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زندگى و مرگ را درون فرهنگ معنا مى كنند و ارزش 
هاى حاكم بر زندگى را مشخص مي سازند.

 فرهنگ غرب با انكار حقايق قدسى به آرمان هاى 
ــيدن به انسان  ــيد. اصالت بخش ــه نرس انقالب فرانس
دنيوى و اين جهانى در طول قرن بيستم به پوچ گرايى 
ــم»، يأس و نااميدى و به مرگ آرمان ها و  «نيهيليس

اميدها منجر شد.
 روشنگرى مدرن نيز كه مّدعى كشف حقايق جهان 
ــد. بدين ترتيب، در پايان قرن بيستم  ــكاكيت و انكار حقيقت گرفتار ش بود، به مرداب ش

جهان غرب از دويستمين سالگرد انقالب فرانسه، با سكوتى معنادار، عبور كرد.
گريز و رويگرداني از سكوالريسم در جوامع غربى پيامدهاي اجتماعى مختلفى داشت، 

از آن جمله:
ــّنت هاى قدسى و دينى فّعال  ــت وجوى س الف: برخى از نخبگان جهان غرب را در جس

ساخت.
ب: مهاجران ساكن كشورهاى غربى را كه طّى قرن بيستم اغلب مقهور فرهنگ مدرن 

شده بودند، به سوى هويت دينى خود فرا خواند.
ج: هنگامي كه سّكه اي اعتبار پيدا مي كند، بدل سازي آن رواج مي يابد. به همين دليل 
ــم و اقبال به معنويت، بازار معنويت هاى كاذب و دروغين را براى غارت  افول سكوالريس
ميراث درهم ريخته روشنگرى مدرن رونق بخشيد. خرافه پرستى، شيطان پرستى، و انواع 

بازسازى شده اديان و عرفان هاى شرقى و سرخ پوستي، نمونه هايى از اين جريان اند.
 گريز از سكوالريسم در جوامع غيرغربى اغلب به صورت بازگشت به هويت فرهنگى و 
تاريخى آن جوامع ظاهر شد. اين جريان در جهان اسالم، بيدارى اسالمى را تحقق بخشيد

ــازمان ملل، گفت وگو كنيد. چرا  ــزارة اديان در آغاز قرن21 در س ــارة اجالس ه درب
نشست هاى مشابه آن، طّى قرن بيستم اتفاق نيفتاد.
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افول سكوالريسم در غرب پيامدهاى اجتماعى مختلفى داشته است..

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آنها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

پسا سكوالريسم ،  ............................ ، ............................... ، ............................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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فصـل چهارم
جهـان اســالم
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  فصـل چهارم  جهان اسـالم  
  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1.  ويژگي هاي  نخستين بيدارگران اسالمي را بشناسد. 
2.  چگونگي پيدايش جريان هاي منّورالفكري و روشنفكري را در جهان اسالم تشريح بكند.

3.  تفاوت روش هاي مبارزاتي«مقاومت منفي» و «رقابت آميز» را بشناسد.
4.  تفاوت انقالب مشروطه و انقالب اسالمى را توضيح دهد.

5.  تفاوت ها و شباهت هاي انقالب اسالمي و جنبش هاي آزادي بخش قرن بيستم را تشخيص دهد.
6.  انقالب اسالمي ايران و انقالب فرانسه را به عنوان سرآغاز شكل گيري جهان هاي

 توحيدي و سكوالر باز شناسد.
7.  چگونگي مواجهة جهان غرب با جنبش هاي بيداري اسالمي را توضيح دهد.
8.  تنگناها و فراخناهاي پيش روي جنبش هاي بيداري اسالمي را تحليل كند. 

9.  نسبت به سرنوشت جنبش هاي بيداري اسالمي احساس تعلق كند.  
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جهان اسالم

نخستين بيدارگران اسالمي

منّورالفكران غرب زده

روشنفكران ناسيوناليست و ماركسيست

انقالب مشروطه

انقالب اسالمي

تفاوت انقالب اسالمي و انقالب هاي آزادي بخش

نخستين  انقالب

 قيام ها و انقالب هاي اسالمي

جغرافياي فرهنگي جهان جديد

انقالب
 اسالمي ايران

 بيدارگران اسالمي
 و منّورالفكران و

روشنفكران غرب زده

 بيداري
اسالمي
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 بيدارگران اسالمى و
منّورالفكران

و روشنفكران غرب زده 

نخستين بيدارگران اسالمى
اولين بيدارگران جهان اسـالم چه كسانى بودند و چه ويژگى هايى داشتند؛ آشنايى 

آنان نسبت به فرهنگ غرب چه مقدار بود؟

ــالم هنگامى رخ داد كه قدرت هاى  ــتين رويارويى هاي غرب متجدد با جهان اس نخس
سياسى جهان اسالم، با آنكه از مفاهيم دينى و اسالمى پوشش مى گرفتند، در چارچوب 
ــاهى و امپراطوري هاى قومى و قبيله اى عمل مى كردند. انديشمندان و  ــبات پادش مناس

عالمان دينى، اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنيت با آن ها  تعامل مى كردند.
ــالمى، اغلب در حاشية مناسبات قدرت   «فقاهت» و «عدالت» دو مفهوم برتر فرهنگ اس
هاى قومى، مهجور و ناتوان باقى مانده بود. دولت هاى كشورهاى مسلمان نيز به موازات دورى 

از سنن دينى و اسالمى، آسيب پذيرى بيشترى نسبت به كشورهاى غربى پيدا مى كردند.
ــورهاى  ــىـ  اقتصادى و جاذبه هاى اين جهانى و دنيوى كش قدرت نظامى، نفوذ سياس
ــو مرعوب و از سوي ديگر،  ــى جوامع اسالمى را از يكس غربى، دولتمردان و رجال سياس



عى
تما

 اج
وم
عل

101

ــئله عّزت و  ــى كرد و اين مس ــيفتة فرهنگ غرب م ش
استقالل كشورهاى اسالمى را به ضعف مى كشاند.

نخستين بيدارگران اسالمى كسانى بودند كه به خطر 
جوامع غربى و خطرشيوهاي كه دولت هاى اسالمى در  
ــه كردند و حركت ها و جنبش  ــتند توج برابر آنان داش

هايى را نيز در مقابل غرب به وجود آوردند.
ــى در مقابله با دولت تزارى  حضور فّعال عالمان دين
ــان، حركت  ــاى جهادية آن ــاله ه ــيه و تدوين رس روس
ــتين  ــيرازى در جنبش تنباكو، نمونه هايى از نخس ــى اميركبير، حكم ميرزاى ش اصالح
حركت هاى بيدارگران اسالمى درون ايران است. اقدامات سيد جمال الدين اسد آبادى و 
شاگردان او در كشورهاى اسالمى بخشى از بيدارى اسالمى در سطح جهان اسالم است.

