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Abstract
The state, despite the expansion of globalization trends in recent decades, 
remains an indicator of political relations and analysis. The government is both 
old and late, but it is certainly the new home of the West. State structures in 
this part of the world were a response to the historical and social demands of 
modernity and the challenges of the transition from feudalism to capitalism. 
But the government, like other renewable products, left its original homeland 
and affected the non-world. The Islamic world has been under the influence 
of modernity since its neighborhood with the Western world. Traditional 
government in the Muslim world, like other non-Western societies, was the 
first focus of modernity, but in Islamic societies, due to the political nature of 
Islam, this confrontation took on a distinct form and nature. In this article, the 
government’s confrontation and modernity in two Islamic societies, Iran and 
Egypt, have been studied from the moment of its occurrence. Confrontation 
of government and modernity in Iran and Egypt, so far in its history, has been 
considered the three preconditions of the pre-modern state, the modern state, 
and the post-modern state. The history of the government of Iran and Egypt 
has been in orbit until the formation of the national government. However, the 
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Islamic State as a post-modern state (with a long history of desire and thought 
of forming an Islamic state in Egypt) is a feature of the state in Iran. The reason 
for this is the Shiite religion and the institutional structure of its clergy in Iran.
 
Keywords: Government, Modernity, Islam, Iran, Egypt



و...
ن 

یرا
ی؛ ا

الم
 اس

عه
جام

دو 
در 

ّدد 
تج

 و 
ت

دول
ی 

هه 
واج

م

25

فصلنامه علمی - پژوهشی

مواجهه ی دولت و تجّدد در دو جامعه اسالمی؛ ايران و مصر  
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مهدی حسین زاده فرمی2
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چکيده
تحلیل های  و  مناسبات  شاخص  همچنان  اخیر،  دهه های  در  جهانی شدن  روندهای  گسترش  وجود  با  دولت، 

ر است، اما بی تردید موطن جدید آن غرب است. ساختارهای 
ّ

سیاسی است. دولت هم پدیده ای قدیمی و هم متأخ

د و چالش های گذار از فئودالیته به 
ّ

دولتی در این بخش از جهان پاسخی به اقتضائات تاریخی و اجتماعی تجد

ر 
ّ
دی، موطن اولّیه ی خود را ترک و جهان غیر خود را متأث

ّ
سرمایه داری بود. اّما دولت همچون سایر محصوالت تجد

د تحت نفوذ آن قرار گرفته است. دولت 
ّ

ساخت. جهان اسالم، به واسطه ی همسایگی با دنیای غرب، از بدو تجد

د بود، لیکن در جوامع اسالمی، 
ّ

سّنتی در جهان اسالم همانند سایر جوامع غیرغربی نخستین کانون مواجهه با تجد

به دلیل سرشت سیاسی اسالم، این رویارویی شکل و ماهّیتی متمایز از سایر جوامع به خود گرفته است. در این 

د در دو جامعه اسالمی، ایران و مصر، از لحظه وقوع تااکنون مورد مطالعه قرار 
ّ

نوشتار مواجهه ی دولت و تجد

گرفته است. فرض اساسی این است که دو جامعه اسالمی ایران و مصر امکان و چگالی الزم و احتماال مشابهی 

د در ایران و مصر، در 
ّ

را برای مواجهه)پذیرش کامل، مشروط و یا مقابله( با تجدد را دارد. رویارویی دولت و تجد

دی مطمح نظر است. 
ّ

دی و دولت مابعد تجد
ّ

دی، دولت تجد
ّ

تاریخ خود تااکنون، در سه مقطع دولت ماقبل تجد

د و مواجهات در میان دو دولت 
ّ

روش مقاله اسنادی-تاریخی  است و  با تبارشناسی تاریخی، روند شکل گیری تجد

ی، روند کمابیش نزدیک و شبیه به هم را طی می کند. 
ّ
می پردازد. تاریخ دولت ایران و مصر تا شکل گیری دولت مل

دی )با وجود سابقه طوالنی خواست و اندیشه تشکیل 
ّ

لیکن دولت اسالمی در ایران به مثابه دولت مابعد تجد

حکومت اسالمی در مصر(، خصیصه دولت در ایران است. دلیل این امر مذهب تشّیع و ساختار نهادمند روحانّیت 

آن در ایران است..

د، غرب، اسالم، ایران، مصر
ّ

واژه های کليدي: دولت، تجد
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مقدمه و طرح مسأله
از زمان شکل گیری اسالم تا اوایل سده ی هیجدهم، به این آیین به عنوان آیین رهایی بخش جامعه شرقی 

برابر  پایان دادند و نقش یک مدافع را در  نگاه می شد. مسلمانان به حکومت یونان در مصر و سوریه 

صلیبیون و مغوالن بازی کردند. لیکن با هجوم غرب توسعه یافته، یک بحران تازه امت اسالمی را احاطه 

کرد؛ غرب مسیحی با اسالمی که اکنون غیرفّعال شده بود مواجه گردید. از سال 1768 تا 1774 میالدی 

یعنی در سال های جنگ میان روسیه و عثمانی، یک ناوگان روسی ـ یونانی در یونان و بیروت مستقر شد. 

ی برای امپراتوری عثمانی به حساب می آمد. با این 
ّ

معاهده صلح »کوجیک کاریناجی« یک شکست جد

همه ضربه قطعی توسعه اروپا تنها در پایان سال 1798 میالدی بود که از سوی دنیای اسالم احساس شد؛ 

د را 
ّ

ی و تجد
ّ
یعنی زمانی که ناپلئون بناپارت در مصر پیاده شد و به همراه خود، نظریات و اندیشه های ترق

نیز به آنجا وارد ساخت. )نرنبرگ، 1384: 31( همزمان با این فتح، نیروهای روسی مجّهز به سالح ها و 

تاکتیک های مدرن نظامی، پیش روی خود را در سال 1803 در شمال ایران آغاز و در طی دو دوره جنگ و 

گریز طوالنی، 1813- 1803 و 1828-1826 میالدی، با تحمیل دو عهدنامه »گلستان« و »ترکمنچای« 

بخش قابل توّجهی از سرزمین های شمالی ایران را به اشغال خود درآوردند. در بحبوحه ی این شکست 

است که عالئم ضعف و عقب ماندگی ساختار سیاسی ـ اجتماعی سّنتی ایران و خطر مواجهه ی با غرب 

د برای دولت و دولتمردان ایرانی، همچون عباس میرزا، آشکار می گردد. 
ّ

متجد

د در ایران و مصر، از لحظه وقوع تااکنون، به سبب اقتضائات اسالم به مثابه یک 
ّ

رویارویی دولت و تجد

دین سیاسی، وجه و ماهیتی متمایز از سایر مناطق به خود گرفته است. »برنارد لوئیس« با یادآوری این نکته که 

کلمه ی »بدعه« در زبان عرب به معنای نوآوری اّما دارای بار منفی بوده و دست کم بیانگر نوعی بی اعتمادی و 

د در جهان اسالم انگشت می گذارد. )بدیع، 1391: 
ّ

تقلید از غیر مؤمن است، درواقع، بر جنبه ی حّساس تجد

دی به جهان اسالم، توأم با عکس العمل های 
ّ

101( به طوری که، ورود و نفوذ مفاهیم و اندیشه های تجد

اعتراضی و احیاگرایانه جوامع اسالمی، پرسش ها و مسائل چالش برانگیز گوناگونی را در ساحت اندیشه 

د درپی آورد. با گذشت بیش از دو سده از تاریخ مواجهه ی اّولیه دولت 
ّ

و عمل در جهان اسالم و دنیای تجد

د در جهان اسالم، این مباحث، بویژه با وقوع انقالب اسالمی  ایران در 1357 شمسی و تشکیل 
ّ

و تجد

کادمیک دنیا دارند. در این  حکومت دینی در ایران، همچنان حضوری فّعال و چالش برانگیز در مباحث آ

د، در دو بستر و زمینه اجتماعیـ  فرهنگی 
ّ

خاذ رویکرد تاریخیـ  تطبیقی، مواجهۀ دولت و تجد
ّ
نوشتار، با ات

متفاوت، با نّیت دست یافتن به وجوه تمایز و تشابه، مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفته است. 
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عنایت)1356( در کتاب سیری در اندیشه سیاسی عرب گزارشی تحلیلی از فراز و فرود اندیشه سیاسی 

عرب خاصه مصر و سوریه در دو سده اخیر، همراه  با پاره ای مالحظات انتقادی ارائه می کند. وی معتقد 

است، بدلیل وجود زمینه های فرهنگی مشترک، تعلق به یک دین  و تنفس در فضاهایی مشابه و باالخره 

داشتن دردهای یکسان،آشنایی با گذشتِه معاصِر جهان عرب، برای ما بسیار ضروری است؛ عرب ها در 

این مدت، نخست  برای کسب  استقالل و آنگاه برای اثبات هویت  خویش، جنگیدند، راه های گوناگونی 

پیمودند، مسلک های متنوع و گاه متضاد را آزمودند، به بیگانگان دل بستند و از آنان دل  بریدند و از چنگال 

امپراتوری عثمانی به دامان غرب لیبرال پناه جستند و »کالمستجیر من الرمضاء بالنار« بر آن شدند تا دفع 

فاسد به افسد کنند و اینک  پس از گذر از رنج ها و دادن کشته ها و نافرجام ماندن قیام ها و پوشالی بودن  

استقالل ها، ناگزیرند به آبشخورهای اصیل خویش بازگردند و آنچه را خود دارند، از بیگانه تمنا نکنند. 

ما نیز از انقالب مشروطه به بعد، دچار پاره ای از این خلجان ها شده و برخی از این ایده ها را آزموده ایم، 

لیکن به دالیل متعدد تاریخی، خوشبختانه همه آن چه  را عرب ها از سرگذرانده اند، از سر نگذرانده ایم و 

می توانیم با تامل درسرنوشت آنان، عبرت بگیریم و راه رفته آنان را نرویم.

ایران و مصر چه به لحاظ تعداد جمعّیت و وسعت کشور و چه به لحاظ قدمت و اصالت تاریخی و 

نی و همچنین پویایی واقعّیت های اجتماعی و فرهنگی و داشتن تحّوالت بزرگ و اثرگذار سیاسی و 
ّ

تمد

دینی، دو کشور کم و بیش هم ظرفیت، هم طراز و تأثیرگذار در جهان اسالم هستند. این دو کشور، دارای 

د را در میان کشورهای خاورمیانه دارند. 
ّ

با تجد نی و طوالنی ترین تاریخ مواجهه 
ّ

کهن ترین سابقه تمد

همچنین مصر مهد و زادگاه مهمترین عقاید و جریانات سیاسی و فکری در جهان عرب و اسالم بوده 

است؛ از ناسیونالیسم عربی گرفته تا اسالم گرایی، از ستیز و جنگ با اسرائیل گرفته تا صلح و آشتی با 

این کشور. گذشته از این ها، مصر دروازه اروپا در بین کشورهای عربی و اسالمی است. از سوی دیگر، 

ایران نخستین کشور اسالمی است که توانست در قالب یک جنبش اسالمی ـ شیعی، به سّنت سلطنتی 

2500 ساله پایان و دولتی اسالمی با شاخص ها و نهادهای مدرن تأسیس کند. بدین ترتیب، در نگاه 

د در جامعه 
ّ

نخست مناسب ترین موارد برای تحلیلی تاریخی ـ تطبیقی در باب مواجهه ی دولت و تجد

اسالمی می نمایند. کما این که، بخش قابل توّجهی از ادبیات مطالعات اسالمی موجود، در تبیین و تحلیل 

 به این دو کشور ارجاع دارند.
ً
تحّوالت جهان اسالم، غالبا

هوشی سادات )1401(، نیز خاورمیانه را به چهار دوره قدیم، تمدن طالیی اسالمی، جدید و مدرن 

تقسیم می کند که دوره مدرن، به طور خاص از ابتدای قرن بیستم آغاز می شود، او معتقد است، خاورمیانه 
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و شمال آفریقا شاهد سه بیداری در جهان عرب بوده که می تواند در آینده شاهد بیداری چهارم نیز در 

حوزه خلیج فارس باشد. مصر به نوعی محوریت دو دوره ابتدایی)دوران قدیم با تمدن مصر باستان و 

دوران طالیی اسالمی با حکومت فاطمیان( را داشته و طی یک دهه پیش، در پی فرایند بیداری اسالمی 

و خیزش اسالم سیاسی نیز دستخوش تغییراتی بنیادین بوده و از طرفی بعنوان یکی از محورهای تغییرات 

دنیال عرب محسوب می شود. آغاز بیداری اسالمی و خیزش اسالم سیاسی را در منطقه می توان در 

تا مهم     ترین  دارد. وی، تالش کرده  ادامه  دانست که همچنان  و سوم عربی  بیداری های دوم  حدفاصل 

تحوالت صورت گرفته در محیط جغرافیایی خاورمیانه و شمال آفریقا از عصر قدیم و ظهور تمدن های 

باستانی تا دوران معاصر بررسی کرده و ضمن علت یابی این پدیده ها، به پیامدهای عینی     آنها، به ویژه در 

عرصه منطقه ای بپردازد. چنانچه، گذشته را آ   ینه آینده بدانیم، به طور قطع ملت و تمدنی که تاریخ خود را 

نشناسد، محکوم به تکرار آن خواهد شد.

