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  2محسن الویري

  چکیده

باشـد کـه بـر بنیـان اي تاریخی، در بخشی از جهان اسلام مـیگرایی عربی مقولهناسیونالیسم یا ملی

اخلی، استعمار خارجی و گرایی عربی واکنشی در برابر استبداد دشکل گرفته است. ملی» خودي و بیگانه«

هـا را در ابعـاد اجتمـاعی، تـاریخی، اي وارداتی که تلاش کـرد هویـت ملـی عـرباشغالگري بود. اندیشه

جغرافیایی، سیاسی، دینی، میراث فرهنگی، زبان و ادب احیا کند و از ایشان ملتـی یکپارچـه بسـازد. ایـن 

نهایت توانست پس از جنگ جهانی دوم به حرکت که از نیمه دوم قرن نوزدهم به آرامی شکل گرفت در 

هاي سستی و ضعف این جریان از دهه هفتـاد میلـادي حرکت غالب در جهان عرب تبدیل شود؛ اما نشانه

هاي آن در تحولات هایی را در جهان عرب پدیدار ساخت که بازتابها و بحرانبه مرور بروز کرد و ناکامی

اش هاي کنـونیرایی و چگونگی این ناکامی، ابعاد آن و بازتابجاري قابل پیگیري و مشاهده است. اما چ

با توجه به بستر تاریخی و عوامل انسان موثر در این جریان چنانچه بایسته است مورد توجه قرار نگرفتـه 

عنوان یـک راه توانست بهاي وارداتی است، اصولا نمیگرایی عربی از آن جا که اندیشهاست.(پرسش) ملی

ساز تبدیل شد.(فرضیه) این نوشتار کوشش خواهـد د به همین دلیل خود به یک عامل بحرانحل شمار رو

هـا و ها، بحرانکرد با بررسی تاریخی، شناسایی عوامل پیدایش و تطور این اندیشه، عوامل و ابعاد ناکامی

فی و تحلیلـی گرایی عربی را تبیین کند. (هدف) براي نیل به این مهم روش توصیهاي کنونی ملیبازتاب

ي وارداتی در ابعاد سیاسـی، عنوان یک اندیشهگرایی بهبه کار گرفته خواهد شد (روش) اثبات ناتوانی ملی

                                              
  (نویسنده مسؤول) طفی العالمیهجامعه المص . عضو هیات علمی گروه تاریخ1

   . دانش یار گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم2

  24/6/1396تاریخ پذیرش:                                26/3/1396تاریخ دریافت: 
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هـا در وجـوه بازگشـت اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و بحران آفرینی این جریان و بازتـاب ایـن بحـران

هاي تکفیـري و ایجـاد و تقویت گروه کاران سنتی و وابستهگیري محافظهاي، قدرتگران فرامنطقهسلطه

تأخیر گسترش و غالب شدن گفتمان اعتدالی و تقریبی اسلام گرایان از جمله دستاوردهاي ایـن پـژوهش 

 است.(دستاورد)

 واژگان کلیدي

  هاي تکفیري؛ محافظه کاران سنتیگرایی عربی؛ نا کارآمدي؛ جهان اسلام؛ گروهملی

 

  مقدمه

از اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت. متفکران نواندیش مسـلمان  گرایی عربیبنیان نظري ملی

) خـود را بـه 1876 – 1909ویژه دوره عبدالحمید(یا مسیحی در واپسین روزگار خلافت عثمانی به

لحاظ داخلی در محاصره استبداد، تبعیض و ناکـارایی و بـه لحـاظ خـارجی مواجـه بـا اسـتعمار و 

ها مقاومت اه حلی رفتند تا به واسطه آن در برابر این بحراندیدند ناگزیر به دنبال راشغالگري می

  کنند.

اي که توانست الگوي موفقی را فراروي این نواندیشان قـرار دهـد، همـان ترین جامعهنزدیک

جامعه اروپا و عقبه فکري آن بود. راه حلی نیز که متفکران نواندیش مسلمان در پیش گرفتند نیز 

هاي آن در آثار ادبی و سیاسی جنبش ترکان جـوان در د که اولین نشانهگرایی لیبرال بونوعی قوم

ــاهده  ــل مش ــتی قاب ــانه و لیبرالیس ــاهیم نواندیش ــد مف ــوزدهم و تولی ــرن ن ــه دوم ق ــل نیم اوائ

) اما بد عهدي ترکان جوان در خصوص اصلاحات و اجباري نمودن 147-144:  1385است.(یاقی،

گرایانـه ایشـان را در پـی یش عرب شد و واکـنش قـومزبان ترکی باعث دلسردي متفکران نواند

گرایی عربی با هدف مبارزه با اسـتبداد، تبعـیض، ) از این روقوم32 – 24: 1368.(درینیک، 1داشت

  ماندگی و استعمار و اشغالگري پدید آمد.فقر و عقب

 گرایـان لیبرالـی را بـرگیري جغرافیاي سیاسی طبقه عـربفروپاشی حکومت عثمانی و شکل

صحن قدرت رساند که مدعی رفع استبداد، تبعیض و همه عوارض دوران عثمانی و وحدت عربـی 

هاي متعدد ناکامی این اندیشه را در اي دیگر پیشرفت و بحرانبودند؛ اما در عمل حکایت به گونه

                                              
  ، ترجمه فرنکیس اردلان، تهران: جاویدان.1368. درینیک، ژان پی یر، 1
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گر ساخت و جهان عرب، خاورمیانه و در یک کلام جهان اسـلام را بـا بازتـاب و عرصه عمل جلوه

  هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی آن مواجه نمود.رزهلپس

  گرایی عربیو ملی ناسیونالیسم مفهوم

هایی نظیر مـیهن پرسـتی و وطـن شود. مترادفگرایی ترجمه میناسیونالیسم در فارسی ملی

گرایی ریشه در واژه ملت دارد و توان براي این مفهوم در نظر گرفت؛ هرچند ملیپرستی را نیز می

مفهوم ملت یا ملی از واژگان نوظهور معاصرند که از اندیشه و تاریخ سیاسـی اروپـا نشـأت  هر دو

) در واقع عامل شکل دهنده ملیت و ملت همزیستی گروهی 105ص  :1387 پورشریفاند.(گرفته

خاص در سرزمینی واحد است که منافع و مصالح مشترکی را بـراي خـود در نظـر دارنـد و داراي 

  1باشد.احساس وابستگی ژرف و وفاداري به میهن و سرنوشت مشترك میمشخصاتی نظیر 

گاه «کند: گرایی را با توجه به تاریخ اندیشه سیاسی این گونه تعریف میحمید عنایت نیز ملی

