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فرهنگ رجا�ى *

آنچـه امـروز مى توان نحلـه هاى فكرى جـارى در ذهن مـردم و ملتـهـاى عـرب خـواند،
مسلماً ادامه6 حتوالتى است كه جهان عرب در دوران مـعاصر خود پشت سر گذاشته است. ا�ن
حتوالت كدام است؟ چه پرسشها�ى براى وجـدان جمعى اعراب ا�جاد كرده است؟ در كوشش
براى �افنت پاسخى به ا�ن پرسشها،ذهن پرسشگر عـرب از كدام «مقام گردآورى» و �ا «آبشخور
ذهنى» الهام گرفـته است؟ قدر مسلم، نحله هاى فكرى متـفاوتى به ا�ن پرسشها، پاسخ مـتما�ز
داده اند.هر�ك از ا�ن جـر�انها مـشكل جامـعه6 خـود را در چه د�ده اند و آسMـبهـا و عارضـه هاى
جامعه6 خود را محصول كدام بحران دانـسته اند؟ چگونه مى توان نتMجه6 كار آنها را مورد ارز�ابى
قرار داد؟ آ�ا هMچكدام از آنها نظر�ه اى كارآمد، متدن ساز و د�رنده ارائه كرده اند؟ آ�ا اصوالً در
جهان صنعـتى و تكنولوژ�ك امروز مى توان از جر�انهاى فكـرى مستقل  و «استـقالل خواه» �اد
كرد؟ كناكنش فـرهنگى، با توجه به تأثMر شد�د رسـانه هاى گروهى، چگونه امكان پذ�ر است؟
آ�ا وامگMرى فرهنگى در زمانه اى كه بستر و �ا چارچوب كناكنش نابرابر است (�كى استعمارگر
و د�گرى اسـتعـمـار زده) امكان پذ�ر بوده است؟ در چنMن شـرا�طى جهـان عـرب، كه جـزئى از
متدن اسـالمى مى باشـد و به تـبع آن ادعـاى جـهـانشـمـول و همـه گـMـرى فـرهنگى داشـتـه، چه

* دكتر فرهنگ رجائى دانشMار روابط بMن امللل در دانشكده6 علوم اقتصادى و سMاسى دانشگاه شهMد بهشتى است.
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وضعMتى پMدا كرده است، بو�ژه كه حتوالت عـرصه6 سMاست به راه مطلوب جهان عرب نرفت؟
آ�ا كشb نفت كه به حضور قدرتهاى عالقـه مند به منطقه منجر شد، تأثMرى بر حتوالت اند�شه
اى داشـتـه اســت؟ ا�جـاد �ك واحـد ســـMـاسى غـMــربومى، و در عـMن حـال قـدرمتـند، �عنى
اسرائMل، چه تأثMرى بر جر�انهاى فكرى برجاى گذاشته است؟ ا�ن پرسشها و سؤاالتى نظMر آن
ذهن هر هوشـمند و دملشغـول به جر�انـهاى فكرى جـهان عـرب را جذب مى كند ، امّـا مسلمـاً

منى توان به متام آنها در ا�ن مقاله پرداخت.
مـقاله6 حـاضر، به دنبـال معـرفى پMش زمـMنه6 اجتـماعى ، سـMـاسى و اند�شگى جر�انهـاى
فكرى حـاكم در جهـان عرب است. مـرورى بر تار�خ فكرى جـهان اسـالم در دو سده6 گـذشتـه
نشان مى دهد كه حتوالت سـپهرهاى متعدد زندگى مسلمـانان بشدت از انقالب صنعتى و بروز
متدن جد�د متأثر شده است. به همMن دلMل بود كه شبكه6 پMچMده6 عرصه6 تفكر آن، كه منونه هاى
سـر مـشـقى (پارادا�م) بـومى خـاص خـود را داشت، شكست و به جـاى آن جـر�ـانهـاى فكر�ى
غـالب شد كـه گـاه حـتى توان كناكنش منطقى و مـولد با �كد�گر را نـداشت. چگونگى و دال�ل

بروز و حتول ا�ن جر�انها در مركز توجه مقاله حاضر است.
قـبل از ورود به بحـــث اصلى ا�ن مـقـال، با�ـد به نكاتى روش شناسـانـه و و�راسـتـارانه

اشاره كرد:
نخست، بـا�د واژگان «معـاصر» را توضـMح داد. به طور كلى، هر نوع تقسـMم بندى و �ا
برش تار�خى مقـوله اى اعتبارى است. در نتـMجه، �ك تقسMـم بندى جهانشمول كـه تام باشد و
بتـوان به همـه6 حوزه هـاى متدن بشرى تعـمـMم داد، وجـود ندارد. به طور مـثال، آغـاز هجـرت
حضرت رسول اكرم (ص) از مكه به مد�نه دوران سـاز و مبدأ تقو�م براى حوزه6 متدنى است كه
بعـدها به متدن اسـالمى نامبـردار شـد. اما منى تــوان ادعـا كـرد كه ا�ن تار�خ نـشاندهنده6 آغـاز
شكل گـMرى همـه6 متدنهاست؛ حـوزه هاى متدنى د�گر نقطه6 آغاز خـاص خود را دارا هسـتند و
تقسـMم تار�خى د�گرى براى خـود قائل اند. به همـMن قMـاس، مى توان از د�گر اصطالحاتـى كه
ناظر بر تقـسMم بندى تـار�خى است، �اد كرد. اصطالح مـعـاصر در ا�ن دسـته جـاى مى گMـرد و

منى توان تعر�فى جهانشمول از آن به دست داد.
در ا�ن نوشتـار، هرجا از اصطالح مـعاصر اسـتفاده مى شـود، مراد دورانى مى باشـد كه
جهـان عرب با چالشهـاى متدنى جد�د، �عنى متدن صنعـتى، مواجه شـده و بناچار در پاسخ به
آن واكنش نشــان داده اسـت. حتوالتــى كـه در دوران جـد�ــد در عـرصــه6 تولMـد، در مـعناى
عام كلمه، در چند سـده6 گذشته، رخ داده و به غلط «متدن غرب» نام گرفـته، متدن جد�د بوده
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و چنان جهانى و همه گMر شــده كـه همه6 حوزه هاى متدنى د�گر را حتت تأثMر قرار داده است.
از سوى د�گـر، ا�ن تأثMر مـوقتى نبوده اسـت، بلكه هنوز تداوم دارد. لذا دوران معـاصر جـهان
عرب از زمانى آغاز شد كه مواجهه6 ساختـار سMاسى و اجتماعى جهان اسالم با ا�ن حوزه6 متدنى
جـد�د،گسـترده و علنـى گرد�د و امـروز كمـاكان ادامـه دارد. بعـدها، در خصـوص آغاز دقـMق

چنMن دورانى سخن خواهMم گرفت.
نكته6 د�گرى كـه با�د �ادآور شو�م ا�نكه جهان عـرب از بMش از ٢٠ واحد سMاسى مـستقل
به وجـود آمــده است كـه باهـم در وفـاق زندگى منى كننـد، بلكه مـثل د�ـگر دولتـهــا در رقـابت
هستند. لذا جهان اند�شه آنان پMچMده، ناهمگون و گاه متناقض است. ا�ن ناهمگونگى در همه6
سـپهـرها، سـMـاست، اجتـمــاع، اقـتـصاد و اند�شــه به وضوح وجـود دارد.١ به همMن دلMل،
ممكن است به نظر دسـتـه بندى جر�انهـاى فكرى، به صـورتى كه در ز�ـر خواهد آمـد، از منطق
درونى حتوالت فكرى به دور باشد و پMچMدگى و و�ژگى هاى جهان ذهنى برخى از متفكران را
آن طور كـه هست، منا�ان نكند. شـا�د بهـتر مى بود كـه از روش مـقوله اى و �ا مطـالعه6 اند�شـه6
افراد خاص استـفاده مى شد.٢ اما از آجنا كـه روش كار حتــقMق حاضـر شـناسا�ى «منونه هاى
سـرمـشـــقى» (Ideal Type) تفكر، آن هـم بر اســاس چــارچـوب ذهنى و «مـقــام گـردآورى»
(Context of Discovery)، بوده، روش جر�ان شنــاسـى مناســب تر و كارآمد تر به نظر رسـMده

و به همMن دلMل به خدمت گرفته شده است.

١ . بستر س�اسى و اجتماى نحله هاى فكرى
از ظهور اسالم در منطقـه6 عربستان امروز و رشد قلمرو اسـالمى تا بروز چالشهاى متدن
صنعـتى، جـهـان عـرب از �كپـارچگى ذهنى خـاصى برخـوردار بود. در چارچوب جهـان بMنى
گفـتمـان الهـامى اسالمى و براسـاس منابع خـاص ا�ن آموزه6 جـد�د، حـوزه6 متدنى توحـMدى و 
خاصى به وجود آمد كه كناكنشهاى سMاسى، اجتماعى، فرقه اى و فكرى در ز�ر چتر آن ذهنMت
تعـامل مى كرد و در نهـا�ت مـعركـه اى كـارساز از آرا بود كـه در گفـت و شنود با �كد�گر زا�ش
سMاسى و فكرى خاص خود را مى منود. احتاد زبان عرب و آموزه6 مبMن اسالم احتادى كارساز
و در عMن حال سازگار بود.٣جر�انهاى فكرى برآمده از ا�ن حتوالت نMز، درعMن رقMب بودن و
داشنت اختالف نظر، در مـجموع متناسب و كارآمد بود. درواقع، احتـاد �ا حداقل عدم تناقض
منطقى مMان عرصه6 عمل و نظر، كـه شرط اصلى تولMد متدنى است، به صورت و�ژه اى فراهم
آمد. مـحصـول آن نMز متدن درخـشانى است كه براى چـند�ن سده طال�ه دار متدن بشـرى شد.
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اما از آجنـا كه وقتى جامـعه اى نتواند مMـان دو حوزه6 نظر و عمل رابطه اى مـتناسب برقرار كند،
دچار پر�شانى ذهنى و سپس زوال تولMد و باالخره از هم پاشـMدگى همه جانبه مى شود، در �ك
مرحله، حوزه6 متدنى اسالمى نتـوانست در قبال فشارها و چالشهاى حوادث مـستحدثه پاسخى
مناسب ارائه كند و به هـمMن دلMل، دچار گـسـستـگى درونى شد. حـال، پرسش آنكه ا�ن زمـان
چه زمانى است و كدام حوادث مستحدثه چالشها�ى بزرگتر از قدرت تطابق حوزه6 متدنى جهان

