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ناسیونالیسم در آراء اندیشمندان و متفکران اهل سنّت
(مطالعۀ تطبیقی آراء متفکران شبهقاره هند با متفکران عرب)

-1عبدالطیفکاروانی-2مجیدموحدمجد
چکیده
ناسیونالیسم ،ایدهای جدید است كه از انقالب آمریكا و فرانسه در قرن هجدهم الهام گرفتههاسهت
وقتي كه از ناسیونالیسم در عصر مدرن بحث به میان ميآید ،منظور نهضتي است كه بهدنبال ایجاد
یا تقویت احساس ملي در بین مردم است احساسات ناسیونالیستي در كشهورهای مسهلمان الله
ریشه در مواجهه با قدرتهای اروپایي در قرن نوزدهم و پس از آن دارد و در این رابطه ههواداران
اسالم سیاسي الل اعالم كردهاند كه «ملیت یک مسلمان ،ایمان اوست» بسیاری از این مسلمانان،
ناسیونالیسم را بهخاطر تفكیک جامعۀ اسالمي یا امهت بهه واحهدهای جهدا از ههم تقبهیح كهرده و
كاستيهای آن را در مواجه با رقبای دیني و تمدنياش برشمردهاند مقالۀ حاضر در همین راسهتا و
با هدف بررسي اندیشههای صاح نظران اهل سنّت دربارۀ ناسیونالیسم انجام شدهاست پهووه
حاضر با استفاده از روش كتابخانهای و اسنادی به بررسي اندیشههای صهاح نظرانهي مثهل اقبهال
الهوری ،ابوالعلي مودودی ،عبدالرحمن كواكبي ،ساطع الحصری و مصطفي كامل پرداختههاسهت
متفكراني مثل كواكبي ،الحصری و كامل ،عليرلم اعتقادات دینيشان ،احساسات ناسیونالیسهتي را
برجسته كردهاند و بر ویوگيهای ناسیونالیستي مثل قوم و زبان تأكید بیشتری دارند؛ ولي برعكس،
متفكراني مثل اقبال الهوری و مودودی بیشتر بهر ویوگهيههای دینهي تأكیهد مهيكننهد و مخهال
بحثهای ناسیونالیستي هستند و بحثههای ناسیونالیسهتي را علهت اصهلي افهول تمهدن اسهالمي
ميدانند
واژهها :ناسیونالیسم ،ناسیونالیسم اسالمي ،ناسیونالیسم عربي
کلید 
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 -1دانشجوی دكترای جامعهشناسي دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)
Email: Abdollatifkarevani@yahoo.com

 -2استاد گروه جامعهشناسي ،دانشگاه شیراز
تاریخ دریافت1397/6/3 :

تاریخ پذیرش1397/12/22 :
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 -1مقدمه

بسیاری از تاریخدانان بر این امر توافق دارند كه مليگرایي بهمثابۀ ایهدوولویی و گفتمهان در نیمهۀ
دوم قرن هجدهم در آمریكای شمالي و اروپای لربي و اندكي پس از آن در آمریكای التین شهكل
گرفت در میان تاریخهای ذكرشده برای شروع و ظهور ناسیونالیسهم ،انقهالب كبیهر فرانسهه تهأ یر
یرفتری بر تحوالت سیاسي -اجتماعي و گسترش ناسیونالیسم در سطح اروپا و جهان گذاشت و
باعث گسترش و اشاعۀ مفاهیم آزادیخواهي و بیداری سایر ملتهها شهد (نهواختيمقهدم:1389 ،
 )352در جریان انقالب فرانسه ،سیستم حكومتي قدیم جای خود را به «مردم» بهعنوان تنهها منبهع
مشروعیتبخ

داد و مردم «ملت» را تشكیل دادند و ازاینرو «آزاد» و قادر بهه تعیهین سرنوشهت

خود شدند ( )Dingley, 2015: 64با وجود ایهن ،دربهارۀ علهل و عهواملي كهه باعهث پیهدای
ناسیونالیسم شدهاند ،اتفاق نظری وجود نهدارد «ارنسهت گلنهر» نظریههپهرداز برجسهته در حهوزۀ
ناسیونالیسم معتقد است :ناسیونالیسم پدیدهای است كه در نوع خاصي از تقسیم كار كه پیچیهده و
در عین حال داوماً بهطور فزایندهای درحال تغییر است ،ریشه دارد بنابر گفتۀ او ،جامعۀ صنعتي بر
نیاز به رشد پایدار اقتصادی و برآوردن احتیاجات معیشتي استوار است و مولد تحركهي اسهت كهه
موجد عالقه به مساواتجویي نیز ميشود عالقه به پیشرفت صهنعتي یها صهنعتگرایهي متضهمن
تقسیم كار پیچیدهاست و این امر نیز نیازمند ایجاد نظام آموزشوپرورشي نسبتاً جدید ،تخصصي و
جهاني است كه زمینهساز ابزار اصلي اشتغال ،یعني زبان مشترک ،دان

و سواد معیار در میان مردم

است گلنر خاطر نشان ميكند كه دولت ،مسئولیت حفظ و نظارت بر نهادهای زیربنایي اجتمهاعي
را دارد و ایجهاد دانه

و سهواد جههاني را بایهد از جامعهۀ صهنعتي انتظهار داشهت (جالیهيپههور،

نظرعباسي )126 :1391 ،ازنظر او ،این همسانسازی فرهنگي یک آگهاهي ملهي جدیهد بههوجهود
ميآورد كه وی آن را «ناسیونالیسم» مينامد برای او ناسیونالیسهم ،بیهدارشهدن نیروههای خفتهه و
قدیمي نیست؛ بلكه پیامد یک شكل جدیهد از سهازمان اجتمهاعي مبتنهيبهر درونهيكهردن عمیهق
فرهنگهای عالي است ()Gellner, 1983: 48
از طرف دیگر و با یک دیدگاه متفاوت از گلنر ميتوان به «آنتوني اسمیت» اشاره كرد اسهمیت
ریشۀ ناسیونالیسم را در قومیت و دوران ماقبل مدرن جسهتجو مهيكنهد؛ یعنهي معتقهد اسهت كهه
ملتهای جدید ،بدون یک عقبه و میهرا

فرهنگهي شهكل نمهيگیرنهد او بههوضهو مهيگویهد:
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«ملتهای مدرن را نميتوان بدون درنظرگرفتن عناصر قوميِ از قبل موجود كه فقدان آنها احتماالً
مانع مهمي بر سر راه ملتسازی بود ،درک كرد» (جالیيپور و نظرعباسي )129 :1391 ،بههعقیهدۀ
اسمیت دلبستگي به وطن مقدس ،خاطرات دوران طالیي و قربانيدادن بهرای وطهن و سرنوشهت،
عواملي هستند كه برای شر پایداری و استمرار شكلدهي به ملت بهوسیلۀ سهنتههای فرهنگهي
پایدار در طول زمان ضروری هستند (فاضلي و خلیل طهماسبي)702 :1395 ،
 -1-1بیانمسأله
مباحث ناسیونالیستي در جهان اسالم از سابقهای طوالني برخوردار نیسهت و بهه چنهد قهرن اخیهر
برميگردد عوامل متعددی بر ورود به مباحث ناسیونالیستي نق

داشتهاند پهس از جنهگ جههاني

يگرا اضافه شد كه عبارت بود از« :سوسیالیسم عربي» كه بهه
دوم ،دو بُعد به گفتمان و استراتوی مل 
موضوع چگونگي سازماندههي تعهداد روبههافهزای
«پانعربیسم» كه هدف
گذشته اسالم برای اكثری

دولهتههای مسهتقل عهرب مهيپرداخهت و

فراتر رفتن از نظهم منطقههای موجهود بهود ( )Kramer, 2001: 273در
قری بهاتفاق اعراب ،یک جهتگیری فكری -یک جههانبینهي -بهرای

فهم محیط ایجاد و یک مرجع فرازماني و فرامكاني برایشان فراهم ميكرد برای میلیهونهها نفهر از
يكنهد ( Pfaff,
اعراب این هنوز قابلقبول است كه اسالم منشوری بهرای درک واقعیهت ایجهاد مه 

