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  پيشگفتار

  
جنبشهاي اجتماعي و سياسي از مقولة تغيير و تحول اجتماعي است و در عين حال در                

نش در مقابل فراينـد گـذار جوامـع         و مسلمان در قرون اخير، نوعي واك      جوامع شرقي   
 تحـت تـأثير هجـوم و ورود فرهنـگ و تمـدن جديـد       ويـژه  بهتي به جوامع جديد ـ  سن

ه به نفوذ و سـلطه اسـتعمار كهنـه و نـو، عمـدتاً بـا       شود كه با توج غربي ـ محسوب مي 
و .  ق 13. / م 19اشغال مستقيم نظامي بالد شرقي و اسالمي به دست اروپاييان در قـرن              

بـه طـور كلـي جنـبش     . بخش و ضد استعماري همـراه بـوده اسـت     گيري رهايي   جهت
ابــر بر دراجتمــاعي و سياســي بــه كوشــشي جمعــي بــراي پيــشبرد هــدف يــا مقاومــت 

 مطـابق تعريفـي ديگـر، جنـبش بـه معنـي       1.شـود  گوني در يك جامعه اطالق مـي     دگر
هيجان، حركت مردمي، ناآرامي، كوشش جمعي براي رسـيدن بـه هـدفي روشـن و                «
ابـر حـزب يـا گـروه       بر در اسـت كـه      2» دگرگوني در بعضي نهادهاي اجتماعي     ويژه  به

 و  4ع رفتـار جمعـي     اجتمـاعي از سـاير انـوا       3وجه تمايز جنـبش   . فشار قرار گرفته است   
 در اين است كه   7 و حزب  6، انقالب 5هاي مشابه اجتماعي و سياسي نظير شورش        پديده

جنبش يا نهضت و قيام در مقايسه با شورش ـ كه حركتـي محـدود و فاقـد هـدف يـا       
ايدئولوژي و سازمان است ـ كوششي همگاني براي ايجاد تغيير با مـشاركت آگاهانـه    
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3.  movement 
4.  collective behavior 
5.  rebellion 
6.  revolution 
7.  party 
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هاي ايدئولوژيك اسـت؛   اي حداقل نظم و سازمان و انگيزه  و فعاالنه اعضاي آن و دار     
تـر    اما در مقايسه با حزب، يك جنبش داراي سازماني كمتـر و شـيوة عملـي پراكنـده                 

يك جنبش معموالً به علت گستردگي افكار و عقايد، طيف وسيعي از مردم را              . است
ر سياسـي در درون  دهد و غالباً به ايجاد انواع گروههاي نسبتاً آشـكا           در خود جاي مي   

توانند بر اثر تداوم، ثبـات و          البته جنبشهاي اجتماعي و سياسي مي      1.خود گرايش دارد  
اگرچه جنبش و قيـام معمـوالً       . پيچيدگي سازماني به مرور زمان به حزب تبديل شوند        

با خشونت توأم است، لزومـاً متـرادف بـا انقـالب نيـست و بـسته بـه اينكـه رهبـري و                        
توانـد اصـالحي      ر آنچه استراتژي و تاكتيكهايي در پيش گيرد، مي        ايدئولوژي مسلط ب  

 نظام حـاكم    ابوجه تمايز اصلي جنبش و انقالب در نوع برخورد آنها           . يا انقالبي باشد  
 نظـام  2شـناختي سياسـي آن، خواهـان اصـالح     است؛ يعني اگر به مفهوم خاص جامعـه    

اسـي و سـاختاري باشـد،       باشد، جنبشي انقالبي نيست؛ ولي اگـر خواهـان تغييـرات اس           
اينكه به طور كلي جنبشهاي هواخـواه تغييـر و تحـول    ضمن  شود؛     خوانده مي  3انقالب

  .اساسي اجتماعي و سياسي استعداد تبديل شدن به انقالب را دارند
 جنبشهاي اجتماعي و سياسـي جهـان اسـالم          ينتر  مهمدر اين كتاب تعدادي از      

محـدوده مكـاني و     . گيـرد   و تحليل قرار مي    معاصر مورد تجزيه     هدر قرون اخير و دور    
گيـرد كـه از        مـي  دربـر را  ) جهان اسالم (جغرافيايي بحث، بخش مهمي از جهان سوم        

