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  مقدمه
غربي،  شرقي، نه نه«و طرح شعار  56-57هاي  گيري انقالب اسالمي در سال با اوج

اين نهضت شيوه و استراتژي مستقل خود را در عين معارضه با نظام » جمهوري اسالمي
زورمندانه جهاني ادامه داد و در حالي به پيروزي رسيد كه نه تنها هيچ دولتي از 

از انقالب حمايت  -بويژه بازيگران اصلي نظام دو قطبي -هاي جهاني مجموعه دولت
هاي بزرگ شرق و  حت سلطه شاه مورد حمايت قدرتنكردند، بلكه رژيم مستبد و ت

غرب مانند اتحاد جماهير شوري، جمهوري خلق چين، اياالت متحده آمريكا و انگليس 
در اين خصوص ) ره(امام خميني چنانكه حضرت). 115: 1385محمدي، (قرار داشت 

 دو از يك هيچ به متكى و نيست عادى انقالب يك اسالمى انقالب اين «: فرمايد مي
 و. دارد و داشته را خود خاص هاى ويژگي جهت، اين از باشد، نمى غرب و شرق قطب

 از و است ايستاده قطب دو هر مقابل در »الغربيه و الشرقيه« مستقيمِ صراط پيمودن با
هاي  پيروزي موجب همين كه است نهراسيده اى افسانه هاي قدرت از هيچ يك

 خودش عليه فراوان هاى افروزي آتش و ها توطئه موجب گرچه گرديد؛ آسايش معجزه
  ).462 :18ج ،1378موسوي خميني، (» .نكرد گرد عقب اى مرحله هيچ در لكن شد هم

هاي بيداري اسالمي به عنوان مقوله سياسي و اجتماعي  با بررسي جنبش بنابر اين 
ب اسالمي وال خواهيم پرداخت كه وقايع اخير آيا باعث تعالي گفتمان انقالئبه اين س

در گستره انديشه سياسي شده است؟ الزم به ذكر كه با مشخص نمودن دال مركزي 
چارچوب گفتماني آن  ،گذار در اين گفتمانتأثير گفتمان انقالب اسالمي ايران و عناصر

هاي بيداري اسالمي و بررسي شعارهاي  كنيم، البته تبيين ظهور جنبش را مشخص مي
و خواست عمومي مردم در نفي حكومت ظالم و هاي بيداري در منطقه  حركت
دهنده تحولي نوين در جوامع عربي است كه اين حركت از  نشانده در منطقه نشان دست
ها و سخنان روشنفكران و انديشمندان عربي نمايان بوده است  ها پيش در انديشه مدت

  ).55-67: 1374قطب، (
م در اعتراضات هستيم، هاي بيداري اسالمي شاهد حضور گسترده مرد در جنبش

مردمي كه در ساليان دراز محروميت و استبداد به دنبال تحول بنيادين در عرصه سياسي 
يعني  »الشعب يريد اسقاط نظام«: و اجتماعي هستند و همه به دنبال يك چيز هستند

هاي مذهبي در اين  ؛ پوشيده نيست كه مقاومت ساليان دراز گروهسرنگوني حكومت 
هاي  ا ظهور انقالب اسالمي و حمايت جمهوري اسالمي ايران از نهضتكشورها كه ب

گفتماني جديد را در عرصه ) فلسطينآزاديبخش  به طور مثال جنبش(بخش  رهايي
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هاي استبدادي را  ثير روح انقالبي در سرنگوني نظامأت. مقاومت اسالمي ايجاد كرد
ها، نظريه گفتمان است كه  نظريهيكي از اين . هاي متفاوت، تبيين كرد توان با نظريه مي

  . شود در ادامه به آن پرداخته مي
  

  نظريه گفتمان. 1
، تحليل گفتمان )Discursive Analysis( به تحليل گفتمان 1از ميان سه رويكرد نظري

، قرابت و تناسب بيشتري با مباحث انديشه سياسي )Laclau&Mouffe( الكال و موفه
را براي بررسي تحوالت نظري در جامعه، پيش روي  داشته و چارچوب تحليلي مناسبي

نظريه گفتمان با نقش معنادار ). 552-553: 1386بهروز لك، ( دهد محقق قرار مي
هاي اجتماعي در زندگي سياسي سروكار داشته و در تالش است با  رفتارها و ايده

ها،  وشتهها، ن شناسي در راستاي تحليل كالم اي از ابزارهاي روش بكارگيري مجموعه
الكال و موفه ضمن استفاده از ). 196-195: 1388هوارت، (گام بردارد ...ها و مصاحبه

شناسي سوسور، از مفروضات بنيادستيز و  مفهوم فوكويي قدرت و نظريات زبان
حقيقت و ( اند اي چون رورتي، دريدا و ليوتار بهره جسته جوهرستيز فالسفه

كه   اي هر معنا در ارتباط با رفتار كلي«ال و موفه، به زعم الك). 104: 1387زاده،  حسيني
رو  از اين. شود درك مي» در حال وقوع است و هر رفتار در ارتباط با يك گفتمان خاص

توانيم يك فرآيند اجتماعي را توضيح، تبيين، و ارزيابي كنيم كه  ما تنها در صورتي مي
 دي اتفاق افتاده است، باشيمقادر به درك رفتار و گفتماني كه درون آن چنين فرآين

در درك نظريه تحليل گفتمان، اولويت با مفاهيم عمده زير ). 202: 1388هوارت، (
  :است

اي است كه از عمل  شده كليت ساختاردهي :)Discourse(گفتمان) الف
ها با  هاي معنايي هستند كه در آنها نشانه ها منظومه گفتمان. شود بندي حاصل مي مفصل

در واقع، . يابند يزي كه با يكديگر داشته؛ هويت و معناي خاص ميتوجه به تما
  ).535: 1387حقيقت، (دهند  ها تصور و درك ما را از جهان واقعيت شكل مي گفتمان

به عمل گردآوري اجزاء مختلف و تركيب آنها  :)Articulation(بندي مفصل )ب
  ).202: 1388هوارت، (در يك هويت جديد اشاره دارد 

چيزي در  كيد دارد كه هرأبر اين نكته ت :)Antagonism(ضديت يا غيريت )ج
: كيد داردأاين امر بر سه نكته ت). 544: 1387حقيقت، (يابد هويت مي» غير«ارتباط با 
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دوم . شود اول آنكه، ايجاد يك رابطه خصمانه منجر به توليد يك دشمن يا ديگري مي
مرزهاي سياسي، امري ضروري براي تثبيت گيري روابط خصمانه و تثبيت  آنكه، شكل

كيد أسوم اينكه، ضديت بر حدوثي بودن هويت ت. هاي گفتمان است بخشي از هويت
  ).205: 1388هوارت، ( دارد