مهم ترين ويژگى هاى نخستين بيدارگران عبارت اند از:
ــالمى بودند و استقالل اقتصادى و  ــورهاى غربى براى جوامع اس  1. متوجه خطر كش

سياسى جوامع مسلمان را مى خواستند.
 2.  اصالح رفتار دولت هاى اسالمى را دنبال مى كردند،

 3. راه نجات امت اسالمى را بازگشت به اسالم و عمل به آن مى دانستند،
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ــالمى، وحدت امت اسالمى يا تشكيل قدرت واحد  ــيارى از آنان اتحاد ملل اس  4. بس
اسالمى و عّزت جهان اسالم را دنبال مى كردند و قوميت هاى مختلف را در متن امت واحد 

اسالمى به رسميت مى شناختند.
بيدارگران نخستين، به رغم رويكرد اعتراض آميز به غرب آشنايى عميق با فرهنگ غربى 
ــتند و خطر غرب را بيشتر در رفتار سياسى و اقتصادى آن مى ديدند. آنان به دورى  نداش
مسلمانان از عمل به سنن اسالمى آگاه بودند و همين امر را عامل ضعف جوامع اسالمى 
مى دانستند. برخى از آنان قّوت و قدرت جوامع غربى را نتيجة عمل كردن آن جوامع به 
دستورات اسالم مى دانستند، بسيارى از آنان به ابعاد اين جهانى و دنيوِى فرهنگ جديد 

غرب آگاهى كافى نداشتند.

ــاگرد سيدجمال الدين اسدآبادى در مصر است و اين سخن منسوب  محمد عبده ش
ــالم را نديدم و در غرب اسالم را ديدم و  ــت: در شرق مسلمانان را ديدم و اس به اوس

مسلمانان را نديدم. اين عبارت را تحليل كنيد و نظر خود را دربارة آن بيان كنيد.
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منّورالفكران غـرب زده
جريان اجتماعى ديگرى كه در كنار جريان نخسـتين بيدارگران شـكل گرفت، كدام 

است و ويژگي هاى آن چيست؟

با نفوذ دولت هاى غربى در كشورهاى اسالمى و شكل گيرى استعمار، به موازات نخستين 
ــالمى پيدا شدند كه شيفتة جوامع غربى  ــالمى، گروه ديگرى در جوامع اس بيدارگران اس
ــتر در لژهاى فراماسونرى سازمان مى يافتند، خود را بيدارگر  بودند. اين گروه نيز كه بيش
ــالمى و پيوستن به فرهنگ غربى معنا  ــتند و بيدارى را در عبور از فرهنگ اس مى دانس
ــدرن را به منّورالفكرى  ــنگرى م ــم را به آدميت و روش مى كردند. آنان در ايران، اومانيس
ــه مى كردند و به همين دليل خود را منّورالفكر مى خواندند. لژ آدميت و لژ بيدارى  ترجم

ايرانيان از نخستين لژهايى بود كه در ايران تأسيس كردند.
 ويژگى هاى منّورالفكران غربزده عبارت اند از:

ــبت به كشورهاى استعمارگر احساس خطر نمى كردند؛ بلكه حضور سياسى و   1. نس
اقتصادى آنان را يك فرصت مى دانستند.

 2. مانند گروه قبل، خواستار اصالح رفتار دولت هاى كشورهاى مسلمان بودند.
 3. برخالف نخستين بيدارگران اسالمى، اصالح را در بازگشت به اسالم نمى دانستند؛ 

بلكه اصالح را در تقليد از رفتار فرنگيان مى ديدند.
ــالمى براى منّورالفكران مفهومى بى معنا يا منفور بود و در   4. مفهوم امت و ملت اس
مقابل آن، به ناسيوناليسم كه انديشة سياسى قوم گرايانه غرب متجدد بود روى مى آوردند. 
ــورهاي ديگر به شعوبّيت و قومّيت  ــم را به ملى گرايى و در كش آنان در ايران، ناسيوناليس

ترجمه كردند.
ــتعمارى خود با عبور از دورة  ــتى در حركت افراطى و اس ــة سياسى ناسيوناليس انديش
ــالمى و رجوع به دوران پيش از اسالم براى هر يك از دولت هاى تازه تأسيس كه بعد  اس
از دخالت استعمار در مناطق اسالمى ايجاد شده بود، شناسنامه اى ويژه تدوين مى كرد. 
ــد كه به اقتضاى عملكرد  ــازى براى دولت هايى انجام مى ش اين عمل به قصد هويت س
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استعمارى جهان غرب پديدآمده بودند و براى رسيدن به اين هدف از مستشرقان و تاريخ 
نگاران غربى كمك گرفته مى شد.

منّورالفكران غرب زده مورد حمايت دولت هاى استعمارگر بودند و دولت هاى استعمارگر 
ــط نخستين  ــتند از موفقيت  حركت هاو جنبش هايي كه توس غربى به كمك آنان  توانس

بيدارگران اسالمى در حال شكل گيرى بود، جلوگيري كنند.
ــات در دولت هاى  ــت از ضرورت اصالح ــران غرب زده كه در قدم هاى نخس  منّورالفك
كشورهاى خود سخن مى گفتند در نهايت با حمايت و دخالت كشورهاى غربى توانستند 

حكومت هاى سكوالر را در جوامع خود تشكيل دهند.
قدرت حاكمان سكوالر در كشورهاى مسلمان ريشه در باورها و اعتقادات و پيشينة تاريخى 
ــت. قدرت آنها  وابسته به قدرت جهانى استعمار بود. آنان با اتّكا به اين  ــورها نداش اين كش
قدرت، در جهت از بين بردن مظاهر دينى و اسالمى و حذف ساختارهاى اجتماعى پيشين 

و ايجاد ساختارهاى اجتماعى استعمارى 
جديد اقدام مى كردند.

 رضاخان در ايران، آتاتورك در تركيه، 
امان اهللا خان در افغانستان، سه نمونه از 
قدرت هاى سكوالرى اند كه آرمان هاى 
ــا حمايت و  ــران غرب زده را ب منّورالفك
قدرت دولت هاى غربى دنبال مى كردند.

رضاخان                                                         امان اهللا خان                                               آتاتورك

محمدعلى فروغى
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دربارة فعاليت هاى اسالم ستيزانة رضاخان و چهره هاى منّورالفكرى كه در كابينه هاى 
او حضور داشتند، مطالعه كنيد.

ويژگى هاى نخستين بيدارگران اسالمى را در مقايسه با منّورالفكران غرب زده  بيان 
كنيد .