 )1970: 147ميتوان گفت كه اسالم پایه و اساس وحدت عرب و پاناسالمیسم را فراهم ميكند
و از سوی دیگر افرادی مثل جمالالدین اسدآبادی افغاني ،محمهد عبهده و عبهدالرحمن الكهواكبي
بهعنوان بنیانگذاران یا حداقل بهعنوان نماد ناسیونالیسم عرب مهدرن شهناخته مهيشهوند بهر ایهن
اساس یک سری سؤاالت پرسیده شدهاست سؤاالتي مثل اینكه تا چه حد اسهالم هنهوز بههعنهوان
نیروی ایجاد انگیزه عمل ميكند؟ تا چه حد اسالم خودش را با خواستههای تمدن مهدرن انطبهاق
داده یا قابلانطباق است و لیره ()Tutsch, 1965: 65
نویسندگان مسلمان قرن نوزدهم ،مانند طهطاوی ،ندیم ،مرصافي و عبده اصطال ناسیونالیسهم
را به معنای حفظ استقالل و آزادی یک ملت در برابر یک متجاوز خارجي بهكار ميبردنهد و آن را
با اصطال میهنپرستي مترادف ميدانستند (عنایت )14 :1363 ،عالوهبر این مهيتهوان گفهت كهه
بحثهای ناسیونالیستي در جهان اسالم با استقبال روبهرو شدهاند و تا حدودی بههعنهوان حامیهان
پاناسالمیسم در جهان اسالم معروف هستند پاناسالمیسم یا اتحاد اسالم ،نامي اسهت بهرای یهک
ایدوولویی كه در آن پیوندهای فراملیتي اسالم ،جایگزین هرگونه پیوند قهومي و ملهي مهيشهوند
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نخستینبار خاورشناسان لربي برای نشاندادن سیاستهای توسعهطلبانۀ امپراتهوری عثمهاني ،ایهن
اصطال را بهكار گرفتند؛ امها بیشهتر مسهلمانان ایهن وایه را سهاختهوپرداختهۀ ذههن لهر

آلهود

اروپایيها ميدانستند همچنین گروهي دیگر معروف به «هواداران اسهالم سیاسهي» ،الله

اعهالم

كردهاند كه «ملیت یک مسلمان ،ایمان اوست» .بسیاری از این مسلمانان ،ناسیونالیسهم را بههخهاطر
تفكیک جامعۀ اسالمي یا امّت به واحدهای جدا از هم تقبیح كرده و كاستيهای آن را در مواجههه
با رقبای دیني و تمدنياش برشمردهاند سید قط  ،ایدوولوگ بنیانگذار اسالم رادیكال مهدرن ،در
دادگاه در برابر پرس

دادستان دربارۀ میهنپرستياش پاسخي داد كه بهه حكهم اعهدام او در سهال

 1966انجامید« :به باور من پیوندهای میان ایدوولویی و ایمان مستحكمتر از پیوندهای میهنپرستيِ
مبتنيبر آبوخاک است و تمایز كاذب میان مسهلمانان بهر مبنهای آبوخهاک ،چیهزی جهز پیامهد
جنگهای صلیبي و امپریالیسم صهیونیستي نیست كهه بایهد ریشههكهن شهود» ( Zubida, 2004:

)407
 -1-2سؤاالتواهدافتحقیق
مقالۀ حاضر در همین راستا و با ههدف بررسهي اندیشههههای صهاح نظهران اههل سهنّت دربهارۀ
ناسیونالیسم انجام شدهاست و به بررسي اندیشههای صاح نظراني مثل اقبال الههوری ،ابهوالعلي
مودودی ،عبدالرحمن كواكبي ،ساطع الحصری و مصطفي كامل ،پرداختهاست و ریشههای اندیشهۀ
این صاح نظران را مورد بررسي و تحقیق قرار دادهاست بر این اسهاس ،ایهن پهووه

بههدنبهال

پاسخگویي به پرس های زیر است :متفكران عرب (كامهل ،كهواكبي و الحصهری) چهه دیهدگاهي
دربارۀ ناسیونالیسم و رابطۀ بین ناسیونالیسهم و اسهالم دارنهد؟ متفكهران شهبهقهاره هنهد (اقبهال و
مودودی) چه دیدگاهي دربارۀ ناسیونالیسم و رابطۀ بین ناسیونالیسم و اسالم دارند؟ بهین متفكهران
عرب و شبهقاره هند ،چه تفاوتهایي دربارۀ رابطۀ بین اسالم و ناسیونالیسم وجود دارد؟
 -1-3روشتحقیق
روش تحقیق مورد استفادۀ این مقاله ،روش كتابخانهای و اسنادی است روش كتابخانهای كه به آن
روش «مطالعهای» نیز ميگویند ،روش تحقیقي است كه ازطریهق مطالعهۀ منهابع و مآخهذ مختله
انجام ميشود روش اسنادی یعني تحلیل آن دسته از اسنادی كه شامل اطالعات دربارۀ پدیدههایي
است كه قصد مطالعۀ آنها را داریم در روش اسنادی ،پووهشگر بهدنبال واكاوی مقاصد ذهنهي و
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ادراک انگیزههای پنهان یک متن نیست؛ بلكه عالقۀ پووهشهگر ایهن اسهت كهه از فههم مقاصهد و
انگیزههای اسناد و متون یا تحلیلهای تأویلي یک متن خارج شود و آن را بهعنوان زبان مكتوب و
گفتمان نوشتاری نویسنده ،بپذیرد و مورد اسناد قرار دهد ()Gaborone, 2006: 222
 -1-4پیشینۀتجربیتحقیق
در چند سال اخیر مطالعات تجربي دربارۀ اسالم و ناسیونالیسم انجهام شهدهاسهت در ایهن رابطهه
ميتوان به چند مورد اشاره كرد :نواختيمقدم ( ،)1389در پووهشي با عنوان «زبان و ناسیونالیسهم»
به نق

الحصری بر ناسیونالیسم عربي پرداختهاست یاری ( )1392در پووه

آراء مصطفي و نق

خهود بهه بررسهي

وی در ناسیونالیسم مصری پرداختهاست احمدی و یاری ( ،)1393بهه نقه

سعد زللول در نهضت ناسیونالیسم مصر پرداختهاند علویپور و حسنيفر ( ،)1393در مقالهای بها
عنوان «فراز و فرود حزب جماعت اسهالمي پاكسهتان» بهه بررسهي آراء و اندیشههههای مهودودی
پرداختهاند كرامر ( ،)2001در پووهشي به موضوع «ناسیونالیسم و جنبههای تاریخي آن در جههان
عرب» پرداختهاست زبیدا ( )2004در مقاله با عنوان «ناسیونالیسم و اسالم» به بررسي رابطهۀ بهین
اسالم و ناسیونالیسم پرداختهاست حسین ( )2010اندیشههای مليگرایي مسلمان در جنوب آسهیا
را مورد بررسي قرار دادهاست و سلیماني ( ،)2015در پووهشي به آراء و اندیشه های اسالم و ملي
گرایي در خاورمیانه پرداختهاست با تأمل در این پووه ها پيخواهیم برد كه اكثر ایهن مطالعهات
رویكرد تطبیقي نداشته و هر كدام بهصهورت خیلهي محهدود بهه بررسهي آراء یهک صهاح نظهر
پرداختهاند از سوی دیگر ،مطالعات اندكي دربارۀ دیدگاهههای اقبهال الههوری و مهودودی انجهام
شدهاست
 -1-5اسالموناسیونالیسم
احساسات ناسیونالیستي در كشورهای مسلمان الل

ریشه در مواجهه با قهدرتههای اروپهایي در

قرن نوزدهم و پس از آن دارد این مواجهات در سرزمینهای عثماني ،پارسهي و هنهدی در قاله
رویههارویي دو اجتمههاع دین هيِ اسههالم و مس هیحیت درک شههدهاسههت مشههكل انحطهها  ،ضههع
عق ماندگي در نسبت با اروپا ،گفتمانهای جبران و واكن
شدند آنچه به ضع

و

را ایجاد كهرد محافظههكهاران مهدعي

مسلمین در برابر كفار انجامید؛ فاصلهگرفتن مسهلمانان از اقامهه مؤكهد دیهن

خود و كاربست قوانینشان بود؛ چراكه از همبستگي و عزمشان ميكاست تا متوسلشدن به رحمت
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الهي در مقابل ،دشمنان اسالم بر حفظ همبستگي دینهي خهود اصهرار مهيورزیدنهد» ( Zubida,

ناسیونالسیتهای عربي ،جهان عرب را بهمثابۀ یک كل همگن واحد و مردم عهرب

)2004: 408
را بهعنوان یک ملت واحد دارای پیوندهای مشترک زباني ،دیني و تهاریخي مهيداننهد درواقهع در
جهان عرب ،در مقایسه بها سهایر منهاطق جههان ،احتمهاالً تنهوع و تمهایزات بیشهتری وجهود دارد
(.)Sharabi, 1966: 3-4.