کند، گاه گردد که از استقلال و آزادي ملتی در برابر متجاوز بیگانه حمایت میبه جنبشی اطلاق می

و در صورت افراطی به برتري ملتـی  -به تافته جدا بافته بودن یک ملت –ه به باوري روشنفکران

  )198ص  :1380عنایت، ».(گرددبر سایر ملل اطلاق می

آگاهی ملـت عـرب از  –ها در این باره توان علی رغم تمام اختلافگرایی عرب را میاما ملی

و پیوندشان در یک موجودیـت  اش با دیگرانقومی –هاي فرهنگی، زبانی وجود تمایزها و تفاوت

خاص و بیان این موارد در قالبی سیاسی دانست که آرزوهاي ایشان را براي زندگی آزاد، مسـتقل 

تر آن است که آن را مفهومی جدیـد مربـوط بـه قـرن کند. برهمین اساس درستو بهتر بیان می

  )290رجایی، ص نوزدهم بدانیم.(

دهم در تعریف ناسیونالیسم بیشـتر معنـاي اول را در اندیشوران مسلمان عرب نیز در قرن نوز

کردنـد. اش مـیترجمـه وطنیهآوردند و به اند و آن را ابزاري ضداستعماري به شمار مینظر داشته

  )199(عنایت، همان، ص 

                                              
1. Kohn Hans: The Idea of Nationalism, New York: Macmillan. P. 15. 
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  گرایی عربی تحلیل چرایی و چگونگی پیدایش و گسترش ملی

  . استبداد عثمانی و نواندیشان عرب مسلمان و مسیحی1

-پیدایش ناسیونالیسم در جهان عرب معلول علل درونی و بیرونی است. از جمله این علل می

عنوان یک علت درونی پناه بردن متفکران جهـان عـرب اشاره نمود که به استبداد داخلیتوان به 

هـا در هـا و عـربعنوان یک راه حل باعث شد. در واقع تا آن زمان کـه تـركبه ناسیونالیسم به

-) بودند، عرب1909-1876وري عثمانی به یک اندازه زیر فشار استبداد سلطان عبدالحمید(امپراط

دانستند تا تحت تأثیر این اندیشه، واکنشی قومی از خود بروز دهنـد؛ ها خود را قومی جداگانه نمی

هـا بـر دیگـر و برتري جویی فرهنگی و سیاسی تـرك 1908از سال » ترکان جوان«اما با انقلاب 

ها نیز هویت مستقل خـود را جویـا شـدند و در ایـن رهگـذر از موجود در امپراطوري، عرب اقوام

؛ درینیـک، 226 – 227: 1389عنایت، تاریخی افتخـارآمیز خـود مـدد گرفتنـد.( –میراث تمدنی 

1368 :34 – 32 (  

هاي فزاینده در دولت عثمانی که از اواخر قرن هفدهم شـروع شـده بـود، فشـاري این بحران

افزون بر اتباع غیرترك از جمله اعراب در پی داشت. در همین دوره است که پـان اسلامیسـم روز

یابد و ضمانتی بـراي اسـتبداد عنوان ابزاري در دست سلطان عبدالحمید کارکردي حکومتی میبه

  1شود.وي شمرده می

 1898) که در سال 1854 – 1902کواکبی(» طبایع الاستبداد«از همین رواست که کتاب 

در مصر منتشر شده بود و احساسات قوم گرایانه عرب را به صورتی واضح بیان کرده بـود، مـورد 

هـا را فـارغ از مـذاهب بـه یگـانگی عنوان یـک پشـتوانه نظـري، عـربگیرد و بهتوجه قرار می

  2شمارد.می حقی عربیخلافت را » ام القري«خواند و در کتاب فرامی

امیدي به ترکان و اصلاحات فرهنگـی سیاسـی و اجتمـاعی  با این وضعیت اعراب مسلمان نه

عنوان عامل وحدت بخش و استبدادستیز تکیه کنند. از توانستند به اسلام بهایشان داشتند و نه می

این رو به دنبال راهکار هویت بخشی قومی خویش رفتند تا بلکه به این وسیله بتوانند از آلام خود 

                                              
1. Vladmir.B.Lutskii, Modern History of the Arab Countries, Moscow, (Progress 

Publishers 1969), PP 24, 323,324.) 
2. George Antonius, the Arab Awakening, (Beirut, Libarie of Liban 1969), PP. 97 – 

98. 
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  بکاهند و به آمال خود برسند.

از سوي دیگر نباید نقش مسیحیان عرب را نیز در این زمینه نادیده گرفت. مسـیحیان عـرب 

بردند؛ از سویی اهل ذمه و گـاه تـا حـد دشـمن دیـده در سوریه و لبنان از ستمی دوگانه رنج می

 – 227عنایت، شدند و از طرفی مانند دیگر اقوام غیرترك محکـوم اسـتبداد عثمـانی بودنـد.(می

226(  

حاظ اجتمـاعی خصیصـه اصـلی همـه روشـنفکران مسـیحی کـه ایشـان را از همتایـان به ل

نمود این حقیقت بود که آنان در جامعه اسلامی بـه معنـاي واقعـی کلمـه مسلمانانشان متمایز می

بیگانه بودند. در این بین فرقی بین مارونی، ارتدکس یونانی یـا عـرب پروتسـتان نبـود و خلافـت 

شد. ارزوي ایشان آزادي توسط فرانسه، بریتانیا حاکمیت خارجی شمرده میعثمانی براي آنان یک 

یا هر قدرت دیگر اروپایی بود. به همین خاطر تجربه مصیبت بار کنـده شـدن از دیـار خـویش و 

شد. به لحاظ فکـري نیـز ویژگـی اندیشـور مهاجرت در تمامی آنان به صورت مشترك یافت می

هاي مطلق گرایی بود. بـر همـین و عصیان علیه همه شکلمسیحی تمایل شدید به عقل گرایی 

ویژه روزنامه نگاران و ناشران برجسته شهروندانی مطیع نبودنـد و بـا فکر مسیحی بهاساس روشن

صص  :1368(شرابی،  همه وجود آماده ایجاد تغییرات اجتماعی و پذیرش تمدن جدید اروپا بودند.