اسالم ارائه كرد؟
پاسخ دقـMق را با�د در حتـوالت تار�خــى �ـافت. آخر�ـن ساخـــتار سـMـاسى غـالب در
جهـان عرب كـه توانسته بـود حاكمـMت حوزه6 اند�شگى نسـبتـاً منسجم و �كپـارچه اى را ا�جاد و
حفظ كند، سلطان نشMن عثـمانى بود. جهان عرب حتت سلطه6 سلسله هاى مختلـb متمركز و
منسجم شده بود كه نامبردارتر�ن ا�ن خاندانـها امـــو�ان (٧٥٠ــ ٦٦١ م/ ١٣٢ــ٤١هـ .ق)،
عبـاســMان (١٢٥٨ــ٧٤٩/ ٦٥٦ــ١٣٢)، سلــجـوقMــان(١١٩٤ــ ١١٣٨/ ٥٩٠ ــ ٤٢٩)،
و باالخره، خـاندان عثـمان ابن ارطغرل (١٩٢٤ــ١٢٨١/ ١٣٢٤ــ ٦٨٠) بود. آنـچه به بحث
ا�ن مـقـاله مـربوط مى شـود، سرگـذشت دولت عـثـمـانى و حتـوالتى است كـه در اواخر عـمـر
سـMــاسى ا�ن دولت به وقــوع پMـوسـت. ا�ن ســاخــتـار، پس از تأســـMس در ١٢٨١ــ ٦٨٠،
بتدر�ج به بزرگتر�ن قـدرت سMاسى زمان خود مبدل شـد. در ١٤٥٣م؛ پا�تخت امپراتورى روم
شرقى، قسطنطنMه (استانبول) را به قلمـرو باب عالى ملحق كرد، اما گو�ا عمر متدن اسالمى ــ
عثـمانى بMش از دو سـده نبود، ز�را در ١٦٣١، سپـاه عثـمانى نتوانست و�ن را تـصرف كند و به
رغم محاصـره6 طوالنى مجبور به عـقب نشMنى شد.٤ از ا�ن پس، به بMان ابن خلدون، عصبMت
سMاسى از مMان رفته بود و ناكامـى هاى پى درپى جاى پMروزى ها را گرفت. سلسله6 شكستها�ى
كـه پس از ناكامى و�ـن جهـان اسالم را بـه طور اعم و جهـان عـرب را به طور اخص دچار نوعى
خودباختگى كرد، هنوز ادامـه دارد. «اعتماد به نفس پMشMن مسـلمانان در برخورد با خارجى ها
در نتMجـه6 توالى پMروزى هاى اروپا�ى ها در عصــر جد�د ضـعbM شده است.»٥ به بMان د�گر،
از سده6 هMجدهم مMالدى به بعد عمر «دوران عثمانى» به سرآمده است. مالحظه6 برنارد لوئMس،
تركMـه شناس برجسـته، دقـMق و مهم است: «شكست دوم [عـثمانى] در مـحاصـره6 و�ن در سال
١٦٨٣، تعـMMـن كننده بود…قـرارداد صلح كارلوو�ـتز كـه در ٢٦ژانو�ه ١٦٩٩به امـضـا رسMـد،
پا�ان �ك دوره بود و آغـاز دوره اى جد�د.»٦همچـنMن است مشـاهدات شادروان دكتـرعنا�ت:
«دگرگونى هاى بـزرگى، هم در رابطه6 مملكت عثمانى با ملل تابع و دولتـهاى اروپا�ى و هم در
اوضاع داخلـى آن، پد�د آمد. ا�ن دگرگـونMهـا به طور خالصـه عبـارت بودند از: متـوقb شدن
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كشورگشا�ـى هاى عثمانى...  اثرات تورم آور ورود فلزات گرانبها از آمر�كا، انـحراف مسMر
بازرگانى اروپا از مـتصرفات عـثمانى بر اثر پMدا شـدن امكان كشتMـرانى در پMرامون قاره6 آفـر�قا و
سراجنام شكست عثمانى از روسMه.»٧ ا�ن شكست آخر بسMار قابل توجه است؛ ز�را بر اساس
قرارداد كوچوك كMنرجه (Kuchuk Kainarca) كه نتMجه6 جنگ را حل وفصــل كرد، ســرزمMن
مسلمان نشMن كر�مه به دولتى غMر مسلمان واگذار شد، �عنى �كپارچگى سMاسى امپراتور�ى كه

مدعى حافظ كMان اسالمى در قبال قدرتهاى غMر مسلمان بود، در هم پMچMده شد. ٨
آنچه ا�ن ناتوانى را قابل تا6مل و از د�د مشرق زمMن مصMبت بار مى كند، ا�ن است كه ا�ن
شكستها تنها �ك شكست نظامى درصحنه6 نبرد و �ا شكسـتى سMاسى در عرصه6 د�پلماسى نبود،
بلكه به خدشـه اى در استقـالل ذهنــى شهـروندان حوزه6 متــدنى اسالمى مـبدل شد. احـساس
بى متدنى در قـبال متدن جد�د در حـال شكل گMـرى بود. پMامـد آن ا�ن شد كه دسـتهـاى مولد و
مستـقل شهروندان و دولتمـردان ا�ن بزرگتر�ن ابر قدرت زمانه به سـوى د�گرى براى اخذ متدن
دراز شـد. به طور مـثـال، در ١٧٢٠، افـرادى بـه پار�ــس اعــزام شـدند تـا امكان اسـتـفـاده از
«متدن غرب» را مطالعـه كنند. دولت تركMه در ١٧٢٠، مـحمد فMـضى، معروف به �رمMس كـMز
چلبى �ا چلبى مـحمـد، را به عنوان فرسـتاده6 و�ـژه به دربار لو�ى پانزدهم گسـMل كرد. عـالوه بر
مـسئـولMت د�پلـماتMكى كـه هدف آن جلب احتـاد با فـرانسـه بود، از طرف صـدراعظم، ابراهMم
پاشـا، ما6مـور�ت داشت كـه «از پادگانهـا، كـارخانه هـا و عملكرد متدن فـرانسـوى به طور كلى
د�دن كند و در مورد امكان استـفاده از آنها در تركMه، گـزارش تهMه منا�د». ٩ بتدر�ج جناحى از
دولتمردان وذهن مشـغوالن به مشكالت جامعه دنباله روى از مـغرب زمMن و غرب منشى را راه

حل كارآمد دانستند. در مورد نظرات ا�ن طرز فكر بعدها توضMح خواهMم داد.
از د�دى درونى و با رهMــافـتى بومى، مى توان ادعــا كـرد كـه د�گر مـواضـع اتخـاذ شـده
تصمMمــات �ك انسـان مستــقل نبود. پرســش اصلى ا�ن شد كه چـگونه با�د مثل غرب شد.
به گـمان نگارنده، حتـوالتى كه به تنظMـمات مـعروف شـد، قدم مـهمى در راه مـثل غـرب شدن
بود: خط شـر�b گلخـانه در ١٨٣٩ اولMن قـدم را برداشت. خط همـا�ون در ١٨٥٦ حتـوالت
جد�دترى مـعرفى كرد و باالخره قـانون اساسى در ١٨٧٦، اصوالً سـاختار سMـاسى را بر بنMانى
جد�د بنا نهاد. اما از آجنا كه ا�ن حتوالت بومى نبوده و «برمقام گردآورى» محلى استوار نبود،
گره اى از كار فروبسته6 «باب عالى» نگشود. دولت عـثمانى كه روزگارانى د�رنده مورد حتسMن
قدرتـهاى اروپا�ى بود، به «مـسئله شـرقى» سMـاست بMن املللى اروپا مبـدل شد، و باالخـره هم
فروپاشـMد. ١٠آنچه جـانشMن امـپراتورى عـثمـانى شد، دولت جـد�دى بود كه بر اساس انـد�شه6
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دولتـمدارى (Statism) كـوشـMـد �ك دولت ــ كـشـور تركى به وجـود آورد. در روند ا�جـاد ا�ن
سـاختـار جد�ـد، بسMـارى از نهـادهاى قد�م از جـمله نهـاد خالفت مى بـا�ست حذف مى شـد.
درست است كه نهاد خـالفت سالها محـتواى سMاسى و ادارى خـود را از دست داده بود و عمالً
سلطان باب عالى نقش خلMفـه را نMز بر عهده داشت، اما به عنوان مناد (سمبل) جـامعه6 اسالمى
بسـMار اسـاسى بود. به عنوان مثـال، سMـد مرتضى الزبMـدى (١٧٩١-١٧٣٢)، دانشور مـهم در
سلسله6 عثمـانى، در حتشMه اى كـه بر كتاب احMاء علوم الد�ن امام محمـد غزالى نوشت، جاى
هMچ شـبهـه را باقى نگذاشت كه در واقع نـهاد خـالفت از مMـان رفتـه است. البتـه او از ا�ن بابت
مـتا6سb است و آرزو  مى كند كـه كـاش ا�ن چنMن نبود، ولى قـبـول ا�ن واقعـMت در اواخر سـده6
هMجدهم بسMـار قابل تأمل و مهم است.١١ ادامه6 حMات نهاد خـالفت به عنوان مناد جهان اسالم
ا�ن احساس را در ذهن مسلمانان ا�جاد كرده بود كـه جامعه6 اسالمى هنوز از مركز�تى برخوردار
است. در نتـMجـه، نابودى نهـاد خالفت در اوا�ل سـده6 بMـستم، نه فـقط چالش عظMـمى در ذهن
مسلمانان بود، بلكه اعراب ذهن مشغـول به هو�ت مMراث فرهنــگى و بومى را نMز نگران كرد.
به عنوان مـثـال، جنـMب عـازورى (مـتـوفـاى ١٩١٦) كـه از ملى گـرا�ان بنام عـرب بود و ا�جـاد
قومـMت بزرگ عربى را سـرلوحه6 برنامـه6 خود براى جهـان عرب قرار داد، منـى توانست خود را
راضى كند كه نهاد خالفت به طور كلى از بMن برود. او «نوعى خـالفت عربى را تصو�ر و تخMل
مى كند كـه سلطه6 معنوى بر همـه6 مسلمانـان داشته باشـد، ولى فقط در �ك منطقـه كه عـبارت از
حـجاز و مـد�نه باشـد، حكم براند».١٢ از آن طرف، مـسلمـانان دل سـوخـته و بMـدار دل و گـاه
بدبMن، سرگـذشت مثل غرب شـدن را ضـرورتاً راه مطلــوب منى دانستــند. به عنوان مـثال،
به روا�ات ز�ر توجه كنMد: «املغربى كه افغانى [سMد جمال اسد آبادى] را مدت كوتاهى پMش از
مـرگ او در ١٨٩٧ در قسطنطنMـه د�د، از او پرسـMد: «اگـر وضع امروزتان را با وضع سى سـال
پMش مـقا�سـه كنMم، آ�ا ترقى ز�ادى را منى بMنMـم؟» افـغانى پـاسخ داد: «تو تنها ظاهر چMـزها را
مى بMنى، واقـعـMت ا�ن است كـه ترقى، چMـزى نMـست جـز به قـهـقـرا رفنت و زوال؛ ز�را بر پا�ه6

تقلMد از ملل اروپا قرار دارد». ١٣
بد�ن ترتMب، سـپهر همگانى در جـهان اسالم و به تبـع آن جهان عـرب، صاحب معـركه6
جد�دى از نحلـه ها و مكتبــها شـد كه جـاى «جنگ هفتاد و دو ملت» سنتـى و بومى را گرفت.
در حالى كه جنگ هفتاد و دو ملت سنتى در چارچوب قواعـد بازى مشتركى صورت مى گرفت
و عمـالً عرضه6 رقابت بود، جـر�انهاى فكرى جد�د چون بر �ك گـفتمـان فرهنگى مشتـرك بنMان
نداشت، در عـمل به عـرصــه6 سـتـMـز و جنگ نحله ها�ى مـبـدل شـد كـه هـدف نهـا�ى آن نابودى
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�كد�گر بود. حتى مى توان نابسامانى سMاسى و اجتماعى غالب در جهان عرب در سده6 اخMر را
محـصول هـمMن جنگ و گـر�ز نظرى دانست. سه گـرا�ش مهـمى كه به طـور گذرا مـورد اشاره
قرار گرفت، به سه جـر�ان فكرى و اند�شگى چشمگMر تبد�ل شد كـه مى توان با نامــهاى غرب
گرا�ى (اجملددون)، عرب گرا�ى (العروبMون)؛ و اسـالم گرا�ى (االسالمMون) شناسا�ى كرد.
ا�ن سـه جـر�ان بر سپـهر همـگانى جهـان عرب غـالب مى باشـد، منتهى هر �ك از  آنهـا در �ك

دوره6 خاص اند�شه غالب و باز�گر اصلى بوده است كه در ز�ر توضMح خواهMم داد.

