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بررسی ابعاد و مؤلفههای بیداری اسالمی
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ثابتی

چکیده
نظریهی بیداری اسالمی که توسط مقام معظم رهبری مطرحشده است ،دارای ویژگیهایی اساسی
میباشد که عبارتاند از :دینی ،مردمی ،فرهنگی و ضد استعماری بودن؛ یعنی اگر بیداری اسالمی
مبتنی بر نظریه مقام معظم رهبری فاقد هر یک از این سه شاخصه باشد ،نمیتواند این نظریه را
تبیین نماید .ویژگی اصالت بیداری اسالمی این است که یک انقالب مردمی باشد؛ یعنی جوانها
و توده های مردم در آن نقش برجسته ای داشته باشند و این بیداری حاصل آگاهی و خیزش
درونی ملتها باشد نه فقط جناحها و احزاب خاصی آن را شکل دهند .شاخص دوم ،ضد استعماری
و ضد صهیونیستی و ضد غربی بودن آن است .بیداری اسالمی تحت تأثیر دنیای رسانهای غرب
قرار نگرفته باشد .شاخص سوم این انقالبها ،آن است که باید در بستر فرهنگ دینی باشند و دو
آفت بیداری اسالمی عبارت است از :تحجر ،جزماندیشی و ازخودبیگانگی .بر این اساس ،بیداری
اسالمی در مقابل افراطگرایی و تفریط و خودباختگی قرار میگیرد .نظریه بیداری اسالمی در پی
تبیین واقعیات انقالبهای دینی ،مرمی و فرهنگی جهان میباشد .آنچه همواره مقام معظم رهبری
بر آن تأکید ورزیده ،حضور مردم و ارزشهای الهی است که بر این فرض مبتنیاند که اگر حضور
مردم منطقه بدون تحمیل و فشار رسانهای غرب و آزادانه بر اساس آموزههای اصیل دینی باشد،

 دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه ،مدرس مجتمع آموزش عالی شهید محالتی( نویسنده مسئول:
.)Mostafapour1357@yahoo.com
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به طور طبیعی حرکت به سمت ارزشهای الهی و اسالمی خواهد بود .نظریه بیداری اسالمی
درباره انقالبهای ملتهای مسلمان است و در مقابل دیدگاههای رقیب ،منصفانهتر و واقعبینانهتر
به تبیین وضع موجود میپردازد .این مقاله با هدف بررسی ابعاد و مؤلفههای بیداری اسالمی با
روش تحلیل محتوا نگاشته شده است .هدف این تحقیق ،ارائهی مدل جامع ابعاد و مؤلفههای
بیداری اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری میباشد.

کلیدواژهها:

انقالب ،بیداری اسالمی ،مقام معظم رهبری ،فرهنگ ،دین.

مقدمه
«بیداری اسالمی» عنوانی است که ملتهای مختلف مسلمان میتوانند در ذیل آن به نحوی به
بازسازی شخصیت و هویت عزتمندانه و شرافتمندانه خود بپردازند .این عنوان تا آنجا مهم و
گسترده تلقی میشود که قرن معاصر را میتوان «دوران بیداری اسالمی» نامید
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3335
وقوع انقالب اسالمی ایران را میتوان نقطه عطفی در حرکت جنبشهای اسالمی معاصر و
انقالبهای اخیر در جهان اسالم محسوب کرد زیرا انقالب اسالمی با تکیه به اصول و ارزشهای
اسالمی با رهبری امام خمینی توانست به عنوان نهضت اسالمی و انقالبی در میان سایر دول
اسالمی مطرح شود و الگویی الهامبخش برای مسلمانان در سطح جهان باشد .بیداری اسالمی در
کشورهای مسلمان ،هیمنه و سلطه استکبار را فروریخت و حکام مستبد و وابستۀ کشورهای اسالمی
در شوک به وجود آمده از این حرکت چارهای جز سرکوب و توسل به دامان آمریکا و صهیونیست
نداشتند (امانلو.)10 :1394 ،
اندیشهسازی مقام معظم رهبری ،پرچمدار بیداری اسالمی است که در تداوم راه امام و
انقالب ،با سخنان و پیامهای خود خطاب به جنبشهای آزادیبخش جهان اسالم و مسلمانان
جهان ،موجب افزایش مقاومت جنبشهای اسالمی شده و تأثیرات بسیار زیادی را درجهان اسالم
و بازیابی هویت دینی بر جای گذاشته است .ایشان با نگاه حکیمانه و عالمانه به تحوالت منطقه
و جهان اسالم -قبل از شروع تحوالت در کشورهای منطقه و شروع سلسهوار تحوالت بیداری
اسالمی -پیشبینی کردند که وضع دنیا در حال تغییر است و انسان ،شکلگیری جدیدی را در
جهان مشاهده میکند (همان.)11 :
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حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در جایگاه رهبری انقالب اسالمی و والیتفقیه و نیز در دوران
ریاست جمهوری و حتی قبل از انقالب اسالمی ،در مسیر حرکت بیداری اسالمی و هموار کردن این
راه و تبیین و رشد این موضوع ،مطالب اساسی ،دیدگاهها و نکات مهمی ابراز کردهاند .بهعنوان نمونه
ایشان در ترجمه کتاب آینده در قلمرو اسالم نوشته سید قطب در دهه چهل ،درباره گرایش به
سمت اسالم بهخصوص در جوانان و ضرورت تحرک مسلمین و هوشیاری آنان علیه استعمارگران،
نکاتی قابلتوجهی را بیان میکنند (سید قطب :1345 ،مقدمه کتاب).
با توجه به نظرات گوناگونی که در مورد قیامهای اخیر جهان اسالم دادهاند ضروری است
شناخت صحیحی از بیداری اسالمی با توجه به نظرات مقام معظم رهبری جمعآوری و دستهبندی
شود ،تا تحلیلهای صحیحی دراینباره به جامعه علمی ارائه شود و مسیر پژوهشهای بیشتر را
میسر نماید.
از جمله آسیبهای جوامع علمی در مواجهه با موضعگیریها و بیانات مقام معظم رهبری این
موضوع است که جوامع علمی و دانشگاهی ،با گذشت زمان ،نظریات معظمله را به فراموشی
میسپارند؛ درحالیکه نیاز است تا مراکز علمی دانشگاهی به تبیین مواضع پرداخته و از شعارزدگی
دوری نمایند.
درحالیکه بیداری اسالمی پدیدهای بسیار فعال و نوپاست ،شاهد تالشهای اندک علمی و
منسجم برای تحلیل ،تبیین و معرفی ابعاد آن در مراکز علمی کشور هستیم .نگارندگان ،وظیفه خود
میدانند ضمن تبیین این پدیده از منظر معظمله به سایر محققان نیز پیشنهاد کنند تا به این
موضوع زنده و تأثیرگذار بپردازند.
در این پژوهش با توجه به دیدگاههای مقام معظم رهبری در مورد بیداری اسالمی ،تالش شده
است که ابعاد و مؤلفههای بیداری اسالمی از منظر ایشان ارائه شود تا بتوان با کمک آن توصیف و
تبیین بهتری از پدیده بیداری اسالمی عرضه نمود.
بیداری اسالمی یک حادثه سطحی و گذرا نیست بلکه یک پدیده عمیق و ریشهداری است که
ریشه در عقاید قرآنی دارد .روحیهی عزتطلبی مسلمانان و نفی استکبار در آموزههای اسالمی یکی
از مهمترین عوامل شکلگیری بیداری اسالمی است .بیداری اسالمی با شکلگیری آن تمام نمیشود
بلکه ابتدای مسیر شکلگیری تمدن نوین اسالمی است .مسلمانان باید با توجه به این ماهیت و
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واقعیت از بیداری اسالمی و همچنین با این چشمانداز از ابعاد و مؤلفههای بیداری اسالمی برای
رسیدن به این وضعیت مطلوب نقشهی راه تهیه کنند.
در این مقاله تحلیل سخنان رهبری در موضوع بیداری اسالمی میتواند ما را به دورنمای
بیداری اسالمی رهنمون سازد .برای این منظور همه سخنرانیهایی که مستقیم ًا به موضوع بیداری
اسالمی پرداخته و یا تأکید بیشتری داشته ،انتخاب و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .بعد از
بررسی بیانات ایشان با این روش ،ابعاد و مؤلفههایی از بیداری اسالمی ارائه میشود که بتواند
پدیدهی بیداری اسالمی را به صورت نظاممند بر اساس بیانات و نظام فکری ایشان معرفی نماید.
نوآوری و ایدهی اصلی این تحقیق آن است که به دنبال دستیابی به مدلی جامع در خصوص
ابعاد و مؤلفههای بیداری اسالمی است (این مدل برگرفته از مؤلفههای بیداری اسالمی از دیدگاه
مقام معظم رهبری است) که بتوان بر اساس اندیشهی مقام معظمله تحوالت کشورهای اسالمی
منطقه را تحلیل کرد و در کشور خودمان هم بر اساس این مؤلفههای اقدام نمود .بر اساس این مدل
است که میتوان درک صحیحی از حوادث منطقه و مسائل کشور و تحلیل آنها بر اساس بیانات
مقام معظم رهبری داشت .در ابتدا برای مشخص شدن مبانی نظری پژوهش ،مفهوم بیداری اسالمی،
زمینههای شکلگیری و اهداف و آیندهی آن بیان میشود.
سؤال اساسی تحقیق این است که مؤلفهها و ابعاد بیداری اسالمی در نظریه مقام معظم
رهبری کدماند؟ و مؤلفهها و شاخصههای بیداری اسالمی در اندیشه و منطق بیانی ایشان چگونه
صورتبندی میشود؟
تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی است لذا فرضیه محور نیست .بنابراین پس از بررسی سخنان
رهبری و تحلیل محتوای آنها نتایج حاصله مورد ارزیابی و تجزیهوتحلیل قرار خواهد گرفت.

