معتقد است که ره

کنود کوه بوراي شوناخت     سازد. بدين خاطر تأکيد موي پاير نميازياگرايي اسقم را امکان

فکوري و  ايانه و ترجوه بوه تحورالت اجتمواعي    گرصحيح اين پديد  در  گفتمان اسقم

 سياسي جرامع اسقمي الزم است.

شواهد يوک بحوران طورالني اجتمواعي      دو مورن به نظر او جهان اسقم براي بيش از 

هاي اسقمي براي ازياي تر روزي برد  است و نهضتفرهنري، امتصادي و از همه مهم

که در طرل تاريخ اسقم، در برابر هور سوقرط و   اند. پنانمجدد دين اسقم به پا خراسته

و  57: 1377، دکمجيانانحطاط، يک جنبش فکري يا سياسي رستاخيعي رخ داد  است )

دنبوال ازيوا و اجوراي سوبک     هاي اسوقمي بوه  تران گفت که جنبشدر اين فضا مي (.58

 زندگي اسقمي هستند.

عنران يوک  ن غربي که از واژ  بنيادگرايي بهنرارابرخقف برخي از محققان و روزنامه

کنند  دکمجيان معتقد اسوت کوه بنيوادگرايي اسوقمي را بايود در      پديد  منفي استفاد  مي

جرياني در نظر گرفت که درصدد است بوا   عنرانبهگرا هاي اسقمپاپرب گفتمان گرو 

ترسل به اصل و منابع اوليه، عقيود  اسوقمي جامعوه را اصوقد کنود و سوبک زنودگي        

                                                 
. او يک مسيحي ارمني است که به گفته خرد در يکي از کشررهاي اسقمي منطقه خاورميانوه مترلود شود  و    5

يوژ  آثوار عربوي    هاي عربي و فارسوي و رجورع بوه منوابع دسوت اول بوه و      پرور  يافته است. او با تسلط بر زبان

پردازان جنبش اسقمي، به عنران استاد علرم سياسي دانشرا  کاليفرنيا و نيريورر  ترانسوته اسوت اطقعوات     نظريه

 شناسي سياسي ارائه دهد.هاي جامعهاوليه و اصيل را در مالب تحليل
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 اسقمي را در جامعه جاري سازد.

اي نهفتوه در درون انديشوه اسوقمي    هاي اسقمي را پديد يک از اين دو، نهضتهيچ

دانند؛ يعنوي  ها را پاسخي به شرايط محيطي جامعه اسقمي ميانند بلکه اين نهضتدنمي

هاي اسقمي در پاسخ به شورايط نوامطلرب جامعوه، نهضوتي اسوقمي را بوه را        گرايش

کردن جامعه و اجراي سبک زندگي اسقمي است. از نظر اند که در صدد اسقميانداخته

ي است خاصِ دوران معاصر و محصرل برخوررد  اازمد خررشيد بيداري اسقمي پديد 

اي اي دور هاي اسوقمي را پديود   اسقم و غرب در دوران استعمار. دکمجيان نيع جنبش

هاي رستاخيعي در طرل تاريخ جرامع مسلمان در شرايطي داند. از نظر او اين زرکتمي

شرد )ازمدي، کند که جامعه اسقمي در يک محيط بحراني گسترد  گرفتار ميظهرر مي

 (.31تا  28: 1390

 ب( رویکرد حداکثری

دانود و  هاي ذاتي اسقم موي برآمد  از ويژگي اساساًگرايي را اين رويکرد پديد  اسقم

هاي ناشوي  هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنري جرامع اسقمي و دگرگرنينه نتيجه انريع 

داران اين مکتب، پديد  ر طرفاز ترسعه امتصادي و افعايش تبادل با جهان خارج. به باو

ناپايري آن با نورگرايي )مدرنيسوم(   هاي اساسي اسقم و تطبيقگرايي پيامد ويژگياسقم

و  196و  161: 1390؛ بوابي سوعيد،   115: 1380گرايوي اسوت )هوانتر،    و در نتيجه غرب

تور  تر و عميق(. در اين رويکرد ارتباط بيداري اسقمي با سبک زندگي اسقمي مري197

 است.

 بندي کرد:تران در دو بخش تقسيماين رويکرد را مي

: بر اساس اين تفکر، بيداري اسقمي جنوبش خشوک، غيرپريوا،    گرای سلفی  سدت1

اي ي جريانات سلفي و نورعي طالبانيسوم و القاعود  و پهور     طلبانهمتعصب و خشرنت

 جديد از خشرنت دنياي اسقم است.