پیتر منسفیلد نیز در کتاب خود با عنوان تاریخ خاورمیانه تاریخ خاورمیانه بدون جانبداری مسائل 

مربوط به خاورمیانه را از دوران بروز اولین تمدن ها تا امروز واکاوی کرده است. وی که پس از دو دهه نوشته 

های خود را مورد بازبینی قرار داد و اتفاقات جدید این دوران را در تحلیلهای خود وارد کرد. بیشترین تمرکز 

وی بر کشور مصر و اثرگذاری آن بر سایر کشورهای عرب و منطقه طی 500 اخیر و خاصه یکصد سال 

گذشته بوده است. او ظهور یک جنبش مسلح اسالم گرا را در منطقه ی خاورمیانه پیش بینی کرده و گفته بود 

 
ً
دولت های عرب با هر میزان پایگاه قدرت، دوام خواهند آورد. با این حال، یکی از پیش بینی های او کامال

غلط از آب درآمد، او معتقد بود، با پایان یافتن دوران جنگ سرد، دولت آمریکا دیگر دلیلی برای حضور 

نظامی در جهان عرب نخواهد داشت و »بعید است جایگاه ابرقدرتی خود را در منطقه حفظ کند... شاید 

اگر سیاستمداران غربی خاصه امریکایی گوش فرا داده بودند، جلوی خون ریزی های بعدی تا حد زیادی 

 نمی توان اینگونه استدالل کرد که منطقه ی خاورمیانه در پی مداخالت نظامی بعدی 
ً
گرفته می شد. قطعا

وضعیت بهتری پیدا کرده است. او مطرح کرده بود، منافع آمریکا بیشتر با کار با جنبش های سیاسی موجود 

در کشورها تأمین می شود تا با تالش برای تغییر رژیم از بیرون این کشورها. منسفیلد به این نکته رسیده بود 

که جوامع برای حل وفصل مناقشات باید عالوه بر صلح با دشمنان شان با خودشان نیز صلح کنند. او دو 

دهه پیش نوشته بود: جهان عرب به فوریت نیازمند دموکراسی بیشتر، مشارکت سیاسی گسترده تر و احترام 

بیشتر به حقوق بشر است.
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مبانی مفهومی و رویکرد نظری
ما در جهان دولت ها زندگی می کنیم؛ به استثنای بخش هایی از قطب جنوب، هیچ نقطه ای از جهان 

نیست که مورد اّدعای یک دولت دارای حاکمّیت، بخشی از قلمرو آن یا زیر سلطه ی آن نباشد، اما بیشتر 

جوامع مدرن ارتباط نزدیکی با یک دولت معّین دارند و بنابراین شناخت سیاست در بیشتر جوامع به معنای 

بررسی و مطالعه ی نقش دولت است. )راش، 1388: 18( دولت مهمترین موضوع مورد مطالعه جامعه 

شناسی سیاسی و علم سیاست در دو سده ی اخیر بوده است. دولت هم پدیده ای قدیم است و هم جدید، 

ت ها تمام سازمان هایی 
ّ

اّما اشکال آن بسیار متفاوت و برداشت از آن نیز بسیار متنّوع بوده است. برای مد

دی[ـ  شناسایی 
ّ

که در طول تاریخ به اداره ی جوامع گوناگون پرداخته اند زیر نام دولتـ  ]دولت ماقبل تجد

ی می شد. اما امروزه گرایش جدیدی در 
ّ

می شدند؛ در نتیجه دولت پدیده ای جهانشمول و گریزناپذیر تلق

جامعه شناسی به وجود آمده که مایل است دولت را به گونه ای قطعی و دقیق، محصول جوامع اروپای 

باختری به مثابه پاسخ به بحران های گذار به عصر سرمایه داری معّرفی کند. )بدیع، 1387: 5 مقدمه 

مترجم( اما با این همه، دولت مانند همه سازمان های سیاسی یا تمام محصوالت فکری غرب، از مرزهای 

ق دارد فراتر رفته و وارد جوامع شرقی شدند. این امر در مورد بسیاری از جوامع 
ّ
جوامعی که به آن تعل

جهان اسالم نیز صادق است. در این مطالعه با استفاده از رهیافت پسااستعماری به سراغ مطالعه شیوه 

شکل گیری و تکوین دولت مدرن در دو کشور ایران و مصر می رویم و این پرسش را مطرح می کنیم که 

د چه تطّوراتی را به خود دیده است؟
ّ

دولت در جهان اسالم در مواجهه با تجد

شاید نخستین و برجسته ترین نظریه  پرداز پسااستعماری، »ایمانوئل والرشتاین« باشد. والرشتاین 

پیشگام »نظریه ی نظام جهانی« است. شاید بتوان گفت که دیدگاه نظری والرشتاین از یک ایده ی اصلی 

ت ـ دولت ها 
ّ
نشأت گرفته است؛ تصّور وجود جامعه ی منفرد، مجّزا و مستقل توّهم است. جوامع یا مل

نت تا هابرماس، 
ُ
ران اجتماعی، از ک

ّ
ی اند. متفک

ّ
همواره بخشی از شبکه ی فراگیر دولت ها یا قلمروهای مل

ت ـ دولت را کانون تحلیل اجتماعی قرار داده بودند. آنان چنین تصّور کرده بودند که 
ّ
جامعه ی منفرد یا مل

فهم پویش های درونی جوامع منفرد می تواند مبنای درک تاریخ بشر باشد. در حالیکه، تحلیل استعمار و 

ت ـ دولت ها 
ّ
استعمارزدایی به والرشتاین کمک کرد تا دریابد که واحدهایی همچون قبیله ها، یا حتی مل

 شبکه یا الگویی از تعامالت وجود دارند. آن ها از گروه ها 
ً
خودفرمان نیستند. به جای جوامع منفرد، صرفا

و گونه های مختلف ارتباطی تشکیل شده اند که پیوندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنها را به یکدیگر 

صه ی آنها عدم توازن قدرت، و در نتیجه نابرابری و تضاد اجتماعی است. والرشتاین 
ّ

مّتصل کرده اند. مشخ
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این شبکه ها را »نظام جهانی« می نامد. )سیدمن، 1392: 341( 

ران پسااستعماری با تبیین اقتصادی مارکسیستی از امپراتوری شروع 
ّ
به اعتقاد سیدمن، هر چند متفک

فانون، سلطه ی  فرانتس  اعتقاد  به  میان می آورند.  به  را  تفسیری فرهنگ گرایانه  نهایت  اما در  می-کنند. 

استعماری به خوار کردن و انهدام فرهنگ بومی استعمار شده می پردازد. تاریخ آنان نابود و سرکوب می شود؛ 

سنت ها و رسوم آنان تحقیر و تمسخر می شوند و آنان را وا می دارند تا فرهنگ حکمرانان را بپذیرند؛ باورها 

و ارزش-هاشان به بهانه ی ابتدایی و واپسگرا بودن کنار گذاشته می شود. آرای فانون از آن جهت حائز 

 واجد وجوه فرهنگی و روانی است. ادوارد سعید آرای فانون 
ً
اهمیت است که اصرار دارد استعمار عمیقا

درباره ی وجوه فرهنگی استعمار را بسط داد. او می نویسد: »طی دهه های طوالنی گسترش امپریالیسم، 

اروپامداری طاقت فرسا و بی اعتنایی در قلب فرهنگ اروپایی جای داشت. این روند تجارب، قلمروها، 

مردمان و تاریخ ها را انباشت می کند؛ آن ها را مطالعه و طبقه بندی می کند و به اثبات می رساند و ... پیش 

از هر چیز با طرد هویت شان و تلقی آن به منزله ی نظم تحقیرآمیزی از هستی در مقابل فرهنگ و ایده ی 

اروپای سفیدپوست مسیحی، آن ها را به انقیاد خود در می آورد«.

در واقع، از قوِل عنایت)1356( پیدایش و رشد اندیشه تجدد دینی در تالشهای محققان عرب از جمله 

سید جمال الدین اسدآبادی و ادوارد سعید با کتاب »شرق شناسی« است که مرجع اصلی فیلسوفان و 

منتقدان پسااستعماری محسوب می شود. از نگاه سعید، بنیاد نظری استعمار غربی، گفتمان شرق شناسی 

است که شرق را مستعد فرودستی و غرب را قادر به فرادستی ساخت. شرق شناسی عبارت از نوعی سبک 

غربی در رابطه با ایجاد سلطه، تجدید ساختار، داشتن آمرّیت و اقتدار بر شرق است. با این وجود، شرق 

شناسی به طور سنتی در خدمت دو هدف بوده است:

1. به توسعه طلبی و امپریالیسم غرب در چشم دولت های غربی و انتخاب کنندگان آنها مشروعیت 

داده است؛ 2. پنهانی کوشیده است »بومیان« را قانع کند که فرهنگ غربی معّرف تمدنی جهانی است. 

پذیرش چنین فرهنگی به نفع آنان است؛ برای مثال آنان را از وضعیت »عقب مانده«  و »خرافاتی« که در 

آن زندگی می کنند، نجات می دهد و آنان را به اعضای پیشرفته ترین تمدنی که جهان تاکنون به خود دیده 

است تبدیل می کند )شاهمیری، 1389: 56(.

به نظر ترنر، اساس روایت های شرق شناسی، ترسیم تمایز میان غرب و اسالم  است. فعالیت شرق 

شناسی، مجموعه ای از تقابل های دوگانه را به وجود آورد که در آنها داشتن های غرب در مقابل نداشتن های 

شرق قرار می گیرد )سعید،40:1379(. بر این اساس، کلیه اجتماعات مسلمین چه بزرگ و کوچک، به 
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طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل قدرت های اروپایی بودند. در اذهان جا افتاده بود که اسالم با 

مدرنیته ناسازگار است. حاکمان بزرگ اسالمی در انتخاب بین مدرنیته، که امید به آینده داشت و اسالم که 

با خاطره-هایی از شکوه گذشته همراه بود، مدرنیته را انتخاب کردند. سعید در جای دیگر معتقد است، از 

آنجایی که پیش شرطهای مدرن شدن اروپا، رویه ها و اعمال فرهنگ اروپایی بود، برای مدرن شدن واقعی 

نیز باید فرهنگ اروپایی را تقلید کرد. به عبارت دیگر، مدرن شدن بدون دگرگونی اجتماعی و فرهنگی 

حاصل نخواهد شد.

 فّعال 
ً
 سیاست نوسازی و مدرنیزاسیون اسالم را مجددا

ً
غرب گرایی بر نقش اسالم دو تأثیر داشت: اوال

کرد، یعنی مداخله و فعالیت آنها، زمینه ظهور اسالم و طرح بندی اش با ساخت های هژمونیک خاص را 

 عاملین و کارگزاران فرایند نوسازی غربی کوشیدند تا اسالم را نمای بیرونی کارشان قرار 
ً
فراهم ساخت. ثانیا

دهند. این تعارض بین اسالم و نوسازی به سبک جدید )غرب( بود که به نوسازی انسجام بخشید. نوگرایان 

اینکه اسالم را به عنوان عنصر متعارض مطرح کنند انحالل و تجزیه آن را ممنوع کردند. اسالم  برای 

 در سلسله 
ً
موضوع مباحث و دخالتهای بی پایان شد، زیرا نوگرایان از همان ابتدا کوشیدند تا اسالم را مجددا

دال هایی طرح بندی کند که مرزهای گفتمان روشنفکری غربگرا را ترسیم نمود. شالوده بندی نوگرایان، 

اسالم را نمود کهنه گرایی، سنت و ضدیت با مدرنیته معرفی کرد. این قرائت از اسالم بدلیل اهمیت اسالم 

در گفتمان های متنوع دیگری که حاکمان  قادر به دست یابی و کنترل نبودند، نتوانست قرائت غالب شود. 