 
روشنفكران ناسيوناليسـت و ماركسـيست

حركت هاى روشـنفكرى چپ در كشـورهاى اسـالمى چگونه و در چه زمانى شـكل 
گرفت؟ اين حركت ها در جهان دو قطبى قرن بيستم چه جايگاهى داشتند؟ 

رهاورد حكومت منّورالفكران غرب زده در كشورهاى اسالمى، استبداد استعمارى است. 
ــتقالل سياسى و اقتصادى جوامع  ــورهاى استعمارگر، اس ــتگى به كش آنان به دليل وابس
اسالمى را مخدوش مى سازند و مقاومت هاى مردمى براى حفظ هويت اسالمى خود  را 

نيز سركوب مى كنند.
در هم ريختن نظم پيشين به بهانة رسيدن به جايگاه كشورهاى غربى انجام مى شود، 
ــيدن و نزديك شدن به كشورهاى غربى، خصوصيات كشورهاى  اّما در عمل به جاى رس
پيرامونى و استعمارزده را پيدا مى كنند و اين مسئله اعتراض برخى از نخبگان اين كشورها 

را كه به شاخص هاى دولت هاى غربى چشم دوخته اند، به وجود مى آورد.
ــود، بازتاب هايى  ــورهاى اروپايى نيز به نوبة خ ــان هاى چپ در كش ــكل گيرى جري ش
ــالمى پديد مى آورد و بدين ترتيب، نسل دومى از  ــورهاى اس در ذهنيت غربزدگان كش
ــى نسل  ــورها به وجود مى آيد كه با اعتراض به حركت هاى سياس غربزدگان در اين كش
اول مى نگرند، اين نسل با عنوان روشنفكران چپ كشورهاى اسالمى شناخته مى شوند. 
اعتراض روشنفكران چپ به نسل اول، از جهت گريز آنان از بنيان هاى فكرى اسالمى يا 
اسالم ستيزى آنان نيست؛ بلكه از نوع اعتراضاتى است كه طّى قرن بيستم در كشورهاى 

غربى نسبت به عملكرد اقتصادى نظام هاى ليبراليستى و سرمايه دارى شكل گرفت.
ــتى،  ــه هاى ناسيوناليس ــود را در چارچوب انديش ــپ، حركت هاى خ ــنفكران چ روش
سوسياليستى و ماركسيستى سازمان مى دهند. برخى از آنان، حركت هاى اجتماعى خود 
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را به صورت مكاتب الحادى آشكار مطرح مى كردند و برخي ديگر از رويارويى مستقيم با 
انديشه و باور دينى مردم خوددارى مى كردند؛ بلكه گاه نيز انديشه هاى خود را در پوشش 
هاى دينى بيان مى داشتند. به اين ترتيب، نوعى روشنفكرى التقاطى چپ در كشورهاى 
ــنفكران چپ كشورهاى مسلمان در  ــالمى پديد آمد. حركت هاى اعتراض آميز روش اس
دنياى دو قطبى قرن بيستم، اغلب در ساية حمايت هاى بلوك شرق قرار مى گرفت. برخى 
از اين حركت ها توانستند از طريق كودتاهايى كه مورد حمايت بلوك شرق بود، به قدرت 
ــتم به دو بخش تقسيم شدند؛  ــورهاى مسلمان، طّى قرن بيس ــند. بدين ترتيب كش برس
بعضى از آنها  در حاشية بلوك شرق و بعضى ديگر در حاشية بلوك غرب قرار مى گرفتند. 
جمال عبدالناصر در مصر با كمك نهرو در هند و تيتو در يوگسالوي به تشكيل كشورهاى 
ــى بلوك شرق، روشنفكران چپ در كشورهاى  غير متعهد نيز اقدام كرد.تا هنگام فروپاش
ــالمى جاذبه داشتند. اين جريان حتى در كشورهايى كه زير نفوذ غرب سرمايه داري  اس

قرار داشتند به عنوان يك جريان اجتماعى تاثيرگذار همچنان حضور داشت.
با فروپاشى بلوك شرق و از بين رفتن جاذبه هاى روشنفكرى چپ در سطح جهانى، اين 
جريان در كشورهاى اسالمى نيز جاذبة خود را از دست داد و غربزدگان اين جوامع، ديگر 

بار در حاشية انديشه هاى ليبراليستى غربى قرار گرفتند 

دربارة نمونه هايى از جريان هاى ناسيوناليستى و ماركسيستى در ايران مطالعه كنيد.   

وجوه اشتراك و افتراق منّورالفكران و روشنفكران غرب زده را بيان كنيد.

تيتو، جمال عبدالناصر،جواهر لعل نهرو
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نخستين بيدارگران اسالمي به خطر جوامع غربي و خطر شيوه اي كه دولت هاي 

اسالمي در برابر آنان داشتند توجه كردند.

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آنها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

بيدارگران اسالمى ،  ........................... ، ............................. ،............................. ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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انقالب مشروطــه
نخسـتين بيدارگران مسـلمان، در ايران چه اقداماتي انجام دادند؟ جنبش تنباكو و 

جنبش عدالتخانه چگونه شكل گرفت و چرا جنبش اجتماعى آنها  متوقف شد؟

ــاختار  ــالمى در ايران، جنبش هايى را براى اصالح رفتار و س ــتين بيدارگران اس نخس
حكومت قاجار به وجود مي آوردند. دولت قاجار با شمشير ايل قاجار به قدرت رسيده بود 

و عالمان شيعى تعامل خود را با آنها  بر مدار مقاومت منفى سازمان مى دادند. 
ــته مى شود و  ــروع دانس ــاه، ظالمانه و غير مش در مقاومت هاى منفى، حاكميت پادش
همكارى سياسى با آن، جز در حّد واجبات نظاميه انجام نمى شود. مراد از واجبات نظاميه 
ــت كه براى بقاى اصل زندگى اجتماعى الزم است؛ مانند حفظ امنيت يا مقابله  امورى اس
ــمنان خارجى. هنگامى كه دولتمردان قاجار به دليل اثرپذيرى از دولت هاى  در برابر دش
استعمارى به جاى مقاومت در برابر بيگانگان به سوى قراردادهاى استعمارى قدم برداشتند، 
مقاومت منفى به سوى فعاليت رقابت آميز تغيير كرد. مراد از فعاليت رقابت آميز، ورود فّعال 

انقالب اسالمى ايران
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ــى، نه در جهت حمايت و تأييد قدرت حاكم، بلكه در  در عرصة زندگى اجتماعى و سياس
رقابت با آن است. 

حركت رقابت آميز عالمان در دوران قاجار، حركت اصالحى بود؛ يعنى تالش مى كردند 
ــالح نمايند. جنبش تنباكو نمونه اى از فعاليت  ــاه قاجار را اص تا برخى از رفتارهاى پادش

رقابت آميز اصالحى است.
تجربة موفق جنبش تنباكو، فعاليت رقابت آميز را از اصالح رفتار به سوى اصالح ساختار 

برد و اين مسئله به جنبش عدالتخانه منجر شد.
در جنبش عدالتخانه، هدف، اصالح كار يا رفتار خاصي از پادشاه نبود؛ بلكه اصالح شيوة 
زمامداري پادشاه بود. عدالتخانه به دنبال تأسيس مجلسى بود كه قوانين عادالنه را تدوين 