تعریف متغیرها
تعریف بیداری اسالمی
مقام معظم رهبری در اجالس بینالمللی بیداری اسالمی ،این واژه را چنین تعریف میکنند:
مفهوم بیداری اسالمی به معنای یک واقعیت خارجی مشهود و محسوس است که فضا را انباشته و
قیامها و انقالبهای بزرگی را پدید آورده و مهرههای خطرناکی از جبههی دشمن را ساقط کرده و
از صفحه بیرون رانده است (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17269
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بیداری اسالمی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری
فلسفه سیاسی حضرت آیتاهلل خامنهای ،تأمالتی عقالنی است که ریشه در مبانی و بنیادهای معرفت
دینی ایشان دارد که دو ویژگی بارز آن عبارتاند از تلخیص از منابع دینی و سیره رسولاهلل و
اهلبیت و دوم جنبه پاسخگویی به مسائل عینی جامعه (مهاجرنیا .)51 :1390 ،مقام معظم رهبری در
بُعد فلسفی ازجمله فیلسوفان غایتگرایی هستند که مفاهیمی همچون سعادت و کمال اخروی ،حیات
طیبه و هدایت ،اساس فلسفه سیاسی ایشان را تشکیل میدهند .از نگاه معظمله ،اگر مقولهای به موارد
مذکور منتهی نشود اصالت ندارد و حتی مباحثی همچون عدالتخواهی و مبارزه با استکبار نیز در
صورتی مورد تائید هستند که در مسیر رسیدن به حیات طیبه باشند (http://farsi.khamenei.ir/speech-

.)content?id=2820
مقام معظم رهبری در تعریف مفهوم سیاست ،معتقدند که تدبیر (سیاست) با وصف اسالمی
صرف ًا برمدار حیات مادی و هدف و انگیزههای ظاهری در محدوده انتظار بشر و در عرصه رقابت
برای تحصیل قدرت نیست ،بلکه سخن از جلب رضایت خدا و ادای تکلیف ،تحقق حیات طیبه ،نیل
به سعادت ابدی و رسیدن به کمال است (مهاجرنیا.)436 :1389 ،
ایشان در مورد اهمیت بهکار بردن واژهها و مفاهیم مناسب و جامع برای توضیح و تحلیل
صحیح مسائل و تحوالت میفرمایند:
یکی از چیزهایی که در هر حرکت عمومی و در هر نهضت الزم است ،این است که بر اساس تفکرات
و مبانی پایهای این نهضت و این جریان ،هم بایستی واژهسازی بشود ،هم بایستی نهادسازی بشود.
وقتی یک فکر جدید  -مثل فکر حکومت اسالمی و نظام اسالمی و بیداری اسالمی  -مطرح میشود،
مفاهیم جدیدی را در جامعه القاء میکند؛ لذا این حرکت و این نهضت باید واژههای متناسب خودش
را دارا باشد؛ اگر از واژههای بیگانه وام گرفته شود ،فضا آشفته خواهد شد ،مطلب ناگفته خواهد ماند
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17559

بیداری اسالمی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری مفهومی جدید محسوب نمیشود و
ماحصل تحوالت اخیر نیست ،معظم له پیش از این در سخنان خود بارها این واژه را تکرار کردهاند.
بیداری اسالمی بهصورت موجز و مختصر در نگاه مقام معظم رهبری عبارت است از ایجاد یک حالت
برانگیختگی و آگاهیای در امت اسالمی که به تحوالت و دگرگونیهای بیرونی منجر
میشود (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17269
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پیشینة تحقیق
این مقاله به دنبال بررسی ابعاد و مؤلفههای نظریه بیداری اسالمی است .بیداری اسالمی در ایران،
از پشتوانة فکری و معنوی قابلتوجهی برخوردار است که ازنظر این نوشتار میتواند علل متعدد و
متفاوتی همچون نوع نظام سیاسی حاکم ،تأثیرپذیری عمیق محافل علمی و سیاسی از اسالم،
واقعیت ماهیت اسالمی قوی این خیزشها انکارناپذیر میکند ،داشته باشد .همچنین اکثر مقالهها و
کتابهایی که در محافل علمی و دانشگاهی پیرامون این مسئله در ایران نگاشته شدهاند در چارچوب
همین موضوع به تحلیل خیزشهای مردمی منطقه پرداختهاند که به شمایی کلی و مختصر از
مهمترین منابع تدوینشده در مقام پیشینه اشاره میشود:
 .1پورقیومی ( )1392در پژوهشی با عنوان «بیداری اسالمی و جامعه جهانی مهدوی» بیان
میدارد که بنا بر نظر متخصصان ،الزمه عصر ظهور ،طی شدن قواعد طبیعی در کنار عنایات الهی
است .از یکسو وقوع انقالب در کشورهای عربی منطقه حکایت از شرایط و ویژگیهای خاص
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی حاکم بر این کشورها دارد.
در بعد مسائل مربوط به حکومت ،عواملی چون وجود رژیمهای دیکتاتوری ،وابستگی حکام به
استکبار ،عدم احساس مسئولیت در قبال مسئله فلسطین و عوامل اقتصادی بهاتفاق در تمامی
کشورهای هدف دخالت داشتند .از سوی دیگر ویژگیها و شرایطی برای حکومت جهانی امام عصر

