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Abstract 

Prolem statemen: with the revelation of the Prophet (PBUH), Islam, as a law based 

on revelation, has become the source of identity, rules and norms of social, political 

and economic life of Muslims.  

Perpouse: in the political dimension of the Islamic Caliphate, it has been a common 

form of Muslim political organization for decades. With the development of the 

Westphalian system of the West in the sixteenth century, the modern state became the 

only form of identity of political organization, and other political systems either 

underwent major changes or disappeared altogether. The governments of the Islamic 

lands, which themselves had a rich Islamic civilization in their societies, faced deep 

challenges. Therefore, the main question that has been raised is that what challenges 

has the expansion of the modern national government arising from the Westphalian 

system posed to the escape of Islamic civilization, especially in Arab societies? The 

provisional hypothesis is that the failure of secularist and nationalist ideas based on the 

Western Westphalian system in the Arab world has gradually led to an identity 

challenge in the Arab Islamic world.  

Findings: show that these identity or institutional challenges based on the views of 

constructivists such as Went and Owen, lead to redefining the identity of authoritarian 

and conservative Arab states based on genuine Islamic culture and civilization and 

their interactions with Islamic and Western societies. Has been. 

 Research method: In this research, descriptive-analytical method and data collection 

method is based on library method. 
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 مقدمه 

ب اسالم )ص(، اکرم بعثترسول آغاز از عرصهه وحیدر شریعتیمبتنیبر یهاعنوان

هویت،درمدینهومکهابتداگوناگونهویتبخشمسلمانانبودهاست.شریعتاسالمی

کهبهاینشریعتمقدسپیوستهبودندتعی سپاباگسترشنمییکسانیرا بهآنکرد.

قلمروهایپیشینامپراطوری به آن از فراتر و جزیره بشبه اسالم روم، ههایساسانیو

 نیروییعظیمظاهر ارزشعنوان مبانیشدکه و هنجارهایحیاتها قواعدو اشمنشاء

بعدسیاسی در قرارگرفت. قلمروییگسترده اقتصادیمسلماناندر سیاسیو اجتماعی،

م هبسنیبرایقرن هویتخالفتاسالمیمبتنیبر است.ها بوده اسالم بخشجهان

شدومنازعاتوبمیخالفتاسالمیشکلرایجسازمانیافتگیسیاسیمسلمانانمحس

تهاجم و تنومنددرونی نهاد که بود نتوانسته بیستم سده تا هرگز تاریخی بیرونی های

.خالفتاسالمیراریشهکنکند

ازهنگامیکهازبطنتحوالتاجتماعیچندینصد اولیندولتغربسالهاما های،

وستفالیاییملیمدرن نظام پایه اروپایغربیشکلگرفتبر غالبتحوالتند،در روند

نظاموستفالیاییرقمزده ازدلرنساناسکوالرغربیپدیدارخودکه؛سیاسیجهانرا

دولت هایملیمدرنیکهدراروپاظاهرشدندبهلحاظبورکراسیمدرنیکهشدهاست.

ردهخوبیاستخراجکهقادرشدندکهمنابعدرونیجامعهراب،درونآنهاراسازماندادهبود

یافتگیودرجهتافزایشتواناییوظرفیتحیاتخویشبهعنواننوعبدیعیازسازمان

یافتگیسیاسیازقبیلدولتسیاسیقراردهند.برهمیناساسدیگراشکالقدیمیسامان

کهنسالوخالفتاسالمییارایایستادگینظامیدرهایشهرها،شهرهایآزاد،امپراطوری

نظاموستفالیاییازاروپایغربیروبه،مدرنرانداشتند.برهمیناساسهایبرابردولت

بایستدرشکلدولتمدرنگسترشگ اشتودیگراشکالقدیمیسازمانسیاسییامی

ند.نظامدشندویااینکهروبهزوالگ اشتهومنسوخمیدشدهیمیبازتعریفوبازسازمان

بخشسازمانسیاسیبرسراسرگیتیغالباشکلهویتعنوانتنههوستفالیاییدولتراب

بیستمجهانعربب قرن تا کرد. عثمانیتحتخالفتاسالمیه قلمرو عنوانبخشیاز
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می امپراطوریاداره یا اسالمی خالفت تجزیه وستفالیایی نظام گسترش تبعات از شد.

بازتعریفبخش و اسالمی شکل در امپراطوری این مختلفقلمرو ملیدولتهای های

گیریوگسترشیکبحرانفراگیرهویتدردنیایعربیمدرنبود.اینمسئلهسببشکل

هاییهایعربیدرمصر،درعراقودراردندرشکلپادشاهیشد.درآغاز،اولیندولت

نظام سیاسی لحاظ از راستمشروطه میهایی محسوب باگرا همبستگی در که شدند

گرفتند.پاازآنلیاییوتفکرسکوالرغربیدردنیایعربیقرارمیتعلقاتنظاموستفا

انقالبیباهایگیریجمهوریعربیسموشکلایتاریخیازرشدپاندنیایعربواردبرهه

ایناستکهگرایانهشد.گرایشاتچپ عنوانیکهاسالمبحال،سؤالیکهمطریشده،

بخش هویت مواجهشریعت در ساز، تمدن و با ه وستفالیایی درنظام یافته گسترش

ایناستکهموقتیطریشدهاست؟فرضیهروشدههایروبهباچهچالشخاورمیانهشده

ناسیونالیستیدرشکستایده وستفالیاییدنیایعربهایسکوالریستیو مبناینظام بر

اینشدهکهگراییدرجهانعربمنجر،بهتدریجبهرشداسالمغربشکلگرفتهبودند

 امر برای را راه جامعههویتبازتعریف و دولت عربیدراسالمییک راخاورمیانه

استرهموار احیایتکرده این تسریع بر نیز ایران انقالباسالمی وقوع آنکه ویژه به ،

دولت برداشت سوء که چند هر است؛ افزوده اسالمی تمدن ومجدد اقتدارگرا های

هایافراطیواینوضعیتباعثحمایتوپشتیبانیآنهاازحرکتکارعربی،ازمحافضه

سلفیبرایمهارنیرویعظیماینتمدننویناسالمیشدهاست.

 . پیشینه تحقیق1

دهدهایکهازپیشینهپژوهشدراینموضوعخاصصورتگرفتهاست،نشانمیبررسی

هایفرهنگیخاصربیباویژگیکهتاکنونبهاینمسئلهوموضوعکهنظاموستفالیاییغ

هادرجوامعهایرافرارویتمدناسالمیقراردادهاستوآثاراینچالشخودچهچالش

جهاناسالمچهبودهاست،پرداختهنشدهاست.هرچندکهتاکنونمحققانعلومسیاسی

روابطبین تفاوتو مسئله به زوایاییگوناگونی از ایران نگیغربیوهایفرهالمللدر

هایغربی)بهلحاظتالشبراینادیدهگرفتنهویتاسالمیوبهویژهآثارمخربیکهنظام
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عقب جبران دموکراتبرای یکجامعه الغای و اسالمی تمدن وماندگیو سیاسی های