24 – 21(  

کار ویژه روشنفکران عرب مسیحی در جامعه اسـلامی عـرب،  تریناز این منظر است که مهم

گونه از متفکران بنیان سازمان سیاسی هاي آن بود. اینکنندگان ارزشتفسیر غرب و تغذیه توجیه

کردند کـه کردند نه یک جماعت دینی. آنان اعلام مییک اجتماع را بر یک جامعه ملی استوار می

نها با عقل، ترقی و زمانه ناسازگار است، بلکه با آگـاهی جدیـد اندیشه دولت تئوکرات عثمانی نه ت

از میراث تاریخی، تمدنی و هویت عرب نیز در تضاد است. در نظـر ایشـان دیـن مشـترك لزومـا 

سرنوشت مشترك را به دنبال نداشت و تجربه حکومت عثمانی بر اتباع غیرترك خویش این نکته 

  )25سیونالیسم غیردینی در میان ایشان پدیدار شد.(همان، ص کرد. از این رو اندیشه نارا تأیید می

 ناشی تمایل این لیبرالیسم، کرد تامی تکیه ناسیونالیسم بر بیشتر غالباً عرب ناسیونالیسم البته

 وحـدت بـدیلی جستجوي عثمانی و امپراطوري از ویژه اعراب مسیحیاعراب به خواهی جدایی از

 اخـوت میـراث بسـوي و دانسـته مردود را مذهبی تعصب ملگی،ها جبود. آن» عربیت« در آفرین

 فرهنـگ و گرفت عرب رونق ادبیات و زبان يمطالعه ترتیب بدین. خواندندمی فرا تسامح عربی و

  )57(حنفی، ص.داشتند تعلق واحد وطن به تمامی اعراب هااز نظر آن. شدند تألیف عربی هايلغت
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 1874)، ناصیف یـازجی(1883 – 1819پطروس بستانی(توان به از جمله این اندیشمندان می

) اشــاره کــرد. بســتانی و یــازجی بــه گــردهم آوردن 1916) و نجیــب عازوري(متوفــاي 1800 –

رهاورد ایـن حرکـت بـود کـه  1857در سال » انجمن علمی سوریه«اندیشوران پرداختند. تأسیس

  1فکران عرب را فارغ از علایق مذهبی متحد ساخت.روشن

را در پـاریس بنیانگـذاري نمودنـد و » جامعـه عـرب«زوري نیز با همراهی کواکبی نجیب عا

هاي فرهنگی و نژادي بـین عـرب و تـرك، را منتشر کردند که بر تفاوت» استقلال عرب«نشریه 

تقـوي، نمود.(برتري عرب بر ترك و جدایی و استقلال ملت عرب از حکومت عثمـانی تأکیـد مـی

1360 :40–39(  

احتمالاً  -)1857 – 1885دانست و ادیب اسحاق(میهن دوستی را جز ایمان میپطرس بستانی 

عقیده عصبیت در نظریه ابـن خلـدون را دوبـاره بـه کـار  -فکر مسیحیعنوان نخستین روشنبه

تعریف کرد. صرف نظر از نوع پرداختن به » میهن دوستی و ناسیونالیسم«گرفت و آن را براساس 

گرفت، دست کـم ایـن روشـنفکران اي یا حتی عثمانی میی؛ منطقهگرایی که گاه شکل عربملی

چهارچوب فراگیري را به وجود آوردند که نسل تحصیل کرده در حال پیـدایش عـرب از اندیشـه 

دور شـوند و  –جمال بـود که محصـول افکـار سـید -هاي اسلام یگانگی اسلامی مبتنی بر آموزه

  )75–76ابند.(شرابی، درباره جامعه، نظري غیردینی و سکولار بی

آمیـز حکومـت عثمـانی نسـبت بـه اتبـاع غیرتـرك مسـلمان و در واقع نوع رویکرد تبعـیض

گیري بد عهدي ترکان و شکل 2غیرمسلمان خویش، شکست اصلاحات در درون حاکمیت عثمانی،

طبقه نخبه و تحصیل کرده که درکی درست از استبداد داشـت و الگوهـاي دیگـري را از جامعـه 

  ) در نهایت باعث گرایش به اندیشه ناسیونالیسم شد.71 نمود،(عنایت،می معرفی

  ، کارکرد دوگانه ترغیب و تهدیداستعمار. 1

بود. اسـتعمار در » استعمار«گرایی راند ها را به سوي اندیشه ملیعامل مهم دیگري که عرب

بدعهـدي ترکـان قـوم  ها وزمره عوامل بیرونی بود که در ترکیب با ناکارآمدي و تبعیض عثمانی

                                              
1. Antonius, pocit, P 51 – 54. 
2. Lutskii, Op.cit, pp332 – 333. 

  .11و همچنین عنایت، سیري در اندیشه سیاسی عرب، ص 
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گیري ناسیونالیسم عربی را فراهم آورد. بـه نظـر گراي لیبرال توانست ضلعی دیگر از مثلث شکل

رسد همه متفکران عرب از ابتدا در برابر داستان استعمار همداستان نبودند. در آغـاز مصـریان می

سـپس انگلسـتان در م و 1798بودند که با توجه به اشغال سرزمینشان از سوي فرانسـه در سـال 

) اما فراگیر شـدن اندیشـه 18م ضرورت اتحاد و مبارزه با بیگانگان را دریافتند؛(همان، 1882سال 

  اي سهمگین براي اندیشمندان عرب بود.اتحاد در برابر استعمار نیازمند گذشت زمان و تجربه

راه دوستی انگلستان که در جریان جنگ جهانی اول براي درهم شکستن امپراطوري عثمانی 

نمود و استقلال ایشـان را در با اعراب را در پیش گرفته بود و آنان را در مسیر استقلال تشویق می

وعده داده بود، پس از جنـگ دو سـند متعـارض » مکماهون -شریف«خلال مکاتبات معروف به 

ي و وعده بالفور را آشکار ساخت و در عمل نشان داد، شـریک قابـل اعتمـاد» پیکو –سایکس «

براي اعراب نبوده است. فرانسویان نیز که از میانه قرن نوزدهم تـا آن زمـان محبـوب متفکـران 

آمد، پس از جنگ و براساس خواهی، استقلال و بشردوستی به حساب میعرب بود و مظهر آزادي

گرایـان عـرب شـام در تنگـه قراردادش با انگلستان چهره استعماري خود را نشان داد و بـا قـوم

  )243ن نبردي خونین نمود.(همان، میسلو

گراي عرب که تا پیش از این بین تمدن غرب و استعمار آن جا بود که روشنفکران ملیاز این

هاي مـورد ادعـاي غـرب بـا دیـده تردیـد شدند به تردید افتادند و در همه ارزشتفاوت قائل می

  هاي خود تکیه کنند.بایست بر داشتهنگریستند و دریافتند می

رفتند پـس از جنـگ عنوان مظاهر تمدن غرب به شمار میگلستان و فرانسه که تا دیروز بهان

