
 

 

 

 

 

 های بیداری اسالمیبررسی ابعاد و مؤلفه

  معظم رهبریمقام از منظر  

 پوراحسان مصطفی

 مریم ثابتی

 دهیچک

اساسی  ییهاویژگیدارای  است، شدهمطرحی بیداری اسالمی که توسط مقام معظم رهبری نظریه

یعنی اگر بیداری اسالمی  ؛، فرهنگی و ضد استعماری بودناز: دینی، مردمی اندعبارتکه  باشدمی

این نظریه را  تواندنمیفاقد هر یک از این سه شاخصه باشد،  مبتنی بر نظریه مقام معظم رهبری

ها یعنی جوان ؛باشدمی ویژگی اصالت بیداری اسالمی این است که یک انقالب مرد تبیین نماید.

ای داشته باشند و این بیداری حاصل آگاهی و خیزش های مردم در آن نقش برجستهو توده

و احزاب خاصی آن را شکل دهند. شاخص دوم، ضد استعماری  هاجناح فقط نهباشد  هاتمل  درونی 

غرب  ایرسانهدنیای  تأثیرو ضد صهیونیستی و ضد غربی بودن آن است. بیداری اسالمی تحت 

دو است که باید در بستر فرهنگ دینی باشند و آن  ،هاقرار نگرفته باشد. شاخص سوم این انقالب

بر این اساس، بیداری  .ازخودبیگانگیو  اندیشیجزمر، تحج  عبارت است از: بیداری اسالمی آفت

پی  . نظریه بیداری اسالمی درگیردمیو تفریط و خودباختگی قرار  گراییافراطاسالمی در مقابل 

. آنچه همواره مقام معظم رهبری باشدمیدینی، مرمی و فرهنگی جهان  هایانقالبات تبیین واقعی  

که اگر حضور  اندکه بر این فرض مبتنیالهی است  هایارزشو ورزیده، حضور مردم  تأکیدبر آن 

ای اصیل دینی باشد، هو آزادانه بر اساس آموزه غرب ایرسانهمردم منطقه بدون تحمیل و فشار 

                                                             
 مدرس مجتمع آموزش عالی شهید محالتی شناسی اقتصادی و توسعه،دکتری جامعه (نویسنده مسئول: 

Mostafapour1357@yahoo.com.) 
 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی شناسی اقتصادی و توسعه،دکتری جامعه.  

 دیشنامة والیتان تخصصی -یعلم ةدوفصلنام
 1397 بهار و تابستان، 7 شماره، سومسال 
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الهی و اسالمی خواهد بود. نظریه بیداری اسالمی  هایارزشطبیعی حرکت به سمت  طور به

 تربینانهواقعو  ترمنصفانه ،رقیب هایدیدگاهاست و در مقابل مسلمان  هایتمل  هایانقالبدرباره 

بیداری اسالمی با  هایمؤلفه. این مقاله با هدف بررسی ابعاد و پردازدمیبه تبیین وضع موجود 

 هایمؤلفهمدل جامع ابعاد و  یارائهروش تحلیل محتوا نگاشته شده است. هدف این تحقیق، 

 .باشدمیام معظم رهبری بیداری اسالمی از دیدگاه مق

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

  مقدمه

در ذیل آن به نحوی به  توانندمیمختلف مسلمان  هایملتعنوانی است که « بیداری اسالمی»

شرافتمندانه خود بپردازند. این عنوان تا آنجا مهم و  تمندانه وو هویت عز بازسازی شخصیت 

 نامید« دوران بیداری اسالمی» توانمیکه قرن معاصر را  شودمیگسترده تلقی 

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3335). 

اسالمی معاصر و  هایجنبشنقطه عطفی در حرکت  توانمیوقوع انقالب اسالمی ایران را 

 هایارزشاخیر در جهان اسالم محسوب کرد زیرا انقالب اسالمی با تکیه به اصول و  هایانقالب

نهضت اسالمی و انقالبی در میان سایر دول  عنوان بهتوانست  اسالمی با رهبری امام خمینی

برای مسلمانان در سطح جهان باشد. بیداری اسالمی در  بخشالهاماسالمی مطرح شود و الگویی 

کشورهای اسالمی  ۀام مستبد و وابستو حک   فروریختورهای مسلمان، هیمنه و سلطه استکبار را کش

جز سرکوب و توسل به دامان آمریکا و صهیونیست  ایچارهدر شوک به وجود آمده از این حرکت 

 .(10: 1394)امانلو،  نداشتند

بیداری اسالمی است که در تداوم راه امام و  دارپرچم ی،مقام معظم رهبر یسازشهیاند

جهان اسالم و مسلمانان  بخشآزادی هایجنبشخود خطاب به  هایپیامانقالب، با سخنان و 

اسالمی شده و تأثیرات بسیار زیادی را درجهان اسالم  هایجنبشجهان، موجب افزایش مقاومت 

اه حکیمانه و عالمانه به تحوالت منطقه و بازیابی هویت دینی بر جای گذاشته است. ایشان با نگ

تحوالت بیداری  وارسلسهقبل از شروع تحوالت در کشورهای منطقه و شروع -و جهان اسالم 

جدیدی را در  گیریشکل ،کردند که وضع دنیا در حال تغییر است و انسان بینیپیش -اسالمی

  .(11)همان:  کندمیجهان مشاهده 
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و نیز در دوران  فقیهوالیتدر جایگاه رهبری انقالب اسالمی و  ایخامنه العظمیاهللآیتحضرت 

ی قبل از انقالب اسالمی، در مسیر حرکت بیداری اسالمی و هموار کردن این ریاست جمهوری و حت  

نمونه  عنوانبه. اندکردهو نکات مهمی ابراز  هاراه و تبیین و رشد این موضوع، مطالب اساسی، دیدگاه

نوشته سید قطب در دهه چهل، درباره گرایش به  آینده در قلمرو اسالم ترجمه کتاب ایشان در

در جوانان و ضرورت تحرک مسلمین و هوشیاری آنان علیه استعمارگران،  خصوصبهسمت اسالم 

 .: مقدمه کتاب(1345)سید قطب،  کنندمیرا بیان  توجهیقابلنکاتی 

ضروری است  انددادهاخیر جهان اسالم  هاییامقبا توجه به نظرات گوناگونی که در مورد 

 بندیدستهو  آوریجمعشناخت صحیحی از بیداری اسالمی با توجه به نظرات مقام معظم رهبری 

بیشتر را  هایپژوهشبه جامعه علمی ارائه شود و مسیر  بارهدراینصحیحی  هایتحلیلتا  شود،

 سر نماید. می 

و بیانات مقام معظم رهبری این  هاگیریموضعجوامع علمی در مواجهه با  هایآسیب جمله از

را به فراموشی  لهمعظمبا گذشت زمان، نظریات ، یدانشگاهکه جوامع علمی و  استموضوع 

 شعارزدگیاز  و پرداختهبه تبیین مواضع  یدانشگاهتا مراکز علمی  استنیاز  کهدرحالی ؛سپارندمی

 دوری نمایند. 