بهخوبیپرداختهاقتصادی(براینجوامعگ اشته مراجعهبهآثارایناندومیاند، توانبا

شگراناینمسئلهرادریافتکهخودموضوعبرخوردتمدناسالمیباتمدنغربیوپژوه

نیزپیروزیانقالباسالمیایرانوآثارآنبراینکشاکش،مسئلهحیاتیبرایاینجوامع

می جمله از است. بوده رهاسالمی مانند آثاری به انقالبتوان گفتمان آوردهایاخالقی

نشیناشارهکرد.در(ازارسالنقربانیشیخ1317هایفراسو)شهاوچالاسالمی:فرصت

اینمقالهنویسندهنشاندادهاستکهپیروزیانقالباسالمیمنجربهاحیایمعرفتدینی

بین نظام در دینی گفتمان تفکراتو بر مبتنی که را آن اساس و است شده الملل

کارعربیایکهدرجوامعمحافظههسکوالریستیبودهاستبهچالشکشیدهاستبهگون

سلفی تفکرات حامی جمهوریکه مانند به اسالمی دولت احیای زمزمه هستند، گری

ایدیگرازسیدمحمدحسینمتولیاسالمیبااسالمیایراندرحالرشداست.یادرمقاله

تمدن منزلتعقلفقهیدر عقلبرآ1313سازینویناسالمی)عنوان مسئله به از(، مده

ایکهاینعقلدربرابرعقلابزاریدرجوامعشود.بهگونهفرهنگوفقهاسالمیتأکیدمی

سکوالریستیغربیتواناحیایتمدننویناسالمیرادارد.همچنیندرمقالهباعنوانعلل

اهللسعیدینیانیزآمدهاستکهفرهنگو(،بهقلمحبیب1311افولعلمیتمدناسالمی)

ایاززمانازهایبشریبوده،امااینتمدندربرههدناسالمییکیازمهمترینتمدنتم

داخلیوخارجی دوحوزه در ویعللافولرا است. عقبمانده بالنگیخود رشدو

حوزه یکیاز است. هجومبرشمرده است، اینافولشده به منجر مهمیکه هایبسیار

کند،کهنهادهایغربیبهدرونجوامعاسالمیذکرمیگرایانهوهایغربفرهنگوایده

هایکاربرایحفظاقتدارخودبههمراهیبادولتهایمحافظهدراغلباینجوامع،دولت

نویسندهدرهایاسالمیدرجوامعاسالمیبتدریجرنگباختهغربیپرداختهوارزش اند.

یکرویکردعلمی استکهبا امیدوار اوجتمدنشناسانهمیوآسیبپایانمقاله توانبه

نویناسالمیگامنهاد.
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 انگاری . چارچوب نظری: تئوری سازه1

سازه نظریه نظریاتروابطبیندر سایر مادیانگاریبیشاز غیر ابعاد معانیو المللبر

می تمرکز بازیگران سازهسازنده بینشود. روابط در ازانگاران را خود کانون الملل

هایسوبهانگارهانگارانازیکاند،توجهسازهشناسیمنتقلکردهشناسیبههستیتمعرف

هاوازسویدیگرتأکیدآنهابرنقشتکوینیوعواملمعنایی،قواعدوهنجارهاورویه

(171،ص1314فکریاست)دهقانیفیروزآبادی، رئالیسمساختاری. نقدنظریه ونتبا

 را دیدگاه این استئاراوالتز کرده بین،ه سیاست شکلکه به که است واقعیتی الملل

است پرداختهشده ایناساس.(Waltz, 1979, p428)اجتماعیساختهو ساختار،بر

یکواقعیتمعناییآنارشیکسیستمبین نیستبلکه الیتغیر المللییکواقعیتمادیو

بزی،الکیویاکانتیتکویناستیایکفرهنگاستکهبهمثابهیکیازسهفرهنگها

هادرپیهایسهگانهآنارشیپیامدهاییمتفاوتبرایدولتیابدوهرکدامازفرهنگمی

ایفرهنگیومعناییخواهدداشت.بنابراینساختارآنارشیبیشازآنکهمادیباشدپدیده

ازفرهنگ منطقاستکهبستهبهغلبههرکدام زخواهدداشتمتمایهاییهایسهگانه،

(Wendt,1987, p275).

باتوجهبهسهفرهنگمتفاوتازآنارشیسهمنطقمتفاوتازآنارشینیزوجوددارد.

المللهابهمثابهمهمترینبازیگراندرسیاستبینونتازسویینیزبرایناستکهدولت

هاینمعناکهمنافعهانیزدرونزاداستبکنشگرانیعمیقااجتماعیهستندومنافعدولت

هاچیزیمسلموازپیشدادهشدهنیستبلکهبرآمدهازمعانیبیناالذهانیاستودولت

می تغییر االذهانی بین معانی که ارجحیتهمانگونه تغینمایند، نیز دولت منافع و ریها

رهاچیزیاستکهدبرایناساسهویتدولت.(421دوئرتی،فالتزگرام،ص)کنندمی

می تکوین تاریخی مهمبستر هویت میابد. دولتؤترین خارجی سیاست تعیین در لفه

ویژگی یا و خصوصیت هویت وی، دیدگاه از دولتهاست. که است عنوانای به ها

نیت میکنشگران رفتاری و انگیزشی تمایالت موجد و دارند  ,Owen)شودمند

2016,p51).الملل،نوعیهویتدارنددرنظامبینهاازدیدگاهونت،هرکدامازدولت
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کند.پ یرمیبینیرفتارآنهاراامکاندهدوپیشالمللیشکلمیکهبهرفتارآنهادرنظامبین

دیگرهویت عاملیماینهویتکهدرطولتاریخودرتعاملبا شکلگرفته، ثردرؤها

 .(Wendt,1999,p 184)هایسیاستخارجیاستگیریتصمیم

 :نگاریدینبرسهاصلمبتنیاستانظرسازهاز

 ایازقواعدوبهطورعمدهقواعدیکهراهنمایرفتاربازیگرانهستند.سامانه-1

هاوموقعیتاشخاصدرتوضیحمعنایهستیوهستیمادیدربرگیرندههویت،ایده-2

 جهاناست.

 نقشتأسیسیدیندرتکوینهویتبازیگران.-3

باشدایوافعالمربوطهمیایازقواعدتوصیهانگاریاونف،دینسامانهازهازمنظرس

کنش توصیهکه قواعد و قطعی گفتاری داهای بر در را مکتبرای در که همچنان د.

هاانگلیسینیزدینجایخاصخودراداردوهدلیبالدرموجسومشورش،کشمکش

می فرهنگی آزادی کشمکشبرای از ناشی فرهنگرا سنتو بر تأکید با که هایداند

میدرمتفاوت تفسیر بهجهان اجتماعی منازعات که معتقدند نیز انگاران سازه شود.

ودراینهستندساختارهایشناختیمانندایدئولوژی،ناسیونالیسم،قومیتودینوابسته

آمیزومنازعههاینشمیاندینبیشترینتأثیررابهعنوانیکامرمعناییوغیرمادیدرک

 .(373،ص1311)گریفیتا،البتههمکاریجویانهدارد

بهمثابهاشکالیازهژمونیتوصیفمیازطرمدیگر ادیانرا هژموندراونف، کند.