ذکرشده که در برخی وجوه با شرایط فعلی جهان بهویژه کشورهای انقالبی انطباق دارد .ازجمله
ویژگیها میتوان به اسالمگرایی ،خدامحوری ،وحدت طلبی ،عدالتخواهی و استکبارستیزی اشاره
کرد.
 .2حسین کچوئیان ( )1391درکتاب انقالب اسالمی و انفتاح تاریخ با عنوان فرعی بیداری
اسالمی در بهار عربی ،از نسیم بیداری اسالمی سخن میگوید که بر کشورهای شمال آفریقا و منطقة
خاورمیانه وزیدن گرفته است .بهزعم نویسنده ،نقطة شروع این بیداری ،انقالب اسالمی ایران است.
استدالل نویسنده با توجه به فرضیات ارائه شده و استنادهای نظری به دادههای تاریخی ،این است
که اگر انقالب اسالمی در ایران رخ نمیداد ،این تحوالت نیز ،شکل نمیگرفت.
 .3صادق زیباکالم ( )1390در مقالة «ریشه و مبنای تحوالت اخیر منطقه ،معروف به بهار
عربی» با تشریح صریح نگاه مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران به ریشههای تحوالت و
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خیزشهای منطقه و تأکید آنان بر بیداری اسالمی ،غربستیزی و تأثیرپذیری این جنبشها ،از
جرقهای که انقالب اسالمی ایران سیوچند سال پیش در منطقه زده است به بیان جنبههای
دموکراسیخواهی ،آزادیخواهی و ضد دیکتاتوری جنبشهای منطقه پرداخته و معتقد است که
باید انگیزه و هدف اصلی این حرکتهای اعتراضی را در این جهات جستجو کرد.
 .4بروس فیلر ( )1390در مقالهای با عنوان «ایمان به بهار عربی» به وجود جریانی از
اسالمخواهی اشاره میکند که نه بنیادگراست و نه با درک آمریکاییها از اسالمگرایی پس از حوادث
یازده سپتامبر مطابقت دارد .بلکه این جریان در مصر ،عداوتهای دینی را که پس از سقوط حسنی
مبارک امکان شعلهور شدن داشت را به حاشیه رانده است .نگارنده مدعی است که نزاع اصلی در
خاورمیانه در حال حاضر ،برای تصاحب دلها و اذهان جوانان است که با دو روایت رقیب روبرو
هستند ،افراطگرایان و اسالم ،همزیستی و صندوقهای رأی که خود به ایجاد آن کمک کردهاند.
 .5کتاب بیداری اسالمی ،مبانی فلسفی و عملگرایی اسالمی (جمعی از نویسندگان .)1391 ،این
کتاب چارچوبی مفهومی برای پیشبرد مباحث نظری مطرح میکند و پس از آن ضمن نگاهی گذرا
بر چگونگی وقوع قیامها و به نتیجه رسیدن بیداری اسالمی ،به وضعیت شماری از این کشورها پیش
و پساز انقالب میپردازد .همچنین با بررسی شرایط سیاسی و اقتصادی موجود ،آموختهها و
درسهای آموزنده برای زندگی سیاسی سراسر خاورمیانه عربی مطرح میشود.
 .6کتاب زمینهها و پیامدهای ژئوپلیتیک بیداری اسالمی نوشتة اسماعیلی ،نیکو و گل محمدی
( )1391در هفت فصل و با بیش از چهار زیرمجموعه به بررسی موضوعاتی چون گونه شناسی
انقالبها ،نظریة انقالب دینی و بیداری اسالمی ،ریشههای تاریخی ،مفهوم سکوالریسم و ...
میپردازد.
نویسندگان با نگاهی کالن به انقالب اسالمی بیان میکنند که حرکت و آثار انقالب اسالمی
ایران در چارچوب مرزهای یک کشور خالصه نمیشود ،بلکه دیدگاهی فراملی دارد .آنان با اشاره به
صدور انقالب بهویژه در منطقه خاورمیانه ،مدعیاند که تفکر و طرح امام خمینی ،با ارائة الگوی
عملی و نظری از جمهوری اسالمی ،توانست هویت سیاسی و دینی جدیدی بر اساس ارزشهای
دینی به مسلمانان ببخشد و با زنده نگهداشتن حضور مردم در عرصههای مختلف ،زمینة مشارکت
و حق تعیین سرنوشت مردم را فراهم کند.
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 .7حسینی ،عارف ( )1391در کتاب بهار عربی در پرتو بیداری اسالمی تالش کرده تا اخبار
کشورهای مصر ،تونس و لیبی را با تأکید بر اسالمی بودن خاستگاه تحوالت در این کشورها تحلیل
کند .زیرا که آغاز اعتراضات با نماز جمعه و از مساجد شروع شده است .اثرگذاری قرآن و حدیث در
ظهور این تحوالت را شاهدی بر اسالمی بودن آنها گرفته و سپس پیروزی اسالمگرایان در تونس
و مصر پساز انقالب را بهعنوان دالیل اسالمی بودن تحرکات منطقه دانسته است.
ویژگیهای مشترک همۀ انقالبها که در پیشینهی تحقیق آمده عبارتند از :استکبارستیزی،
مردمی بودن و توجه به گرایشهای اسالمی ،این ویژگیها را نظریه بیداری اسالمی جامعتر و کاملتر
از نظریه بهار عربی تبیین مینماید.

روش پژوهش
این پژوهش بر مبنای پارادایم کیفی و با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا صورت گرفته است.
بهطورکلی تحقیق کیفی با دادههایی سروکار دارد که واقعیتهای مورد مطالعه را بهصورت کالمی،
تصویری یا امثال آن نمایان کرده و مورد تحلیل قرار میدهد .این نوع تحقیق بر معنایی که افراد
ذیربط (شرکتکنندگان در فرایند اجرای تحقیق) از پدیده موردمطالعه در ذهن دارند ،تأکید دارد
(بازرگان .)42 :1389 ،اغلب اوقات محقق روش کیفی ،با تمایل به روش امیک (نگاه از درون) به کشف
و درک نگرشهای افراد مورد مطالعهاش میپردازد ،صرفنظر از اینکه آنها درست یا غلط باشند
(محمدی.)53 :1387 ،
در دیدگاه کیفی ،تحلیل محتوا ،یک ابزار تحقیق است که بهمنظور تعیین وجود کلمات و
مفاهیم معین در متن و یا یک سری از متون مورد استفاده قرار میگیرد و محقق ،وقوع و تکرار و
ارتباطات آنها را مورد تحلیل قرار میدهد و سپس پیامهای درون متون ،نویسندگان ،شنوندگان و
حتی فرهنگ و زمان و عهدی که آن کلمات و مفاهیم ،قسمتی از آن بوده را استنتاج میکند
(عبدالخانی.)83 :1394 ،
در این پژوهش به تحلیل محتوا از دید روش تجزیه وتحلیل دادهها نگریسته شده است.
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روش جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها
دادههای موردنیاز برای این پژوهش ،با استفاده از جستجوی موضوعی لغت "بیداری" در بین بیانات
رهبر معظم انقالب ،نمایه شده در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر حضرت آیتاهللالعظمی
خامنهای به دست آمد .نتایج جستجوی بیانات معظم له که بهصورت برگه یادداشت (فیش)
تنظیمشدهاند ،حول موضوعات و ابعاد مختلف بیداری اسالمی در جدول زیر بیان شده است:

