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   :دهچكي

اين مفروض كه جهان اسالم  در مقابل مدرنيسم پوياي اروپا اغلب به صورت واحدي ايستا به نظر                  
 ايـن  . ب رابطه اسالم و مدرنيتـه شـده اسـت         هاي متعددي در با   سازييد، پايه و مبناي فرضيه     آ مي

زيـرا   شود كه جهان اسالم بايد از تاريخ دوران مـدرن كنـار گذاشـته شـود،     تكرار مي بارهامطلب  
 .ايدئولوژيكي اروپا را طي نكرده و در نتيجه فرهنگي ماقبل مدرن اسـت            -ن فرايند سياسي  آمذاهب  
 را از ديـدگاه     اين فرضيه تكرار شده بدون اينكه كسي سعي كنـد صـحت آن            نيز  هاي اخير   در سال 
ـ      آاز نظر ما شواهد نشان دهنده        .زمون بگذارد آبه  تاريخي  ي  سشناجامعه الم از  ن است كه جهـان اس

بـه   به شكلي مستقل در ايجاد فرهنگ مدرن مشاركت كرده اسـت،           اوايل قرن شانزدهم و با قدرت،     
  .هاي روشني با تاريخ فرهنگ اروپا داردها مشابهتاي كه در بسياري از جنبهگونه

  
  
  

  :      واژگان كليدي

  گرام جنبش هاي اسال- ملت _ دولت– انديشمندان اسالمي - جهان اسالم -مدرنيته 
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  : منتشر شده استهمين مجله  زير درتاز اين نويسنده تاكنون مقاال

رويكردي فرهنگي به نظم "؛  59شماره ، 1382 سال، "رويكردي جامعه شناختي به تحول دولت در جهان اسالم"
   .63شماره ، 1383 سال، "اي تاريخي دولت مدرن در ايرانهسياسي پيشامدرن و زمينه
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  مقدمه   

 اين مقاله تالش شده است وجوه الگويي مطرح گردد كه تاريخ جهان اسالم و اجزاي در

اين الگو كه در معناي موسع عرصه تجدد . نگردتشكيل دهنده آن را با رويكردي جديد مي

قابل طرح است بيشتر بر رهيافت جامعه شناختي متمركز و حاوي گرايشي كلي نسبت به 

  .ع استموضو
اين مفروض كه جهان اسالم  در مقابل مدرنيسم پوياي اروپا اغلب به صورت واحدي 

هاي متعددي در سازيدر ادبيات سياسي قرن بيستم پايه و مبناي فرضيه يد،آايستا به نظر مي
؛ بشيريه، 129-102، صص1380؛ صفي، 79، ص1380بديع، ( و مدرنيته شده است باب رابطه اسالم

شود كه جهان اسالم بايد از تاريخ دوران  تكرار ميبارها اين مطلب مثالً .)90-81، صص1379
ايدئولوژيكي اروپا را طي نكرده و در  -ن فرايند سياسيآزيرا مذاهب  مدرن كنار گذاشته شود،

در  اين مطالب وجود دارد؟ يا حقيقتي درآاكنون بايد ديد  .نتيجه فرهنگي ماقبل مدرن است
را از  بدون اينكه كسي سعي كند صحت آناست ن فرضيه تكرار شده اينيز هاي اخير سال

ن است كه جهان آدهنده از نظر ما شواهد نشان .زمون بگذاردآبه تاريخي ي سشناديدگاه جامعه
به شكلي مستقل در ايجاد فرهنگ مدرن مشاركت  اسالم از اوايل قرن شانزدهم و با قدرت،

هاي روشني با تاريخ فرهنگ اروپا ها مشابهتاز جنبهاي كه در بسياري گونهبه كرده است،
  .دارد

 شناختي است،جامعه -تاريخي زمون اين مفروض با رويكرديآ  صرفاًگانهدف نگارند
ن بسيار است و حيطه آزيرا چالش پذيري  ن نيست،آبنابراين هيچ مدعايي مبني بر اثبات قطعي 

  .ن وجود داردآ نقد ياي براگسترده
  

  :لهطرح مسئ -1

 .طور كلي هر فرهنگ زبان خاصي دارد و در حقيقت فرهنگ خود نوعي زبان استهب
هاي مختلفي بيان گونهتوان بهمي نكه معاني متفاوتي داشته باشند،آهمانطور كه حقايق را بدون 

 .توانند انواع متفاوت و خاصي از بيان يك فرايند تاريخي را ارائه كنندها نيز ميفرهنگ كرد،
كنيم كه در فرهنگ هاي ديگر معادلي ندارند هاي فرهنگي برخورد ميما به بيان ور مسلم،طبه

زيرا در نظرش  سازد،بينيم كه يك فرهنگ حقيقتي را با دقت بسيار بيشتري برجسته مييا مي
گاهي آچون  كند،سازي ميكه حقيقت ديگري را ساده در حالي اهميت تاريخي بيشتري دارد،

نجا كه حقايق آاز   به تجربه هاي فرهنگي مربوط است واما اين مسئله صرفاً . نداردنآدقيقي از 
اين موضوع الگوي اساسي قابليت انتقال  كنند،فرهنگي با معرفي يا عدم معرفي شان تغيير نمي

  .دهدرا تغيير نمي
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شه در ها هميزبان. باني استزيكي از شرايط مهم براي قابل انتقال بودن حقايق فرهنگي هم
  ميان جهان اسالم معاصر ومعناست كه مثالًبنابراين بي .سازندزمان ارتباط برقرار ميمسطحي ه