در . به دنبال اين امر است كه چه كسي برتر خواهد بود: )Hegemony(هژموني )د
ا در يك زمينه خاص هاي مسلط رفتار و معن واقع، كدام نيروي سياسي درباره شكل

اساس آن  اين امر، نيازمند ترسيم مرزهاي سياسي است كه بر. گيرد اجتماعي تصميم مي
 گردند يابي به رفتارهاي استيالجويانه نمايان مي نيروهاي مخالف در راستاي دست

  ).205: 1388هوارت، (
گرد  ها دور آن است كه ساير نشانه  هايي نشانه :)Nodel Point(دال مركزي )هـ

نيروي جاذبه اين هسته، . دهد آمده و در واقع، هسته مركزي نظريه گفتماني را شكل مي
  ).535: 1387حقيقت، ( هاي ديگر را به خود جذب نموده است نشانه

اگر چه هر روش، به نوعي حامل بار معنايي سنت خاص فكري خود است اما به 
اخير در حوزه مطالعات سياسي هاي  ، بكارگيري روش تحليل گفتمان در سال حال هر

رسد با اندكي جرح و تعديل، امكان استفاده از  اسالم افزايش يافته و به نظر مي
در يك معنا، سنت ). 545: 1386عليخاني، (از اين روش وجود داشته باشد  هايي گونه

تفكر اسالمي، مبناگرا و جوهرگرا بوده و در نتيجه داراي روايت كالن است كه در مقام 
رزيابي، با مفروضات بنيادستيزي و جوهرستيزي نظريه تحليل گفتمان در تعارض ا

گراي تفكر اسالمي، مباني معرفتي خاصي را  عقل  هاي اما در معناي ديگر، جريان. است
گيري از  امكان مقايسه و الهام«اند كه در نتيجه آن  در پرتو اجتهاد و عقل پذيرفته

به عنوان . آن، محقق ساخته است» نياز به پذيرش مبانيهاي تحليل گفتمان را بدون  ايده
در  را ساز كه از جمله مشخصات نظريه تحليل گفتمان است؛ مثال، نمودهاي غيريت

كه -كريم، در سوره كافرون  در قرآن. توان دنبال كرد تفكر اسالمي در موارد متعددي مي
همچنين سوره توبه در و  -منان و كافران استؤصريحاً اعالم تمايز و جدايي بين م

در واقع، مبتني بر اين . قالب برائت مفهومي، خداوند متعال، مشركان را نفي نموده است
بر همين اساس، امام خميني . قاعده، شناخت اشياء منوط به تعريف اضداد خود هستند

و اسالم آمريكايي و همچنين تعريف مفاهيمي ) ص(با طرح دو نوع اسالم ناب محمدي
نفي غير را در كانون تعريف اسالم ناب  عفين و مستكبرين، عمالًچون مستض

  ).576،568: 1386بهروز لك، (و مستضعفين دنبال كرده است ) ص(محمدي
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 گفتمان انقالب اسالمي ايران. 2

و روحانيت، به گفتماني ) ره(فقاهتي به پشتوانه امام خميني -گفتمان اسالم سياسي
بديل شد، داراي خصلتي عام و استعاري است كه بعد غالب در انقالب اسالمي ايران ت

ها و مفاهيم خود را در يك دوره منازعه  از انقالب اسالمي ايران اين گفتمان نشانه
هاي ديگر تثبيت كرد و منظومه معنايي را  سخت گفتماني و در رويارويي با گفتمان

وديت آزادي به در انقالب اسالمي مفاهيمي همچون صدور انقالب،  محد. تعيين كرد
چارچوب شرع، حمايت از مستضعفان، استكبار ستيزي، دفاع از فلسطين و 

منظومه معنايي گفتمان انقالب اسالمي ايران را ترسيم ) غربي شرقي و نه نه(طلبي  استقالل
 ).100 -110: 1389آجيلي، (كرد 

  
  اسالم ناب محمدي. 2-1

هاي مختلفي از گفتمان انقالب اسالمي ايران انجام شده است كه برخي  بندي صورت
عنوان دال  را به» جمهوري اسالمي«را و برخي ديگر مفهوم ) ره(شخص امام خميني

رسد، نقطه عطف كه باعث توليد معنا براي دال  به نظر مي امااند،  مركزي معرفي نموده
است، » دين اسالم«را شكل داده، ) ره(هاي امام ديدگاهشده و نيز » انقالب اسالمي ايران«

تعبير شده » اسالم ناب محمدي«و مقام معظم رهبري به ) ره(كه در بيانات امام خميني
به تنها چيزى كه بايد فكر كنيد به استوارى «: فرمايد امام خميني در اين زمينه مي. است
اسالمى كه غرب، و در . است - سلم و وآله عليه اللَّه صلى -هاى اسالم ناب محمدى پايه

رأس آن امريكاى جهانخوار، و شرق و در رأس آن شوروى جنايتكار را به خاك مذلت 
اسالمى كه پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومين و فقراى جهانند و . خواهد نشاند

قعى اسالمى كه طرفداران وا. پرستانند داران و پول دشمنان آن ملحدان و كافران و سرمايه
گر و  اند؛ و دشمنان حقيقى آن زراندوزان حيله بهره بوده آن هميشه از مال و قدرت بى

). 204 :21ج ،1378موسوي خميني، (» هنرند مداران بازيگر و مقدس نمايان بى قدرت
را، ) ره(گرايي و تفكر سياسي امام خميني ، نيز دال مركزي گفتمان اسالم»بابي سعيد«

  ).104: سعيد، (داند  مي» اسالم«دال 
  
  استكبار ستيزي –گريزي استضعاف. 2-1-1
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 اسالم ناب محمديو  اسالم آمريكاييهاي اسالمي مرز بين  هنوز براي بسياري از ملت«
داران  برهنگان و محرومان، و اسالم مقدس نماهاي متحجر  و سرمايه و اسالم پا

: 21ج ،1378امام خميني، (» درد، كامالً مشخص نشده است خدانشناس و مرفهين بي
انديشه  سازِ ؛ با امعان نظر، به بيانات ذكر شده از حضرت امام، مرزهاي گفتمان)120

» اسالم ناب محمدي«در انديشه حضرت امام، مفهوم  در واقع،. شود ايشان تمييز داده مي
هايي را بر عهده دارد كه از اين  در مقام دال مركزي وظيفه مفصل بندي معاني و نشانه

اسالم «طريق گفتمان اسالم آمريكايي به مثابه غيريت، مميزه شناسايي ِتعريف گفتمان 
روشن ساختن اين «، )ره(خمينيامري كه به زعم امام . كند را ايفا مي» ناب محمدي