نشانگرها

(کدها)

مؤلفهها

ابعاد
جایگاه انقالب اسالمی در نهضت بیداری اسالمی

 عظمت اسالم در طول تاریخ ،به مسلمانان ساخته و پرداخته وحقیقت ًا آمادهی برای بندگی خداست .اگر ملت ایران آمادهی بندگی
خدا نبود ،نمیتوانست این حرکت عظیم را انجام بدهد و امروز
بهعنوان الگو و نمونهی جامعهی اسالمی در میان مسلمانان سرتاسر
عالم ،بلکه نمونهی مجاهدت و فداکاری و بیداری و آگاهی در میان
همهی ملتهای مستضعف ،معرفی بشود .اگر امروز هم ملت ایران
بخواهد این بار سنگین امانت را بر دوش خود حمل کند و به

حمایت ایران از بیداری اسالمی؛ آینده بیداری اسالمی؛ پیوند بیداری اسالمی؛ ایران الگوی بیداری

PA1

 ملت ایران به دنیا الگو داد و با افکار خود و مفاهیم جدیدی کهدر دنیا برای مسلمانان مطرح نمود و با جهاد جانانهای که کرد و با
شجاعتی که مرد و زن و جوان و پیر ایرانی در دوران
بیستوچهارسالهی عمر انقالب از خود نشان دادند ،توانست
ملتهای مسلمان را به خود متوجه کند و موج بیداری اسالمی را
در کشورهای اسالمی به وجود آورد .ازاینروست که لذا با این کانون
مرکزی بیداری اسالم از همهجا و از همیشه دشمنترند
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3180

مسئولیت ملت ایران؛ حمایت ایران از بیداری؛ آینده بیداری اسالمی؛ پیوند بیداری اسالمی؛ تأثیر ایران

 جمهوری اسالمی سرزمین وسیع ،ملت مجاهد ،مردم جوان،پرانگیزه ،مؤمن ،معادن سرشار ،استعداد برتر از متوسط دنیا و حرکت
به سمت علم و پیشرفت [دارد] .البته چنین ایرانی برای آنها مایهی
خطر است؛ [چون] الگو درست میشود در مقابل ملتهای مسلمان
()http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35186

در بیداری؛ تأثیر امام خمینی؛ الگوی بیداری اسالمی؛ شباهت با انقالب اسالمی؛ تجربه عملی بیداری

نکات کلیدی (داده)

مقولهها

جدول -1جدول توزیع بیانات مقام معظم رهبری در خصوص بیداری اسالمی

سرمقصد مطلوب برساند ،جز خودسازی هیچ راهی ندارد
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2302
 نشر فرهنگ اسالم ناب و تفکر دینی و ترویج تفکری است کهبه بیداری دنیای اسالم انجامید .نام اسالم و حقیقت اسالم ،به شکل
فردی در سراسر دنیای اسالم بود  -در بین بعضی غلیظ ،در بین
بعضی رقیقتر  -اما نگاه اسالم به دنیا ،به ملت و به امت اسالمی
بهعنوان یک موجود عظیم و دارای استعداد فراوان و قادر به حرکت
و بیدار شدن ،نگاهی است که در ایران اسالمی ریشه گرفت و ظاهر
کرد
اشعاع
دنیا
همهی
به
و
شد
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3192
-

با موج بیداری امت مسلمان و بالیدن نهال مقاومت اسالمی،

آن هیبت دروغین ،فروریخته و نشانههای ناتوانی و درماندگی در
غاصب

رژیم

آشکار

است

گشته

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5848

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36824
-

درستی مسیر نهضتهای بیداری اسالمی را ازجمله باید در

موضعگیری آنان در قبال مسئلهی فلسطین جستجو کرد .... .وجوب
ایستادگی و مبارزه در برابر این دشمن حربی و غاصب ،مورد اتفاق
PA2

همهی مذاهب اسالمی و محل اجماع همهی جریانات صادق و سال ِم
ملی

بوده

است

(http://farsi.khamenei.ir/speech-

.)content?id=22405
-

امروز به برکت بیداری اسالمی ،منطقه غرب آسیا در حال

تعیین سرنوشت آیندهی این منطقه است .این موقعیت را باید
بشناسیم ،آن را قدر بدانیم؛ نگذاریم این موقعیت مهم و حساس از
دست برود .مسئلهی قدس شریف و فلسطین مظلوم در متن این
قضایا قرار دارد و در قلب حوادث خاورمیانه است
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20831
-

امروز مسئلهی فلسطین به برکت بیداری اسالمی ،بار دیگر به

یک مسئلهی اصلی دنیای اسالم تبدیل شده است؛ نباید بگذارید

مسئله فلسطین شاخص و معیار بیداری اسالمی

حمایت

از

ملت

فلسطین

دست

برنمیداریم

تمرکز بر مسئله فلسطین؛ دفاع از مردم فلسطین

-

آمریکاییها بدانند ما از مقابله با ظلم دست برنمیداریم ،از

فلسطین محرک بیداری؛ حمایت از فلسطین
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این برجستگی و این امتیاز از بین برود و زیر توطئهها و ترفندهای
دشمنان مسلمانها و دشمنان امت اسالمی پنهان بماند .مسئلهی
فلسطین

یک

اصلی

مسئلهی

است

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20831
-

پیروزیهای سالهای اخیر در فلسطین و حتی بخشی از علل

بیداری اسالمی در منطقه ،نتیجه ایستادگی مردم و گروههای
مقاومت فلسطینی بوده است و پیروزیهای آینده و تحقق وعده الهی
نیز

درگرو

همین

ایستادگی

و

مقاومت

است

(.)http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=19019
احساس و گمان اینکه با سقوط حاکم وابسته و فاسد و دیکتاتور ،کار
ی خیالِ ناشی از احساس پیروزی و به دنبال آن کم
تمام شد .راحت ِ
شدن انگیزهها و سست شدن عزمها ،نخستین خطر است

پیش نیاید و چاره و عالج ،شناختهشده باشد .ما با این خطرها پس
از پیروزی انقالب اسالمی روبهرو شدیم و آنها را شناختیم و
فداکاری مردممان ،از بیشتر آنها بهسالمت گذشتیم .البته
ادامه دارد (http://farsi.khamenei.ir/speech-