حکومتارزش دستکاریاینمعنا، ترویجو هژمونیبه حکومتکارگزاران. استتا ها

ارزش و برمیاصول آنهایی در که درگردد خود انحصار به را معنا مسلط بازیگران

،آورندمی حکومت از الیتغیری ترتیب کنندتا ایجاد .(Ruggie, 1993, p64)را

کهبرآمدهاز،زبانوباورهایخودحسبمعانیذهنی،رانگارانمعتقدندکهبازیگرانبسازه

سازندرامیواقعیتطبقآنبرزنندودستبهکنشمتقابلمی،استاهایهویتیآنهتلقی

.نتیجهطبیعیاینمسئلهدربررسی(Waver, 1990, p158)شوندوخودنیزساختهمی

سیاستخارجییککشور تعریف،رفتار اساسنوع یکدولتبر ایناستکه ازیکه
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 را اطرامخود کنشمیدارد،هویتجهان اینکنشواقعیتنظامدستبه در و زند

.تحلیل(275،ص1311)برچیلودیگران،شودزدوخودنیزساختهمیساالمللرامیبین

نقش،انگارانهسازه هست«تاریخ»متوجه سیاستخارجینیز به شکلدادن این.در در

انگاریمعتقداستکههویتیکدولتباارجاعاتیارزشیبهگ شتهوآیندهراستاسازه

.(Owen, 2016)گیردکشورشکلمی

ایخاصوویژهآنراپشتوانهعملکردودولتمردانباروایتتاریخبهشیوههادولت

می قرار خود سازهامروز نظر به انگاراندهند. کنش، از بسیاری نمیمعنای را باها توان

بهعنوانمتغیرهایسنجش بلکه؛فهمیدپ یرکمیکهعلترفتارهستندپرداختنبهآنها

انگاره مطالعه با رفتار،بایستی آن به دهنده تکوین معانی سایر و هنجارها خودها، که

روش درککردمعنایکنش،شناسیتفسیریاستمستلزم را وسورنسون، )جکسونها

 (.243،ص1335

اندازبهبررسیفرایندهویتیابیجوامعمسلمانعربیخاورمیانهدرادامهازاینچشم

پی به ابتدا در شد. خواهد سپابهپرداخته هویتبخشدولتملیو دایشفرماسیون

هایسکوالرپرداختهخواهدشد.سپانقشگسترشآنبهخاورمیانهوظهورایدئولوژی

ب اسالم مورده اسالمی بیداری پرتو در عربی خاورمیانه هویتبخشدر نیروی عنوان

ازاینچشم منشاءهنجارهاعنوانههایاسالمیباندازارزشبررسیقرارخواهدگرفت،

ساقواعدرفتاریؤگیریهویتبازیگرانداردوهماینکهمسادرشکلؤهمنقشیم

بازیگراناست.

  . ظهور ایده دولت ملی مدرن در غرب9

ههایملیمدرنبازمیانهسدههفدهمبراینخستینباردرتاریخ،دراروپایغربیدولت

هایسیاسیوتسیاسیبشرپدیدارشدند.دگرگونیعنوانسامانیافتگیبدیعونوازحیا

هایاجتماعیکهازچندینقرنپیشترآغازشدهبودومبارزهشاهزادگانبهپیدایشدولت

هاقلمروهایملیمدرندرغرباروپاانجامیدهبود.درسدههفدهمهرکدامازایندولت

میجداگانه محسوب انحصاای مستقل پادشاهی یک که خشونتشدند یافته سازمان ر
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نقطهنخستین1943مشروعرادرآنبهخوداختصاصدادهبود.نشستوستفالیدرسال

هابهشود.درآننشستتوافقشدکهدولتهایملیمدرنمحسوبمیاولیندولتظهور

هاییمستقلشناساییحقحاکمیتیکدیگراحترامبگ ارندویکدیگررابعنوانموجودیت

شدهاتحولیمهممحسوبمی.شناساییحاکمیتدولت(Berman,2016, p128)کنند

اموراتدرونیقلمروشعالی گیریترینمرجعتصمیمکهبراساسآنهردولتیدرباره

می تصمیم دولتیخود هر نیز روابطخارجی عرصه در و روابطبود چگونه گرفتکه

کند تنظیم را اش پید.خارجی از پیش تا یکایشدولتجهان فاقد مدرن، ملی های

هچارچوبمشترکشناساییشدهبرایاقتدارسیاسیبود.حاکمیتدراروپابسطیافتب

هاودرمخالفتبااقتدارنهادهایم هبیبرابزاریبرایاقتدارپادشاههانبرفئودالنعنوا

 .وچرادرآنبودندچونقلمروهایسرزمینیکهپادشاهاندرتقالیپادشاهیمطلقهوبی

دولت سیستم صلحوستفالیا، حقپااز عنوانچارچوبینیرومندکه به هایحاکم

می شناسایی پادشاهان سیاسی جداگانه قلمروهای و جوامع در را حوزهاقتدار در کرد

و اروپا قاره سراسر به وستفالیایی دولتی بین سپاسیستم یافت. تجلی غربی اروپای

گ جهان باسراسر بشر سیاسی سامان مشروع شکل تنها بعنوان دولت و یافت سترش

یعنی بشر حیاتسیاسی قدیمی اشکال دیگر و شد شناسایی خشونتمشروع انحصار

فئودالامپراطوری و آزاد شهرهای کهنسال، نظامنشینهای در گ اشتند. زوال به رو ها

اقتدارشناختهشدهمشروعبین سیاسیاقتداردولتملیمدرنبود.المللیوستفالیاییتنها

شدچونوچرایپادشاهیمقتدربرقلمرویمعینتعریفمیدولتیکهدرآغازباسلطهبی

بایستهایامیها،کلیسا،خالفتیاامپراطوریودیگراشکالحیاتسیاسییعنیفئودال

ابودیرابپ یرند.درسامانسیاسییکدولتملیمدرنمتحققشوندویااینکهمخاطرهن

بین مدرنیتهنظام با گسترشگ اشتهمزاد به رو اروپا غرب از که وستفالیایی المللی

.(Lauziere, 2019, p67)هایقدیمیحیاتسیاسیبشررابهچالشگرفتفرماسیون

دولتدارایحاکمیتب گسترشگ اشتو به اروپایغربیرو بیندولتیاز هسیستم

ا شکل تنها اروپا،عنوان قاره سراسر و شد شناسایی بشر سیاسی فرماسیون ستاندارد
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هایآفریفا،آمریکا،آسیاواقیانوسیهدرگیرگسترشبطئینظاموستفالیاییشکلیافتهقاره

امپراطوریعثمانیب جنوبغربآسیا، در دولتمدرندارایحاکمیتشدند. پایه هبر

امپراطورییافتگیسیاسعنوانشکلیکهنازسازمان هایکهنشرقیبهیهمچوندیگر

چالشکشیدهشد.

 گسترش نظام دولت ملی برآمده از نظام وستفالیایی به درون جوامع عربی. 1-9

نوزدهمبرمی بهسده گرددپیشینهگسترشهنجارحاکمیتبهجنوبغربیآسیا هنجار.