. نظر تاريخي و فرهنگي، در ساختار اجتماعي و سياسي، داراي وجوه مشتركي هستند            
ـ سياسي مسلمانان هواخواه تغيير وضع       هاي فكري   هدف ما نقد و بررسي علمي تجربه      

وجود و تبيين و تعليل نهضتهاي اسالمي در چهارچوب بحـث تغييـرات اجتمـاعي و                م
اين بررسي، عوامل پيشرفت يـا توقـف و شكـست، نقـاط             . دگرگونيهاي سياسي است  
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2.  reform 
اند از تالشهاي موفق يا       انقالبها عبارت : جامع از انقالب نوشت   آرتور باوئر در يك تعريف نسبتاً       .  3

  گيرنـد   ناموفق كه به منظور ايجاد تغييراتي در ساخت جامعه از طريق اعمال خـشونت انجـام مـي                 
 ترجمـة حميـد     ،)بررسـي نظـري پديـدة انقـالب        (تحـول انقالبـي    ،جانسون، چـالمرز  : به نقل از  (
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كند و فرايند و روند كلي و تكاملي          ضعف و قوت و آثار و نتايج آنها را مشخص مي          
مي و در سطح جهان اسالم بـه  اين حركتها را در يك مجموعه فكري ـ فرهنگيِ اسال 

 ويـژه   بـه مـسلمانان و    وسـيله      بـدين  دهـد تـا     مورد نقد و ارزيابي قـرار مـي       » امت«عنوان  
ــشگاه و حــوزه، وضــعيت حــساس و     ــق دان ــم و تحقي ــشجويان و طــالب اهــل عل دان

تـرين حلقـه از      خـود متكامـل   كننده پس از وقوع انقـالب اسـالمي ايـران را كـه                تعيين
 درك كنند و براي حل و رفع موانـع ترقـي،          درستي  بهي است،   سلسله جنبشهاي اسالم  

پيشرفت و توسعه جامعـه و امـت مهيـا شـوند؛ چـرا كـه تنهـا بـا نقـد صـريح و علمـي                       
  .توان راه دشوار و ناهموار حال و آينده را پيمود هاي گذشته است كه مي تجربه

ر،  جنبشهاي اسـالمي معاصـ  ينتر مهمدليل گزينش تعدادي مشخص و معين از  
 بـراي   22/3/1362 مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي در تـاريخ           با عنايت به برنامه   

بنـابراين، جنبـشها و نهـضتهاي سياسـي ـ      . اين درس در رشته علوم سياسي بوده اسـت 
» وهابيـت «در قسمت اول، جنـبش     : شود  اسالمي در دو قسمت و در دو مجلد ارائه مي         

مهـدي  «در ليبـي،    » سنوسـي «،  .) ق 12. / م 18قـرن   (در هند   » اهللا  شاه ولي «در عربستان،   
در انـدونزي   » محمديـه «و  » خالفت«و نيز جنبش هندي     .)  ق 13. / م 19قرن  (» سوداني

تحليل شده است و در قسمت دوم، با عنـوان نهـضتهاي اسـالمي              .)  ق 14. / م 20قرن  (
ه، الدين اسـدآبادي، شـيخ محمـد عبـد          در صد ساله اخير، جنبشهاي تنباكو، سيدجمال      

نگارنده، كـه چنـدين سـال       . كواكبي، عالمه اقبال و نهضت اسالمي ايران خواهد آمد        
دار تدريس ايـن درس در دانـشكده حقـوق و علـوم سياسـي دانـشگاه تهـران و                      عهده

برخي مراكز آموزش عالي ديگر بوده است، از همان ابتدا با توجـه بـه كمبـود شـديد              
اره جنبـشهاي قـسمت اول ـ درصـدد تهيـه و       دربـ ويـژه  بهمنابع و مĤخذ در اين زمينه ـ  

نظر و تكميـل   كتاب حاضر حاصل تجديد. تدوين متن مناسبي براي دانشجويان برآمد   
اميد اسـت بـا راهنمـايي و        . آن متن اوليه است كه به صورت كنوني عرضه شده است          