كند و شاه را ملزم سازد تا در چارچوب قوانين عادالنة الهى عمل كند.
ــاخت و البته در  ــتبداد به مدار عدالت منتقل مى س اين حركت، حاكميت را از مدار اس
فقه اجتماعى و سياسى تشيع اين نوع حاكميت نيز حاكميت مطلوب و آرمانى نبود؛ بلكه 
ــتبداد كمتر بود.  به همين دليل در شرايطى كه تحقق  ــاد آن از اس حاكميتى بود كه فس

حاكميت آرمانِى مشروع امكان نداشت، براى كنترل ظلم، عمل به آن مشروع بود.
ــاختار نظام رفتار سياسى جامعه را تغيير مى داد،  جنبش عدالتخانه از آن جهت كه س

يك انقالب اجتماعى بود.
با اوجگيرى جنبش عدالتخانه، منّورالفكران غربزده به آن پيوستند و در تحّصنى كه در 

كلنل لياخوفمتحصنين در سفارت انگليس
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سفارتخانة انگلستان رخ داد، نام مشروطه را براى آن برگزيدند. عالمان مسلمان نيز ضمن 
ــروطه، مشروط  ــتقبال از همراهى منّورالفكران اين نام را پذيرفتند و مراد آنان از مش اس
ــروطه نوعى از  ــه احكام  عادالنه الهى بود؛ اّما مراد منّورالفكران از مش ــردن حاكميت ب ك
حاكميت سكوالر، نظير حاكميت دولت انگلستان بود. در مشروطة منّورالفكران، مجلس، 
محلى نبود كه در آن، قوانين بر مدار احكام شريعت تنظيم شود؛ بلكه محلى بود كه در 

آن، قوانين  بر مدار اراده و خواست بشر شكل مى گرفت.
ــروطه، رقابتى سخت بين بيدارگران اسالمى و منّورالفكران غرب  در جريان انقالب مش
ــتعمارى  ــمكش، اين نزاع  با حضور قدرت هاى اس زده به وجود آمد. پس از دو دهه كش
ــتان به نفع جريان منّورالفكران پايان پذيرفت و حاكميت منّورالفكران به  و دخالت انگلس

استبداد استعمارى رضاخان ختم شد. 

 تفاوت مقاومت منفى و انواع فعاليت رقابت آميز اصالحي را بيان كنيد.

مظفرالدين شاه در سفر فرنگ

نمايندگان مجلس در دوره قاجار

ستارخان و باقرخان
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انقالب اسالمـى
انقالب اسالمى ايران چگونه به وجود آمد و چه تفاوتى با انقالب مشروطه داشت؟

 رهبران دينى مشروطه بعد از شكستى كه در مشروطه خوردند، از موضع فعاليت رقابت 
آميز به موضع مقاومت منفى بازگشتند و اين موضع در مرجعيت شيعه تا شروع انقالب 

اسالمى ادامه يافت. 
ــت بيش از هفتاد سال از انقالب مشروطه و گذشت  ــالمى ايران بعد از گذش انقالب اس
ــى، انقالب را هنگامى آغاز  ــرن حاكميت دولت پهلوى رخ داد. امام خمين ــش از نيم ق بي
ــية دولت هاى غربى  ــى بلوك شرق و غرب، در حاش ــاه در قطب بندى سياس كرد كه ش
ــت.  ــى امن قرار گرفته بود و مأموريت حفظ امنيت منطقه را نيز برعهده داش در جايگاه

روشنفكران چپ نيز از صحنة رقابت هاى سياسى داخلى كشور حذف شده بودند.
ــردم را از موضع مقاومت منفى به  ــام خمينى به عنوان يك مرجع دينى، عملكرد م ام
فعاليت رقابت آميز تغيير داد. اين فعاليت رقابت آميز گرچه ابتدا در برابر كاپيتوالسيون، 
ــد، ولي در حّد يك حركت اصالحى رفتارى يا ساختارى  ــتعمارى شاه آغاز ش و رفتار اس
متوقف نشد و به صورت يك حركت انقالبى در آمد كه حذف نظام شاهنشاهى و تحقق 

حكومت اسالمى را دنبال مي كرد.
حاكميت آرمانى دينى، در انديشة اجتماعى و سياسى شيعى، حاكميت الهى است كه به 
وسيلة پيامبر صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم تحقق پيدا 
مي كند و در زمان غيبت امام زمان عليه السالم اين حاكميت با نصب عام الهى به فقاهت و 
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عدالت منتقل مى شود؛ يعنى اجراى روشمند احكام الهى، وظيفة كسانى مى شود كه هم 
آگاه و عالم به احكام و شرايط اجراى احكام مى باشند و هم به آگاهى خود عامل باشند. 

مشكل عدالتخانه اين بود كه رفتار عادالنه را بر كسانى تحميل مى كرد كه با معيارهاى 
ــانى كه قدرت را با شمشير قوم و عشيره يا با  ــند قدرت نشسته نبودند. كس الهى بر َمس
ــت آورده بودند و عالم به عدالت نبوده و عمل به  ــتعمارگر به دس حمايت دولت هاي اس
عدالت نيز به مقدار كافي در شخصيت آنها نهادينه نشده بود. به همين دليل، در انديشة 
ــب ذات خود مشروع  ــروطه يك نظام آرمانى و به حس ــيع، مش ــى تش اجتماعى و سياس
نبود؛ بلكه نظامى بود كه در شرايط ناتوانى از برقرارى حاكميت آرمانى در قياس با نظام 

استبدادى اولويت و برترى پيدا مى كرد.
 انقالب اسالمى ايران، بازگشت مردم ايران به حركت ناتمامى بود كه در مشروطه آغاز 
كرده بودند. اين بازگشت با هزينة نزديك به صد سال تجربة تاريخى انجام مى شد؛ تجربة 
رقابت با منّورالفكران غرب زده، تجربة استبداد استعمارى و تجربة رفتار روشنفكرانى كه 

در حاشية بلوك شرق و غرب عمل مى كردند.

دربارة تفاوت انقالب مشروطه و انقالب اسالمى ايران گفت وگو كنيد.

 
تفاوت انقالب اسالمى و انقالب هاى آزادى بخش

قرن بيستم را قرن انقالب هاى آزادى بخش مى دانند و انقالب اسالمى، آخرين انقالب 
قرن بيسـتم است. تفاوت ها و همانندي هاي انقالب اسالمي ايران با انقالب هاى قرن 

بيستم چيست؟

در قرن بيستم جنبش هاى آزادى بخش در بسيارى از كشورهاى جهان سوم در آفريقا، 
آسياى جنوب شرقى و آمريكاى التين شكل گرفت و بسيارى از اين جنبش ها به انقالب 
هاى اجتماعى ختم شد. جنبش هاى آزادى بخش در اين قرن، جهت گيرى ضّد استعمارى 

داشت و انقالب اسالمى در اين ويژگى با آنها  مشترك است.
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در  ــش  بخ آزادى  ــاى  انقالب ه
ــلطة سياسى  جهت از بين بردن س
ــورهاى غربى عمل مى كردند و  كش
انقالب ايران نيز به دنبال تغيير يك 
ــى وابسته به دولت هاى  نظام سياس
ــالمى ايران در  غربى بود. انقالب اس