آمیزیگسترشآنضطورتعارهحاکمیتدرحالگسترشدرجنوبغربآسیابوداماب

.دراینبارهچالشبزرگهنجارحاکمیت(Adesoji, 2015, p128)توامباچالشبود

عنوانشریکیبرابرازجانبهملیبرایامپراطوریعثمانیعدمشناساییاینامپراطوریب

قدرتدولت کنسرت بود. اروپایی دولتهای از متشکل که اروپایی دارایهای های

قر امپراطوریعثمانیبحاکمیتدر شناسایی از بود نوزدهم ن دره عضویبرابر عنوان

کردگوییحقانحصاریحاکمیتملیتنهامنحصربههااجتنابمیهایدولتگردهمایی

هایملیبودکهبراساساستانداردهایاروپاییتنهاشکلمتمدنومترقیفرماسیوندولت

می دولتسیاسیشناخته اروپشدند. وهای شکلیعقبمانده امپراطوریعثمانیرا ایی

هایخارجیاشمنطبقبااستانداردهایشناختندکهنهادهایدرونیورویهغیرمتمدنمی

.نتیجهایندگرگونیهنجاری(Asad, 2015, p95)نیست اروپاییدربارهدولتبودگی

استقاللامپراطوریدراروپابرایامپراطوریعثمانیاینبودکهبهرغمشناساییرسمی

،استانداردهایعدممداخلهواحترامبهحاکمیت1359عثمانیبرطبقمعاهدهپاریادر

اینامپراطوریبکارگرفتهنشد پاازفروپاشیامپراطوری .مطلقوانحصاریدرمورد

ترک توسط اسالمی خالفت الغای و جوانعثمانی به،های عثمانی امپراطوری قلمرو

دولتهسرزمین قیمومیت تحت شدایی تبدیل انگلیا و فرانسه استعمارگر های نظام.

ایهایهنجاریمنطقهتالشیبرایمدیریتکشمکش،برخاورمیانهغالبشدیکهقیمومیت

جوامعسیاسی(Faulkner, Gray, 2017, p98)برسرقواعداقتداروحاکمیتبود .

امپراطوریعثمانی از اروانازچشم،تجزیهشده بیاپداز یان عنوانجوامعیغیرمتمدنوه
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نگریستهمی فرماسیونسیاسیاجتماعیبشر از و،شدنداشکالیمنسوخشده فرانسه که

هایمدرنوعنواندودولتقدرتمندغربیمسئولیتورودآنهارابهجمعدولتهبریتانیاب

 .(Roy, 2018, p197)متمدنغربیپ یرفتهبودند

اعالمیهبالفورمنتشرشدکه،1117دردومنوامبر،پنهانیسایکاپیکوپاازمعاهده

شد.ازطرفیدرپیهاشناختهمیعنوانخانهملیصهیونیستهبراساسآنفلسطیننیزب

ملیتأثیرگ اریانگاره هنجارهایغربی، و ترکیهگراییترکها در واکنش،هایجوان با

هاییکهندرشدهبودوناسیونالیزمعربیگرچهریشهازنخبگانعربمواجههاییگروه

مت،گراییوعصبیتعربیداشتهیلقب درتعارضبا،گراییسیاسیاروپاییثرازملیأاما

هایجوانگراییترکملی اروپا، استعمار تعارضبا در سویینیز از یانرشدیافت.یو

گونه به اروپایی تعارضاستعمار غربای نفوذ تعینآمیز حق هنجار رشد با همراه را

می گسترش خاورمیانه در سیاسی ناسیونالیزم و  ,Anderson, 2019) دادسرنوشت

p64). 

ها،درحقوقسیاسیباترکیاعرابخواستاربرابر،درپیآنپیشازتجزیهعثمانی

فرانسههنگامیکه،معربیسدرچارچوبامپراطوریاسالمیعثمانیشدهبودند.ناسیونالی

وبریتانیابرایهمراهکردناعرابباخودعلیهامپراطوریعثمانیبهآنهاوعدهاستقاللو

دادند وعده(Faulkner, Gray, 2017, p98)شدتقویتمی،خودمختاری این و. ها

کرد.ازطرفیفرانسهوگراییعربیرابرعلیهامپراطوریعثمانیتجهیزمیملیها،حمایت

بلکهدر،ازآغازیکجنگمقدساسالمیبرعلیهخودنهتنهادرخاورمیانهعربیبریتانیا

توانستبرتعارضاتگراییعربیمیتقویتملی؛داشتندواهمهسراسرمستعمراتاسالمی

قدرت سیاسی کارهای دستور نفع به خاورمیانه در هویتی تأثیردرونی استعماری های

 .(Baker, 2018, p67) بگ ارد

مادهاع چهارده تعیالمیه حق حمایتاز و ویلسون سرنوشتملتیای شورشن ها،

تقویتمی برعلیهسلطهعثمانیوهمچنیناستعمارفرانسهوبریتانیا کرداعرابرا بر.

سلطه تحت ملل کلیه سرنوشت تعیین حق هنجار می،اساس استقالل یافتندحق
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(Halliday, 1996, p94)بنابراینترک اصلحق،عثمانیهای. اما،استقاللداشتندرا

می حاکمیتاعرابنیز باشندبایستحکومتو داشته را خود مستقل  ,Simbar)های

2017,p45).

پایانیجنگجهانیاولوفروپاشییهابهسال،ظهوردولتملیدرخاورمیانهبنابراین،

المللطهعطفیدرروابطبیننق،گردد.برایناساس،حوادثم کورخالفتعثمانیبازمی

درایندورهشوندمحسوبمیخاورمیانه برایاولینبارعبارتدولتمدرندرادبیات،.

دولتملت سیاسی نظام نتیجه در و شد مطری خاورمیانه سیاسی نضج، خاورمیانه در

جدید خاورمیانه پرتو،گرفت. در و فرانسه و انگستان استعماری توافقاتدول پایه بر

 ,Haynes)تعریفوموجودیتیافت،بیندوقدرتیادشدهعربیماهایتقسیمسرزمین

2017, p98).

 . رویارویی نظام وستفالیایی و تمدن اسالمی در جوامع عربی 1-9

،گیریدولتملیدرخاورمیانهپایهاولیهشکلتوانگفتکهباتوجهآنچهکهذکرشدمی

ریشه مبنای بر نه های انباشتهویتی و منطقههای مت،تاریخی هنجارهایأبلکه از ثر

استعماریانگلستانوفرانسهموجودیتیافت.هایوستفالیاییومنافعومالحظاتقدرت

نقطهعزیمتخاورمیانهازالگویسنتیوبومی،بهعبارتدیگرنظاممدرندولتملت

سیاسیدولتملت نظام فرآیند،خالفتاست. از برآمده رشدتشکیالتسیاسیدرکه

چارلزتیلی،دراینرابطهبودهاست.،نتیجهگفتگویآنمنطقهباگ شتهخوداستاروپا

خونینچندصدهایپرتوجنگدر،گ اردکهدولتملیدراروپانیزبرایننکتهصحهمی

ل ا.(Moaddel, 2018, p91)تسالهودربسترتاریخیطوالنیمدتشکلگرفتهاس

داردوبرایناساسازقدرتیریشهدرعمقتاریخاجتماعیوفکر،یندولتا اروپا

.از(Hirschkind, 2016, p85)مختلفبرخورداراستهایکافیبرایمقابلهبابحران

سازیمدرندردومنطقهاروپاوخاورمیانهکامالًمتفاوتازیکدیگرآنجاییکهرونددولت

داخلیوخارجی،قابلمقایسههایییدرادارهامورومدیریتفشارل اازنظرتوانااست،

 .(Anderson, 2019, p69)یکدیگراشتراکدارندوصرفاًدرعنوانباندنیست
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فاقد،درمنطقهخاورمیانههاغالبدولت،ایغربیپدرقیاسبااستانداردهایاروبنابراین،