ایدوولویی ناسیونالیستي عربي ،نوعي از مدرنیسم اسالمي بود؛ اما برخهي اعهراب مسهیحي در
جنب

ناسیونالیست عرب شركت كردند اولین ناسیونالیستهای عرب آموزههای خود را معمهوالً

در مصر و با استفاده از ارتباطات شخصي منتشر مهيكردنهد ( )Khalidi, 1991: 11ناسیونالیسهم
عرب ،هم یک احیای از سنتها و اخالقیات گذشته و هم خلق اسطورههای جدید مبتنهيبهر یهک
اصطال  ،یک اختراع از سنّت ،استفاده از اصطالحات «هابسهام و رنجهرز» را نشهان مهيدهنهد از
طرف دیگهر ،ناسیونالیسهتههای اسهالمي كهه در هنهد بههوجهود آمهدهبودنهد ،بها بهه دنیها آمهدن
محمدبنقاسم ،بهعنوان فاتح سند و پرچم اسالم بر دبول برافراشته شد این حاد ههای بهود كهه در
بیانهای بر «حزب جنا » كه گفته ميشود از جنب

پاكستان شهروع شهدهبهود ،بهرای اولهینبهار از

لیرمسلمانان در هند كه با اسالم گرویده بودند ،اشاره ميكند ( )Hussain, 2010: 65این اندیشه
بر نظریهپردازان و متفكراني مثل اقبال الهوری و ابوالعلي مودودی تأ یرات زیادی گذاشتهاست
 -1-6مروریبرنظریههایمتفکراناهلسنّتدربارۀناسیونالیسم
-1-6-1عبدالرحمنکواکبی
كواكبي نخست متوجه شد كه علهت عقه مانهدگي مسهلمانان ،وضهع نابسهامان اقتصهادی اسهت
بدینجهت به كارهای عمراني و زراعي مانند امتداد خط آهن و احیاء زمینهای مهوات و تأسهیس
بندرها در اطراف حل

پرداخت؛ اما بهزودی دریافت كه محیطي كه او در آن بهسر ميبهرد ،بهی

از مشكالت اقتصادی ،از فقر فرهنگي و ناآگاهي در رنج است؛ بههمیندلیل بیهداری مسهلمانان را
در رأس برنامههای خود قرارداد و با زبان و قلهم ،عوامهل عقه افتهادگي آنهان را آشهكار سهاخت
(كواكبي )11 :1378 ،یكي از علل گرای

كواكبي به ناسیونالیسم ،مبارزه با اسهتبداد بهود كهواكبي

در كتاب «طبایع استبداد» چند شیوۀ استبداد را ذكر ميكند كه ميتوان بهه اسهتبداد ازطریهق دیهن،
استبداد ازطریق مال ،استبداد ازطریق علم ،استبداد ازطریق اخالق و لیره اشاره كرد كواكبي معتقد

ناسیونالیسم در آراء اندیشمندان و متفکران اهل سنّت
است كه منشأ استبداد ازآنروست كه فرمانروا مكل
قانون اراده مكل
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نیست تا تصرفات خوی

را بها شهریعت یها

همساز كند (كواكبي )42 :1378 ،به عقیدۀ كهواكبي ،ملهتهها تها ایهن امهور را

درنیابند ،مستحق آزادی نیستند :ملتي كه همۀ آنها یا اكثریتشان دردهای استبداد را احساس نكنند،
استبداد را بهسختي مقاومت نميكنند (كواكبي )157 :1364 ،به نوعي ميتوان گفهت كهه كهواكبي،
«پدر نظریۀ ناسیونالسیم عربي» بود وی از نخستین كساني است كه بین مصالح خاص عربهها بها
یهانگهر آرمهان عهرب بهرای
مجموع مصالح عام ملتهای اسالمي تمایز قاول شهد و در ایهن راه ب 
دستیابي به پیشرفت مستقل و رهایي از سیستم تركان عثماني بود (لوین)131 :1378 ،
كواكبي ،پدر مليگرایي عرب ،نیز میهن را گراميتر از دین ميدانست و خواستار اتحاد اعهراب
بدون توجه به اختالفات دیني بود او با همفكران

مبنای ایدوولوییک تجدید حیات ملي عرب را

پایهریزی كرد (عنایت )160 :1363 ،كواكبي ادعا ميكند كه در بین امت اسالمي ،یک امت عهرب
نیز بهعنوان یک جامعۀ مستقل وجود دارد در این راه ،با توجه به نظر «سهیلویا حهيام» ،نظریهۀ او
بی

از یک مرحله ساخته شدهاست كه یک مرحلهاش ،تحتتأ یر سكوالریسم لربي بود درواقهع

عليرلم اینكه كواكبي یک مسلمان ارتودكس است؛ ولي نظریهاش دربارۀ ناسیونالیسم تا حهدودی
رنگ و بوی نوادی دارد ()Tibi, 1990: 170
كواكبي مانند سید جمال ،آگاهي سیاسي را برای مسلمانان واج

و الزم مهيشهمارد و معتقهد

است ،رییم سیاسي كه مثالً مشروطه باشد یا چیز دیگر ،بهتنهایي قادر نیست كهه جلهو اسهتبداد را
بگیرد هر رییمي ممكن است شكل استبداد پیدا كند ،درنهایتِ امر آنچه ميتواند جلهو اسهتبداد را
بگیرد ،شعور و آگاهي سیاسي و اجتماعي مردم و نظارت آنها بر كار حاكم است وقتيكهه چنهین
شعور ،احساس و آگاهي در تودۀ مردم پیدا شد؛ آنوقت است كهه ایدههای سهیاه اسهتبداد در بنهد
كشیده ميشود وی با آنكه همواره از آمیختگي دین و سیاست سخن مهيگویهد ،ولهي گهاه دچهار
تناقضگویيها یا دستكم ذكر عباراتي مبهم و نارسا ميشود؛ چنانكه ميگویهد« :خالفهت پهس از
بازگرداندن به قوم عرب ،باید فقط به رهبهری كارههای دینهي مسهلمانان بپهردازد و از دخالهت در
سیاست بپرهیزد! اینجاست كه اختالف عقیدۀ او با سید جمالالدین آشكار ميشود؛ زیرا در عقایهد
سید جمال ،بستگي دین و سیاست ،همیشه امری مسلّم بهنظر مهيرسهد گذشهته از ایهن ،كهواكبي
برخالف سید جمال به روشهای تند و پیكارجویانه در سیاست باور نداشهت و بهه مصهداق آیهۀ
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«ادع الي سبیل ربک بالحكمه و الموعظه الحسنه» (نحل ،)125/اقناع مخالفان و دشمنان را با پنهد و
حكمت بیشتر ميپسندید (عنایت)160-179 :1363 ،
ميتوان دریافت كه مراد كواكبي نه جداكردن «دین از سیاست» ،بلكه تفكیک «نهاد دین از نهاد
سیاسهت» بهودهاست؛ زیهرا او از یکسو امكان نفوذ و تسلط حكومت بر ذهن و اندیشۀ انسهانهها
را نفي ميكند ،تها بهر پایهۀ آن بطالن دخالت حكومت در امور اعتقادی و فكهری مهردم را نشهان
دهد و از سوی دیگر ،با نوشهتن این عبارت صهریح كهه« ،سهلطنت را حهق مداخلهه در امهر دیهن
نیست» ،به روشني از ذیحهقنبهودن حكومت در دخالتكردن در امرِ دین سخن ميگویهد؛ نهه از
جدا كردن دین از سیاست (محمودی )21-22 :1390 ،مقصود وی نیز از وطن فقط مصر بهود او
اگرچه معتقد بود دینداری با میهنپرستي منافات ندارد؛ اما دین را ابزاری در خهدمت آرمهانههای
میهني ميدانست (كواكبي)60-61 :1363 ،
-1-6-2ساطعالحصری
از دیگر شخصیتهای فكری -فرهنگي جهان عرب در زمینۀ ناسیونالیسم ،ميتهوان بهه ابوخلهدون
ساطعالحصری اشارهكرد كه روشنفكران عرب ،اعماز چپ و راست ،او را بنیانگذار نظریۀ «قومیت
عرب» ميدانند از آ ار اوست« :بین ها و گفتهها درباره میهنپرستي و قومیت»« ،دفاع از عربیهت»،
«عربیت پی