ويژگى هاى زير با انقالب هاى آزادى بخش قرن بيستم تفاوت دارد.
ــتم، اغلب در رويارويى با    اول: انقالب هاى آزادى بخش در جهان دوقطبى قرن بيس
بلوك غرب شكل مى گرفتند و مورد حمايت بلوك شرق واقع مى شدند. بلوك شرق عالوه 

بر حمايت سياسى، مهمات و سالح آنها  را نيز تأمين مى كرد.
ــاه هيچ وابستگى به بلوك شرق نداشت؛  ــالمى ايران در رويارويى با رژيم ش انقالب اس
ــتى را دركنار موضع گيرى ضّد  ــه از آغاز، جهت گيرى ضّد آمريكايى و ضّد صهيونيس بلك
ماركسيستى خود اعالن كرد. شعار «نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسالمى» ناظر به اين 

مسئله بود.
  دوم: انقالب هاى آزادى بخش، اغلب با جنبش هاى چريكى گروه ها و احزاب مختلف 
ــدند يا پس از چند سال مبارزه به  ــركوب مى ش ــكل مى گرفتند. اين جنبش ها يا س ش
ــران نيز با الگو گرفتن از  ــد. برخى از نيروهاى چپ در جامعة اي ــت مى يافتن پيروزى دس
ــت همة اين  ــاه توانس جنبش هاى آزادى بخش به دنبال حركت هاى چريكى بودند و ش

حركت ها را سركوب كند.
ــالمى ايران با حركت يك گروه و حزب خاص پديد نيامد؛ بلكه يك انقالب  انقالب اس
فراگير مردمى بود. اين انقالب از متن روابط مردم با مرجعيت و رهبرى دينى پديد آمد و 

همة اقشار و گروه هاى جامعه را در بر مى گرفت.
  سـوم: انقالب هاى آزادى بخش در چارچوب نظريه ها و مكاتبى شكل مى گرفتند كه 
ــفه هاى غربى براى حّل مسائل و بحران هاى جهان غرب به وجود آمده  ــية فلس در حاش
ــاب مى آمدند. انقالب اسالمى  بودند. اين نظريه ها و مكاتب از نوع نظريه هاى چپ به حس
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ايران از متن عقايد و باورهاى اسالمى مردم و بر اساس آموزه هاى فقهى و هستى شناسى 
ــفى و عرفانى جهان اسالم بهره  ــكل گرفت. اين انقالب از عقبة كالمىـ  فلس توحيدى ش

مى برد و تعلقى به فلسفه ها و مكاتب سياسى غرب نداشت.
ــالمى ايران در حقيقت حاصل بازگشت جامعه به معرفت و آگاهى اسالمى،  انقالب اس
ــىـ  اقتصادى و  ــيب هايى بود كه از ناحية غرب در عرصه هاى سياس ــراى مقابله با آس ب

فرهنگى به وجود آمده بود.
  چهارم: انقالب هاى آزادى بخش در مقابله با استعمار قديم و حذف كارگزاران مستقيم 
غرب موفق مى شدند، ولي در قطع وابستگى اقتصادى و فرهنگى توفيقى نداشتند؛ بلكه از 
فرداى پيروزى، استعمار با دست كارگزاران اين انقالب ها به صورتى نوين در چهرة استعمار 
ــت و اين انقالب ها نتوانستند جايگاه خود را از حاشية قطب هاى سياسى و  نو باز مى گش

اقتصادى جهان خارج كنند.
انقالب اسالمى ايران تنها يك انقالب سياسى نبود؛ بلكه هويتى فرهنگى و تمدنى داشت 
و بيرون از دو قطبى شكل گرفت كه در متن فرهنگ و تمدن غرب پديد آمده بودند. اين 
ــت سر گذارد و يك قطب بندى جديد  ــى شرق  و غرب را پش انقالب قطب بندى سياس
فرهنگى و تمدنى را به وجود آورد و خود در كانون قطب  فرهنگى جهان اسالم قرار گرفت.

پنج عنوان براى وجه اشتراك و وجوه افتراق انقالب اسالمى ايران و انقالب هاى آزادى 
بخش انتخاب كنيد.

انقالب هند، كوبا و الجزاير
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انقالب اسالمى ايران تنها يك انقالب سياسي نبود،بلكه هويتى فرهنگى و تمدنى داشت.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آنها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

 انقالب اسالمى ايران،  ......................... ، ............................. ، ............................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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نخستين انقالب 
انقالب اسـالمى ايران را چگونه بايد شـناخت؟ برخى از دانشمندان علوم اجتماعى، 
انقالب اسالمى ايران را نخستين انقالبى مى دانند كه پس از انقالب فرانسه در سطح 

جهانى اتفاق افتاده است. اين ادعا به چه معنايي مى تواند درست باشد؟

ــتم، هويت اجتماعى افراد، جنبش ها، گروه ها، انقالب ها و  در جهان دوقطبى قرن بيس
ــاس نسبتى كه با يكى از دو قطب بلوك شرق و غرب داشتند، شناسايى  ــورها بر اس كش
مى شد؛ يعنى دو قطب مزبور، در حكم دو محور مختصات براى تعيين هويت هاى فردى 

و جمعى بودند.
 اهميت و جايگاه افراد و جنبش هاي انقالبي بر اساس دورى و نزديكى آنها با هر يك 
ــد و اگر جنبش يا انقالبى خارج از دو محور مزبور شكل  ــخص مى ش از اين دو محور مش

مى گرفت، به آن اهميتى داده نمى شد.
ــالمى ايران نيز در اين جهان، بر همين اساس شناخته مى شد و اين انقالب  انقالب اس

بيـدارى اسالمـى  
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ــته به بلوك غرب را هدف قرار داده بود، اهميت  ــى وابس از آن جهت كه يك نظام سياس
ــته مى شد. در جهان  ــته نبود، از اهميت آن كاس ــرق وابس مى يافت؛ اّما چون به بلوك ش
دوقطبى آن زمان، اگر انقالب، رويكردى به بلوك شرق و جريان هاى چپ مى داشت، مانعى 
ــوروى ايجاد كرده بود، فرو مى ريخت و به موازات آن،  را كه آمريكا در مرزهاى جنوبى ش
فرصت جديدى براى اتحاد جماهير شوروى پديد مى آمد. از نظر دولتمردان امريكا، انقالب، 
ــرق برقرار نمى كرد، توان مقاومت و تداوم نيز نداشت و  به دليل اينكه ارتباطى با بلوك ش

دير يا زود از طريق كارگزاران آن، ديگر بار، دست نياز به سوي بلوك غرب دراز مى كرد.