این ابقای اسالم در افق های گفتمانی دیگر، سبب شد اسالم محل منازعات گردد، منازعاتی که در آن، یک 

پیکربندی گفتمانی خاص و جدید برای غلبه بر دیگران، به پیکار برخاست. شگفت آور است که نوگرایان 

اسالم را سیاست زدایی نکردند بلکه با حذف اسالم از مرکز شالوده بندی نظم سیاسی خود، آن را سیاسی 

کردند: نوگرایان اسالم را آشفته و مغشوش کردند و آن را به فرهنگ عمومی رواج دادند، تا جایی که زمینه 

برای بازنویسی و تفاسیر مجدد از آن فراهم شد )یعنی اسالم در دسترس قرار گرفت( )سعید،85:1379(.

در چهارچوب این رهیافت، جوامع جهان سوم که اغلب بعد نظامی داشته و با پدیده استعمار آشنا 

هستند فقط با تقلید به ساختارهای دولتی غربی که مناسب ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

نوع دیگری هستند نزدیک می شوند. شرایط پیدایش دولت هم در همه جا یکسان نیست. جوامعی که 

در حوزه ی پیرامونی قاره ی اروپا قرار دارند ابتدا با پرتوهای فرهنگی که مورد حمایت روندهای اقتصادی 

و نظامی غرب بود با دولت غربی آشنا شدند. چنان که از آغاز قرن هجدهم سلطان احمد سوم امپراتور 

عثمانی و صدراعظم او ابراهیم پاشا عصر الله دوری را با مطالعه قوانین و الگوهای حکومتی آغاز کردند. 
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همین روند از آغاز عصر صفوی هم در تاریخ ایران مشاهده می شود تا اینکه بعدها در اواسط سده نوزدهم 

به ابتکار ناصرالدین شاه و امیر کبیر به مرحله نهادینگی می رسد )بدیع و بیرن بوم، 1387: 149(.

ت و انسجام استعمار 
ّ

استعمار در جوامع زیر سلطه خود نقش متفاوتی ایفا کرده است. هرچه شد

بیشتر بوده و ورود تکنولوژی سیاسی هم جزئی تر بوده است. ایجاد یک دستگاه اداری استعماری بی 

شک زمینه را برای ساخت دولت در هنگام استقالل مهیا کرده است. اما بروکراسی استقرار یافته بوسیله 

استعمارگران هرگز اجازه ساخت یک مرکز واقعی را نمی داد که بتواند بر پیرامون متفّرق و تابع سنتی ترین 

ی بود که قدرت استعماری از شکل گیری 
ّ

شیوه های حکومتی پرتو افکند. جنبه تصّنعی این وصله تا حد

یک تقسیم کار موازی که قادر باشد بین هوّیت جامعه تحت سلطه و ساختارهای وارداتی آشتی برقرار 

کند جلوگیری می کرد. تمام این عوامل مربوط به نشر الگوی دولتی، در عصر حاضر آن چنان با نظم 

سیاسی جهانی همراه می شود که از طریق حقوق بین المللی و ارزش های مسلط، دولت را به صورت 

الگوی منحصر به فردی معرفی می کند که هر جامعه ای باید خود را به آن مجهز یا هماهنگ سازد تا بتواند 

شناسایی همسایگان خود را احراز و توسعه خود را محقق سازد )بدیع و بیرن بوم، 1387: 150(.

در عین حال، هر چند که الگوی دولتی از طرف نخبگان بومی حالت درونی به خود گرفته باشد 

اما واقعیت می گوید که عملکرد و بازتولید آن در جوامع جهان سوم بیشتر جنبه صوری دارد. دولت که 

به گونه-ای تصنعی یا با زور یا با بهانه ی بی انصافانه مسئولیت شکست نظامی و اقتصادی به صحنه ی 

کشورهای افریقایی و آسیایی قدم گذاشته، چیزی جز کپی کم رنگ نظام های غربی، محصول وارداتی، 

خارجی و بی کفایت و منبع خشونت نیست )بدیع و بیرن بوم، 1387: 150(. مسأله مطمح نظر در این 

جا این است که دولت به عنوان محصول جدایی دین و سیاست در دنیای غرب چگونه می توانست در 

جهان اسالم که دین دارای روابط ارگانیک با اسالم است جای باز کند. انتقال این نگرش به جهان اسالم، 

 مسائلی را به بار می آورد. به طوری که تمام حرکت هایی که در پایان سده ی نوزدهم جهان اسالم 
ً
مطمئنا

 از مشکالتی بود که مربوط به همین نگرش بود. این مشکالت در 
ً
را دستخوش لرزه می ساخت احتماال

درجه اول مربوط به شکست اولین اصالح گرایانی می شد که هرگز نتوانستند این ترکیب اتفاقی ابزارهای 

غربی و هویت اسالمی را به گونه ای نظری پردازش کنند. این مشکالت همچنین مربوط به تحّول فضای 

روشنفکری و سیاسی بود که کم کم غرب را به صورت دشمنی جلوه گر می ساخت که الزم بود در مقابلش 

د دیگری بپا شود )بدیع، 1391: 102(. در چارچوب این چشم انداز، این نوشتار در پی آن است تا 
ّ

تجد

د طلب، دولت 
ّ

دی به مثابه دولتی تجد
ّ

د را در قالب سه مقطع دولت ما قبل تجد
ّ

مواجهات دولت و تجد
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دی به مثابه دولت اسالمی را با اخذ رویکردی تطبیقی در 
ّ

ی و دولت مابعد تجد
ّ
دی به مثابه دولت مل

ّ
تجد

دو کشور ایران و مصر دنبال نماید.

دولت ماقبل تجّددی و تجّدد
د در طی هجوم ارتش فرانسه 

ّ
ی مصر و تجد

ّ
به عقیده بسیاری از صاحب نظران نخستین مواجهه ی جد

انجام پذیرفت. سرزمین مصر از زمان تصّرف توسط سلطان سلیم اول، سلطان عثمانی، در سال 1517 

ایالتی از ایاالت عثمانی بود. در سال 1798 لشکر فرانسه به فرماندهی ناپلئون بناپارت، مصر را از خاک 

عثمانی جدا کرد )نرنبرگ، 1384: 31(. ورود ناپلئون به این کشور، در عصر جدید، مصر را با واقعیت 

تحوالت و پیشرفت های غرب تجددی آشنا ساخت. در همان دوران کوتاه حضور فرانسویان در مصر، 

اندیشه های نو در میان مصریان راه یافت و شکاف بزرگ و فزاینده ای میان واقعیت و آرمان بوجود آورد 

)یاری، 1392: 128(. در سال 1805 قوای مشترک عثمانی و انگلیس، مصر را از اشغال ناپلئون خارج 

ساخت و حکمرانی این کشور به محمدعلی پاشا سپرده شد. وی و جانشینانش تحت عنوان »خدیو« و 

سپس »سلطان«، حکومت مستقل مصر را 148 سال در اختیار خود داشتند. ظهور »محمدعلی پاشا« 

 مقارن تشکیل سلسله قاجاریه در ایران است. فرمانروایان مصری 
ً
و تشکیل سلسله خدیوی مصر تقریبا

این دوره که خدیو نامیده می شدند نایب السلطنه امپراتور عثمانی بودند و با استقالل حکومت می کردند. 

بی کفایتی خدیوهای مصر در اواخر سده ی نوزدهم باعث نفوذ روز افزون انگلیس در مصر شد، به طوری 

که مصر در 1882 مستعمرۀ بریتانیا شد. در اوایل جنگ بین الملل اول، با پیوستن حکومت عثمانی به 

دول محور در جنگ بین الملل اول، انگلیس مصر را تحت الحمایه خود اعالم کرد. اّما، مبارزه مردم مصر 

به  ویژه پس از جنگ، باعث شد تا انگلیس در 28 فوریه 1922، استقالل مصر را به رسمیت بشناسد 

)روزنامه ایران، 85/9/13(.

د نیز در دوران شاهان قاجار رخ داد. اروپاییان 
ّ

ی دولت ایران و تجد
ّ

همزمان، نخستین مواجهه ی جد

، پادشاهان قاجار را به چشم نمونۀ کاملی از »مستبد شرقی« می دیدند. اّما اقتدار 
ً
سد ه ی نوزدهم، عموما

بی چون و چرای این پادشاهان واقعیتی پوشالی بیش نبود. در سخن، شاه مدعی انحصار بر ابزارهای 

اعمال زور، اداری و دیوانی، مالیه و قضایی بود. کالم او قانون و تدبیر کلیۀ امور لشکری و کشوری در ید 

قدرت او بود. اّما در عمل این قدرت به دلیل فقدان یک نظام دیوانساالری دولتی و یک ارتش ثابت، سخت 

محدود بود. قدرت واقعی شاه از پایتخت فراتر نمی رفت. افزون بر این، اقتدار وی بدون حمایت اعیان 
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 نفوذ چندانی نداشت. پس از نیم سده تالش های نیم بند برای تأسیس نهادهای 
ً
ی عمال

ّ
و منتفذان محل

دولتی، آن چه پس از به آخر رسیدن سلطنت طوالنی ناصرالدین شاه در 1275 به جا ماند، اسکلتی از 

یک دولت مرکزی بیش نبود که فقط از ُنه نهاد کوچکـ  اداره هایی آن هم بدون بروکراسیـ  تشکیل می شد 

)آبراهامیان ب، 1389: 28-29(.

نفوذ غرب در اوایل سده ی نوزدهم، نخست بواسطه ی شکست های نظامی از ارتش روسیه و سپس 

انگلیس آغاز شد. روس ها به سرعت با پیشروی به سوی آسیای میانه و قفقاز، شاهان قاجار را در دو جنگ 

طوالنی مدت مدت شکست دادند و پیمان های تحقیر آمیز گلستان 1192 و ترکمنچای 1207 را به آنان 

تحمیل کردند. از سوی دیگر، انگلیس ها نیز از سده ی هیجدهم در خلیج فارس حضور داشتند، نفوذشان 

را گسترش دادند، قاجارها را به واگذار کردن هرات مجبور و در سال 1236 معاهده ی ننگین پاریس را 

به آن ها تحمیل کردند. از این پس ایرانیان از این دو قدرت با نام همسایگان »شمالی« و »جنوبی« یاد 

می کردند. این معاهدات پیامدهای دامنه داری به همراه داشت. مرزهای ایران را تثبیت کرد. کشور ایران را 

به منطقه ی حائل و در مواردی به میدان رقابت در »بازی بزرگ« دو قدرت تبدیل کرد. نمایندگان سیاسی 

ل شدند ـ تا جایی که نه تنها در انتصاب یا برکناری وزرا، 
ّ

آنان به بازیگران کلیدی در سیاست ایران مبد

بلکه در تحکیم پادشاهی و اعمال نفوذ در تعیین جانشینان طی سرتاسر سده دست داشتند )آبراهامیان 

ب، 1389: 77(. 

نخستین حرکت خویشتن یابی نظام های سیاسی سّنتی در برابر قدرت های غربی، بی شک مربوط 

ابتدا در  نیز  با غرب  ابهام و اغتشاش در رابطه  به کشف عدم توازن و عدم مساوات می شد، چنان که 

زمینه ی نظامی به ظهور رسید. به همین سان، شکست های مکرر قاجارهای ایرانی در مقابل همسایه ی 

شمالی خود و قراردادهای تحقیر آمیز گلستان و ترکمنچای، سپس شکست در جنگ علیه افغانستان که به 

وسیله ی انگلستان حمایت می شد، باعث تشویق اصالحات دربار ایران شد. فتح مصر به وسیله بناپارت 

نیز باعث فروپاشی نظم سّنتی مملوک ها و زمینه ساز اصالحات محمدعلی شد. به گونه ای متخالف تمام 

این برخوردها میل رهایی از غرب را کند نمود: واکنش در مقابل سلطه ی اروپایی به تقلید از آن انجامید. 

این تقلید نه تنها در زمینه ی نظامی، بلکه همچنین در زمینه ی تجاری و آموزشی نیز ترجمان خود را 

بازیافت )بدیع، 1391: 217(.

