
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تحصیالت تکمیلییتمدیر
پژوهشکدة علوم سیاسی

سیاسیرسالۀ دکتري رشته علوم سیاسی گرایش اندیشۀ

عربمتفکرانسازي و اندیشۀ سیاسیجهانی
م)2007–1989ه.ق / 1427–1409(

استاد راهنما
دکتر مهدي گلشنیجناب آقاي

استاد مشاور
آیت اهللا آقاي شیخ محمد علی تسخیري

پژوهشگر
کامیار صداقت ثمرحسینی

1388ماهمرداد







سپاسگزاري

)7(قرآن مجید، إبراهیم: » لئن شَکَرتُم ألزیدنکُم* «
» من ال یشکُرُ الناس ال یشکُرُ اهللا* «
(پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم)» کرالنعم شُبثُدحالتَ* «

.استاد دکتر مهدي گلشنی و حضرت آیت اهللا شیخ محمد علی تسخیريفراوان از اساتیدم، سپاسبا

م گرفته فر و شکوه از جمال علمعالَ

م نشانده در دل و جانش نهال علمعال

م فرزانه زین نهالچیند کمال، عال

سببی بر کمال علمتا خود شود مگر 

سعادت و بهروزي بشرۀدر پهن

ک بود دیانت و تقوي دو بال علمشبی

شکر و سپاس من به اساتید متقی

علمدلبستگان پرورش و انتقال





چکیده
-1409هاي السازي و اندیشۀ سیاسی متفکران عرب در میان سجهانی«این رساله در یک مقدمه و چهار فصل به موضوع 

هاي بیش ازهتحلیلی، ضمن بررسی دیدگا-با استفاده از رویکردي توصیفی پردازد و در آنم) می2007-1989ه.ق/1427
آن را تحلیل ؛ چگونهاندپردازد که آنان چه توصیفی از این پدیده نمودهتن از اندیشمندان عرب، به طرح این پرسش می36

اند؟آن ارائه دادهاند و چه راهبردهایی در قبالِکرده
ر عصر مع عربی دشود که هر چند متفکر عرب در مقام ارائۀ راهکار در قبال مشکالت جوادر این رساله نشان داده می

هاي اقتصاد، هاي مشترك عربی در حوزههاي خوبی مانند تاسیس بازار مشترك عربی، اتخاذ سیاستسازي، به گزینهجهانی
اند که ادبیاتی بودهها ناتوان از تولیدنماید؛ اما ناتوان و ناامید از تحقق آنهاست. آناشاره میسیاست و فرهنگ و مانند آن

نحوة تر از آن دركهممپیش از آن که درصدد نفی و رد رویکردهاي طرف مقابل خود باشد، به دنبال شناخت دیگران و 
شناخت هر یک از دیگري برآید.

با پدیدة ابطۀ خودصحیح رایجاد همکاري و تعاون با جهان عرب و اسالم و در راستاي تمتفکران و سیاستمداران به جهت
باشند، باید به منابع شناخت دیگران (متفکران، مؤسسات و که نیازمند شناخت دقیق جهان عرب میسازي، عالوه بر آنجهانی

هایی دیگران را سازي آن است که ما از چه راهنیدر دوران جهاترین پرسش راهبرديکشورها) از خود توجه نمایند. لذا مهم
ن را ارتقا بخشید؟توان کیفیت و کمیت آشناسند و چگونه میهایی ما را میشناسیم و دیگران از چه راهمی

ها:کلیدواژه
سازي، جهان عرب، متفکران عرباندیشۀ سیاسی عرب، جهانی



فهرست مطالب

مدخل
32-14کلیات نظري تحقیق   

15مقدمه
16بیان مساله
18یققفصول تح

19اهمیت انجام پژوهش
20سازي در اندیشۀ سیاسی معاصر عربمشکالت تحلیل جهانی

26تعاریف  
28رویکرد مطالعاتی تحقیق
30منابع و مدارك پژوهش

32هاوشتنپی

فصل اول
84-33هاي عربی از آنسازي و داللتمفهوم جهانی

34مقدمه
52-34سازي. مفهوم پردازي غربی از جهانی1

34هاي در جریانواقعیت–الف 
41هاي نظريکوشش-ب

71-52معاصر عربسازي در اندیشۀ سیاسیهاي مفهومی جهانی. داللت2
52شناسیواژه-الف
56اصطالحیتعاریف-ب

71سازي. مالحظاتی در تعاریف عربی از جهانی3
82هانوشتپی



دومفصل 
177-85سازيجهان عرب و مسایل آن در عصر جهانی

85کلیات–جهان عرب 
94ول اندیشۀ سیاسی معاصر عربتاریخ تح–جهان عرب 

101هاي پیدایش رویارویی سنت و تجددزمینه
168-105جهان عرب  مسایل 
105مقدمه

121-110. نبود آگاهی:1
110سوادي اعرابجهل و بی-الف
112تعلیم و تربیت-ب
114توقف اجتهاد-ج
116(از سوي حاکمان و شهروندان)رها ساختنِ امور بنیادین-د

118بحران عقل عربی-هـ
119فقدان هدف و نبود نگرش راهبردي به مسایل-و
120نبود فرهنگ صحیح نقد-ز
121سطح پایین درك رهبران عرب-ح
137-122. مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب2

122گراییادنی-الف
124هاي مرجعگروه-ب
127زبان عربیبحران -ج
128بحران در نهاد خانواده-د

130اسالمی–عربی هاي زن و ارزش-هـ
132تهاجم فرهنگی-و
134تجدد و تجدد کاذب-ز

147-137اقتصادي جهان عرب،اجتماعی،سیاسیناتوان. ساختار 3
137تفرقه و نزاع در جهان عرب-الف
139هاتضعیف نقش دولت-ب
140استبداد و نبود دموکراسی-ج
143(نبود خودباوري)احساس یاس و تضعیف روحیۀ ملی-د