٢ . اول�ن پ�شگامان نحله# «غرب گرا�ى و اخذ متدن فرهنگى»
روانشاد حمMد  عنا�ت «پMشگامى مصـر» را، حتى قبل از حتوالت معروف به تنظMمات،
آغـاز پMروى از متدن غـرب مى داند و حـمله ناپلئــون بـه مصـر در ١٧٩٨را نشــانه6 ا�ن حـركت
مى گMرد.١٤ شك نMست كـه حمله6 ناپلئـون تعMMن كننده اســـت، اما همان طور كـه عنا�ت خود
مى گو�د، دلMل دوم ا�ن پMشگامى «سMـاست فعال فرهنگى فرانسه، در مقـا�سه با دولتهاى د�گر
اروپا�ى، بود».١٥ به بMـان د�گر، ا�ن نگـرش نحله6 «اخـذ متدن فـرنگى»  را بخـشى از سـMـاست
تشو�قى جهان غـرب مى داند، در حالى كه در ا�نجا، خواه مثـبت و خواه منفى، ادعا ا�ن است
كه نحله6 فوق نMز درآمده از حتوالت درونى بود. به همMن دلMل، پMشگامMى كه آغاز شد، همانى
بود كـه شـهـروندان و دولتـمـردان عـثـمـانـى خـود دست به سـوى غـرب دراز كـردند. آغـاز ا�ن
حركت، همان طور كـه اشاره كرد�م، به اوا�ل سده6 هجدهم باز مى گردد، �عنى زمـانى كه نMاز

به حتوالت احساس شد.
اولMن سنـدى كـه دال بر در�ـافت درست از ا�ن نMــاز  مى باشــد، به سـال عــقـد قــرارداد
)، �عنى ١٧١٨، باز مى گردد. سندى از گفت و شنود نMـمه خMالى و Passarovitz) پاسارو�تز
نMمـه واقعى مMان �ك مـسلمان و �ك افسـر مسMحى است. سـؤالى كه مسلمـان از افسر مسـMحى
مى كند ا�ن است: «چرا ما شكست خورد�م؟» نتMجه اى كه از پاسخ عا�د مى شود ا�ن است كه
فن آورى و هنرهاى نظامـMگرى از زنـدگى سMـاسى و ادارى عـثـمـانى غـا�ب است.١٦ به همـMن
دلMل، اولMن كوششها براى اخذ جنبـه هاى متدن فرنگى بر اخذ نظامMگرى و حتوالت در حوزه
نظامى بود.١٧ نكته6 د�گر ا�نكه همـه6 كسانى كـه لزوم ا�جاد تغMMـرات جد�د را متذكـر مى شدند،
دولتمردانى بودند كه باب عالى خود براى اخـذ «متدن فرنگى» ارسال مى كرد. به عنوان مثال،
كتاب اصول احلكم فى نظام االمم، (چاپ ١٧٣١) به سلطان محمد اول تقد�م گرد�د و  در آن
توصMه شده بـود كه «متام مردمان هوشمند در جهـان موافق اند كه مردمان تركMه در قـبول قوانMن
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و نظم بر د�گر مردمـان برترى دارند. اگر آنها علوم نظامى جد�د را تعلMم ببـMنند، مى توانند آنها
را به خدمت گرفته و هMچ دشمنى منى تواند ا�ن دولت جد�د را تهد�د كند». ١٨

بتـدر�ج معلوم شـد كـه تغMـMرات و اصـالحـات نظامى كارسـاز نMـست. هر چه تقاضـاى
تعد�ـل و تغMMـر گسـترده تر شـد، نMروهاى سنتى تر و اربابان قـدرت موقـعMت خـود را بMشـتر در
خطر د�دند. گروه تبـشMركننده6 «اخذ متدن فرنـگى» در مقابل نMروى حاكم ا�سـتاد و جناح بندى
تازه اى بروز كرد. گـروهى ا�جاد شد كـه به «عثمانى هاى جـوان» معروف گـرد�دند. ا�ن گروه
اساسـاً سخنـانى را تشو�ق مى كـرد كه با نظام ارزشى غـرب همخـوانى داشت. به عنوان مـثال،
د�دگاه آنهـا در مورد نقش د�ن در امـور اجتمـاعى قابل تا6مل است: «د�ن ... بر امـور روحانى
حاكـم است و قول رستـگارى آن جهـانى مى دهد. اما آنچـه تعMـMن كننده و حتد�د كننده6 قـوانMن
ملتها است، د�ن نMست. اگر د�ن در مقام حقا�ـق ابدى قرار نگMرد، بد�ن معنا كه اگر مقام خود
را تقلMل دهد و به امـور دنMا�ى دخالت كنـد، هم نابودكننده6 خودش است و هم همـه6 ما».١٩ هر
چه زمـان جلوتر مى رفت و حتوالت دنMـاى عـثمـانى از زوال خبـر مى داد، جناح غرب گـرا�ان
قوى تر مى شد: سـراجنام، «عثمـانى هاى جوان» به «تركهاى جوان» تبـد�ل شدند. فعالMـتهاى
كـمMـته6 احتـاد و پMشـرفت (The Committee of Union and Progress) با تا6كـMد بر ملى گـرا�ى
تركى برنامه هـــاى همــه جانبـه6 تركهـاى جــوان را هر چه سر�ع تر اشـــاعـه مى داد و حــتى
به اجــرا درمى آورد. تا6سMس جـمهورى تركـMه نقطه6 عطفى در فعـالMتهاى نحله6 غـرب گرا�ى در
جهان عرب بود. اما سخنگو�ان جر�ان غرب گرا�ى تنها از مMان تركهاى جوان برمنى خاست.
در د�گر بخـشهـاى جهـان اسالم، بو�ژه بخـش غربى خـاورمMـانه، نحله6 غرب گـرا�ى از
گـرمى بازار خــاصى برخـوردار بود. از بلـند آوازه تر�ن قـهـرمــانان ا�ن طرز تفكر رفــاعـه رافع
طهطاوى (١٨٧٣-١٨٠١) از مردمـان مصـر بود. او كه بMن سـالهاى ١٨٣١-١٨٢٦ در پار�س
به سر  برده بود، از  اند�شه6 مـتفكران دوره6 معروف به «روشن اند�شى» بشدت تا6ثMـر گرفته بود.
راه حل جوامع اسالمى را در پـMروى از عقل ابزارمند جد�د و نهادهـاى كارساز آن مى دانست.
نكته6 اول و اساسى ا�نكه طهطاوى «تغMMـر را اصل زندگى اجتماعى و حكومت را ابزار ضرورى
آن تغـMMـر مى د اند».٢٠ طهطاوى در روا�تى كـه از انسـان جـد�د غـربى مى آورد، او را فــردى
مى داند كه درپى پMـشى گرفنت از اجـداد خود است.«هركســى كـه خداوند حـرفه اى اســت،
مى كوشـد چMزى را به وجود آورد كـه قبالً اختـراع نشده و �ا چMز قـد�مى اى را كامل منا�د».٢١
سپـس، از ا�ن مبـاحث ز�ر بنا�ى و فلســفى به مـباحث اجـتمـاعــى و اصــول حكومـت دارى
مى رسد. به عنـوان مثال، مى نو�سـد: «در گذشتـه، حكومت كردن كـارى پنهان و منحـصر به
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افـرادى انگشت شمـار بود، ولى امـروز با�د بر تـفاهم مـMان حـاكم و مـحــكوم اسـتوار باشـد.
بد�ن منظور، تربMت سـMاسى افـراد بسMـار ضرورت دارد. همه6 صـاحب منصبـان دولتى با�د فن
حكومت را درست بدانند، ولـى افراد عـادى نMز كـه در كـارهاى حكومت دخـالت ندارند، با�د
قوانMـن آن و نMز حقـوق و تكالbM خو�ش را بشـناسد».٢٢ به دلMل داشنت همMـن افكار نوخواهى

بود كه با حكومت درافتاد و مدتى به سودان تبعMد شد.
�ك جنبـه6 د�گر كه در كـارطهطاوى جـالب است، توجه به گـذشـته6 جـهان عـرب، بو�ژه
مـصر، است. او عـقـا�د اسالمى را با غـرور مـصرى همـه جا درهم مـى آمMـخت. «به نظر او،
مصر باستان با�د عالوه بر سرچشمه6 افتـخار و غرور قوى، آموزگار و راهبر مصر امروزى باشد

و مصر�ان با�د در بسMارى از وجود متدن خود، از مصر فراعنه الهام بگMرند.»٢٣
پس از طهطاوى، مـتفكران د�گرى از جمـله خMرالد�ن پاشـا (١٨٨٩ــ ١٨٠١)، پطرس
البـوستـانى (١٨٨٣ــ ١٨١٩)و شـبلى شمـMل(١٩١٧ــ١٨٥٠) و امثـال آنها نMـز ظهور كـردند و
كم و بMش راهى را تبلMغ و تبMشر منودند كه طهطاوى سـر راه مسلمانان باز كرده بود. اما جالب
تر از متام ا�نها، مـتفكر صاحب نام و پركار مـصرى، طه حسMن، است؛ ز�را او بود كـه اند�شه6
اخـذ متـدن غـربى را تا تار�ـخ مـورد نظر ا�ن مــقـاله، �ـعنى جنگ شش روزه6 ١٩٦٧، تبـلMغ مى
كرد. از طرفى، پـنجره اى به سوى در�افـت فهم درست از سرگـذشت نحله6 اخذ متدن فـرنگى
باز مى كند. اما قـبل از پرداخنت به آراى طه حسـMن، با�د �ك نكته6 اسـاسى را �ادآور شو�م و آن
ا�نكه اند�شـه6 اخذ متدن فـرنگى سـرلوحه6 برنامـه6 حزبـى بسMـارى از احزاب نوخـواه و پMشـرو در
د�گر نقاط جـهان اسالم گـرد�د و آنها براى پMشـبرد هدفهاى خـود صورتها�ى از غـرب گرا�ى را
تشو�ق مى كردند.٢٤ جنگ جهانى دوم كه صورت د�گرى از حتوالت جهان غرب را به منا�ش
گــذاشت،ا�ـجــاد اســرائMل، شكـست اعــراب در جنگ ١٩٤٨، بـحــران ســوئز در ١٩٥٦ و
باالخـره، جنـگ شش روزه در ١٩٦٧عـده ز�ادى از اعـراب را به غـرب و متدن غــربى سـخت

بدگمان كرد.
طه حسMن در ١٨٨٩، در مصر علMا به دنMا آمد. حتصMالت سنتى را در االزهر گذراند و
به دانشگاه نوبنMاد قاهره رفت. سپـس، راهى پار�س شد و در آجنا رساله اى درباره6 ابن خلدون
نوشت. پس از بازگـشت، در دانشگاه قاهـره مشـغول تدر�س شـد. با نوشنت كتـاب فى الشـعر
اجلاهلى نشـان داد كه نو�سنده اى بحـث انگMز است؛ ز�را در ا�ن كـتـاب مدعى شـد كه ادبMـات
دوره6 جاهلى قبل از اسالم ساخته و پرداخته6 دانشمندان بعد از اسالم است. اما كتاب مهمش كه
«مهم تر�ن سند دلبستگى او به متدن غـرب دانسته مى شود»، با عنوان مستقبل الثـقافة في مصر
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(آ�نده6 فرهنگ در مـصر) اســت كه در ١٩٣٧ منتــشـر شد.٢٥ حال كـه پس از قرارداد ١٩٣٦،
در مصـر درجه اى از استقـالل به وجود آمده است، آ�نده6 فـرهنگ مصرى چه شكلى با�د داشـته
باشـد؟ در ا�نجا، به احـMاى متدن مـصـر باستــان و ارتبـاطى كه جـهـان مصـر باســتان با غـرب
داشتـه است، پرداخته، مـدعى مى شود كه مـصر به حوزه6 متدنى غـرب، نه شرق، تعلق دارد،
منتهى، ابتـدا توضMح مى دهد كه به گمـان او غرب چگونه متدنى است. به نظر او «ا�ن درست
نMست كـه آن طور كه شـرقى ها فكر مى كنند، غرب مادى گـراست. پMروزى هاى مـادى غرب
محـصول هـوشمندى و روح آن است. حـتى كســـانى كـه ادعـــاى بى د�نى مى منا�نـد، جان
خـود را در راه دفاع از اعـتقـاد ا�ثـار مى كنند».٢٦ اروپا براى او منا�نده6 سـه چMز است: فـرهنگ
انسـانى، فضـائل مدنى و حكومت مـردمى؛ و به روا�تى مـصر مـستـقل جد�د با�د جـزئى از ا�ن
اروپا بشود. «ما با�د راه اروپا را تا بداجنا دنبال كنMم كه همطراز و همكار آنها در متدن بشو�م.
ا�ن دنباله روى، در همـه6 جنبه ها خـواهد بود خواه خوب خـواه بد، خواه شMـر�ن و خواه تلخ،

خواه دوست داشتنى خواه تنفرانگMز.»٢٧
امـا چه شده بود كـه مـصر از ا�ن حـوزه6 متدنى به دور افـتاد؟ طـه حسـMن مـسئـولMت را به
گردن تركـهاى عـثمـانى مى اندازد و به همMن دلMل، بشـدت از وطن پرستى مـصـــرى صـحبت
مى كند و به تبع ابن خـلدون، از عصـبـMت مصـرى و تشـو�ق وفـادارى به آن بحث مى منا�د. از
آجنا كه در ا�ن سـاختار سMاسـى جد�د، �كى از اصول حاكم با�د جدا�ى اربـابان د�ن از سMاست
باشد، به نظر او چنMن جدا�ى به آسانى در مصر امكان پذ�ر است؛ ز�را «در د�ن اسالم، كهانت
وجـود ندارد. �عنى  در آن صنفى هماننـد كشـMشـان و اسقــفـان، مMـان آفر�دگـار و بنده واسطه