از هر چیز» و لیره (عنایت« )254 :1363 ،ساطع الحصری» عقیهده داشهت كهه ههر

كس به زبان عربي سخن بگوید یا جذب عربزبانان شدهباشد ،عرب محسوب ميشود به نظر او
هرچه مليگرایي عرب از اسالم بی تر دوری كند ،موفقتر خواهد بود او در طرفداری از قومیهت
عرب تا آنجا پی رفت كه اعالم داشت« ،عربیت در صدر امهور اسهت» و عنهوان «العروبةُااول ا» را
برای كتاب خود برگزید (رجایي )292 :1373 ،او عقیده داشت كه اگرچه دین ،قدرت ایجاد شور
و هیجان را دارد؛ اما ادیان ازلحاظ مليگرایي وضع یكساني ندارند دینهای ملي نههتنهها مشهكلي
ایجاد نميكنند؛ بلكه به تقویت مليگرایي نیز منجر ميشوند ،اما ادیان جهاني همچهون اسهالم ،در
تقابل با مليگرایي قرار ميگیرند با این همه ،او در نخستین كتابهای  ،اسهالم و ملهيگرایهي را
لیرقابل جمع نميدانست (عنایت )258 :1363 ،الحصری معتقد است كه زبهان و تهاریخ مشهترک
یک قوم بهخودیخود برای ایجاد حس دلبستگي و آگاهي ملهي كهافي اسهت و از ایهن دو عامهل،
تقدم با زبان است (نواختيمقدّم)367 :1389 ،
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از دیدگاه الحصری ،زبان ،حامل فرهنگ ملتهاست و ازطریق ادبیات آنها و دیگهر الگوههای
تولید زبانيشان بیان ميشود زبان ،پیامد یک تاریخ مشترک و ایجادكنندۀ اتحاد فرهنگي است كهه
آرزوی تبدیلشدن به ملت را در میان مردمي با تاریخ مشترک ایجاد ميكند؛ بنهابراین نظهر «رنهان»
بیشتر از این لحاظ رد ميشود و این یک حركت زیركانه از جان
ميسازد كه نق

الحصری است؛ زیرا او را قهادر

«اراده» را در تشكیل ملت تصدیق كند؛ در حالي كه همزمهان ادعها مهيكنهد كهه

شكل ارادهگرایانۀ تعری

ملت نیز وجود دارد؛ اما معتقد است كه «اراده» محصول ملهت بههعنهوان

یک ساخت فرهنگي است كه قدرت تعیینكنندۀ زبان را نشان ميدهد؛ بنابر ایهن ،زبهان در درجهۀ
نخست باقي ميماند؛ در حالي كه اراده در درجۀ دوم قرار ميگیرد بهعالوه ،زبان بههعنهوان عامهل
مقدم فر
نق

ميشود كه نتیجه یا عامل انسجام (نظمدهنده) دوم را به حركت درميآورد كه ميتواند

كاركردی زبان را بهعنوان عامل تشكیلدهندۀ ملت به تمام معنا افهزای

دههد ( Suleiman,

)2003: 134
به گفتۀ الحصری« ،زندگي هر ملت همان زبان اوست و آگاهي او همان تاریخ
كه تاریخ خود را از یاد ببرد ،ولي زبان

است ملتهي

را نگاه دارد ،مانند كسي اسهت كهه آگهاهي و هوشهیاری

خود را از دست بدهد ،اما زنده بماند؛ ولي ملتي كه زبان

را فراموش كند و زبان ملهت دیگهر را

فراگیرد ،از جوهر هستي خود محروم ميشهود و وجهودش جزوهي از وجهود آن ملهت مهيشهود»
(عنایت )256 :1376 ،الحصری هنگام پووه

در كشورهای بالكان ،به این نتیجه رسید كه آنچهه

یونانيها ،بلغاریها و صربيها را كه همه مسیحي هستند ،از ترکها جدا ميكند ،دین نیست؛ بلكه
پیشینۀ متفاوت زباني و فرهنگي آنهاست او دریافت كه بالكانيها میان خود دربهارۀ مسهاول ملهي
خشمآلودتر ميستیزند تا با ترکها وی نتیجه گرفهت كهه تفهاوتههای زبهان و فرهنهگ بهی

از

تفاوتها دیني عمیقاً در ذهن ملتها جهایگرفتههانهد (خهدوری )215 :1374 ،الحصهری نتیجهه
ميگیرد كه ویوگيهای مخصوص این دو مثال در شرایط تجربي برای رد تئوری او بسیار محهدود
است و این نمونهها در حكم استثنا بر قاعده هستند و خود قاعده را (نظریۀ زبهان -قومیهت) نفهي
نميكنند بهعالوه الحصری به فر

منطقي اختالف قطعي بین ملت و دولت ،برای دعهوی اینكهه

سوییس و بلویک دولت هستند و نه ملت ،استناد كرد ( )Suleiman, 2003: 139درنهایت بهنظر
ميرسد الحصری تالشهای زیادی كرد كه مفهوم سكوالر را از مليگرایي عربي تدوین كند و این
مفهوم قادر به ایجاد همبستگي مشترک میان جوامع امروزی باشد الحصری برای تحقق این هدف،
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مهمترین عامل همگوني میان اعراب را لغت و زبان عربي و تاریخ مشهترک قلمهداد كهرد و سهایر
عوامل نظیر موقعیت جغرافیایي ،دین ،اقتصاد و لیره را عوامل انوی دانست
-1-6-3مصطفیکامل
در بررسي افكار مصطفي ،در همان گامهای نخست با پارادوكسهایي روبهرو ميشهویم كهه فههم
آن ،بدون شناخت زمینۀ تاریخي و زباني زمانهاش لیرممكن مينماید اگههر ویوگهيههای فكهری
مصطفي كامل را در چند مورد خالصه كنیم ،با این تقسیمبندی روبههرو ميشهویم -1 :اعتقهاد بهه
ملیت مصری با درنظرگرفتن مردمي در كه سرزمیني بها جغرافیای خاص ساكن هستند  -2اعتقهاد
بههه اتحههاد اسههالم و س هیادت اسههالمي  -3بیههرونرانههدن اسههتعمار و كس ه
بيطرفبودن ناسیونالیسم مصهری ازنظهر مهذه

اسههتقالل مصههر -4

و اعتقههاد بههه وحهدت مسهلمانان و مسهیحیان

مصری ذیل پرچم مصر و درنظرگرفتن ملیت و نهواد بههعنهوان عامهل ایجهاد ایهن اتحهاد (یهاری،
)140 :1392
مصطفي كامل ،نهضت ناسیونالیسم مصر را تبدیل به مبارزهای بيامان ساخت و با معرفي آن به
جهان ،توانست مسألۀ مصر را به مسألهای بهینالمللهي مبهدل سهازد عملكهرد وی ،الگهویي بهرای
ناسیونالیسم مصر شد حتي اشتباهات

