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سیاسی ـ تاریخی

موج چهارم بيداري اسالمي
* دكتر موسي نجفي
استاد فلسفه سياسي دانشگاه

درنوشته پيش رو دكتر موسي نجفي ،محقق ،نويسنده و استاد دانشگاه ،شكلگيري جريان بيداري اسالمي در اواخر قرن هجدهم
و تفاوت آن با بيداري اسالمي در شرايط كنوني و تغييراتي كه دنياي عرب و جهان اسالم در طول امواج چهارگانه بيداري اسالمي
داشته است را مورد بررسي قرار داده و در نهايت ،آينده خيزشها و انقالبهاي اسالمي منطقه و تعميق آنها را به تحليل نشسته است.

با حمله ناپلئون بناپارت به مصر در اواخر
قرن هيجدهم و تغيير معادله بين استعمار غرب
با جهان اس�لام ،جرياني ش��كل گرفت كه به
«بيداري اسالمي» مشهور گرديد .اين جريان
دوام چنداني نياورد ،اما امروزه بعد از دو قرن،
دوباره بيداري اس�لامي با خيزشي جديد در
اين كشور اسالمي مش��اهده ميشود .اين بار
خيزش و بيداري اس�لامي مصر ب��ا دو قرن،
گذش��ته تفاوتهايي را نشان ميدهد .هرچند
كشورهاي اردن ،تونس ،يمن نيز به اين خيزش
پاس��خ مثبت دادهاند ،اما به علت ماهيت موج
چهارم بيداري اسالمي ،اين حركت در صورت
منحرف نشدن و سير مسير طبيعياش در مصر،
ابعاد وسيعتر و عميقتري به خود ميگيرد.

موج چهارم بيداري
اسالمي چون تكامل يافته
موجهاي اول تا سوم
است ،اليههاي عميقتر
تفكر و تمدن غربي را
نشانه ميگيرد و در هر
اليه و سطحي كه در اين
خيزشها وارد گردد به
خاطر ماهيت تمدني و
تكاملي و فرهنگياش به
همان ميزان اثر ميگذارد.