.)content?id=17269
PA3

-

قرآن به ما میگوید اگر به این راه و به این هدفها ایمان داشته

باشید و در راه این ایمان حرکت کنید ،بدون شک شما پیروز هستید؛
این درس قرآن است؛ این را باید ملتهای مسلمان یاد بگیرند ،این
را باید ملتهای مسلمان باور کنند؛ اگر باور کردند ،بر پیچیدهترین
تجهیزات نظامی و اطالعاتیِ دشمن پیروز خواهند شد؛ اگر سستی
کنند ،اگر احساس ضعف کنند ،اگر توکلشان به خدای متعال ضعیف
شود ،اگر به لبخند دشمن ،به ترفند دشمن اعتماد کردند ،یقیناً
شکست خواهند خورد
.)content?id=20076

(http://farsi.khamenei.ir/speech-

آسیبشناسی بیداری اسالمی

توطئهها از سوی دشمن و عزم راسخ از سوی ملت ما همچنان

تهدیدات بیداری اسالمی مسلمانان؛ آسیبها

تجربه کردیم و به خواست خدا و رهبری امام خمینی و بصیرت و

دخالتهای غرب؛ عناصر وابسته؛ هجوم رسانهای؛ محاصره اقتصادی؛ تفرقه؛ ترور نخبگان؛ عدم

-

خطرها را باید شناخت تا در مواجهه با آن حیرت و تردید

اعتماد به دشمن؛ ترس از دشمن؛ نفی افراطگرایی؛ نفی الگوهای غربی؛ تحمل سختی

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17269
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-

اسالمگرائی نباید با تحجر و قشری گری و تعصبهای جاهالنه

و افراطی مشتبه گردد .مرز میان این دو نیز باید پررنگ باشد.
افراطهای مذهبی که غالب ًا با خشونت کور همراه است ،عامل
عقبماندگی و دور شدن از هدفهای واالی انقالب است
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17269
-

{افراطیگری}مایهی جدا شدن مردم و درنتیجه شکست

انقالب

بود

خواهد

(http://farsi.khamenei.ir/speech-

.)content?id=17269
-

[افراطیگری] میتواند بیداری اسالمی را عقیم و آمادگیهای

روحی پدید آمده در دنیای اسالم را ضایع سازد و بار دیگر ،مهر و
مومهای دراز ،ملتهای مسلمان را به رکود و انزوا و انحطاط بکشاند
و مسائل اساسی و مهم آنان همچون نجات فلسطین و نجات
ملتهای مسلمان از دستاندازی آمریکا و صهیونیسم را به دست
بسپارد

فراموشی

(http://farsi.khamenei.ir/message-

.)content?id=24203
-

مظهر بیداری اسالمی کسانی نیستند که با چهرهی عبوس و

گرفتهی خود با همهی دنیا  -حتی با مؤمنین و مسلمین -مواجه
میشوند؛ عدهای را تکفیر میکنند؛ عدهای را با قومگرایی ،عدهای را
با طایفهگرایی ،عدهای را به بهانههای نادرست موردتهاجم قرار
ال چنین کسانی
میدهند .وجود اینها به شدت مشکوک است که اص ً
هستند یا درواقع همان عوامل سرویسهای جاسوسی اسرائیل و
امریکا و انگلیساند که دارند اینطور فعالیت میکنند؛ چهار نفر آدم
غافل را هم دستخوش فعالیت خودشان کردهاند .این هم واقعیتی
است

که

نمیشود

آن

را

انکار

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3305

کرد

مسلمان باید باهم متحد شوند .در داخل هر کشور ،گروههای
بدهند؛ اختالفات فکری و عقیدتی و سیاسی و سلیقهای و جناحی
را بر حرکتهای اساسیِ خودشان حاکم نکنند ،تا بتوانند در مقابل
دشمن بایستند؛ امروز راه ،فقط این است .با انواع حیل دارند تالش
میکنند ایجاد اختالف کنند؛ میبینید شما .وقتی مسلمانها سرشان
به اختالف با یکدیگر مشغول شد ،مسئلهی فلسطین در حاشیه قرار
میگیرد؛ ایستادگی در مقابل زیادهخواهی آمریکا و غرب ،در حاشیه
قرار میگیرد؛ آنها امکان پیدا میکنند که نقشههای خودشان را
عمل

(http://farsi.khamenei.ir/speech-

کنند

.)content?id=21969
دنیای اسالم رخ میدهد ،به کمک آگاهی امت اسالمی میآید؛ ما را
PA4

آگاهتر میکند ،روشنتر میکند ،وظایف ما را برای ما مشخصتر
میکند .دشمنان اسالم از این بصیرت مؤمنین و امت اسالمى
بیمناکاند؛ ما این بصیرت را باید روزبهروز تقویت بکنیم؛ اوبلین
مرحله

همین

است

که

این

چالشها

را

بشناسیم

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26828
-

بیداری اسالمی که سخنگویان جبههی استکبار و ارتجاع حتی

از به زبان آوردن نام آن نیز پرهیز میکنند و میترسند ،حقیقتی
است که اکنون تقریب ًا در سراسر دنیای اسالم میتوان نشانههای آن
را دید .بارزترین نشانهی آن ،اشتیاق افکار عمومی و بهویژه در
قشرهای جوان ،به احیاء مجد و عظمت اسالم و آگاه شدن آنان از
ماهیت نظام سلطهی بینالمللی و آشکار شدن چهرهی وقیح و
ستمگر و مستکبر دولتها و کانونهایی است که بیش از دویست
سال ،شرق اسالمی و غیر اسالمی را در زیر پنجههای خونین خود
فشرده و با نقاب تمدن و فرهنگ ،هستی ملتها را دستخوش
قدرتطلبیِ

بیرحمانه

و

تجاوزگرانهی

خود

کردهاند

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405

اجتماعی و فرهنگی

-

امروز دنیای اسالم در حال آگاهی است .حوادثی هم که در

حضور مردم؛ اتحاد و انسجام؛ بیداری عمومی ،آمادگی عمومی ،هوشیاری عمومی ،آگاهی بخشی ،نقش روشنفکران ،ریشه بیداری اسالمی

مختلف ،مذاهب مختلف ،جناحهای مختلف ،باید دستبهدست هم

نقش زنان در بیداری؛ بیداری جوانان؛ مردمی بودن؛ اتحاد و همدلی ،بیداری عمومی ،بیداری ملتهای منطقه ،آمادگی جهاد ،ایستادگی و مقاومت ،تداوم بیداری ،آزادی و

-

عالج این بیماری ،احساس اتحاد بین مسلمین است؛ ملتهای

استقالل ،جلوگیری از انحراف ،مقابله با اختالفافکنی ،آگاهی بخشی به ملتها ،آگاهی دنیای اسالمی ،نقش علماء نخبگان ،ریشه بیداری اسالمی
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-

در نهضتهای بیداری اسالمی باید تجربهی تلخ و دهشتناک

تبعیت از غرب در سیاست و اخالق و رفتار و سبک زندگی،
موردتوجه دائم باشد .کشورهای مسلمان در بیش از یک قرن تبعیت
از فرهنگ و سیاست دولتهای مستکبر ،به آفات مهلکی همچون
وابستگی و ذلت سیاسی ،فالکت و فقر اقتصادی ،سقوط فضیلت و
اخالق ،عقبماندگی خجلتآور علمی ،دچار شدند و این در حالی
بود که امت اسالمی از سابقهای افتخارانگیز در همهی این عرصهها
برخوردار