هاي کوچک، متفرق و ضعیف عرب را فراهم آوردنـد و عربـان را از جهانی اول زمینه ایجاد دولت

یگانگی قومی مورد انتظار در قالب یک ملت واحد، یکپارچـه، قـوي و مسـتظهر بـه یـک تمـدن 

  )28–29: 1369، خدوريمحروم کردند.( تاریخی پرافتخار

ویژه پـیش از جنـگ جهـانی اول در زمینـه اسـتفاده از تـوان مصـریان را بـهدر این بین می

گرایی عربی در جهت مبارزه با استعمار پیشگام دانست و جنبش ملی مصریان را چه در زمان ملی

شی دینی جمال، واکنشـی در ) مانند نواندی1908عرابی پاشا و چه در زمان مصطفی کامل (وفات 

اش مبارزه و اسـتقلال از انگلـیس بود.(عنایـت، برابر استعمار غربی به حساب آورد که هدف اصلی

207  (  

در نهایت با تأیید حق قیمومت فرانسه و انگلستان بر کشورهاي عـراق، فلسـطین، سـوریه از 

ی عـرب متکـی بـر حمایـت گرایتیر خلاصی بر اندیشه قوم 1920الملل در سال سوي جامعه بین
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  )301: 1386 بورلو،استعمارگران وارد آمد.(

کسـب  یکـم.هاي خود را حـول سـه محـور اسـتوار سـاختند: گرایان تلاشاز این پس ملی

 دوم.خودمختاري و استقلال از طریق شورش و عدم همکاري با اشغالگران انگلیسـی و فرانسـه، 

  3فلسطینیان. پشتیبانی از سوم.احیاي اندیشه وحدت عربی و 

عنوان یک عامل خارجی کارکردي دوگانه داشت از سویی به براساس آنچه گذشت استعمار به

دلیل دشمنی کشورهایی همچون انگلیس با امپراطوري عثمانی نقش بسترساز براي ترغیـب بـه 

) تا منافع خود را تأمین کند و از سوي دیگـر بـه دلیـل 13وحدت قومیت عربی ایفا کرد.(عنایت، 

هـاي اسـلامی عـاملی بـراي انسـجام آشکار ساختن خصلت تمدن غرب و اشغال برخی سـرزمین

عنوان ابـزاري در جهـت گرایـی بـهگرایی عربی شد تا به زعم خویش از حربه ملیطرفداران ملی

  برداري کنند. استعمار ستیزي و استقلال بهره

  اشغالگري صهیونیست. 2

ا به سوي رویکردي تندروانه سوق داد، تأسـیس رژیـم دومین عامل بیرونی که ناسیونالیسم ر

) 198–199: 1368؛ درینیـک، 315–320م در فلسـطین بود.(بورلـو،  1948صهیونیستی در سال 

گرایی عربی است که بـا ظهـور جمـال هاي عرب در این دوره اوج تبلور ملیهمگرایی اولیه ملت

رنگی تازه بـه خـود  بی و سوسیالیسمترکیب ناسیونالیسم عر) و سپس 1918 – 1970عبدالناصر(

  گیرد.می

هاي پیاپی ناسیونالیسم عربی چه در بعـد عملـی اتحـاد عربـی و چـه در قابلیـت اما شکست

گرا در جهت استفاده از این ابزار در برابر اشغالگري اسرائیل ناتوانی این نظریـه را بـه رهبران ملی

  )245–247؛ عنایت، 329–295؛ رجایی، 269–271رساند.(بورلو، اثبات می

ضـلع اسـتبداد،  سـهتوان ناسیونالیسم عربی را نشأت گرفته و تکامل یافته از این رو می

دانست. ناسیونالیسم در این مراحـل ابـزاري در جهـت خـروج از اسـتبداد و  استعمار و اشغال

نظر گرفـت، توان تا حدي براي آن توفیقاتی نیز در رهایی از استعمار و اشغال بیگانه است که می

علی رغم تلاش همه جانبه متفکران عـرب  -اما نکته اصلی آن بود که این کالاي فکري وارداتی 

هایی را ویژه جهان عرب التهاب آفرید و بحراندر بدنه امت اسلامی به -سازي آن در جهت بومی

                                              
3. Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal age 1798 – 1939, (Cambridge: 

Cambrige University Press 1989). P 291 – 292. 
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  دامن زد که گستره آن تا زمان حاضر کشیده شده است.

  هاروز بحرانگرایی عرب و بناکارآمدي ملی

تـوان برخـی از کارکردهـاي هاي تاریخی و شرایط زمانه نمیهرچند با در نظر داشتن واقعیت

 پـدر )1873 – 1801عنوان مثـال طهطـاوي(بـه گرایی عربـی را از نظـر دور داشـت.مثبت ملی

. متکی بـود فکري روشن هايآرمان بر که کرد مطرح را دولت مدرن يمصر، نظریه ناسیونالیسم

 آبـادش کار و اندیشه با آزادي، و کنند زیست درآن تا دارد تعلق شهروندان همه به وطن نظراو زا

 طهطـاوي مـدنی يجامعـه مبـانی اخـوت، و آزادي، عـدالت یعنی فرانسه انقلاب هايایده. سازند

. اسـت ارزش منشـاء تنهـا کـار،. شـود تـأمین عـام هدف یک عنوانباید به عمومی رفاه. هستند

 قـوي، زیرسـاخت تفکیـک انـد،ملی ثروت هايسرچشمه تریناصلی تجارت و ، صنعتکشاورزي

 پسـران، و مـردان تربیـت و تعلیم اندازه به نیز دختران و زنان تربیت و تعلیم. است پارلمانی نظام

 فرهنگ توسط چنان غرب سیاسی هايآرمان در تفکر طهطاوي. گرددمی محسوب ملی يوظیفه

 از درون و نبـوده وارداتـی کالایی گویی که اندشده موجه اسلامی منابع سطهو به وا جذب، اسلامی

 ایمـان پرسـتی وطـن و اسلام اسـت عین مصر ناسیونالیسم او درنگاه. اندسربرآورده اسلامی سنت

) در واقع اندیشوران عرب در برابر استبداد داخلی و مشـکل 56(حنفی، ص.شودمی محسوب راسخ

هـاي لید ادبیات جدیدي بودند تا بتوانند با ایجاد دولت ملی عربی یا دولتعقب ماندگی نیازمند تو

 مدرن عرب راهی به سوي استقلال، رفع واماندگی و کسب هویت متمایز در جهان اسـلام برآینـد.