. تذكر خوانندگان گرامي عيوب و كاستيهاي اين كتاب در چاپهاي بعدي رفـع شـود              
ترند ـ در صـورت امكـان،     تر و اساسي است كه جنبشهاي نوع دوم ـ كه عميق در نظر 

  .در فرصتهاي آتي در مجلدي ديگر عرضه شود
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فصل اول از بخش اول به بررسـي       . تنظيم شده است  كتاب حاضر در دو بخش      
مختصر زمينه و سابقه تاريخي تحوالت جوامع مسلمان اختصاص يافته است تا مسائل             

. يـابي شـود     ريـشه )  غرب مسئلهانحطاط داخلي و    ( در دوره معاصر     عمده جهان اسالم  
خورد بـا   بردر  در فصل دوم از بخش اول، واكنشهاي گوناگون افراد و اقشار مسلمان             

در اين فصل با توجـه بـه وجـوه          . شود  آن مسائل، به منظور حل و رفع آنها بررسي مي         
آنهـا را تفكيـك و   مشترك و متفـاوت و اصـول حـاكم بـر ايـن واكنـشها و مواضـع،             

هـا، اصـطالحات، تعـاريف و          ضمن روشـن كـردن واژه      گاه آنايم و     بندي كرده   دسته
پردازي علمي و نظري درباره جنبشها و جريانهاي اسـالمي            نظر، به نظريه   مفاهيم مورد 

  .ايم در دوره معاصر پرداخته
در بخش دوم با طرح مواردي از جنبـشهاي اسـالمي و تجزيـه و تحليـل آنهـا،                   

هـاي عينـي و عملـي و          در بخش قبل را در پرتـو تجربـه        شده     طرح ها و نظريات    رضيهف
خورد بـا مـسائل مبتالبـه       بر درفكري و سياسي مسلمانان در قرون اخير و دوره معاصر           

گيـري نهـايي    بنـدي و نتيجـه   دهيم و در آخر بـه جمـع   نظر قرار مي  مورد بحث و دقت   
  .پردازيم مي

شها كه از مناطق جهان اسـالم در آسـيا و شـمال             رسي هر يك از اين جنب     بر در
اند، ضمن آشنايي با تاريخ و اوضاع فكري ـ فرهنگي، اقتـصادي ـ     افريقا گزينش شده

نظر، گـاه وضـعيت كنـوني ايـن حركتهـا و جريانهـا،               اجتماعي و سياسي جوامع مورد    
ت و ضرور. حتي پس از انقالب اسالمي ايران، مورد توجه و بررسي قرار گرفته است           

بينـي و ايـدئولوژي اسـالمي و          اهميت شناخت جنبشهاي اسالمي، هم بر مبنـاي جهـان         
اسالمي و وحدت مسلمانان و رابطه با ملتهاست كـه از اصـول         » امت«هايي چون     مقوله

اساسي دين است، و هم به دليـل عقـل و تـدبير سياسـي و اقتـضاي اوضـاع جهـاني و                       
در بلـوك شـرق و اروپـا كـه در نظـم نـوين        پس از تحوالت اخيـر       ويژه  بهالمللي،    بين

جهاني امريكايي، كشورهاي جهان سوم و جوامـع مـسلمان حتـي در صـورت قيـام و                  
تري نسبت به گذشته دارنـد و بـه           دشوارتر و شكننده  انقالب در كشور خود، موقعيت      

رو    ازايـن .توانند آزادي و استقالل و ترقـي و توسـعه خـود را تـأمين كننـد      تنهايي نمي 
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اي   شان راههاي اتحاد و ارتباط منطقه       اساس اصول و مباني تفكر ديني     مانان بايد بر  مسل
شـناخت و اطـالع وسـيع و مـداوم از موقعيتهـا و                و جهاني را هموار كنند و اين امر بي        

ه بـ . امكانات يكديگر در بستر ارتباطات و پيوندهاي مردمي و انقالبـي ممكـن نيـست              
سائل مشترك و مشابهي دارند كه نقد و بررسـي          عالوه، كشورهاي اسالمي دردها و م     

خورد با چنان مشكالتي، براي     بر درهاي فكري و سياسي مسلمانان آن كشورها          تجربه
  .كردگان ايراني بسي راهگشاست  دانشجويان و تحصيلويژه بهمسلمانان و 
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