146هاي اقتصاديتشدید شکاف-هـ



146بستگی شدید به کشورهاي غربیوا-و
147عدم توسعه پایدار-ز
149-147سازيصهیونیسم در عرصۀ جهانی. 4
151-149. رفتارهاي دوگانۀ کشورهاي غربی در قبال کشورهاي عربی و اسالمی5

149پدیدة اسالم هراسی در غرب-الف
149راي آنحقوق بشر و دوگانگی در اج-ب

152اي آماري)سازي (مطالعهبرداشت محققان و اندیشمندان عرب از مسایل جهانی
157مسالۀ نوین–سازي جهان عرب و جهانی

161سازيمبدأ آغازین مطالعات جهانی
163جهانی-همبودي زمانی -سازي تحول زمان و مکان در جهانی

168هانوشتپی

:وم سفصل 
225-178سازيهاي معرفتی متفکران عرب در تحلیل جهانینظام

179مقدمه
180علم و دین در جهان عرب

184علم و آگاهی علمی
219-190سازيرویکردهاي معرفتی ورود به جهانی

190رویکرد ادوارد سعید
198نفیرویکرد حسن ح

203رویکرد صادق جالل العظم
207رویکرد طه جابر العلوانی

212رویکرد محمد ارکون
215رویکرد سید محمد باقر صدر

219رویکرد نصر حامد ابو زید
223هانوشتپی

فصل چهارم
589-226بسازي به روایت اندیشمندان عرجهانی
227مقدمه



229سازي  اسالم و جهانی. 1
237-233هاي تاثیرگذار در اندیشۀ سیاسی معاصر عربجریان

223تقریب مذاهب اسالمی-
235سلفیه-
236االخوان المسلمون-

237شناسیسازي و نقد شرقجهانی. 2
242شناسیش اعراب به شرقواکن

244سازي  فرهنگ عربی و جهانی. 3
250مسالۀ تجدد در جهان عرب. 4

255سازي در اندیشۀ نصر حامد ابوزیدجهانی
257سازي در اندیشۀ محمود اسماعیلجهانی
264سازي در اندیشۀ جالل امینجهانی
277اندیشۀ سمیر امینسازي در جهانی
283سازي در اندیشۀ محمد جابر االنصاريجهانی
290سازي در اندیشۀ حازم الببالويجهانی
299احمد برقاويسازي در اندیشۀجهانی
309عبداإلله بلقزیزسازي در اندیشۀجهانی
322نبیمالک بنسازي در اندیشۀجهانی
331حسین کامل بهاء الدینسازي در اندیشۀجهانی
333عبدالعزیز بن عثمان التویجريسازي در اندیشۀجهانی
349طیب تیزینیسازي در اندیشۀجهانی
354محمد عابد الجابري  سازي در اندیشۀجهانی
367حسن حنفی  سازي در اندیشۀجهانی
374احمد صدقی الدجانی  سازي در اندیشۀجهانی
387آنتوان زحالنسازي در اندیشۀجهانی
394محمود حمدي زقزوق  سازي در اندیشۀجهانی
403سمیح عاطف الزین  سازي در اندیشۀجهانی
418ادوارد سعید  سازي در اندیشۀجهانی
426رضوان السید  ندیشۀسازي در اجهانی
437محمود امین العالم  سازي در اندیشۀجهانی
443اسماعیل صبري عبد اهللا  سازي در اندیشۀجهانی



449انور عبدالملک  سازي در اندیشۀجهانی
454عبد اهللا العروي سازي در اندیشۀجهانی
463العظم  صادق جاللسازي در اندیشۀجهانی
470عزیز العظمه  سازي در اندیشۀجهانی
476برهان غلیون  سازي در اندیشۀجهانی
489سید محمد حسین فضل اهللا  سازي در اندیشۀجهانی
498یوسف قرضاوي  سازي در اندیشۀجهانی
501یحیی احمد الکعکی  سازي در اندیشۀجهانی

513احمد کفتارو  سازي در اندیشۀهانیج
519نادیه محمود مصطفی  سازي در اندیشۀجهانی
532عبدالوهاب المسیري  سازي در اندیشۀجهانی
547زکی المیالد  سازي در اندیشۀجهانی
555شاکر النابلسی  سازي در اندیشۀجهانی
566السید یاسین  سازي در اندیشۀجهانی

573هانوشتپی

590نتایج و پیشنهادات
629کتابنامه



جداول
فصل اول

53ترکیبات واژه عولمۀاصطالحات و1-1جدول 

فصل دوم
152سازيباورهاي اساتید عرب پیرامون جهانی1-2جدول 

فصل چهارم
232اي از مفاهیم مستند به قرآن در ادبیات متفکران اسالمیمونهن1-4جدول 
244ی  هاي متفکران عرب در خصوص برخی از مفاهیم فرهنگدیدگاه2-4جدول 

هاشکل

فصل دوم
98تبلیغات ایاالت متحده در توجیه اشغال نظامی کشور عراق1-2شکل 
100سوم ابتدایی در مدارس کشور مصرم کتاب1995ر چاپ حذف حجاب د3-2و 2-2شکل 
150جروح عراقی از درد و رنجمسه سال زندان براي نجات –خبر بی بی سی 4-2شکل 
164بندي مناطق جهاننقشه جهان: نگرش نوین غرب به تقسیم5-2شکل 
165خلدوننقشه جهان در فهم سنتی مؤرخان اسالمی همچون ابن6-2شکل 

شمندان عربتصاویر اندی

فصل سوم
196مرحوم آیت اهللا شهید سید محمد باقر صدر (ره)1-3شکل 
196م 1940ادوارد سعید و خواهرش در فلسطین : 2-3شکل 
196تصویري مشهور از ادوارد سعید در لبنان پرتاب سنگ به نشانۀ همبستگی با انتفاضه3-3شکل 
197دکتر حسن حنفی  4-3شکل 
197دکتر صادق جالل العظم5-3شکل 
197دکتر محمد ارکون  6-3شکل 
197دکتر طه جابر العلوانی7-3شکل 