منى شود �ا نبا�د بشود».٢٨
براى پMـروان اخـذ متـــدن فـرنگى ا�ن روش بـســـادگى جـامـعـه6 آنان را از وضـعـــMت
عقب مـاندگى جنات مى دهــد و در زمـره6 پMشرفـتگان زمان قـرار مى دهد. ا�ن خوش باورى،
در حـالى بود كـه به عنـوان مـثـال، در دوره6 زندگـانى مـتـفكرانى چون الطـهطاوى فـرانسـوى ها
اجلـزا�ر را تصرف كـردند و �ا در زمـان طه حسـMن، اسـرائMل ا�جاد شـد. براى آنهـا، فرانسـه و
اروپا نه مظهـر قدرت سـMـاسى و جهـانخـوارى، بلكه منا�نده6 علوم و پMـشرفت مـادى بود.٢٩ به
جاى جهانخـوارى و استعمار، آنها معـجزه6 كانال سوئز، كانال پاناما، رفـاه اقتصادى، راه آهن
ســراســرى و برج ا�فل را مـى د�دند. چگونه مـى توان ا�ن نحــوه6 نگـرش را توضــMح داد؟ �ك
توضـMح را با�د در ساده انـگارى ا�ن متـفكران و سـخنگو�ان ا�ن نحله6 فكرى در دو جـهت د�د:
�كى، عدم در�افت پMچMده از مناسبات استعمار و به طور كلى رقابت قدرت و د�گرى، جدا�ى
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قائل بودن مMـان نفوذ سMاسى از نفوذ فرهنگى. امـا �ك توضMح پMچMده تر آن است كه بMـشتر ا�ن
مـتفكران در صـورت بردارى از مناسـبـات شرق و غـرب از رهMـافت كناكش حـوزه هاى متدنى
استـفاده مى كـردند و لذا اصوالً عـامل قدرت سـMاسى را منى د�دند. به گـمان آنهـا، اخذ متدن
فـرنگى تنهـا بازگـرداندن وامـهـا�ى بود كـه حـوزه6 متدنى غـرب از اسـالم گـرفـتـه بود. به عنوان
مـثـال،طهطاوى مى گـفت.كه دانش اروپـا بر مسلـمانان «فـقط ظاهراً بMگـانه به نظر مى آ�د، در
اصل اسـالمى است». او معـتقـد بود كه به هر حـال، بMـشتـر دانش اروپا «از عربى ترجـمه شـده
است».٣٠ همـچنMن خMـرالد�ن مى گـفت: «از آجنا كـه متدن اروپا بMشـتـر برپا�ه6 چMزها�ى قـرار
دارد كــه اســالم در گــذشــتــه به آن داده است، ا�ـن وظMــفــه6 [مــسلمــانـان] است كــه آنهــا را
بازگردانند».٣١ اما جر�ان اسـتعمار زدا�ى و آزاد�خـواهى جهان سوم از قـدرتهاى بزرگ پس از
جنگ جهانى دوم مناسـبات شرق و غرب را صورت تازه اى بخشMـد. بازگشت به خو�ش نحله6
غالب شـد و لذا بسMـارى از طرفداران اخذ متدن فـرنگى رو به سوى احـتMاط آوردند. در جـهان
عـرب، عـامـل اصلى شكست جنگ شـش روزه بود كـه اعـراب را بخـود آورد و ا�ـن نحله را به
بحث درباره6 «اصـالت و جتــدد» (االصـالة و املـعــاصـرة) كـشـاند- كـه از بحــث ا�ن مـقـاله

بMرون است.

٣ . اول�ن پ�شگامان «نحله# عرب گرا�ى»
 «نMروى اصلMى كـه در سده6 بMستم به زنـدگى اعراب شكل داد، ملى گرا�ى عرب نامـMده
شده است». �كى از محققــان گرا�شــهاى سـMاسى جهان كتاب خود را درباره6 ملى گـرا�ى در
جهـان عرب با جمله6 فـوق آغاز  مى كند.٣٢ ا�ن ادعا تا حد ز�ادى درسـت است، اما با�د افزود
كه ا�ن گرا�ش همMشه به �ك صورت منانده است. تار�خ عرب گرا�ى دوره هاى متفاوتى را كه
هر كـدام نحـوه6 نگرش خـاص خود را داشـتـه، پشت سـر گـذاشتـه است. آغـاز ا�ن بMـدارى، با
حتوالت جتددگرا�ـى و نوخواهى در امپراتورى عثمـانى همراه است. بد�ن ترتMب، آغاز دوره6
عرب گـرا�ى از حركـتهـاى نوخواهى در عـثمـانى است. حتوالت ١٩٠٨، با انـقالب تركـهاى
جـوان كه راه تـازه اى در مقـابل سـMاســـت باب عالـى ارائه داد، نقطه6 پا�انـى بر �ك صـورت از
ملى گـرا�ا�ى عــربى گـذاشت. بسـMـارى از ملى گـرا�ان عـرب، همـان طـور كـه خـواهMم د�د،
سـرنوشت خود را با عـثمـانى هاى جـوان و بعد تركـهاى جـوان همـراه و �كى مى دانستند، امـا
حتـوالت ١٩٠٨، از داسـتان د�گـرى حكا�ت كـرد. از ١٩٠٨ تا ١٩٤٨ كه برخـى گرا�شـهـاى
آزاد�خواه در جـهت ا�جاد دولتهـاى عربى جد�د ا�جـاد شد، عرب گـرا�ى صورتى از لMبـرالMسم
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داشت. شكســـت ١٩٤٨، عـرب گـرا�ى را تـــند رو و چپ گــرا منود كــه تا ١٩٦٧ و جنگ
شش روزه ادامه پMـدا كرد. ا�ن شكست تازه نـشان داد كه «چپ ناسـMونالMـستى» نMـز راه به جا�ى
نبرده اســت و در واقــع، مرگ عبدالنـاصــر، به روا�تــى، مرگ عرب گــرا�ى نMز هســت.
از آن زمان، عرب گــرا�ى رو به خـود�ابى و خودشناســى كرد ــ كه از موضــوع مـقاله حاضر

بMرون است.
الb) نطفـه6 عـرب گـــرا�ى؛ جـورج آنتـونMــوس در كـتـاب كـالسـMـــك خـود با عنوان
بMـدارى اعراب،آغـاز عـرب گرا�ى را به مـMـانه6 سـده6 نوزدهم مى برد. «سـرگـذشت جنبش ملى
عـرب در ١٨٤٧، در شام با تأسـMس �ك اجنـمن ادبى به حـمـا�ت آمر�كا�ـى ها در بMروت آغـاز
شد.»٣٣ البـته، نو�سندگـان عربى هسـتند كه ر�ـشه6 آگـاهى به كلMت عربى را به دوره6 شـعوبMـه و
حـتى قـبل از آن مى برند كـه به دور از واقـعMـات حتـوالت جـد�د است .٣٤ برخى حـتى ادعاى
آنتـونMـوس را به دور از واقعـMت حتـول اند�شـه6 عرب گـرا�ى مى دانند ؛ ز�را مـدعى اند كـه اوالً
اجنمن مزكور بزودى از بMن رفت و ثانMـاً ، تأثMر حرفهاى آنها آنقدر همه گـMر و مؤثر نبوده است
كـه تأسMس آن را زمـان دوران سـاز بدانMم .٣٥ اجـمـاع نظر ا�ن است كـه عـبدالرحـمن كـواكـبى

«اولMن متفكر اصMل اشاعه دهنده6 اند�شه6 الئMك احتاد عرب» مى باشد .٣٦
عـبـدالرحـمن كـواكبى از ا�ـرانى تبـارانى بود كـه در فعـالMـــت علMــه خـود كـامگى هاى
سلطان عبداحلمMد شركت كرد و برگــى تازه در زندگى خود گشود .٣٧ در ١٨٩٩ ، از سور�ه
به مصر آمد و به جمعMت «املنار» پـMوست و مقاالتى نوشت. دو كتاب مهم او طبا�ع االستبداد
و  ام القرى است. از جمله دال�لـى كه او را از پMشگامـان قومMت عـربى مى دانند، همMن كـتاب
ام القرى مى با شد كـه از كنگره اى از مسلمانان عرب �اد مى كند كـه ادعا شده در١٨٩٨در مكه
برگزارگرد�ده است .٣٨ البته،كـواكبى براى بسMارى ،ازپMشگامـان اند�شه اسالمگرا�ى است،
امـا احتـاد اسالمى كـه او طرفـدار آن مى باشـد ،به دســت اعـراب و به رهبـــرى آنان اســت.
بد�ن ترتMب،كـواكـبى به دنبـال بازسازى نژاد عـرب و برقـرارى «خالفت بـه زعامت �ك عـرب
قـر�شـى در مكه » است .٣٩ ا�ن متا�ل جــداسـازى ســرنوشت اعـراب از ســرنوشت تركــهـاى
عثـمانى، به مـوازت تشد�د جـر�ان نوگرا�ى درعـثمـانى هم شدت گـرفت و هم بر شكل گـMرى
عـرب گـرا�ى تأثMر گـذاشــت. دراصـل �كى از محـقـقــان  جـر�انهـاى فكرى اعــراب، آغـاز
عـرب گرا�ى جـدى را از حتوالت تركـMه مى دانـد. «قصـد رهبران عـرب براى احراز اسـتقـالل
ملى، به سبب برنامـه6 «ترك سازى » تركهـاى جوان، انگMزه اى نMـرومند پMدا كرد كه دراسـتوارتر
شدن آن موثرگـرد�د .به جرأت مى توان گفت كه ا�ن سMاست ملى  و نژادى تركـهاى جوان بود
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كه اخگر قومMت عرب را برافروخت.٤٠
مهم تر�ن خصMصه6 اخگر جد�د، جدا�ى كامل از عـثمانى و ا�جاد واحد سMاسى مستقلى
بود  كـه از نظر جـغرافـMـا�ى كـشــورهاى سـور�ه، عـراق، و عربســـتان سـعــودى امـروزى را
شامـل شد.٤١ وقـتى تصور شـد كـه ا�ن گونه تصـو�ر سـازى از جنبش عـرب گرا�ى تا حـدودى
خـMـال اند�شى و خـوشـبـMنانه است، راه مـعـتـدلتـرى اتخـاذ شـد. به عنوان مـثـال، در ١٩١٣،
اجالسى در پار�ـس تشكMل گرد�د و پMـشنهادها�ى به دولت عـثمانى ارائـه كرد كه بسـMار اعـتدال
آمـMز بـود: «شMـوه6 مـد�ر�ت نامـتمـركـزى با�د در همـه6 ا�التـهـاى عرب برقـرار شـود... با�د در
ا�التهاى عرب، زبان عربى زبان رسمى باشد».٤٢اما مرجعى كه سرنوشت اعر اب را رقم زد،
نه باب عالى بود و نه حكـومت تازه تا6سMس تركهـاى جوان، بلكه حتوالت جنگ جـهانى اول و

پMامدهاى سMاست بMن امللل در اوا�ل سده6 بMستم بود.
پس از جنگ جـهانى اول، واحـدها�ى در سـپهـر سMـاسى خـاورمMـانه بروز كرد كـه از آن
جـمله مى توان سـور�ه، عـراق، اردن و امـثـال آن را نام بـرد. از آن پس، نه فـقط مـتـفكران كـه
دولتمـردان نMز مبشـران فكر قومMت عربى شـدند. به عنوان مثال، فMـصل بن حسMن كـه سه سال
پادشاه سـور�ه بود، حتى عـربMت را بر اسالمـMت رجحـان داد:«ماقبـل از آنكه مسلمـان باشMم،

عرب هستMم و [حضرت] محمد [ص] قبل از آنكه پMغمبر باشد، عرب بود».٤٣
ب) عرب گرا�ى لMبرال؛ منظور از عرب گرا�ى لMبرال گرا�شى است كه ضمن طرفدارى
از قومـMت عربى، امMدوارى ز�ـادى به غرب و همراهى قدرتهـاى غربى دارد. كمـاكان ا�ن باور
كه غـرب را مناد پMشرفت، عظمت، اهـمMت امMدوارى و راه حـل مى دانست، تشو�ق و تبشـMر
مى شـد. ا�ن نحـوه6 نگرش از ١٩٠٨ و انقـالب تركـهـاى جـوان تا ١٩٤٨ و شكست اعـراب از
نMروهاى صـهMـونMسـتى ادامه داشت. صرف نظر از احـزاب ملى گرا و قـومMت خـواه كه در دهه
هاى اول سده6 بـMستم پـرچمدار احتاد عـرب بودند، مى توان از سـه شخصـMت �اد كرد كـه نقش
تعـMMن كننـده داشتند: جنـMب عـازورى (متـوفى ١٩١٦)، ساطع احلـصـرى (متـوفى ١٩٦٩) و

عبدالرحمن بزاز (متوفى ١٩٧٢).
جنMب عازورى مسMحى بود. او براى حتصMل به پار�س رفت. مثل د�گر عرب گرا�ان،
فعـالMت اولMـه اش علMه تركـها بود، ولى بعـد كتـابى با عنوان بMدارى مـلت عرب نوشت و حتى
اجنمنى به نام «احتاد�ه6 وطن عربى» تا6سـMــس كرد. او در كتاب بMدارى ملت عرب، برنامه اى
به نام «برنامه اى بـراى احتاد�ه6 وطن عربى» ارائه داد و در آن از ا�جـاد كشورى مـتحـد به رهبرى
�ك عرب مسلـمان �اد كرد.٤٤جالب است كـه عازورى، به رغم ا�نكه مـقر فعـالMت خود را در
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مصـر قرار داده بود، با وطن پرستـان مصرى بشدت مـخالb بود و آنها را دشـمن �گانگى عرب
مى دانست.