تبودگیهستند.اکثرآنهاصرفاًبهبرکتدرالزمبراینائلآمدنبهمقامدولهایشاخصه

واندخارجیبهمقامدولترسیدههایاختیارداشتنمنابعسرشارانرژیوپشتیبانیقدرت

تعریفشده جمعیت( سرزمینو حاکمیت، اصلی)حکومت، عناصر مجموع فاقد ،بعضاً

هاایندستهازدولت،محققانازایپاره،دراینارتباط.هستندبرایتبدیلشدنبهدولت

برایاشارهبهتنیزازعنوانوضعیتتبخیریدولوبرخیدیگراند.راشبهدولتنامیده

ازنظربرخورداریازتجربیات،اند.دراینمیاندوکشورایرانوترکیهآنهااستفادهکرده

مستثنیهستندحکومت خاورمیانه منطقه در دولتمدرن ورود پیشاز  ,Baker)داری

2018, p67). 

داراینوعخاصیازحکومتملیبودکهتاقرنبیستم)زمان،میالدی19ایرانازقرن

بینشکل روابط پادشاهیگیری خاورمیانه( در مدرن الملل زندیه،های افشاریه، صفویه،

ستیرادرکشورحاکمکنند.ایننکتهبایایقاجاروپهلویتوانستندنظمهرچندپراکنده

قرارگیردکهزایشدولتملیدرایرانتابعالگویخاصیاستکهعناصر موردتوجه

هویت،وبرایناساسایران؛دهدبخشآنرام هبشیعهوزبانفارسیتشکیلمیالهام

زبان عرب عموماً منطقه در متفاوت ملیتی عنوان به و اغیار هویت برحسب را خود

،م کورهایسلسله،.بهعبارتدیگر(Haynes, 2017, p98)نمودخاورمیانهتعریفمی

نوعخاصیازدولت،واستفادهازم هبتشیع،بارجعتبهتاریخایرانپیشازاسالم

ملیرادرچارچوبمرزهایمشخصتعریفکردندوتوانستندنظموامنیتنسبیرادر

بارموزو،شینیخالفتعثمانیمحدودهسرزمینیخودحاکمکنند.ترکیهنیزبههنگامجان

تجربیاتحکومت عثمانی951داری ساله بودها بیشآشنا و اساسطی،کم این بر و

هاسال ی موفق،1111پااز طور به سرزمینآمیزییتتوانست بر را خود هایکنترل

یتریازدولتملتصویرکامل،خاورمیانههایونسبتبهسایردولت،مربوطهاعمالنماید

درقیاسباسایر،وضعیتمطلوبامنیتیایندوکشور،بهنمایشبگ ارد.بدونشکرا

دولت مدت،منطقههای دراز تاریخی بستر در آنها حکومتداری تجربه در ریشه
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دولت.(Asad. 2015. p95)دارد ملیهای اصطالی چارچوب،به در دوره این در

نظام دولتهای این گرفتند. شکل هپادشاهی ملیا، منافع راستای در که آن از بیش

کنند عمل کشورهایقیمدولت،کشورهایمربوطه راستایمنافع در هاییدستنشانده

ملیهایم کوربهدلیلاستبداد،ضعفساختاریوعدمارتباطباهویتهایبودند.دولت

منطقه و امورای، ساماندهی برای الزم کارایی اتاز اسالمی کشورهای تدر سیاأتازه

نبودند ایناساس(Hirschkind, 2016, p63)برخوردار بر اندکی،. زمانی فاصله در

تشکیلدولت پیشازجنگجهانیاول،م کورهایپااز ماننددوره امپراتوریبه در

تبیینعلتعقبهایجریان،عثمانی برای بوجودفکریگوناگونی اسالمی بالد ماندگی

 .آمدند

بهجهتسرخوردگیمسلماناناز،هانیاولوتجزیهخالفتعثمانیپیشازجنگج

هایعقبماندگیخودنسبتبهغربونابسامانیامورعامهدرخالفتعثمانیجریان

محمد فکریمختلفیبهرهبریمتفکرانبرجستهآندوراننظیرسیدجمالاسدآبادی،

دینیوتأکیدبرعنصرعقالنیتونقشآنتابااستفادهازمنابع،عبدوهو...شکلگرفتند

ضمنتصحیحنگرشمسلمیننسبتبهدینوماهیتامرقدسیدر،درسرنوشتبشری

بهنجار،حیاتبشری فرهنگینا اجتماعیو اقتصادی، وضعیتسیاسی، نقد تبیینو به

نتیجهاینفعالیت موجبازیکسو،درعرصهسیاستهامسلماناندرآندورهبپردازد.

خالفتهایداریدرسرزمینبرایاصالیروندحکومت،«جنبشتنظیمات»گیریشکل

درایران،1119وازسوییدیگرباعثپیروزیانقالبمشروطهدرسال،اسالمیعثمانی

ت(Hubbard, 2018, p35).گردید سیاأعلیرغمتغییرچهرهسیاسیمنطقهخاورمیانه،

هایدرکنارناکارآمدیدولت،گیرینظامسیاسینوینلکشورهایجدیدودرنهایتشک

آنهادستونوظهور بودن همچنیننشانده و استبدادیوسکوالر هاینظاماینساختار

.فراهمآمدجمعیتیدراکثرکشورهایاسالمینوظهورهاینارضایتیگروهاتموجب،حاکم

ریشهبودنازتماعیمربوطهوبیبهجهتبیگانهبودنازنظامیاج،موردبحثهایدولت

بحران گریبان به دست تأسیا ابتدای های بحرانشدندمتعددی وجود . پنجگانههای
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درایندوره،خاورمیانههایدرتمامیدولت،مشروعیت،هویت،توزیع،نفوذومشارکت