هاي تاريخي خود با يكديگر ها با استفاده از واژهفرهنگ .غرب قرون وسطي ارتباط برقرار كنيم
 "لشمو زمان جهان" براي توصيف اين وضعيت از عبارت "ولفرام ابرهارد". ارتباط دارند
 .)3ص ،2000 اسكولز،( كنديعني زماني كه زمينه سازنده عصر را توصيف مي كند،استفاده مي
امكان ارتباط گسترده را با  ها در صورتي كه خارج از زمان جهان شمول حركت كنند،فرهنگ

اما در  جهان اسالم با غرب پيوسته در ارتباط بوده است، .دهندها از دست ميساير فرهنگ
فرهنگ اسالمي   جهان غرب در جذب هنجارهاي فرهنگي تاكنون موفق بوده است،حالي كه

در بستر مستعمراتي مجبور شد براي ضبط و توصيف وضعيت جديد زندگي مدرن از واژگان 
  .اروپايي استفاده كند

تاثير  هايي كه دوران استعمار در روابط متعادل بين جهان اسالم و غرب ايجاد كرد،گسست
زمان شدن هم .گرايانه از مفهوم مدرنيته به جاي گذاشتبر سوءفهم تلقي خاصاي گسترده

تجربه استعمار با فرايند تجدد در كشورهاي اسالمي نه تنها تلقي انحصارگرايانه مقوله تجدد را 
 تر ساخت بلكه اين تفسير اروپايي را در خود جهان اسالم نيز نهادينه كرد؛نزد اروپائيان مبرهن

غربي شدن برچسب  كه استفاده از واژگان اروپايي براي توصيف وضعيت جديد مدام ايگونهبه
ترتيب دوران استعمار بدين .اي خارجي طرد شدوردهآو از خودبيگانگي خورد و به عنوان فر

ن هر بيان آرد كه در گستاستعمارگري دامي  .هاي فرهنگي بودپايان قابليت انتقال تجربه
توانست از يك سو تحت عنوان بنيادگرايي و از سوي ديگر به رات ميفرهنگي به وسيله مستعم

  .عنوان غربي شدن محكوم شود
به  .جهان اسالم را همواره از منظر تاريخي توصيف كرد اروپا نيز براي حفظ يگانگي خود،

 متفكران اروپايي يك وضعيت اسالمي را كه در زمان وحي برقرار شده بود، ،رعبارت ديگ
 از منظر ميزان انحراف از هنجارهاي اسالمي اوليه به تاريخ اسالم منحصراً د وتعريف كردن
شناسان غرب از اوايل قرن بيستم با خلق مفاهيمي خاصه جامعه انديشمندان و .نگريستند

داري وضعيت انحصاري خود را در اقتصاد ملي و سرمايه ملت،-دولت همچون جامعه بورژوا،
در ( سنت و مذهب قرار دادند هيم فرهنگ اسالمي همچون قبيله،مقابل چهره ماقبل مدرن مفا

تاريخ به  در نهايت اينكه در جهان اسالم عكس جهان غرب، ).1376 اين زمينه نگاه كنيد به بديع،
چيز واحدي  ،ستن رويدادهاآ و تاريخ به مثابه علم ندا اتفاق افتادهمثابه رويدادهايي كه قبالً

اين دو واحد از  ها،به انحصارگرايانه غرب در خلق مفاهيم و نظريهبلكه به واسطه تجر نيست،
توان براي ايجاد ارتباط از رو عجيب نيست در حالي كه امروزه مياز اين .اندهم جدا  شده
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-مي تر قياس دوره جديد اسالمي با قرون وسطاي غرب پسنديده زمان استفاده كرد،مفاهيم هم

  .نمايد
 بخش از تحوالت مدرني كه آناست نشان داده شود چگونه در اين مقاله سعي شده 

تواند براي مي امروزه در انحصار اروپاست و در عين حال هويت اروپايي را نيز ايجاد كرده،
توانيم در درك چند مي اي معنادار بينجامد،اگر اين اقدام به نتيجه. كار رودتاريخ مدرن اسالم به

جهان اسالم نيز جايگاه خاص خودش را در تاريخ مدرن زباني مدرنيسم موفق شويم و به 
 يكي از در عين حال متوجه خواهيم شد كه گويش اروپايي مدرنيسم صرفاً. ارزاني داريم
       اين چند زباني بودن  ما را به اين انديشه رهنمون  .ن استآهاي فرهنگي متعدد گويش
در معناي جهانشمول تاريخ  .ول استخاص و هم جهانشم زمان،طور همسازد كه تجدد بهمي

  .ناپذير تاريخ مدرنيته استجدايي جهان اسالم جزء
ن را بر مدرنيته در سه دوره آزمون اين مسئله تاريخ مدرن جهان اسالم و تاثيرات آبراي 
  .كنيمبررسي مي
  

  عصر استعمار-از اوايل قرن هجدهم تا اوايل قرن بيستم :الف

روند رشد و تكامل جوامع اسالمي با  اثر دخالت اروپائيان،در قرن هجدهم و نوزدهم بر 
ثار متعددي در جوامع اسالمي به جاي گذاشت كه آسلطه استعماري اروپا  .اختالل مواجه شد

حوزه مستقلي از  با وجود اين، .كنندشكار ميآنها حتي در حال حاضر خود را آبرخي از 
اصر پيشامدرنيسم و در قالبي جديد ادامه زندگي سياسي اجتماعي اسالمي با تركيبي از عن

ملت در پي تعريفي از -جهان اسالم موازي غرب و ايده دولت از اوايل قرن نوزدهم،. يافت
عبدالرحمن  .تا متناسب مقتضيات جديد هويت بنيادي از خود داشته باشد جامعه اسالمي بود