دولت مردان غربى با نگاه سياسى خود به انقالب اسالمى ايران، ابتدا از عمق حادثه اى 
كه اتفاق مى افتاد غافل بودند. آنها انقالب را با موازين جهانى مى سنجيدند كه در چارچوب 
فرهنگ غرب شكل گرفته بود و حال آنكه انقالب اسالمى ايران از متن فرهنگى بر مى خاست 

كه با هجوم همه جانبة غرب، هويت آن به چالش كشيده شده بود.
ــا وارزش هاى دنيوى و  ــود كه در چارچوب آرمان ه ــالمى ايران، انقالبى نب انقالب اس
ــد؛ بلكه انقالبى بود كه از متن آرمان هاى معنوى و  ــكوالر اين جهان تعريف شده باش س
توحيدى جهان اسالم براى حفظ هويت اسالمى و براى تأمين حقوق از دست رفتة امت 
ــالمى شكل مى گرفت. اين حقيقت در نخستين روزهاى انقالب، مورد توجه برخى از  اس

دانشمندان علوم اجتماعى قرار گرفت.
ــتين انقالبى بود كه بعد از  ــالمي با رويكرد معنوى خود نخس از اين ديدگاه، انقالب اس
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ــكل مى گرفت؛ زيرا هيچ يك از انقالب هاى پس از انقالب فرانسه يك  ــه ش انقالب فرانس
انقالب جديد نبودند؛ بلكه همة آنها  در جهت بسط و گسترش انقالب فرانسه بوده اند.

انقالب فرانسه در سال 1789 ميالدي با آرمان ها و ارزش هاى مدرنى شكل گرفت كه 
پس از رنسانس به وجود آمده بودند. اين انقالب ابتدا در محل تولد خود، يعنى در فرانسه 
ــله انقالب هاى 1930ميالدي و 1948  ــكل شد؛ اّما به زودى به صورت سلس گرفتار مش

ميالدي حيات مجّدد خود را آغاز كرد و همة كشورهاى اروپا را فرا گرفت.
ــا ديگر انقالب هاي  ــيه نيز، انقالبي بود كه گرچه ب ــالب اكتبر 1917 ميالدي روس انق
مشابه اروپايي به دليل رويكرد چپ و سوسياليستي تفاوت داشت، ولي با خصلت سكوالر 
ــنگري مدرن عمل مى كرد. حركت  و دنيوى خود در چارچوب آرمان ها و ارزش هاي روش
ــود؛ و در تعارض با آن قرار  ــس مبتني بر اصول و بنيان هاي تفكر مدرن ب ــي مارك انقالب
نمي گرفت. انقالب هاي آزادي بخش قرن بيستم نيز، تقليدهاى بدلي از انقالب هاي مدرن 
بودند. فرهنگ هايي كه در دورة استعمار مقهور و مرعوب جوامع غربي شده بودند چالش 
فرهنگى و تمدني خود را از زبان و نگاه نظريه پردازان غربي تفسير مي كردند و راه حّل آن 
ــتن به جوامعي مي ديدند كه در مركز اقتصاد و سياست دنياى غرب واقع  را نيز در پيوس
شده بودند. انقالب اسالمي ايران، الگوي رفتاري خود را از فقه اجتماعي و سياسي شيعي 

گرفت و رفتار اجتماعي خود را نيز بر همان اساس سازمان داد.
اين انقالب با تجديد حيات معنوي و توحيدي هم از منظر ديني و فرهنگي به شناخت 

لنين و انقالب سزخمجلس فرانسه در دوران انقالب
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بحران و چالش هاى جهان اسالم پرداخت و هم با بازگشت به هويت اسالمي خود، فرصت 
جديدى را براي جهان غرب، جهت عبور از بحران هاي معرفتي و معنوي آن پديد آورد.

به نظر شما مهم ترين تفاوت انقالب فرانسه با انقالب  اسالمى ايران چيست؟

قيام ها و انقالب هاى اسالمـى
پيامدها و تأثيرات انقالب اسـالمى ايران در جهان اسـالم چيست؟ و مهم ترين تأثير 
آن كدام است؟ امام خمينى چه آينده اى را براى كشورهاى مسلمان ترسيم كرده اند.

ــالم قبل از انقالب اسالمى ايران، اغلب با الگو قرار  ــنفكران جهان اس دولتمردان و روش
ــط مردم شناسان و جامعه شناسان  ــورهاى غربى براساس نظريه هايى كه توس دادن كش
غربى، در متن فرهنگ مدرن براى حل مسائل آنان شكل گرفته بود، به مسائل و مشكالت 

جوامع خود مى نگريستند و مسائل جهان اسالم را با يكي از دو رويكرد زير مى ديدند.
 در رويكرد اول مسائل جهان اسالم، از نوع مشكالتى بود كه در اثر تأخر تاريخى براى 
رسيدن به جوامع غربى پيش آمده بود. در رويكرد دوم، اين مسائل از نوع مشكالتى بود 
ــم غربى به وجود آورده بود. رويكرد دوم با استفاده از  ــرمايه دارى و ليبراليس كه نظام س
ــانى كه اين رويكرد را داشتند، از موضع انديشه هاى  ــد و كس نظريه هاى چپ ارائه مى ش

ماركسيستى و سوسياليستى به مبارزه با غرب سياسى مى پرداختند.
هر يك از ده ها كشور بزرگ و كوچك مسلمان در پوشش يكى از دو رويكرد مزبور، در 

حاشية يكى از دو بلوك شرق و غرب قرار مى گرفت.
فلسطين، نخستين قبله گاه مسلمانان، 
حكم قلب مجروح جهان اسالم را داشت. 
ــا هجوم  ــن منطقه ب ــلمان اي مردم مس
ــم بين الملل و حمايت دولت  صهيونيس
ــرزمين خود رانده شده  هاى غربى از س
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بودند و چگونگى برخورد جوامع اسالمى و گروه هاى مبارز فلسطيني نسبت به اين مسئله 
نيز در پوشش قطب بندى مزبور قرار مى گرفت.

ــرائيل را به  ــورهايى كه در زير نفوذ بلوك غرب بودند، دولت غاصب اس ــى از كش بخش
ــازش با آن گام بر مى داشتند. بخشى ديگر كه  ــناختند و يا در جهت س ــميت مى ش رس
ــية بلوك شرق بودند، جبهة پايدارى و مقاومت را تشكيل مى دادند و  زير نفوذ و در حاش
ــطينى ناگزير به بخش اخير ملحق مى شدند. تعدادى از گروه هاى  گروه هاى مبارز فلس

فلسطينى هويت ماركسيستى و تعدادي ديگر انديشه هاى ناسيوناليستى داشتند.
ــتي با هويت الحادى خود، جايگاهى براى باورها و اعتقادات دينى  گروه هاى ماركسيس
ــالم  ــتى، از موضع قوم گرايى عربى، به اس ــوى قائل نبودند و گروه هاى ناسيوناليس و معن

مى نگريستند و اسالم را از جهت اينكه پديده اى عربى است، مى پذيرفتند.
ــرق و غرب در آمده بود، دولت   ــطين به صورت يكى از عرصه هاي تقابل بلوك ش  فلس
ــكار آمريكا و انگلستان و ديگر كشورهاى  ــليحات و حمايت هاى مالى آش ــرائيل با تس اس
ــالح هاى روسى مى جنگيد. موشك هاى سام  ــد و جبهة  مقابل با س اروپايى تجهيز مى ش
هفت روسى از سالح هاى كارآمد گروه هاى فلسطينى بود. حضور دولت اشغالگر اسرائيل 

بازار فروش اسلحه را در منطقه، گرم كرده بود.
بعد از مرگ جمال عبدالناصر در زمان انورسادات  دولت مصر در قرارداد كمپ ديويد، 
اسرائيل را به رسميت شناخت و اين مسئله به نوبه خود، موضع گروه هاي فلسطيني را 

تضعيف كرد.
پيمان كمپ ديويد انورسادات
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ــالمى ايران در نخستين گام، افق جديدى را بر روى جهان اسالم گشود.   وقوع انقالب اس
اهميت انقالب، تنها در اين نبود كه مهم ترين قدرت حامى اسرائيل در منطقه يعنى شاه را 
ساقط كرده بود؛ بلكه اهميت انقالب در مسيرى بود كه براى مبارزه با صهيونيسم ارائه مى داد.