197دکتر نصر حامد ابوزید8-3شکل 

فصل چهارم
276سید محمد حسین فضل اهللا1-4شکل 
276محمود اسماعیل2-4شکل 
276الل امینج3-4شکل 
276سمیر امین 4-4شکل 
276محمد جابر االنصاري5-4شکل 
276حازم الببالوي6-4شکل 
276احمد برقاوي7-4شکل 
276عبداإلله بلقزیز 8-4شکل 
276مالک بن نبی  9-4شکل 
330حسین کامل بهاء الدین  10-4شکل 
330عبدالعزیز التویجري  11-4شکل 
330طیب تیزینی12-4شکل 
330محمد عابد الجابري  13-4شکل 
330احمد صدقی الدجانی  14-4شکل 
330صنع اهللا ابراهیم 15-4شکل 
386انطوان زحالن 16-4شکل 
386قزوقمحمود حمدي ز17-4شکل 
386ادوارد سعید  18-4شکل 
386رضوان السید  19-4شکل 
386محمود امین العالم20-4شکل 
386اسماعیل صبري عبد اهللا 21-4شکل 
448انور عبدالملک  22-4شکل 
448عبد اهللا العروي23-4شکل 
448العظم  صادق جالل 24-4شکل 
448عزیز العظمه  25-4شکل 
448برهان غلیون  26-4شکل 
448یوسف قرضاوي  27-4شکل 



مقدمه

ها جلوه کرد و از دریچۀ عقول پرتو افکنـد.  سپاس خداوند را که باب رحمت بگشود و راه طلب بنمود. در آینۀ دل
عاشقان را به تکاپو انداخت و عقول را شیدا ساخت. همه طالب اویند و به سوي او در تک و پوینـد. سـالک راهنـد و    

وصال او خواهند:
پدید آرندة خود را طلبکاررهمه هستند سرگردان چو پرگا

قَد أَفْلَح من راهنما فرستاد تا آفریدگان را سوي او خواند. شرایع و فرایض بنهاد و تهذیب نفوس تعلیم داد که 

که حامل اسرار اویند و اصـحاب کبـار کـه    او و درود نامعدود بر او باد و بر آل اطهار ب من دساها زکَّاها وقَد خَا
1.ناقل آثار او. اما بعد

*****

-1989ه.ق/1427-1409عـرب ( متفکـران  اندیشۀ سیاسـی  سازي وتحصیلی اینجانب جهانیرسالۀموضوعِ
ش 1384باشد. انتخابِ موضوع به پیشنهاد استاد ارجمند جناب آقاي دکتر مهدي گلشنی در پاییز سـال  م) می2007

کنم که در ابتدا متوجه اهمیت مساله نگردیدم. اما پس از انجـام مطالعـات اولیـه ارزش و    صورت گرفت. اعتراف می
ر آن را دانستم. از بعد اندیشۀ سیاسی مساله تنها ارائۀ گزارشی از چند دیدگاه و در نهایت خوب یا بد تلقی کردن اعتبا

در دستاوردهاي بیش از دو سده اندیشۀ سیاسیِ عرب است وکاوي دسازي در جهان عرب نیست، بلکه کنفهم جهانی
ازد. طبیعی است که با درك بهتر ابعـاد مسـاله بـر عالقـه و     سسازي نمایان میکه خود را در مواجهه با پدیدة جهانی

هایی چون تهیۀ منابع و مراجع پژوهش و یا زمانِ کافی در انجـام  شوق به انجام آن افزوده گردد و حصار محدودیت
آن از میان برود.



–1989ه.ق/ 1427-1409(عربمتفکران سازي و اندیشۀ سیاسی جهانی16
م)2007

هنـگ بـا   انتخاب درست موضوع تحقیق متاثر از دو مساله است. اول آنکـه آیـا موضـوع تحقیـق سـازگار و هما     
به رفع چـه نیازهـایی از نیازهـاي جامعـه یـاري      باشد؟ و دوم آنکه انجام آنها و عالئق درونی پژوهشگر میتوانایی

ها صورت مساله را بارها ویرایش و پیرایش نمودم تا سرانجام نوشتار حاضر رساند؟ در راستاي پاسخ به این پرسشمی
پدیدار گردید.

اهنما و مشاور، توفیق استفاده از محضر استاد ارجمند جناب آقاي دکتر گلشنی را اما در خصوص انتخاب اساتید ر
یافتم. اشراف عالی استاد بر مباحث فکري و فرهنگی جهان اسالم در کنار عالقه و دغدغۀ ایشان بـه انجـام چنـین    

اهللا ندي از نظرات حضرت آیتمتحقیقاتی از جمله دالیل این انتخابِ نیکو بود. ضمن آنکه به اشارة استاد توفیقِ بهره
را به عنوان استاد مشاور یافتم که آگـاهی و  )کل محترم مجمع تقریب مذاهب اسـالمی دبیر(آقاي محمد علی تسخیري 

درك عمیقی از وضعیت کنونی تفکر در جهان عرب دارند. خوشبختانه با پذیرش این درخواست مقدمات انجام کار به 
تعال را بر این نعمت سپاسگزارم. سرعت میسور گردید و خداي م

بیان مساله

باشد. ها میگر درصدد پاسخ دادن به آنهایی که پژوهشبیان موضوع هر پژوهشی عبارت است از تشریح پرسش
هـاي  گیرد و از سوي دیگر اصالت یک پژوهش در گـرو اصـالت پرسـش   از سویی بدون پرسیدن معرفتی شکل نمی

ن در طرح پرسش نیازمند رعایت اصول و حدود خرد و واقع بینی به جهـت دفـاع از   مطرح شده در آن است. همچنی
»نظر«ه.ق) عالوه بر آنکه 507–448هزار سال پیش، مطهر بن طاهر مقدسی (قریب بهعلت وجودي آن هستیم. 