اندک علمی و  هایتالشبسیار فعال و نوپاست، شاهد  ایپدیدهسالمی بیداری ا کهدرحالی

وظیفه خود  نگارندگان،. هستیممنسجم برای تحلیل، تبیین و معرفی ابعاد آن در مراکز علمی کشور 

به این  کنند تاله به سایر محققان نیز پیشنهاد معظمتبیین این پدیده از منظر  ضمن دانندمی

  بپردازند. تأثیرگذارنده و موضوع ز

تالش شده  ،مقام معظم رهبری در مورد بیداری اسالمی هایدیدگاهدر این پژوهش با توجه به 

آن توصیف و  بتوان با کمک تاارائه شود  ایشاناز منظر بیداری اسالمی  هایمؤلفهاست که ابعاد و 

 . عرضه نموداسالمی تبیین بهتری از پدیده بیداری 

است که  داریریشهبیداری اسالمی یک حادثه سطحی و گذرا نیست بلکه یک پدیده عمیق و 

اسالمی یکی  هایآموزهطلبی مسلمانان و نفی استکبار در تعز  یروحیهریشه در عقاید قرآنی دارد. 

 شودنمیآن تمام  گیریشکلبیداری اسالمی است. بیداری اسالمی با  گیریشکلعوامل  ترینمهماز 

ت و تمدن نوین اسالمی است. مسلمانان باید با توجه به این ماهی  گیریشکلبلکه ابتدای مسیر 
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بیداری اسالمی برای  هایمؤلفهو  از ابعاد اندازچشمت از بیداری اسالمی و همچنین با این واقعی 

 راه تهیه کنند. ینقشهت مطلوب رسیدن به این وضعی 

ما را به دورنمای  تواندمیی در موضوع بیداری اسالمی در این مقاله تحلیل سخنان رهبر 

که مستقیماً به موضوع بیداری  یهایسخنرانیبیداری اسالمی رهنمون سازد. برای این منظور همه 

. بعد از ه استقرار گرفت وتحلیلتجزیهانتخاب و مورد  ،بیشتری داشته تأکیداسالمی پرداخته و یا 

که بتواند  شودمیی از بیداری اسالمی ارائه هایمؤلفهش، ابعاد و بررسی بیانات ایشان با این رو

 نماید.  ایشان معرفی و نظام فکری بر اساس بیانات مندنظام صورت بهبیداری اسالمی را  یپدیده

است که به دنبال دستیابی به مدلی جامع در خصوص  آناصلی این تحقیق  یایدهنوآوری و 

بیداری اسالمی از دیدگاه  هایمؤلفه)این مدل برگرفته از  بیداری اسالمی است هایمؤلفهابعاد و 

تحوالت کشورهای اسالمی  لهمعظممقام  یاندیشهمقام معظم رهبری است( که بتوان بر اساس 

اقدام نمود. بر اساس این مدل  هایمؤلفهمنطقه را تحلیل کرد و در کشور خودمان هم بر اساس این 

بر اساس بیانات  هاآندرک صحیحی از حوادث منطقه و مسائل کشور و تحلیل  انتومیاست که 

مقام معظم رهبری داشت. در ابتدا برای مشخص شدن مبانی نظری پژوهش، مفهوم بیداری اسالمی، 

 .شودمیآن بیان  یآیندهو اهداف و  گیریشکل هایزمینه

ری اسالمی در نظریه مقام معظم و ابعاد بیدا هامؤلفهاساسی تحقیق این است که  سؤال

بیداری اسالمی در اندیشه و منطق بیانی ایشان چگونه  هایشاخصهو  هامؤلفه؟ و اندکدمرهبری 

 ؟شودمی بندیصورت

تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی است لذا فرضیه محور نیست. بنابراین پس از بررسی سخنان 

 قرار خواهد گرفت. وتحلیلتجزیهنتایج حاصله مورد ارزیابی و  هاآنرهبری و تحلیل محتوای 

 رهاتعریف متغی  

 تعریف بیداری اسالمی

 :کنندمیتعریف  چنیناسالمی، این واژه را بیداری  المللیبینمقام معظم رهبری در اجالس 

و  مفهوم بیداری اسالمی به معنای یک واقعیت خارجی مشهود و محسوس است که فضا را انباشته

دشمن را ساقط کرده و  یجبههاز  خطرناکی هایمهرهبزرگی را پدید آورده و  هایانقالبو  هاقیام

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17269) از صفحه بیرون رانده است
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 در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری بیداری اسالمی

، تأمالتی عقالنی است که ریشه در مبانی و بنیادهای معرفت ایخامنه اهللآیتفلسفه سیاسی حضرت 

و  اهللرسولاز تلخیص از منابع دینی و سیره  اندعبارتدینی ایشان دارد که دو ویژگی بارز آن 

مقام معظم رهبری در  .(51: 1390نیا، )مهاجر به مسائل عینی جامعه ییپاسخگوو دوم جنبه  بیتاهل

حیات  هستند که مفاهیمی همچون سعادت و کمال اخروی، یگرایغایتبُعد فلسفی ازجمله فیلسوفان 

به موارد  ایمقوله اگر ،لهگاه معظم. از ندهندمیبه و هدایت، اساس فلسفه سیاسی ایشان را تشکیل طی 

و مبارزه با استکبار نیز در  واهیخعدالتمذکور منتهی نشود اصالت ندارد و حتی مباحثی همچون 

-http://farsi.khamenei.ir/speech) به باشندطی  صورتی مورد تائید هستند که در مسیر رسیدن به حیات

content?id=2820). 

)سیاست( با وصف اسالمی  معتقدند که تدبیر ،سیاست مفهوممقام معظم رهبری در تعریف 

های ظاهری در محدوده انتظار بشر و در عرصه رقابت حیات مادی و هدف و انگیزه برمدارصرفًا 

، نیل بهحیات طی ق برای تحصیل قدرت نیست، بلکه سخن از جلب رضایت خدا و ادای تکلیف، تحق 

 .(436: 1389)مهاجرنیا،  به سعادت ابدی و رسیدن به کمال است

مفاهیم مناسب و جامع برای توضیح و تحلیل ها و کار بردن واژهایشان در مورد اهمیت به

 فرمایند:صحیح مسائل و تحوالت می

که در هر حرکت عمومی و در هر نهضت الزم است، این است که بر اساس تفکرات  چیزهایییکی از 

سازی بشود، هم بایستی نهادسازی بشود. ای این نهضت و این جریان، هم بایستی واژهو مبانی پایه

، شودمیمطرح  -مثل فکر حکومت اسالمی و نظام اسالمی و بیداری اسالمی  -جدید وقتی یک فکر 

های متناسب خودش ؛ لذا این حرکت و این نهضت باید واژهکندمیمفاهیم جدیدی را در جامعه القاء 

 های بیگانه وام گرفته شود، فضا آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته خواهد ماندرا دارا باشد؛ اگر از واژه

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17559). 

و  شودنمیمفهومی جدید محسوب  مقام معظم رهبریاسالمی در اندیشه سیاسی بیداری 

. اندکردهاین واژه را تکرار  بارهادر سخنان خود  این از پیش، معظم له یستماحصل تحوالت اخیر ن

ایجاد یک حالت  معظم رهبری عبارت است از موجز و مختصر در نگاه مقام صورتبهبیداری اسالمی 

بیرونی منجر  هایدگرگونیدر امت اسالمی که به تحوالت و  ایآگاهیبرانگیختگی و 

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

بیداری اسالمی در ایران،  نظریه بیداری اسالمی است. هایمؤلفهبررسی ابعاد و  به دنبالاین مقاله 

علل متعدد و  تواندمیاین نوشتار  ازنظربرخوردار است که  توجهیقابلاز پشتوانة فکری و معنوی 

، میق محافل علمی و سیاسی از اسالمپذیری عسیاسی حاکم، تأثیرمتفاوتی همچون نوع نظام 

و  هاهاکثر مقال همچنین. کند، داشته باشدانکارناپذیر می هاخیزشت ماهیت اسالمی قوی این واقعی 

در چارچوب  اندنگاشته شده ایران در پیرامون این مسئله دانشگاهیکه در محافل علمی و  هاییکتاب

اند که به شمایی کلی و مختصر از مردمی منطقه پرداخته هایخیزشهمین موضوع به تحلیل 

 شود: در مقام پیشینه اشاره می شدهتدوینمنابع  ترینمهم

بیان « بیداری اسالمی و جامعه جهانی مهدوی» ( در پژوهشی با عنوان1392) پورقیومی. 1

طبیعی در کنار عنایات الهی  قواعدطی شدن  ،که بنا بر نظر متخصصان، الزمه عصر ظهور داردمی

خاص  هایویژگییط و حکایت از شرا منطقه وقوع انقالب در کشورهای عربی سویکاست. از 

 سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حاکم بر این کشورها دارد. 