هاي اجتمواعي و فرهنروي تحورل در جراموع اسوقمي      هاين رويکرد به پريايي و زمين

( تمودن  79: 1996ترجه ندارد و با نراهي غيرتواريخي بوه گاشوته، )عمورو الشوربکي،      
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هاي تاريخي اوليوه  عنران يک ميرا  تاريخي ساکن و ايستا، با همان ويژگياسقمي را به

اجتمواعي زموان   هواي سياسوي و   گيرد که با شرايط و ويژگوي زمان پيدايشش در نظر مي

: 1997)ر : جقل العظيم، 6با نصي اساساًکنرني و مدرن مانند دمرکراسي فاصله دارد و 

ايدئرلرژيک و خشک، گفتمواني ترييرناپواير    (174و  173: 1991؛ سيد ازمد، 52و  51

 (.180تا  165: 1387دارد )سيد ازمد، 

؛ سوعيد،  1390ي، ؛ عامود 1388)ر : ادوارد،  7شناسوي اين طرز تفکر در تلقي شورق 

شورد کوه جريوان    هاي سکرالر ديد  مي( از جهان اسقم و همچنين برخي گرايش1391

اند؛ افرادي هاي سلفي خقصه کرد گرايي و بيداري اسقمي را به اشتبا  در گرايشاسقم

 اند.مثل فؤاد زکريا، فرج فرد ، محمدسعيد العشماوي و رفعت السعيد از اين جمله

ي بسيار مهم ضروري است که جريان نيرومند گورايش بوه جانوب    نکته ترجه به اين

شرد، بلکه در بسوياري از  اي نميشعاير اسقمي، خرد به خرد باعث فعاليت سياسي ترد 

هواي آشوکاري دارد   شورد کوه ويژگوي   گرايي غيرسياسوي منجور موي   مرارد به يک اسقم

هواي رفتواري و زتوي    نشوانه (. به عبارت ديرر وجرد عقئوم و  101: 1377، دکمجيان)

گرايي، به معناي يک زرکت سياسي و جريوان مبوارزاتي جهوت زضورر     سازمانيِ اسقم

هواي  اسقم در عرصه مديريت سياسي و اجتماعي کشرر نيست بلکوه بايود بوين عرصوه    

هواي  شرد با جنبهجمعي و علني برگعار ميدسته صررتبهفردي مناسک ديني که گاهي 

يوک ايودئرلرژي و مبنواي     عنوران بوه يني فرق گااشت که ديون را  سياسي و اجتماعي د

 کند.ريعي سياسي و اجتماعي تعريف ميبرنامه

بنابراين گرايش بيداري اسقمي در راستاي تحقق سبک زندگي اسقمي است ولوي تعريوف   

انريوع اسوت. ايون    دهد که بيشتر فردگرايانوه و تصولب  خاصي از سبک زندگي اسقمي ارائه مي

هاي اخير در جهان اسوقم مائول اسوت ولوي تحليول      هر پند ماهيتي ديني براي جنبش گرايش

 ها از دين به ابعاد مناسکي آن محدود است و به ابعاد تمدني آن ترجهي ندارند.  آن
                                                 

تمودن غورب    گرايوي مطلوق دارنود و بوا مظواهر سياسوي و اجتمواعي       گرا نرعي نصهاي اسقمبرخي گرو . 6

 طررکلي مخالفند مانند جماعت المسلمين و سازمان الجهاد مصر.به

 شناسي را بررسي کرد  است.. ادوارد سعيد در آثار  با رويکردي انتقادي، شرق7



 

 

89 

براساس ايون نرور  بيوداري اسوقمي ماهيوت عميوق دينوي دارد کوه         گرا:   تمدن2

ص مسلمانان است و هدف آن محافظوت از  برگرفته از متن اسقم و باورهاي ناب و خال

ديد  جرامع اسوقمي در مقابول سولطه غورب و ابعواد تمودني آن       هريت وامعي و آسيب

است. به اين ترتيب بيداري اسقمي همان ازساس هريت اسقمي نيرومنودي اسوت کوه    

جانبوه زضورر اسوقم در زنودگي     هاي مسلمان را در سراسر جهان به مطالبوه هموه  ملت

(. بر اساس اين رويکرد، بيداري اسوقمي در راسوتاي يوک    8و  7: نجفيکند )دعرت مي

شورد و بور   شرد که به ابعاد فردي محدود نميجانبه تحليل ميسبک زندگي اسقمي همه

هواي  اساس نرعي نرر  تمدني با رويکردي فعال و پريا، اجراي اسقم در همه عرصوه 

 زندگي را مد نظر دارد.