وئن  ژ23كند كه در ت مياز كنفرانسي صحب نگار و نويسنده شهير مصري،روزنامه كواكبي،
هاي برجسته اسالمي در مورد امكان يك سياست در آن شخصيت  در مكه تشكيل شد و1899
هاي استعماري كواكبي معتقد است كه حتي در اوج سياست .المللي اسالمي بحث كردندبين
وايل در ا .)14ص اسكولز،( كردجهان اسالم ايده حوزه سياسي مستقل مدرن را دنبال مي غرب،

ه عنوان بازيگر متمايز فكري و عملي در مناسبات و روابط بقرن نوزدهم امپراتوري عثماني 
در واقع امپراتوري عثماني كه با استفاده از موقعيت خود با . الملل حضوري فعال داشتبين
اي بود و از اين رو -هاي اروپايي برابري مي كرد درصدد ايجاد سياست اسالمي جداگانهقدرت
 تا اين زمان تعداد )189ص، 1350 لوئيس،(.  داشت نظم جديدي در اداره عمومي ايجاد كندسعي
شماري از روشنفكران اسالمي معتقد بودند كه بخشي از جريان مدرنيسم جهاني است و در بي
  .هاي اسالمي و اروپايي رقابت مي كنندن تمدنآ
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اما  كرد، دوم اروپا تلقي ميرت دستد به سختي خود را مطيع ق1868جهان اسالم تا سال 
در قبال اين . تري به خود گرفتهاي استعماري غرب جلوه عينيبا فتح كانال سوئز سياست

حوزه مستقلي از  جامعه اسالمي دو واكنش متفاوت از خود نشان داد كه در هر دو، تحول،
ي نخبگان و جريان مدرنيسم اسالمي كه از سو .هاي مدرن اسالمي قابل شناسايي استسياست

هاي اروپايي را ناشي از ضعف كشورهاي تسلط قدرت شد،روشنفكران مسلمان حمايت مي
ناپذير خود كرد و معتقد بود كه دين اسالم نيز بايد بر اساس اصول جدايياسالمي تلقي مي
دكترين مدرنيسم اسالمي ابتدا توسط  .تجديد سازمان شود... عدالت و زادي، آيعني عقالنيت،

در حالي  نهاآ.  مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت1870و 1860 هاينيان جوان در دههعثما
حاكم كردن اصول اخالقي جديد  از برقراري نظام پارلماني، كه به اصول اسالمي معتقد بودند،

به همين  )65ص همان،(. كردندبر جامعه و ارائه فرهنگ جديد بر پايه زبان تركي حمايت مي
نيز سيداحمدخان معتقد بود براي حفظ و تداوم بقاي مسلمانان در دوران سلطه در هند  ترتيب،

كه در عين وفاداري به اصول  بريتانيا بايد نسل جديدي از رهبران اسالمي پا به عرصه بگذارند
در حالي كه  . مدرن نيز موافق و سازگار باشندياسالمي با فرهنگ سياسي و علمي دنيا

الدين سيدجمال تنها در محدوده كشورهاي خود فعاليت داشتند،روشنفكران عثماني و هند 
بادي در راه برقراري اتحاد جهان بيني مسلمانان تالش مي كرد و سعي داشت مسلمانان آاسد

  .مناطق مختلف را با توسل به مفاهيم مدرن اسالمي به هم نزديك كند
مدرنيسم در پي طلب در كنار جريان هاي اصالحجنبش در برخي كشورهاي اسالمي،

ها بيشتر در كشورهايي نمودار شدند اين جنبش .تعريف واحدي از هويت مدرن اسالمي بودند
 در واكنش به سلطه استعماري كشورهاي نجا حاكم بود و عمدتاًآكه فضاي تكثرگراتري در 

ر نها در ايجاد حوزه مستقلي از زندگي مدرن اسالمي بيشتآرو نقش از اين .غربي شكل گرفتند
در  .طلبي را بنيان گذاشتجنبش وهابيت در شبه جزيره عربستان اولين بار نهضت اصالح .بود

 .فريقا انتقال يافتآغرب  شمال و اندونزي و هاي اصالح طلبي به شبه قاره هند،ادامه انديشه
ار به هاي متجددانه استعمموزهآطلبانه را عليه فريقاي غربي فرقه تيجانيه انديشه هاي اصالحآدر 
طلبي را در الجزاير و هاي اصالحاي جنبشگونهاي نيز موفق شد بهگرفت و تا اندازه كار

سياي مركزي نيز سنت اصالح طلبي مورد توجه قرار آدر قفقاز و . مراكش تحت تاثير قرار دهد
فرقه نقشبنديه و جنبش اصول جديد  .گرفت و مبنايي براي مقابله و مقاومت عليه استعمار شد

در شمال غربي هند نيز شخصي به نام سيد احمد  .نادي اصالح طلبي در اين مناطق بودندم
 .ها برانگيزدها را عليه سيكطلبانه، پشتونهاي اصالحبارلوي سعي داشت با استفاده از انديشه

طلبي متعددي پديد  اصالحيهاموج سياي جنوب شرقي به دنبال برقراري سلطه اروپائيان،آدر 
نبش پادري كه به دنبال تجاري شدن كشت قهوه در سوماترا پا به عرصه وجود گذاشت ج .مدآ
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اي ويژه محمديه در اندونزي و كائوم مودا در مااليا تاثير گستردههاي پس از خود بهبر جنبش
  .گذاشت

ترين اما مهم ها نقش مهمي در ايجاد هويت اسالمي مدرن داشتند،در واقع همه اين جنبش
جنبش سلفيه بود كه در   در اين زمينه نشان ماندگاري از خود به جاي گذاشت،جنبشي كه

اين جنبش كه بر لزوم هماهنگي با شرايط اقتصادي و  .اوايل قرن بيستم  پديدار شد
      پرستي و كني شخصيتريشه موزشي،آكيد داشت از اصالح نظام اتكنولوژيك جديد ت