دیکتاتوری، وابستگی حکام به  هایرژیمعواملی چون وجود  ،در بعد مسائل مربوط به حکومت

در تمامی  فاقات بهفلسطین و عوامل اقتصادی  مسئلهت در قبال مسئولی استکبار، عدم احساس 

 جهانی امام عصر برای حکومت یو شرایط هاویژگیند. از سوی دیگر کشورهای هدف دخالت داشت

 ازجملهکشورهای انقالبی انطباق دارد.  ویژهبهکه در برخی وجوه با شرایط فعلی جهان  ذکرشده

اشاره  استکبارستیزیو  خواهیعدالت، وحدت طلبی، خدامحوری، گراییاسالمبه  توانمی هاویژگی

 کرد.

با عنوان فرعی بیداری  انقالب اسالمی و انفتاح تاریخ( درکتاب 1391حسین کچوئیان ). 2

که بر کشورهای شمال آفریقا و منطقة  گویدمیاسالمی در بهار عربی، از نسیم بیداری اسالمی سخن 

نویسنده، نقطة شروع این بیداری، انقالب اسالمی ایران است.  زعمبه. خاورمیانه وزیدن گرفته است

تاریخی، این است  هایدادهو استنادهای نظری به  شده ارائهاستدالل نویسنده با توجه به فرضیات 

 . گرفتنمی، شکل داد، این تحوالت نیزیران رخ نمیکه اگر انقالب اسالمی در ا

اخیر منطقه، معروف به بهار  ریشه و مبنای تحوالت»( در مقالة 1390صادق زیباکالم ). 3

تحوالت و  هایریشهنظام جمهوری اسالمی ایران به  نگاه مسئوالن حریصح تشریبا « عربی
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، از هاجنبشو تأثیرپذیری این  ستیزیغربمنطقه و تأکید آنان بر بیداری اسالمی،  هایخیزش

 هایجنبهسال پیش در منطقه زده است به بیان  وچندسیانقالب اسالمی ایران که  ایجرقه

ی منطقه پرداخته و معتقد است که هاجنبشو ضد دیکتاتوری  خواهیآزادی ،خواهیدموکراسی

 اعتراضی را در این جهات جستجو کرد. هایحرکتباید انگیزه و هدف اصلی این 

به وجود جریانی از « ایمان به بهار عربی»با عنوان  ایمقالهدر  (1390) بروس فیلر. 4

پس از حوادث  گراییاسالمها از و نه با درک آمریکایی کند که نه بنیادگراستاشاره می خواهیاسالم

سقوط حسنی  دینی را که پس از هایعداوت ،بلکه این جریان در مصر یازده سپتامبر مطابقت دارد.

نگارنده مدعی است که نزاع اصلی در  شدن داشت را به حاشیه رانده است. ورشعلهمبارک امکان 

و اذهان جوانان است که با دو روایت رقیب روبرو  هادلب خاورمیانه در حال حاضر، برای تصاح

 اند. رأی که خود به ایجاد آن کمک کرده هایصندوقزیستی و هم ،اسالمگرایان و افراط ،هستند

. این (1391 )جمعی از نویسندگان، اسالمی گراییعملمبانی فلسفی و  ،بیداری اسالمیکتاب . 5

ضمن نگاهی گذرا  آن از پسکند و پیشبرد مباحث نظری مطرح میکتاب چارچوبی مفهومی برای 

به وضعیت شماری از این کشورها پیش  ،رسیدن بیداری اسالمی و به نتیجه هاچگونگی وقوع قیام بر

ها و با بررسی شرایط سیاسی و اقتصادی موجود، آموخته همچنین پردازد.قالب میاز انپسو 

  .شودیاسی سراسر خاورمیانه عربی مطرح میآموزنده برای زندگی س هایدرس

نوشتة اسماعیلی، نیکو و گل محمدی  اسالمیبیداری  ژئوپلیتیکو پیامدهای  هازمینه کتاب. 6

( در هفت فصل و با بیش از چهار زیرمجموعه به بررسی موضوعاتی چون گونه شناسی 1391)

تاریخی، مفهوم سکوالریسم و ...  هایریشه، نظریة انقالب دینی و بیداری اسالمی، هاانقالب

 .پردازدمی

کنند که حرکت و آثار انقالب اسالمی با نگاهی کالن به انقالب اسالمی بیان می نویسندگان

آنان با اشاره به  ی دارد.شود، بلکه دیدگاهی فرامل  ایران در چارچوب مرزهای یک کشور خالصه نمی

الگوی  ، با ارائةکه تفکر و طرح امام خمینی انددعیمخاورمیانه،  هدر منطق ویژهبهصدور انقالب 

 هایارزش بر اساست سیاسی و دینی جدیدی توانست هوی  ،عملی و نظری از جمهوری اسالمی

زمینة مشارکت  ،مختلف هایعرصهحضور مردم در  داشتننگهدینی به مسلمانان ببخشد و با زنده 

 و حق تعیین سرنوشت مردم را فراهم کند.
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تالش کرده تا اخبار  بهار عربی در پرتو بیداری اسالمی( در کتاب 1391) ، عارفینی. حس7

کشورهای مصر، تونس و لیبی را با تأکید بر اسالمی بودن خاستگاه تحوالت در این کشورها تحلیل 

اثرگذاری قرآن و حدیث در  کند. زیرا که آغاز اعتراضات با نماز جمعه و از مساجد شروع شده است.

در تونس  گرایاناسالمگرفته و سپس پیروزی  هاآناین تحوالت را شاهدی بر اسالمی بودن  ظهور

 دالیل اسالمی بودن تحرکات منطقه دانسته است. عنوانبهقالب را ناز اپسو مصر 

، استکبارستیزی :از ندعبارتتحقیق آمده  یپیشینهکه در  هاانقالب ۀمشترک هم هایویژگی

 ترکاملو  ترجامعرا نظریه بیداری اسالمی  هاویژگیاین اسالمی،  یهاشیگراه به بودن و توج مردمی 

 . نمایدمیبهار عربی تبیین  هیاز نظر

 روش پژوهش

این پژوهش بر مبنای پارادایم کیفی و با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا صورت گرفته است. 