يافتوه و تنرواتنري   مي در کشررهاي مختلف ارتباط سوازمان هاي اسقهر پند نهضت

هاي دينوي و رسوتاخيع اسوقمي    ها تمسک به ارز با يکديرر ندارند ولي رود همه آن

ها در پي عرضه يک الرري سياسي و اجتماعي براي ادار  جرامع خرد براساس دارد. آن

 (.112: 1384دين اسقم هستند )رابرت ولترين ، 

بوردن،  اسقمي اخير سه پيع است: اسقمي هاي ، شاخص عمد  نهضتدر اين نرر

بووردن )بيانووات مقووام معظووم رهبووري، بووردن و مردموويصهيرنيسووتضوود آمريکووا و ضد

 (.14/3/1390؛ همان، 26/6/1390

هاي سکرالر غربيوان از بيوداري اسوقمي بور ايون باورنود:       اين افراد در مقابل تحليل

از  معمرالًکنند هاي اسقمي و سياسي اعتراف ميات جنبشومتي به زي معمرالًها غربي»

هواي امتصوادي  مالب يوک نورع زرکوت    ها را تنها دردهند و آنسطح تحليل، تقليل مي

گريند در مصور، تورنس و... فقور    روند. مثقً ميتر نميکنند و عميقاجتماعي بررسي مي

آن پيست، علت وامعوي ايون    گريند علت وامعياما نمي ي است؛است، نابرابري اجتماع

تورين علول فقور، بودبختي و فسواد سياسوي در       ها هستند. يکي از بعرگمسائل خرد اين

هوا عامول فلسوفي خردشوان را هميشوه زواف       جهان اسقم، خرد استعمار است و ايون 

 (.214: 1391)نجفي، « کنندمي

بيش از آنکه  اين افراد ديد صحيحي از دين ندارند و با همان طرز تفکر سکرالر خرد
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بيني مادي ها و جهانبه فهم عملکرد ديني مسلمانان ترجه داشته باشند، براساس اولريت

هاي سياسوي و اجتمواعي   خرد، امرر  مربرط به زندگي مادي و رفا  را در مالب اعتراض

 گيرند.به نظام زاکم پي مي

سوقمي را  هاي سياسي و اجتماعي در کشررهاي اهاي ديني و اسقمي نهضتگرايش

تران در هنجارهاي رفتاري و فرهنري و تبليري ايون کشوررها يافوت کوه همروي در      مي

 شرد.راستاي تحقق سبک زندگي اسقمي تحليل مي

 ترین هنجارهای رفتاری  مهم

 ؛. زضرر منظم در مساجد براي نماز جماعت1

. تق  براي زندگي نمرنه بدون محرّمات مرآنوي، ماننود خورردن گرشوت خور ،      2

 ؛شراب و محرمات جنسي

 ؛. تنظيم ظاهر براساس اصرل اسقمي )محاسن بلند و سبيل کرتا (3

 ؛. شرکت در مجامع تعاوني و همياري متقابل براي کمک به فقرا4

و  101: 1377)دکمجيوان،   هاي اسقمي و رعايت زجواب و عفواف  . پرشيدن لباس5

102.) 

 ترین هنجارهای فرهنگی تبلیغی  مهم

 ؛خت مسجد. گستر  سا1

 ؛هاي ديني در رادير و تلريعيرن. برنامه2

 ؛. رعايت اعياد و تعطيقت ديني3

 ؛ها و مقاالت ماهبي. مطبرعات، روزنامه4

هاي مورآن در اجتمواع مثول    هاي ديني و افعايش زضرر نسخه. پا  مرآن و کتاب5

 ؛محل کار، اترمبيل

هوا، وسوايل زمول و نقول     لها، اترمبي. شعارهاي ماهبي نرشته شد  روي ساختمآن6

 103: 1377ان، يو ج)دکم ها، همچنين کقم ماهبي سخنرانان و نريسندگانعمرمي، خيابآن

 .(107تا 
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دهود،  روي موي  هاي اسقمي در پنوين محيطوي اجتمواعي   طبيعي است ومتي جنبش

 هواي سياسوي و  د بوه برخوي نارسوايي   گرايشات ديني را مدنظر مرار خراهد داد هر پنو 

عبارت ديرر بايود بيوداري اسوقمي را ترسوعه     متصادي نيع معترض است. بهنري و افره

ابعاد سياسي اسقم ترسط مسلماناني دانست که به اين نتيجه و تجربه تواريخي سياسوي   

اي جوع  اند که براي اجراي پردوام تعاليم و سبک زندگي اسقمي در جامعه پوار  رسيد 

مبواني زکرموت و سياسوت مورار      عنرانبها پاير  اسقم سياسي ندارند و بايد اسقم ر

دهند تا با سرلرزه مراردادن تعاليم ديني و سياست و اجراي کامل و دائوم تعواليم دينوي    

هوواي سياسووي و فرهنرووي و امتصووادي نرا تضوومين نماينوود. در ايوون بووين بحووراخوورد 

 هاي غيرديني کشررهاي اسقمي نيع معيد بر علت شد  است.زکرمت

 بخشی به سبک زندگی اسالمیهای اسالمی در راستای تحققتحلیل ابعاد جنبش

تا به اينجا دو نرع نظريه در مررد علل بيداري اسقمي را شورد داديوم. مودعاي ايون     

مقاله اين است که بيداري اسقمي در راستاي اجرا و تحقق سبک زندگي اسقمي اسوت  

بخوش تحليلوي بور ابعواد      و ماهيت بيداري اسقمي کامقً ديني است. از اين رو در ايون 

ديني بيداري اسقمي خراهيم داشت و در ادامه ابعاد سياسي و اجتمواعي را نيوع تحليول    

 خراهيم کرد.