هاي متفـاوت بـود. هاي گاه متعارض و انگیزهدر هرحال ناسیونالیسم عربی که برآمده از خاستگاه

ها را در قالب چهـار آوردهاي غیرانکاري را سبب شد که آنراز و نشیب خود پیدر ادامه مسیر پرف

  بحران عمده بررسی خواهیم نمود.

  یکم. تعارض هویتی و گسترش تجزیه گرایی

هاي نظري ناسیونالیسم که دستاورد متفکـران مسـیحی عـرب بـود بدون شک یکی از نحله

مان سیاسی یک جامعه براساس ملیت و نه یک است. در این رویکرد ساز» ناسیونالیسم غیردینی«

) متفکر مسیحی عرب که از استبداد عثمانی دلـزده بـود و بـا غـرب 25(شرابی،  شود.دین بنا می

متمدن حداقل به واسطه دین مشترك احساس همدلی پیدا کرده، از رابطه بـین دیـن و سیاسـت 

تـه در ایـن مقولـه اخیـر، مسـلمانانی ) الب52آزرده بود و جدایی این دو را خواسـتار شـد.(عنایت، 
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) 60و  188گرفتنـد.(همان، ) نیز همین مسیر را پـی مـی1888 – 1966چون علی عبدالرازق(هم

به صراحت کارکرد خلافت را دینـی و نـه دخالـت در » طبایع الاستبداد«کواکبی نیز در کتاب 

  ) 179کند.(همان، امور سیاسی معین می

گرایی با اسـلام را نداشـتند، امـا دغدغه تلائم و سازگاري ملیبدیهی است اندیشوران مسیحی 

اي فراملـی اي جز بررسی و تعیین ایستار خویش نداشتند. مسیحیان دین را مقولـهمسلمانان چاره

) امـا 126اي براي اختلاف یک ملـت باشد؛(شـرابی، اي یا بهانهتوانست انگیزهدانستند که نمیمی

) نگاهی ابزارگرایانه 1874 – 1908»(مصطفی کامل«کسانی چون  کرد؟یک مسلمان چه باید می

هـاي میهنـی قلمـداد اي در خـدمت آرمـانبه دین نمودند و فارغ از ارزش ذاتی دین آن را وسیله

) گروهی دیگر بین ناسیونالیسم و اسلام خواهی تفاوتی ندیدند که این همـان 205کردند،(عنایت، 

  )135قابل مشاهده است.(شرابی،  1916م هاشمی در انگاري در نقطه اوج خویش در قیا

مساله رابطه ناسیونالیسم عربی با اسلام چنان ساده نبود که بتوان آن را نادیده گرفـت؛ بلکـه 

اي پردامنه را تاکنون رقم زده است. دلیل آن نیز آن است که ناسیونالیسـم یـک دسـتاورد مناقشه

ی است امـا اسـلام یـک دینـی الهـی، بشـري و بشري براساس شرایط و مقتضیات ویژه و مقطع

فرابشري است که داراي اصول ثابت و ماندگار است و براساس شرایط و در مقاطع خـاص دچـار 

کنـد. شود و مخاطب و هدف خود را نیز بـه ملـت، قـوم و نـژاد خـاص محـدود نمـیتحول نمی

  برآمدند.  گرایان مسلمان عرب که از این مسأله آگاهی داشتند پی چاره جوییملی

) که یکی از طرفداران برجسته ناسیونالیسم عربی است اسلام را 1972عبدالرحمان بزاز (وفات 

انگارد که ضرورتاً با ناسیونالیسم عرب تناقضی نـدارد. یک نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادي می

یش از اسلام به عنوان دینی عربی با خصـلتی عربـی بـراي مردمـی هااما او نیز در میانه استدلال

گرایـان مسـلمان راند که در محاصره عروبیت منظور این متفکر است. دیگر ملیعرب، سخن می

) در این میان 201–205برند که قهرمان عرب است.(عنایت، اي از پیامبر نام میگونهعرب نیز به

) بیش از دیگران قابـل توجـه اسـت. 1969حصري (متوفی ساطع –رویکرد دیگر متفکر مسلمان 

هـایش شـرط دانست در آخرین نگاشـتهالجمع نمیه وي که در ابتدا اسلام و قومیت عربی را مانع

دهـد داند و بنیان استدلال خود را براین قرار مـیکامیابی قوم گرایی عرب را گسستن از اسلام می

  )258 عنایت،».(الدین لله والوطن للجمیع«که 

ویژه مسـلمان غیرعـرب از نکـات سـزاوار تأثیر شدید این رویکرد در گستره جهان اسـلام بـه

گرایی عربی نادیده گرفته شده است. به نظر ها در خصوص ملیپژوهشتوجهی است که در اکثر 
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گرایان عـرب، دیگـر مسـلمانان غیرعـرب را نیـز تشـویق نمـود تـا در قامـت رسد تأکید ملیمی

هاي لازم را به دست آورند که این خود بی تردید هویت یکپارچـه ایرانی یا ترکی زمینهگرایی ملی

  به شدت مخدوش نموده است.» امت«مسلمانان را تحت لواي اسلام و تحت عنوان 

هاي جدلی در مفهوم ملیت تلاش نمود تا با اسطوره زدایـی از ناسیونالیسم عربی فارغ از بحث

، »نه اسـلامی«)، تمدن 74؛ شرابی، 214گرایان(عنایت، مورد نظر اسلامتاریخ اسلام و عصر طلایی 

عنوان دستاوردي عربی بازخوانی و سهم قومیـت عـرب را در آن برجسـته سـازد. بلکه اسلام را به

محصول این فرآیند دیگر تاریخ اسلام یا حتی مسلمانان نبود بلکه تاریخ تمدن اسلام بـود کـه بـر 

  یافت و استوار بود.تمرار تاریخی میدوش قوم و زبان عرب اس

فکر مسلمان دلبسته به قوم گرایی عرب، به مرور شور دینی خود را از دست در حقیقت روشن

داد و قید و بندهاي سنتی را گسست و اسلام به آهستگی از دینی وحیـانی، الهـی و پرمفهـوم بـه 

ه شدن یک دین فراملی به یک ) این حکایت پاره پار30(شرابی،  نماد یک هویت جمعی بدل شد.

کـرد. مسلک پرافتخار قومی بود که قطعا حساسیت دیگر اقوام مسلمان غیر عرب را تحریک مـی

هاي گوناگون و گـاه داراي تمـدن را باعـث دینی که هویت جمعی منسجمی بین اقوام و فرهنگ

عنوان توانسـت بـهمـیها را داشت و شده بود و در کارنامه خود تاریخ یکی از پرافتخارترین تمدن

یک ظرفیت قابل اتکا براي مبـارزه بـا بیگانـه و اسـتحاله درونـی بـه کارآیـد، اینـک بـه دسـت 

هاي عرب رنگی قومی و حساسیت بر انگیز گرفته بود. این همان اختلال هویتی بـود ناسیونالیست

 –لـی عنوان یـک عامـل داخدست کم به –که در سطح ملل مسلمان توسط ناسیونالیسم عربی 

  تزریق شد.