دوره در خاصو طور آتیروابطبینهایبه مشهود  ,Berman)استالمللخاورمیانه

March,2016, p378)اینارتباط در بحران،. ریشه بودن نهادینه به توجه یادهایبا

اکثردولت در انقالببرایتغییررژیمهایشده و شرایطوقوعکودتا حاکمهایمنطقه،

بهسمتگ ار،المللخاورمیانهجریانروابطبین،هموارهمیسربودهاست.دراینشرایط

فراملیکمونیستی،عربیهایضعیفحکومتملیبهسمتهویتوازالگوینامتجانا

 است.بودهواسالمی

خاورمیانهبیشازآنکهخواستارایفاءنقشدرهایبهطورخالصه،درایندورهدولت

بینسطویمنطقه دلیلضعفساختارهایداخلی،المللیباشندایو دنبالشناخته،به به

توسط دولتملی عنوان به بینشدن بودجامعه هالملل اساساند. این اول،بر دوره در

استعماریانگلستانهایخروجازسلطهدولتکسباستقاللو،المللخاورمیانهروابطبین

درصدراولویتد،وفرانسهکهتقریباًتمامیمنطقهخاورمیانهراتحتقیمومیتخودداشتن

درایندورهروابط،ملیهایاختاریدولتمنطقهبود.اماباتوجهبهضعفسهایدولت

خاورمیانهبین دنباله،الملل به محدود سیاستصرفاً از منطقههاروی ی هایقدرتای

ایوفرامنطقهایدرمناسباتمنطقه،استعماریوتالشبرایتثبیتنظامجدیددولتملت

در،اصرهویتیوبومیمنطقهعن،تازمانبیداریالمللخاورمیانهبود.دورهاولروابطبین

هاادامهداشت.باوقوعانقالبگراییچارچوباستعمارستیزی،ناسیونالیسمعربیواسالم

کودتا دولتهاو مختلفعلیه ی شکلهای و استعماری نظام بلوکدستنشانده گیری

مرحلهجدیدیدرروابط،پاازجنگجهانیدومیهادرسالایجدیدمنطقههایبندی

هایصحنهتقابلهویت،المللخاورمیانهالمللمنطقهآغازشد.ایندورهازروابطبینبین

عراق،اردن،لبنان،سوریه،1131فراملیودولتمدرنملیبود.بدینترتیبازاوایلدهه

عنوانکشورهاییباهب،حوزهخلیجفارسهایامیرنشینوپیشازآنمصروعربستانو

،وتطورگسترشسیستمبیندولتیمدرنازاروپایغربی،تقلشناساییشدندحاکمیتمس

تاپایاننیمهاولقرنبیستمبهپیدایشسیستمبین،درکنارعواملودستورکارهایسیاسی



 

یغرب یاییبا نظام وستفال یاروییدر رو یتمدن اسالم يفرارو يها چالش  

 

 

 
113 

انجامید حاکمیتملی(Hirschkind, 2016, p69)دولتیمدرنخاورمیانه هنجار هب،.

بایست،میبودمباناسیونالیسمسیاسیأکهتو،لتمدرنغیرقابلتفکیکازدوجزئیعنوان

گراییسیاسیوهنجارحاکمیت.اماملیکردهویتسیاسیخاورمیانهمدرنراتعریفمی

هاکهاینچالشاستبودههایینیرومندمواجهملیدرخاورمیانهازهمانآغازباچالش

بهویژهبحرانهویتیآنهاشدهاستکههایدیگرجوامععربیسازبسیاریازبحرانزمینه

شوددرادامهبهآنهاپرداختهمی

  های فراروی نهادهای نظام وستفالیایی در جهان عربی . مهمترین چالش4

  جدای دین از سیاست درجوامع عربی چالش ایده . 1-4

کر ایجاد اسالم جهان در سکوالریستی وستفالیایی نظام که چالشی مهمترین و د،اولین

،حوزهسیاسیدر،سکوالریسمدربدوگسترشدرخاورمیانهجداییدینازسیاستبود.

.(Berman, 2016, p128)هایجمهوریتعریفنمودشکلحکومترابراساسنظام

راهایجوانپاازاعالمالغایخالفت،یکحکومتجمهوریسکوالرترک،درترکیه

درترکیهقدرتسیاسی،2112هایمتوالیتاسالههاکهبرایدهتأسیاکردند.کمالیست

گرایییااسالم،وفراترازآن،کردندراقبضهکردهبودند،گ شتهاسالمیترکیهراانکارمی

ب را سیاسی اسالم شاخصهه یا موجودیت برای هویتی تهدیدی جمهوریعنوان های

می تلقی ترکیه تالش(Laub, Masters, 2018, p65)نمودندسکوالر اما های.

هابرایمنطبقکردنکشوربراساساستانداردهایاروپایغربیثمربخشنبودکمالیست

نهتنهادربرابررشدسکوالریسمدرترکیه،عنوانیکنیرویقدرتمندهواسالمهمچنانب

بخشسیاستنبخشهنجارهایزندگیاجتماعیوالهامبلکههمچنانتعیّ،ازبیننرفت

ترک استیه اجتماعی.(Ayoob, 2010, p75)بوده سیاسی مدرنیزاسیون در،ورود

پاازجنگجهانیدوم متجلیشد. ،خاورمیانهدرشکلساختارهایحکومتیسکوالر

ب آنها سرعتواردهکشورهایمستقلعربیبراساسهنجارحاکمیتملیظاهرشدند.

نظامخالفتاسالمیبود.نیروهاوایازتجاربحیاتسیاسیشدندکهمتفاوتازبرهه

درصددنوسازیاجتماعیوسیاسیجوامع،هایسکوالردردرونکشورهایعربیجنبش
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ایازتجربهمدرنیتهجوامععربیدرحالیواردبرهه.شانبراساسهنجارهایغربیبودند

همچنان،اشکالکهنهوهایضروریبرایموفقیتمدرنیزاسیونرانداشتکهارزش،شدند

 .(Laub, Masters, 2018, p68)دادندبهمقاومتوحیاتخودادامهمی

 عربی سم و پان عربیسم در جوامع سوسیالیگرایی، ایده ملی . چالش1-4

ازقرننوزدهمدردنیایعربآغازشد.درمصرو،روندگسترشگرایشاتسوسیالیستی

هاییازبیقرارگرفت.سوسیالیزمبرایبخشگراییعرسوسیالیزمدرپیوندباملی،درعراق

عقب به بخشیدن پایان برای ایدئولوژی و شیوه عرب، دنیای سیاسی،نخبگان ماندگی

هب،اقتصادیواجتماعیوبویژهگسترشعدالتوبرابریبود.سوسیالیسمدردنیایعربی

تأمینضروریاتاولیهایبرایتحولنظامآموزشی،بهداشتیوارائهخدماتوعنوانشیوه

نگریستهمی زندگیمردم سوسیالیزم پشد. پایانجنگجهانیدوم عنوانااز عنصربه

ملی با که ایدئولوژیبود یا شدأگراییعربیتوهویتبخشو  ,Haynes, 2017) م

p49). عبدالناصر جمال دوم، جنگجهانی ملی،پااز بعثی،گرایمصررهبر درو ها

دنیایعربرابههمبستگیویکپارچگیفراخواندندوخاورمیانهرا،راقسوریهوسپاع

دوره عربیوارد آنایدئولوژیسوسیالیزم داخلی،ایکردندکهدر امور در مداخلهخود

.(Heywood, 2014, p373)پنداشتدیگرجوامعوکشورهایعربرامشروعمی

،گرایعربرهبرانپرنفوذملی  ،گرایییافتندکهدرپرتوملینامرشایستهایخودرا

درامورداخلیسایرکشورهایعربیمداخلهکنند ایقویازبهچالشهنشانهئلاینمس.

کشیدنهنجارحاکمیتملیوستفالیاییواصلمشتقشدهازآنیعنیاصلعدممداخله

با،بیهایعر.حمایتازمخالفاندرونیدیگررژیم(Waterbury, 2017, p276)بود

وشورشاردنوهمچنینمداخلهنامیدرامور،1153حمایتقاهرهازشورشعراقدر

مواردومصادیقیاز،مداخلهسوریهدرامورداخلیلبنان،ونیز1191یمندراوایلدهه

عرب جهان در حاکمیت حق کهنقض عربیسمأمتبود، پان ایدئولوژی از ثر

هاباادغامزودگ رسوریهومصردرفاصلهانعربیستپ.(Nordland, 2018, p94)بود

اماازطرفیکردند.شانرانظارهمیهایوحدتبخشبهبارنشستنایده1191الی1153
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 .Salam)گ اشتهایهمگراییعربیراناکاممیطری،نیرویهنجارحاکمیتملیدیگر،

سرانجامدراواخردهه(2018 ،یلئاسرا،1197ششروزههنگامیکهدرجنگ،1191.