 . تحلیل ابعاد دینی بیداری اسالمی1

کنود کوه ايون    گرايي، خورد اعتوراف موي   گانه اسقمبابي سعيد پس از ذکر عرامل پن 

 گريد:عرامل بازگرکنند  همه زقيقت نيست. او مي

سواالر و  شودن، شهرنشويني، گسوتر  سواختارهاي ديوران     هايي مانند صونعتي فرايند

گرايوي را بوراي موا روشون کننود.      ترانند پررنري ظهرر اسقمرشدجمعيت شهري نمي

دهنود کوه پورا    گورا نيوع نشوان نموي    هاي ملوي زتي برخي زراد  مانند شکست رژيم

انسته است نظام پس از اسوتعمار موديم   هاي سياسي ديرر ترگرايي برخقف تشکلاسقم

را به پالش فراخراند. پرا فقوط در جهوان اسوقم نظوم هژمرنيوک مرجورد، بوه ظهورر         

گرايي انجاميد  است و در جاهاي ديررِ جهان پنين نشد  است؟ پررنه است که اسقم
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شکل نرع خاصي ، خرد  را بهامثال آني و هاي مرتبط با ادغام در امتصاد جهانشرر 

هوا در زنودگي جراموع    نداد  است؟ به راستي اثور ايون بحورا    هاي اسقمي نشانز طردا

 (.35: 1390اسقمي پيست؟ )بابي سعيد، 

به عبارت ديرور ترصويف مهواجرت روسوتايي و شوهري، رشود سوريع و نوابرابري           

امتصادي و غير ، به خربي نشانرر برخي از داليل فروپاشي نظام سياسي در جهان اسقم 

گرايان به نيروهواي سياسوي   تراند روشن کند که پرا اسقم. اما اين فروپاشي نميهستند

 (.38: 1390اند )بابي سعيد، مهمي تبديل شد 

گرا و بيوداري اسوقمي   هاي اسقمنکمان جهان اسقم را در مقابل جرياسعيد زابابي 

 کند:داند و اوضاع را پنين تحليل ميمي 8دپار بحران امتدار

، امثال آنشدن امتصاد و شهري و جهانينات متعدد مرتبط با مهاجرت روستاييجريا»

)کوه جراموع اسوقمي پوس از      9«عامل پيرند دهندة ايدئرلرژيکي»زدايي از سبب رسرب

گرايوي را ترضويح   اما علت پيودايش اسوقم   شرند؛آورد( ميمديم را گرد هم مياستعمار 

کنند. جميع گرايي را تبيين نميص تاريخي اسقمهاي خاها، ويژگيفراينددهند. اين نمي

هاي ايون بحوران بيوان    د ويژگيکنند تا ترضيحات مفيدي در مررها کمک مياين روايت

گرايوي  اي در مررد تأثير بحران نظام سياسي بور ظهورر اسوقم   کنند اما ترضيح مانع کنند؛

يوا گفتموان   « ددهندة ايدئرلرژيکيعامل پيرن»دهند. براي انجام اين کار، ما بايد ارائه نمي

 وجردآورندة نظم سياسي مرجرد در جهان اسقم را تحليل و تفهيم کنيم.غالب به

اي از مثابوه مجمرعوه  گرايوي را بوه  هواي اسوقم  کوه تبيوين   به اعتقاد مون، بهتور اسوت   

م. بايد نشوان  داد  در جرامع اسقمي مطالعه کنيهاي رخهاي تجربي زرل جنبشترصيف

هواي ديرور ماننود    انجامنود و نوه بوه جنوبش    گرايي ميها به اسقمنه پرا اين بحراداد ک

اي از مشوکقت سواختاري در   ليبراليسم يا سرسياليسم؟ پواير  و برشومردن مجمرعوه   

جرامع اسقمي کاري ضروري است؛ اما بايد گام ديرري نيع برداشت و ترضويح داد کوه   
                                                 

بحران امتدار وضعيتي است که در آن طبقه زاکم، اجماع نظر خريش را از دسوت داد  اسوت؛ يعنوي ديرور     . 8

 کند.فقط مسلط است و تنها با زور اعمال مدرت مينقش رهبري ندارد بلکه 

9. Ideological cement. 
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 (.39 :1390)بابي سعيد، « يابندرايي ميگپرا اين مشکقت پاسخ خرد را در اسقم

شناختي دو سرسورر، در تبيوين   ها، با ترجه به مراعد زباناو براي پاسخ به اين پرسش

« دال»عنوران  هوا در کشوررهاي اسوقمي، اسوقم را بوه     ها و جنوبش ماهيت ديني خيع 

بي بوا داند کوه درون هموه جراموع اسوقمي وجورد دارد )     مرکعي در گفتمان اسقمي مي

 (.63تا  59 :1390سعيد، 

اسقم دال بر بسياري از مقرالت )مانند مرآن و هجرت پيامبر( است که در هريوک از  

تران از هوم جودا   هايش، درون هر اجتماع مسلمان، وجرد دارد و اينها را نميبنديطرد

 کرد. مرر آنکه کارکرد اسقم از بين برود.