گرایی دیگر اقوام غیر عـرب سـاکن ملـل عـرب را گرایی عربان، روح ملیاز سوي دیگر ملی

هاي نژادي یا مذهبی بربرهاي شـمال آفریقـا، کردهـاي خاورمیانـه، مسـیحیان برانگیخت. اقلیت

ند که لبنان، سوریه و مصر، شیعیان و سیاهان مسیحی جنوب سودان از جمله اقوام و نژادهایی بود

  4در این میان قابل ذکرند.

گرایـی هاي عرب متکی بر ناسیونالیسم، برخی از این کشـورها بـا نـوعی ملـیبا ظهور دولت

اي تاریخی، فراعربی درگیر شدند. کشورهایی همچون مصر، لبنان و سوریه که خود داراي پیشینه

: 1374علی بابـایی، ی شـدند.(گرایی و سوریه گرایگرایی، فینیقیتمدنی و غنی بودند دچار فرعون

که باعث ایجاد یک هویـت یکپارچـه و جـایگزین گرایی عرب در ذات خود به جاي آن) ملی111

                                              
4. Lutskii, OP. Cit. P. 41. 
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 –هاي هویتی هاي سیاسی و فرهنگی و شکافاي از چالشهویت اسلامی شود خود باعث زنجیره

د را در جمع امت هاي متعارضی شد که منافع خواجتماعی شد و بار دیگر باعث ایجاد خرده هویت

  جستند.نمی» وحدت عربی«اسلامی یا حتی 

  دوم. بحران کارآمدي و تحقق اهداف

گرایـی عربـان نبـود؛ ایجاد شکاف و اختلال هویتی در سطح جهان اسـلام تنها کــارکرد ملی

ویژه پس از جنگ جهانی دوم و اسـتقلال کشـورهاي گرا بههاي ملیبلکه با روي کار آمدن دولت

گیر بخشی از جهان اسلام یا همان جهان عـرب شـد. ) بحرانی دیگر دامن311–315ورلو، عربی(ب

  این بحران همانا بحران کارآمدي بود که در دو سطح قابل ارزیابی است:

) در بعـد 207عنایـت، »(زبانی، قومی یا لیبـرال«آن که مدعیان ناسیونالیسم عربی خواه  اول

ظار خود را محقق سازند. در واقع استقلال کشورهاي عربـی عملی نتوانستند وحدت عربی مورد انت

که کاملاً براساس مرزهاي سیاسی ترسیم شده بر مبناي منافع غرب شکل گرفتـه بود(شـرابی،  -

  گرایان عرب قرارداد. اولین چالش جدي را فراروي ملی -) 150

تـرین سـهمگین ها بود، امروز براساس منـافع خـودگرایی عرباستعمار که روزي مشوق ملی

گرایان تلاشی دیگـر ضربه را بر وحدت عربی فرود آورد تا در برابر خود نیروي معارضی نیابد. ملی

را تشـکیل دادنـد. ایـن اتحادیـه از » سازمان اتحادیـه عـرب« 1945مارس سال  22کردند و در 

؛ امـا کـرداستقلال اعضا و همکاري ایشان در زمینه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی دفـاع مـی

گرایی بود که از سویی خود را گونه ویژگی فراملی و پان عربی نداشت. این اولین تعارض ملیهیچ

داد که به شکلی دلالت بر اندیشه وحدت عربی داشـت و از در قالب یک نهاد چند ملیتی نشان می

نفـی  کرد و دخالتشـان را در امـور داخلـی یکـدیگرهاي خرد ملی ایشان دفاع میسویی از هویت

ناپذیر، گرایان به گونه اجتناب) ملی295 :1371؛ هویدا، 173–175؛ درینیک، 86اسعدي، نمود.(می

تقابل میان ناسیونالیسم محلی و ناسیونالیسم فراگیر و فراملی را دریافتنـد و در مجمـوع تنـاقض 

  )134ابی، شر».(تناقض حاکمیت ملی و اندیشه وحدت عربی«غیرقابل رفعی را برابر خود یافتند: 

گرایـی هاي عرب متکی بر ملـیسطح در بحران کارآمدي ناسیونالیسم در سطح دولت دومین

در سراسر جهان عرب بـه  -ویژه بریتانیا و فرانسهبه -امپریالیسم غرب 1918عرب است. تا سال 

جز یمن و عربستان جاي خود را استوار ساخته بود و باعث تلاشـی اجتمـاعی و اقتصـادي جوامـع 

گیري هـاي لـازم بـراي شـکل) این مسأله از سویی توانست زمینـه149-150بی شد.(شرابی، عر

طلبانه با رویکردهاي ملی را فراهم کند اما از جنبه دیگر میراث شومی را فـرا هاي استقلالنهضت
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گـرا قـرارداد؛این میـراث چیـزي نبـود جـز شـکل گیـري هاي مستقل و جوان عـربروي دولت

محصول انقلاب یا کودتـا بودنـد و مواضـعی خصـمانه علیـه تمـدن غـرب و  هایی که خوددولت

  نمادهاي اقتصادي آن اتخاذ کردند.

ها از فردگرایی و لیبرالیسـم اقتصـادي بـه سـوي سوسیالیسـم گـرایش برهمین اساس دولت

) سوسیالیسم مسکنی بود که 100گرایی بود.(هویدا، یافتند. ناصر قهرمان پیوند سوسیالیسم و ملی

گرایـان عـرب از نمود. روایت مصري و غالب نزد ملیبه نسبت ناسیونالیسم با اسلام ،سازگارتر می

کرد کـه سوسیالیسـم یـک ایـدئولوژي حـامی حاکمیـت اسـت؛ سوسیالیسم این معنا را تأکید می

کنـد و هـدفش هاي دولت را در خصـوص اصـلاحات اجتمـاعی و اقتصـادي توجیـه مـیسیاست

طبقاتی و آزادي بخشـیدن بـه سـتمدیدگان و انتقـام از اسـتثمارگران پیشـین  برانداختن امتیازات

  )247و  244است.(عنایت، 

) فیلسـوف 1905 – 1950گرایـی امانوئـل مونیـه(اندیشه سوسیالیسم عربی که از شخصـیت

بورلـو، ( اگزیستانسیالیست فرانسوي ملهم بود به دنبال عدالت اجتماعی و محدویت مالکیت رفـت