د سیاسی در امپراتوری عثمانی یا در ایران، در درجه ی نخست پاسخی بود به اراده ی سلطان یا 
ّ

تجد

شاه که می خواستند قدرت سیاسی خود را در مقابل چالش های داخل و خارج احیاء کرده و به برکت فنون 
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غربی خود را به منابع سیاسی مجهز سازد که قادر باشد کسری قدرت آنها را جبران کند )بدیع، 1391: 

201(. قاجارها تالش کردند تا از طریق تقوّیت دولت با استفاده از اقداماتی که بعدها در سراسر جهان به 

 به دلیل ناتوانی ایران 
ً
»مدرنیزاسیون دفاعی« معروف شد، این نفوذ را محدود کنند. اّما این تالش ها عمدتا

برای افزایش درآمدهای مالیاتی با شکست روبه رو شد. کسری درآمد دولت افزایش یافت، لیکن دولت 

قاجار همچنان برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با ضعف های اساسی رو برو بود. در نتیجه 

دولت برای برون رفت از این چرخه ی باطل فروش امتیازات و استقراض روی آورد. این فرآیند در ایران 

در سال 1251 توسط ناصرالدین شاه آغاز شد و طی آن حقوق انحصاری ساخت راه آهن، تراموا، سد، 

جاده ها، معادن و کارخانه های صنعتی به رویتر فروخته شد )آبراهامیان ب، 1389: 80(.

مشکالتی که سلسله ی سلطنتی برای خروج از نظم اجتماعی سّنتی با آن روبرو بود، به دلیل عدم 

امکان استفاده دولت از بازی نخبگان رقیب، روز به روز وخیم تر می شد. نه تنها فعالیت های تجاری در 

طول سده ی نوزدهم نسبت به آنچه در شهرهای قرون وسطی صورت می گرفت از وسعت کمتری برخوردار 

 در دست خارجی ها، اقلیت های فرهنگی، یهودی یا مسیحی قرار داشت. 
ً
بود، بلکه این فعالیت ها اساسا

این وضعیت عینی، استراتژی ساخت یک قدرت سیاسی مرکزی را با شکست روبرو می ساخت. نخبگان 

برخاسته از این اقلیت ها که آشکارا به سوی خارج گرایش داشتند به دنبال ارضاء نیازهای امنیتی خود بودند. 

 به قدرت های خارجی و اغلب به سفارتخانه ها یا کنسولگری های مقیم 
ً
در راستای این هدف آنها ترجیحا

کشور خود متوّسل می شدند. نه تنها صحنه ی سیاست رسمی کارویژه ی حفاظتی خود را که یکی از عناصر 

اصلی سیاست در غرب را تشکیل می داد، از دست می دهد بلکه همچنین باید این وظیفه را به کارگزاران 

خارجی واگذار کند. این عمل ادعای حاکمیت دولت را تا حد مسخره آمیزی کاهش می دهد )بدیع، 

1391: 210(. رابطه وابستگی که از این وضعیت به وجود می آمد، مرکز در حال ساخت را مجبور به سازش 

 با دولت های خارجی صورت گیرد؛ چنان که 
ً
با قدرت های اروپایی می کرد. این سازش ممکن بود مستقیما

ایران امتیازات زیادی به دولت روسیه بخشید؛ یا ممکن بود توافق هایی با شرکت ها و افراد خارجی صورت 

گیرد؛ چنانکه شاه ایران برای ایجاد بانک رویتر قبول کرد که امور گمرکی را به یک مباشر بلژیکی واگذار 

کند. همچنین مسأله ی رژی امور دخانیات را زیر نظر انگلستان قرار داد )بدیع، 1391: 211(. 

همینگونه قیمومت ها در مصر نیز قابل مشاهده است. از اواخر سده ی نوزدهم امپراتوری عثمانی به 

سبب ساختار استبدادی حکومت، فساد دستگاه اداری، وضع فجیع مالی و دخالت دولت های اروپایی به 

ت ضعیف و هر روز بر بدی اوضاع آن افزوده می شد. »مرد بیماِر« سال های پایانی سده ی نوزدهم برای 
ّ

شد
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رهایی از چنگال های طمع روسیه، همسایه شرقی خود، که از مدت ها پیش در جسم امپراتوری عثمانی 

فرو رفته بود، به فرانسه و بریتانیا روی آورد و کوشید حمایت آن دو را جلب کند )بذرافکن، 1391: 111(. 

در واقع، واکنش امپراتوری گزینه بی بدیلی جز اصالحات به سبک و سیاق غربی نبود. با وجود این اکثر 

اقدامات اصالحی در زمینه های سیاسی و اجتماعی همچون تمرکز قوای دولت، تنگ کردن دامنه قدرت و 

اختیارت سلطان، همچنین ترتیب امور اجتماعی بر مدار قانون بدون نتیجه و ابتر باقی ماند.

 1848 1805ـ  علی  محمد  زمان  مصر  در  شاید  اصالحات،  طریق  از  غرب  تهاجم  به  واکنش 

چشمگیرتر بود. محمد علی پاشا موجب شد مصر، نخستین ایالت عثمانی باشد که اصالحاتی به سبک 

اروپایی را تجربه می کند. او توانست استقالل نسبی و البته غیر رسمی را برای مصر به ارمغان آورد؛ گسیل 

گروه های دانشجویی به اروپا، به قصد یادیگری فنون نظامی بود؛ اما نخبگان فکریی را تربیت کرد، که 

پایه گذار تحوالت اندیشه-ای با تأسی از غرب و به صورتی مدرن بودند )یاری، 1392: 128(. خدیو 

اسماعیل 1879-1863 بیش از پیش کشور را توسعه داد. او دوستدار آموزش و نیز عالقمند به انجام 

اصالحات در حوزه ای گسترده بود. با این حال اسماعیل دولت را با سختی به دست گرفت و به شیوه ای 

خودکامه حکومت کرد. مجلس نمایندگان مصر در زمان اسماعیل به نظر می رسد چیزی بیش از یک 

آزمایش نبود. واکنش محافظه کارانه نسبت به تالش های اصالح طلبانه، با واکنش اولیه ای که در برابر 

غرب شکل گرفت، برابری می کرد. در حالی که محمدعلی و محمود دوم تالش قابل توجهی برای ایجاد 

تغییرات اجتماعی و نظامی انجام دادند، در دوران خدیو اسماعیل و عبدالحمید زمینه رفتار در حوزه 

سیاسی بسیار محدود بود )نرنبرگ، 1384: 33(. از سوی دیگر، در پی بروز مشکالت معیشتی و مدیریتی 

و ظلم و ستم والیان عثمانی، مشروعیت اسالمی و مقبولیت مردمی خالفت سلطان از دست رفته بود. 

نخبگان جهان اسالم با توجه به رکود نسبی جوامع خویش در مقایسه با رشد شگفت انگیز تمدن غرب با 

رغبت تمام آماده پذیرش حضور مستقیم دولت های غربی و استعمارگر به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر 

بودند )بذرافکن، 1391: 111(.

اجزاء این مسأله در پایان سده ی نوزدهم یعنی زمانی که روند وابستگی ملموس ترین و خشن ترین 

شکل خود را پیدا کرد، دچار تغییراتی شدند. این روند با استقرار دستگاه های اداری بریتانیا در مصر و 

سیاست حضور فعاالنه ی انگلستان و روسیه در ایران، به اوج خود رسید. موضوع، دیگر این نبود که با 

تقویت کارآیی های خود به حفاظت از خود بپردازند بلکه می بایست با خطر فتح به مقابله برخیزند. براین 

اساس،  بازیگران نوسازی که همچنین به دلیل ظهور یک جریان احیاگرایی و اتحاد اسالمی خود را در 
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فشار می دیدند به این فکر افتادند که روند نوسازی را در قالب عبارات ناسیونالیستی و در نتیجه همراه 

با جدا ساختن آن از غرب گرایی، تحقق بخشند )بدیع، 1391: 218(. در عین حال، این جدا سازی ـ 

نوسازی از غرب گرایی ـ نیز به نوبه ی خود به دلیل مجموعه آثار باطلی که در برداشت با شکست روبرو 

شد. در درجه ی نخست نخبگان نوگرا برای قطع رابطه با غرب از منابع قدرت مستقل برخوردار نبودند. 

دیگر آنکه طبیعت پدرساالرنه پادشاهی های موجود، طبقه سیاسی را در وضعیت ناپایداری قرار می داد؛ 

به گونه ای که هستی آنها به لطف سلطان، شاه یا خدیوی بستگی داشت که هر لحظه می توانستند آنها را 

معزول سازند. هم از این رو بسیار متداول بود که نخبگان سیاسی به دنبال جبران وضعیت ناپایدار خود 

در پی کسب حمایت فالن قدرت خارجی باشند: وزیران ایرانی مثل امین الدوله و مشیر الدوله به دنبال 

کسب حمایت بریتانیایی ها و رقبای آنها یعنی عین الدوله یا امین السلطان به دنبال کسب حمایت روس ها 

 این تنها وسیله ای بود که می-توانست از آنها در مقابل ناصرالدین شاه یا مظفرالدین شاه 
ً
بودند. ظاهرا

حفاظت کند. به عبارت دیگر، در چنین شرایطی وابستگی مأموریت انجام نوسازی از طرف پادشاهی 

پدرساالر، جستجو برای قیمومت خارجی را تحریک و راه های جدیدی برای نفوذ قدرت های سلطه گر 

به وجود می آورد. در نتیجه، جداسازی نوسازی از غربگرایی هم منتفی می شد. بدتر آن که این رقابت 

قدرت های اروپایی بود که روند نوسازی را سازمان داده و بر حسب آن که وزیری که مأمور انجام کارهایی 

چون ایجاد راه آهن، خط تلگراف، اصالحات قضایی یا بانکی می شد، زیر حمایت کدام قدرت اروپایی 

باشد، نوسازی نیز در جهت منابع همان کشور سوق می یافت. از این رو ملت های غربی نفع خود را در 

ترغیب یک نوسازی گزینشی و نظارت شده می دیدند. در نتیجه عمل اصالحات و گشایش به سوی غرب 

را همگام با هم ادامه می دادند )بدیع، 1391: 219(.

در چنین شرایطی هیچ جای تعجب نیست که لحظه های مهم در روند ساخت یک مرکز قدرت متجدد 

در مراحل نادر هم سویی حرکت های ناسیونالیستی و تقاضا برای تغییر نظم سیاسی جای گیرند )بدیع، 

1391: 221(. این وضعیت ترجمان خود را در شکل گیری احساسات ناسیونالیستی و وطن پرستانه در 

گاه و آسیب دیده از شرایط پیش آمده، پیدا نمود. در ایران اقشار مختلف روشنفکران، علما  میان نیروهای آ

د و نفوذ غرب در پیکره در حال 
ّ

و بازاریان در واکنش به زوال و زبونی دولت در برابر مواجهات ناشی از تجد

احتضار اجتماع ایرانی در قالب جنبش مشروطه ائتالف نمودند.

د و نفوذ تدریجی غرب در کشور 
ّ

در واقع، ریشه های انقالب مشروطه ایران را بایست در مواجهه با تجد

جستجو کرد. این نفوذ پیوندهای عمیق دربار قاجار با جامعه را به دو شیوه هم زمان از هم گسست. از یک 
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سو، مایه ی نگرانی مشترک بسیاری از بازاریان شهرنشین و نخبگان مذهبی شد که تا آن زمان پراکنده بودند 

و آنان را در قالب یک طبقه متوسط فراگیر به هم نزدیک کرد و تازه داشت از نارضایتی طبقاتی اش نسبت 

به دولت و قدرت های خارجی آگاه می شد. این طبقه ی مرفه، بر اثر پیوندهایش با بازاریان و روحانیون، 

بعدها به طبقه متوسط سّنتی معروف شد. پیوند سرنوشت ساز مسجد و بازار، که تا زمان معاصر نیز ادامه 

یافته است، ریشه در این مواجهه و واکنشی بدان است. از سوی دیگر، ارتباط با غرب، به ویژه از طریق 

 طبقه ی متوسط جدیدی را به وجود آورد. اعضای این طبقه 
ً
آموزش های مدرن، ایده ها، پیشه ها و نهایتا

خود را نخست »منّورالفکر« و سپس »روشنفکر« خواندند. فهم آنان از جهان بیرونی بواسطۀ روشنگری 

فرانسوی بود. به باور آنان نه اقتدار شاهی بلکه حاکمیت مردم؛ نه سنت بلکه آزادی، برابری و برادری؛ نه 

»ظل الله« ها بلکه حقوق الینفک انسانی محترم شمرده می شد. آنان نه از تعادل اجتماعی و هماهنگی 

سیاسی، بلکه از لزوم تغییرات ریشه ای، دگرگونی های بنیادی، و روند اجتناب ناپذیر پیشرفت انسانی 

سخن می گفتند، به جای موعظه در باب فواید حکومت مطلقه و محافظه کاری، لیبرالیسم، ناسیونالیسم و 

حتی سوسیالیسم را ترویج می کردند. آنها همچنین جالی تازه ای به واژه های کهن دادند و معنای استبداد 

ت را از 
ّ
ی؛ مل

ّ
را از »استبداد مشروع« به »استبداد غیر مشروع«؛ دولت را از دربار پدر ساالر به دولت مل

ت«، وطن را از محله به سرزمین پدری / مادری؛ مجلس را از گردهم جمع شدن 
ّ
»جماعت دینی« به »مل

به پارلمان و ... تغییر دادند )آبراهامیان ب، 1389: 75-76(.