(http://farsi.khamenei.ir/speech-

بود

.)content?id=22405
-

بیداری اسالمی ممکن است برای مدتی ،در بخشی از دنیای

اسالم سرکوب بشود اما بالشک ریشهکن نخواهد شد؛ گسترش
خواهد یافت؛ و این فهم ،این ادراک ،این دریافت در کشورها و در
نسل جوان مسلمان در این منطقه ،چیزی نیست که به این آسانیها
بتوانند آن را از بین ببرند؛ البته تالش میکنند ،تالشهایشان ممکن
است در بعضی از بخشها برای مدت کوتاهی موفقیتآمیز هم به
نظر

برسد،

اما

درنهایت

ابتر

است

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26615
-

ما البته تردید نداریم که ملتهای به واسطه آن منطقه که

بیداری اسالمی را تجسم بخشیدند ،بإذناهلل اجازه نخواهند داد که
عقربهی زمان به عقب برگردد و دوران زمامداران فاسد و وابسته و
دیکتاتور ،تکرار شود ،لیکن غفلت از نقش قدرتهای استکباری در
فتنهانگیزی و دخالتهای ویرانگر ،کار آنان را دشوار خواهد کرد و
دوران عزت و امنیبت و رفاه را مهر و مومها به عقب خواهد افکند
(.)http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=24203
-

این حادثهی بزرگی که در دنیای اسالم به وجود آمده است که

از تونس شروع شد و در مصر عظمتی پیدا کرد و بعد به کشورهای
دیگر منتقل شد ،این یک حادثهی عجیبی است ،نظیر ندارد؛ در
تاریخ ما هرچه انسان نگاه میکند ،این حادثه یک حادثهی عظیمی
است ،حادثهی معمولی نیست .این حادثه میتواند مسیر دنیا را
عوض کند ،میتواند تسلط ظالمانهی استکبار و صهیونیزم را بر دنیای
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اسالم که مهرومومهای متمادی است ادامه دارد ،قطع کند ،میتواند
امت اسالمی را متشکل کند؛ بهشرط اینکه تداوم پیدا کند

او قرار داده بود ،دلها را مجذوب خود کرد؛ دستها و پاها را به
حرکت وادار کرد؛ مغزها را به اندیشیدن انداخت و این حرکت عظیم
را در اینجا و نهضت عظیم جهانی و بیداری اسالمی را در دنیا به
.)content?id=2974
-

چون دستگاههای دینی در آن کشورها متفرق هستند ،این کار

استمرار نیافت و بیداری به نتیجهی الزم نرسید اما در جمهوری
اسالمی ،تداوم حضور علما و روحانیون و درنتیجه ،حضور مردم در
()http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34258
PA5

در این حوادثی که اخیر ًا رخ داد در دنیای اسالم در این

منطقهی ما ،هر جایی میبینید خسارتهایی متحمل شدند ،به
خاطر این است که نمیدانستند چهکار باید بکنند ،یک خط درست
راهنما حاکم نبود بر کارها؛ خب اینجوری شد؛ البته اینجور هم
نخواهد ماند .اینجا هم آن اتفاقی که در منطقهی اسالمی و
کشورهای اسالمی افتاده است  -آن بیداری  -یکچیز بیسابقهای
است،

کار

خودش

را

خواهد

کرد

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24033
-

همین حوادثی که امروز شما در مصر و در بعضی جاهای دیگر

مشاهده میکنید ،اینها همهاش نشانهی این است که عمق بیداری
اسالمی در این کشورها وجود دارد؛ البته خوب مدیریت نشد،
ناشیگری کردند .یکی از همین حرفها این است که شما این
ناشیگریها را پیدا کنید ،ببینید کجا اشتباه کردند؛ چهکار کردند که
نباید میکردند ،یا چهکارهایی نکردند که باید میکردند؛ این یکی از

سیاسی و مدیریتی

عرصهها ،استمرار حرکت انقالب را ممکن کرده است

استکبارستیزی ،بصیرت سیاسی ،اهداف بیداری اسالمی ،رهبری و مدیریت

وجود

آورد

(http://farsi.khamenei.ir/speech-

مقابله با نفوذ مجدد آمریکا ،مقابله با قدرتهای بزرگ ،استکبارستیزی ،دشمنی جبهه کفر و استکبار ،دشمنشناسی ،هوشیاری سیاسی ،عزت و اقتدار

عظیمی که خدای متعال به برکت خصوصیات ذاتی و اکتسابی در

ملل اسالمی ،تالش برای تحقق تمدن و حکومت اسالمی ،اهداف بیداری اسالمی ،بسیج منابع و نیروهای جهان اسالم ،ضعف مدیریتی ،سازماندهی،

-

یک نفر یکتنه [امام خمینی] وارد میدان شد؛ با جاذبههای

رهبری

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20388
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موضوعات

بحثهای

مهم

حلقههای

دانشجویی

است

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23346
-

به نظر من مهم است که بدانیم و مقایسه کنیم بین انقالب

اسالمی و تشکیل نظام اسالمی در ایران و آنچه بهعنوان انقالب
ال در کشور بزرگی مثل مصر اتفاق افتاد ...آنجا این آفتها
اسالمی مث ً
به وجود آمد .امروز صحنهی مصر ،صحنهی بسیار دردناکی است
برای ماها که نگاه میکنیم ،واقعاً دردناک است .این به خاطر
اشتباهاتی است که صورت گرفت؛ یک کارهایی نباید میشد ،شد؛
یک کارهایی باید میشد ،نشد .آنوقت اینها مقایسه شود با نظایر
خودش در نظام جمهوری اسالمی؛ اینجا از اول چگونه عمل شد و
چگونه؟

آنجا

به

نظر ما

اینها

خیلی

مهم

است

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23346
-

لزوم ترسیم هدف بلندمدت برای بیداری اسالمی در کشورهای

مسلمان است؛ نقطهی متعالی و واالیی که بیداری ملتها را باید
سمتوسو دهد و آنان را به آن نقطه برساند .با شناسایی این نقطه
است که میتوان نقشهی راه را ترسیم کرد و هدفهای میانی و
نزدیک

را

در

آن

مشخص

نمود

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405
-

این هدف نهایی نمیتواند چیزی کمتر از «ایجاد تمدن

درخشان اسالمی» باشد .امت اسالمی با همهی ابعاض خود در قالب
ملتها و کشورها ،باید به جایگاه تمدنیِ مطلوب قرآن دست یابد.
شاخصهی اصلی و عمومی این تمدن ،بهرهمندی انسانها از همهی
ظرفیتهای مادی و معنویای است که خداوند برای تأمین سعادت
و تعالی آنان ،در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405

() http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34258
-

امروز افق دید جوانان دنیای اسالم و مد نگاه آنها به سوی

اسالم

(http://farsi.khamenei.ir/speech-

است

.)content?id=3305
-

اکنون اسالم از حاشیهی معادالت اجتماعی و سیاسی جهان

خارجشده و در مرکز عناصر تعیینکنندهی حوادث عالم ،جایگاهی
سیاست و حکومت و تحوالت اجتماعی عرضه میکند
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405
-

مردم دنیای اسالم امروز احساس میکنند که وسیلهی

عزتشان ،وسیلهی سربلندیشان ،وسیلهی استقاللشان ،اسالم است
PA6

به برکت اسالم ،همهی آرزوهای ملیِ یک ملت در دنیای اسالم

میتواند برآورده شود (http://farsi.khamenei.ir/speech-

.)content?id=21969
-

ملتهای اسالمی به برکت اسالم میتوانند در مقابل تسلط

غرب ،در مقابل تکبر دولتهای غربی ،در مقابل سلطهی ظالمانهی
دولتهای غربی ،در مقابل استثمار و استکبار دولتهای غربی
(http://farsi.khamenei.ir/speech-

بایستند
.)content?id=21969
-

اجتماع مردم بر اساس شعارهای دینی و اسالمی ،تنها چیزی

است که میتواند این ملبتها را پیش ببرد و ما تجربهی ممتد و
طوالنیای

این

در

زمینه

داریم

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20388
-

اینکه میگوییم بیداری اسالمی ،این حرف ،پایهدار است،

ریشهدار است .ملتهای مسلمان عدالت را میخواهند ،آزادی را
میخواهند ،مردمساالری را میخواهند ،اعتنای به هویت انسانها را
میخواهند؛

اینها

را

در

اسالم

میبینند،

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19996

...