مایه عبرتهي بهرای اخهالف وی شهد و بهر جریهان فكهری

ناسیونالیسم مصری ،تأ یری لیرقابلانكار گذاشت (همان)131 :
تاریخ واقعي جنب

وطنپرستي در مصر ،با نام مصطفي كامل آلاز ميشهود كامهل در مسهاول

سیاسي متفكر و صاح نظر نبود و عمر كوتاه خوی

را بیشتر به سهازماندههي و پیكهار گذرانهد؛

ولي شور و شوق او در برانگیختن احساسات وطهنپرسهتانۀ مهردم و نیهز مهرگ نابهنگهام

مایهۀ

محبوبیت او نزد مصریان شد؛ بهگونهایكه نقل اندیشهها و گفتههای او تا مدتها پهس از مهرگ
در هر زمینهای برای مصریان حجت بود این اندیشهها و گفتهها امروزه هرچند سادهدالنه بنمایهد،
بهدلیل تأ یر عمیق آنها در عقاید و احساسات وطنپرستانۀ مصری درخور بررسي است مصهطفي
كامل در سال  1874میالدی 1291/هجری ،در قاهره زادهشد؛ ولي همیشه بدان ميبالید كه نیاكان
از «فالحان اصیل» مصر بودهاند
در سال  ،1905هفتهنامهای بهنام «العالم االسالمي» تأسیس كرد كه بهه نشهر اخبهار مربهو بهه
وقایع كشورهای اسالمي و نیز ترجمۀ مقاالت روزنامههای اروپایي دربارۀ مسهاول جههان اسهالمي
اختصاص داشت؛ ولي بيگمان برجستهترین اقدام او درسازماندهي جنب

وطنپرسهتي در مصهر،
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تأسیس «حزبالوطني» در اكتبر  1907بود حزب وطني بر طبقه یا گروههي معهیّن از مهردم مصهر
تكیه نداشت و بهطوركلي به مساول مربو به عدالت اجتماعي یا مبهارزۀ طبقهاتي چنهدان اعتنهایي
نميكرد؛ بلكه مهمترین و شاید تنها هدف

بیرونراندن انگلیس از مصر بود بدینجهت ،جبهههای

از وطنپرستان مصر بود كه همگي آنان را بههرلهم اختالفهات مسهلكي در مبهارزه بها اشهغالگران
انگلیسي یگانه ميكرد و به همین مناسبت ،آن را گاه «حزبالجالء» (حزب خواسهتار تخلیهه) نیهز
نامیدهاند عجی

نیست كه به گفتۀ عبدالرحمن رافعي ،در نخستین كنگرۀ حزب ،نماینهدگان همهۀ

طبقات و اصناف مردم مصر از اعیان و معاری

گرفته تا برزگهران شهركت كردنهد توفیهق حهزب

وطني در بسیجكردن نیروهای ملي بر ضد انگلیس ،صاح منصبان انگلیسي را سخت نگران كرد و
ازاینرو به تشویق «لُرد كرومر» حزب دیگری بهنام «حزب امت» به رهبهری «حسهن عبهدالرازق»،
از «وطنپرستان اعتدالي» بنیاد گرفت؛ ولي چون بستگي آن با طبقهات حهاكم آشهكار بهود،

مرك

میان مردم طرفداراني نیافت حزب دیگری نیز كه بهنام «حزب اصال مبادی الدستوریه» (اصهال
قانون اساسي) به رهبری شهیخ علهي یوسه

وجهود داشهت ،از عههدۀ رقابهت بها حهزب وطنهي

برنميآمد نزدیک به چهار ماه پس از تأسیس حزب وطنهي ،مصهطفي كامهل در روز دههم فوریهه
 1908به بیماری سل درگذشت روز مرگ او از روزهای فراموشنشدني در تاریخ جنب های ملي
مصر است؛ زیرا مردم مصر مراسم تشییع جنازۀ او را به نمای
ضداستعماری خوی

بزرگي از احساسات وطنپرستي و

مبدل كردند (عنایت)196-209 :1363 ،

كامل مسلک خود را «وطنیه» یعني وطنپرستي مينامید و مقصهود او از وطهن فقهط سهرزمین
مصر بود این نكته ازآنرو نیاز به تأكید دارد كه تا یک ربع قرن پی

از كامل ،سودای محمدعلهي

برای ایجاد كشور عربي یگانهای از مصر و سوریه نیز حكومت ده سهاله پسهر او ابهراهیمپاشها بهر
سوریه سب

شدهبود كه اندیشۀ یگانگي مصر و سوریه بر بنیاد اشتراک دین و زبهان و تهاریخ ایهن

كشورها در مصر قوّت گیرد؛ ولي شكست محمدعلي این فكر را از یادها برد و میل مصریان را بهه
تأیید فردیت و هویت خوی

در داخل امپراطوری عثماني جانشین آن كرد اشغال مصر به دسهت

انگلیس ذهن مصریان را بی

از اوضاع ملتهای دیگر عرب به وحهدت و اسهتقالل ملهي

خوی

از پی

برگرداند و بدیندلیل هنگامي كه مرداني چون نهدیم و مرصهفي و كامهل از وطهن سهخن

ميگفتند ،فقط به مصر نظر داشتند كامل ارزش میرا

مشترک تمدن عرب و همنهوادی (تجهنس)

مصریان و سوریان و نجدیان را انكار نميكرد؛ ولي در این میان وحدت ساكنان سهرزمین مصهر را
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از هر امر دیگر ارج مينهاد مصطفي كامل معتقد بود كه میهن واالترین چیزهاست اخهالص

و عشق به میهن باید از نیروهای اخالق و عشق به پهدر و مهادر نیهز بیشهتر باشهد (لهوین:1378 ،
 )173او اصطال «امت عرب» را بهر عهربههایي كهه در سهایۀ حكومهت خلفهای صهدر اسهالم
ميزیستند ،یا بر بدویان مصر و سرزمینهای دیگر عرب اطالق ميكهرد و بههطهور ضهمني منكهر
وجود ملتي واحد از همۀ اعراب در عصر حاضر بود كامل هرچنهد بهدینگونهه از وطهن تعریفهي
ساده به دست ميداد ،نظرش راجع به ملت ،پیچیده و گاه آمیخته به تناقض بود اسهاس عقایهد او
در اینباره آن بود كه جامعۀ بشری به گروهها یا «شعوب» گوناگون تقسهیم مهيشهود و میهان ایهن
گروهها پیكار و رقابتي مدام وجود دارد وجود ههر ملهت در اصهل ،ناشهي از همزیسهتي گروههي
خاص در سرزمیني خاص است؛ یعني پرورش در محیط طبیعي و جغرافیایي واحهد ،بهزرگتهرین
پیوند همبستگي قومي میان افراد است هر ملت همانند تني است كه سالمت هر اندامي در آن بهه
سالمت اندامهای دیگر وابستهاست و اما شر پایداری هر ملت آن است كه همۀ افهرادش نفهع و
مصلحتي مشترک داشتهباشند و بهخصوص از تعص

نوادی به ضد یكدیگر بپرهیزند نتیجهۀ ایهن

نظر اخیر در آن سخن مصطفي كامل آشكار ميشود كه بیگانگاني كه در میهان یهک ملهت زیسهت
كنند ،پس از چند سال خوی و رفتار آن ملت را ميپذیرند و بدین سب

دیگر نباید بیگانه دانسهته

شوند «خودی»دانسهتن چنهین بیگانگهاني ههیچ شهرطي جهز اقامهت ممتهد در میهان ملتهي معهیّن
نميخواهد؛ این میرا

تفكر «طهطاوی» از سوی محمد عبده نیز دنبال شد؛ او نیز وطن را جایگهاه

زیست و مترادف با مسكن ميگیرد البته عبده با تأ یر از لرب ،وطن را مكاني ميداند كههه در آن
فرد آزادی و حقوق سیاسي برخوردار باشد؛ این حقوق برای فرد وظیفه بههه همهراه دارد و همهین
وظیفه باعث ميشود كه فرد جان و مال خوی
فكری بر افكار الل

را از وطن

حمایت و پاسداری كند این میهرا

ناسیونالیستهای مصری تأ یر گذاشت (یاری)140 :1392 ،

بهنظر كامل ،اساساً میهنپرستي با دینداری ،هیچگونه تناقضي ندارد هركس ميتواند هم مهیهن
خود را دوست بدارد و هم پایبند دین خوی