سـاطع احلصـرى از د�گر پMـشگامـان قومـMت عـرب بود كه بر عكس د�گـر متـفكران ا�ن
نحله6 فكرى بر آن بود كـه د�ن را با�د از اند�شـه6 سMـاسى حـذف كرد. او در طرفـدارى از قومـMت
عـربى راه افـراط مى رود و اصوالً اعـالم مى دارد كـه «عـربMت در صـدر امور است» (العـروبMـة
اوالً).اساس عرب گرائى احلصرى زبان و تار�خ است: «زندگى هر ملت همان زبان اوست و
آگاهى او همان تار�خش است».٤٥چرا چنMن احتاد الزم و امكان پذ�ر اسـت؟ پاسخ احلصرى
ا�ن است: «فكر احتاد عرب �ك مفهوم طبMعى است كه از عمق طبMعت اجتماع [عرب] برآمده

است و از آراى تصنعى افراد و �ا دولتها برنMامده است».٤٦
از ا�ن دو جالبـتر، عبدالرحـمــن البزاز مى باشد، كه اهل نـظــر و هم اهل عمــل بود.
او براى مدتى مـسئولMـتهاى مهـمى را براى اداره6 امور عراق بر عـهده گرفت. مـهم تر�ن نكته در
اند�شه6 البـزاز خطــابه اى بود كه در ١٩٥٢، با عنــوان «اسالم و قـومــMت عــرب» ارائه كرد.
در آجنا، ا�ن نتMجه گـMرى را تبشMر كرد: «هMچ تناقض اساسى �ا تضاد علنى مـMان قومMت عرب
و اسالم وجود ندارد.٤٧ او بر اساس نظر�ات خود به چنMن نتMجه اى مى رسد:«ملى گرا�ى �ك
اند�شه6 سMاسى و اجتماعى مى باشـد و هدفش در درجه6 اول ا�ن است كه گروهى از افراد بشر را
متـحد منا�د تا از �ك نظم سـMاسى اطاعت كننـد. عوامل و پMش فرضـهاى ملى گـرا�ى متـفاوت
است كه مـا قصد ندار�م در ا�ن خطابه آنها را حتلـMل كنMم. اما مى توان ادعا كرد كـه ملى گرا�ى
جــد�د بر اســاس زبان، تار�خ، ادبMــات، عــادات و آداب و كـMــفــMت هاست. به طـور كلى،
عناصرى كه افراد را با هم متـحد مى كند و به �ك ملت تبد�ل مى منا�د، فكرى و مادى، هر دو
است. اگـر مــا ا�ن پMش فـرضـهــا را بدقت ارز�ابى كنMـم و مـواضع اسـالم را نســبت به هر �ك
مطالعه منا�Mم، شباهتهـا�ى بسMار و گاه توافق كامل مMان تعلMمـات ملى گرا�ى عربى و تعلMمات
اسـالم مشـــاهده مى كنMم».٤٨امـا در عـمل، او نMـز از ا�ن شبـاهــت و همـاهنـــگى به برتـرى

عرب گرا�ى بر اسالم گرا�ى مى رسMد.
هر سه6 ا�ن متفكران، همـانطور كه اشاره كرد�م، عرب گرا�ان لMـبرالى بودند كه غرب را
منبع الهــام و مـرجع دنبـاله روى مى دانسـتـند. در واقع، فـرانكوفـMل بودن بـMش از حـد جنـMب
عازورى بسـMارى را دلگMـر و نگران كرد.٤٩حتوالت سـMاسى مـهمى روى داد كـه جهت گـMرى
عرب گرا�ى را تغـMMر داد. اوالً، ظهور فـاشMسم، ناز�سم و جنگ جهـانى دوم اسطوره6 غرب را
به عنوان نوشـدارو شـكست و راه نقـد از غـرب را همـوار كـرد. ثانـMـاً، روحـMـه6 آزاد�خـواهى و
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استـعمارزدا�ى درنواحMى كـه پMشتـر حتت نفوذ استعـمار بود، نگرشى نقادانه نسـبت به غرب را
بMشـتر و را�ج تر كـرد. ثالثاً، افـزا�ش مهاجـرت �هود�ان و تهـاجمى شـدن آنها تهد�ـداتى ا�جاد
منود كـه ثابت مـى كـرد نگرش عـرب خـواهى لMــبـرالى د�گر كـاربرد ندارد و بـا�د روند د�گرى
جـانشMن آن شـود. رابعاً، حتـوالت اجتـماعى جـهان عـرب راه بروز نسل جد�دى از اعـراب را
همـوار كرد كـه اعتدال گـرا�ى و آمـوزه هاى لMبـرالى نسل قد�مى را برمنى تافـت. «زمان درازى
قدرت سMاسى در اخـتMار فرمانرواى نخبه، اساسـاً منا�نده6 نسل قد�مى، قرار داشت...پس از
جنگ جهانى دوم، نسل جد�دى... آغاز به رشـد كرد». بتدر�ج ا�ن نسل جد�د باز�گر اصلى
در شـورشهـا�ى شـــد « كـه با اندك فاصلـه پس از جنگ جهـانى  دوم در كـشورهاى عـرب بر پا

گرد�د». ٥٠
پ¥) عرب گـرا�ان تندرو؛ خصMـصه6 اصلى پMشگامـان آن نحله ا�ن بود كه تعـداد آنها ز�اد
شده و به صـورت حزب و نهضت فـعالMت مى كردند. اسـتثناى ا�ن قـاعده عبدالـناصــر بود كه
تك سوار سMـاست جهان عرب  براى چند دهه شـد. اما واقعMت ا�ن است كـه عرب گرا�ى پس
از جنگ جـهانى دوم و پس از تا6سـMــس اسرائMل، بسـMار گـستــرده و تندروانه شـد.بتــدر�ج،
ا�ن نحوه6 نگرش، در قـالب كودتاى افسـران آزاد سراسر جهـان عرب را به كمند قـدرت خو�ش
كشـMد. بد�ن ترتMب، سـخنگو و مناد جر�ان عـرب گرا�ى تندروانه عـبدالناصـر، حزب بعث و

باالخره «جنبش ملى گرا�ى عرب» شد.
ژنرال جـمال عـبدالناصـر رهبر افـسران آزادى بود كـه حكومت ملك فاروق را سـرنگون
كـرد و حكومـتى پرطرفـدار به جـاى آن نشـاندند. آنچـه عـبـدالناصـر به عنوان فلسـفـه6 سـMـاست
حكومت خـو�ش برقرار كـرد، نوعى سـوسMـالMسم دولتى بود كـه بر هو�ت بومى عـربى استـوار
شده بود. او در جزوه مانندى حتت عنوان فلسفه انقالب از سه حوزه6 متدنى كـه جــهان عرب
با آن مــربوط مى شـد، �ـاد كـرد: حــوزه6 متدنى آفـر�قــا، حـوزه6 متـدنى عـرب، حــوزه6 متدنى
اسـالمى. به نظر او ا�ن سـه حوزه «واقـعMـتـهاى اسـاسـMى هستـند كه در زندگى مـا ر�شـه6 عمـMق
دارند. مـا نه مى توانMم آنهـا را ناد�ده بگMـر�م و نه از دست آنهـا راحت باشـMم».٥١به گـمان او،
حوزه6 متدنى عربى از د�گر حوزه ها مهـم تر است و تقدم دارد. «ترد�دى وجود ندارد كه حوزه6
عـربى براى مـا مـهمـتـر�ن است و بMش از د�گر حـوزه ها با مـا در ارتبـاط است».٥٢تفكر عرب
گـرا�ى ناصـر تا بداجنا بر جـهـان عـرب تا6ثMر گـذاشت كـه به �ك جـر�ان با عنوان «جنبش واحـد
عرب» (حركـة القومMة العربMـة) معروف شد. ا�ن حركت، پـس از سخنرانى ٢٣ ژوئMه ١٩٦٣،
به مناسبت سالگرد انقالب مصر، از سوى عـبدالناصر كه در آن از عبارت «جنبش واحد عرب»
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استـفاده كـرد، به وجود آمـد. سه خـواست عمـده6 اعضـاى جنبش واحـد عرب عبـارت بود از:
وحـدت عرب، سـوسMـالMسم عـرب و رهبرى ناصـر. مجـMد خـدورى هدفهـاى آن را ا�ن چنMن
خالصه كرده است: «وحدت عربى با�د چارچوبى فراهم آورد كه در آن نMروهاى انقالبى عرب
بتـوانند عمل كنند. ا�ن جنـبش در برخى از بMانMـه ها به مثـابه6 �ك جنبش ناسـMونالMـستى عـرب،
سـوسMـالMسـتى و انقـالبى-باهدف استـحـاله6 جامـعه6 عـرب به �ك نظام سـوسMـالMـستى كـامل در
چارچوب وحـدت سـراسـرى عـرب، در بردارنده6 همـه6 سـرزمـMنــهـاى عـرب- توصـbM شـده
است. با ا�ن حال، هMچ سـخنى درباره6 دموكراسى گـفته نشده است؛ ظاهراً تصـمMم در باره6 آن
به عـهده6 ناصـر گـذاشتـه اند».٥٣البـته، وقـتى از ناصـر پرسش شد كـه آ�ا سوسـMـالMسم عـرب به
دموكراسى مى رسـد، پاسخ گفت: «هدف غا�ى سوسMالMـسم، دموكراسى است».٥٤ شكست

ژوئن ١٩٦٧، اسطوره6 ناصر را فرو ر�خت و راه جد�دى بر راه ملى گرا�ى عربى گشود.
جناح د�گرى كـه عـرب گرا�ى لMـبـرال را به راه تند روانه كـشMـد، روشنفكرانى بودند كـه
كوشMـدند اند�شه6 ملى گرا�ى عربى را با سوسـMالMسم درآمMزند. ا�ن جـر�ان پس از جنگ جهانى
دوم آغاز شـد و متام كشورهاى مهم عـربى آن روز را در بر گرفت. به عنوان مثـال، در اجالس
مارس١٩٥٠ در بMروت، منا�ندگان احزاب سوسMـالMست لبنان، سور�ه، مصر و عراق شركت
كـردند. اما بـتدر�ج �ك جـر�ان كـه به گـروه بعث معـروف شـد، مـMدان را از د�گر جـر�انهـا در
ربود. مبتـكر اصلى ا�ن جر�ان، مMشل عـفلق  ــ سورى �ونانى تبار ــ  بود كه به همـراه هموطن
مـسلمان خـود، صـالح الد�ن بMطار، به ا�ن نتـMجـه رسMـد كـه ماركـسMـسم منى تواند مـشكالت
جـهان عـرب را حل و فـصل كند: اسـاسنامه6 حـزب كـه در نخـستـMن كنگره6 حـزب در ١٩٤٧ به
تصـو�ب رسـMـد،  راه حل مـسـائل عـرب را در آمـMـزه اى از سـوسـMـالMـسم و ملى گـرا�ى عـرب
دانست. رسـالت اصلى آن رسـMـدگـى به مـشكالت كل جـهـان عـرب است، بر اسـاس مـاده6 ٧
اسـاسنامـه6 حـزب: « آن بخش از جـهان است كـه ملت عـرب در آن سـاكن است و از كـوههـاى
توروس تا خلMج فارس و اقMانوس اطلس و صحـراى آفر�قا را شامل مى شود».٥٥ سوسMالMسم
دولتى در همـه6 جنبه هـاى زندگى سMـاسى و اجتـمـاعى تشو�ق مى شـود. به عنوان مـثال، مـاده6
٤٥، تعلMمـات را كار و�ژه6 اختصاصى دولـت مى داند و منظور از آن را «ترتMب نسل جد�دى از