ميز و لزوم بازگشت به اسالم راستين كه حاوي آرهاي مذهبي سحيينآپرستي و طرد مرفه
  .عناصر مدرن امروزي بود حمايت مي كرد

بخش مهمي از حوزه مستقل مدرن اسالمي در دوره استعمار مربوط به زبان مستقلي است 
براي مثال خاطرات عاطف افندي سفير  .رفتهاي مدرن غرب به كار ميكه موازي با انديشه
ن است كه وي و مخاطبانش درك آدهنده اواخر قرن هجدهم نشاندر  عثماني در پاريس،

وي در گزارشي كه براي معرفي . ندازادي داشتهآتري از مضمون و محتواي كلمه صريح روشن
 زادي آگويد كه چگونه انقالبيون با دادن وعده هاي برابري و انقالب فرانسه نوشته است مي

در اين جهان توده مردم را به پيروي و طرفداري از عنوان وسيله حصول به خوشبختي كامل به
ژنرال بناپارت در بدو ورود به مصر از  )120ص ،1953 لويس،(. اندخود تشويق و ترغيب كرده

ر اين سخنان دزادي آلفظي كه در ترجمه . ها سخن گفتجانب جمهوري فرانسه براي مصري
عنوان نوز خيلي مانده بود تا اين واژه بهدر حالي كه ه كار رفته همان كلمه حريه بوده است؛به

-به .)24ص ،1377 اسعدي،( ن مقبوليت يابدآزادي در معناي سياسي آمعادلي براي واژه اروپايي 

زادي آنچه فرانسويان  آطلب مصري،انديشمند اصالح زعم شيخ رفاعه الرافع الطهطاوي،
خواندند و در واقع همان ابري ميناميدند همان چيزي بود كه مسلمانان عدالت و برمي )حريه(

 حكومت بر اساس قانون و دست كشيدن حاكم از خودكامگي و حفظ مساوات در برابر قانون،
شيخ رفاعه با برابر نهادن لفظ حريه با مفهوم  .هاي غيرقانوني عليه اتباع يا شهروندان بوداقدام

-2ص ص،1998 اسپوزيتو،(  كردو جديد كمك كالسيك عدالت به ايجاد ارتباط ميان مفاهيم قديم

زادي مفهوم بسط يافته نظريه كالسيك آن زمان نيز آنويسنده ترك  از نظر صديق رفعت، .)7
الدين تونسي رخي ن دوره نظير نامق كمال وآنظران دان و صاحبنانديشم .عدالت اسالمي بود

  )انجاهم. (دانستندزادي را حاصل سير طبيعي مفاهيم سنتي اسالم ميآنيز مفهوم 
هاي دوره پيشامدرنيسم به عنوان عوامل قالب الگوها و روي هم رفته تا اوايل قرن بيستم،

نچه الگوي آدر واقع . كردنددهي جوامع اسالمي در دوره مدرنيسم عمل مياصلي شكل
مدرنيسم اسالمي فرايند واكنش نخبگان و . استعمار بود كرد،مدرنيسم بومي را تقويت مي
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ه تحت عنوان حوزه مستقل مدرن اسالمي چنآ. ن بودآوذ استعماري فغرب و نروشنفكران به 
  .تري به خود گرفتيقابل شناسايي است در دو مرحله جلوه عين

  

  1990از جنگ جهاني اول تا دهه   -ب

موضوع اصلي  هاي مختلف در جهان اسالم،تتشكيل دولت مل بعد از جنگ جهاني اول،
ملت در -بخشي از فرايند تشكيل دولت از يك ديدگاه،. شدگفتمان مدرن در اين كشورها 

ني به يك فرايند تحول امپراتوري عثما .كشورهاي اسالمي حاصل تعامل نيروهاي داخلي بود
ند ايده چهر  .كند قرن هجدهم شروع شد اين مسئله را منعكس ميدولت سرزميني كه از اوائل

 امپراتوري عثماني را از خود متاثر ملت در اوايل قرن هفدهم بيش از همه-غربي دولت
. ن داردآگيري يك دولت سرزميني نشان از ماهيت داخلي اما تحوالت تدريجي شكل ساخت،
  .اين فكر بودند كه چگونه هويت يكپارچه خود را حفظ كنند ها  دراول قرن هفدهم عثماني از

ه عنوان اولين مرحله دهد كه ايده جدايي قدرت مذهبي و دنيوي  بشواهد تاريخي نشان مي
. فرايند داخلي بوده است گذار از ساختار سنتي و تشكيل دولت سرزميني در سرزمين عثماني،

 نامق كمال و علي عبدالرزاق به عنوان اولين مناديان جريان سكوالريزاسيون نهاد خالفت را بر
عثماني نظم جريان سكوالريسم در امپراتوري  .پايه متون سنتي و مقدس اسالم نقد كردند

ن آاي كه برخي صاحب نظران گونهبه جديدي را در رابطه قدرت مذهبي  و دنيوي ايجاد كرد،
استاد دانشگاه بيلكنت انكارا معتقد است كه  ايز كايدوغلو .اندرا در مقابل جريان قرار داده

ريسم هيچ شباهتي به سكوال )در گذار از نظم امپراتوري به نظم جديد( سكوالريسم در تركيه
گذار از مرحله الهي  )نگونه كه اگوست كنت تشريح كردآ(نجا اين فرايند آدر  .غربي نداشت

گاه مرحله اما در دوره عثماني جامعه هيچ به اثبات گرايي به طور مطلق انجام گرفت؛
نگذاشت و بحران هويت امروزي جامعه تركيه نيز ناشي از همين امر  سربيعي را پشتطمابعدال
  )26 ص،1379 ايدوغلو،ك(. است