باشد وی ميگفت« :مها همگهي در مصهر از یهک

ملتیم برخي از مردم ما قبطي هستند و بقیه مسلمان مها دو فریضهۀ بهزرگ داریهم؛ یكهي دینهي و
دیگری میهني فریضۀ دیني قبطیان درخور آن است كه باورهای دیني خود را پاس دارند؛ ازاینرو
اگر با همكیشان خود در جاهای دیگر جهان همدردی كنند ،ایشان را سرزن

نتوان كهرد فریضهۀ

دیني مسلمانان نیز این است كه به اصول درست دین اسالم روی آورند و شایسته و ناپسهند آن را

ناسیونالیسم در آراء اندیشمندان و متفکران اهل سنّت
به دیده گیرند و یگانگي خوی
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را نگاه دارند آنان نیز اگر با برادران دیني خود در جاههای دیگهر

جهان همدردی كنند ،كسي بر ایشان خرده نخواهد گرفت؛ ولي قبطیان و مسلمانان مصر «بههرلهم
اختالفهای دیني» فقط یک فریضۀ میهني دارند و آن خدمت به میهن گرامي خهوی

و پیكهار در

راه استقالل و آزادی آن است» (عنایت)196-209 :1363 ،
-1-6-4اقبالالهوری
محمداقبال الهوری (1877-1938م) یكي از مشهورترین متفكران مسهلمان شهبهقهاره هنهد اسهت
اقبال شاعر ،سیاستمدار و متفكر بزرگ مسلمان در سال  22فوریه  1873در سیالكوت پنچهاب بهه
دنیا آمد كه درحال حاضر در پاكستان واقع شهدهاسهت ( )Samkhaniani, 2013: 168در سهنّت
اسالمي شبهقاره ،از همان ابتدا مجادله بر سر نسبت علم جدید و آموزههای اسالمي ،بهرلم برخهي
مخالفتها ،به نفع برتری علم تجربي جدید و لزوم سازگارسازی آموزههای اسالمي با آن ،خاتمهه
یافتهاست (زاوری)89 :1392 ،
اقبال عليرلم تحصیالت مفصل فلسفه و حقوق در انگلسهتان و آلمهان ،دارای عالیهق شهدید
دیني بود و اسالم را تنها راه نجات بشریت ميدانست وی معتقد بود كه مسهلمانان بهرای احیهای
تمدن باشكوه گذشتۀ خود باید از هرگونه سلطۀ بیگانهه رهها شهوند بهرای ایهن منظهور ،وحهدت
مسلمانان در سراسر جهان اسالم را پی شر الزم ميدانست (شیخ عطهار )430 :1381 ،اقبهال از
داعیان بزرگ اتحاد جهان اسالم بود كه ميخواست مسلمانان در عین وفاداربودن به قلمهرو مهیهن
خوی  ،نسبتبه مسلمانان سراسر جهان عواط

برادرانه داشتهباشهند و همهه در جسهتجوی یهک

هدف باشند او برای اتحاد و بیداری مسلمانان ،پیامهای هیجانآور عرضه مهيكهرد و آنهها را بهه
یادگیری علوم و فنون پیشرفتۀ لربیان ترلی

و توصیه ميكرد؛ ولي تأكید داشهت كهه بهه آداب و

سنن فرسودۀ آنان روی نیاورند ازنظر او ،آداب اجتماعي اسالم در نوع خود بسیار جامع ،عملي و
پاكیزه بودند؛ اما فساد جوامع لربي را از هر حیث وحشتناک ميدانست (اقبال)167 :1368 ،
اقبال جهان اسالم را یک پیكرۀه بههمپیوسته و لیرقابلتجزیه مهيدانسهت كهه اقهوام ،قبایهل و
نوادهای موجود در آن با رشتۀ دین به هم پیوند خوردهاند؛ بنابراین ادارۀ چنین جامعهای بها رییهم
استبدادی -كه ناسازگار با فطرت انساني است -ممكن نیست همچنین نميتوان آن را با حكومت
مردمساالرانه (دموكراتیک) اداره كرد؛ زیرا حكومتهای مردمساالر با عقهل ،اسهالم و معنویهت در
تضادند بهترین حكومت برای ادارۀ امت اسالم ،حكومتي است كه در آن قهرآن قهانون حكومهت،
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كعبه كانون معنویت و ولياهلل رهبر آن باشد اقبال كه فرهنگ اروپا را از نزدیک مشاهده كردهبهود،
در برابر عقل و احساس خوی

آن را ناسازگار توصی

ميكرد و خواستار آن بود كهه مسههلمانان

در دام فرهنگ و تمدن لربي گرفتار نشوند او عواملي چون دوری از قرآن ،نداشتن درک صهحیح
از توحید و آموزهههای دینهي ،نبهود آگهاهي در میهان مسهلمانان ،ملیهتپرسهتي (ناسیونالیسههم) و
لهربپرسهتي را باعهث گمراهي مسلمانان و گسستگي امت اسالمي مهيدانسهت (سهتوده:1382 ،
)70
از گفتارها ،نوشتارها و شعرهای اقبال چنین برميآید كه با ملهيگرایهي ،بهه ویهوه ملهيگرایهي
افراطي در چارچوب اصالتدادن به خاک و خون و تعصبات قومي و نوادی ،سازگاری و همهدلي
ندارد او بر این باور بود كه مليگرایي «سامان زندگي مسلمانان را ویران كردهاست» و تقسیمبندی
كشورهای مسلماننشین با نامهای گوناگون ،كاری نادرست اسهت بهه بهاور او «ایهن ملیهتهها و
رنگهایي كه اشخاص به خود ميدهند- ،تُرک ،هندی ،پاكستاني و انهدونزیایي ،-جعلهي و نهوعي
تزویر است برای اینكه كودک مسلمان وقتي كه از مادر متولد ميشود ،در گوش او ميگوینهد« :ال
اله اال اهلل ،محمد رسولاهلل»؛ پس آلاز و سهرانجام ،ایهن شهعار اسهت پهس چطهور ایهن درس را
فراموش ميكند [و صفت] ایراني ،اندونزیایي ،ترک ،هندی و افغاني [بر خود مينهند] » او دریافت
كه ناسیونالیسم به معني «ملتپرستي» ،از خودخواهي و نواددوستي بشهر سرچشهمه مهيگیهرد كهه
علت اصلي مهمترین دردها و مشكالت اروپاست اقبال در خطابهای كه بهه سهال  1933در شههر
اهللآباد ایراد كرد و طي آن بذر ایجاد كشور پاكستان را افشاند ،ميگوید« :حتي بهرای یهک آن ههم
نميتوانم تصوّر كنم ،آن كسي كه سیاستِ ساختهشده براسهاس عصهبیت و ملیهت را بهر سیاسهت
اسالمي ترجیح ميدهد و با توجه به اصول و مبادی واقعيِ وحدت جامعه نسبتبه اعضای جامعهه
تجاهل ميكند ،چگونه مسلمان شناخته ميشود؟ مسلمان هند درحال حاضر دچار چنهین مشهكلي
هستند» (سعیدی)324-546 :1380 ،
وی در سال  1931به «قاود اعظم» نوشت« :بعد از مطالعۀ طهوالني و تحقیهق دقیهق در حقهوق
اسالمي ،به این نتیجه رسیدهام كه اجرای مقررات شهریعت اسهالم بهدون وجهود دولهت اسهالمي
لیرممكن است » اقبال ميگوید« :قومیت و ناسیونالیسم لالباً دامي اسهت كهه اسهتعمارگران بهرای
انحراف مسلمانان از وحدت گستردهاند؛ اما مسلمین باید بدانند كه سهرزمین اسهالم یكهي اسهت »
تأسیس كشور پاكستان با هویت اسالمي و با عنوان جمهوری اسالمي پاكستان ،اولین مهرۀ تهالش
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فكری اقبال بود مؤسسان پاكستان و پیشاپی ِ همه قاودِ اعظم ،محمدعلي جنا  ،توصهیۀ جاودانهۀ
اقبال به مسلمانان جهان را به كار بست كه گفتهبود:
اقبال در همین خطابه ،فرجهام رویآوردن بهه ناسیونالیسهم را تهوهین بهه اسهالم مهيدانهد او
ميگوید« :ما در زمان حاضر مالحظه ميكنیم كه مسلمانان با توجه به عوار
در تعص ِ خون و نواد شدهاند توجه به این معني ،این پرس
عوار