کالمی،  صورتبهرا  مطالعه مورد هایواقعیتدارد که  سروکار هاییدادهتحقیق کیفی با  طورکلیبه

. این نوع تحقیق بر معنایی که افراد دهدمیتصویری یا امثال آن نمایان کرده و مورد تحلیل قرار 

 دارد تأکیددر ذهن دارند،  موردمطالعهدر فرایند اجرای تحقیق( از پدیده  کنندگانشرکت) ربطذی

)نگاه از درون( به کشف  ق روش کیفی، با تمایل به روش امیکاوقات محق  اغلب  .(42: 1389)بازرگان، 

 درست یا غلط باشند هاآناز اینکه  نظرصرف، پردازدمی اشمطالعه موردافراد  هاینگرشو درک 

 .(53: 1387)محمدی، 

تعیین وجود کلمات و  منظوربهیک ابزار تحقیق است که  ،در دیدگاه کیفی، تحلیل محتوا

ق، وقوع و تکرار و و محق  گیردمیقرار  استفاده موردسری از متون  ن در متن و یا یکم معی مفاهی

درون متون، نویسندگان، شنوندگان و  هایپیامو سپس  دهدمیرا مورد تحلیل قرار  هاآنارتباطات 

 کندمیقسمتی از آن بوده را استنتاج و عهدی که آن کلمات و مفاهیم،  حتی فرهنگ و زمان

 .(83: 1394عبدالخانی، )

 نگریسته شده است. هاداده وتحلیل تجزیهدر این پژوهش به تحلیل محتوا از دید روش 
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 هاداده وتحلیلتجزیهو  آوریجمعروش 

در بین بیانات  "بیداری" برای این پژوهش، با استفاده از جستجوی موضوعی لغت موردنیازی هاداده

 العظمیاهللآیترهبر معظم انقالب، نمایه شده در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر حضرت 

 فیش(برگه یادداشت ) صورتبهآمد. نتایج جستجوی بیانات معظم له که  به دست ایخامنه

 ن شده است:، حول موضوعات و ابعاد مختلف بیداری اسالمی در جدول زیر بیااندشدهتنظیم

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

نشانگرها 

)کدها(
 

 )داده( نکات کلیدی

ابعاد
 

مؤلفه
ها

 

مقوله
ها

 

PA1 

مجاهد، مردم جوان،  جمهوری اسالمی سرزمین وسیع، مل ت -

حرکت  پرانگیزه، مؤمن، معادن سرشار، استعداد برتر از متوس ط دنیا و

ی مایه هاآنبه سمت علم و پیشرفت ]دارد[. البت ه چنین ایرانی برای 

مسلمان  هایملتدر مقابل  شودمیالگو درست  [چون] خطر است؛

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35186) 

ایران به دنیا الگو داد و با افکار خود و مفاهیم جدیدی که  ملت -

ای که کرد و با مطرح نمود و با جهاد جانانه مسلماناندر دنیا برای 

در دوران  شجاعتی که مرد و زن و جوان و پیر ایرانی

عمر انقالب از خود نشان دادند، توانست  یوچهارسالهبیست

را به خود متوجه کند و موج بیداری اسالمی را  مسلمان هایملت

لذا با این کانون  که روستازاینآورد.  به وجوددر کشورهای اسالمی 

 ترندجا و از همیشه دشمنمرکزی بیداری اسالم از همه

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3180). 

و  پرداخته و ساختهتاریخ، به مسلمانان  عظمت اسالم در طول -

ی بندگی ایران آماده ی برای بندگی خداست. اگر ملتآماده حقیقتاً 

توانست این حرکت عظیم را انجام بدهد و امروز خدا نبود، نمی

ی اسالمی در میان مسلمانان سرتاسر ی جامعهالگو و نمونه عنوانبه

مجاهدت و فداکاری و بیداری و آگاهی در میان  یعالم، بلکه نمونه

ن امروز هم ملت ایرا مستضعف، معرفی بشود. اگر هایملتی همه

بخواهد این بار سنگین امانت را بر دوش خود حمل کند و به 

ی
ی اسالم

ت بیدار
ض
ی در نه

ب اسالم
جایگاه انقال

 

ی
ی اسالم

ت ایران از بیدار
حمای

 ؛
ی
ی اسالم

آینده بیدار
؛ 

ی
ی اسالم

پیوند بیدار
؛ 

ی 
ی بیدار

ایران الگو
 

ت ایران
ت مل

مسئولی
؛ 

ی
ت ایران از بیدار

حمای
؛ 

ی
ی اسالم

آینده بیدار
؛ 

ی
ی اسالم

پیوند بیدار
؛ 

تأثیر
 

ایران 

ی
در بیدار

؛ 
تأثیر
 

ی
امام خمین

؛ 
ی
ی اسالم

ی بیدار
الگو

؛ 
ی
ب اسالم

ت با انقال
شباه

؛ 
ی
ی بیدار

تجربه عمل
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 مطلوب برساند، جز خودسازی هیچ راهی ندارد سرمقصد

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2302). 

نشر فرهنگ اسالم ناب و تفکر دینی و ترویج تفکری است که  -

اسالم، به شکل انجامید. نام اسالم و حقیقت  به بیداری دنیای اسالم

بعضی غلیظ، در بین  در بین -فردی در سراسر دنیای اسالم بود 

 ت و به امت اسالمیا نگاه اسالم به دنیا، به مل  ام   - تررقیقبعضی 

عنوان یک موجود عظیم و دارای استعداد فراوان و قادر به حرکت به

است که در ایران اسالمی ریشه گرفت و ظاهر  و بیدار شدن، نگاهی

 ی دنیا اشعاع کردشد و به همه

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3192). 

PA2 

مسلمان و بالیدن نهال مقاومت اسالمی،  تبا موج بیداری ام  -

و درماندگی در  های ناتوانیه و نشانهفروریخت ،آن هیبت دروغین

غاصب آشکار گشته است رژیم 

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

، از داریمبرنمیمقابله با ظلم دست  بدانند ما از هاآمریکایی -

 داریمبرنمیحمایت از ملت فلسطین دست 

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

باید در  ازجملهبیداری اسالمی را  هاینهضتدرستی مسیر  -

ی فلسطین جستجو کرد. .... وجوب آنان در قبال مسئله گیریموضع

فاق ات  ایستادگی و مبارزه در برابر این دشمن حربی و غاصب، مورد

ی جریانات صادق و سالِم اجماع همه محلی مذاهب اسالمی و همه

-http://farsi.khamenei.ir/speech) است مل ی بوده

content?id=22405). 

در حال منطقه غرب آسیا امروز به برکت بیداری اسالمی،  -

منطقه است. این موقعیت را باید  ی اینتعیین سرنوشت آینده

و حساس از  بشناسیم، آن را قدر بدانیم؛ نگذاریم این موقعیت مهم

ی قدس شریف و فلسطین مظلوم در متن این دست برود. مسئله

در قلب حوادث خاورمیانه است  دارد وقضایا قرار 

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

اسالمی، بار دیگر به  ی فلسطین به برکت بیداریامروز مسئله -

ی اصلی دنیای اسالم تبدیل شده است؛ نباید بگذارید یک مسئله

ی
ی اسالم

ص و معیار بیدار
ن شاخ

مسئله فلسطی
 

ن
تمرکز بر مسئله فلسطی

؛ 
ن
دفاع از مردم فلسطی

 

ی
ک بیدار

ن محر
فلسطی

؛ 
ن
ت از فلسطی

حمای
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ندهای ها و ترفبرجستگی و این امتیاز از بین برود و زیر توطئه این

ی دشمنان امت اسالمی پنهان بماند. مسئله و هامسلماندشمنان 

 ی اصلی استطین یک مسئلهفلس

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

حتی بخشی از علل های اخیر در فلسطین و های سالپیروزی -

 هایگروه بیداری اسالمی در منطقه، نتیجه ایستادگی مردم و

های آینده و تحقق وعده الهی فلسطینی بوده است و پیروزی مقاومت

همین ایستادگی و مقاومت است  درگرونیز 

(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=19019 .)