ملت در قالب زبان مشترك و مذهب اسالم –بنابراين فرايند تحول امپراتوري به دولت 
گرايان در مقابل تالش ملي .كار رفت بهstate صورت گرفت و اصطالح  دولت معادل واژه

دهي هنجارهاي مدرن نها براي شكلآگرايي دهنده دغدغه بوميهاي استعماري نشانقدرت
ملت مستقل مبتني بر هنجارهاي بومي -استقالل به مفهوم وجود دولت نها،آاز نظر . گي بودزند

براي اينكه . نمودممكن ميرداخلي بود و اين هدف بدون منسوخ كردن حاكميت غرب غي
 اًملت در كشورهاي اسالمي فرايندي عمدت-گيري ساختار مدرن دولتنشان داده شود شكل
. ن نقش داشتندآهاي متفاوتي اشاره كرد كه در شكل دادن به گرايشتوان داخلي بوده است مي



  

   1386 زمستان ، 4شمارة ، 37 دوره ،                              فصلنامه سياست                               48  

ملت در جهان -گيري ساختار مدرن دولتروي هم رفته سه گرايش اصلي درخصوص شكل
  :اسالم قابل شناسايي است

ملت را بدون توسل به عوامل تاريخي همچون -گيري دولتگرايان كه شكلتاريخ-1
  .دانستندپذير نميانزبان يا نژاد امك فرهنگ، مذهب،
شناسان فرانسوي به هاي شهري بودند كه تحت تاثير جامعهناسيوناليست عيني گرايان،-2

زبان  نها نژاد، آ.كردندويژه اگوست كنت و دوركهايم از نوعي پوزيتيويسم اجتماعي حمايت مي
ك عامل بود گرفتند و مذهب از نظرشان تنها يو تاريخ را به عنوان وضعيت عيني در نظر مي

  .شدتدريج مدرن ميكه با گذار از ساخت سنتي به
گيري عنوان هويت انقالبي، پايه و اساس شكلگرايان كه تنها عامل اسالم را بهاسالم-3

كننده حاكميت و نان بر وحدت دولت و مذهب به عنوان تضمين آ.كردنددولت تلقي مي
  .كردنداستقالل جامعه تاكيد مي

در واقع اين سه گروه نظام سياسي مدرن اسالمي را پس از جنگ جهاني اول در نقاط 
توان گفت كه جامعه و دولت در جهان رو ميريزي كردند و از اينمختلف جهان اسالم پي

    هاي شهري مانند ناسيوناليست .هاي سياسي متمايزي بودنداسالم مبتني بر ايدئولوژي
  عنوان هاي انقالبي سوسيالسيت سركوب اسالم را بهف گروههاي جوان وبر خالعثماني
گراي هاي اسالمگرايان مانند گروهاسالم. كردنداي اساسي در ايجاد دولت مدرن رد ميمقوله

اي از مشخصات عيني در نظر نداشتند بلكه از عنوان مجموعهمصري ساخت دولت مدرن را به
گرايان مانند نگ مذهبي جامعه بودند و در نهايت تاريخنها جامعه و دولت تابعي از فرهآنظر 

سردمداران جمهوري تركيه و ايران در عصر رضاشاه بر نفي مذهب و نقش عوامل تاريخي 
  .تاكيد داشتند

هاي مدرن گيري ساختساز شكلهاي شهري زمينهدر اكثر كشورهاي اسالمي ناسيوناليست
در  .خواهي همراه بودن ساختارها با فرايند استقاللگيري ايدر الجزاير و اندونزي شكل. شدند

 اسالمي شكل گرفت و در پاكستان با هويتي كامالً گرايان،شبه قاره هند بر اثر تالش ملي
گرايي در پيوند با هم ساخت دولت مدرن ناسيوناليسم و اسالم فريقا،آكشورهاي عربي و شمال 

هاي فعاليت سياسي مدرن در كشورهاي زهپس از جنگ جهاني اول اكثر حو .را شكل دادند
حوزه زباني نيز به دو بخش اسالمي و  با اين حال، .اسالمي تحت تاثير زبان اروپايي بود

 با اي از روابط اجتماعي بود كه اساساًكننده شبكهزبان اسالمي بيان .شداروپايي تقسيم مي
تفسير اسالمي از  براي مثال، .دكرن حركت ميآاما موازي با  فرهنگ اروپايي اختالف داشت،

مصر و شبه قاره  ايران، اي كه در اندونزي،گونهوجه غيرمعمول نبود بههيچناسيوناليسم به
توانست با عدالت اسالمي پيوند زادي به عنوان محور مدرنيته غرب ميآصورت گرفت و نيز 
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واقع از اين زمان گيري جمهوري تركيه اغاز تسلط گفتمان اروپايي بودودر شكل .بخورد
هويت ملي  سنتز اين دو گفتمان، .گراي اسالمي در درون گفتمان غرب حل شدگفتمان سنت

 عالوه بر اين، .هاي مختلف در جهان اسالم شدساز ايجاد دولت مليبود كه در نهايت زمينه
اي  با ارائه حوزه ايدئولوزيكي مستقل تا حدودي نيازه1930جنبش نئوسلفيه از اوائل دهه 

        نئوسلفيان وشتال .كردهاي اجتماعي را در بطن يك جامعه استعماري فراهم ميگروه
 الجزاير، اين فرايند در كشورهاي مصر، .حاوي عناصر مستقلي از زندگي مدرن بود گرايانملي
 ،1361 عنايت،( سياي مركزي و تاحدودي در خاورميانه قابل شناسايي استآقاره و شبه