انقالب اسالمى به واسطة بازگشت به اسالم و با اتكاي به فقه سياسى و اجتماعى، مسئلة 
اسرائيل را به عنوان مسئلة جهان اسالم مطرح مى كرد. بازگشت به اسالم اوالً مشروعيت 
ــلمانان، مخدوش كرد. ثانياً مقاومت در برابر  قرار داد كمپ ديويد را در باور و اعتقاد مس
صهيونيسم را از موضع باور و اعتقاد اسالمى و با اتكا به ايمان به خداوند و قدرت الهى آغاز 
كرد. قتل انورسادات توسط اسالم خواهان مصر و شكل گيرى انتفاضه و جنبش هاى جديد 

اسالمى در فلسطين، نتيجة اين حركت جديد بود.
جهاد اسالمى افغانستان در برابر حكومت وابسته به بلوك شرق، بُعد ديگرى از تاثيرات 

انقالب اسالمى را در جهان اسالم نشان داد .
ــكيل جبهة نجات اسالمى در 1989 ميالدي در الجزاير و پيروزى اسالم گرايان در  تش
ــركوب شد،  انتخابات 1990ميالدي كه با حكومت نظامى و حمايت دولت هاى غربى، س
نمونه اى ديگر از جنبش هاى اسالمى است كه در جهان اسالم تحت تأثير انقالب اسالمى 

ايجاد شد.
ــالم، سلسله قيام ها و انقالب هاى  ــالمى ايران در جهان اس مهم ترين پيامد انقالب اس
ــال 1389 هجري شمسي است كه تاكنون به  ــورهاى عربى از س ــترده مردم در كش گس
سقوط قدرت هاي سياسي در چهار كشور عربى منجر شده است. انقالب هاى مزبور بعد 
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از سه دهه از انقالب اسالمى ايران نظير انقالب هايي است كه پس از گذشت چهار دهه از 
انقالب فرانسه در كشورهاى اروپايى رخ داد. دولت هاى غربى تالش كردند تا اين انقالب 
ــدن كشورهاى عربى معرفى كنند و به همين دليل آن را  ــى از فرايند غربى ش ها را بخش
ــيدن اسالم خواهان در اين كشورها نشان داد كه اين  بهارعربى ناميدند. اّما به قدرت رس

انقالب ها حكايت از شروع بيدارى اسالمى دارد .
ــالم، انديشمندان و عالمانى بودند كه با نظر به خطر  ــتين بيدارگران در جهان اس نخس
ــالم را دنبال مى كردند.  آنها  براى  ــتقالل و عّزت جهان اس ــى دولت هاي غربى، اس سياس

رسيدن به اين منظور، به اصالح رفتار حاكمان جوامع اسالمى مى پرداختند.
بيدارى اسالمى، حاصل انتقال بيدارى از سطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومى 
جامعة اسالمى است. انقالب اسالمى ايران از طريق بيدارى اسالمى، الگوى جديدى را در 

برابر امت اسالمى قرار داده است. 
ــالمى اگر در سطح جوامع اسالمى تحقق پيدا كند، به سوى نظامى حركت  بيدارى اس
ــد كرد كه فارغ از قدرت هاى قومى و قبيله اى و الزامات امنيتى، بر مدار  فقاهت و  خواه

بيدارى اسالمى در كشورهاى عربى
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عدالت، سازمان مي يابد.
امام خمينى در وصيت نامة سياسى، الهى خود، تشكيل يك دولت اسالمى با جمهورى هاى 

آزاد و مستقل را براى آيندة كشورهاى مسلمان ترسيم مى كند.

ــتين بيدارگران اسالمى و بيدارى اسالمى گفت  دربارة تفاوت حركت اجتماعى نخس
وگو كنيد.

 
امام خمينى در وصيت نامة سياسى، الهى خود خطاب به همة مسلمانان و مستضعفان 

جهان مى نويسد: 
ــما اى مستضعفان جهان و اى كشورهاى اسالمى و مسلمانان جهان بپا خيزيد  و ش
و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوى تبليغاتى ابرقدرتها و عّمال سرسپردة 
آنان نترسيد؛ و حّكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و دشمنان اسالم 
عزيز تسليم مى كنند، از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام 
ــالم مجتمع، و با دشمنان  ــت گيريد و همه در زير پرچم پر افتخار اس امور را به دس
اسالم و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوى يك دولت اسالمى با جمهورى 
هاى آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همة مستكبران جهان را به جاى 
ــاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به  خود خواهيد نش

اميد آن روز كه خداوند تعالى وعده فرموده است.  
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جغرافياى فرهنگى جهـان جديد
دنياى دوقطبى قرن بيستم چگونه فرو ريخت و جغرافياى فرهنگى و سياسِي جهان 

جديد چگونه به وجود آمد؟  قطب هاى اصلى اين جهان كدام اند؟

انقالب اسالمى با آنكه در ايران رخ داد و از ذخاير معرفتى و شيعى استفاده كرد، آرمان 
ها، ارزش ها و مسئوليت و رسالت خود را به حّل چالش هاى جامعة ايران يا شيعيان جهان 

محدود نمى كرد. انقالب بر اساس آموزه هاى اسالمى،
1. از عّزت و اقتدار جهان اسالم پاسداري مي كرد،

2. دفاع از محرومان و مستضعفان جهان را وظيفة خود مى دانست،
3. فطرت الهى همة انسان ها را مخاطب پيام خود قرار مى داد و حّل مشكالت معرفتى 

و معنوى بشريت را در محدودة رسالت خود مى ديد.
امام خمينى در نامه اى كه براى گورباچوفـ  آخرين صدر هيئت رئيسة اتحاد جماهير 
ــت از دو جريان اصلى تفكر فلسفى جهان غرب، يعنى حس گرايى و عقل  ــوروىـ  نوش ش
گرايى ياد كرد و با استفاده از حكمت مّشاء و حكمت اشراق به اشكاالتى اشاره كرد كه در 