با سقوط حاکم وابسته و فاسد و دیکتاتور، کار  احساس و گمان اینکه

پیروزی و به دنبال آن کم  تمام شد. راحتِی خیالِ ناشی از احساس

، نخستین خطر است هاعزمها و سست شدن شدن انگیزه

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

PA3 

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

باشد. ما با این خطرها پس  شدهشناختهعالج،  پیش نیاید و چاره و

را شناختیم و  هاآن رو شدیم واز پیروزی انقالب اسالمی روبه

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

گذشتیم. البته  سالمتبه هاآنمان، از بیشتر فداکاری مردم

راسخ از سوی ملت ما همچنان  ها از سوی دشمن و عزمتوطئه

-http://farsi.khamenei.ir/speech) ادامه دارد

content?id=17269). 

ایمان داشته  هاهدفبه این راه و به این  اگر گویدمیقرآن به ما  -

ستید؛ شک شما پیروز ه باشید و در راه این ایمان حرکت کنید، بدون

 مسلمان یاد بگیرند، این هایملتاین درس قرآن است؛ این را باید 

ترین مسلمان باور کنند؛ اگر باور کردند، بر پیچیده هایملترا باید 

اطالعاتیِ دشمن پیروز خواهند شد؛ اگر سستی  تجهیزات نظامی و

به خدای متعال ضعیف  کنند، اگر احساس ضعف کنند، اگر توکلشان

 یقیناًه لبخند دشمن، به ترفند دشمن اعتماد کردند، شود، اگر ب

-http://farsi.khamenei.ir/speech)شکست خواهند خورد   

content?id=20076). 

ب
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جاهالنه  هایتعصبو  یگر یقشرنباید با تحجر و  گرائیاسالم -

باشد.  پررنگمیان این دو نیز باید  و افراطی مشتبه گردد. مرز

است، عامل  مذهبی که غالبًا با خشونت کور همراه هایافراط

 واالی انقالب است هایهدفماندگی و دور شدن از عقب

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

شکست  درنتیجهی جدا شدن مردم و {مایهگریافراطی} -

-http://farsi.khamenei.ir/speech) انقالب خواهد بود

content?id=17269). 

های اسالمی را عقیم و آمادگی بیداری تواندمی [گری]افراطی -

 و مهردیگر،  روحی پدید آمده در دنیای اسالم را ضایع سازد و بار

مسلمان را به رکود و انزوا و انحطاط بکشاند  هایملتدراز،  هایموم

آنان همچون نجات فلسطین و نجات  مهماساسی و  و مسائل

صهیونیسم را به دست  اندازی آمریکا ودست مسلمان از هایملت

-http://farsi.khamenei.ir/message) فراموشی بسپارد

content?id=24203). 

ی عبوس و نیستند که با چهره مظهر بیداری اسالمی کسانی -

مواجه  -حتی با مؤمنین و مسلمین -دنیا  یبا همهی خود گرفته

را  ایهعد گرایی، را با قوم ایهعد  ؛ کنندمیرا تکفیر  ایهعد شوند؛ می

قرار  موردتهاجمهای نادرست را به بهانه ایهعد ، گراییطایفه با

چنین کسانی  اصالً که  مشکوک است تشد  ه ب هاایندهند. وجود می

اسرائیل و  جاسوسی هایهمان عوامل سرویس درواقعهستند یا 

؛ چهار نفر آدم کنندمیطور فعالیت اند که دارند اینامریکا و انگلیس

اند. این هم واقعیتی را هم دستخوش فعالیت خودشان کرده غافل

 کرد آن را انکار شودنمیاست که 

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3305). 
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PA4 

 هایتمل  عالج این بیماری، احساس اتحاد بین مسلمین است؛  -

 هایگروهمتحد شوند. در داخل هر کشور،  باهممسلمان باید 

هم  دستبهدستمختلف، باید  هایجناحمختلف، مذاهب مختلف، 

ای و جناحی بدهند؛ اختالفات فکری و عقیدتی و سیاسی و سلیقه

اساسیِ خودشان حاکم نکنند، تا بتوانند در مقابل  هایحرکترا بر 

است. با انواع حیل دارند تالش  دشمن بایستند؛ امروز راه، فقط این

سرشان  هامسلمان بینید شما. وقتیکنند؛ می ایجاد اختالف کنندمی

 ی فلسطین در حاشیه قراربه اختالف با یکدیگر مشغول شد، مسئله

خواهی آمریکا و غرب، در حاشیه ؛ ایستادگی در مقابل زیادهگیردمی

های خودشان را که نقشه کنندمیامکان پیدا  هاآن؛ گیردمیقرار 

-http://farsi.khamenei.ir/speech) عمل کنند

content?id=21969.) 

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

آید؛ ما را ، به کمک آگاهی ام ت اسالمی میدهدمی اسالم رخ دنیای

 ترمشخصما  وظایف ما را برای ،کندمیتر ، روشنکندمیتر آگاه

ى اسالم . دشمنان اسالم از این بصیرت مؤمنین و ام تکندمی

 لینباوروز تقویت بکنیم؛ ؛ ما این بصیرت را باید روزبهاندبیمناک

 را بشناسیم هاچالشاست که این  مرحله همین

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

ی استکبار و ارتجاع حت ی سخنگویان جبهه بیداری اسالمی که -

، حقیقتی ترسندمیو  کنندمیاز به زبان آوردن نام آن نیز پرهیز 

 های آننشانه توانمیاست که اکنون تقریباً در سراسر دنیای اسالم 

در  ویژهبهی آن، اشتیاق افکار عمومی و را دید. بارزترین نشانه

احیاء مجد و عظمت اسالم و آگاه شدن آنان از  قشرهای جوان، به

یح و ی وقشدن چهره المللی و آشکاری بینماهیت نظام سلطه

است که بیش از دویست  هاییکانونو  هادولتستمگر و مستکبر 

های خونین خود را در زیر پنجه غیر اسالمیاسالمی و  شرق ،سال

را دستخوش  هاملتهستی  فشرده و با نقاب تمدن و فرهنگ،

 اندکرده ی خودو تجاوزگرانه رحمانهبیطلبیِ قدرت

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405). 
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ی تلخ و دهشتناک بیداری اسالمی باید تجربه هاینهضت در -

و رفتار و سبک زندگی،  تبعیت از غرب در سیاست و اخالق

 تدائم باشد. کشورهای مسلمان در بیش از یک قرن تبعی   موردتوجه

مستکبر، به آفات مهلکی همچون  هایدولتاز فرهنگ و سیاست 

و فقر اقتصادی، سقوط فضیلت و  سیاسی، فالکتت وابستگی و ذل  

در حالی  آور علمی، دچار شدند و اینماندگی خجلتاخالق، عقب

 های این عرصهدر همه انگیزافتخارای بود که امت اسالمی از سابقه

-http://farsi.khamenei.ir/speech) برخوردار بود

content?id=22405). 

 تی، در بخشی از دنیایمد  ایبیداری اسالمی ممکن است بر -

کن نخواهد شد؛ گسترش اما بالشک ریشه اسالم سرکوب بشود

در کشورها و در  خواهد یافت؛ و این فهم، این ادراک، این دریافت

 هاه به این آسانینیست ک ل جوان مسلمان در این منطقه، چیزینس

ممکن  انهایشتالش، کنندمیه تالش بتوانند آن را از بین ببرند؛ البت  

آمیز هم به موفقیت برای مدت کوتاهی هابخش از است در بعضی

ابتر است  درنهایتنظر برسد، اما 

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

آن منطقه که  واسطه به هایتمل  نداریم که  ما البت ه تردید -

نخواهند داد که اهلل اجازه بإذن بیداری اسالمی را تجس م بخشیدند،

و وابسته و  ی زمان به عقب برگردد و دوران زمامداران فاسدعقربه

استکباری در  هایقدرتدیکتاتور، تکرار شود، لیکن غفلت از نقش 

ویرانگر، کار آنان را دشوار خواهد کرد و  هایدخالتو  انگیزیفتنه

 کندبه عقب خواهد اف هامهر و موم و رفاه را تبامنیو  تعز  دوران 

(http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=24203). 