عدم توفیق اصالحات در مصر نیز این کشور را در آستانه استعمار انگستان قرار داد. زمانی که عصر 

اسماعیل، چهارمین جانشین محمد علی پاشا، آغاز شد؛ معضالت اقتصادی و تضادهای موجود، به 

وضوح هویدا گشته و مصر با تنگناهایی بزرگ به ویژه از نظر اقتصادی روبرو شد. همین مشکالت و عدم 

کفایت الزم در شخص اسماعیل، کشور را به سوی وابستگی به غرب کشاند. وضعیت نابسامان مصر با 

به قدرت رسیدن توفیق پاشا، فرزند اسماعیل، تغییری نیافت؛ همین امر، انقالب اعرابی پاشا را به همراه 

داشت. این انقالب، که در 1881 رخ داد، گرچه حباب خدیوها را ترکاند، ولی به هر حال انقالبی بی موقع 

و محکوم به فنا بود. سرانجام به همین بهانه در 1882، انگلیس به مصر حمله کرد و به این ترتیب خدیو 

 تحت حمایت دولت انگلیس قرار گرفت. اشغال مصر موجب شد که این فکر در تمام سال های 
ً
مصر رسما

مبارزه علیه استعمار در ناسیونالیسم این کشور رسوخ کند که انقالب امری مفید فایده نخواهد بود، تنها 

ت و آگاهی دادن به ایشان می تواند مفید واقع شود. دوران حکومت عباس ثانیـ  جانشین توفیق 
ّ
تربیت مل

ـ آبستن وقایعی بود که بر نهضت ناسیونالیسم مصر تأثیرات بسیاری گذاشت. این دوره را بایست به دو 
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بخش تقسیم کرد: نخست، دورانی که وی تازه کار خویش را آغاز کرد و با طرفداری از نهضت ناسیونالیسم 

مصر، تالش داشت تا از شر استعمار، خالصی یابد. این دوره، با اوج مبارزات مصطفی کامل همراه بود. 

دوره ی دوم حکمرانی عباس ثانی، با رخدادهایی همراه شد که امید وی را از یاری دول اروپایی و همچنین 

دولت عثمانی به یأس کشاند. در این دوره، راه نهضت ناسیونالیسم مصری از خدیو جدا شد و همین امر 

در شکل مبارزات، تغییری بنیادین ایجاد کرد )یاری، 1392: 130(. از 1918 تا 1922 فشار مصری ها 

بر بریتانیایی ها برای آزادی سیاسی بیشتر رشد یافت و در فوریه 1922، بریتانیایی ها به وضعیت تحت 

الحمایگی پایان دادند و این کشور را سلطنت مشروطه اعالم کردند. در تئوری، مصری ها می توانستند 

 آزاد باشند، اّما در عمل نظم نوین سیاسی جلوه-ای ظاهری برای حفظ کنترل بریتانیا بود. ابوشی 
ً
کامال

ر 
ّ
در خصوص دولت مصر می نویسد: که بی اعتمادی به دولت حس مسئوولیت مدنی مردم مصر را متأث

ساخت. آنان دستگاه حکومت را چیزی بیش از محل کار هزاران مصری نمی دیدند که حقوق اندکی 

می گرفتند و چیز اندکی تولید می کردند. حکومت ساختاری نهادین نبود که برای خدمت به شهروندان 

 یک نهاد بهره کشی به شمار می رفت )حافظیان، 1389: 28(.
ً
ایجاد شده باشد؛ حکومت اساسا

دولت تجّددی، ناسیونالیسم و دین
دی )Modern State( واحد سیاسی است که بر اساس مؤلفه های بنیادینی همچون: مردم، 

ّ
دولت تجد

سرزمین، حکومت و حاکمّیت سامان یافته است. به عبارتی، دولت های مدرن با مرزهای جغرافیایی 

 شناخته 
ً
ص می شوند که در درون آنها یک دستگاه سیاسی و اداری وسیعا

ّ
 تعریف شده ای مشخ

ً
صریحا

 عمل می کند و در نهایت می تواند اقتدار خود را از طریق کاربرد زور تحمیل کند. به اعتقاد 
ً
شده انحصارا

مایکل راش پیدایش و تکوین این دولت در غرب، محصول ظهور »سرمایه داری« و شکل گیری »دولت 

ی« است. بنابراین، به اعتقاد وی تردیدی نیست که دولت مدرن محصول نیروهای دوگانه اقتصاد و 
ّ
مل

ناسیونالیسم در غرب باشد )راش، 1388: 31(. چنین رهیافتی، از یک سو، به خوبی رابطه بین ساخت 

دولت مدرن و اصالح ساختار اجتماعی ـ اقتصادی را به نمایش می گذارد. امانوئل والرشتاین در تعیین و 

تصریح این قضیه هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی دهد و نشان می دهد که چگونه گشایش اقیانوس ها 

و ظهور سرمایه داری تجاری که به دنبال آن پدید آمد، علت شکل گیری نظام اقتصادی بین المللی ای بود 

که از مرزهای اروپایی خود فراتر رفت و مرکز آن در شمال غرب اروپا تثبیت گردید و به نظارت و آماده 

سازی پیرامون پرداخت. توسعه اقتصادی این مرکز با ویژگی تمایزگذاری ساختارهای اقتصادی و جهش 
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سرمایه داری تجاری، فقط به برکت استثمار جوامع پیرامون میّسر بود. بر پایه ی تحلیل والرشتاین این نظام 

سلطه، برای داوم خود به خلق ساختارهای دولتی در مرکز و جلوگیری از ظهور چنین ساختارهایی در حوزه 

پیرامونی همت گماشت )بدیع و بیرن بوم، 1388: 110(. بدین ترتیب، سرمایه داری به عنوان دستاورد 

سترگ غرب، میراثی جز استثمار و استعمار برای دنیای غیر غرب در بر نداشت.

در چارچوبه ی تحلیل والرشتاینی، ایران و مصر، به دلیل وجود ذخایر عظیم نفتی در ایران و مصر به 

دلیل قرار گرفتن در گلوگاه اصلی شریان سرمایه ی جهانی، همواره پیرامونی طمع برانگیز و استراتژیک برای 

مرکز سرمایه داری جهانی بوده اند. اّما، ایران به دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی خود و رقابت دو دولت روس و 

انگلیس توانست از حضور مستقیم استعمار بگریزد، لیکن مصر به دلیل کارویژه استراتژیک کانال سوئز و 

سهولت دسترسی، سال های متمادی مستعمره و تحت الحمایه ی دولت های اروپایی فرانسه و انگلستان بود.

در اوایل سده ی بیستم، در پی ورود مستقیم و غیر مستقیم نیروهای امپریالیسم جهانی و شدت گرفتن 

مداخالت بیگانگان در امور سیاسی و اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر، ضعف و ناتوانی روزافزون 

د و نفوذ بیگانگان، جریانات 
ّ

ساختار سیاسی حاکم در حل مسائل و چالش های برآمده از ناحیه ی تجد

مختلف سیاسی و اجتماعی با گرایشات ناسیونالیستی در واکنش به شرایط موجود در پیرامون شکل گرفت. 

مصر از نخستین کشورهایی بود که عالئم عقب ماندگی و آثار وابستگی پس از جنگ بین الملل اول در 

آن ظاهر گردید. در سال های منتهی به جنگ بین الملل دوم، مصر در آستانه یک انقالب بود، هیچ یک از 

سالطین یا اهل سیاست شناخته شده قادر به اداره ی یک حکومت منظم و کارآمد تا پایان جنگ بین الملل 

دوم نبودند. نه تشکیالت اداری کشور، نه حکومت انتخابی آن با پارلمان، نظام حزبی و قانون اساسی اش 

قادر به حل مشکالت برخاسته از ناحیه ی غرب و تجدد برخاسته از آن نبودند. سرنوشت ایران نیز در پایان 

جنگ بین الملل اول بهتر از مصر نبود. در مرکز، استبداد دیرینه ی ایرانی جای خود را به یک نظام از هم 

 متناقض ـ پلوتوکراتیک داده بود. در ایاالت، نیروهای گریز از مرکز قومی و منطقه ای، 
ً
گسیخته ـ و تقریبا

کشور را با خطر از هم گسیختگی روبرو کرده بودند. و حضور سربازان انگلیسی در مناطق مخلتف کشور 

ی از میان برده بود )کاتوزیان، 1392: 118(.
ّ
آثار حاکمیت و استقالل ایران را به کل

بدین ترتیب، بر خالف خواست غرب، مبنی بر عدم شکل گیری دولت متمرکز قدرتمند در پیرامون، 

ی  با استراتژی خود غرب ـ 
ّ
با عملکرد این نظام به شکل اجتناب ناپذیری بستر شکل گیری دولت های مل

ناسیونالیسمـ  شکل گرفت. البته ناسیونالیسم به منزله ی یک نیروی اجتماعی و سیاسی مدرن خاص غرب 

نیست، اما از نظر تاریخی خاستگاه آن در غرب قرار دارد. از پایان سده ی هیجدهم به بعد، ناسیونالیسم به 
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منزله ی یک نیروی اجتماعی و سیاسی به طور فزاینده ای اهمیت پیدا کرد. انترناسیونالیسم انقالب فرانسه 

هنگامی که فرانسه ی انقالبی درصدد صدور اندیشه های رادیکال خود برآمد به سرعت به ناسیونالیسم 

تبدیل گردید، اّما دوره ی صد ساله از سال 1815 تا سال 1919 بود که می بایست قرن ناسیونالیسم اروپایی 

باشد. در آن دوره با فروپاشی امپراتوریهای قدیمی که به انقالب بلشویکی در روسیه در اکتبر 1917، 

شکست آلمان و اتریش ـ مجارستان در جنگ بین الملل نخست در سال 1918 و پیمان ورسای در سال 

1919 انجامید نقشه ی اروپا از نو ترسیم گردید )راش، 1388: 39-37(. لیکن پس از این دوره، در پی 

فجایع ناشی از جنگ بین الملل دوم و نقش گرایش های ناسیونالیستی در وقوع آن، گرایش های فوق در 

ی به صورت مدلی برای دولت مدرن 
ّ
 غربی دولت مل

ً
غرب رو به افول نهادند. با وجود این ، مفهوم اساسا

ی وجود نداشت الزم گردید که ایجاد شود. 
ّ
درآمد و هر جا که هویتی مل

با افول تدریجی گرایش های ناسیونالیستی در غرب، غیر غربی ها در جریانات مبارزات ضد استعماری 

و تشکیل دولت های مستقل آن را در کانون مباحثات و بلکه منازعات نظری و عملی خود قرار  دادند 

)کچوئیان، 1387: 28(. در جوامع اسالمی نیز، ناسیونالیسم، آمیخته با حمیت سنتی اسالمی، ایدئولوژی 

همگان شد و سراسر جهان اسالم را دربرگرفت. اندیشه ناسیونالیسم، بیش از هر ایدئولوژی دیگر بر ذهن 

اعراب مسلط شد. روشنفکران اّولیه خیلی زود ناسیونالیسم را به همراه آوردند تا جایگزین وفاداری اسالمی 

شود. به جز عقاید عبادی و فردی دینی، همه عقاید دیگر، به امید انتقال آنها از پایه ی دینی به یک پایه ی 