تري به خود حوزه مستقل مدرن اسالمي جلوه عيني پس از جنگ جهاني دوم، .)196-155صص
ها بعد در جهان كرد كه طي سالتجربه زمان جنگ نوعي سياست مدرن را تغذيه مي. گرفت

تالنتيك از سوي چرچيل و روزولت در آهايي كه در منشور در پي وعده .اسالم ادامه داشت
هاي هاي اسالمي فعاليتهاي كشورها و جنبشوهگر خصوص استقالل كشورها داده شد،
استقالل پاكستان با  جنبش ملي هند به رهبري نهرو، .نويني را در دستور كار خود قرار دادند

ها آنيمن و اندونزي كه در  به رسميت شناخته شدن كشورهاي ليبي،  اسالمي،هويتي كامالً
عضويت كشورهاي اسالمي در  ت،هاي مدرن اسالمي وجود داشحوزه قدرتمندي از سياست
  .اندهاي قابل مطالعه در اين دوره زمانيسازمان ملل از جمله پديده
كننده ايدئولوژيك به منظور گرايي به عناصر رقابتگرايي و ملياسالم پس از استقالل،

با وجود اين در همه كشورهاي اسالمي هر دو گفتمان  .ايجاد چارچوب مدرن تبديل شدند
در . ن ايجاد نوعي فرهنگ ملي غيراروپايي بودآگرايي يك پيام داشتند و ايي و مليگراسالم

اي گونهنزاع اين دو شديدتر بود به برخي كشورهاي اسالمي مانند كشورهاي عربي خاورميانه،
فريقاي غربي و آدر  .شدندناسيوناليسم عرب ناميده مي هاي ضد اسالمي جديد،كه جنبش

گرايان سعي كردند براي مثال در مصر ملي .ست سازش دنبال شدسيا سيا،آجنوب شرق 
    و در الجزاير نيز  ها كنندگرا را وارد حوزه ناصريستها و احزاب اسالمبسياري از گروه

تر بود گرايي عربي ضعيففريقا گفتمان مليآدر كل قاره  با وجود اين، .گرايان غلبه يافتندملي
گرايي گرايي در مقابل اسالمدر ايران نيز ملي .چربيدگرايي مير مليگرايي برو اسالمو از اين

  )220-197ص ، 1361عنايت،(  .شكست خورد

هاي قابل مسئله فلسطين و شكل گيري جمهوري ليبي مهمترين پديده ،1960در اوايل دهه 
 به تشكيل دولت اسرائيل و سپس نزاع با اعراب .اندمطالعه در حوزه مستقل مدرن اسالمي
طرفي  با اعالم بياين فرايند كه تقريباً .الملل كمك كردتوسعه حوزه اسالمي در صحنه بين

طور رسمي بلوك مستقلي از كشورهاي جهان سوم در كنفرانس باندونگ اندونزي همراه بود به
گيري مشترك كشورهاي اسالمي جبهه. وردآالمللي به وجود كشورهاي اسالمي را در سطح بين
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طرفي كشورهاي جهان سوم نسبت به دو بلوك قدرتمند براي سرائيل و همچنين اعالم بيعليه ا
موج جمهوري خواهي كه از واپسين  .الملل ايجاد كرداولين بار هويت مستقلي در عرصه بين

 با 1950هاي پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي اسالمي شروع شده بود در دهه سال
 ددر ليبي معمر قذافي بر نوعي جمهوري تاكي. ليبي به اوج رسيدعراق و  هاي لبنان،جمهوري

 هاي نمايندگي غربي،وي با حمله به نظام .كرد كه از لحاظ ماهيت با الگوي غربي متفاوت بود
در واقع قذافي سعي كرده است جامعه . ساختار جديدي از جمهوري مردمي را پي ريخت

  )172-161ص ص، 1989 مظفري،( .تفسير كندمدرن را بر پايه مفاهيم جهان شمول از نو 

    توان دهه متعالي شدن ايدئولوژي اسالمي در جهان اسالم ناميد كه  را مي1970دهه 
خواهي انقالب ايران كه در ادامه موج جمهوري.  ايران بود1979ن انقالب آترين تجلي مهم

بخشي از  . به جاي گذاشتكشورهاي اسالمي پديدار شد گفتمان قدرتمندي از مدرنيته اسالمي
ها قرار دادند و ايدئولوژي اسالمي را در برابر ساير ايدئولوژي روشنفكران مذهبي انقالب،

توان ايران را هر چه بدانيم اين نكته را نمي ماهيت نظام سياسي امروز .ن شدندآمدعي برتري 
 مرهون جريان 1990انكار كرد كه بخشي از فرايند تكوين گفتمان مدرنيته اسالمي در دهه 

  . مدرنيسم انقالب اسالمي بود
  

   به بعد1990از دهه   -پ

 از اين جهت كه ادبيات سياسي متمايزي از رابطه اسالم و مدرنيته بر جاي 1990دهه 
 1990تفاسير متمايز ادبيات سياسي دهه .گذاشت به عنوان مرحله اي جديد قابل مطالعه است

تحوالتي كه در  نخست، :شوديان مرتبط به هم ناشي مي از دو جر،از رابطه اسالم و غرب
رويكردهاي جديدي كه در جوامع اسالمي از  و دوم، اي غرب روي دادعرصه فكري و انديشه

غازگر دوره جديدي آ 1990از سوي ديگر  در مكاتب فكري غرب نيز دهه .اسالم ارائه شد
گرايي مدرنيته را ي شدن قطعيتزيرا ظهور مكتب پسامدرنيسم و همچنين انديشه جهان است،

ترين پيامد اين امر توجه به جوانب فرعي زندگي اجتماعي مهم .با ترديد مواجه كرده است
جهاني شدن ژانوس دو چهره اي است كه هر دو جنبه تمركزگرايي و تمركززدايي را در  .است
 .شودنها ميآه به اي و توجهاي حاشيهاي باعث زنده شدن فرهنگبنابراين از جنبه .بردارد