اعراب» دانسته «كه به وحدت ملت [عرب] و رسالت ابدى آن اعتقاد دارد».
احـزاب بعث با ا�نـكه پMـام مـهـمى كـه به نظر داراى جنبـه هاى بـومى ز�ادى نMـز بود، در
اختMار داشتند، اما زمانى در عرصه6 سMاست عـمومى جهان عرب وارد شدند كه قهرمانى اصلى
با ناصــر بود. �كى از دوره هـاى تنش آمــMـز زندگـى جـهــان عــرب رابطه6 بعث و احــزاب آن با
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اسطوره6 قـهرمـانى ناصر بود كـه از موضـوع بحث مـا خارج است. امـا جالب آنكه پس از مـرگ
ناصـر، �كى از جر�انـهاى قـدرمتند در جـهان عـرب، بو�ژه در سـور�ه و عراق، حـزب بعث و
اند�شـه6 بعـثى مى باشد كـه به حتـوالت پس از جنگ ١٩٦٧ مـربوط مى شـود، ا�ن نMز از حـوزه6

بحث مقال حاضر بMرون است.
باالخره، جر�ان د�گرى كه مMدان را از عـرب گرا�ان لMبرال گرفت، «جنبش ملى گرا�ى
عـرب» (حركـة القومـMMن العـرب) بود.ا�ن جنبش را گـروهى از دانشـجو�ان دانشگاه آمـر�كا�ى
بMروت كه بMشتر فلسطMنى بودند،به وجود آوردند. در مـMان آنها به نامها�ى چون جورج حبش،
هانى هندى، وادى حـداد و احمـد خطMب بر مى خور�م.آنهـا «جنبش ملى گرا�ـى عرب» را در
٥٢-١٩٥١ در پاسخ به پMـامـد ١٩٤٨ و تا6سـMس دولت اسرائMـل و مهـاجـرت ساكنـان فلسطMنى
ا�جـاد كـردند.٥٦ از تا6سـMس ا�ن جنبـش تا ملى شـدن كـانال سـوئز (١٩٥٦) كـه عـبـدالناصـر  را
قهرمان جنبش احتاد عرب ساخت، اعـضاى اصلى در فكر سازمان دهى جنبش، آموزش افراد
و جـذب هوادار در كـشــورهاى مـتـعــدد عـرب بودند. از ١٩٥٦ تا شكـــست جتــربه6 احتـاد
عمـلى ــ سMـاسى عرب و ا�جـاد جمـهورى مـتحـد عربى در اوا�ل دهه6 ٦٠، جنبش ملى گـرا�ى
عرب دنباله رو و همراه سMاست ناصر بود. در ا�ن دوره بود كه جنبش پذ�رفت ا�جاد �ك احتاد

همه ــ عربى مقدمه و پMش فرض آزادى فلسطMن است.٥٧
حتــوالت اوا�ل دهه6 ٦٠ در جـهـان عـرب، از جـمله پMــروزى نــMـروهاى ملى گـرا در
�من شــمـالى در ١٩٦٢ و پMــروزى اسـتـقــالل طلبـان اجلــزا�رى، تكان تازه اى در حتــركـات
جنبـشــهـاى ملى گـرا ا�جـاد كـرد. جـناح تـندرو در داخل جنبش كــوشــMـد جناح مــعـتــدل و
محـافظــه كار تر را بر انـگMزد و به همMـن دلMل در كنگره6 مه ١٩٦٤، فـرماندهى و جناح سـتادى
كامالً به فلسطMنى ها واگذار شد. امـا ا�ن حركت كل جنبش را دچار چند دستگى كرد. آنچه به
ا�ن مـشكل افزود، تا6سـMس سـازمان آزادى بخش فلـســطMن در مه ١٩٦٤ و تا6سـMــس شــاخـه6
نظامى آن، ارتش آزادى بخش فـلسطMن، در سـپتـامـبر بود. هـر چه فعـالMت نظامى و عـملMـات
مسلحانه6 گـروههاى سازمان تازه تا6سMـس بMشــتر مى گرد�د، كار اعـضــاى جنبــش سخت تر
مى شـد، در حالى كـه سازمـان الفتح رسـماً اعـالم عملMـات نظامى علMـه اسرائMل كـرد، جنبش
كمـاكان درگMر سـازش مMان جناحهـاى تند رو و محافظه كـار خود بود. فعالMت سـازمان آزادى
بخش و الفتح از �كسـو و رابطه6 شكننده با ناصر نMز عرصه را بـراى ا�ن سازش تنگ تر مى كرد.
رهبـرى هرگـز نتـوانست ا�ـن مـشكالت را حل و فـصل كند. تنهـا جنـگ ژوئن ١٩٦٧ توانست
نشان دهد كه جنبش ملى گـرا�ى عرب تنها اسماً �ك جنبش براى احتاد عـرب است و پوسته اى
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هم بMش نMست. چند دستگى پس از ١٩٦٧ كماكان ادامه پMدا كرد.
البته، «جنبش ملى گرا�ى عرب» تا6ثMر فراوانى در جهان عرب بر جاى گذاشت. درست
است كـه مثـالً در مقا�ـسه با احــزاب بعث اند�شـــه6 پMچـMــده اى از خود بر جـاى نگذاشــت،
«اما دسـتور كار سMـاســى را در كشــورهاى عـربى مثل سور�ه و عـراق در ٦٣-١٩٥٨ تعMــMن

مى كرد». از طرفى، بسMارى از فعاالن سMاسى بعدى برآمده از بستر ا�ن جنبش بود.٥٨
در مجمـوع، جنبش تندرو عرب گرا  متا�الت انقـالبى داشته و به دنبال ا�ـجاد حتوالت
عـمده اى در زندگـى مردمـان عـرب بود. در �ك جـمع بندى كلى،مى توان با مـجـMد خـدورى

همزبان شد و هدفها و خصوصMتهاى ا�ن جنبشها را به صورت ز�ر فهرست كرد:
١ . جنبش انقالبى عرب جنبشى است همگانى (توده اى)، نه طبقاتى، كه مى كوشد از

راه اصالحات اجتماعى و اقتصادى به جامعه6 پMشرفته اى دست �ابد؛
٢ . جنبـشى اسـت رها�ى بخش، منا�انگر بـMـدارى آگـاهى ملى و با هدف دســتـMـابى به

آزادى كامل ملى؛
٣ . هدف نهـا�ى جنبـش رهاندن فـرد از مـانعـهـاى اجـتـمـاعى و دادن روح تازه6 آزادى و

فرصت كامل در زندگى به اوست؛...
٤ . با  آنكه جـنبش منا�نده6 همــه6 مـردم عـرب است، رونـدانقـالبى با�د از ســوى گـروه
كـوچك در هر كــشـورى كـه خـود را وقb ا�ـدئولوژى انقـالبى كــرده است، عـمل

شود...
٥ . به عنوان جنبـش توده اى، با�د از راه شـركت همـه6 مـردم در اعـمـال اراده6 جـمـعى،

براى نظام مردمى حكومت پشتMبانى گسترده اى به دست آورد؛...
٦ . روند انقالبـى، حذف مانعـهاى سـاختگى جداكـننده6 كشورهاى عـرب از �كد�گر را

هدف قرار خواهد داد؛...
٧ . روند انقـالبى عرب، در مـفـهوم وسـMع، بخـشى از جنبش انقـالبى جهـانى با هدف

رها�ى ملى و ترقى انسانى دانسته مى شود.٥٩
در �ك نظر كلى ممكن است ا�ن خـواستـه ها را خMال اند�ـشى تلقى كنMم. ولى آ�ا چنMن
ارز�ابMى تفكر پس از وقا�ع نMست؟ حال، مى دانMـم جنبش هاى ملى گرا به چه سرنوشتى دچار
شدند، امـا در آن موقع ا�ن حـركتهـا امMدهاى فـراوانى ا�جاد كرده بودند. شـا�د ا�راد اصلى ا�ن
باشـد كه آنهـا عـمق حتوالت جـد�د را درنMـافتند و به همـMن دلMل، ندانسـتــند كـه پاســخ هاى

ساده انگارانه و خMال اند�شانه راه به جاى منى برد.
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٣ . پ�شگامان نحله# اسالم گرا�ى
اسالم �كى از مهـمتر�ن عناصر و شا�د بشـود گفت بنMان فرهنگ غـالب در منطقه اى شد
كه نه فقط خاورمMانه6 امروز كه شمال آفر�قا و تا شبه قاره6 هند و بخش ز�ادى از آسMاى مركزى را
شامل مى گردد. عصبMت مبتنى بر اسالم، حـكومتها و واحدهاى سMاسى قدرمتند و متدن ساز
بسـMارى را ا�جــاد كـرد. واژگـانهاى «حكـومت» و «واحـد ســMـاسى» به عــمـد جمع بســتـه
شده است؛ز�ـرا تقر�باً در كل تـار�خ اسالم،به استـثناى دوره6 زعامت حـضرت پMـغمـبر (ص) و
دوره6 خلفاى راشد�ن، همMشه بMش از �ك واحـد سMاسى و �ا حكومت مدعى پرچمدارى آموزه6
اسـالمى بوده است. آخـر�ن واحـدهاى سـMـاسى امـپـراتورى ها�ى بودند كـه �ك مـورخ آنهـا را
«امپراتورى هاى باروت» خوانده است و آنـها عبارت بودند از: امپراتورى عثـمانى، امپراتورى
صـفـوى، امـپـراتورى گـوركـانـى و باالخـره امـپـراتورى ازبك.٦٠ �ك ادعـاى مـهم در مــورد
امپراتورى هاى فوق ا�ن بود كـه آنها اگر چه از نظر سMاسى متـما�ز بودند، به حلاظ نظرى حتت
لواى �ك آموزه6 ذهنى خاص كه برآمده از منابع اصلى اسـالم بود، زندگى مى كردند. اما جهان
جـد�د و حتـوالت دنMـاى غرب پرسـش تازه اى طرح كـرد. به بMـان د�گر، هاجـسون، مـMـراث
اسـالمMـان و باالخص «مـMراث مـذهبى اسالمى چـه معنا�ى در زندگى انـــسان مـدرن مى تواند
داشـته باشـد؟» ٦١ كـوششى كـه در پى نشـان دادن نقش اســالم در زندگـى مسلمـــانان جــد�د

ارائه شده، همان است كه در ا�نجا از آن به اسالم گرا�ى �اد مى شود.
عـوامـل مـهم و تعــMـMن كننـده اى دست به دست هم داد تا ا�ن نـحـوه حتلMل و ا�ـن نحله6
فكرى شكل گMرد. نو�سندگان مقاله6 «اصالح»  در دائرة املعارف اسالم، ا�ن عوامل را به شرح
ز�ر شمـارش مى كنند: فشـار وهابMگرى؛ توسعـه6 چاپ و انتشـار؛ تا6ثMر فرهنگ غـربى؛ تكامل
آزادى در حكومت عثمانى و باالخره، جتد�د ساختمان كلMساى شرقى.٦٢ از ا�ن زمان تا جنگ
شش روزه6 ١٩٦٧ كـه زمان پـا�انى مقـاله6 حـاضر اسـت، حتوالت نحله6 فكـرى اسالم گـرا�ى در
جهـان عرب را مى توان به دو دوره تقسـMم كرد: دوره6 اول از آگاهى مـسلمانان به چالش جـهان
جد�ـد آغاز مى شـود و تافسخ نهـاد خالفت به وسـMله6 تركهـاى جوان ادامـه دارد. در ا�ن دوره،
كوشش در اثبـات حقـانMت و مهم بودن آموزه6 اسـالمى است. دوره6 دوم از زمانى آغـاز مى شود
كه مسلمـانان مى كوشند چارچوب بد�لى براى اداره6 جامعه در قـالب آموزه6 اسالمى ارائه كنند.
در هر دو دوره تصور اسالم گـرا�ان ا�ن است كه با نخبگان سMـاسى روز مى توان كنار آمد و كار
كرد؛ در حالى كه پس از جنگ شش روزه، تندروى خاصى بر اسـالمMان و اسالم گرا�ان حاكم