ی، مورد بازتعریف همه جانبه ی متفکران غرب گرای عرب قرار گرفتند. هم رأیی بریتانیا با ناسیونالیسم 
ّ
مل

 
ً
ر شد. ناسیونالیسم عرب با اثرپذیری از اندیشه های اروپایی، ضرورتا

ّ
عرب سبب پیشرفت بیشتر این تفک

 غیردینی شد )بذرافکن، 1391: 115(. رفاعه طهطاوی، نخستین کسی بود 
ً
لیبرالی و در ماهیت تقریبا

ت مصر ارائه داد. وی کوشش علمی خود را مصروف کار بر روی دالیل 
ّ
که ایده ی واضحی درباره ی مل

نظام مند روابط قوانین عقلی و الهی نمود. محور این بحث نظریه وطن، سرزمین و تعهداتی بود که فرد 

برای سربلندی و پیشرفت سرزمین خود بر عهده داشت )فدال، 1390: 85(. طهطاوی در نوشتار خود، 

 مترادف با عصبیت ابن خلدون می گیرد. او گرچه به 
ً
از واژه ی حب الوطن نام می برد و این واژه را تقریبا

عصبیت مذهبی توجه دارد و آن را تأیید می کند، ولی عشق به وطن با مفهوم کشوری در حیطه ی جغرافیایی 

خاص را بر عصبیت مذهبی اولویت می دهد. این میراث تفکری طهطاوی، از سوی محمد عبده نیز دنبال 

شد؛ او نیز وطن را جایگاه زیست و مترادف با مسکن می گیرد. البته عبده با تأثیر از غرب، وطن را مکانی 

می داند که فرد در آن از آزادی و حقوق سیاسی برخوردار باشد؛ این حقوق برای فرد حق وظیفه به همراه 
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دارد و همین وظیفه باعث می شود که فرد با جان و مال خویش از وطنش حمایت و پاسداری کند. این 

میراث فکری بر افکار اغلب ناسیونالیست های مصری تأثیر گذاشت )یاری، 1392: 140(.

در ایران نیز  ایده ها و اندیشه های ناسیونالیستی را می توان در میان آثار و منابع مابعد مشروطه یافت. 

به بیان کاتوزیان، ناسیونالیسم ایرانی را می توان در سه گرایش عمده دنبال کرد. گرایش نخست را می توان 

ی«، »رادیکال« یا »آینده نگر« نامید. این گرایش در اوان جنگ بین الملل 
ّ
د«، »مترق

ّ
ناسیونالیسم »متجد

 در عمل رهبری 
ً
اول، در ابتدا به طور پراکنده و به وسیله ی شاعران و روزنامه نگاران ابراز شد، اّما نهایتا

این گرایش به دست یک فرمانده ی نظامی و شاه بعدی ایران، رضا خان میر پنج قرار گرفت )کاتوزیان، 

ت تحت تأثیر ناسیونالیسم آلمانی بود که 
ّ

1392: 127(. گفتمان ناسیونالیسم دوره ی رضاخانی به شد

در آن زمان حضور فّعالی در صحنه جهانی داشت. از آنجایی که ناسیونالیسم آلمانی ماهیتی نژادپرستانه 

داشت ناسیونالیسم ایرانی نیز بر عنصر آریایی به عنوان عنصر وحدت بخش و سازنده ی ملیت ایرانی 

دست می گذاشت )کچویان، 1387: 101(. دومین گرایش سیاسی، ناسیونالیسم »لیبرال«، »دموکراتیک« 

 اصیل از 
ً
یا »بورژوا« بیشتر فرآورده ی مستقیم انقالب مشروطه بود. این گرایش به صورت آمیزه ای نسبتا

تشنج ضد استبدادی و کثرت گرایی غربی که خواستار آزادی فردی، عدالت قضایی و توزیع قدرت سیاسی 

بود، تبلور یافت. این گرایش ماهیت مذهبی غالب و یا بارزی نداشت، اما پیروان آن می دانستند که در 

اوضاع موجود نفس حمله به مذهب و ریشه های تاریخی و سنن اجتماعی آن با چارچوب های نهادینی 

که می خواست برای ساختار سیاسی جامعه حفظ کند، سازگار نیست. شخصیت های محبوب و قابل 

احترامی چون میرزا حسن مشیر الدوله، میرزا حسین مؤتمن الملک، میرزا حسن مستوفی الممالک و دکتر 

محمد مصدق، مصدق السطنه نمایندگان این گرایش بودند. سومین و آخرین گرایش عمده ی سیاسی، 

بسیار تندرو، انعطاف ناپذیر و لجوجتر از دو گرایش دیگر بود و در فرهنگ مذهبی و مدنی کهن ایران ریشۀ 

عمیقتری داشت. رهبران این گرایش کمتر از اروپا تأثیر پذیرفته بودند و از این رو حساسیت بیشتری نسبت 

به جامعۀ ایران داشتند تا به ملیت ایرانیان )کاتوزیان، 1392: 129(.

در شرایطی که پروژه ی مشروطه ایران به بن بست رسیده بود، رضا خان میر پنج، مردی که مراتب 

نظامی را، آهسته و بی وقفه، یکی پس از دیگر طی نموده بود، با استفاده از فضای ناسیونالیستی جدید 

ی، استقالل و پیشرفت خود را »ناجی ایران« معّرفی و با بهره مندی 
ّ
و تأکید بر عناصری چون وحدت مل

از حمایت اراده ی قدرتی که از بیرون نشأت می گرفت توانست دولتی متمرکز با نمایی مدرن تأسیس کند 

)موسوی، 1391: 222 همچنین ن.ک به آبراهامیان الف، 1389: 203-128(. به اعتقاد آبراهامیان، 
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دولت سازی شاخص اساسی عصر رضا شاه پهلوی است. رضاشاه در کشوری به قدرت رسید که دولت 

آن در مناطق خارج از پایتخت، حضور بسیار ضعیفی داشت. وی به هنگام ترک کشور در سال 1320 یک 

ساختار حکومتی گسترده برجای گذاشت که در تاریخ دو هزار ساله ی ایران سابقه نداشت. او شخصیتش 

ت تلفیق کرد. او که بی میل نبود مذهب را هم به نوعی 
ّ
را با پادشاهی، پادشاهی را با دولت، و دولت را با مل

به اختیار خود درآورد، شعاری را برای دولت در نظر گرفت که در بردارنده ی سه عنصر خدا، شاه و میهن 

بود. او دولت جدیدش را بر دو ستون اساسی ارتش و بروکراسی پی ریزی کرد. بدین ترتیب، رضا شاه را 

همواره »اصالح گر«، »بانی مدرنیزاسیون« و حتی »عرفی ساز« جامعه کبیر ایران تلقی کرده اند. در واقع، 

قصد او از تأسیس نهادهای جدید، گسترش سلطه از طریق گسترش قدرت دولت در همه ی بخش های 

کشور بود، از سیاست گرفته تا اقتصاد و اجتماع و ایدئولوژی. میراثی که او پشت سر گذاشت در واقع 

محصول فرعی اقدامات مصّمم وی برای ایجاد یک دولت متمرکز قدرتمند بود )آبراهامیان ب، 1389: 

141-128(. بر همین پایه، به بیان موسوی نظام سیاسی شکل گرفته در این مقطع را به اعتبار عناصر 

دـ  که در آن حضور دارند می توان گونه ای از نظام نوسلطانی و یا پدرساالری جدید 
ّ

دوگانه ایـ  سنت و تجد

دانست. به بیان دیگر، تأسیس اجباری دولت مدرن بر بستری که هنوز از لحاظ نظری، سیاسی، اجتماعی 

و اقتصادی شرایط شکل گیری دولت ـ ملت در آنها فراهم نشده بود، نتیجه ای جز دوگانگی در ساخت 

 با آن مواجه می شویم، واقعیت نهان دیگری وجود دارد 
ً
قدرت نداشت و در زیرظاهر مدرنی که مستقیما

که بین آنها تنش و تنافر و تضاد برقرار است. این ویژگی مشترک همه ی ساختارهای قدرت »نوسازی شده« 

است که نمونه ای از آن را در ایران سده ی بیستم شاهد هستیم. گرایش به سمت یک نظام سلطانی که بر 

قدرت نامحدود شخصی استوار است، اما با دستگاه  و تجهیزات مدرن کنترل که اکنون در دسترس دولت 

 تسخیر ناپذیر می نماید )موسوی، 1391: 226(.
ً
است، تقریبا

با هجوم نیروهای انگلیس و شوروی در شهریور 1320 و فرو ریختن پایه های دولت مطلقه مدرن، 

فضا برای تسلط دومین گرایش ناسیونالیسم ایرانی فراهم گردید که در دوران نخست وزیری دکتر محمد 

ی شدن صنعت نفت ایران 1329 مجال ظهور یافت. از سال 1328 به بعد موضوع نفت با 
ّ
مصدق و مل

ی ایران مطرح بود. ایران در سال 1324 به تنهایی بیش از تمامی کشورهای 
ّ
آهنگی فزآینده در سیاست مل

ن از جمع 637  
ُ
عربی نفت تولید می-کرد. این کشور در سال های 1329-1330 حدود 30 میلیون ت

ن نفت جهان را تولید کرده بود. این درحالی بود که سهم اندکی )11/9درصد( از درآمدهای نفتی 
ُ
میلیون ت

به دولت ایران پرداخت می شد و مابقی به جیب شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت انگلستان ریخته 
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ی کردن صنعت نفت در ایران 
ّ
می شد )فوران، 1390: 426(. چنین شرایطی موجب شکل گیری جنبش مل

گردید. جنبش درصدد بود ایران را از مدار وابستگی به غرب برهاند و، در داخل، به اصالحات پردامنه ای 

همت گمارد و سلطنت مشروطه ی ایران را بر مدار دموکراسی واقعی قرار دهد. 

ی شدن صنعت نفت ایران، تأثیرات عمیقی در گسترش و برانگیخته شدن احساسات و گرایشات 
ّ
مل

ناسیونالیستی و استقالل طلبانه در میان جوامع تحت سلطه  و استعمار غرب، به ویژه مصر، برجای نهاد. 

حکومت مصر در زمان خدویت، اسماعیل پاشا، سهام و امتیازات کانال سوئز، استراتژیک ترین سرمایه 

کشور، را به دولت انگلستان واگذار نموده بود، لیکن در 1936 به موجب قراردادی بین انگلیس و مصر 

 به دولت انگلیس واگذار شد. سه سال پیش از این واقعه، در 1933 قرارداد نفت بین 
ً
بود که کانال رسما

ایران و انگلیس تمدید شده بود، که به موجب آن عملیات استخراج نفت ایران به شرکت نفت ایران و 

انگلیس که سهامدار عمده ی آن دولت انگلیس بود واگذار شد. به این ترتیب در آن دوره ایران و مصر، هر 

ی خود درگیر بودند. در چنین فضایی بود که گروه »افسران آزاد« در 
ّ
دو با دولت انگلیس بر سر منافع مل

ارتش به رهبری محمد نجیب و جمال عبدالناصر در کودتایی در سال 1952 قدرت را به دست گرفت 

ی کشور بود. احزاب و 
ّ
و دولت جمهوری اعالم داشتند. اولویت اساسی دولت جدید مصر، استقالل مل

ی اعالم کردند و اصالحات ارضی 
ّ
ی گرا، کارخانه های ثروتمندان و دارایی های بیگانگان را مل

ّ
دولت مل

و دولتی کردن فراگیر صنایع را در دستور کار قرار دادند )بذرافکن، 1391: 19(. در سال 1956 ناصر با 

ی شد؛ اقدامی که برای بسیاری از شاهدان در کشورهای 
ّ
ی کردن کانال سوئز تبدیل به یک اسطوره مل

ّ
مل

تازه استقالل یافته نشانه ای از شکست سیاسی و اقتصادی امپریالیسم غرب بود )شارکی، 1389: 109(. 