چند تغييري كه دنياي غرب و جهان اسالم
در موج اول تا چهارم بيداري اسالمي داشتهاند،
از اين قرار است:
اول :در دو ق��رن گذش��ته ،امپرات��وري
ش��به اس�لامي تحت لواي خالفت عثماني ،بر
سرزمينهاي گستردهاي از جهان اسالم حاكميت
داشت .مصر ،شمال آفريقا و كشورهاي عربي در
اين محدوده قرار داشتند.
دوم :س��لطه سياس��ي و اس��تعمار نظام��ي
كش��ورهاي اروپايي بعد از انقالب فرانس��ه در
شرق كمكم صورت آشكارتري به خود گرفت.
دو قدرت بزرگ دنياي اس�لام يكي صفويه در
ايران از بين رفت و ديگري (امپراتوري عثماني)
در تركيه فعلي در حال انحطاط بود .از آن طرف
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اروپا با س�لاح جديد يعني علم و فلسفه سياسي ناشي از انقالب
فرانسه به پيشروي و فتح سنگر به سنگر در شرق مشغول شد.
س��وم :در طول اين دو قرن با محو نظريه خالفت ،كشورهاي
عربي بخصوص مصر و شمال آفريقا و خاورميانه عربي  -اسالمي،
دو ايدئولوژي ظاهرا ً معارض سوسياليستي و ليبراليستي را در قالب
نوعي «ناسيوناليسم» نسبت ًا مقتدر و ديكتاتورمآب تجربه نمودهاند.
امروز با افول مدرنيسم در غرب ،فروپاشي ماركسيسم در شرق و
امتحان و سلطه مرگبار اين ايدئولوژيها ،صداي ترك خوردن آن
«ايسمها» به خوبي به گوش ميرسد.
چهارم :با وقوع انقالب اس�لامي ايران و انديشه امام خميني
 به قول بابي سعيد در كتاب «هراس بنيادين»  -نه فقط احيايخالفت منظور نيست بلكه اين انقالب پديدهاي است كه در مقابل
كماليسم (كمال آتاتورك) قرار ميگيرد و لذا اين راه جديد ،طاليه
دار موج چهارم بيداري اسالمي شده است.
به قول استاد مطهري ،اين اصالحگري دنياي اسالمي در سايه
مكتب تشيع نه به راه تجددخواهي افراطي و سكوالريزم و نه به
نقطه مقابل آن (قشريگري و سلفيگري) ميرود.
اين اعتدال (پيدايش راه س��وم) و تكامل بيداري اسالمي در
م��وج چهارم كه نقطه ثقل آن از «خالف��ت» به «واليت» منتقل
شده است ابعاد وسيعي دارد .اكنون ميتوان سرنخ و رگههاي آن
را در تمامي خيزشها و جنبشهايي كه به نام «بيداري اسالمي»
حركت ميكنند ،ديد.
پنجم :موج چهارم بيداري اسالمي چون تكامل يافته موجهاي
اول تا سوم است ،اليههاي عميقتر تفكر و تمدن غربي را نشانه
ميگيرد و در هر اليه و س��طحي كه در اين خيزشها وارد گردد
ب��ه خاطر ماهيت تمدني و تكاملي و فرهنگياش به همان ميزان
اثر ميگذارد.
ملت مصر و س��اير كش��ورهايي كه اين خيزشه��ا را دنبال
ميكنند به علت آن كه نتوانس��تهاند در موج دوم و س��وم بيداري
اسالمي بهطور كامل قرار گيرند ممكن است به دو وضعيت دچار
شوند:
حال��ت اول :ممك��ن اس��ت به نوع��ي تالقي
بيداري اسالمي با موج دمكراسي خواهي البته نوع
كاناليزه كردن شعارها و
«نوگرايي غربي» مواجه ش��وند .اين تجربه ،موج
تمركز بر روي ديكتاتوري
دوم بيداري اسالمي در ساليان مشروطيت ايران را
صرف ،بيكاري ،فقر و
يادآور ميگردد و هرچند دستآوردهاي مهمي مثل
آزادي و تالش براي دور
محدود شدن استبداد و تغييرات عمده اجتماعي را
كردن اعتراض از مسئله
ب��ه همراه دارد ولي موجب قطع نفوذ و پيش��روي
صهيونيسم ،استعمار و نفوذ
غرب در سنگرهاي فرهنگي و هويتي و شخصيتي
فزاينده سلطه غرب در
ملتهاي اسالمي نميشود.
دهههاي اخير به عنوان
از
بتوانند
�ا
ه�
ش
خيز
�ن
حال��ت دوم :اگ��ر اي�
عامل اصلي مشكالت ،از
اف��راط و تفريط ،س��لفيگري و وهابي��ت از يك
هم اكنون سياست اصلي
س��و و تجددخواه��ان افراط��ي و اص�لاح طلبان
رسانهها و استراتژيستهايي
(رفورميس��تها) از س��وي ديگر عبور كنند و به
است كه تكرار تجربه ايران
لحاظ فكري به خواس��تههاي هويتي و شخصيتي
را بزرگترين فاجعه براي
ك��ه مختص اليههاي عميقتر موج چهارم بيداري
خود ميدانند.
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اس�لامي اس��ت اتكا نمايند ،آن وقت جهش مهمي كه در بيداري
اس�لامي در س��ه دهه گذش��ته در ايران اتفاق افت��اد به اليههاي
عميقتر بيداري اس�لامي در اين كش��ورها هم ميرسد .وسايل
ارتباط جمعي ،رش��د فكري و فرهنگي سنوات اخير مسلمانان،
موفقيتهاي تمدني و سياس��ي ايران و ضربههاي اساس��ي كه به
پيكر استعمار در عراق و لبنان وارد شده ،ساختارشكني هيمنه و
قدرت غرب را امكانپذير نشان ميدهد به نحوي كه همه مسلمانان
ميتوانند به اين راه س��وم در موج جديد بيداري اس�لامي حامل
انقالب اسالمي تكيه و اعتماد كنند.
به نظر ميرس��د ،غرب به حالت اول راضي اس��ت و تدارك
راههاي رس��يدن به خواس��تههاي اوليه اي��ن اعتراضها را براي
مص��ادره نهض��ت و اينكه به اليههاي عميقتر بيداري اس�لامي
نرس��د خواهان اس��ت .كاناليزه كردن ش��عارها و تمركز بر روي
ديكتات��وري صرف ،بي��كاري ،فقر و آزادي و ت�لاش براي دور
كردن اعتراض از مسئله صهيونيسم ،استعمار و نفوذ فزاينده سلطه

غ��رب در دهههاي اخير ب��ه عنوان عامل
اصلي مش��كالت ،از هم اكنون سياس��ت
اصلي رسانهها و استراتژيستهايي است
ك��ه تكرار تجربه ايران را بزرگترين فاجعه
براي خود ميدانن��د .محافل غربي وصل
شدن حلقههاي بيداري اسالمي به يكديگر
را غيرقابل جب��ران تلقي مينمايند .با اين
اوصاف ،مطلوب اول غرب ،وارد نشدن اين
كشورها در موج بيداري اسالمي و توقف
در مرحله اوليه اس��ت ،اما در صورت عدم
تحقق اين خواسته مس��اله مهم براي آنان
وارد نشدن كشورهاي اسالمي در اليههاي
عميقتر امواج بيداري اسالمي يا به عبارتي
موج چهارم بيداري اسالمي است.