حقيقت كه ممكن نيست در يك مكتب و در يك آيين دو فكر متضاد و رودرو وجود 
 :21ج ،1378امام خميني، (آيد  به شمار مي» داشته باشد از واجبات سياسي بسيار مهم

121.(  
هايي هستند كه در  از جمله معاني و نشانه» استكبار«و » استضعاف«دو مفهوم 

 اه امام راحل، در تبيين و تشريح اسالم ناب محمدي، نقش كليدي برواقع، در ديدگ
امام، در يك تعريف كلي، مستكبرين را اعم از سالطين، رؤساي جمهور و . عهده دارند

ها را ضعيف  هاي ستمگر دانسته و ضمن تعميم به اجانب و بيگانگان كه ملت دولت
؛ در قالب يك رابطه )488 :7ج ،1378امام خميني، (دهند  شمرده و مورد تعدي قرار مي

آيا ما هم از «وال كه ئ، در پاسخ به اين س»استكبار و استضعاف«با » آزادي«ديالكتيك بين 
شود كه  هر فرد، مي«: فرمايند چنين مي» يا از مستضعفين؟] هستيم[ مستكبرين باشيم

 چهار نفرزير دستهاي خودم، ولو بر اگر من . شود مستضعف باشد مستكبر باشد و مي
ها را كوچك شمردم، بنده خدا را كوچك شمردم، من  باشد، تعدي و تجاوز كردم و آن

مستكبرم و او مستضعف، و مشمول همان معنايي است كه مستكبرين و مستضعفين 
 ]آزادي[ رو به زعم ايشان، كساني كه آزادند بايد ديد كه اين نعمت الهي از اين. »هستند

دهند؟ يا اينكه آن را  قرار مي» به خلق و خدمت به خالقبراي خدمت «اي  را وسيله
  ).489 :7ج ،1378امام خميني، (؟ »براي مخالفت با خدا و استكبار بر مردم«

امام، در مقام تطبيق مفاهيم استضعاف و استكبار با مصاديق مستضعف و مستكبر 
دعاي خود با طي طريق كردن از عصر حاضر، شواهدي را از تاريخ اديان در اثبات م

و » مصالح مستضعفين در قبال مستكبرين«در ديدگاه امام راحل، توجه به . دارند بيان مي
بر ضد فرعون بوده ) ع(به تبع آن قيام بر ضد مستكبرين، طريقه ِحضرت موسي

در مقابل ) ع(ايشان همچنين قيام حضرت ابراهيم ). 289 :7ج ،1378امام خميني، (است
 :9ج ،1378امام خميني، ( دانند عف در مقابل اشرافيت مينمرود را قيام طبقه مستض
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با قدرتمندان حجاز از سنخ تقابل استضعاف ) ص(بر همين اساس، مبارزه پيامبر). 396
از مكه به مدينه، فقرا نه ) ص(همراهان پيامبر، در ديدگاه امام. و استكبار است
  .ثروتمندان بودند

اغنيايي كه مال «و فقرا را بر » بيدار كردن فقرا با فقرا بودند براي«پيامبران  در واقع،
 :4ج ،1378امام خميني، ( »شوراندند«؛ »كردند خوردند و ظلم به مردم مي مردم را مي

19.(  
گري در مقابل  به عنوان مظهر باطل، كفر و سلطه» شيطان بزرگ«امام با قرار دادن 

ناپذيري و پيروزمندي  به عنوان مظهر حق، حقيقت، الوهيت، شكست» نيروي ايمان«
الهي در مورد غلبه بر قواي  نهايي، نشانگر اعطاي روحيه اميد به امت اسالمي و حزب

  ).262 :11و ج 18 :5ج ،1378امام خميني، (شيطاني و حزب شيطاني است 
طايفه «، در قالب يك برنامه راهبردي، ضمن هشدار نسبت به خمينيرو امام  از اين

و مستضعف جهان  و به تبع آن جبهه گيري عليه » يت محروماكثر«، همگني »مستكبرين
  ).507 :15ج ،1378امام خميني، ( اند برنامه هاي فرعوني  را بشارت داده

  
  استقالل طلبي نفي تسلط كفار. 2-1-2

نشانگر تالش امام خميني در گسترش دايره » اجنبي«و » خودي«برقراري تقابل بين 
اهتمام  -گذاري يكديگر به تندرو و كندرو رهگذر ناماز  -خودي و نفي انشقاق دروني

به تجمع و وحدت نيروهاي انقالبي داخلي، بسيج و وحدت نيروهاي انقالبي داخلي، 
بسيج و وحدت مجموعه نيروهاي طرفدار انقالب عليه اجانب و ايادي بيگانگان بود 

  ).7: 1388ري، يدهش(
، عنوان نيروهاي خودي را براي »دگر«و » خود«، ضمن تبيين مرز بين خميني امام

كليه ملل مسلمان و طرفداران انقالب اسالمي، اعم از شيعه و سني و نيروهاي اجنبي را 
هاي استكباري مخالف اسالم و انقالب  گرا و قدرت گرا و شرق در قالب نيروهاي غرب

اسالم «كه  گرايان و در رأس آنان امام معتقد بودند رو اسالم اسالمي به كار برد و از اين
در ). 373 :10ج ،1378خميني، موسوي (» سدي است در برابر اجانب شرق و غرب

را در مقابل شرق و » غربي شرقي و نه نه«اساس ديدگاه  واقع، امام امت اسالمي را بر
ترين  گيري را مهم دانستند و سياست عدم تعهد بر مبناي استقالل تصميم غرب مي

  ).5 -9: 1388دهشيري، (نمودند تلقي ميراهبرد سياست خارجي اسالمي 



 1390، زمستان 1سال اول، شماره / فصلنامه پژوهشهاي سياسي   72

 

در بعد داخلي و » آزادي«، بين دو عنصر )ره(در انديشه سياسي امام خميني
در بعد خارجي توجه ويژه شده است كه هر دوي اين عناصر به جمهوري » استقالل«

استقالل بدون آزادي كه همان عبارت ديگر  كند و به اسالمي ارتباط مستقيم پيدا مي
يابد و آزادي نيز بدون وجود استقالل،  راده ملي و پشتوانه مردمي است، دوام نميظهور ا

آزادي بدون ) ره(امام خميني. الملل خواهد شد منجر به وابستگي و استحاله در نظام بين
 دندان مياتكا به استقالل را وارداتي و عامل بردگي در نظام استكباري جهان 

)tebyan.net(.  
انقالب اسالمي ايران و با توجه به اسالم محمدي ما شاهد  در چارچوب گفتمان