لیکن دولت ناصر، دولت مستعجل بود. در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در ژوئن 1967، اسرائیل 

ارتش های مصر و اردون و سوریه را در هم کوبید و عصر ناصر را در خاورمیانه به آخر رسانید. در پی 

افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از غرب و مرکز جدید آن، آمریکا، انور سادات، رئیس جمهور بعد از 

ناصر، مجبور به صلح و پذیرش همسایه ای صهیونیستی در شمال کشور خود گردید. برآیند این صلح 

امضای »موافقتنامه ی صلح کمپ دیوید« بود که واکنش طرد گونه دولت های اسالمیـ  عربی، و استراتژی 

چرخش دولت مصر به غرب و مجموعه سیاست های دولتی آن را به همراه داشت. از جمله سیاست های 

یاد شده که همچنان به صورت فزاینده ای ادامه دارد و بروز تنش هایی در جامعه معاصر مصر منجر شده 

است، القای موضوع متنوع بودن هویت و ساختار فرهنگی جامعه مصر به وسیله رسانه ها و مطبوعات 

رسمی و نخبگان و روشنفکران غرب گرای کشور و ارتباط آن با فرهنگ و تمدن شش هزار ساله ی فرعونی 
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است. طرح مباحث مربوط به هویت فرهنگی مصر و طرح ابعاد فرعونی ـ مدیترانه ای آن در دوره ی یاد 

شده، اقدام تازه ای نبود چرا که این مباحث با ورود استعمار به منطقه، آغاز شده و در نیمه ی اول سده ی 

بیستم همراه با ظهور پدیده های آتاتورک در ترکیه و رضاخان در ایران توسعه یافته بود؛ به طوری که برخی 

از نویسندگان غرب گرای مصری خواستار جایگزینی حروف الفبای التینی به جای عربی بودند )قزوینی، 

1373: 82(. مسأله بغرنج و مهمی که در اینجا سر باز می کرد، نسبت و جایگاه دین و دولت مدرن در 

د است که در ارتباط با اصول بنیادین آن 
ّ

این دو جامعه بود. زیرا دولت مدرن یکی از فرآورده های مهم تجد

همانند: فردگرایی، خردباوری و سکوالریسم شکل گرفته است )موسوی،1391: 199(. حال این پرسش 

به ذهن خطور می کند، دولت مدرن به عنوان محصول فرهنگ جدایی دین از سیاست چگونه می-تواند 

در جوامعی که دین ارگانیک مانند اسالم سلطه دارد که حاضر به قبول تفکیک دنیوی و روحانی نیستند جا 

باز کند؟ )بدیع و بیرن بوم، 1387: 151(.

و  جریانات  بود.  دوگانه  تناقضی  و  تعارض  به  مبتال  اسالمی  جوامع  در  گرفته  شکل  ناسیونالیسم 

پایان استعمار و رفع سیادت و سایه نفوذ قدرت های غربی بر  ی گرا، از یک سو، خواهان 
ّ
گرایشات مل

دی 
ّ

جوامع خود بودند؛ لیکن، از سوی دیگر، سازوکار و گزینه آنها چیزی جز راه غرب و استراتژیهای تجد

آن نبود. بدین ترتیب، سیاست های ناسیونالیستی به شکل گریزناپذیری عالوه بر هدم و طرد میراث و 

داشته های سنتی و اسالمی موجود، به طور غیر مستقیم مسیر حضور و نفوذ غرب و تجدد را همچنان باز 

ی گرایی ایرانی از دو جهت با تجدد پیوند 
ّ
می گذارد. برای نمونه، همان گونه که کچوئیان تصریح می کند، مل

ی« و دیگری به گرایش آن به »مدنیت غربی« بر می گردد. از این 
ّ
دارد که یکی به تمایل آن به »حاکمیت مل

جهت ناسیونالیسم ایرانی به طور چاره ناپذیری در عین اینکه در تضاد با هویت بومی یا سنتی قرار می گیرد 

ی گرایی آن ماهیتی جز این دو حب و خصومت 
ّ
طالب و جویای هویت غربی نیز می گردد. در واقع مل

ندارد؛ بلکه به معنای دقیق تر جز غرب خواهی و غرب طلبی چیزی نیست. اقدامات رضا شاه از قبیل 

هدم دین یا حداقل طرد کامل آن از عرصه ی اجتماعی، حذف علمای دینی از صحنه حیات اجتماعی و 

سیاست، تغییر نظام آموزش سنتی )دینی(، ممانعت از انجام مناسک و شعائر دینی، کشف حجاب، ایجاد 

نظام های عرفی حقوقی برکنار از دین و نفوذ علمای دینی، و احیای به اصطالح هویت آریایی و دیانت 

 پهلوی 
ً
زرتشتی در واقع اجرای طرح اصالحی منّورالفکران دوره ی اولیه بود. بعد از رضا خان این عمدتا

دوم و روشنفکران وابسته به وی بودند که در روند پیگیری طرح هویتی پدر خصومت با دین را در گفتمان 

ناسیونالیستی تداوم بخشیدند )کچوئیان، 1387: 89-106(. 
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ناسیونالیسم مصری، به دلیل وجود رابطه انداموار و ارگانیک میان دولت و دین در مصر، به جای 

طرد کامل، رویکردی حداقلی و گزینشی در قبال دین اتخاذ کرد. در طول سال های کودتای نظامیان و 

جنگ شش روزه، مشخص گردید که روند ناسیونالیسم و مدرنیزاسون در مصر در ارتباط با نقش دین 

در دولت و سیاست صورت پذیرفته است. نخست، اینکه مصر دستخوش یک عرفی شدن سیاسی قرار 

، اینکه قوانین شریعت به 
ً
داشت و مقامات مذهبی، مانند االزهر، تحت کنترل دولت قرار گرفتند. ثانیا

، قدرت اخوان المسلمین توسط دولت مصر کنترل شد 
ً
پهنه ی احواالت شخصی محدود گردید. و ثالثا

)پرایس، 1999: 42(. ناصر به منظور تحکیم قدرت و تفوق سوسیالیسم، اصالحات در االزهر را در سال 

1961 آغاز کرد. این اصالحات به اسم هویت اسالمی، لیکن با هدف کم رنگ کردن نقش و قدرت دین 

در جامعه اجرا می گردد. این اصالحات، االزهر را میان علوم مدرن و مذهبی سر در گم می نماید، علما و 

خطبا را حقوق بگیر دولت می کند، و انحصار مذهبی االزهر را تحت کنترل حکومت قرار می دهد. بدین 

 نابود گرداند، آنان را وادار به تمکین می سازد. 
ً
ترتیب، ناصر توانست بدون اینکه بخواهد علما را کامال

کاهش فشارهای سیاسی در زمان انور سادات که در زمان ناصر بر االزهر اعمال می شد نیز نقش مهمی در 

این سیر تغییرات ایفا کرد. هر دو حکومت ناصر و سادات از مذهب به عنوان وسیله ای در جهت رسیدن 

به اهداف سیاسی خود که در رأس آن تأمین مشروعیت برای حکومت هایشان بود استفاده کردند )زگال، 

1380: 122-113(. به همین سان، گاه مرکز سیاسی مجبور می شد »علما« را نیز در صحنه سیاست 

بپذیرد تا به شیوه جدیدی برای نفوذ در بطن جامعه سنتی، دست یابد. چنان که نگرانی همیشگی رژیم های 

مصری نیز همین بوده است. این شیوه سبب شد تا به تدریج برجستگان مذهبی را »از طریق حمایت و 

 شهری شده قاهره« به صورت 
ً
نظارت بر االزهر و استفاده از شیوخ به عنوان واسطه ای در نزد جمعیت اخیرا

صاحب منصبانی مجهز درآورند )بدیع، 1391: 233(.

دولت مابعد تجّددی، فراسوی سّنت و تجّدد
، سهم مثبت دین در حفظ یا دگرگونی نظم اجتماعی را مورد تأکید قرار داده 

ً
جامعه شناسی دین، غالبا

است. به ادعای رابرتسون اسمیت، دین دو کارکرد دارد: یکی تنظیم کننده و دیگری برانگیزاننده )همیلتون، 

1387: 170(. به طوری که دین را بایست بر حسب کارکرد دوگانه ا ش فهم کرد، یعنی از یک سو به مثابه 

مدافع و مشروعیت بخش وضع موجود و از سوی دیگر به مثابه ابزار اعتراض، تغییر و آزادسازی )بیلینگز، 

1999: 2(. بدین ترتیب، جامعه شناسانی مانند امیل دورکیم به نقش و کارکردهای دین در همبستگی و 
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انسجام جامعه پرداخته اند و دیگرانی مانند ماکس وبر بر نقش دین در تحوالت و دگرگونی های اجتماعی 

متمرکز گردیده اند. بر این اساس، اسالم نیز، به عنوان یکی از پر پیروترین ادیان جهان، رفتار دوگانه ای در 

رابطه با جامعه و سیاست حاکم بر آن  در میان جوامع اسالمی داشته است. برای نمونه، شیعی گری بخش 

اجتناب ناپذیر هویت ایرانی و منبع مشروعیت سیاسی از سده ی شانزدهم بوده  است؛ یعنی از زمانی که 

نخستین دولت دینی در ایران پا به عرصه وجود نهاد. این مذهب، به واسطه ی سازش نسبی با حکومت، 

 به شکل غیر سیاسی عمل کرده است. ولی در برهه های بحران خیز تاریخ، اعتقادات، 
ً
در تاریخ ایران غالبا

رهبری و نهادهای شیعی نقش مهمی در جامعه و سیاست ایران ایفا کرده اند. آنها به مخالفت با حکومتی 

می پرداختند که نه تنها مستبد، بلکه مشغول فروش کشور به امپریالیست های بیگانه نیز بود )اسپوزیتو و 

وال، 1389: 114(. علما و روحانیت شیعه نقش بی بدیلی در برانگیختن و جهت دهی به قیام تنباکو، 

ی شدن صنعت نفت بر عهده داشتند. این بحران ها زمینه ی بسیار مناسبی 
ّ
جنبش مشروطه و نهضت مل

برای اسالم شیعی فراهم آورد تا به باز تفسیر و تدوین ایدئولوژی جدیدی برای اعتراض و مخالفت بپردازد. 

تحّول و گشایشی که ترجمان واقعی خود را در انقالب 1357 و تشکیل جمهوری اسالمی در ایران پیدا 

نمود. جمهوری اسالمی ایران دولتی مدرن بود که شناخت و جایگاه فرهنگی ـ دینی دقیقی به سنت و 

هویت ایرانی اعطا کرد. به اعتقاد برتران بدیع، این امر به دلیل فرصتی بود که برای آنها پیش آمد تا در عین 

مهارت در استفاده از تجدد، علیه آن نیز به مبارزه برخیزند )بدیع، 1391: 237(.

و  مذهبی  نیروهای  حمایت  از  آن،  از  برآمده  دولت  و   1952 انقالب  امر،  بدو  در  نیز  مصر،  در 

علما به ویژه اخوان المسلمین برخوردار بودند، لیکن سیاست های کنترلی دولت علیه دین و گرایشات 

ناسیونالیستی و سوسیالیستی ناصر از یکسو، و گرایشات غرب گرایانه سادات و مبارک از سوی دیگر، 

موجبات جبهه گیری و عکس العمل نیروهای اسالم گرا را فراهم آورد. اسالم گرایان بر این اعتقاد بودند 

که بهترین راه حل برای مقابله با نفوذ شرق و غرب و مسائل و چالش های برآمده از آن بازگشت به اسالم 

و احیای مبانی اعتقادی و مذهبی است. لیکن رویکرد نیروهای اسالم گرای مصری، همچون اخوان، به 

رغم انتقاد از وضع موجود، جامعه را با عنوان غیر اسالمی طرد نمی کرد. این برنامه به دنبال انقالب نبود 

بلکه در پی فرایند اصالحات اسالمی بود که در آن ارزش های اسالمی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و 

آموزشی و همچنین مطبوعات مطرح می شدند )اسپوزیتو و وال، 1389: 341(.