بوردن اسوقم دور   بايد موا را از پنودگفتماني  هاي خاص، نمآنمراردادن اسقم درون گفت

کند که په عاملي از تجعي و تفورق  را ايجاد مي گفتماني بردن اسقم اين پرسشکند. پند

کند. پرا اسقم با اينکه با يوک بافوت   کند و وزدتش را همرار  زفظ ميآن جلرگيري مي

ارتبواطش بوا مورآن و    هاي بارز و مشخص مانند معين انطباق خاص دارد، برخي از ويژگي

آنکه خصلت اصلي خرد را از دست بدهود   کند. اسقم بيمسلمين را نيع با خرد زفظ مي

 (.59 :1390بابي سعيد، بندي پندين مرمعيت و شرايط شد  است )ابعار طرد

خورريم کوه همروي در    يافته، به پندين نقطه مرکعي برميدر يک کل معنايي ساخت

هوا يوک دال ويوژ  )دال    کنند. اما ميان آني از معنا فعاليت ميهايراستاي ساختن زنجير 

هواي معنوايي   کنود؛ يعنوي از زورز    کنيم که در سطح تاميّت فعاليت موي پيدا مي 10برتر(

سازد. اين دال برتر، دال پيچيد  و معماگرنوه اسوت،   گاشته و زال، يک تاميت وازد مي

سان ويژگوي  هميني کلي دارد. بهزيرا يک الرري خاص است که داللت بر زرز  گفتمان

 توأمين شرد. دال تام، وزدت را تضمين و ها ميکند و محل تقمي ديرر دالعام پيدا مي

شرد. همچنين نقطوه  ضامن وزدت مجمرعه مي ،کند، يعني با زضرر هميشري خردمي

هوا بوه آن رجورع    هاي ديرر است. دال برتر، دالوي اسوت کوه ديرور دال    تقمي همه دال

کنود. دال برتور   ها را تعيين مييابند. در وامع هريت آنکنند و در سايه آن وزدت ميمي

                                                 
10 . Master signifier. 
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بخشود  تنها نقطه امتدار نماديني است که انسجام مجمرعه کلي را تضومين و ثبورت موي   

 (.62 :1390)بابي سعيد، 

با اين ترصيف اسقم دال برتر در اجتماعات مسلمين شد  است. همان نقشوي را کوه   

کند، اسقم نيع براي اجتماع مسلمين ايفوا  در برخي از جرامع اروپايي بازي مي واژ  ملت

اي مرکوعي اسوت کوه اجتماعوات را بوا      دهد و نقطهکند. اسقم به تاميت وزدت ميمي

 دهد.يکديرر پيرند مي

بنودي  عنوران مقرلوه سياسوي مرکوعي طورد     گرايان، اسقم را بوه برخي معتقدند اسقم

ناشي از پيرند آشکار بين دين و سياست در اسقم نيست بلکه دليل آن کنند، اين امر مي

گرايان براي تبديل اسوقم از نقطوه مرکوعي درون پنود     را بايد در پررنري عمل اسقم

گرايان اين اسوت کوه اسوقم    رو شعار راي  اسقمگفتمان به دال برتر جستجر کرد. ازاين

اي کوه هموه   تن دال برتر از اسقم، يعني نقطهخراهند با ساخزل است. آنان مييرانه را 

شرند، ميدان کلي گفتمان را با هوم پيرنود و وزودت    هاي ديرر به آن ارجاع ميگفتمآن

 (.63 :1390دهند )بابي سعيد، 

گرايان به سه شوير  عمود    کند؟ اسقمشدن نامعد مياما په عاملي اسقم را براي برتر

دين )اعتقواد(، دنيوا    عنرانبهها اسقم را گريند. آنيگفتماني اسقم سخن ماز ماهيت بين

 (.63 :1390بابي سعيد، کنند ))شير  کامل زندگي( و دولت )نظم سياسي( تعريف مي

شورد کوه اسوقم در    ترين دال است. اين عقيد  سبب ميبراي مسلمانان اسقم انتعاعي

بهم و نوامعلرم باشود و   گرنوه نيسوت کوه اسوقم مو     ترين شير  عمل کند. اينيافتهتعميم

تورين  بنودي نمايود؛ بلکوه اسوقم دميوق     هاي سياسي متعدد نيع نتراند آن را طردگرايش