هاي دانشجوي بوديم كه به دنبال دستيابي به استقالل ايران و دستيابي  گيري جنبش شكل
در اوايل انقالب اسالمي ايران ما شاهد حمله . به هويت اسالمي خودشان بودند

اين ) ره(امام خميني . هستيمدانشجويان پيرو خط امام به سفارت اياالت متحده آمريكا 
حركت را در با عنوان انقالب دوم عنوان كرد و اين حركت را در قالب گفتمان انقالب 

 بود اينجا در سفارت اسم به كه را اى النه«: دنفرماي مي يشاناسالمي ايران تفسير نمود، ا
 است، شده پخش كتب از زيادى جلدهاى در اآلن اسنادش و بود جاسوسى محل و
 نه باشند، شرق به وابسته نه. آزاد و مستقل باشند ملتى يك خواستند و بستند را نجاآ

  )320 :18ج ،1378موسوي خميني، (» .غرب به وابسته
  
  نفي اسالم آمريكايي. 2-1-3

هاي مختلف از اسالم متمايز  ، اسالم ناب محمدي با نمونه)ره(در بيانات امام خميني
، )ره(به عبارت ديگر، امام خميني. گردد سازي مي غيريتي اسالم ناب  گردد و چهره مي

توان در  هاي متفاوت از اسالم را نمي آموزد كه برداشت به مسلمانان سرتاسر عالم مي
برداشتي خاص از اسالم » اسالم آمريكايي«مفهوم . مقام اسالم ناب به مردم معرفي كرد

اين اسالم در . وليد شده استاست كه در قالب گفتمان غرب و اياالت متحده آمريكا ت
چنين اسالمي، مطابق گفتمان انقالب اسالمي . واقع مطلوب آمريكا، شيطان بزرگ، است

  :)194 :20ج ،1378موسوي خميني، (ايران داراي مشخصات زير است 
  ؛)49 :14ج ،1378موسوي خميني، (اسالم غيرسياسي  •
  ؛)333 :21ج ،1378موسوي خميني، (پذير  اسالم منفعل و ظلم •
  ).333 :21ج ،1378موسوي خميني، (اسالم سازشكار با مستكبرين •
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  احياء هويت اسالمي و بازگشت به خويشتن. 2-1-4
اسالم «در مرتبه دال مركزي منجر به تبيين هرچه بهتر مفهوم » هويت اسالمي«مفهوم 

و بندي حقيقي  اساس اين مفهوم، اسالم ناب باعث صورت بر. شود مي» ناب محمدي
اصيل گفتمان انقالب اسالمي و آشكار كردن عناصر تحميل شده و ناسازگار با اين 

حلي براي دستيابي به دال مركزي اسالم ناب  بازگشت به خويشتن راه. شود گفتمان مي
» هويت اسالمي«باشد، به همين منظور  است و فصل مميز اسالم ارتجاعي و سلفي مي

شود و علت بروز بحران در جوامع  سعادت بشري ميبه عنوان مفهوم خودبنيان منجر به 
ويژه از زمان  اسالمي، وقوع انحراف در اين مفهوم است كه در تاريخ تمدن اسالمي، به

 :9و ج 109 :12ج ،1378موسوي خميني، (مواجهه با گفتمان غرب، مهجور مانده است 
تمان غربي با توجه در برابر گف) ره(به تعبير ديگر امام خميني). 448-449 :10و ج 501

به مفهوم بازگشت به خويشتن و تفكر اسالمي، اسالم را پاسخگوي تمام نيازهاي بشري 
سان وقوع انقالب اسالمي در ايران زمينه  بدين). 115-116: 1389آجيلي، (معرفي نمود 

گيري هويت سياسي اسالم فراهم نمود زيرا با اين اتفاق دين به  را براي احياء و شكل
اساس  ياسي ايران قدم نهاد و تقابل اسالم سياسي و گفتمان مدرنيسم غربي برعرصه س

تعاريف متفاوت از انسان عناصر بنيادين گفتمان سياسي انقالب اسالمي ايران را شكل 
بازگشت به خويشتن و بازيابي هويت ). 145 :21ج ،1378موسوي خميني، (داد  مي

اسالمي ايران فراهم كرد كه براي موفقيت مشخصي را براي انقالب   راه اسالمي نقشه
) ره(بر اين اساس امام خميني .هر حركت مردمي وجود چنين رويكردي ضروري است

هويت «هايي چون  داند و از واژه معه ميجا آن فرهنگ هر جامعه را هويت و موجوديت
ودي، خود، خ«كند و مفاهيمي ديگر مثل  ، استفاده مي»هويت اسالمي«، »اسالمي -ايراني

در سخنان امام مشهود است و محور اصلي انقالب اسالمي ايران » ايراني، اسالمي
امام . تالشي براي احياي اين هويت و بازگشت به اين هويت در ايران بوده است

شناخت و احياي هويت ملي را رمز استقالل و قدرت كشور و مانعي در راه ) ره(خميني
  ). 96: 1382فوزي، ( داند هاي جهاني مي گسترش سلطه قدرت

  
 تعالي گفتمان انقالب اسالمي ايران. 3

ماندگي داخلي و مواجهه جهان اسالم با استعمار همه جانبه غربي در  انحطاط و عقب
هاي اخير  دوران معاصر با  عقب افتادگي چشمگير و محسوس جهان اسالم در سال

هاي واكنشي به منظور  ها ما شاهد ظهور جريان شده است، به همين دليل در اين سال
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جريان احياء و بازسازي تفكر ديني به عنوان جريان . ايم ها بوده رفع اين محروميت
اصالح ديني بوده كه به دنبال ايجاد تحول در متفكران جهان اسالم قوت بيشتري گرفت 

با وقوع انقالب اسالمي . و زمينه الزم را براي بيداري مسلمانان جهان اسالم فراهم نمود
در فاصله جنگ (هاي اسالمي، پس از يك دوره فترت  ايران و رشد و گسترش جنبش

، اين تفكر و حركت مورد توجه جهان اسالم قرار گرفت )م1980جهاني اول تا سال 
هاي بيداري اسالمي شاهد  اكنون نيز با ظهور جنبش). 98 -108: 1380موثقي، (

ها در قالب  م در طول اين جنبشگسترش دوباره اين جريان فكري هستيم و حركت مرد
خواهي و مبارزه با دشمنان خودشان است، به همين منظور ما شاهد  گفتمان عدالت

هاي مستبد هستيم و از سوي ديگر در  اتحاد مردم در برابر نيروهاي نظامي حكومت
. دهند ها مردم منطقه بر حمايت از حقوق مردم فلسطين شعار سر مي سرتاسر اين قيام