واقعیت آن بود کـه کشـورهاي عربـی هرکـدام هویـت اجتمـاعی و اقتصـادي خـود را  )؛ اما321

هـا و پاسـخ گرایان نیز براي نفی تبعیض) و در نهایت این نسخه ملی82 :1373 ،کاتوزیانداشتند(

ها ) و آن (,MEQ (1996), 93–94; Avaiبه نیازها و ایجاد رفاه، کارآمدي لازم را نداشت

عیت سوق داد، بحرانی کـه ابعـــادي بـه مراتـب فراگیـــرتر داشـت و را به سوي بحران مشرو

  ساخت.گرایی پررنگ میدلزدگی توده جهان عرب را از الگوي وارداتی ملی

  هاي اجتماعیسوم. مشروعیت داخلی و سرکوب سرمایه

گرایانـه و اقتـدارگرا داشـتند در هاي قومهاي نوگرا که گرایشپس از جنگ جهانی دوم دولت

ه کشورهاي عربی ظاهر شدند. عراق، یمـن، سـوریه، مصـر، الجـــزایر و لیبــی از همـین صحن

گرایی، وحدت عربی و رویکردهاي انقلابی انـد که تحت تأثیر سوسیالیسم، اندیشه بعث، ملینمونه

و ضداستعماري تلاش کردند تا با مداخله نیروهاي خـارجی و واپسـماندگی اجتمـاعی و اقتصـادي 

ه، احیاي هویت عربی، وحدت عربی و حقوق فلسطینیان را مورد توجه قرار دهند. امـا مبارزه نمود

اي بزرگ بـراي هایی بسته و ناکارآمد و فاسد را به وجود آوردند که خود ضربهها، دولتاین دولت

  5رفت.ها به شمار میهاي پشتیبان آنایدئولوژي

                                              
  ، بحران عربی: غذا، انرژي، آب و عدالت، ترجمه نوژن اعتماد السلطنه، در آدرس: )1390. دکترین، ویکن (5
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ورهاي عربی موقعیت مناسـبی یافتنـد و در واقع نظامیان پس از دوران استقلال در بیشتر کش

گمان عمومی نیز براین بود که این مجاهدان انقلابی خواهند توانست باعـث توسـعه همـه جانبـه 

هاي اقتدارگرا، سـاختارمند و داراي نهادهـاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی شوند. از این رو دولت

هاي خاصی دلبسته بودند. به ایدئولوژي مدرن به وجود آمدند. اما مشکل آنجا بود که این نظامیان

هاي نظري و ارزشی این حاکمان جدید سخت یک سونگر بود و مجالی براي رقبا بـاقی چارچوب

کـرد از سـویی بـا هاي مشروعیتشان را فراهم میگذاشت. ناسیونالیسم ادعایی ایشان که پایهنمی

هـاي سـنتی جوامـع خـودي را و ارزشهـا کرد و از جانب دیگر گروهاستعمار نو و کهنه ستیز می

  )Tala (2003): 13داد.(هدف قرار می

بایسـت هایی که مدعی عدالت اجتماعی و آزادي و برابـري بودنـد و مـیبه این ترتیب دولت

آوردند و دست کم براساس ایده ناسیونالیسـم بـه دولتی پاسخگو کارآمد و قانونگرا را به وجود می

هـایی مسـتبد، گذاشتند، تبدیل به حکومـتت ملی مشترك احترام میبرابري افراد به واسطه هوی

) از این منظر، بیشتر رهبران عرب در Roger (2001): 11یک سونگر و تمامیت خواه شدند.(

خاورمیانه از مشروعیت، پایگاه مردمی و سرمایه سیاسی لازم برخـوردار نبودنـد و عـدم کارآمـدي 

ی و همچنین مبـارزه بـا نیروهـاي معتبـر اجتمـاعی، نظیـر ایشان در تحقق عدالت و رفاه اجتماع

ها به کاهش بیش از پـیش مشـروعیت آنـان انجامیـد و اسـتفاده از زور بـراي مانـدن در مذهبی

  osaddeq ,Nafeez M Ahmed (6(2011اي رایج تبدیل گردید.(حکومت به شیوه

  ايگران فرامنطقهچهارم. بحران استقلال، وابستگی و بازگشت سلطه

گراي عرب را محصول مداخله عوامل استعماري بدانیم بیراهه هاي ملیگیري دولتاگر شکل

ماندگی، رفع نقض حقـوق بنیـادي، از بـین رفـتن ها که خواستار نفی عقبنخواهد بود. این دولت

 هاي طبقاتی و استقلال ملی و به عبارتی نفی استبداد و استعمار بودند، نه تنها نتوانستند بهشکاف

گشایش سیاسی در کشورهاي خود نائل شوند، بلکه به واسـطه عملکـرد ضـعیف خـویش سـبب 

  اي شدند.حضور مستقیم و غیرمستقیم سلطه گران فرا منطقه

ناسیونالیسم عربی تا حد زیادي از دوران عازوري دچار تناقض بود. اگر عازوري استقلال عرب 

                                                                                                          
www.open democracy.net/…/arab-crisis-food-energy-water-jastice sheehi, (2004), 

fundations of modern Arab Ideantiry, floridas University Press of florida. 
6. Ahmed, Nafeez Mosaddeq(2011, August), the Arabe World, Striple Crisis, 

European Voice, Monday, in http://www.europeanvoice.com/ 

atrice/2011/February/the-arab-world-s-triple-crisis/20270=aspx, 
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انسـت، حـدود نـیم قـرن بعـد از او، جمـال دخواست و محقق مـیرا با مدد و حمایت فرانسه می

چینی غرب و زورگویی اسرائیل با عبدالناصر و انورسادات کوشیدند تا از وطن عربی در برابر توطئه

) ایـن تعبیـر شـاید بجـا باشـد کـه 234تکیه بر اتحاد جماهیر شـوروي پاسـداري کننـد.(عنایت، 

ی در هـر حـال وامـدار بیگانـه بـود و ناسیونالیسم عربی در هر شکل و گونه، خواه نظري یا عملـ

توانست خود را از این برزخ بی هویتی نجات دهد. حقیقت آن بود که ناسیونالیسم نـه باعـث نمی

ملیـت عربـی  –وحدت عربی و تحقق وطن عربی شده بود و نه توانسته بود حتی در بعـد دولـت 

  کارنامه مناسبی ارائه دهد.