نهايي مسلمين است. در نهايت براي مسلمين، اسقم کلموه ديروري    اصطقد در واژگان

گريند که بهترين زکرموت،  گرايان ميرو ومتي اسقمهاست. از ايناست که مظهر خربي

بوابي سوعيد،   شورد ) هوا اطوقق موي   اسقمي است، واژ  اسقمي به مظهر خربي زکرمت

 (.65و  64 :1390

پايرند کوه  در پاسخ به کساني که به دليل تضاد مرجرد ميان اجتماعات مسلمانان نمي

گرايوي،  هواي اسوقم  آور اسوت کوه هودف طورد    اسقم دال برتر باشد بايد گفت تعجب
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برتر در ميان اجتماعات مسلمين نباشد د، اما اسقم، دالکردن جرامع مسلمان باشاسقمي

 (.65 :1390بابي سعيد، )

ز  در پاسخ به اين پرسش که په عواملي سوبب ايجواد و توداوم هريوت زورز        زي

گريود کوه بوا    شورد، پنوين موي   ايدئرلرژيکي معين، فراتر از همه تنرعوات مرجورد موي   

هاي شناور( درون زرز  وازود  )دال بندي تعدادي از عناصر اعقي ايدئرلرژيکيساخت

گيرد. اين زلقه از معاني، عناصر ديرر و با محرريت يک نقطه مرکعي، اجتماع شکل مي

سان به مجمرعوه کلوي معنوا    کند و بدينها را تضمين ميکند، شناوربردن آنرا تثبيت مي

نقطوه   اي از معاني که تحت پرششهاي شناور هريت خرد را در مجمرعهبخشد. دالمي

آورند. به عبوارت ديرور معنواي فعلوي عناصور را بوا معواني        مرکعي هستند به دست مي

سازد. اين نقطه با هماهنو  سواختن معواني عناصور تواريخي،      ها هماهن  ميگاشته آن

 بخشد.ميدان گفتماني را سازمان مي

ي بوه  گرايو نقطه مرکوعي در گفتموان اسوقم    عنرانبهترانيم اسقم را به اين ترتيب مي

هاي متعدد تران گفت اسقم نقطه مرکعي در گفتمان فقه، گفتمان نظمزساب آوريم. مي

صرفي و گفتمان مسلمين جهان است در همه اين مرارد اسقم به همه عناصر )گاشته و 

 (.61و  60 :1390بابي سعيد، بخشد )زال( مرجرد در گفتمان معنا مي

 سالمیاجتماعی بیداری ا. تحلیل ابعاد سیاسی2

دهيم کوه شوعارها و مطالبوات و ابعواد سياسوي،      در اين بخش به اين سرال پاسخ مي

امتصادي و نظامي را در بيداري اسقمي پررنه بايد ترجيه کرد کوه بوا آنچوه در بخوش     

 شدني باشد.  ها گفتيم جمعمبل در مررد ماهيت ديني اين نهضت
ه امتصوادي و اجتمواعي در   گرايي اغلب به شکست فراگورد ترسوع  ظهرر پديد  اسقم

ويژ  در ابتودا بوا اداموه و زتوي     شرد. هرپند اين ارزيابي به جهان اسقم نسبت داد  مي

گستر  شکاف امتصادي و اجتماعي، مسلماً درست اسوت، ولوي تنهوا بخشوي از ايون      

 (.161: 1380کند )هانتر، پديد  را تشريح مي

طورر مطلوق برآينود    گرايوي بوه  قمساعدالدين ابراهيم بر اين نظر است که نهضت اسو 
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 (.160: 1380نابرابري امتصادي نيست )هانتر، 

تأکيد بر ابعاد اسقمي و مردمي بيداري اسقمي به معناي زاف يا ناديد  گرفتن ابعاد 

تران در مسائل و جهات زيور تحليول   سياسي و اجتماعي آن نيست بلکه اين ابعاد را مي

 کرد:

کننود و آن  عرصه بيداري اسقمي يک هدف را دنبال مي هاي فعال درتمامي گرو . 1

ها، اختقفات مهمي استقرار زکرمت اسقمي است. با اين وجرد بر سر شعارها و برنامه

هاي گرناگرن وجورد دارد. ايون اختقفوات از تفاسوير متفواوت از      ميان جرامع و جنبش

دادن رامل مؤثر در شوکل شرد. ديرر عمرآن، سنت پيامبر و زراد  صدر اسقم ناشي مي

از: برداشت گرو  از مرمعيت بحوران و توأثير    نداها عبارتبه محتراي ايدئرلرژيک گرو 

 (.113و  112: 1377، دکمجيانتجربيات رهبران گرو  )

گرايي برخاسته از خرد فرهن  و تعاليم اسوقمي اسوت و   بيداري اسقمي و اسقم .2

ر شوودت يووا ضووعف يووا شووکل آن )ماننوود  عراموول اجتموواعي و سياسووي و امتصووادي د

هواي مختلوف   باربردن( تأثير دارد. البته شرايط سياسي و اجتماعي نيع در مرائتخشرنت

توأثير نيسوت. بنوابراين بايود بوين عرامول ضوعف و شودت و عرامول ايجواد           از دين بي