نيز مردم با حمله به سفارت رژيم صهيونيستي و انفجار خطوط لوله گاز بين  در مصر
گيري گفتمان نفي استكبار و حمايت از مردم  مصر و رژيم صهيونيستي شاهد شكل

  .مظلوم فلسطين هستيم
  
  هاي بيداري اسالمي بازگشت به خويشتن در جنبش. 3-1

 المللي دست رور ملي در عرصه بيناي نيازمند به رشد و بالندگي است تا به غ هر جامعه
گيري موجي از  اي منجر به شكل يابد، البته در صورت عدم تحقق چنين خواسته

شود و به تدريج زمينه براي بازيابي هويت ملي و  نارضايتي اجتماعي در نفوس مردم مي
مسئله بازيابي هويت ). 280-294: 1389زاهد زاهداني، (گيرد  ديني در مردم شكل مي

اي نقطه عزيمت رشد و پيشرفت است، لذا در جهان اسالم، هويت  هر جامعهدر 
اسالمي به عنوان جريان گفتماني مقابل گفتمان غرب است كه در دوران گذشته مهجور 

، )309-328: 1389كوشكي و آجرلو، (ايي براي ظهور نداشته است  مانده است و زمينه
غربي است و به نوعي اسالم سياسي نويد زيرا اسالم سياسي در تقابل گفتمان مدرنيسم 

هويت «گيري  دهد و اين موفقيت در قالب شكل ظهور اسالم در عرصه اجتماعي را مي
: 9و ج 109: 12، ج1378خميني،  موسوي(يافتني است  ايي دست در هر جامعه» اسالمي

در واقع امام خميني با تأكيد بر بازگشت و احياي هويت و تفكر اسالمي در ). 501
بنابراين . داند مقابل گفتمان غرب محور، نقطه رهايي را در بازيابي هويت اسالمي مي

 116: 1389آجيلي، (گيري هويت اسالمي را مهيا نمود  انقالب اسالمي ايران زمينه شكل
هاي سياسي و اقتصادي  هاي اخير در زمينه با بررسي شعارهاي مردم در جنبش)  117و 
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و شعارهاي متناظر به وضع نامطلوب اقتصادي، » الشعب يريد اسقاط نظام«همچون 
  . دهد تالش مردم را براي دستيابي به شرايط مطلوب و گذار از محروميت را نشان مي

  
  بازگشت به خويشتن

ي اسالمي، انحطاط و  هاي اسالمي، علت زوال جامعه ان جنبشبه باور رهبر
ها با عقالني  ها از اسالم اوليه است، در واقع آن ها در فاصله گرفتن آن آن  ماندگي عقب

كردن زوال، آن را نه مقدر و نه تصادفي بلكه نتيجه آن حوادث و تحوالت دانستند كه 
اسالمي شد و در اين ميان بازگشت به با پايان عصر طاليي اوليه، گريبانگير جامعه 

و  105: 1383امرايي، (گرايان بوده است  هاي اسالم هويت اسالمي از جمله خواسته
106.(  

اسالمي در دهه   هاي حاكم بر كشورهاي عربي در مقابل احياء جنبش  هاي دولت
يا از  با تكيه بر توان نظامي و بوروكراتيك توانستند رقباي اسالم گراي خود را 1980

صحنه سياسي حذف و يا از رقابت سياسي بيرون و برخي ديگر را نيز با سوق دادن به 
اما اين اقدام آنان به دليل . سركوب كردند  طلبانه سمت رفتارهاي افراطي و خشونت

هاي جريانات اعتراضي را  مشكالت ساختاري موجود در اين كشورها نتوانست ريشه
كه همزمان با مشكالت اقتصادي در اين كشورها از  در اين جوامع تضعيف كند زيرا

 كمبود ساختارهاي زير بنايي و نبود خدماتجمله نرخ باالي تورم و بيكاري، فقر و 
، فساد اقتصادي خاندان حاكم در كشورهاي عربي و فساد سياسي و حاكميت ...و

همچنان  العمر و خانوادگي رؤساي جمهور و فضاي بسته سياسي در اين كشورها مادام
در اين شرايط بود كه كشورهاي اين منطقه همواره در آستانه انفجار . تداوم يافت

هاي استراتژيك در مورد  چنانچه بسياري از بررسي. هاي مردمي قرار داشتند انقالب
هاي سياسي، اقتصادي و  ترين مشكل امنيتي را بحران امنيت و ثبات در اين كشورها، مهم

بيني احتمال وقوع انقالب و شمردند و با پيش مي كشورها براجتماعي در داخل اين 
تغييرات ناگهاني در خاورميانه معتقد بودند كه اين منطقه در آينده نزديك صحنه 

  خصوص مشكالت داخلي به. تغييرات سريع اجتماعي و تحوالت بيروني خواهد بود
خشونت، بي ثباتي هاي خارجي در كشورهاي عربي همه و همه به  بيكاري، تورم، كمك

كشورهاي منطقه عمدتاً مدل ايران . شوند و احساس نياز به تحوالت سياسي منجر مي
گراي اندازي يك انقالب اسالم تواند راهاين اوضاع و احوال مي. قبل انقالب هستند

با اين وجود، با توجه به . اي به شيوه ايران را در جهان عرب با ناكامي مواجه سازدتوده



 1390، زمستان 1سال اول، شماره / فصلنامه پژوهشهاي سياسي   76

 

ت فزاينده اجتماعي و اقتصادي جاري در اين كشورها، كه خود ناشي از سوء مشكال
ناپذير مديريت منابع موجود، و رشد بدون كنترل جمعيت است، دستگاه دولت شكست

  )18: 1380فيست،. (نيست
ازسوي ديگر،كشورهاي عربي عمدتاً با نزديك شدن به آمريكا تالش كردند با 

وژيك، وضعيت رفاهي معيشتي جامعه خود را دستخوش ايجاد توسعه اقتصادي و تكنول
اما به داليل مختلف از جمله فساد سياسي اقتصادي اين تغييرات به حاشيه . تغيير كنند

بنابراين وابستگي سياسي اين كشورها به آمريكا . شهرها و مناطق دور از پايتخت نرسيد
آمريكاستيزي و نارضايتي جويانه آنان در قبال اسرائيل نيز سبب تشديد  و مشي سازش

اي كه در كمتر خانواده عرب و  هاي حاكم گرديد به گونه مردم اين كشورها از دولت
مسلماني نفرت عمومي به همه نمادهاي آمريكايي اعم از فرهنگ و سياست نشأت 

اعتبار هاي وابسته به آمريكا را بيله دولتئمعه وجود نداشته و اين مسجا آن گرفته از
  ). 150: 1380، فيست(كرد