دینی و اسالمی

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21969

پایبندی دینی؛ بازیابی هویت اسالمی؛ احیای دین و استقرار ؛ حکومت دینی

برجسته و نمایان یافته است و نگاه تازهای را در عرصهی زندگی و

نصرت الهی؛ اعتماد به تحقق وعدههای الهی؛ اتکا به اسالم؛ حاکمیت ارزشها؛ هویت اسالمی؛ بازیابی هویت اسالمی؛ منطق بیداری اسالمی؛ اسالمخواهی؛ گرایش مسلمانان به

-

در زلزلهی بیداری اسالمی هم «دین» ،مردم را به میدان کشاند

اسالم
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-

بدون مبنای فکری هم که نمیشود به این اهداف بلند دست

پیدا کرد .آن مبنای فکری برحسب ایمان و اعتقاد ملتهای منطقه
عبارت است از اسالم و بیداری اسالمی .ماهیت جنبشها این است
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19996
-

ملتهای منطقه به اسالم برگشتهاند؛ لیکن حقیقت همین

است .نفس اسالمی درکشورهای مسلمان دمیده شده است
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12834
-

وابستگان و حکام دستنشاندهی آمریکا و غرب با این ملتها

کاری کردند که این ملتها احساس کردند که جز قیام ،جز حرکت
عظیم عمومی ،جز انقالب ،راهی در مقابل آنها نیست؛ لذا قدم در
این

راه

گذاشتند

و

دارند

میروند

پیش

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12834
-

این حرکت ،حرکت ملتهاست؛ حرکت امت اسالمی است؛

حرکت با شعار اسالم است؛ حرکت به سمت اهداف اسالمی است؛
نشاندهندهی

بیداری

عمومی

ملتهاست

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11804
-

ملت ایران سرافراز است ،مفتخر است و خرسند است که

آغازکنندهی این راه بوده است و ایستادگی و استقامت کرده است
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11804
-

امروز بیداری اسالمی ،از شرق دنیای اسالم  -حداقل از

پاکستان  -تا شمال آفریقا را فراگرفته است .مردم اسالمخواهی دارند
و آن را علنی کردهاند؛ این خطر بزرگی برای امریکاست
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3186
-

نسیم بیداری اسالمی در همه جای جهان اسالم وزیده و پا

نهادن اسالم به عرصه عمل ،به مطالبهای جدی بدل شده است.
نظریه «اسالم سیاسی» جایگاهی واال در ذهن نخبگان یافته و در مد
نگاه

آنان،

افقی روشن

و امیدبخش گشوده

است

(.)http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=122
-

آنان بیداری اسالمی را حس میکنند و از فراگیری اندیشه

«اسالم سیاسی» و حاکمیت اسالم به شدت احساس خطر میکنند.
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آنان از فکر روزی که امت اسالمی یکپارچه و امیدوار ،بپاخیزد به
خود

میلرزند

(http://farsi.khamenei.ir/message-

.)content?id=122
-

بیداری اسالمی در سرتاسر دنیای اسالم محسوس است؛

حرکت و نهضت عظیمی در مراحل مختلف در همهی دنیای اسالم
مشاهده میشود؛ میل برگشت به اصول و مبانی اسالمی ،که مایهی
عزت

و

پیشرفت

و

ترقی

است

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3178

در این پژوهش شش بعد محوری برای بیداری اسالمی شناسایی شدند که عبارتاند از:
 .1جایگاه انقالب اسالمی در نهضت بیداری اسالمی؛
 .2مسئله فلسطین شاخص و معیار بیداری اسالمی؛
 .3ماهیت آسیبشناسی بیداری اسالمی؛
 .4مردمی بودن ماهیت بیداری اسالمی؛
 .5ماهیت سیاسی استکبارستیزی و مدیریتی بیداری اسالمی؛
 .6ماهیت دینی و اسالمی بیداری اسالمی؛
جدول شماره  -2فراوانی ابعاد مؤلفههای بیداری اسالمی
متغیر

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

اجتماعی و فرهنگی (مردمی)

159

27/60

27/60

سیاسی (استکبارستیزی) و مدیریتی
جایگاه انقالب اسالمی در نهضت بیداری اسالم

156
114

27/08
19/79

27/08
19/79

دینی و اسالمی
آسیبشناسی بیداری اسالمی

72
40

12/50
6/94

12/50
6/94

مسئله فلسطین شاخص و معیار بیداری اسالمی
جمع

35
576

6/08
100

6/08
100

بیجواب
جمع کل

0
576

00
100
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مدل مفهومی ابعاد بیداری اسالمی
مسئولیّت ملّت

حمایت ایران از بیداری

حمایت ملّت
آینده بیداری
تأثیر انقالب

1

جایگاه انقالب اسالمی در بیداری
اسالمی

پیوند بیداری

پیوند بیداری
تأثیر ایران
تأثیر امام خمینی
الگو بیداری

ایران الگوی بیداری

شباهت با انقالب
تجربه عملی بیداری

2

مسئله فلسطین ،شاخص بیداری

تمرکز بر مسئله فلسطین

فلسطین محرّک بیداری اسالمی

اسالمی

دفاع از مردم فلسطین

حمایت از فلسطین
دخالتهای غرب
عناصر وابسته

3

آسیب شناسی بیداری اسالمی

تهدیدات بیداری

هجوم رسانهای
محاصره اقتصادی
تفرقه
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ترور نخبگان
عدم اعتماد به دشمن
ترس از دشمن
نفی افراط گرایی
نفی الگوهای غربی
حضور در صحنه

آسیبها

تحمل سختی
سهم خواهی
احساس ضعف و سستی
اهمیت شناخت خطرها
نقش زنان در بیداری اسالمی
بیداری جوانان

حضور مردم

مردمی بودن
اتحاد و همدلی

اتحاد و انسجام

بیداری ملتها

بیداری عمومی

بیداری عمومی
آمادگی جهاد

آمادگی عمومی
4

ماهیت اجتماعی و فرهنگی

5

ماهیت سیاسی و مدیریتی

ایستادگی و مقاومت
تداوم بیداری
آزادی و استقالل
جلوگیری از انحراف
مقابله با اختالف

هوشیاری عمومی

تفرقه افکنی دشمن
خطرات پیش روی بیداری اسالمی
آگاهی بخشی
نقش روشنفکران

آگاهی بخشی به ملتها
آگاهی دنیای اسالمی
نقش علما و نخبگان
ریشه بیداری
مقابله با نفوذ مجدد آمریکا