هاي فرهنگي در سازه )غيرغربي( هاي ثانويرونالد رابرتسون در كتابش از تاثيرگذاري فرهنگ
هاي حاشيه اي را واكنشي به از نظر وي حتي اگر پاسخ فرهنگ .جهان معاصر صحبت مي كند

ن صورت نيز بخشي از فرايند مدرنيته جهاني آدر  قدرت متمركز فرهنگ غرب بدانيم،
  )85-61ص ص،1992رابرتسون،(. شوندحسوب ميم
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در اوايل دهه  .ها به شدت محافل دانشگاهي جهان اسالم را تحت تاثير قرار داداين انديشه
هاي اما در ادامه به همه عرصه باز تفسير اسالم مربوط به اقليت دانشگاهي بود، ،1990

نظران ه برخي از صاحبقدرت اين جريان به حدي است ك .اجتماعي و فرهنگي رسوخ كرد
سعيد  منير شفيق، الدين نبهاني،تقي )72ص اسكولز،( .اندن را به عصر پسااسالميسم تعبير كردهآ

محمد الهاشم الحميدي و عبدالكريم سروش  راشد الغنوشي، حسن الترابي، محمد العوا، حوا،
ه اسالم و مدرنيته ارائه هاي اخير تفسير جديدي از رابطكه در سال انداز جمله متفكران اسالمي

اند حوزه مستقلي از مدرنيته اسالمي را به رسميت همه اين متفكران سعي كرده .اندكرده
  .بشناسند
 ،"حزب" بنيانگذار حزب التحرير اردن و فلسطين در كتابش تحت عنوان ين نبهاني،دالتقي

به  .پذيردز منكر مينهي ا هاي امر به معروف وسياست چندحزبي را به عنوان يكي از جلوه
گاهي از نقشي كه احزاب در  احياي يك آهاي اسالمي معاصر به علت نداشتن نظر وي جنبش
نبهاني معتقد است  .اندها را از دست دادهبسياري از فرصت توانند بازي كنند،جامعه اسالمي مي

 مصلي،( ن استآكه جامعه مدني با هيچكدام از اصول اسالمي در تضاد نيست بلكه نماد عيني 

منير شفيق كه به حزب التحرير پيوسته است با تشريح سه موضوع اصلي عدالت  .)81ص ، 1995
موضوعاتي همچون حقوق بشر و  ايده شورا ورابطه بين حاكم و مردم، اجتماعي و شان انساني،

ز سعيد حوا كه ا )81همان،ص( .ماردشحاكميت قانوني را از اصول بنيادين دين اسالم برمي
در پي تفسير مدرني از زندگي  شود،المسلمين در سوريه محسوب ميرهبران جنبش اخوان

هاي مدرن و پيشرفته منحصر به او معتقد است امروزه انگاره .هاي اسالمي استسياسي جنبش
محمد العوا  از  .)83همان،ص(. تري داردينيع فرهنگ غرب نيست بلكه در فرهنگ اسالمي نماد

 اخوان المسلمين در مصر معتقد است در حالي كه غرب نهادهايي همچون اعضاي برجسته
 شناسد،ها و احزاب را به عنوان نهادهاي جديد و مدرن ميفدراسيون ها،باشگاه ها،اتحاديه

هاي سازمان موزشي،آمحافل  موقوفات مذهبي، جوامع مسلمان به نهادهايي همچون مساجد،
از نظر او همه اين نهادهاي غربي و اسالمي ابزار كنش  .اندها نظر داشتهاصناف و محله

و نيازي به  مدآ فرهنگي صحيح به جامعه مدني نائل رتوان از طريق ابزااين ميربناب .انداجتماعي
ن و سنت آاز نظر العوا ساختار جامعه و دولت به صراحت در قر .تقليد از غرب نيست
كند و بر  را كه بايد حفظ شوند عرضه ميهاي عامياسالم تنها مقوله .مشخص نشده است
  )83همان،ص(. يجاد كرداا بايد حوزه مستقلي از زندگي مدرن را هاساس اين مقوله

در بين متفكران دهه اخير حسن الترابي بهتر از بقيه حوزه مستقل مدرن اسالمي را تشريح 
 ر زندگي انسان ن را حق بنيادي و اصل اساسي دآاو زندگي مدرن و مقتضيات . كرده است

حسن الترابي بحث دولت و جامعه مدني را  .رو مدرنيته امري جهان شمول استاز اين. داندمي
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هاي يك زندگي مدرن به از نظر او شاخص. كندفراتر از چارچوب نهادهاي غربي مطرح مي
با اين تفاوت كه مسلمانان فرصت  .همان ميزان غرب در فرهنگ اسالمي نيز وجود دارد

به همين دليل امروزه مسلمانان در جهاني بسيار . اندركت در ساخت مدرنيته را كمتر داشتهمشا
ابعاد جديد  .كنندزندگي مي ن وضع شده بود،آمتفاوت با جهاني كه قوانين فقه اسالمي در 

انگيز دانش اكنون زندگي اجتماعي و تجربيات بشري همراه با رشد شگفت وجود انساني،
راشد الغنوشي رهبر  .كنداجتماعي راديكالي را در جوامع اسالمي طلب ميتطابق سياسي و 

    الغنوشي ضرورت احترام به  .النهضه تونس نيز از نظر فكري شبيه حسن الترابي است
هاي عمومي و خصوصي، حقوق بشر را نه به عنوان اصل مورد احترام جامعه غرب بلكه زاديآ