هاي غربي بدون  در اين شرايط با وقوع انقالب مردم تونس، بسياري از رسانه
يك انقالب اقتصادي يا يك  هاي نارضايتي مردم، اين انقالب را صرفاً كالبدشكافي ريشه

اما آنان . هاي معيشتي مردم صورت گرفته است انقالب رنگي دانستند كه براي خواسته
مردمي مصر مواجه شدند، تالش كردند تا اين انقالب را نيز به عنوان  هنگامي كه با قيام

خواهانه و دموكراسي طلب به سبك  مبناي حركت مردمي با ماهيت سكوالر و آزادي
هاي  ترين شعاري كه توسط همه ملت آيد در محوري اما به نظر مي. غربي ارزيابي كنند

. سال اخير نهفته است سي يك صدترين آسيب شنا شود، اصلي به پاخاسته سرداده مي
هاي  انقالب. اي و فراگير است اين بار انقالب و قيام و مقابله كامالً مردمي و توده

هاي هم  ها محتمل بود و يا توسط گروه هاي گذشته، يا توسط احزاب و جمعيت نسل
قيام داد و يا اينكه يك قبيله يا يك منطقه جغرافيايي صرفاً  دست به  سود نظامي رخ مي

دهد كه عمق نارضايتي و مطالبه تغيير سرتاسر ها نشان مي گستردگي اعتراض. زدند مي
از سوي ديگر نبود نامي از احزاب و . اقشار و اصناف اين كشورها را در برگرفته است

هاي مطرح سياسي، اجتماعي و يا مذهبي شاخص همين سخن شعبي بودن  شخصيت
مشاهده شد سه نسل از . قيامي مردمي براي ساقط كردن نظام ؛كندييد ميأقيام را ت

تغيير نظام  اينكه هاي اسالمي هيچ گاه به دنبال ساقط كردن نظام نبودند و يا جنبش
ها و برنامه هاي منحرف كننده  برعكس جريان. ها نبود گذاري اين جنبش اولين هدف

باعث تحليل رفتن و فروكش ها با ايجاد تغييرات بنيادين اما ظاهري در نظام  جنبش
  .شد كردن اعتراضات درون جامعه مي
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  هاي بيداري اسالمي حمايت از مستضعفين و نفي ظلم در جنبش. 3-2
حمايت از مستضعفين جهان و ايستادگي در مقابل استبداد و استكبار از عناصر تشكل 

هاي  جنبشدهنده گفتمان انقالب اسالمي ايران بود كه از اين قبيل حركات را در 
  .بيداري اسالمي شاهد بوديم

  
  حمايت از مردم فلسطين و نفي رژيم صهيونيستي

هاي مردمي خاورميانه و شمال آفريقا نمادي از مقاومت و حمايت از حقوق از  در قيام
ها ما شاهد اشغال  در اين سال. هاي اخير بوده است دست رفته جهان اسالم در سال
روزه غزه و كشتار زنان و كودكان 22ايم، جنگ  بوده آنسرزمين فلسطين و كشتار مردم 

فلسطيني شاخصه جنايات رژيم صهيونيستي بر مردم اين منطقه بوده، در اين شرايط 
مصر از اين رژيم منجر به ايجاد   الخصوص هاي مستبد عربي، علي حمايت دولت

ضات خياباني احساس نارضايتي در ميان مردم اين كشور و مسلمانان جهان شد كه اعترا
هاي بيداري اسالمي ما شاهد حمله مردم مصر به  در جنبش. مردم را به دنبال داشت

هاي  سفارت رژيم صهيونيستي و همچنين انفجار در خطوط لوله انتقال گاز به سرزمين
از سوي ديگر اولين اقدام شوراي انقالب مردمي مصر . )bbc.co.uk(اشغالي هستيم 

دهنده حمايت مردم مصر و ديگر  همه اين اقدامات نشان. بود» رفح«گشايش گذرگاه 
  .)khabaronline.ir(كشورهاي عربي از مقاومت و مظلوميت مردم فلسطين است 

  
  تالش براي استقرار حكومت ديني. 3-3

هاي بيداري اسالمي، مبني بر تطبيق قوانين  هاي حاضر در جنبش اذعان رهبران و گروه
هاي سياسي به مذهب در آينده  دهنده گرايش نظام نشاناين كشورها بر شريعت الهي 

، »راشد الغنوشي«توان در سخنان  عزم به استفاده از شريعت را مي. اين كشورها است
، »عبدالرحيم الكيب«گرايان تونس و نخست وزير دولت موقت ليبي،  رهبر اسالم
كشورهاي  الزم به ذكر است كه سير تحول گفتماني در نظام سياسي. مشاهده كرد

دهنده  شود و قيام مردم عليه حاكم ظالم نشان گيري مي عربي، مدتي زياد است كه پي
  ).eslahe.com /irna.ir(درخواست عمومي در ميان آحاد مردم است 
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  تحول در نظريه استيال
هاي بيداري اسالمي ما شاهد خروش مردم در برابر حاكم زمانه هستيم در  در جنبش

بر اساس فقه سياسي اهل سنت، قبول حاكم ظالم و تسليم در برابر او به عنوان كه حالي 
در اين شرايط ما شاهد مقاومت مردم در برابر . امري قابل قبول مطرح بوده است

» برنارد لوئيس«همين رابطه در . هاي ظالم و استبدادستيزي آنان هستيم حكومت
نگاه سياسي شيعه و نگاه سياسي  ،نگر شناس معاصر، اگر چه در قضاوتي سطحي شرق

انگارد، اما اگر بتوان قضاوت او را به حوزه فقه  اهل سنت را در رابطه با قيام يكي مي
سياسي اهل سنت محدود كرد، آنگاه مطلع خوبي براي پرداختن به اين سئوال خواهد 
بود كه چرا اصل صالحيت به اصل امنيت، در فقه سياسي اهل سنت، فروكاسته شده 

ي به پذيرش أاي هستند كه حتي آنگاه كه ر وارسته  هاي ست؟ به نظر او فقيهان انسانا
حتي حكومت ظالم نيز بايد «ولي . هاي اكراه زياد مشهود است اند نشانه ي ظالم دادهأر

اطاعت شد، زيرا فقدان آن تبعات بدتري در پي دارد، و تنها از اين طريق است كه 
  ).182: 1378لوئيس، (» .شود اسالم حفظ ميتعاليم اساسي حقوقي و ديني 

هاي اخير  هاي بيداري اسالمي به نوعي برآمده از تحوالت و اصالحات دهه جنبش
در عرصه سياسي و اجتماعي جوامع عربي است از قرن نوزدهم ميالدي عالوه بر 