داد.شی تسري مـی دانست، به عنوان یک قاعده آن را به پاسخ هر پرسرا در تمییز پرسش اصیل از غیر آن الزم می
گویی بیان گردد، پاسخ دهنده نباید جویی و محالحتی اگر پرسشی از سر عیب).1381:1/137،مطهر بن طاهر مقدسـی (

نامـۀ حاضـر بررسـی    با عنایت به ایـن اصـول اولیـه، موضـوع پایـان     ).1/159(همان منبع: به چیزي جز حق بیندیشد.
اسـت. عنـوان   » م2007–1989ه.ق/ 1427-1409هـاي  صـلۀ سـال  سازي و اندیشۀ سیاسی عرب در فاجهانی«

سازي و اندیشـۀ سیاسـی عـرب    سازي است؛ به منطقِ رابطۀ میان جهانیعالوه بر آنکه بیانگرِ بررسی ماهیت جهانی
ه سازي در عرصۀ فکر و عمـل توجـ  اشاره دارد. لذا در این اثر به تاثیرات متقابل میان اندیشۀ سیاسی عرب با جهانی

هاي دانشگاهی ما بسیار رایج است. چنانکه مکرر با عناوینی چون: دین شود. نظایر چنین کاربردهایی در پژوهشمی
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شـویم.  و نظایر آن مواجه مـی فناورياسالم و ؛اسالم و زن؛ اسالم و توسعه؛اسالم و تجدد؛ اسالم و غرب؛ و دولت

العولمۀ و الفکر العربی المعاصـر؛  باشند: مینیز چنینن عربیسازي به زباضمن آنکه عناوین بسیاري از آثار جهانی

و نظایر آنها.العولمۀ و القیم؛ العرب و العولمۀ

هاي متفکران معاصر عـرب، بـه نقـشِ    گزارشی توصیفی و نسبتاً جامع از دیدگاهارائۀ ما در این پژوهش در کنار 
هر یک از متفکرانی چون: صادق جـالل العظـم،   . نماییماشاره میسازي در فهم پدیدة جهانیشان هاي معرفتینظام

حسن حنفی، اسماعیل صبري عبد اهللا، جالل امین، السید یاسین، شیخ یوسف قرضاوي، محمد عابد الجابري، سـمیر  
انـد. نظـام   شناسـی پرداختـه  شناسـی و روش سازي در بستري خاص از معرفـت امین و دیگران به طرح مسالۀ جهانی

بازگوکنندة بخش مهمی از عللِ اختالف نظرهـا در توصـیف، تحلیـل و ارائـۀ     آنان،ۀ حاکم بر تفکرات شناسانمعرفت
سازي است. راهبرد در قبال مسایل جهان عرب در عصرِ جهانی

هاي تحقیـق حاضـر متوجـه توصـیف و     پرسشهاي متفکران عرب، نظام فکري حاکم بر اندیشهبا توجه به این 
متفکران جهان عرب چه توصیفی از این که آنسازي است که عبارتند ازدر قبال جهانیتحلیل اندیشۀ سیاسی عرب

اند؟ اند ؟ و چه راهبردهایی در قبالِ آن ارائه دادهاند؟ چگونه آن را تحلیل کردهپدیده نموده
ـ  بـه  در فصـل اول  کـه  ها تنظیم گردیـد. چنـان  فصول تحقیق در راستاي پاسخ به این پرسش ی از تعـاریف عرب

سـازي بـدون درك   هاي عربی دربارة جهانیهپردازیم. همچنین از آن جهت که درك برخی از نظریمیسازي جهانی
هاي مشهور غربی خواهیم داشت.سازي ناممکن است، گریزي به نظریهپیرامون جهانیغربی اندیشۀ مبادي 
سازي مشکالت جهان عرب در عصر جهانیاول آنکه وجه تمایزشود.توجه میچند دیدگاه کلی فصل دوم به در 

جدا اشکه آن را از گذشتهاست وجود مچه ویژگی خاصی در این دوران چیست؟ به عبارت دیگربا دوران پیش از آن 
هاي اخیر به دنبال حل . متفکر عرب در سالاستعربتبیین مشکالت جهاندر این فصل بررسی ما أسازد؟ مبدمی

هـا و یـا صـدها سـال     آیا این مسایل مسایلی نوین هستند؟ یـا آنکـه از قـدمتی برابـر بـا ده     چه مسایلی بوده است؟ 
ایم. ویژگی مطرح نمودهدومدر فصل را »جهانی–همبودي زمانی«مطالعات اولیه، دیدگاهس از انجام برخوردارند؟ پ
در یـک زمـان در   با هـم،  مۀ ما سازي هدر وضعیت جهانی:شودسازي در این عبارت کوتاه خالصه میممتاز جهانی

یابند که بر زندگی جوامع عربـی و  کنیم. مسایل دیگر در پرتو این مفهوم معنا و مفهوم جدیدي میجهان زندگی می
یز شیوة تبیین آن تاثیرگذار است.ن
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رویم. در این فصلهاي مختلف میمتفکر) از گرایش7وم به سراغ مدخل معرفتی اندیشمندان عرب (سدر فصل 
توانـد بـه   دهیم که متفکر عرب پیش از تبیین دیدگاه خود پیرامون علم؛ دین و به ویژه قرآن و سنت نمـی نشان می

باشـد؛  حاوي تجربیات قابل تـوجهی مـی  اي که براي متفکر ایرانی سازي در جهان عرب بپردازد. مسالهتبیین جهانی
جه است. هایی مواکه متفکر ایرانی با نظایر چنین دیدگاهخصوص آن