ی بزرگی که در دنیای اسالم به وجود آمده است که حادثه این -

عظمتی پیدا کرد و بعد به کشورهای  از تونس شروع شد و در مصر

ندارد؛ در  ی عجیبی است، نظیردیگر منتقل شد، این یک حادثه

ی عظیمی ، این حادثه یک حادثهدکنمیتاریخ ما هرچه انسان نگاه 

مسیر دنیا را  تواندمیی معمولی نیست. این حادثه حادثه است،

ار و صهیونیزم را بر دنیای ی استکبظالمانه تسلط تواندمیعوض کند، 
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 تواندمیقطع کند،  متمادی است ادامه دارد، هایمهرومومکه  اسالم

اینکه تداوم پیدا کند  شرطبهل کند؛ ت اسالمی را متشک ام 

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

PA5 

های میدان شد؛ با جاذبه وارد [امام خمینی] تنهنفر یکیک  -

ات ذاتی و اکتسابی در عظیمی که خدای متعال به برکت خصوصی 

و پاها را به  هادسترا مجذوب خود کرد؛  هادلقرار داده بود،  او

را به اندیشیدن انداخت و این حرکت عظیم  حرکت وادار کرد؛ مغزها

اسالمی را در دنیا به  و نهضت عظیم جهانی و بیداری اینجارا در 

-http://farsi.khamenei.ir/speechوجود آورد )

content?id=2974.) 

متفر ق هستند، این کار  های دینی در آن کشورهاچون دستگاه -

 ا در جمهوریی الزم نرسید ام  استمرار نیافت و بیداری به نتیجه

، حضور مردم در درنتیجهاسالمی، تداوم حضور علما و روحانیون و 

 حرکت انقالب را ممکن کرده است ها، استمرارعرصه

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

اخیرًا رخ داد در دنیای اسالم در این  در این حوادثی که -

به شدند،  لمتحم  هاییخسارتبینید ی ما، هر جایی میمنطقه

خط  درست باید بکنند، یک  کارچه دانستندنمیاین است که  خاطر

جور هم جوری شد؛ البت ه اینحاکم نبود بر کارها؛ خب این راهنما

ی اسالمی و ات فاقی که در منطقه نخواهد ماند. اینجا هم آن

ای سابقهبی چیزیک -آن بیداری  -کشورهای اسالمی افتاده است 

است، کار خودش را خواهد کرد 

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

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

ی این است که عمق بیداری نشانه اشهمه هااین، کنیدمیمشاهده 

، نشد ه خوب مدیریتاسالمی در این کشورها وجود دارد؛ البت 

این است که شما این  هاحرفری کردند. یکی از همین گناشی

کردند که  کارچهکنید، ببینید کجا اشتباه کردند؛  ها را پیداناشیگری

؛ این یکی از کردندمینکردند که باید  کارهاییچه، یا کردندمینباید 
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 ی استای دانشجویهحلقه هایبحثموضوعات مهم 

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

الب نظر من مهم است که بدانیم و مقایسه کنیم بین انق به -

انقالب  عنوانبه آنچهایران و  اسالمی و تشکیل نظام اسالمی در

 هاآفتآنجا این  ...اسالمی مثالً در کشور بزرگی مثل مصر اتفاق افتاد

ی بسیار دردناکی است ی مصر، صحنهبه وجود آمد. امروز صحنه

، واقعاً دردناک است. این به خاطر کنیممیماها که نگاه  برای

، شد؛ شدمیی نباید یک کارهای که صورت گرفت؛ اشتباهاتی است

 نظایر مقایسه شود با هااینوقت ، نشد. آنشدمیی باید یک کارهای

و  ل چگونه عمل شداو  اینجا ازخودش در نظام جمهوری اسالمی؛ 

 خیلی مهم است هااینما  آنجا چگونه؟ به نظر

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

ت برای بیداری اسالمی در کشورهای هدف بلندمد   لزوم ترسیم -

را باید  هاملتبیداری  که واالییی متعالی و مسلمان است؛ نقطه

نقطه  این شناساییدهد و آنان را به آن نقطه برساند. با  وسوسمت

میانی و  هایهدفی راه را ترسیم کرد و نقشه توانمیاست که 

 ودنم نزدیک را در آن مشخص

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

ن ایجاد تمد  »چیزی کمتر از  تواندنمیی این هدف نهای -

ابعاض خود در قالب  یبا همهت اسالمی ام   باشد.« درخشان اسالمی

مطلوب قرآن دست یابد.  و کشورها، باید به جایگاه تمد نیِ هاملت

ی همه از هاانسانمندی ن، بهرهی اصلی و عمومی این تمد  شاخصه

ای است که خداوند برای تأمین سعادت مادی و معنوی هایتظرفی 

 استه کرده عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبی و تعالی آنان، در

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405.) 
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PA6 

 ، مردم را به میدان کشاند«دین»اسالمی هم  ی بیداریدر زلزله -

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

به سوی  هاآندنیای اسالم و مد نگاه  امروز افق دید جوانان -

-http://farsi.khamenei.ir/speech) اسالم است

content?id=3305). 

ی معادالت اجتماعی و سیاسی جهان از حاشیه اکنون اسالم -

ی حوادث عالم، جایگاهی کنندهتعیین و در مرکز عناصر شدهخارج

ی زندگی و در عرصه ای رابرجسته و نمایان یافته است و نگاه تازه

 کندمیعی عرضه سیاست و حکومت و تحوالت اجتما

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

ی که وسیله کنندمیامروز احساس  مردم دنیای اسالم -

اسالم است  ی استقاللشان،شان، وسیلهی سربلندیتشان، وسیلهعز 

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

ت در دنیای اسالم یِ یک مل مل ی آرزوهای به برکت اسالم، همه -

-http://farsi.khamenei.ir/speechبرآورده شود ) تواندمی

content?id=21969). 

ط توانند در مقابل تسل  اسالمی به برکت اسالم می هایتمل  -

ی ی ظالمانهغربی، در مقابل سلطه هایدولتر تکب  غرب، در مقابل

غربی  هایدولتبار استک غربی، در مقابل استثمار و هایدولت

-http://farsi.khamenei.ir/speech) بایستند

content?id=21969). 