هاي اسالمي مسايل ديگري نيز روي داد كه زمينه  استبداد امرا و خلفاي سرزمين
عنايت، ( تي را در ذهن و عمل برخي از انديشمندان مسلمان اهل سنت ايجاد كردتحوال
نخست، فروپاشي امپراطوري عثماني كه به شكل نمادين ). 9: 1352؛ عنايت، 34: 1380

غربي   هاي جهان اسالم از دولت  هاي دوم شكست دولت. كرد خالفت را نمايندگي مي
تر از موارد  سوم و بسيار مهم. ها تمامي آنشدن   الحمايه مسيحي و مستعمره يا تحت

نفوذ )184: 1389هوشنگي، (هاي بنيادگرايانه، قبلي، و به ظن برخي جوهره تمام حركت
گرايانه و سكوالريستي به درون جهان اسالم به اسم ترقي، تجدد و  هاي مادي انديشه

ض با پيشرفت ماندگي و متعار تمدن و معرفي شدن اسالم و سنت به عنوان عوامل عقب
  ).38-39: 1376عنايت،( و علم بود

وحدت كشورهاي : ل، جهان اسالم سه پاسخ را مطرح كردئدر واكنش به اين مسا
هاي غرب و شرق، پيراستن اسالم از  اسالمي در برابر هجوم فكري و عملي قدرت

هاي جديد  از فلسفه كالسيك يوناني تا نظريه( هاي التقاطي در طول تاريخ انديشه
، و تالش به همراه نشان دادن منطق و دستورات اسالم با كشفيات علمي و )شرقي/غربي

در چنين شرايطي، تنها برخي از علما و فعاالن ديني ). 11: 1352عنايت، ( تمدن جديد
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اين . اهل سنت تكاپوهايي براي حفظ اسالم و مبارزه با وضعيت جديد اتخاذ كردند
و گاه به ) المسلمين اخوانمانند ( گرفت به خود مي تكاپوها كه گاه شكل گروه و دسته

، يك حرف مشترك مهم داشتند و )مانند كواكبي، دهالوي، سيدقطب( شكل فردي بود
ماندگي نيست بلكه دوري مسلمين از تعاليم اسالم  آن اينكه اسالم نه تنها عامل عقب

برداري كامل از الگو بازگشت به تعاليم اسالم و بعضاً. ماندگي شده است موجب عقب
و خلفاي راشدين، با رويكرد مبارزه با روح كرختي در ميان ) ص(دوره حيات پيامبر

هاي  خوانش) 245: 1382حلبي، ( در قالب تشويق به انفتاح باب اجتهاد توده و نخبگان،
انتظارات حداكثري از دين و مخالفت با صوفي مسلكي در عين توجه به تهذيب 

ها، ترين آموزه اين گروه ، به عنوان اصلي)182: 1389گي، هوشن( اخالقي و رفتاري
 البته بعضاً. ، و بنيادگرايي بخوانند»سلفيون«، »سلفيه«سبب شده است تا آنها را حركات 

توجه شديد براي رسيدن به وضعيت طاليي گذشته سبب شده است كه برخي آن را 
  ). 73: 1382حلبي، ( 1بنامند »اعتياد به گذشته«

ها در برابر  به تحوالت صورت گرفته در كشورهاي عربي و خروش آن با توجه
گيري گفتمان جديدي در عرصه سياسي و اجتماعي اين  شاهد شكل ،حكام مستبد

ها  گذار در اين حركتتأثير اساس نظرات رهبران و افراد اصلي و بر. كشورها هستيم
اهت گفتماني بين شب ،مبني بر تطبيق قانون اساسي اين كشورها بر شريعت الهي

در تحوالت اخير در . شود مي كشف هاي بيداري اسالمي و انقالب اسالمي ايران جنبش
هاي عمومي  آزادي«گرا، راشد الغنوشي، در كتاب  كشور تونس، رهبري مخالفان اسالم

، ضمن انتقاد به برخي از اصول انديشه سياسي شيعه، بارها از »در حكومت اسالمي
و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به عنوان قانوني ) ره(شخصيت امام خميني

متكامل و درخشان ياد كرده است، آشكارا از منطق كالسيك انديشه سياسي اهل سنت 
فرمانبري باالصاله و ) ص(فرمانبري مسلمانان از خدا و پيامبر« :گويد عدول كرده، مي

از اين رو، ضمن ). 299: 1381غنوشي، ( »فرمانبري آنان از قدرت حاكم بالتبع است
كيد أتصريح بر اسالمي بودن اصل قرارداد اجتماعي امت در انتخاب اولواالمر و امام، ت

                                                        
گرايانه درون جامعه اسالمي براي پيوستن فهم مسلمين  هاي اصالح حركت سلفيه عنوان عامي براي تمام حركت .1

انديشه  اين كه در حالي. ها و انحرافات فكري و تفاسير من عندي از قرآن و اسالم است ز انواع كژتابياز اسالم ا
كسي  هر توان بيش از در هند و مصر بيشتر و زودتر از نقاط ديگر نضج گرفت اما به لحاظ تبارشناختي آن را مي

. قيم الجوزي در قرن هشتم شاگرد او دانست نام ابن تيميه در قرن هفتم و ابنه گري تندرو ب مديون افكار اصالح
الدين اسدآبادي و شاگرد  همچنين كساني مانند سيدجمال. بعدها در قرن هجدهم محمدبن الوهاب آن را زنده كرد

 ،رشيدرضا ،ترين مروج آن را شاگرد عبده محمد گري را بنا نهادند كه قوي او محمد عبده شاخه ديگري از سلفي
  ).72: 1382حلبي، ( در قرن چهاردهم قمري بايد دانست
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هاي اسالم وضع كرد، بر  كند اگر حاكم تصميم يا قانوني بر خالف اصول و راهنمايي مي
پازدن يا شوريدن عليه حاكم ايستادگي  اعتنايي، پشت مردم الزم است كه از طريق بي

  ).299-231: 1381غنوشي، ( نمايند
  
  استفاده از مفاهيم و اعمال ديني. 3-4

واكنش مردم . هاي خياباني هستيم ها ما شاهد كشته شدن مردم در درگيري در اين جنبش
 ؛هاي مستبد مقاومت و ارزش دادن به كشته شدن است، براي مثال به ظلم حكومت
شدگان و استفاده از واژه شهيد داراي بار معنايي خاصي است كه در  تشيع پيكر كشته

افتد و تنها در گفتمان اسالمي قابل تفسير  اين دفاع مشروع در مقابل ظالم اتفاق مي
هاي مردمي در اين قيام در روزهاي خاص مثل جمعه و  از سوي ديگر جنبش. است

گرفت، همين مورد نشان از ويژگي ديني اين  مي همزمان بودن آن با نماز جمعه صورت
  .ها است قيام