سـازي ارائـه   در خصـوص جهـانی  تـن از متفکـران عـرب    36هـاي  از اندیشهگزارشی توصیفی ل چهارم، در فص
نماییم.می

هاي پـس از  هاي متفکرانِ عرب در سالاکنون الزم است تا به محدودة تحقیق اشاره نماییم. تاکید ما بر دیدگاه
هاي متقدمان نیز اشاره داریم. با عنایت بـه اینکـه   از دیدگاهجنگ سرد است. هر چند که به اقتضاي مساله به برخی 

 عربی دارد و هویت خود را بدان شامل هر فردي می»اندیشۀ سیاسی عرب«مراد از عرب در عبارت گردد که تابعیت
ان عرب که اندیشمندان سیاسی را از دیگر متفکردر عنوان، » اندیشۀ سیاسی«نماید و نیز با توجه به قید منتسب می

ترین متفکران حاضر در محدودة زمانی تحقیق گردید که سازد؛ لذا انجام این بررسی منوط به انتخابِ برجستهجدا می
هـا،  اي اکتشـافی در میـان کتـاب   اند. به جهت حلِ این مشکل ابتدا به مطالعـه سازي پرداختهبه مطالعۀ پدیدة جهانی

اسالم ماننـد: الجزایـر،   اي تاکید بر حوزة جغرافیایی مشخصی از جهانبه جوهاي علمی پرداختیممقاالت و همایش
اند. در ادامـه در بخـش   سازي شدهلبنان و یا مصر، بر روشنفکرانی متمرکز شدیم که عمالً وارد بررسی مقولۀ جهانی

ی و بـا توجـه بـه    هاي کافهاي مد نظر خود در انتخاب این افراد اشاره خواهیم نمود. پس از بررسیتعاریف به معرف
م) انتخـاب  2007-1989ه.ق/1427-1409هـا متفکـر معاصـر عـرب (    در نهایـت ده آنانامکان دسترسی به آثار 
هاي فکري مختلفی در حوزة اندیشۀ شود. از این رو، این اثر شامل گرایشها در ادامه آورده میگردیدند که اسامی آن

تصویري روشن از اندیشۀ سیاسی عرب در دوران معاصر خواهد بود.گر ما در ارائۀباشد که یاريسیاسی عرب می

فصول تحقیق 

گیري نهایی به شرح زیر طراحی شده است:فصل به همراه نتیجهچهاراین تحقیق مجموعاً در یک مدخل و 
نظـري؛  مسـاله؛ مفـاهیم  بیـان پردازیم کـه شـامل   تحقیق مینظريکلیاتدر مدخل تحقیق (بخش حاضر) به 

گردد. پژوهش میمداركوشناسی و منابعروش



کلیات نظري تحقیق
19

تعاریفپردازیم. این بخش را ابتدا با می»سازي در اندیشۀ سیاسی متفکران عربمفهوم جهانی«به اولفصلدر 
عرب سیاسیاندیشۀدرسازينماییم و آنگاه به تشریحِ جهانیغرب آغاز میسیاسیسازي در اندیشۀجهانیازرایج
پردازیم.می

پردازیم میسازيجهانیبه تشریح جهان عرب و مسایل آن در عصر در فصل دوم 
سـازي  جهانیتحلیلوتبییندرعربمعاصرمتفکرانمعرفتیيهانظامازنمونههفتبه تشریح در فصل سوم 

العلـوانی؛ محمـد  جابرالعظم؛ طهجاللحنفی؛ صادقسعید؛ حسنادوارد. متفکران مورد نظر عبارتند از:پردازیممی
زید.ابوحامدنصرسید محمد باقر صدر، ارکون؛ 

پردازیم تن از متفکران عرب می36سازي در اندیشۀ تفاسیر عربی از جهانیاي، به در فصل چهارم، با ارائۀ مقدمه
گردد:خانوادگی، نام) میهاي متفکران زیر (به ترتیب نامکه شامل بررسی دیدگاه

. البـبالوي،  6. االنصاري، محمد جـابر  5. امین، سمیر 4. امین، جالل 3.اسماعیل، محمود 2مد . ابوزید، نصر حا1
.تـویجري، عبـد العزیـز    11الدین، حسین کامل . بهاء 10نبی، مالک . بن9. بلقزیز، عبداالله 8. برقاوي، احمد 7حازم 

. 17. زحـالن، آنتـوان   16، احمد صـدقی  . الدجانی15. حنفی، حسن 14. الجابري، محمد عابد 13. تیزینی، طیب 12
. 22. العـالم، محمـود امـین    21. السید، رضوان 20ادوارد ،. سعید19. الزین، سمیح عاطف 18زقزوق، محمود حمدي 

. 27. العظمـه، عزیـز   26. العظم، صادق جـالل  25. العروي، عبداهللا 24. عبدالملک، انور 23عبداهللا، اسماعیل صبري 
. 32. کفتـارو، احمـد   31. الکعکی، یحیی احمـد  30. قرضاوي، یوسف 29ل اهللا، محمد حسین . فض28غلیون، برهان 

. یاسین، السید.36. النابلسی، شاکر 35. میالد، زکی 34. المسیري، عبدالوهاب 33محمود مصطفی، نادیه 
شود.کتابنامه ارائه میدر پایان نیز نتایج و پیشنهادها و 

اهمیت انجامِ پژوهش:

شود که اشتباه کردن چندان مهم نیست؛ مهم نحوة برخورد ما با اشـتباه اسـت.   شناسی آموختن تاکید میدر روان
هـا  هاي عجوالنـه دربـارة آن  جویی کردن یا مدح و ذمهاي متفکران عرب نباید به مجالی براي عیببررسی اندیشه