     عالقه به ايجاد ارتباط بين  .كند مسلم فرض مين مقرر شده استآاز اصولي كه در قر
 عدم وجود فاصله بين ساالري و مذهب و تاكيد بر عدم تناقض ذاتي بين اين دو مفهوم ومردم

 .ن تاكيد داردآهاي اخير بر مفاهيم مدرن و مذهب موضوعاتي است كه غنوشي در سال
  )99-84همان،ص(

اي در جهان اسالم رخ داده والت قابل مالحظه تح1990ناختي در دهه شبه لحاظ جامعه
فارس بحران خليج هاي خارجي كشورهاي غربي،دگرگوني در سياست پايان جنگ سرد،. است

هاي كشورهاي اسالمي را به همراه اي، دموكراتيزه كردن سياستو عوامل ديگر در سطح منطقه
افزايش رفاه  مدهاي نفتي،آدريش ادر درون اين كشورها نيز تحوالتي نظير افز .داشته است
مهاجرت فزاينده  رشد ارتباطات شهرنشيني، موزش عمومي،آتوسعه  توقعات فزاينده، عمومي،

اي را براي مشاركت در نهادها و هاي گستردههو گسترش طبقات متوسط روي هم رفته زمين
اي پيدايش تحت تاثير عوامل داخلي و خارجي فضايي بر .اي مدني ايجاد كرده استهسازمان

 .مده استآهاي سياسي سنتي فراهم نهادها و تشكالت مدني جديد و فعاليت احزاب و سازمان
 در صحنه سياسي 1990اي و اقتصادي در دهه حرفه در نتيجه صدها انجمن و گروه فرهنگي،
 ها احزاب سياسي را قانوني اند و بسياري از دولتهو اجتماعي  اين كشورها ظهور يافت

ها بر بومي كردن در كل هر چند برخي متفكران و رهبران سياسي احزاب و جنبش .اندساخته
دهد كه حوزه مستقل اسالمي به شواهد موجود نشان مي اما اند،فرايند توسعه پافشاري كرده

رسد چنين وضعيتي زاده فرايند جهاني به نظر مي .هاي اخير رنگ باخته استويژه در سال
هاي كند همگرايي را با واكنشطور كه رابرتسون توصيف مينآ جهاني شدن .شدن است

هاي اروپا محور به اوج خود رو هر چند امروزه تاثيرگذاري ايدهاز اين .كندواگرايانه ايجاد مي
هاي اينترنتي راشدالغنوشي و حسن الترابي نيز لبريز از مقاالت بومي محور سايت رسيده است،

  .است
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شكني مدرنيته در حوزه علوم اجتماعي ان يكي از پيامدهاي قطعيتعالوه بر اين به عنو
ساز مطالعات تخصصي و ههاي كالن اجتماعي به پايان رسيده و همين امر زمين،عصر تئوري
ن را در آثار آتوان اجتماعي شده است كه حتي مي –هاي مختلف فرهنگي جزئي در حوزه

هاي هاي معتبر جهان امروزه گروهر دانشگاهد .هاي جهان مشاهده كردترين دانشگاهبزرگ
تخصصي مطالعاتي اسالمي داير شده است كه در مناطق مختلف جهان اسالم به صورت 

 از افراد بومي كشورهاي اسالمي هاي مطالعاتي كه عموماًاين گروه. موردي مطالعه دارند
 تحليل قرار  زيه وفرهنگ بومي را در مناطق مختلف جهان اسالم مورد تج اند،تشكيل شده

نتيجه اين  در بهترين شكل، .ن هستندآهاي بالقوه دهند و از اين راه در پي كشف تواناييمي
غاز عصر آها از اين تئوري .توان پايان عصر تئوري هاي كالن اجتماعي ناميدفرايند را مي

ع غرب داشتند و حلي از پيش تعيين شده مطابق با تجربه جواماستعمار سعي در ارائه كردن راه
ع محل قطعي توسعه و پيشرفت ساير جوارو ناخواسته تجربه انحصارگرايانه غرب را راهاز اين
  .كردندتلقي مي
  

  نتيجه

 امروزه وقتي از مدرنيته سخن مي گوييم ناگاه همه اذهان متوجه عصر روشنگري غرب 
شكي نيست كه تمدن  .وردآشود كه در طول چند قرن عناصري از زندگي مدرن را پديد مي

با . ترين جريان زندگي امروزي را تشكيل داده استغرب از قرن پانزدهم ميالدي به بعد عمده
ها هيچ گاه مورد مطالعه جدي واقع طور خاص فرهنگها و بهوجود اين، ارتباط بين تمدن

ا هاي اخير اين موضوع رشروع جريان جديدي از امواج ضد مدرنيسم در سال .نشده است
گيدنز  اي كه چندي از صاحب نظران مثل رابرتسون وگونهبه بيشتر شايسته مطالعه كرده است،

و  1980هايطور خاص در دههرابرتسون به .اندرويكرد جديدي را در اين باب ارائه كرده
كه عصر سرعت گرفتن ارتباطات و بالطبع چيره شدن كامل سلطه غرب ناميده شده  1990

به نظر  .كنداي در ساختن مدرنيته جهانشمول صحبت ميهاي حاشيهرهنگاست از مشاركت ف
زيرا سلطه غرب به تمام و كمال  تر باشدرسد رديابي چنين جرياني در قرون قبل راحتمي

اميد است در حالي كه ادبيات  .هدف اين مقاله به انجام رساندن اين مهم بود .حاكم نبود
نها در مقابل آاي و منفعل بودن هاي حاشيهبودن فرهنگسياسي مسلط، روز به روز بر تابع 

اي براي انجام دادن كارهاي مطرح نمودن چنين فرضي مقدمه فرهنگ غرب تاكيد دارند،
  .تر باشدتر و عميقگسترده
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