وطندوستي ،لهرق

را بهه میهان مهيآورد كهه آیها ایهن

لیر از آن تمایالتي است كه بین شخص مسهلمان و تحقهق مقاصهد و ههدفههای اولهيِ

انسانيِ او –كه جزء اصلي رسالت اولي اوست -حاول ميشود؟ و آیا همین احساسات ،منتههي بهه
توهین و اهانت به اركان اصلي اسالم نميشود؟» (سعیدی)542 :1380 ،
بر پایۀ اندیشههای اقبال ،تردیدی باقي نميماند كه او مخال

سرسهخت ناسیونالیسهم افراطهي

است؛ اما به این بسنده نميكند و آشكارا ناسیونالیسم در چارچوب كشورهای گوناگون را نیهز بهه
چال

ميگیرد او در آرزوی انترناسیونالیسم اسالمي بر مدار دین ،با پیمودن صرا مستقیم است

بر این اساس ،برای مسلمانان فقط یک هویت اصلي قاوهل اسهت و آن هویهت اسهالمي اسهت او
هویت ملي را دستِكم در نگاه آرماني خود ،نميپذیرد؛ ازاینرو ایرانيبودن ،تُرکبودن ،عرببودن
و هندیبودن ،در نگاه او بيمعني و لیرقابل دفاع است
-1-6-5ابوالعلیمودودی
ابههوالعلي مههودودی در 1282ه ش1903 /م در حیههدرآباد هندوسههتان متولههد شههد وی تهها سههال
1320ه ش1941 /م به فعالیتهای علمهي اشهتغال داشهت؛ امها در ایهن سهال بها تأسهیس حهزب
«جماعت اسالمي» كه با الهام از اندیشههای «حسن البنا» و جنب

اخوانالمسلمین صورت گرفت،

پا به عرصۀ فعالیتهای سیاسي گذاشت مودودی ههدف از تأسهیس ایهن حهزب را تهالش بهرای
تشكیل دولت اسالمي اعالم كرد وی برای تبیین و تشریح این هدف ،قری

یکصد كتاب و مقاله

به رشتۀ تحریر درآورد و در تالش برای تحقهق آن ،بارهها از سهوی مقامهات دولتهي كهه مخهال
اندیشه و عمل سیاسي او بودند ،بازداشت شد؛ ولي پس از استقاللیافتن پاكسهتان ،پشهتیبان رییهم
سیاسي این كشور باقيماند با این وص  ،او بهعنوان یک مُصلح ،متفكر و مبهارز سیاسهي شهناخته
شدهاست مودودی معتقد است كه اولین فصل ممیز و خصوصیت حكومت اسهالمي كهه آن را از
سایر حكومتها متمایز قرار ميدهد این است كه عنصر ملیت (حس عالقهۀ مفهر بهه ملیهت) در
ایجاد و تركی

آن سهمي ندارد (مودودی)8 :1340 ،
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به عقیدۀ مودودی ،اندیشۀ ناسیونالیسم نیز در واكن

به ظلم و سهتمگریههای طاقهتفرسهای

كلیسا و متولیان امور دیني و سزارها بهوجود آمد این ایدوولویی در آلاز ظهور خهود بها تكیههبهر
اصل حاكمیت و این نكته كه قدرت سیاسهي ریشهه در خواسهت و ارادۀ ملهتهها دارد و آنهان در
تعیین سرنوشت خوی

آزاد و محقاند ،در پي رهایي انسان از زیر یوغ ظلم و سهتم قهدرتههای

سیاسي و معنوی در دوران قرون وسطي بود؛ قدرتهایي كه هیچ قید و بندی را گردن نمينهادنهد
و به هیچ قاعده و قانوني پایبند نبودند؛ اما آنچه در این میان تازه و جدید بهنظر ميآمد ،جایگزیني
اندیشۀ حاكمیت انسان بهجای اندیشۀ حاكمیت الهي بود كه ادعا مهيشهد حاكمیهت واقعهي از آنِ
مردم است و نه از آنِ خدا و متولیان امور دیني نكتهای كه بهتدریج به هرگونه دخالهت و حضهور
دین در حوزۀ اجتماعي مخالفت ورزید و بدینترتی

موج

به حاشیهراندهشهدن دیهن در حهوزۀ

اجتماعي شد بهعقیدۀ مودودی ،ناسیونالیسم صورتي از جاهلیت است كه در آن انسان محور همۀ
امور قرار ميگیرد و مسئولیت ادارۀ شئون فردی و اجتماعي خود را بدون خدا قبهول مهيكنهد در
چنین جامعهای مبنای قوانین ،مقررات ،تصمیمات ،اقدامات ،برنامهها و فعهل و انفعهاالت فهردی و
اجتماعي ،به اراده و تمایل مردم است و مَشي سیاسي نیز بر طبق منافع و مصالح انسانها و ملتها
تعیین ميشود (مودودی)10 :1333 ،
او در همین چارچوب مينویسد« :امروزه بهاالترین ارزشهها ،هنجارهها ،آمهال و انگهارهههای
اخالقي و معیار اساسي برای سنج

حسن و قبح امور ،منافع ملي است بر این اساس ،ههر آنچهه

برای منافع ملي و عمومي مفید و با آن منطبق باشد ،سودمند و ارزشمند است؛ اگرچه ظلم و باطل
باشد و هر آنچه با آن انطباق نداشتهباشد و به حال آن مضر باشد ،ضدارزش تلقي ميشود؛ اگرچه
ممكن است ،عین عدالت و حق باشد حتي گفته ميشود افراد و ملت ميبایست در اعتال و تهأمین
منافع ملي بكوشند و در صورت لزوم ،جان ،مال و هستي خود را فهدای آن كننهد» ( Muwdudi,

)1989: 22-26
با این حال ،مودودی با تمایز میان دو مفهوم «ملیت و ناسیونالیسم» ،با ملیت مخال
مخههال

ناسیونالیسههم بههه معنههای ح ه

وطههن ،تعص ه

نیست او

و عصههبیت آگاهانههه و نههه كوركورانههه و

خصومتآمیز نسبتبه ملت و نوادی خاص و حس وفاداری فرد به امتي نبود و عقیده داشهت كهه
ملیت امری فطری است كه فرد از بهدو تولهد تها مهرگ ،در درون و ذات خهود دارد او همچنهین
ناسیونالیسم بهمثابۀ مكانیسمي برای كسه

اسهتقالل ملهي را ههدفي سهالم و حاكمیهت ملهت بهر
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مقدرات جامعۀ خود را حق هر ملتي قلمداد ميكرد و معتقد بود این امور هیچ تعارضي با اصول و
مبادی اسالم ندارند (مودودی)11-12 :1333 ،
مودودی مليگرایي را از این حیث كه براساس نواد و تبار بنها یافتههاسهت ،مهورد انتقهاد قهرار
ميدهد و معتقد است كه حكومت اسالمي فاقد مرزهایي بهصهورت مرزههای ملّهي اسهت بهدین
ترتی