شده كه از موضوع مقال حاضر بMرون است.
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الb) دوره6 آگاه شدن به چالش جد�د
اجـماع نظرى وجـود دارد كه سـMد جـمال الد�ن اسـدآبادى معـروف به افغـانى (١٢٥٥-
١٣١٤ هـ.ق، ١٨٣٩-١٨٩٧ م) طال�ه دار حـركـتهـاى اسـالمى در جهـان اسـالم است. سMـد
جمال هوشمند آگاهى بود كه مشكله6 جهان اسالم را در برخورد با جهان جد�د به خوبى در�افته
بود. او به خوبى درك كرده بود كـه رها�ى جهان اسالم از ا�ن معـضله �ك پاسخ ساده ندارد. به
همMن دلMل، زندگى، آثار و افكار او تناقض مناى غر�بى است. گاه پاسـدار سنت و گاه پMشتاز
حتول است. گـاه بشدت با جتـدد گرا�ى از سر سـتMز در مى آ�د و گـاه مبـشر اخذ دسـتاوردهاى
زندگى جد�د مى شود. براى رسMدن به هدفش با�د ابتدا اثبات كند كه آموزه هاى د�نى مغا�رتى
با جـهـان جـد�د ندارد. بـه نظر اسـد آبادى:  «باورهاى د�نى… به هـMچ وجـه درناسـازگـارى با
متدن و پMشرفت دنMـا�ى نMستند».٦٣ او در ادامه مى گو�د: « منى توان انكار كـرد كه با تعلMمات
و تربMت د�نى، خواه اسالمـى، مسMحى �ا بت پرست، ملتهـا توانسته اند از حالت نامـتمدنى به
زندگى پMـشـرفتـه6 متـمـدن برسند».٦٤ سـپس، در پى آن است كه اثبـات كند اوالً، علم جـد�د و
قد�م منى شناسـد و ثانMاً حوزه6 متدنى تعلق نداشـته، بلكه از آن بشر�ت است. به عنوان مـثال،
مى گـو�د دانشــمندان اسـالمى چنان «با شــوق به ارسطو مى پردازند كـه گـو�ـى ارسطو �كى از
ستـونهاى اعتـقادى مسلمـانان است»، در حالى كه وقـتى به گالMله، نMوتون و كـپلر مى رسند تو
گو�ى ا�نها كافرند. «پدر و مادر علم اسـتدالل است و استدالل نه متعلق به ارسطو است و نه به

گالMله».٦٥
البـته، اسدآبـادى مواظب است كـه مبـادا در روى آوردن به جهـان مادى جد�ـد راه افراط
طى شود. او رسـاله6 «حقMـقت مذهب نMچرى و بـMان حال نMچـر�ان» را در انتقاد از مـادى گرا�ى
جد�د تا6لbM كرد. او ابتـدا و�ژگMهاى تفكر مادى گرا�ى را برمى شـمارد و سپس به رد اصول آن
مى پردازد. به عنوان مـثال، ا�ن اسـاس نظرى مادى گـرا�ان را كه «انسـان چون د�گر حMـوانات
است و او را مز�تى بر مها�م نMست»، منى پذ�رد.٦٦ در عMن حال كه نظرات آنها را رد مى كند،
متام خصـوصMــاتى را كـه بعدها شاخـصــهاى اسـالم گرا�ى جد�د شــد، در ا�ن رسـاله گــرد
مى آورد. منظور شـاخـصـهـا�ى است از جـمـله «تا6كـMـدبر همـبـسـتگى د�ن و سـMـاست، اعـالن
ضرورت بازگشت به منافع اصMل فكر د�نى، پMكار با خرافـه پسندى، دعوت مسلمانان به تعقل
در امور د�ـنى و در عMن حـال بر حذر داشنت آنان از افـراط در شMـفتگى به دانشـها و اند�شـه هاى

امروزى، به دلMل خطر انحراف و مادى گرى».٦٧
پس از سـMـد جـمـال، شاگـرد برجـسـتـه اش، مـحــمـد عـبـده (١٢٦٦-١٣٢٣ هـ.ق،
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١٩٠٥- ١٨٤٩م)، پرچمـدار اسالم گـرا�ى در جـهان عـرب شد و اصـوالً، با تا6كـMد بر تفـسMـر
درست و  روز�نه اى از آمــوزه6 اسـالم، راه را بـراى بسـMــارى از دردمندان مـسـلمـان بعــدى باز
گشود. تصو�رى كه عبده در زندگMنامه6 خـودنوشت، تعلMمات او را خالصه مى كند:«نخستMن
bوه6 سلMـد برهانند و د�ن را به شMد تقلM[دعوت من از مسلمـانان] آن بود كه  اند�شه6 خود را از ق
است [�عنى شMـوه اى كه] پMش از درگMر شـدن اختالفها [مـعمول بود] فهم كننـد و در فراگرفنت
مـعارف د�نى بـه منابع نخـستـMن آن روى آورند و آنهـا را به ترازوى عـقل بشرى بسـنجد، همـان
عقلى كـه خداوند آفـر�ده است تا آدمى را از گزافـه كارى و پندار و گمـان نادرست بازدارد… و
ثابت كنMم كـه د�ن اگر از ا�ن د�دگـاه نگر�ستـه شود، دوست علم است و انسـان را به كاوش در
رازهاى هسـتى دلMر مى كند و به گـرامى داشنت حقـا�ق ثابته و اعـتماد بر آنهـا در پرورش نفس و
درسـتكارى فرامى خـواند. من همه6 ا�نهـا را �ك مطلب مى دامن و در دفـاع از آن با مخـالفت دو
گروه رو به رو مى شوم؛ نخــست، طالب  علوم د�نMه و كسانى كه مانند ا�شان مى اند�شند؛ و

دوم، فراگMرندگان فنون ا�ن عصر و كسانى كه جانبدار ا�شان اند.»٦٨
همان طور كه نقل قول نسـبتاً باال نشان مى دهد، او نMز چون سMـد جمال پاسدارى سنت
و پMشتازى حتول را توأمان اجنام مى دهد. به همMن دلMل است كه در آخر گفته6 خود دو گروه را
مخالb نظرات خو�ـش مى داند: كسانى كه با افراط كارى و وسواس رو به د�ـن و كسانى كه با
تفر�ط و تندروى رو به فنون جد�د دارند. خدمت مـهم او در ا�ن بود كه درحوزه6 اند�شه باالقاى
فكر مMانـه روى د�ندار بودن و د�ن مدار بودن را بMشتـر كرد و آن را از طر�ق بازگشت مسـتقMم به
منابع اصلى فكـر د�نى و نMـز توجMـه عـقلى احكام شـر�عـــت و هماهنـــگى آن با مـســائل روز

امكان پذ�ر مى دانست.
مـتفكر د�گرى كـه در ا�ن دوره در زمـره6 پاسداران و مـبـشران اسـالم گـرا�ى قلمداد شـده
است، عبدالرحـمن كواكبى (١٢٧١-١٣٢٠ هـ.ق، ١٨٥٤-١٩٠٢م) است كه پMشـتردر زمره6
پMشگامان اند�شه6 عرب مدارى و قومـMت عرب از او�اد كرد�م. در واقع، كواكبى در تشو�ق هر
دو نحله باز�ـگرى فـعـال بوده است. بـه عنوان مـثـال، جــا�ى كـه بصـراحت مـى گـو�د: «متام
مدقـقMن سMـاسى را رأى بر آن است كه سـMاست با د�ن دوش به دوش راه سپـرند و اعتـبار منا�ند
كه اصـالح د�ن از بهـر اصالح سـMاسى، سـهل تر�ن اسبـاب و نزد�كتر�ن راه باشـد.» در مقـابل
مـدافعـان جدا�ى د�ن از سـMـاست ا�ستـاده است.٦٩ گـذشتـه از آن، به طرفداران پMـروى از آ�Mن
آزاد�خواهى غـربى اعالم مى دارد كـه اسالم بMش از هر آمـوزه6 سMـاسى مخالb با اند�ـشه و نظام
غMـردموكـراتMك است. «آ�Mن اسالم را اسـاس بر اصول ذ�مـقراطى، �عـنى عمومـى، و شوراى
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ارسطو قـراطى، �عنى شـوراى بزرگـان است». او در ادامه مى گـو�د: «ا�نك ملتـهـاى مـتمـدنه
جمـاعتى از خـودشان را به نام مـجلس نواب مخـصوص داشـته اند و وظMفـه6 ا�شان نگاهـبانى و
احتـساب اداره6 سـMاسى عـمومى است. ا�ن مـعنا بدرستى مـوافق با آنچه قـرآن كر�م بدان فـرمان
داده است كـه فرمــا�د: ولتـكن منكم امة �دعـــون الى اخلMـرو �أمرون باملـعــروف و �نهــون
عن املنكر،- «با�د گـروهى از شما باشند كـه به سوى خMـر دعوت كرده،امـر به نMكى و نهى از

بدى كنند».٧٠
ا�ن سـه متـفكر، �عنى اسـدآبادى،عبـده و كواكـبى، بMـشتـر�ن موفـقـMت را داشتند كـه به
مسلمـانان خودباختـه در قبال جـهان جد�د و علمـانMت غرب ا�ن احسـاس را بدهند كه مى توان
د�نى فكر و درجهـان جد�د نMز ز�ست كرد، امـا ا�راد اساسى كه به هر سـه مى توان گرفت ا�نكه
هر سه موضعى به نسبت دفاعى دارند و در قبال تعارض علمانMت با اصول اسالم توجMه و تبMMن
ارائه منى دهند. البته،شا�د انتظار موضعى تهاجـمى و غMر دفاعى از ا�ن متفكران در جّو زمانى
روز و قـدرت نMروهاى امـپـر�الMسـتى خـوش خMـالى  بMش نبـاشـد؛ چرا كه بعـدها، بو�ژه وقـتى
مسلمـانان قدرى اعتمـاد به نفس �افتند و با چالشهـاى جدى ترى برخورد كردند، به جـاى دفاع
صـرف از آمـوزه6 خـود به ارائه چارچوبهـاى بد�ل دسـت زدند. خـدمت اصلى ا�ن بزرگـان آگـاه

كردن جهان اسالم به چالش جد�د بود كه بجا و كارآمد هم بود.
ب)  دوره6 ارائه طرحهاى بد�ل