اسالمی، تنها چیزی  اجتماع مردم بر اساس شعارهای دینی و -

 ی ممتد وو ما تجربه را پیش ببرد هاتبملاین  تواندمیاست که 

 ای در این زمینه داریمطوالنی

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

دار است، پایه ،اسالمی، این حرف بیداری وییمگمیاینکه  -

آزادی را  ،خواهندمیمسلمان عدالت را  هایتمل  دار است. ریشه

را  هاانسان، اعتنای به هویت خواهندمیساالری را ، مردمخواهندمی

بینند، ... را در اسالم می هااین ؛خواهندمی

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

ی
ی و اسالم

دین
 

ی
ی دین

پایبند
؛ 

ی
ت اسالم

ی هوی
بازیاب

؛ 
ن و استقرار 

ی دی
احیا

؛ 
ی
ت دین

حکوم
 

ی
ت اله

صر
ن

؛ 
ق 
اعتماد به تحق

وعده
ی
ها

 
ی
اله

؛ 
اتکا
 

به اسالم
؛ 

ت 
حاکمی

ش
ارز

ها
؛ 

ی
ت اسالم

هوی
؛ 

ی
ت اسالم

ی هوی
بازیاب

؛ 
ی
ی اسالم

ق بیدار
منط

؛ 
اسالم

ی
خواه

؛ 
ش مسلمانان به 

گرای

اسالم
 



 1397بهار و تابستان ، 7ة شمار، ديشنامة واليتان تخصصي –دوفصلنامة علمي 

 

90 

به این اهداف بلند دست  شودنمیبدون مبنای فکری هم که  -

منطقه  هایتمل ایمان و اعتقاد  برحسبمبنای فکری  پیدا کرد. آن

 این است هاجنبشاسالمی. ماهیت  عبارت است از اسالم و بیداری

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

اند؛ لیکن حقیقت همین منطقه به اسالم برگشته هایتمل  -

مسلمان دمیده شده است  است. نفس اسالمی درکشورهای

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

 هاتمل  ی آمریکا و غرب با این نشاندهام دستوابستگان و حک   -

احساس کردند که جز قیام، جز حرکت  هاتمل  کاری کردند که این 

نیست؛ لذا قدم در  هاآنراهی در مقابل  عظیم عمومی، جز انقالب،

 روندمیاین راه گذاشتند و دارند پیش 

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

ت اسالمی است؛ ؛ حرکت ام هاستتمل  این حرکت، حرکت  -

به سمت اهداف اسالمی است؛  حرکتحرکت با شعار اسالم است؛ 

 هاستتمل ی بیداری عمومی دهندهنشان

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

خرسند است که  ت ایران سرافراز است، مفتخر است ومل  -

ی این راه بوده است و ایستادگی و استقامت کرده است آغازکننده

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

حداقل از  -از شرق دنیای اسالم  امروز بیداری اسالمی، -

خواهی دارند اسالم است. مردم فراگرفتهتا شمال آفریقا را  -پاکستان 

اند؛ این خطر بزرگی برای امریکاست و آن را علنی کرده

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3186). 

اسالمی در همه جای جهان اسالم وزیده و پا نسیم بیداری  -

جدی بدل شده است.  ایمطالبهعرصه عمل، به  نهادن اسالم به

نخبگان یافته و در مد  جایگاهی واال در ذهن« اسالم سیاسی»نظریه 

 نگاه آنان، افقی روشن و امیدبخش گشوده است

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

و از فراگیری اندیشه  کنندمیاری اسالمی را حس آنان بید -

. کنندمیشدت احساس خطر ه حاکمیت اسالم ب و« اسالم سیاسی»
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امیدوار، بپاخیزد به  آنان از فکر روزی که امت اسالمی یکپارچه و

-http://farsi.khamenei.ir/message) لرزندخود می

content?id=122). 

سالم محسوس است؛ بیداری اسالمی در سرتاسر دنیای ا -

ی دنیای اسالم عظیمی در مراحل مختلف در همه حرکت و نهضت

ی مبانی اسالمی، که مایه ؛ میل برگشت به اصول وشودمیمشاهده 

است ی ت و پیشرفت و ترق  عز 

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

 
 از: اندعبارتدر این پژوهش شش بعد محوری برای بیداری اسالمی شناسایی شدند که 

 ؛جایگاه انقالب اسالمی در نهضت بیداری اسالمی. 1

 ؛مسئله فلسطین شاخص و معیار بیداری اسالمی. 2

 ؛بیداری اسالمی شناسیآسیبماهیت . 3

 ؛مردمی بودن ماهیت بیداری اسالمی. 4

 ؛و مدیریتی بیداری اسالمی ارستیزیاستکبماهیت سیاسی . 5

 ؛ماهیت دینی و اسالمی بیداری اسالمی. 6

 بیداری اسالمی هایفهمؤل فراوانی ابعاد  -2جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی متغیر

 60/27 60/27 159 )مردمی( اجتماعی و فرهنگی

 08/27 08/27 156 ( و مدیریتیاستکبارستیزی) سیاسی

 79/19 79/19 114 جایگاه انقالب اسالمی در نهضت بیداری اسالم

 50/12 50/12 72 دینی و اسالمی

 94/6 94/6 40 بیداری اسالمی شناسیآسیب

 08/6 08/6 35 مسئله فلسطین شاخص و معیار بیداری اسالمی

 100 100 576 جمع

  00 0 جواببی

  100 576 جمع کل
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 ابعاد بیداری اسالمیمدل مفهومی 

1 
جایگاه انقالب اسالمی در بیداری 

 اسالمی

 حمایت ایران از بیداری
 تت ملّمسئولیّ

 تحمایت ملّ

 آینده بیداری

 پیوند بیداری

 تأثیر انقالب

 پیوند بیداری

 تأثیر ایران

 تأثیر امام خمینی

 ایران الگوی بیداری

 الگو بیداری

 انقالب شباهت با

 تجربه عملی بیداری

2 
شاخص بیداری  ،مسئله فلسطین

 اسالمی

 ک بیداری اسالمیفلسطین محرّ تمرکز بر مسئله فلسطین

 حمایت از فلسطین دفاع از مردم فلسطین

 تهدیدات بیداری آسیب شناسی بیداری اسالمی 3

 های غربدخالت

 عناصر وابسته

 ایهجوم رسانه

 اقتصادی محاصره

 تفرقه
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 ترور نخبگان

 هاآسیب

 عدم اعتماد به دشمن

 ترس از دشمن

 نفی افراط گرایی

 نفی الگوهای غربی

 حضور در صحنه

 تحمل سختی

 سهم خواهی

 احساس ضعف و سستی

 اهمیت شناخت خطرها

 ماهیت اجتماعی و فرهنگی 4

 حضور مردم

 در بیداری اسالمینقش زنان 

 بیداری جوانان

 مردمی بودن

 اتحاد و همدلی اتحاد و انسجام

 بیداری عمومی
 هابیداری ملت

 بیداری عمومی

 آمادگی عمومی

 آمادگی جهاد

 ایستادگی و مقاومت

 تداوم بیداری

 هوشیاری عمومی

 آزادی و استقالل

 جلوگیری از انحراف

 مقابله با اختالف

 تفرقه افکنی دشمن

 خطرات پیش روی بیداری اسالمی

 آگاهی بخشی
 هاآگاهی بخشی به ملت

 آگاهی دنیای اسالمی

 نقش علما و نخبگان نقش روشنفکران

 ریشه بیداری

 استکبار ستیزی ماهیت سیاسی و مدیریتی 5

 مقابله با نفوذ مجدد آمریکا

 های بزرگبا قدرتمقابله 

 استکبار ستیزی
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 بصیرت سیاسی

 دشمنی جبهه کفر و استکبار

 دشمن شناسی

 هوشیاری سیاسی

 اهداف بیداری

 ت و اقتدار ملیعزّ

 تالش برای تحقق تمدن اسالمی

 اهداف بیداری اسالمی

 رهبری و مدیریت

 بسیج منابع و نیروهای جهان اسالم

 مدیریتیضعف 

 سازماندهی

 رهبری

 ماهیت دینی و اسالمی 6

 پایبندی دینی

 نصرت الهی

 اعتقاد به تحقق

 اتکا به اسالم

 هاشحاکمیت ارز

 بازیابی هویت اسالمی

 هویت اسالمی

 بازیابی هویت

 منطق بیداری

 احیای دین و استقرار
 گرایش مسلمانان

 اسالم خواهی

 گیرینتیجه

اساسی  هایویژگیدارای  است، شدهمطرحی بیداری اسالمی که توسط مقام معظم رهبری نظریه

ه کرد که ماهیت باید توج  .شودمیمعرفی  : دینی، مردمی، فرهنگی و ضد استعماریهایماهیتبا 