وی معتقد به انقالبي جهاني برای برقراری حكومت اسالمي اسهت ایهن انقهالب از سهوی

امّتي صورت ميگیرد كه همۀ تفاوتهای خود را به كنار گذاشتهاند و بهصورت متحد این انقهالب
را شكل ميدهند انقالب موردنظر مودودی انقالبي اخالقي و فرهنگي است كه از الیههای بهاالیي
جامعه آلاز ميشود و به بدنۀ جامعه جریان ميیابد وی هدف از جهاد را نیز زمینهسازی برای این
انقالب فراگیر ميداند ازنظر وی جهاد برای این صورت ميگیرد تا نظهامههای سیاسهيای كهه بهر
بنیاني لیر از خداپرستي بنا یافتهاند ،از میان بروند تا زمینه برای انقالب جهاني اسالمي فراهم آیهد
(علویپور و حسنيفر)97-115 :1391 ،
شبهقارههندبااندیشمندانعربدربارۀناسیونالیسم
 -1-7مقایسۀآراءاندیشمندان 
در مقالۀ حاضر به بررسي آراء و اندیشههای متفكرانهي مثهل كهواكبي ،الحصهری ،كامهل ،اقبهال و
مودودی دربارۀ ناسیونالیسم پرداخته شدهاست و از بین این متفكهران كهواكبي ،الحصهری و كامهل
متفكران عربزبان و اقبال و مودودی از متفكران شبهقاره هند هستند با مرور آراء و اندیشههههای
این متفكران در قسمت فوق ،در اینجا به مقایسۀ نظرات ایهن متفكهران در رابطهه بها ناسیونالیسهم
پرداخته شدهاست و این متفكران ،بهه متفكهران عهرب (كهواكبي ،الحصهری و كامهل) و متفكهران
شبهقاره هند (اقبال و مودودی) تقسیم شدهاند اولین و مهمترین تفاوتي كه در بین اندیشههای این
متفكران وجود دارد ،این است كه هر سه متفكر عرب دیدگاه مثبتي به ناسیونالیسم دارند؛ اما اقبهال
و مودودی با بحثهای ناسیونالیستي در جهان اسالم كامالً مخال اند در این زمینهه مهيتهوان بهه
مصطفي كامل اشاره كرد كه نهضت ناسیونالیسم مصر را تبدیل به مبارزهای بهيامهان سهاخت و بها
معرفي آن به جهان ،توانست مسأله مصر را به مسألهای بینالمللي مبدل سازد همچنین ميتوان بهه
اقبال اشاره كرد كه با بحثهای ناسیونالیستي كامالً مخال

بود و همهین موضهوع را عامهل اصهلي

بدبختي جهان اسالم و بهعبارتدیگر ،رویآوردن به ناسیونالیسم را توهین به اسالم ميدانست در
اینجا ميتوان به اندیشههای مودودی اشاره كرد كه معتقد است« :ناسیونالیسم ،صورتي از جاهلیت
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است كه در آن انسان محور همۀ امور قرار ميگیرد و مسئولیت ادارۀ شئون فردی و اجتماعي خود
را بدون خدا قبول ميكند و درحقیقت حاكمیت به انسانها واگذار ميشود و قدرت قانونگهذاری
در دست مردم قرار ميگیرد »
از دیگر تفاوتها ميتوان به تأكید زیاد متفكران عرب ،بر عرببهودن بههجهای مسهلمانبهودن
اشاره كرد؛ درحالي كه متفكران شبهقاره هند ،فارغ از ملیت بر اسالم تأكید بیشتری داشتند در ایهن
رابطه هم ميتوان به كواكبي اشاره كرد كه بهعنوان پهدر ملهيگرایهي عهرب شهناخته مهيشهود؛ در
صورتي كه هم اقبال و هم مودودی تأكید زیادی بر جهان اسالم بهعنوان یک كهل واحهد فهارغ از
ملیت دارند عالوهبر دو تفاوت فوق ميتوان به تأكید زیاد متفكران عرب ،بر زبان عربي اشاره كرد
كه در این زمینه ميتوان به الحصری كه بهعنوان بنیانگذار نظریۀ قومیت عرب شهناخته مهيشهود،
اشاره كرد الحصری معتقد است كه زبان و تاریخ مشترک یک قوم به خودیخود برای ایجاد حس
دلبستگي و آگاهي ملي كافي است و از این دو عامل تقدّم با زبان است؛ درحالي كه ههم مهودودی
و هم اقبال معتقد به چنین موضوعي نبودند
تأكید زیاد متفكران عرب بر ملیت نیز ازجمله دیگر تفاوتهایي است كه متفكران شبهقاره هند
و بهخصوص اقبال با این موضوع كامالً مخهال

هسهتند اقبهال در ایهن رابطهه معتقهد اسهت كهه

تقسیمبندی كشورهای مسلماننشین با نامهای گوناگون ،كاری نادرست اسهت بهه بهاور او« ،ایهن
ملیتها و رنگهایي كه اشخاص به خود ميدهند –تُرک ،هندی ،پاكستاني و اندونزیایي ،-جعلهي
و نوعي تزویر است و قومیت و ناسیونالیسم لالبهاً دامهي اسهت كهه اسهتعمارگران بهرای انحهراف
مسلمانان از وحدت گستردهاند؛ اما مسهلمانان بایهد بداننهد كهه سهرزمین اسهالم یكهي اسهت » در
صورتي كه متفكران عرب و بهخصوص مصطفي كامل ،تأكید زیادی بر ملیهت و بههخصهوص بهر
مصریبودن دارند
استفادۀ ابزاری از دین در خدمت آرمانهای ناسیونالیسم ازجمله دیگر تفاوتهایي است كه در
بین متفكران عرب و بهخصوص در بین اندیشههای كواكبي و الحصری بهكرات دیدهمهيشهود در
این رابطه ميتوان به كواكبي اشاره كرد كه معتقد بود دینداری با میهنپرسهتي منافهات نهدارد؛ امها
دین را ابزاری در خدمت آرمانهای میهني ميدانست در صورتي كه متفكران شبهقهاره هنهد ،ههم
اقبال و هم مودودی ،دین را بهعنوان مهمترین عامل انسجام مسلمانان ميداند
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جهگیری
 -2نتی 

اولین بارقههای ناسیونالیسم در قرن  18میالدی شكل گرفت در جریان انقالب فرانسه زمهاني كهه
سیستم قدیم حكهومتي جهای خهود را بهه قهانونگهذاری مردمهي داد ،ایهن بحهث بهه میهان آمهد
ناسیونالیستها ملت را بهمثابۀ یک واحد فرهنگهي و سهرزمیني و در قاله

بنیهان لهایي اتحهاد و

همبستگي عَلم كردهبودند؛ پس در عمل عدۀ اندكي از ناسیونالیستها با مهذه

در مقهام ایمهان و

تحكیمكنندۀ همبستگي اجتماعي خصومت داشتند همچنین بسیاری از ناسیونالیستههای سهكوالر
در مواجهه با تقسیمبندیهای دینهي درون ملهتههای سهرزمیني ،از تفكیهک میهان ایمهان دینهي و
همبستگي اجتماعي طرفداری كردهاند
براساس یافتههای تحقیق حاضر ميتوان این متفكران را در دو جبهۀ مخال

قرار داد كه جبهۀ

اول آن را نظرات اقبال الهوری و مودودی تشكیل ميدهد و جبههۀ دیگهر شهامل متفكرانهي مثهل
كواكبي ،كامل و الحصری است متفكراني مثل اقبال الهوری و مهودودی مخهال

ناسیونالیسهم در

معنای لربي هستند و با ناسیونالیسم به معنای مدرن اروپایي آن مخالفند و ناسیونالیسم را مخالفت
با اسالم و وحدت اسالمي ميدانند و از سوی دیگر ،متفكراني مثل كواكبي ،كامل و الحصری قرار
دارند كه موافق ناسیونالیسم هستند و ناسیونالیسم را عامل شكوفایي اسهالم و بههخصهوص جههان
عرب ميدانند عالوهبر این ،متفكران عرب ،تأكید زیهادی بهر عهرببهودن دارنهد؛ ولهي متفكهران
شبهقاره ،فارغ از همۀ ویوگيها بر مسلمانبودن تأكید دارند و این خود یكي دیگر از تفهاوتههای
این دو جبهۀ فكری است همچنهین ،تأكیهد زیهاد متفكهران عهرب بهر ملیهت نیهز ازجملهه دیگهر
تفاوتهای این دو جبهۀ فكری است و متفكران شبهقاره را از متفكران عرب جدا ميكند متفكران
شبهقاره هند و بهخصوص اقبال ،با این موضوع كامالً مخال

هستند اسهتفادۀ ابهزاری از دیهن در

خدمت آرمانهای ناسیونالیسم ،از دیگر تفاوتهای میان این دو جبههه اسهت و مرزههای ایهن دو
جبهه را بارزتر كردهاست
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