ید در مقام استدالل خود را بی نیاز از دانسـتنِ  بینی است. و او بامبدل شود. متفکر ایرانی نیازمند کسبِ ویژگی عبرت
دنبـال  هاي رقیب و معارض نداند. نقد صحیحِ یک اثر در پی سرکوبِ شخصیت آفرینندة آن نیست. بلکـه بـه   نظریه
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اي است که سرانجام به استخراجِ قوانینی منجر گردد که عللِ ضـعف و اعـتالي   بیانِ نقاط ضعف و قوت آن به گونه
اثر و یا رخداد را بیان نمایند. پیام نقد و بررسی یک اثر به خواننده این است که براي پیشرفت در کار از یک اندیشه، 

ام که امپراطوران آینده، م) خوانده1965-1874چه راهی باید رفت و یا نرفت. در جایی به نقل از وینستن چرچیل (
خن حقیقت داشته باشد، ما سخت نیازمند اطـالع و آگـاهی از   اند. حتی اگر اندکی از این سامپراطورانِ فکر و اندیشه

م) از 2004-1915باشیم. امري که به تعبیر مرحوم شیخ احمد کفتارو (عملکردها و دستاوردهاي فکري دیگران می
(نـک:  لوازم اصلی درمان بیماري تفرقه و نفاق در جوامع اسالمی و حرکت به سمت تقریب مـذاهب اسـالمی اسـت.   

قرآن کریم بندگانش را به شنیدن سخنان و انتخـاب بهتـرین   سازي در اندیشه شیخ احمد کفتارو)ارم، بخش جهانیفصل چه
ک الَّذینَ یستَمعونَ الْقَولَ فَیتَّبِعونَ أَحسنَه أُولَئک الَّذینَ هداهم اللَّه وأُولَئ*فَبشِّرْ عباد « ها دعوت فرموده است: گزینه

2)18-17زمر: قرآن مجید، (»هم أُولُوا الْأَلْبابِ 

تاریخ بشر ملتی را به یاد ندارد که بدون رعایت این اصل مدعی فکر و فرهنگی جهانی باشند. پس الزم است تا 
ها مبادرت نماییم. به تعبیر مرحوم صائب تبریزي:به بررسی تجربیات و دستاوردهاي فکري و فرهنگی دیگر ملت

»بر لبِ بام خطر نتوان به خوابِ امن رفت ***** ایمنی خواهی ز اوجِ اعتبار اندیشه کن«

سازي در اندیشۀ سیاسی معاصر عربمشکالت تحلیل جهانی

جهل مرکب به سـبب  ها به مشکالتی چند بر سر تحلیل صحیح از اندیشۀ سیاسی عرب موجود است. یکی از آن
سـازي همزمـان مفهـومی سـهل و     گردد. مفهوم جهانیاز میبو معتبر،بع اصلیعدم مراجعه به منادالیلی همچون 

ترین پردازند و حال آنکه نادانسازي به ایراد سخنرانی میها پیرامون جهانیممتنع است. چه بسیار افرادي که ساعت
ر حـوزة اندیشـۀ سیاسـی    اثر د74م) در تحقیقی دربارة -1961دکتر نصر محمد عارف (اند. مردمان در این زمینه

منابع) در %5/3درصد از نویسندگان جهان عرب در آثار خود به بیش از ده منبع اصلی (80دهد که اسالم نشان می
اند. ضمن آنکه تنوع منابع بسیار ناچیز بوده و همگی از منابع یکسان و مشـترکی  اندیشۀ سیاسی اسالم رجوع ننموده

دهد که تعامل معاصران با میراث سیاسی اسـالمی غیـر روشـمند، اتفـاقی و     نشان میاند. این پژوهش استفاده کرده
با وجود انتساب به اندیشۀ سیاسی اسالم و عرب فاقد ،لذا آثار بسیاري)1994:59،نصر محمد عارف(بدون برنامه است.
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و منابعِ اندك مورد استفاده خود را باشند. حال آنکه چه بسا نویسندگان آن نیز خود واقف بر این امر نباشنداعتبار می
عرف تمامِ منابع موجود فرض نموده باشند.م

به عنوان نمونه:

سازي بر ضرورت برقراري وحدت و جلوگیري از تفرقه تاکید دارد. ما در فصـول  حجم وسیعی از ادبیات جهانی-
و حتی برخی ران تمامی مذاهب اسالمیدغدغه اشاره خواهیم داشت که در آثار متفکبعدي به موارد متعددي از این 

ي هستیم که بدون تحقیق کافی و عمدتاً بر اساس بسیارآثارتولید خورد. با این حال شاهد به چشم میاز دنیاگرایان
کتاب و ها هزار صفحه بیش از دهاکنون پردازند. شان، به تضعیف وحدت اسالمی و رواج تفرقه میباورهاي رایج میان

کوشند تا جهان تشیع را خـارج از اسـالم معرفـی نماینـد.     ها میدر اینترنت موجود است که نویسندگان آننامه پایان

در از عبـد اهللا الجمیلـی   (بذلُ المجهود فی إثبات مشابهۀ الرافضۀ للیهود)کتابتوان در اي از این آثار را مینمونه

تعـالی علـی   ۀ شاملۀ و ملحق بها السنۀ بیـان اهللا موسوع-(مع اثنی العشریۀ فی االصول و الفروع ؛ صفحه791

صفحه؛ مجموعه آثار ناصر بن عبداهللا 1200از علی احمد السالوس در بیش از لسان الرسول صلی اهللا علیه و سلم)

عـرض و  –اصول مذهب الشیعۀ االمامیۀ و ((مسالۀ التقریب بین اهل السنۀ و الشیعۀ)بن علی القفاري همچون 

سـازي  نیاگر مسالۀ جهان اسالم در مواجهه بـا جهـا  ه آثار محمد مال اهللا و بسیاري دیگر اشاره نمود. .)؛ مجموعنقد

ایسـتادگی در برابـر   هـاي قـومی و مـذهبی امکـان     با وجود تفرقه و نزاعمسلمانان وحدت است، و اگر ایجاد و حفظ 
در ،حقیقت نقد چنین شناختی از یکـدیگر غرب را نخواهند یافت، پس در این صورت نقد چنین ادبیاتی و دراستعمار 