هاي بسیاري که داشت، استقلال حقیقی خود را ز و نشیبگرایی اصولاً نتوانست از پس فراملی

گراي عربی اگرچه خودکامگی و قدرت امنیتی هاي ملیبه لحاظ نظري و عملی ثابت نماید. دولت

نظامی خود را افزایش دادند، اما نتوانستند با نفوذ در بسـترهاي اجتمـاعی و بدنـه جامعـه، بـه  –

 ,Mannهـاي زیرسـاختی خـود را افـزایش دهنـد.(یتخود بیفزایند و ظرف» سرمایه اجتماعی«

شان شـکل گرا از بدنه اجتماعیهاي ملی) همین نکته باعث شد شکاف بین دولت113 :1986

  ها و تئوري و قدرت بیگانه افزایش یابد.ها به ایدئولوژيگیرد و تکیه دولت

کـار ن عرب محافظههاي عربی طرفدار ناسیونالیسم افراطی با حاکماحکایت روابط بین دولت

گراي مصـر، لیبـی، سـوریه و عـراق هاي ملیهاي دولتو سنتی نیز وضعیتی بهتر ندارد. سیاست

کار و سنتی ایجـاد کـرد، کـه حملـه صـدام همواره نوعی ترس را میان کشورهاي عربی محافظه

ترین ضربه به عرب گرایی و وحدت عربی بـه حسـاب حسین به کویت شدیدترین جلوه و سنگین

) این رویکرد مبتنی بر ترس و خصومت نیز به نوبه خود علت همگرایـی 5 :1386 بلامی،( آید.می

  گر شد.بیشتر کشورهاي محافظه کار عرب با کشورهاي سلطه

گرایان تندرو عرب باعث شد تـا در نهایـت راه بـراي حضـور مجـدد در مجموع عملکرد ملی

ر نهایت استقلال کشورهاي عربی به خطر افتـاده، اي بیگانه هموار گردد و دهاي فرا منطقهقدرت

  هاي جدیدي شکل بگیرد.مرزبندي

ناسیونالیسمی که دیروز خود محصول بیگانه بـود و زمینـه فروپاشـی امپراطـوري عثمـانی و 

هاي بیگانه و استثمارگر را فراهم کرد، امروز نیز به نوعی دیگـر بـا از دسـت حضور پررنگ قدرت

ماعی و نگاه اقتدارگرایانه به همسایگان عرب محافظه کار خویش، زمینـه و هاي اجتدادن سرمایه

  بستر لازم را  براي حضور بیگانگان فراهم آورد و بحران استقلال را به نحوي دیگر باعث شد.

از جانب دیگر ناسیونالیسم عربی که به نیروي استبدادي تبدیل شده بـود بـا سـرکوب دیگـر 

-گرا گردید. این گروههاي تندرو اسلامماعی عاملی براي ظهور گروهاجت –هاي فعال سیاسی گروه

دانند خود به چالش دیگـر تبـدیل شـدند و از سـویی ها که خود را منادي وحدت و مجاهدت می
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در ائتلـاف بـا  –چون طالبان زمینه حضور بیگانگان را فراهم کردند و از دیگر سو چـون داعـش 

 ؛ پاکتچی،2 :1393نصري، ود را از میان مسلمانان جستند(دشمن قریب خ –نیروهاي بعثی عراق 

) تا بـه نوبـه خـود خواسـته یـا ناخواسـته اندیشـه اعتـدالگریان 101–102رودي، ؛ ساوه د1390

  اسلامگراي وحدت جوي را به انزوا بکشانند و دردي به دیگر آلام دنیاي اسلام بیافزایند.

  گیريبحث و نتیجه

هاي گوناگون پیدایی ها و انگیزهدهد فارغ از خاستگاهنشان می هاي پژوهش حاضرمرور یافته

هاي تاریخی خارجی نظیر استعمار و چه به لحـاظ گرایی عرب، این اندیشه چه به لحاظ زمینهملی

هاي عوامل انسانی راهکاري وارداتی و غیربومی بود که بدون توجه به زیست بوم اولیـه دلبستگی

فضایی آکنده از احساسات و هیجـان و دلزدگـی از اسـتبداد داخلـی  و شرایط ظهور و بروزش، در

مورد استفاده اندیشمندان مسیحی عرب و سکولارهاي عرب مسلمان قرار گرفت. بررسی افکـار و 

هاي موجـود و صـرفاً آثار متفکران مسیحی عرب نشان داد ایشان در ابتداء بدون ملاحظه واقعیت

گرایی عرب تنها آرمـانی در مقـام نظـر سـاختند و رب از ملیبا تفکیک بعد تمدنی و استعماري غ

اندیشان مسلمان ایشان نیز کـه بـه دنبـال اجرایـی سازي آن ندیدند. همخود را متعهد به اجرایی

هایی دیدند که روز به روز بر عمـق و گسـترده نمودن آن رفتند در مقام عمل خود را دچار بحران

گرایی عربی عدم توجه به زیسـت ترین عواملی ناکامی ملیمهمشد.در واقع یکی از آن افزوده می

  بوم اولیه این اندیشه و عدم کارآمدي آن در جهان اسلام بود که به شدت مورد غفلت قرار گرفت.

هـاي مـورد گرایی عرب نه تنها نتوانست به حـداقلهمچنین بررسی اسناد نشان داد که ملی

گرایی خرد هایی نظیر قومها و چالشدامن زدن به بحران ادعاي خود جامعه عمل بپوشاند بلکه با

سـاز بازگشـت هاي اجتماعی رقیب، زمینهدر جهان اسلام، عدم تحمل و تعامل با نیروها و سرمایه

هاي تندرو را فراهم ساخت و به نوعی همچنـان کار عرب و گروهاستعمار پسانو، نیروهاي محافظه

عنوان یک بازیگر اصلی از صحنه خـارج امت اسلامی را به که در گذشته اندیشه وحدت و قومیت

گیري جناحی متحجر و سخت جـوش ترین بازتاب خود نفوذ و قدرتساخته بود؛ اینک نیز در مهم

را در جهان اسلام باعث شد تا بار دیگر خیزش تمدن نوین اسلامی را با چالش دوباره مواجه سازد. 

ه شود راهکارهاي وارداتی نه تنها دردي از آلام جهان اسـلام را در واقع بیراهه نخواهد بود اگر گفت

-ها و بازتاباي از چالشدوا نکرده، و نخواهد کرد، بلکه به واسطه شرایط تحمیلی خویش زنجیره

گرایی عربی در پیش از یک سده حضور فعال خویش آورد ؛چنانچه ملیهاي منفی را به وجود می

  تی مواجه ساخت.جهان اسلام را با چنین سرنوش
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