استکبار ستیزی

مقابله با قدرتهای بزرگ
استکبار ستیزی
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دشمنی جبهه کفر و استکبار
بصیرت سیاسی

دشمن شناسی
هوشیاری سیاسی
عزّت و اقتدار ملی

اهداف بیداری

تالش برای تحقق تمدن اسالمی
اهداف بیداری اسالمی
بسیج منابع و نیروهای جهان اسالم

رهبری و مدیریت

ضعف مدیریتی
سازماندهی
رهبری
نصرت الهی

پایبندی دینی

اعتقاد به تحقق
اتکا به اسالم
حاکمیت ارزشها

6

هویت اسالمی

ماهیت دینی و اسالمی
بازیابی هویت اسالمی

بازیابی هویت
منطق بیداری

احیای دین و استقرار

گرایش مسلمانان
اسالم خواهی

نتیجهگیری
نظریهی بیداری اسالمی که توسط مقام معظم رهبری مطرحشده است ،دارای ویژگیهای اساسی
با ماهیتهای :دینی ،مردمی ،فرهنگی و ضد استعماری معرفی میشود .باید توجه کرد که ماهیت
بیداری اسالمی متفاوت از سایر نظریههای رقیب ،ازجمله بهار عربی میباشد که در این مقاله با
ال اشاره شد؛ زیرا در
روش تحلیل محتوا از سخنان و بیانات مقام معظم رهبری به این تفاوت ،کام ً
بهار عربی ،ملیگرایی مورد توجه قرار میگیرد در حالی که بر اساس این تحقیق مشاهده میکنیم
که ویژگیهای مهم این نظریه (بیداری اسالمی) از ملیگرایی صرف فاصله گرفته و رنگ و بوی
اسالمی ،فرهنگی و ضداستعماری دارد که این موارد از تعالیم اسالم اصیل و ناب محمدی برمیخیزد.
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بیداری اسالمی از منظر مقام معظم رهبری متاثر از اندیشههای سیاسی انقالب اسالمی است.
این نظریـه متضـمن روشـی متـوازن و مبتنـی بـر حضور توأمان مردم و ارزشهای الهی در جامعه
است .مقام معظم رهبری نیز سالها پیش از شروع انقالبهای غرب آسیا بر این نکته توجه داشتهاند.
بنابراین نظریه بیداری اسالمی مبتنی بر دیدگاه اصیل انقالب اسالمی اسـت .دو عنصـر تحجـر و
جزماندیشی و خودباختگی ،نقطه مقابل بیداری اسالمیاند و آفت آن شناخته میشوند .بر ایـن
اسـاس ،بیـداری اسالمی در مقابل افراطگرایی و نیز تفریط و خودباختگی قرار میگیرد.
نظریة بیداری اسالمی درپیتبیین صحیح انقالبهای کشورهای مسلمان میباشد و این نکته
در تاکیدهای مقام معظم رهبری بروز یافته است .معظمله درباره ایـنکـه انقالبهای منطقه ،مسیری
مشابه انقالب ایران را طی کنند و یا نظام حکومتی هماننـد ایـران را تشـکیل دهند ،نظری ندارد.
بنابراین مشی میانهروی و عملگرایانه در این نظریه مندرج است .آنچـه همواره ایشان بر آن تأکید
داشتهاند حضور مردم و ارزشهای الهی اسـت .ایـن نکتـه بـر ایـن فرض مبتنی است که اگر حضور
مردم منطقه بدون تحمیل و آزادانه باشد ،حرکـت جامعـه بهطور طبیعی به جانب ارزشهای الهی
و اسالمی سوق خواهد یافت.
نظریة بیداری اسالمی در مقابل دیدگاه غرب ،در مورد انقالبهای خاورمیانـه ،قـرارمی گیرد.
غرب درپی آن است تا فرایند این انقالبها را در مسیری قـرار دهـد کـه حاصـل آن تأمینکننده
خواستهها و منافع غرب باشد .بر همین مبنا در این مسیر مداخلة فعال دارد و همانگونه که در
لیبی رخ داد ،در صورت لزوم از مداخلة نظامی نیز نمیپرهیزد.
برای غـرب پذیرفته نیست که حکومتهای دیگری مشابه جمهـوری اسـالمی ایـران در منطقـه
شـکل بگیرد .در بیش از سه دهة گذشته ،این موضوع از اولویتهای غرب در منطقه بـوده اسـت .غرب
برای جلوگیری از ایجاد جمهوری اسالمی دیگری در منطقه همـة اقـدامات تـأمینی ،تدافعی و تهاجمی
خود را به کار گرفته است .بااینحال ،آنچه گسترشیافته برگرفته از الگوی انقالب ایران بوده است.
دشوار میتوان پیشبینی کرد که حکومتهای آینده غرب آسیا چـه ویژگیهایی خواهند داشت .آنچه
واضح است ایـنکـه در خاورمیانـة آینـده ،مـردم نقـش بیشتری خواهند داشت و حکومتهای شبه
جمهوری و مادامالعمر جایی نخواهنـد داشـت .دغدغة بعدی انقالبهای خاورمیانه برای همة طرفهای
ذینفع نوع حکومتهایی اسـت که در پس این تحوالت تشکیل میشوند.
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پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد و مؤلفههای بیداری اسالمی انجامشده و طی آن  6بعد و
 23مؤلفه و  68مقوله مرتبط با بیداری اسالمی موردبررسی قرار گرفتند .نتایج حاصل از بررسی نیز
نشان داد که د ربیانات مقام معظم رهبریُ ،بعد اجتماعی و فرهنگی بیداری اسالمی با  27/6درصد
بیشتر از سایر ابعاد مورد توجه قرار گرفته است و دلیل آن توجه ویژه ایشان به مردم است .از مؤلفهی
اجتماعی و فرهنگی بهعنوان مؤلفه تأثیرگذار در بیداری اسالمی یاد میشود .توجه به مسائل
اجتماعی و فرهنگی کشور خود نوعی بیداری در قبال مردم را نشان میدهد که با توجه به آن
میتوانیم همهجانبه در مقابل دشمن ایستادگی نماییم.
نتایج نشان داد که بهترین مدل«،الگوی بیداری اسالمی »میباشد که انقالب اسالمی برای
مردم منطقه به ارمغان آورد .اندیشههای مقام معظم رهبری بیشتر از زاویه تداوم مبارزه با استکبار
موردتوجه قرار گرفت به این معنا که جهان اسالم متوجه پایداری اندیشههای امام خمینی گردید و
بهرغم برخی زمزمههایی که حاکی از اختالف درونی در جامعه ما ،پس از رحلت حضرت

امام

بود ،اندیشههای مقام معظم رهبری نشان داد که انقالب اسالمی فرایندی پایدار و پویاست و همچنان
تأثیر فکری خود را بر سایر جوامع مینهد و درعینحال از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر
خودداری میکند و سیاست مبارزه با ظلم را نیز در دستور کار خود قرار داده است .امید است دیگر
محققان علوم انسانی نیز از زوایای متفاوتی به موضوع بیداری اسالمی بپردازند و نگذارند این مبحث
بسیار مهم و جاری در زندگی ملتهای مسلمان به یک نظریه صرف ًا تاریخی بدل شود.
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