گیرد.قرار میسازي جهان اسالم در مقابله با جهانیاولویت اصلی

خبـري از منـابع آنـان، در بسـیاري از آثـار      در کنار تفاسیر وهابی از شیعه، ضعف تحقیق در زمینۀ تشیع و بـی -
بیاناي بر ترجمۀ کتابش به زبان فارسی مقدمهدرنصر محمد عارف بعدها خورد. متفکران غیر سلفی نیز به چشم می

هـانی ادریـس   )1384(نـک: نصـر محمـد عـارف،     اش، از میراث شیعی غفلت نموده اسـت.  که در زمان تحقیقشتدا

جـابري  کنـد کـه   با نقد نظریۀ نقد عقل عربی جابري تصریح مـی 3)االخرمحنۀ التراثاندیشمند مراکشی در کتاب (

تحوالت فکري تشیع ندارد. نصر حامد ابو زید در کتاب رویکرد عقالنی در تفسیر قـرآن،  درك صحیحی از میراث و
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او با محوریـت دادن عبـد اهللا بـن سـبأ،     کند. به خواننده منتقل میاطالعات نادرست خود را از تحوالت جهان تشیع 
کند:شیعیان را به سه دسته تقسیم می

س آن: عبد اهللا بن سبأ)،سؤمغالت (-

سس آن: مختار بن عبید) و ؤمیه، (ماما-

.العابدین)سس آن زید بن علی زینؤزیدیه، (م-
)31: 1387(نصر حامد ابوزید، .امیه مطرح شدمهدویت در مقابل حکومت دنیوي بنیاعتقاد به نمایاند که و چنین می

کردنـد؛  آن و دفـاع از آن تـالش مـی   که به زعم او اساساً با کارآیی انسان که معتزله همواره به تاکیـد بـر   اعتقادي 
)53(همان منبع: متناقض است. 

هـاي  آزاديدر کتـاب ( م) -1941راشـد غنوشـی (  البته این طبیعی است که متفکران معتدل اهل سنت نظیر 
-199: 1997(نک: محمـد عمـاره،   ) هاي اندیشۀ اسالمیجریان(و یا محمد عماره در کتاب ) عمومی در حکومت اسالمی

، امـا گـاه   مبادرت نمایندشیعیبپردازند و به نقد و یا رد عقایدۀ امامیهبه شیعبر اساس مذهب و اعتقادات خود)252
شـیعیان بـه   بایـد  کاهد. همچنان کـه  شان میهايکه از ارزش دیدگاهی است انبه میزدر آثارشان هاي نادرستداده

نیز باید برادران اهل سنتدیگر مذاهب را ارتقا بخشند،و شناخت خود از نشان دهند»علمی«نقدهاي آنان واکنش 
در غیر این صورت صـدها کتـاب و مقالـه دربـارة اهمیـت وحـدت و       بپردازند. شانشناسیهاي شیعهبه ارتقاي شیوه

خـورد؛ بـی   ها خاك مـی هاي کتابخانهسازي، در قفسههاي جهانیهمکاري مسلمانان با یکدیگر در مواجهه با چالش
شان ایفا نمایند.در حیات بالفعلنقشیکه آن

نبـی،  ، همچـون مالـک بـن   هاي مختلف فکرينویسندگان بسیاري در جهان عرب و از گرایشاز سوي دیگر -
اند. شناسی اعراب و به طور کلی مسلمانان پرداختهبه نقد شیوة غربالعالم، ادوارد سعید، حسن حنفی و محمود امین

هاست. وقتی شناخت اعراب از طرف مقابل اعراب، مسالۀ اسالم و غرب و یا اعراب و غربیسازي براي مسالۀ جهانی
توان تنهـا بـا مراجعـه بـه دنیـاي      ها، راهکارها و راهبردهاي آنان نیز صحیح نخواهد بود. نمیصحیح نباشد، قضاوت

شناسی حسن حنفـی  اثر غرب(نقدي که بر پردازي و یا آموزش یک دوره تاریخ فلسفۀ غرب، غرب را شناخت. نظریه
داشت.اهد خوآیندة جهان اسالم تاثیري منفی برغرب جهان از نادرست مسلمانانشناختوارد است.) 
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شود که مشکل شناخت تنها منحصر بـه شـناخت مسـلمانان از یکـدیگر نیسـت و شـامل       اینچنین مشخص می
داد تـا در  افـتم کـه تـرجیح مـی    دانی انگلیسی مییاضیدر اینجا به یاد سخنِ رگردد. ها نیز میشناخت آنان از غربی

گـادفري هرولـد   (. اش دیده نشوداش چنان بلند بنا گردد که مجسمهاي از او در شهر لندن، پایهصورت ساخت مجسمه

ایستادند، امـا هیچگـاه خـود    اي، مردم شهر لندن در مقابل آن میدر صورت ساخت چنین مجسمه)1373:112،هاردي
دیدند. (البته در فرض مذکور، مقصود سازندگانِ مجسمه نیز چنین بوده است.) جهـل مرکـب زمـانی    ه را نمیمجسم

اي بر فراز پایه موجـود نیسـت. در چنـین    است که چنین وانمود شود که پایه همان مجسمه است و یا آنکه مجسمه
درك و تفسیر نظمی است کـه پیشـتر   هاي فکري محدود به جهتشرایطی محقق نیازمند فاصله گرفتن از چارچوب

شد. نظمی دیده میدر قالب بی
هاي مفهومی واژگان اندیشمندان عرب و عدم دیگر مشکل فراروي تحلیل اندیشۀ سیاسی عرب به مرجعِ داللت