عوامل و ریشه های این اختالف رویکردی، به اعتقاد اکثر دانشمندان، بایست در تمایزات موجود 

در مبانی فقهی و اعتقادی اهل سنت و شیعه و ساختار نهاد روحانیت در این دو مذهب جستجو شود. 
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علمای اهل سنت به دلیل اعتقاد به اصل خالفت به مثابه »اولوالعظم« همواره توجیه گر و حامی حکومت 

حاکم در جامعه بوده اند. سلطانـ  خلیفه عادل تلقی می شد و در راستای اجرای شریعت با علما مشورت 

 با زور حکومت می کردند، مخالفت با وضع موجود بسیار کم 
ً
می کرد. حتی در زمانی که عثمانیها عمدتا

بود )نرنبرگ، 1384: 32(. کما این که، در مصر دکترین کالسیک االزهر بر پایه اصل ضرورت قدرت 

و در نتیجه اطاعت از آن قرار داشت. زیر این عنوان علمای االزهر، از هر قدرتی که موجود بود، اعم از 

مملوک یا تشکیالت استعماری فرانسه یا انگلیس حمایت می کردند )بدیع، 1377: 97(. بدین ترتیب، 

برآیند کلی االزهر و نهادهای رسمی آن همواره محافظه کاری سیاسی و طرد هرگونه حرکت معارض دولت 

بوده است؛ بر این اساس، علمای االزهر تا آخرین لحظات از حکومت خدیو مصر حمایت کردند اّما 

به محض فروپاشی حکومت پادشاهی، نظام برآمده از دل انقالب افسران جوان را به رسمیت شناختند 

ت و ضعف، هوادار و مشروعیت بخش دولت بودند. در دوران مبارک نیز 
ّ

و حتی در دوره ناصر نیز با شد

سیاست کلی االزهر حمایت همراه با انذار بود. در واقع اظهارت »شیخ جادالحق«، شیخ اسبق االزهر 

که با نقل حدیثی از پیامبر توصیه می کند که از حکومت و دولت اسالمی حتی اگر اعضایش دزد و زناکار 

باشند حمایت کنید، جهت گیری کلی نهاد االزهر در دوران معاصر را نمایان می کند )نیاکوئی و صبوری، 

 .)227 :1390

در حالی که، بنیاد اندیشه سیاسی شیعه بر محور امامت و عدالت، استوار بوده است. هر گاه جامعه از 

این مدارها دور شده است، زمینه های شورش و اعتراض پیروان این مکتب، فراهم گردیده است. در مبانی 

فقه سیاسی شیعه، تالش برای رسیدن به عدالت و ایجاد جامعه ی مطلوب امری واجب تلقی می گردد و 

 قبیح شمرده می شود. بدین ترتیب، »تشیع پیروان خود را در برابر قدرت های مستقر، به نوعی 
ً
ظلم امری ذاتا

بی قراری مدام مسلح می کند و در ایشان شوری می دمد که هم سیاسی و هم دینی است« )فوکو، 1389: 

30(. در دیدگاه فقیهان شیعه، وظیفه، کارکرد و کارآیی امام و جانشین پیامبر، مرجعیت و صالحیت ایشان 

در تفسیر و تبیین متن قرآن، تفسیر و گسترش شایسته و معتبر فقه و حقوق اسالمی است. هدایت فردی 

و زندگی معنوی مردم، و در عین حال، هدایت امت و جامعه اسالمی به عنوان تنها رهبر مشروع از دیگر 

وظایف ایشان است. با این فرض، در زمان غیبت امام معصوم، هر گونه حکومتی نامشروع و ظالم خواهد 

بود، مگر آن که ثابت کند که از طرف امام و نائب ایشان است )سید باقری، 1388: 110(. دکترین شیعه 

بر آن بود که در غیاب حاکم عادل یا امام معصوم، جامعه ی اسالمی باید به واسطه ی قوانین اسالمی ـ 

شریعتـ  و فقها یعنی مفسران شریعت یا مجتهدین اداره شود. امام خمینی )ره( در قالب دکترین »والیت 
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فقیه« بر آن بود که »این مسلم است که الفقهاء حکام علی السالطین. سالطین اگر تابع اسالم باشند 

باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی 

 به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون 
ً
همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما

مجبورند از فقها تبعیت کنند« )اسپوزیتو و وال، 1389: 131(. البته، قانون اساسی جمهوری اسالمی 

د نیز هست. این قانون متضّمن نظام پارلمانی حکومت با شاخه های مجریه، 
ّ

دربردارنده ی نهادهای متجد

مقننه و قضائیه است؛ تفکیک قوا به همراه سیستم نظارتی؛ و رئیس جمهوری که با اکثریت مطلق آراء 

برگزیده می شود )اسپوزیتو و وال، 1389: 133(.

بر این اساس موریس باربیه معتقد است که ما با دو گونه دولت در جوامع اسالمی مواجه هستیم. 

به عبارتی، بایست توجه داشت که در واقع دو گونه کشور مسلمان با تفاوت های بسیار وجود دارند که 

به شیوه ای خالف یکدیگر سازمان یافته اند و عمل می کنند: گاه با اسالم دولتی روبروایم و گاه با دولت 

اسالمی. در مورد نخست، که از دور رایج ترین شکل موجود می نماید و به بیش تر کشورهای عربی مربوط 

می شود، باید گفت که در واقع دولت بر دین تسلط دارد و آن را کنترل می کند و چنین کاری به اسالم 

دولتی راه می-برد. در حقیقت دولت به دین سازمان می دهد، آن را به خدمت خود می گیرد و به پشتیبانی 

از آن می پردازد و سرانجام برای قانون گذاری و چگونگی کنش و کردار خود از دین الهام می گیرد. در این 

کشورها، قانون های شرع شالوده نظام قانون گذاری را تشکیل می دهند و به ویژه، احواالت شخصی را که 

به زندگی خانوادگی و ارث مربوط می شوند تعیین می کنند. بنابراین اسالم تابع دولت و ابزار سیاست آن 

شده است )باربیه، 1392: 334(. اما گونه ی دومی از کشورهای اسالمی بسیار متفاوت و کم شمار نیز 

وجود دارد که دولت در آنها تابع اسالم است و اسالم دولت را هدایت و کنترل می کند. در این مورد بر 

خالف مورد نخست، دولت ابزار دین است و از این رو می توان از دولِت اسالم بنیاد یا از دولت اسالمی 

 در چهار کشور عربستان سعودی، ایران، سودان 
ً
سخن گفت. این وضعیت به شکل های گوناگون اساسا

و پاکستان وجود دارد. در این کشورها که رژیم خصلتی دین ساالرانه ـ یا به سخن بهتر شرع ساالرانه ـ 

دارد، مرجعیت دینی بر قدرت سیاسی چیره است و آن را راهنمایی می کند در این باره می توان از ایران و 

از آموزه های امام خمینی نام برد. به طور کلی قانون های شرع برتر و باالتر از قانون اساسی هستند ـ مانند 

سودان و پاکستان ـ و گاه قانون اساسی کشور به شمار می آیند ـ مانند عربستان سعودی. باری قانون های 

شرع، نظام قانون گذاری و به ویژه قانون های مدنی و جزایی را به گونه ای تعیین و هدایت می کنند که 

ارزش های اسالمی حفظ شوند و گسترش یابند )باربیه، 1392: 335(.
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بحث و نتیجه گیری
دولت به عنوان پاسخی به یک بحران خاص که شاخص تاریخ قسمتی از اروپاست و به عنوان محصول 

یک فرهنگ خاص، برای استقرار در کشورهای جهان سوم که دیدگاه های دیگری بر آنها حاکم است و 

مسائلشان هم متفاوت است از اقبال ناچیزی برخوردار است. ساخت دولت در افریقا و آسیا دیگر یک وهم 

و خیال نیست. زیرا این دولت که زمانی به عنوان نشانه های نوسازی، مطرح بود، به یکی از عوامل شکست، 

تنش و خشونت هایی تبدیل شده که در حال حاضر، ملت های جوان را به لرزه درآورده است. به دنبال جان 

گرفتن فرهنگ های فوق عربی، این آگاهی فزاینده در این جوامع در حال شکل گیری است که رژیم های 

سیاسی در حال ساخت، جز یک اسم بی مسمی نمی توانند نصیب دیگری از دولت غربی برده باشند. در 

نتیجه آنان باید به راهکارها و دستورالعمل های دیگری همراه با تالش های نوآورانه و تطبیق و تطابقی تکیه 

کنند که به تالش های اروپایی پسافئودال شباهت داشته باشد )بدیع و بیرن بوم، 1387: 209(.

د 
ّ

د ، به سبب ماهّیت سکوالر و نو شونده ی تجد
ّ

        در جوامع اسالمی، مواجهه ی دولت و تجد

و ماهّیت جماعتی و وجه سیاسی اسالم، از لحظه وقوع تا اکنون، معّمایی گشوده و چالشی حل ناشده 

د در اوایل سده ی نوزدهم در قالب »امپریالیسم نظامی گرایانه« وارد مصر و ایران 
ّ

باقی مانده است. تجد

گردید. عکس العمل و مقابله ی اولیه در دو کشور، نوسازی و اصالحات به سبک غربی در سطوح مختلف 

نظامی، اداری، مالی و آموزشی بود. بدین ترتیب، سنت اعزام و گسیل محّصالن به غرب به منظور فراگیری 

و انتقال علوم جدید به کشور و انجام اصالحات شروع گردید. همزمان با این رخداد، پای هیئت های 

مختلف سیاسی و تجاری به منظور انجام مبادالت و اصالحات در دستگاه اداری و نظامی هر  دو کشور 

باز شد. آمد و شد و مداخالت گاه و بی گاه بیگانگان در امورات کشور، از یک سو، و اصالح ناپذیری 

 موجبات اعتراض و واکنش 
ً
دستگاه سیاسی حاکم و فساد مقامات و درباریان،  از سوی دیگر، تدریجا

گروه ها و طبقات مختلف را به نفوذ بیگانگان و استبداد دستگاه حکومتی فراهم آورد. واکنش و اعتراضی 

که ترجمان خود را در جنبش مشروطه ایران و قیام اعرابی پاشا در مصر پیدا نمود. قیام اعرابی پاشا سرکوب 

به سلطنت  را در 13 مردادماه 1285  استبدادی  توانست سلطنت  ایران  لیکن جنبش مشروطه  گردید، 

مشروطه تبدیل سازد.

ی و گسترش گرایشات ناسیونالیستی در دنیای غرب در طول جنگ های 
ّ
       با شکل گیری دولت های مل

بین الملل اول و دوم، کشورهای غیر غربی نیز که سایه نفوذ و استعمار غرب را در باالی سر خود احساس 

می-کردند خواستار استقالل و تشکل دولت ملی گردیدند. در ایران این خواست در قالب ناسیونالیسم 
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آریایی در زمان سلطنت رضاخان پهلوی و ناسیونالیسم لیبرال در دوره نخست وزیری محمد مصدق و 

جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران فرصت تجلی پیدا نمود. ناسیونالیسم مصری نیز در قالب گرایشات 

ق یافت. از آنجایی که  مفهوم ناسیونالیسم، 
ّ

عربی در انقالب افسران آزاد و تشکیل دولت جمهوری تحق

د است، گرایشات ناسیونالیستی در مصر و ایران ماهّیتی غرب گرایانه داشته اند. 
ّ

مفهومی مرتبط با تجد

به طوری که، ناسیونالیسم ایرانی گرایشی سکوالر و خواستار حذف و هدم میراث و سّنت های اسالمی 

از جامعه بوده است. لیکن ناسیونالیسم مصری، به دلیل پیوند ارگانیک میان دولت و دین، رویکردی 

کنترل گرایانه نسبت به دین و نهادهای دینی اتخاذ نمود. 

علما و روحانّیت مذهبی در مصر به دلیل قیمومّیت دولت و فقدان پایگان نهادمند در جامعه، همواره 

رویه ای سازشگرانه و مصالحه جویانه در قبال سیاست های دولت، اعم از قدیم و جدید، اتخاذ نموده 

تشکیل  خواستار  که  المسلمین  اخوان  مانند  احیاءگرایانه ای،  و  دی 
ّ

ضدتجد جنبش های  حتی  است. 

حکومت اسالمی بوده اند، در عمل به مشارکتی کژدار و نادرست در سیاست های دولتی پرداخته اند. در 

مقابل، سیاست های سکوالر و طردگرایانه ی پهلوی اول و دوم نسبت به دین و علماء، موجبات سیاسی 

شدن و بر انگیخته شدن علما و روحانیت مذهبی در ایران گردید. روحانیت شیعه، به دلیل استقالل از 

دستگاه دولت و وجود مرجعّیت نهادمند، توانست توده های عظیم جمعّیت ایران را علیه دولت شبه مدرن 

پهلوی بسیج سازد. جنبش انقالبی مردم ایران بر آن بود تا از نو به اسالم در زندگی سیاسی و اجتماعی 

اهمیت بخشد، تقدم حقوق اسالمی را برقرار کند و حتی دولت اسالمی بر پا دارد. روحانیت انقالبی به 

رهبری امام خمینی )ره( توانست در قالب دکترین »والیت فقیه« به استخدام ساختارهای و نهادهای دولتی 

غرب بپردازد و دولتی اسالمی در چارپوب ساختاری مدرن برپا دارد.
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