محدود كردن دانش و علم به شناخت حسى يا شناخت عقلى وجود دارد.
 ايشان ضمن پيش بينى فروپاشى بلوك شرق از آنان خواست تا جهت عبور از بحران به 
سوى آموزه هاى جهان اسالم گام بر دارند و بدين منظور خبرگان تيزهوش خود را جهت 

ف
ابالغ پيام امام خمينى به گورباچ
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فراگيرى حكمت و علوم اسالمى به ايران بفرستند.
 انقالب اسالمى ايران به موازات آرمان ها و ارزش هايى كه داشت، حضور و تأثيرات جهانى 
خود را فراتر از مرزهاى جهان اسالم نشان داد. بحران هاى عميق معرفتى و معنوى جهان 
ــالمى  ــكل گيرى جنبش هاى اس ــالمى و ش غرب و چالش هاى مربوط به آن با انقالب اس
ــكل  فرصت بروز و و ظهور يافت. انقالبى كه خارج از ارزش ها و آرمان هاى جهان غرب ش
گرفت، شاهدى گويا براى حضور تاريخ ساز فرهنگ هاى غير غربى بود. اين پديده در تكوين 

يا گسترش انديشه هاى پسامدرن تأثيرگذار بود. 
با بيدارى اسالمى رويكرد دينى و معنوى به زندگى اجتماعى در سطوح مختلف جوامع 
غربى به وجود آمد و بدين ترتيب، ارزش ها و آرمان هاى بعد از رنساس، اعتبار جهانى خود 
را از دست داد و به دنبال آن نظريه هايى كه ناظر به افول سكوالريسم بود شكل گرفت. 

ــورهاى جهان سوم قرار داد. اين مسير  ــالمى ايران راه نوينى را فراروى كش انقالب اس
ــتم را در هم ريخت و قطب بندى  ــى قرن بيس ــتوار دو قطب سياس جديد، موقعيت اس

جديدى را به جهان تحميل كرد.
ــالمى،  ــرب پس از توجه به عمق حادثه و قّوت و توان تأثيرگذارى انقالب اس ــان غ جه
سلسله اقدامات مستمرى را در قبال آن انجام داده است و مقاومت انقالب در برابر هر يك 

از آن اقدامات، موقعيت تاريخى جديدى را براى جهان اسالم پديد آورد.
كودتاى نوژه و به دنبال آن، هشت سال جنگ تحميلى بر ايران از نخستين تالش هايى 
ــد. جنگ ايران و عراق با همة جنگ  ــالمى ايران انجام ش بود كه براى مقابله با انقالب اس



علوم اجتماعى

126

هايى كه طّى قرن بيستم انجام شد تفاوت داشت. 
ــرب، وحدت راهبردى پيدا  ــرق و غ ــورهاى اروپايى و بلوك ش در اين جنگ، همة كش
ــليحات  ــده بود، با تس ــى كه ارتش عراق از قبل با آن تجهيز ش ــالح هاى روس كردند. س
امريكايى، فرانسوى و مواد شيميايى آلمانى و دالرهاى نفتى كشورهاى عربى در خدمت 
ــى قرار گرفته بود كه آغازگر جنگ بود. اين در حالى بود كه ايران در تهية ابتدايى  ارتش

ترين تجهيزات نظير سيم خاردار، تحريم شده بود. 
ــرق را به عنوان قطب رقيب  ــت موقعيت بلوك ش مقاومت انقالب ايران در دهة نخس
بلوك غرب متزلزل ساخت و موقعيت تاريخى جهان اسالم را به عنوان يك قطب فرهنگى 
ــورهاى غربى در نخستين نظريه پردازي هاي خود به دنبال آن بودند تا  تثبيت كرد. كش
فروپاشى بلوك شرق را به شكل گيرى نظم نوين جهانى بر مدار يك قطب واحد معنا كنند 
و نظرية پايان تاريخ فوكوياما، همين معنا را القا مي كرد. اّما موفقيت انقالب اسالمي ايران 

و پيامدهاي جهاني آن بر نظرية فوق خط بطالن كشيد.
 اذعان و اعتراف به حضور فرهنگي و تمدني جهان اسالم از سوي برخي از ديگر نظريه 
پردازان غربي، با عنوان جنگ تمدن ها مطرح شد. اين نظريه ضمن اعتراف به شكل گيري 
قطب بندي جديد فرهنگي و تمدني، اوالً با طرح ديگر تمدن ها در عرض تمدن اسالمي، 
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جايگاه  برجسته و منحصر به فرد انقالب و فرهنگ اسالمي را ناديده مي گرفت. ثانياً با طرح 
جنگ تمدن ها، رويكرد خصمانة جهان غرب را به جنبش هاي اسالمي نتيجة ورود مجدد 
ديگر فرهنگ ها به عرصة زندگي بشر، معرفي مى كرد و از اين طريق، هراسي را كه پس 
از جنگ جهاني دوم، نسبت به بلوك شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم مى گرداند.

ــرايط فعلي كه ابعاد جهاني پيدا كرده نيازمند به  ــت جهان غرب در ش اقتصاد و سياس
مناطق پيراموني است. انباشت ثروت جهان در دست جمعي اندك جز با فقر و وابستگي 

اقتصادي و سياسي، انبوه آدميان ممكن نيست.
ــود، براي تأمين نيازهاي  ــر از بحران هاي معرفتى و معنوى خ ــاي غرب، صرف نظ دني
ــتقلى است كه در جهان اسالم  شكل  ــي ناگزير از مقابله با حركت مس اقتصادي و سياس

گرفته است و به اين منظور فعاليت هاي زير را انجام مي دهد.
ــتقيم؛ مانند آنچه در افغانستان و  ــي از طريق حضور مس  اول: مقابلة نظامي و سياس

عراق رخ داده است.
 دوم: محاصره و تحريم اقتصادي از طريق سازمان هاى بين المللى مانندآنچه نسبت 

به ايران انجام مى دهد.
 سوم: تبليغ معنويت هاى كاذب و سكوالر در كشورهاى غربى براى اشباع خأل معنوى 

فرهنگ غرب.
ــازى خشن و غير عقالنى از فرهنگ اسالمي از طريق سازماندهي و   چهارم: تصويرس

شكل دهي جريان هاي تروريستي وهابى.
ــالم امريكايى براى بدل سازى  ــكوالر از اسالم و حمايت از اس ــيرهاي س  پنجم: تفس

نسبت به انقالب اسالمى. 
 ششم: مديريت جنگ رسانه اي همه جانبه در برابر حركت فرهنگي جهان اسالم.

 هفتم:  ايجاد اختالفات فرقه اى و مذهبى براى تضعيف جهان اسالم.

دربارة فرصت هايى كه جهان اسالم در برابر تحديدهاى جهان غرب دارد تأمل كنيد.
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ــطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ  ــالمي حاصل انتقال بيداري از س بيداري اس
عمومي جامعة اسالمي است .

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آنها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

بيدارى اسالمى ،  ........................... ، ............................... ، ............................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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