دولتتوانست شکست را عربی متحد های جداگانهدهد، صلح حل راه رامصر باای

پیشگرفت کهاسرائیلدر پانعربیسم، دورهواردرا آنکردفترتخود پااز مصر .

یلمبتنیئشناساییوعدمصلحبااسرا،اجماععربیخارطومراکهبرعدمم اکره،شکست

بود گرفترا، کمپدیوید(Waterbury, 2017, p276)نادیده توافق و. مصر بین

آرماناسرائیل، راه مبارزان عربیسمبرای پان محسوب،های سنگین شکستی

.(Seeberg, 2017, p83)شدمی

هاییکهازسدهنوزدهمدرقلمروعربیامپراطوریعثمانیدوانیدهباریشه،پانعربیسم

ببودبهنهادیدر عنواناصلهخاورمیانهمدرنتبدیلشدهبودکهنهادحاکمیتملیرا

گرفت.اخراجمتعاقبمصرازجامعهعربوقطعساجهانوستفالیاییبهچالشمیؤم

روابطسیاسیدیپلماتیکاعضایجامعهیااتحادیهعربخودحکایتازفرسایشهنجار

 تعبیری به یا داشتدیگر عربیسم پان پان.(Rashid, 2017, p74)نهاد تعارضبین

جدالیبرسراصلسازمانیافتگی،عربیسموحاکمیتملیمدرنیاحقتعینسرنوشت

 بود نوپا اما مدرن خاورمیانه در (Hourani, 2017, p44)سیاسی سال در .1154،

نیروهای اعرابعلیه ضمنتالشبرایوحدتسیاسی گرفتکه عربشکل اتحادیه

منطقه اسراابرون حقحاکمیتدولتئیو مییل، شناسایی عربرا نمود.هایجداگانه

یافتهعرببهعضویتسازمانهایتازهاستقاللشماریازدولت،1145پیشازآنازسال

سازمانمللمتحددراینراستا نهادیمبتنیبراصولوهنجارهای،مللمتحددرآمدند.

داگانهعربدرآنبهقواماستقاللوحاکمیتملیهایجکهحضوردولتبودوستفالیایی

 ,Ehteshami) کردآنهاوهمچنینتقویتنظاموستفالیاییدرخاورمیانهعربیکمکمی

Steven, 2017, p287). 

زماندونقشدراینبارهیادآورشدهاستکهدولتبودگیدردنیایعربهم،بارنت

کهبه،ستقلوحاکمراوازطرفیملتعربراازطرفیدولتم،متعارضراتولیدکرد
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و1151ثباتیدرخاورمیانهتبدیلشد.اینتعارضهنگامیکهناصردردههعاملیبرایبی

پانعربیسمراترغیبکرددرشکلتعارضهنجاروحدتعربیوازطرفی،1191دهه

دولت فردی دادحاکمیت نشان را خود عربی از.(Azani, 2019, p189)های

میلیدرونیبرایایجادبلوکی،هایعربیدرجهانجنگسرددولت،اندازیکالنترچشم

قدرت سوی از آنها تهدید از مانع بتواند شودکه امپریالیستی وجود،های

تعارضمیانهنجارحاکمیتملیازطرفیو.(Monshipouri, 2015, p257)داشت

عراق،اردنوعربستاندربرابرجمالعبدالناصربههایهنگامیکهپادشاهی،پانعربیسم

پیوستند وتریراتجلیآشکار،ایاالتمتحده اردن پادشاهیسعودیو گرفت. خود به

استقاللملی،عراق بهتحققرویایوحدتعربیترجیحدادندودرحفاظتاز شانرا

برایحفاظتازخود پروپاگاندایقاهره ا،برابر روابطسیاسیو آمریکابمنیتیشانرا ا

هایاستعماریغربیبانظامقیمومتقدرت،گسترشدادند.هنجارحاکمیتدرخاورمیانه

.(Heywood, 2014, p674)رشدکردهبودهمزمان

 . چالش انقالب اسالمی ایران و بیداری سیاسی اسالمی 9-4

 خمینی1357پیروزیانقالباسالمیایراندر رهبریحضرتامام بابه رحمتاهللعلیه،

جهان آگاهیسیاسیدر تمدنغنیاسالمییکچالشعمیقهویتیو فرهنگو بر تأکید

کشورهایمحافظه درون در ویژه به و غربیاسالم استعمارگران مدار خطو که عربی کار

پیروزیانقالباسالمیدرجهاناسالماتفاقافتاد درحقیقتآنچهکهبا ایجادکرد. »بودند،

ایدرداخلکشورایجادکند،عالوهبراین،یکفرهنگخلقکرد؛فقطایننبودکهدگرگونی

دربعضیکشورهاخیلیشدید،در–فرهنگیکهدرهمهکشورهایاسالمیبهطورمتفاوت

کمتر شدت با کشورها ذهن-بعضی در را خودش واثر جوانان ذهن خصوص به ها،

شت.وبهمرورتفکراسالمی،فکربیداریاسالمیوبازگشتوروشنفکرانودانشگاهیانگ ا

ذهن در اسالم، اندیشهتمسکبه صورت به استها درآمده ماندگار ای  انقالب«. بنابراین

ملت جوامعو پیامیبزرگبرایامتاسالمیو هایاسالمیدارایمحتوایغنیتمدنیبا

اسالم،بیداریمسلمانانوبازگشتبهنهضتمسلمانیعنیاحیایهویتاسالمی،بازگشتبه
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گیریتمدننویناسالمیرافراهمآورد)پیروزمند،هایالزمبرایشکلاسالمیاستتازمینه

دهیهویتجمعی(.یکیازعواملاصلیومهمدرشکل337-339،صص1331خورشیدی،

ر نهادها، ایجاد آنها اعضای کشورهایاسالمیو مشترکاتمیان برویهو مبتنی قواعد و ها

هاوهنجارهایمشترکدینیوتالشبرایدرونیشدنآنهااست.یکیازراهبردهایآموزه

میانبازیگرانمنطقه در بهفرآیندآموزشازیکشوواصلیدرونیشدنهنجارها توجه ای،

حترامبهضرورتدرکوشناختاعضانسبتبهحقوقمتقابل،قواعد،قوانینوتوافقاتوا

(.البتهتمدناسالمیازنوع111صزیستجهانمورداجماعازسویدیگراست)سرخیل،

تمدناسالمی،کشورگشایینیستبلکهبهمعنایثأثیر»گرفتنمرزهایاافزایشمرزهانیست؛

اسالمهمانندعطریاستکهفطرتپاکانسانپ یرفتنفکریملت ازاسالماست. راها ها

ولیامرمسلمینجهان«.کننددهدوپیروزواقعیکسانیهستندکهعطرافشانیمیینوازشم

هایمختلفقطعیتوحتمیتتشکیلتمدننویناسالمیرامت کرتاکنونچندینباردرزمان

نخبگانومردمخواستهشده مسئوالنو از بیشتراندو امیدمضاعفپیشبروندو با اندکه

خامنهتتالشکنند)حضرتآی اهللامام پدرام،9/2/1315ای، کیقبادی، درمقیسه، نقلشده ،

(.1ص

گراییوخردورزیدینمدارزمانآگاهاست.بنابراینبیداریاسالمینتیجهنهاییایمان

عصرحاضررابایدبهحقدریککالمقرناحیایمجددبیداریاسالمیدانست)مقیسه،

(.25کیقبادی،پدرام،ص

 در جوامع عربی . تالش برای برقراری یک دولت اسالمی مدرن9

زماندردیگربهعنواندوجریانهم،گراییگراییوهمپسااسالم،هماسالمبعدبه11ازدهه

نمودندبخش رخ اسالم شرایطسیاسیو(Miller, 2019, p82)هایجهان یکسو، از .