هاي معنایی یکی از لوازم اصلی حیـات اجتمـاعی اسـت و    گردد. زبان به جهت افادة داللتثبات متفکر عرب باز می
چنان که در حیات اجتماعی انسان موجود است، ارتباط محکمی با تمدن او دارد. هر گونه انحطاط یا تعالی تمدنی هم

هـاي مفهـومی هـر اندیشـۀ     گذارد. بر این اساس، مرجع داللتمیاعضاي آن در یک جامعه تاثیر به سزایی بر زبان
را دنیاگرایی دد. به عنوان مثال محمد عابد الجابري گرهاي مورد نظر متفکرانش باز میها و فرهنگسیاسی به تمدن

داند که هیچ نسـبتی بـا دیـن    هاي میانۀ اروپا میزاییدة تحوالت تاریخی غرب در بستر روابط کلیسا با دولت در سده
ت نقاد است.نیست، بلکه عدم وجود دموکراسی و فرهنگ عقالنیدنیاگراییاسالم ندارد. از دید او مشکل جهان عرب 
به مسایل جهان عرب نپردازد. امري کـه بـا   دنیاگراییکوشد تا در چارچوب لذا جابري (حداقل به گفتۀ خود وي) می

اسالمی، دنیاگراییغربی از دنیاگراییهاي آثار الحبیب الجنحانی، عزیز العظمه و یا حسن حنفی که با تفکیک داللت
)44-38،39-1990:34،حسن حنفی، محمد عابد الجابري(: ست.داند؛ بسیار متفاوت امیدنیاگرااسالم را ذاتاً 

سازي را به عنـوان آخـرین مرحلـۀ امپریالیسـم مـورد توجـه قـرار        جهانیکه برخی از اندیشمندان عرب آنگاه یا 
نمایـد. از تاریخ و تمدن اروپا میآنان حوزة تفاسیر کارل مارکس، فردریک انگلس، لنین و نظایرد، آن را واردندهمی

لذا مفاهیم آنان بدون ارجاع به مارکسیسم قابل تفسیر نیست. سازي در اندیشه صادق جالل العظم)، جهانیچهارم(نک: فصل 
نمایـد،  هایی از این مشکل بپـردازیم. آنگونـه کـه حسـن حنفـی اشـاره مـی       در اینجا الزم است تا به طرح نمونه

مـثالً برخـی ماننـد محمـود امـین العـالم ، عصـمت        نـد. وجودهاي فکري مختلط متعددي در جهان عـرب م جریان
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اهللا عروي اند. برخی دیگر مانند عبدگرایی عربی مبادرت نمودهالملک به جمع مارکسیسم و ملیالدوله و انور عبدسیف
ی و الـرحمن کـواکب  اي چون خلف اهللا و محمد عمـاره و عبـد  اند و عدهبه جمع لیبرالیسم و مارکسیسم مبادرت کرده
در ایـن  )1990:10،حسـن حنفـی، محمـد عابـد الجـابري     (اند.گرایی پرداختهعادل حسین و دیگران به جمع اسالم و ملی

بندي اختالف نظر بسیاري موجود است. ضمن آنکه برخی از نویسندگان مانند خالد محمـد خالـد و یـا جـورج     تقسیم
. هـاي خـاص خـود اسـت    داللتداراي آثارشان در هر دوره که اندرا تجربه نمودهطرابیشی چند دورة فکري مختلف 

یـک  لـذا شـناخت دیـدگاه    اي بوده است. به گونهاي از حیات فکري آنان اسالم و غرب، در هر دورهبرداشت آنان از 
هر چند معیار نهایی، آخـرین دیـدگاه او   گیرد. است که در ذیل آن قرار میاي ساختار فکريشناخت متفکر منوط به 

.است
به ویژه در وضعیت عدم ثبات فکري متفکر عرب از مشکالت مهم فراروي محقق ها داللتدرك و شناخت این 

بندي جامع و مانع از تفکر سیاسی معاصر عرب، بـه تحـوالت   لذا بخشی از مشکالت مربوط به ارائه یک طبقهاست.
ف مخالف االزهر به عنـوان یـک متجـدد    گردد. به عنوان مثال طه حسین زمانی در صفوفکري جاري در آن باز می

زهر نزدیک و به جمع داعیان میراث فکري عربی پیوست. اش به األگرا مطرح بود و در مرحله دیگري از زندگیغرب
اسالمی از اندیشۀ خود نمایـان  -اي لیبرال م) چهره1950(اوایل دهۀ »من هنا نبدأ «یا خالد محمد خالد در کتاب 

م) شـکلی  1980(در دهـۀ  »فـی االسـالم   الدولۀ«که این چهره در کتابِ دیگرش تحت عنوانِ سازد؛ در حالیمی

هـاي  گرایی لیبرال به تدریج وارد گرایشانماییم که محمد عابد الجابري از دنیگیرد. یا مشاهده میسلفی به خود می

پیونـدد و  گراي لیبرال میاگار به جبهۀ دنیانگراي مارکساکه از جبهۀ دنیعزیز العظمۀگردد و اسالمی می-لیبرالی 

).60-2001:1/59،شاکر النابلسی(باشد.نظایر این موارد بسیار می

هـا تحمیـل شـده    ایم که به شکلی هدفمند معنایی ساختگی بـر آن از سوي دیگر با عبارات و اصطالحاتی مواجه

المعارف یهود، یهودیت و ةمجلد اول دائرتفصیل در م) به 2008-1938الوهاب المسیري (است. در این خصوص عبد

کـه  کنـد  اصطالح (عصرِ اکتشاف) بیان مـی مثالًنماییم. صهیونیسم بحث نموده است و ما از تکرار آن خودداري می
اب الوهعبد(ها را کشف کند.پوست بیاید و آنکشیدند تا انسان سفیدهمۀ جهانیان در پردة تاریکی و پنهانی انتظار می

نماید. فرض خود را بر محقق تحمیل مینخواهی پیشخواهیقبیل واژگان، این باتفکر ).1/16: 1382،المسیري