که در این مقاله با  باشدمیبهار عربی  ازجملهرقیب،  هاینظریهبیداری اسالمی متفاوت از سایر 

در  زیرا شد؛اشاره  کامالً  ،روش تحلیل محتوا از سخنان و بیانات مقام معظم رهبری به این تفاوت

 کنیممیاین تحقیق مشاهده  بر اساس حالی کهدر  گیردمیقرار  هتوج  مورد گراییملیبهار عربی، 

و بوی  و رنگصرف فاصله گرفته  گرایییمل )بیداری اسالمی( از  مهم این نظریه هایویژگیکه 

 .خیزدبرمیاسالمی، فرهنگی و ضداستعماری دارد که این موارد از تعالیم اسالم اصیل و ناب محمدی 
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ست. اسالمی ب انقالاسیاسی  هایاندیشهاز  از منظر مقام معظم رهبری متاث رسالمی ااری بید 

جامعه در لهی ا هایارزشدم و مرن امأتور ر حضوـی بـمبتنازن و وـی متـشرون  مـه متضـین نظریا

. اندداشتهین نکته توجه ابر  غرب آسیا هایانقالبوع شراز  پیش هاسالنیز ی هبررمعظم م ست. مقاا

و ر ـ ر تحجـعنصدو  ت.ـساسالمی ب انقالاصیل ه ایدگادمبتنی بر بنابراین نظریه بیداری اسالمی 

ن ـیابر  .شوندمیشناخته آن  و آفت اندالمیاساری مقابل بید ، نقطهباختگیدخوو  اندیشیجزم

 .ردیگیم ارباختگی قردخوو نیز تفریط و  ییگراافراطمقابل  در یاسالماری دـبی س،اـسا

و این نکته  باشدمیکشورهای مسلمان  هایانقالب تبیین صحیحپیدرسالمی اری انظریة بید

ی مسیر ،منطقه هایانقالبه ــنکیا درباره لهدر تاکیدهای مقام معظم رهبری بروز یافته است. معظم

ارد. ندی نظر، هنددکیل ـتشان را رـیاد ـحکومتی هماننم یا نظاو طی کنند ان را یرب انقالامشابه 

تأکید آن بر ن یشااره اه هموـنچرج است. آین نظریه منددر ا انهیگراعملو  یروانهیمین مشی ابنابر

ر گر حضواست که امبتنی ض ن فرـیار ـه بـن نکتـیات. ـسالهی ا هایارزشدم و مرر حضو اندشتهدا

لهی ا هایارزشطبیعی به جانب  طوربهه ـت جامعـحرک، نه باشدو آزاداتحمیل ون منطقه بددم مر

 .یافتهد اخوق سالمی سوو ا

د. می گیراررـق، هـمیانورخا هایانقالب در موردب، غره یدگادمقابل در سالمی اری انظریة بید

 کنندهنیتأمآن ل ـه حاصـد کـهار درـقی مسیررا در  هاانقالبین ایند است تا فرآن اپی ب درغر

در که  گونههمانل دارد و ا خلة فعاین مسیر مددر اباشد. بر همین مبنا  بمنافع غرو  هاخواسته

 د.پرهیزنمی نیز خلة نظامیامدوم از لزرت صورخ داد، در لیبی 

ه ـمنطقان در رـیاالمی ـسری اوـمشابه جمهی یگرد هایحکومتپذیرفته نیست که ب رـغای بر 

ب ت. غرـسده اوـمنطقه بب در غر هایتاولوی  ع ازین موضو، اهة گذشتهدسه از بیش . در دکل بگیرـش

تهاجمی و فعی اتد، أمینیـتت ماادـقاة ـمنطقه همی در یگردسالمی ری اجمهود یجای از اجلوگیرای بر

. استبوده ان یرا بنقالی الگوبرگرفته از ا یافتهگسترشنچه ، آحالبااین. ستا گرفتهر به کاد را خو

نچه آشت. دا هنداخو هاییویژگیه ـچ غرب آسیا ندهیآ هایحکومت کهد کر بینیپیش توانمی ارشود

شبه  هایحکومتو شت داهند اخوی ش بیشترـنقدم رـمه، دـینآة ـمیانورخادر ه ــنکیاست اضح وا

 یهاطرف همةای میانه برورخا هایانقالبی غدغة بعددت. ـشداد ـهناجایی نخو العمرمماداری و جمهو

 .شوندمیتشکیل ت ین تحوالاپس در ت که ـسا یهایحکومتع نو نفعیذ
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بعد و  6و طی آن  شدهانجامبیداری اسالمی  هایمؤلفهپژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد و 

قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی نیز  یموردبررسمقوله مرتبط با بیداری اسالمی  68مؤلفه و  23

درصد  6/27عد اجتماعی و فرهنگی بیداری اسالمی با بُ  د ربیانات مقام معظم رهبری، نشان داد که

 یمؤلفهاز  است. ویژه ایشان به مردمتوجه  دلیل آنو  گرفته استبیشتر از سایر ابعاد مورد توج ه قرار 

توجه به مسائل  .شودمیفه تأثیرگذار در بیداری اسالمی یاد مؤل  عنوانبهاجتماعی و فرهنگی 

که با توجه به آن  دهدمیاجتماعی و فرهنگی کشور خود نوعی بیداری در قبال مردم را نشان 

 در مقابل دشمن ایستادگی نماییم. جانبههمهیم توانمی

که انقالب اسالمی برای  باشدمی«بیداری اسالمی  الگوی»تایج نشان داد که بهترین مدل،ن

های مقام معظم رهبری بیشتر از زاویه تداوم مبارزه با استکبار مردم منطقه به ارمغان آورد. اندیشه

گردید و  های امام خمینیه پایداری اندیشهقرار گرفت به این معنا که جهان اسالم متوج  موردتوجه

 امام پس از رحلت حضرت هایی که حاکی از اختالف درونی در جامعه ما،برخی زمزمه رغمبه

های مقام معظم رهبری نشان داد که انقالب اسالمی فرایندی پایدار و پویاست و همچنان اندیشه بود،

از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر  حالنیدرعنهد و فکری خود را بر سایر جوامع می تأثیر

امید است دیگر  .کار خود قرار داده است دستورو سیاست مبارزه با ظلم را نیز در  کندمیخودداری 

متفاوتی به موضوع بیداری اسالمی بپردازند و نگذارند این مبحث  یایزوامحققان علوم انسانی نیز از 

 شود.تاریخی بدل  صرفاً مان به یک نظریه مسل هایملتبسیار مهم و جاری در زندگی 

 فهرست منابع

 .، تهران: دانشگاه امام صادقبیداری اسالمی در نظر و عمل(، 1391) افتخاری، اصغر -

، فصلنامه مطالعات گفتمانی بیداری اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبریتحلیل ، حسین امانلو، -

 .1394تابستان  بهار وسال چهارم، بیداری اسالمی، شماره هفتم، 

جلد سوم، تهران:سازمان  ،سیاسی متفکران اسالمی هایاندیشه ،(1389) مهاجر نیا، محسن -

 .انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

، بیداری اسالمی در بهار عربی، انقالب اسالمی ایران و انفتاح تاریخ(، 1391کچویان، حسین ) -

 انتشارات سوره مهر.تهران: 
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ایوب، بیداری اسالمی و جامعه جهانی مهدوی، دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقالب پورقیومی،  -

 .1392، سال دوم، 6شمارهاسالمی، 

 http://farsi.khamenei.irتارنمای اینترنتی  -