گونه به خارجی و داخلی کاجتماعی بوده ای را اخالقی و م هبی سیاست به اقبال -ه

 ,Masters, 2019)دامنزدهاست-گراییندارندخصوصدرکشورهاییکهتجربهاسالمبه

p17)غرب در ضداسالمی احساسات بروز و ظهور .- تروریستی حمالت دنبال 11به

دانامنیت،سببتقویتحاعمیقانزجاروفق«جنگعلیهتروریسم»ومتعاقبآن-سپتامبر

شد مسلمانان میان می(Yasin, 2018, p2)در احساس که مسلمانانی و،کنند. اسالم
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.همزمانوبهطرقمختلف،(Lauziere, 2019, p67)مسلمانانزیرهجمهشدیدیهستند

گراییبرخالمجریانکلیتشدیداحساساتم هبیدرجهاناسالم،جریانجدیدپسااسالم

و بوده ظهور حال دموکراسیدر میان که داشته کثرتتالش زنان،خواهی، حقوق گرایی،

یکدغدغه از اجتماعی توسعه و جوانان دینهای و برقرارسو آشتی دیگر سوی از داری

وجودایناحساسعمیقانزجارازفرهنگوتمدنغربی،.(Hubbard, 2018, p37)کند

ترینکارمهمدروناینجوامعشدکههایاسالمیدرگیریجنبشبهتدریجمنجربهشکل

 ویژه آنها شاملخلقصورتبودتغییر خود اینتغییر گروهبندی. اجتماعی، هایهایجدید

هایاجتماعیباساختوتقویتچنینهایجدیدوروابطجدیداست.جنبشجدید،شبکه

تولیداتفرهنگی نهادهایجایگزینی، میروابطو ارائه مایرا ارزشی،کنندکه نظام تکیبه

استکه«هژمونی»هنجارها،رفتارها،نمادهاوگفتمانمتفاوتیاست.این،همانفرآیندساخت

راه ایجاد در را نشانمیخود فعالیتکردن بودنو جنبشهایبدیلِ گراهایپسااسالمدهد.

ا طریقمطبوعات، از مدنی جامعه اخالقیدر فکریو بسطنفوذ درخشان نتشارات،نمونه

.ها،گفتمان،آموزشوسبکزندگیهستندسازمان

 گیری  نتیجه

دینبهعنوانبخشیازیچونونتواونف،انگارانسازههمانطورکهگفتهشد،ازدیدگاه

هاهایدولتکنندهرفتارهاونقشاستکههدایتدردنیایمعاصریهویتومنبعهویت

االذهانیساختهبهطوربینهاعمدتاًدولتهاومنافعتهویالمللیاستوایندرنظامبین

مانند.شودمی هویتی نهادهای بر مبتنی که نیز مدرن ملی دولت غربی، جوامع در

ناسیونالیسموسوسیالیسمبود،منجربهایجادیکفرهنگوهویتبرتری -سکوالریسم،

فرهنگ سایر که شد تمدنجویانه و ها کشید چالش به را اینها که رفتاری نوع و

داشتهدولت دیگران با غربی مدرن نایدههای و بودن هویتبرتری همین مبنای بر اند،

ازاینروبسیاریازجوامعجهاناسالموبهگرفتنمنافعوارزش هایآنهاشدهاست.

اینقواعدورویه با برخورد جوامععربیدر هایعمیقیهایرفتاریدچارچالشویژه

گیرییکفرهنگوتمدنغنیاسالمی،ند.درحقیقتباظهوردینمبیناسالموشکلشد



 

یغرب یاییبا نظام وستفال یاروییدر رو یتمدن اسالم يفرارو يها چالش  

 

 

 
111 

برمبنایهایاینسرزمیندولت براساستعریفیکهازهویتاسالمیخودکهعمدتاً ها

کردند؛اماباشانراهدایتمییکامتواحداسالمیبوده،رفتارومنافعداخلیوخارجی

ورویه هایاسالمیازهایغربیدراینجوامعوتقلیدکورکورانهدولتپیدایشنهادها

هاقادرهایعمیقهویتیوفرهنگیدراینجوامعرابهوجودآورد.ایندولتآنهاچالش

ویژگی با مبنایهویتیکدولتملیمدرن بر بازتعریفخود مانندبه هایخاصآن

بینشدند.ازاینروتاپیشازپیروزیسکوالریسموسوسیالیسموحتیناسیونالیسمعر

دولت سرکوباینچالشانقالباسالمی، برایکاهشو بههایعربیمنطقه عمدتا ها

فراهمآوردهدولت غرببرایآنها امنیتیکه بهعبارتیازچتر بودند، هایغربیوابسته

بهسرکوبامیالوخواسته پیروزیپرداختنهایشانمیهایاسالمیملتبودند، با اما د؛

گ ارانقالباسالمیانقالباسالمیایرانوآگاهیسیاسیملتبهویژهباتأکیدیکهبنیان

ایبشدتبرآنتأکیداهللامامخامنهبربیدرایمسلمینداشتندواکنوننیزحضرتآیت

توصیهمی ونیزهایمشترکهایورویههایکهدینمبیناسالمبرارزشفرمایندونیز

اندکهفطرتپاکانسانیبرایپ یرشوحیقرآنیدارد،جوامععربیبهایننکتهپیبرده

تمدناصیلاسالمیازقدرتهدایتورهبریجوامعبرخورداراست.ازاینرو،بسیاری

هایشانکهثمرهانقالبهاباگسترشآگاهیوبیداریاسالمیدربینملتازایندولت

بهبازسازیهویتاسالمیاسالمیایرا ناست،علیرغممقاومتدربرابراینتحوالت،

رویآورده بنابراینمیخود اند. بارهااسالمیمقدسشریعتتوانگفتکه همانطورکه

اندتوانوقدرتشکلدهیبهاینیزتأکیدکردهاهللخامنهمقاممعظمرهبریحضرتآیت

هایمعاصرجهانعرب،رادارد.نگاهیبهجنبشمحتوایساختارهایسیاسیواجتماعی

اینسازیهویتوجودیشانبرمبنایارزشکهدرصددباز هاوفرهنگاسالمیاست،

-هایاقتدارگراومحافضهکهسوءبرداشتدولتالبتهناگفتهنماندنمایید.امرراتصدیقمی

از ازاینوضعیتباعثحمایتوپشتیبانیآنها هایافراطیوسلفیحرکتکارعربی،

برایمهارنیرویعظیماینتمدننویناسالمیشدهاست.
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