پMشـتر اشاره كـرد�م كه الغاى خـالفت در تركMه واقعـه اى مهم درسپـهر اند�شه در جـهان
اسالم بود.حـذف نهاد خالفت كـه پس از وفات حضـرت  پMغمـبر (ص) به عنوان نهـاد متامMت
جهـان اسالم تلقـى مى شد، به �كبـاره خالء خـاصى در اذهان مسلمـانان ا�جاد كـرد. در سپـهر
عـمومى سـMاسى، الغـاى خالفت از �كسـو باعث حـركتى شـد كه به جنبــش خـالفت معـروف
است ــ كـه نه فـقط جهـان عـرب كه حـتى شـبه قـاره را نMـز در برگرفت. ازسـوى د�گر، الغـاى
خالفت باعث شد كه شر�b حسMن خود را خلMـفه6 مسلمانان بخواند. اما اوالً، جنبش خالفت
راه به جا�ى نبـرد و ثانMاً نزد�كى شـر�b حسMـن با انگلستان مـوجب شد كه بـه او اعتمـاد نشود؛
درست است كـه «بـرخى با او همـراه شـدنـد، امـا منا�ندگـان هـند و مـصـر او را عـامـل انگلMس
خواندند و با او بMعت نكردند».٧١ اما در سپهر اند�شه، اتفاق جالبى روى داد و آن ا�نكه اند�شه6
حكومت اسالمى به مـعناى عام، نه ضرورتاً خلMـفه مدار، مـعرفى گردد و باب شود. مـتفكرى
كـــه مـــقـــدمـــات و چارچـوب چنMـن اند�شـــه اى را ارائـه منود، مـــحـــمـــد رشـــMـــد رضـــا
(١٣٠٤ــ١٣٥٤هـ.ق / ١٨٨٦ــ ١٩٣٥م.) بود. او سورى تبـار بود و به مصر مهـاجرت كرد
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و در زمره6 شاگردان و پMروان عبده درآمد.
بMـشـتــر كـارهاى رشـMـد رضـا در حـوزه6 انـد�شـه بوده است. مـهم تر�ـن آنهـا را مى توان
ر كـه نخـسـتــMن شـمـاره6 آن در ١٣١٥هـ.ق ا ن مل فـهـرسـت وار برشـمـرد: ١ . تأسـMـس مـجله6 ا
(١٨٩٨م) منتشر شد و به مدت ٣٥ سال نشر مى گرد�د؛ ٢ . نشـر شرح حال مبسوطى از عبده
به انضمام مقـاالت و رسـاله هاى نامــبرده با عنــوان تار�خ االستاذ االمـام الشMخ محمـد عبده
(در سه مـجلد)؛ ٣ . بنMادگـذارى اجنمنى به نام «جـمعـMة الدعـوة و االرشاد»؛ ٥ . آثار مـهمى

درباره6 نقش اسالم در جهان جد�د، بو�ژه كتاب اخلالفة و االمامة العظمى.٧٢
رشMد رضـا از مMان آثار كالسـMك حتت تأثMر احMاء علوم الد�ن غزالى و از آثار متجددان
حتت تأثMـر نوشتـه هاى سMـدجمـال اسـد آبادى بود. به عنــوان مثـال، درمــورد نوشــتـه هاى
عـروة الوثقى خـود چنMن مـى گـو�د:«چند نسـخــه از ا�ن مـجله را در كـاغـذهـاى پدرم �افـتم.
هر�ك از شـماره هاى آن مـثل جر�ان برق مـرا تكان مى داد و به روحم ضربه اى كـارى مى زد و
آن شعله ور مى كرد.»٧٣بد�ن ترتMب محـمد رشMـد رضا، مانند سـMدجمال و عـبده، كوشـMد به
ا�ن پرسش پاسخ دهد:«چـرا كشـورهاى اسـالمى در همـه6 جنبه هـاى متدنى عقب افـتـاده اند؟»
همـان طور كـه اشـاره كرد�ـم، رشMـد رضـا از توجـMـه و تبـMـMن ا�ن سـؤال فراتر رفـت و كوشـMـد
چارچوبى را كه مسلمـانان با�د در آن زندگى كنند نMز توضMح دهد. به بMـان حورانى:«ضرورت
ا�جـاد �ك نظام قـانونـى كـه مـردم در دوران جـد�د بتـوانند اطاعت كنند ـــ نظامى كـه در مـعناى
واقـعى قـانون باشـد و در مــعناى واقـعى اسـالمى باشـد ــ در مـركـز انـد�شـه6 رشـMـد رضـا قـرار
اشتراع را به كار مى برد كه «به مـعنا�ى كه او مراد داشت.»٧٤ به همMن منظور است كه اصطالح 
مى كند، كاربردى نوظهـور است، چه هر چند از ر�شه6 شرع (كالً به معنـاى قانون، ولى معناى
اخص آن قــانون الهى) اسـت. در اصطالح او هم به مــعنـاى وضع قـوانـMن است، هم قــدرت
استنبـاط احكام از شر�عت».٧٥ البتـه، همان طور كه حـورانى اشاره كرد، ا�ن قـانون در معناى

واقعى اسالمى است. به همMن دلMل، رضا اجتهاد فعال را تشو�ق مى كند.
حكومت اســالمى �ا دولـت اسـالمى (احلكـومـة االســالمـMــة و الدولة االســالمـMــة)،
اصطالحاتى كـه به طور مترادف رضا استـفاده مى كند، نه بر شخصـMت خلMفه كه بر قـانون بنMاد
دارد. ا�ن جـدا كـردن اند�شه6 حـكومت از خالفت را بـعدها اسـالم گـرا�ان د�گر ارائه و تشـو�ق
كردند. امـا، البته، كـسانى كه اصـول اسالم را بدانند و بدان وسMـله اسالمى بودن چارچوب را
تضـمMن كننـد، الزم و ضرورى است. در اصطالح آشناى تار�ـخ اسالمى ا�ن گـروه اهل حل و
عقد هـستند كه باز�گرى آنها از ضـرور�ات است. خالصه6 آراى رشMـد رضا را درباب حكومت
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از زبان عـنا�ت به شـــرح ز�ر مى آور�ـم:«چنMن حـكومــتـى...بازگــشـت به آن عناصـــرى از
آرمانخواهى اسالم اولMـه است كه غبار حتر�b و تعصب دنMوى، قومى و فـرقه اى بر آن نشسته
باشد. امور سMـاسى، اجتماعى و اقتصادى حكومت توسط �ك قـانون اساسى كه اصول كلMش
ملهم از قرآن است و سنت و جتـربه6 تار�خى خلفاى راشد�ن است، تنظMم خـواهد شد. از آجنا
كه اجتهاد صفت الزم همه6 اند�شه هاى حقوقى- قانونى است، متحمل نMست كه آن منابع اولMه
(كتاب و سنت)، موانع عبور ناپذ�رى را در پMش پاى اقداماتى ا�جاد كند كه براى باال بردن رفاه

جامعه اجنام مى گMرد».٧٦
پس از رشMـد رضا، جر�انهـاى فكرى اسالم گرا�ى در جـهان عرب از حـالت انفرادى به
درآمد و به �ك نـهضت تبد�ل شـد، نهضـتى كه به دنبـال نهاد سازى �ا ارائه6 نـظرات خاص بود.
ا�ن نحوه6 نگرش مـحصول تفكر حسن الـبنا بود كه كوشMـد اسالم گرا�ى را پد�ده اى همه گـMر و
عمومى سازد. او حـركت خود را اخوان املسلمMن خواند و در ١٩٢٨ آن را در اسمـاعMلMه بنMاد
گـذاشت. ا�دئولوژى اخـوان تا6ثMـر ز�ادى از رشـMد رضـا گـرفت، امـا آن را قـدمى پMــش برد،
بد�ن معنا كه كوشMد نظام اسالمى برقرار كند. به گمان متفكران اخوان، نظام اسالمى جامعMتى
دارد كه هم دولت و هم جامـعه را در بر مى گMرد. ا�ن نحوه6 نگرش در �كى  از گفـته هاى حسن
البنا به خوبى تصر�ح شده است. او اخوان را «�ك پMام سلفى، �ك طر�قت سنى، �ك حقMقت
صوفى، �ك سازمان سMاسى، �ـك باشگاه ورزشى، �ك واحد فرهنگى و تربMتى، �ك شركت

اقتصادى و �ك جنبش اجتماعى»توصbM كرد.٧٧
البته، اخـوان املسلمMن تنها حركت اسـالم گرا�ان به صورت نهضت نبود. سـازمانهاى
متـعددى از جـمله اجنمن مـسلمانان جـوان (برپا شده در ١٩٢٧) نـMز وجود داشـتند كه به دنـبال
برقرارى نظم اسـالمى بودند، اما جمـعMت اخوان املسلمـMن از همه مهـم تر بود؛ ز�را از �كسو
بتدر�ج كل جهان عرب و حتى وراى آن را درنورد�د و از سـوى د�گر برنامه اى همه جانبه براى
آ�نده6 مـصر و جهـان اسالم ارائه داد. به نظر بMنـانگذار جمعـMت اخوان املسلمـMن، مسلمـانان تا
مدتهـا از طرح جامع اسالمى غـافل بودند،ولى در حتوالت جد�د «مـتفكران اسالمى محـتواى
عظMم، احترام آمMز، كامل واخالقى اصول و قـواعد ا�ن د�ن را كشb كرده و در�افته اند كه آنها
كامل تر، خالص تر، باشكوه تر، ناب تر و ز�باتر از متام اصولى اسـت كه متفكران و مصلحان
تا به حـال به وجـود آورده اند. ا�ن ناب تر�ن و ز�بـاتر�ن آمـوزه در طول تار�خ حتـول جمـعـMت
صورتهـاى متـفاوت به خود گـرفت. گاه در اند�شـه6 مصطفى السـباعى صورتى از سـوسMـالMسم
اسـالمى به خود گـرفت و گاه در آثـار سMـد قطب به صورت دولت متـامMت گـرا عرضـه شد كـه
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ضمن داشنت نقاط اشتراك با سوسMالMسم، و�ژگى خاص خود را دارد.٧٨
اگر بنا باشـد خالصه اى از آراى اخـوان درباره6 حكومت و اجتـماع ارائه دهMم، مى توان

نكات ز�ر را �ادآور شد:
١ . اسالم در قبال جاهلMت كه همه6 جوامع بشرى را در برگرفته، راهى كارساز است؛ 

٢ . حـاكمـMت از آن خـداست، اما اعـمـال آن به ملت سپـرده شـده است. لذا حكومت
اسـالمى حـكومت منا�ندگى و مــسـئـول اراده6 ملت است؛ ٣ . تـوجـه به علم و به كــار گـرفنت
اجتـهاد در تفـسMر مـتشرعـانه6 حوادث مـستحـدثه؛ ٤ . حتقق غـرور ملى و در عMن حـال تشو�ق
احتـاد جهـان اسالم؛ ٥ . زنده كـردن روحـMه6 جـهاد كـه نشـانه6 ا�مان درست است؛ ٦ . حتـقق

فالح اسالمى و برآوردن نMازهاى مادى و دنMا�ى مسلمانان.
با به قدرت رسMـدن افسران جوان در مـصر، جمعMت اخـوان املسلمMن آزادانه و علنى به
فـعـالMت ســMـاسى پرداخت، امـا به زودى با حكـومت تازه6 مـصـر به رهبـرى عــبـدالناصـر از در
مخـالفت درآمد؛ حتى برخى از رهبـران خود را در حكومت عبـدالناصر از دست داد. در دوره6
ناصر بود كـه به طور كلى از فعـالMت منع شد. اما تفكر جـمعMـت در مصر مناند و به متام جـهان
عـرب كـشـMـده شـد و در واقع تا پس از حتـوالت جنگ شش  روزه6 ١٩٦٧ و حتـوالت دهه6 ٧٠

مهم تر�ن جر�ان فكرى اسالم گرا�ى در جهان عرب بود. 
چالش جـهان جد�د حتـول سپـهر اند�شـه را در جهـان اسالم به راه جد�دى بـرد. از همه
مهم تر، بروز ا�ن واقعMت بود كه مقام گردآورى اند�شمندان جهان اسالم و آموزه هاى مبتنى بر
منابع اسالمى خارج شد. در نتMجه، راه براى ارائه جر�انهاى فكرى تازه اى در جهان اسالم باز
شد. متـا6سفانه، مMان ا�ن نحله ها منى تـوانست گفتگو�ى كارساز صـورت گMرد، مگر در دوره6
پس از جنگ شش روزه كـه به نظر جـهـان عـرب دست از غـرب به عنوان راه حل و نوشـداروى
مشكالت كـشMد و رو به سـوى درون برد. بحث «االصالة و املعاصـرة»، �عنى سنت و جتدد،
مــهم تر�ن بحث در جــهـان عــرب حـاضــر است كـه در ضــمن، بر كل نـحله هاى فكر�ى كــه
برشـمـرد�م، �عنى غـرب گرا�ى، عـرب گـرا�ى و اسـالم گـرا�ى، تا6ثMـر گذاشـتـه است: برخى
تعـد�ل و برخى تشـد�د شـدند. آنچـه مهم است ا�نـكه پس از جنگ شش روزه، سـپهـر اند�شـه6
عـرب از حتوالت تازه اى برخـودار است. شكست ١٩٦٧، آغـاز مرحـله6 خود ارز�ابى و خـود

بازبMنى در مMان اعراب است كه فصلى تازه را مى گشا�د.