 (.19: 1993؛ عبدالفتاد، 185تا  181: 1387گرايي تفکيک مائل شد )سيد ازمد، اسقم

رو نقوش  ها است. از اينهاي اسقمي، پالش هريت اسقمي ملتلت اصلي خيع ع

هوا  ها بر جنبشعرامل ديرر مانند امتصادهاي وابسته و ورشکسته را بايد تبعي و تأثير آن

 (.264تا  227: 1391را تمهيدي و تسريعي دانست )غفاري، 

ان لمانان در سوالي عبارت ديرر ظهرر جنبش بيداري اسقمي نتيجوه محروميوت مسو   به

فرهنروي  هاي شوديد امتصوادي و سياسوي و اجتمواعي    نها با بحراطرالني و مراجهه آن

هوا  خراهي است، به عبارت ديرور ايون انقوقب   است. ولي همه اين ابعاد در بستر اسقم

هوا  کشوند. ايون ميوام   گرايي نژادپرستانه، ميهني يا عربي را يد  نميملي هستند ولي ملي

هواي سرسياليسوتي و اشوتراکي بوه خورد      و ضد فسواد هسوتند ولوي سوريه     خرا عدالت

هواي سوکرالر و   جور هسوتند ولوي جلور     خرا  و دمرکراسيها آزادياند. اين ميامنررفته

 (.163تا  137 :1390ضدماهب ندارند )عبدالمطلب، اسماعيلي، 



 

 

97 

گورا،  هواي اسوقمي راديکوال خشورنت    سازي جنوبش هاي امتدارگرا براي خنثيرژيم .3

رو نيوع بوا   هاي ميانوه رو در پيش گرفتند. گرو هاي ميانهسياست مماشات را در برابر گرو 

گيري از اين فرصت، بنياد سازماني و مردمي خرد را تقريوت کردنود و بوه تودري  بوا      بهر 

 (.332: 1391هاي مرجرد دست زدند )ازمدي، استحکامِ مراضعِ خرد به انتقاد از سياست

اجتمواعي در  هواي سياسوي  شورد برخوي افوراد جنوبش    لي که سبب مييکي از دالي

گرايان بعد از ديني بررسي کنند اين است که اسقمکشررهاي اسقمي را با ماهيتي غير

توران  هاي خشن، راديکال و مبوارز  مسولحانه نموي   اينکه مترجه شدند به کمک رو 

اجتمواعي ماننود تشوکيل    هواي سياسوي  نظام سياسي اسقمي برمرار کرد لاا به فعاليوت 

هاي اجتمواعي ماننود خودمات    ازعاب ، شرکت در انتخابات پارلماني و برخي فعاليت

رفاهي و کارآمدي در عرصه مديريت اجرايوي روي آوردنود کوه مرفقيوت زيوادي در      

گرا به دنبال داشوت ) ازمودي،   هاي اسقممقبرليت و وجهه مردمي و اجتماعي جريان

 (.219تا  171: 1390

خراهي مردمي و ايجواد نورعي   هاي امتدارگراي عرب با پالش آزاديروشدن رژيمبهرو

گراي معتدل بوه وجورد آورد    هاي اسقمفضاي باز سياسي شرايط مستعدي را براي جريان

سياسوي و   فراينود هواي امتودارگراي جهوان عورب بور      است. به خصرص که سلطه رژيوم 

هوا از  گرا باعث شد  توا طرفوداران آن  هاي اسقمهاي اساسي آن بر سر را  گرو تراشيمانع

آمودن  صوحنه هاي امتدارگرا و بوه رفتن رژيمانگرايان بيشتر هراخراهي کنند. البته ازمياسقم

رو را بوا ايون پوالش    گرايان ميانههمه نيروهاي اجتماعي براي رمابت بر سر مدرت، اسقم

هاي عملياتي در راسوتاي  د را با برنامهرو خراهد کرد تا شعارهاي مبارزاتي خراساسي روبه

روز کنند تا کارآمودي  زل مشکقت اجتماعي، سياسي، امتصادي و فرهنري جرامع خرد به

 .(336و  335: 1391مکتب فکري خرد را در صحنه عمل نشان دهند )ازمدي، 

هاي اسقمي در سطح جهاني از زيث ماهيت بوه پنود دسوته تقسويم     بنابراين جنبش

که از نظر درجه، راهکوار، رويکورد و ملمورو مکواني يوا جررافيوايي نيوع        پنانشرند مي

هوا مواهيتي اسوقمي دارنود ولوي اهوداف و       ها را بررسي کرد. برخي جنوبش تران آنمي

عملکرد و نقش سياسي دارند مانند جماعت اسقمي مصر و برخي ماهيتي سياسي دارند 
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لمسولمين. ولوي بوه لحواا مفهورمي      ولي با اهداف و عملکورد اسوقمي ماننود اخوران ا    

هاي اسقمي در سطح سياسي و فکري سه اشترا  اعتقادي يا ايدئرلرژيک دارند: جنبش

. 3 . آرزوي برپووايي زکرمووت اسووقمي؛2عنووران مرجووع انديشووه و عموول؛ . اسووقم بووه1