  
  گيري و نتيجه بندي جمع

هاي فراگير مردمي و  منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در چند ماه اخير شاهد خيزش
اين . اي بوده كه تا كنون در اين كشورها نظير نداشته است اعتراضات گسترده

ودسوزي يك جوان تونسي آغاز شده بود هم اكنون مردمي كه در ابتدا با خ  هاي جنبش
بيني حكيمانه رهبر انقالب،  به ساير كشورهاي منطقه تسري پيدا كرده و مطابق با پيش

هاي بيداري اسالمي در اين  ظهور جنبش. حتي تا قلب اروپا را نيز دربرگرفته است
ها مسلمانان در  لكشورها نتيجه محروميت مسلمانان در ساليان طوالني است، در اين سا

فرهنگي قرار گرفتند و از  -هاي شديد اقتصادي، سياسي و اجتماعي مواجهه با بحران
ها را  نشانده در اين كشور توانايي مديريت و رفع اين بحران سوي ديگر دولت دست

هاي مستبد منطقه  نداشتند، از سوي ديگر كشورهاي غربي به حمايت از حكومت
  .نمودند هاي بيداري اسالمي فراهم مي زمينه را براي حركتپرداختند و به نوعي  مي

هاي غربي حامي  ها، حكام اقتدارگرا و مستبد اين كشورها و دولت اين انقالب
مردمي، فراگير   هاي آنان را با چالشي اساسي مواجه ساخته است زيرا كه در اين انقالب

اسالمي و جريانات  آميز كه نتيجه سركوب طوالني مدت مردم كشورهاي و مسالمت
هاي سياسي با محوريت  هاي اسالمي بوده است، اصل نظام سياسي و به ويژه نهضت

رغم  عالوه بر اين، علي. هدف قرار گرفته است »الشعب يريد اسقاط النظام«شعار 
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هاي غربي براي  ها و تالش دولت مشاركت كليه جريانات سياسي در اين انقالب
ماهيت آنان، حضور گسترده مردم و جوانان به عنوان  سكوالر و دموكراتيك خواندن

، تقابل آشكار اهداف و  انهايش پيشگامان انقالب و تأكيد آنان بر ماهيت اسالمي انقالب
هاي غربي حامي آنان را  هاي ارتجاعي وابسته و  دولت هاي انقالبيون با نظام خواسته

ال هجوم استعمار و حضور صد س ها نتيجه يك در واقع، اين انقالب. دهد نشان مي
هاي وابسته به آنان و سركوب  فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي غرب و دولت

ها سعي كرده  جريانات آزادي خواه در كشورهاي اسالمي است كه در طي همه اين سال
است تا براي رهايي خود چاره بيانديشد لكن غلبه نظامي، اقتصادي و فرهنگي غرب 

هاي فرهيخته و صاحب فكر و تمدن  در اين ميان، ملت. ها را ناكام كند توانسته اين قيام
كنند، حافظه  متشخص و صاحب انديشه هستند، هويت دارند، اقدام مي  هاي مانند انسان

گيرند و بر نقاط قوت پاي  كنند، از اشتباهات درس مي شناسي مي تاريخي دارند، آسيب
هاي مردمي اسالمي در منطقه يكي پس از  يامها و ق درپي جنبش هاي پي نسل. رندافش مي

دوري از سالح، حضور فراگير مردمي، دل نباختن به . اند تر شده ديگري فاخرتر و پخته
هاي  يك رهبر كاريزماتيك و عقب نكشيدن از صحنه مبارزه، تكيه نكردن به دولت

يه بر هويت خارجي، اطمينان نداشتن به ادبيات غيرديني و وارداتي غربي و سرانجام تك
ها  اين انقالب. اسالمي است  هاي دستاورد نسل چهارم نهضت  ترين بومي اسالمي مهم

ها  اين قيام. كشند يدك نميگرايي نژادپرستانه، ميهني و يا عربي را  ملي هستند ولي ملي
هاي سوسياليستي و اشتراكيه به خود  خواه و ضدفساد هستند ولي سويه عدالت
هاي سكوالر و  جو هستند ولي جلوه خواه و دموكراسي ها آزادي ماين قيا. اند نگرفته

هايي اسالمي منطبق بر سابقه و  ها اسالمي هستند انقالب اين انقالب. ضدمذهب ندارند
تاريخ كشورهاي خودشان و در اين ميان، اين جمهوري اسالمي ايران است كه پيشگام 

  .هاي اسالمي در منطقه بوده است بخش نهضت رهايي
ظهور انقالب اسالمي ايران در منطقه تحولي گفتماني را در زمانه خود ايجاد كرد 

قيام عليه حاكم ظالم و نفي . بخشي به عده كثيري از مسلمانان جهان شد و باعث الهام
، چهره ديگر و متمايز به انقالب اسالمي »اسالم ناب محمدي«استكبار در قالب گفتمان 

گرا در جهان ايجاد  ن را براي انديشمندان و مبارزان اسالمبخشد كه مسيري نوي ايران مي
كرد، در اوايل انقالب اسالمي ايران ما شاهد حضور رهبران و انديشمندان جهان اسالم 

در جهان اسالم ادبياتي نوين را در » امت واحده«هستيم و نگاه امام خميني به مقوله 
مده از سركوب و محروميت جهان هاي بيداري اسالمي كه برآ جنبش. جهان ايجاد كرد
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اسالم در ساليان دراز است در مسير گفتماني انقالب اسالمي ايران در حال رشد و 
  .است و حتي ادبياتي نوين مقاومت و حتي حكومتي را تجربه خواهند نمود  گسترش
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هاي  الگوي تأسيسي تلفيقي جمهوري اسالمي و چالش«، )1382(فوزي، يحيي  -
 .نامه متين، سال سوم، شماره چهارم ، فصل»نظري

داوود : نقالب ايران و تحوالت سياسي جهان عرب، ترجمه، ا)1380(فيست، كارل -
 معاونت ستاد و فرماندهي دانشكده اسالمي انقالب پاسداران علمايي،تهران، سپاه

 . پژوهش

 .انتشارات اطالعات: ، بيداري اسالمي، تهران)1374(قطب، محمد  -

 .اميركبير: ، سيري در انديشه سياسي عرب، تهران)1376(عنايت، حميد -



 83   هاي بيداري اسالمي تعالي گفتمان انقالب اسالمي ايران در جنبش

 

، انديشه سياسي در اسالم معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، )1380(عنايت، حميد -
 .خوارزمي: تهران

هاي عمومي در حكومت اسالمي، ترجمه حسين  آزادي) 1381(غنوشي، راشد -
 .انتشارات علمي و فرهنگي: صابري، تهران
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