 (.23تا  21: 1387بردن( )سيد ازمد، برخاستن از متن جامعه )مردمي
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 گیرینتیجه

سقمي نهضتي فراگير است که ابعاد گرناگرن سياسي، اجتماعي، امتصوادي و  بيداري ا

فرهنري دارد و در کشررهاي مختلف اسقمي بر اساس بسوترهاي گرنواگرن تواريخي و    

شرد عنران بيداري اسقمي را بور  ولي آنچه سبب مي ؛اجتماعي الررهاي يکساني ندارند

گردد. در هاي ديني برميمايهاست که به  آن برگعينيم، ماهيت و زمينه يکسان و فراگيري

هاي اسقمي را به زسواب تفواوت  هضتهاي فرهنري و اجتماعي در نوامع بايد تفاوت

که اسوقم از  بلکه بايد بروزات متفاوت آن را دانست پنان ؛هاي ذاتي ديني آن نرااشت

 ها مختلف برد  است.ابتدا در تعامل با فرهن 

ردها و شعارهاي سياسي و امتصادي و فرهنري را در اين بر اين اساس نبايد رويک

ها را علت اصلي دانست. بنابراين بيداري نبايد آن همچنينها ناديد  گرفت؛ نهضت

اسقمي نهضتي عام و فراگير است که در بسترها و شرايط سياسي و اجتماعي متفاوت 

در بررسي اين  براي انتخاب مرضع جامع به دنبال تحقق سبک زندگي اسقمي است.

بخش بيداري اسقمي و لحاا ترام ابعاد ديني و ابعاد سياسي و اجتماعي آن ترجه به 

 مرارد زير مفيد است:

همرار  مررد ترجه انديشومندان مورار دارد    آنچه. در هر زرکت اجتماعي و مردمي 1

 هاست، زيرا تعيين خط مشي و مسوير گرنه زرکتاي اينهاي فکر و انديشهبحث ريشه

هوا  هواي آن ها و کشوف ريشوه  گرنه زرکتبيني آيند  اينها و همچنين پيشزرکت اين

 (.390: 1389ها ممکن نخراهد برد )پناهي، بدون شناخت گاشته تلرريک آن

بر اين اساس بيداري اسقم يک بعد فرهنري دارد کوه علول پيودايش اوليوه آن را در     

سياسي که علل گسوتر  يوا   جتماعيدهد و يک بعد ازرز  فکري و معرفتي ترضيح مي

آميوع از سوري آن را ترضويح    هاي دمرکراتيک يا خشرنتعدم گستر  يا انتخاب رو 

 (.165و  164: 1387دهد )سيد ازمد، مي

هاي اسقمي در بسترهاي تاريخي و اجتمواعي متفواوتي در   يک از جنبشپه هر. گر2
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اند، اما نکته اساسوي  اثير پايرفتهکرد  و از اين محيط داخلي ت کشررهاي اسقمي فعاليت

گيوري سياسوي و فکوري    آن است که الرري نسبتاً يکساني بر سير دگرگرني اين جهوت 

هواي آشوکار نسوبتاً يکسوان در ميوان      گور بوروز نشوانه   زاکم برد  است. اين الرور بيوان  

سوازد )ازمودي،   گور موي  ها را جلور  گيري اساسي آنهاي اسقمي است و جهتجنبش

1391 :331.) 

. در بررسي علل بيداري اسقمي بايد بين سطح کقن و خرد تفاوت مائول شود. در   3

شناسوي اجتمواعي در سوطح جهوان اسوقم،      سطح کقن و بسترشناسي تاريخي و جريان

هاي اسقمي و ديني برخرردار اسوت. در واموع يکوي از    نهضت اسقمي از علل و انريع 

رانران، تجدد فکوري دينوي بورد. بوه واموع از      نتاي  مهم واکنش جهان عرب در برابر بي

بيداري، تجدد فکوري دينوي اسوت )عنايوت،      ترين انريع ديدگا  اعتقادي و مسلکي مهم

1369 :9.) 

هواي اسوقمي را در کشوررهاي    در سطح خرد، ومتي مسائل و محيط داخلي نهضوت 

و توأثير   هاي اجتماعي و فرهنري، دخالتکنيم، ضمن مشاهد  تفاوتاسقمي بررسي مي

 دهد.ها و عرامل سياسي، اجتماعي و امتصادي بيشتر خرد را نشان ميگرايش

هاي )اصلي( نهضت و . برخي نريسندگان در بررسي علل بيداري اسقمي بين علت4

(. بور  61توا   74: 1390اند )عليعاد  مرسوري،  زا تفاوت مائل شد عرامل محر  و شتاب

لي دانست مسائل سياسي و اجتمواعي و امتصوادي   تران اسقم را علت اصاين اساس مي

 هاي اسقمي برشمرد.زاي نهضترا از عرامل محر  و شتاب
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