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چکیده
گرایی، از  هاي خاص یک ملّت با عنوان ملّی ویژگیملّت و عواملی مبنی بر  -تأکید بر اهمیت دولت

ي  توان گفت در این زمینه واژه ي سیاسی دچار تحول شده است و می جمله مقوالتی است که در اندیشه
شد، به یک مفهوم سیاسی؛ و  ملّت از یک مفهوم ساده، که به مردمی در یک سرزمین اطالق می

  .ها، تغییر یافته است هاي مخصوص به ملّت بیان ویژگی گرایی به مثابه یک ایدئولوژي براي ملّی
گرایی و یا همان احساسات ناسیونالیستی از دیدگاه ملل مختلف، تبعات مثبت و منفی با خود به همراه داشته  ملّی

گرایی  گرایی و اسالم ي تقابل و یا تعامل میان دو جریان فکري ملّی در پژوهش حاضر، به تبیین رابطه. است
گرایی در ایران، وجود عواملی چون؛ وقوع انقالب اسالمی،  ي قوي ملّی با وجود پیشینه. خته شده استپردا

، سبب 57گرایی پس از انقالب اسالمی  رهبري مذهبی امام خمینی و برجسته بودن عامل مذهب و اسالم
ت، که با وجود عدم در نهایت فرض بر این اس. گرایی در وجه منفی آن گردیده است رنگ شدن نقش ملّی کم

تقابل صرف میان این دو جریان فکري و پذیرش ناسیونالیسم مثبت، متعادل و غیرافراطی؛ همچنین تأکید بر اصل 
؛ از )که مطلوب جامعۀ اسالمی است(هاي اسالمی و اهمیت امت  گرایی در اندیشه ها به جاي ملّی وحدت امت

    .شود هاي اسالمی، استقبال می موافق با آموزه انترناسیونالیسم اسالمی به مثابه ایدئولوژي
  انقالب اسالمی ایرانگرایی، انترناسیونالیسم اسالمی، گرایی، اسالم ملّی:واژگان کلیدي
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  مقدمه 
خـاطر داشـتن یـک ملّـت بـه سـرزمین، زبـان،         گرایی یا ناسیونالیسم از عشق و عالقه و تعلـق  ملّی

شود آن ملّت از این خصـایص   ها باعث می وابستگی فرهنگ، تاریخ و یا نژادشان است که همین
خـوش تغییراتـی    گرایی در طول تاریخ دست ي ملّت و ملّی واژه. دفاع کرده و آنها را حفظ کنند

گرایی را همین همبستگی و وابستگی به سـرزمین و   شده و تا حدودي تغییر کرده است؛ اگر ملّی
ها وجود  وران یونان باستان نیز این عالقه در انسانبینیم که از گذشته و د وطن دوستی بدانیم، می

شویم که پدید آمدن حاکمیت ملّی و همچنین  آییم متوجه می داشته است، ولی هرچه جلوتر می
ي ملـت آنهـم در    دهـد، بـه رشـد واژه    اي مشارکت افراد را نشان می گونه هاي ملّی، که به نهضت

بـه  . کنـد  به مانند یـک ایـدئولوژي سیاسـی مطـرح مـی     گرایی را  کند و ملّی برابر دولت اشاره می
اي به سیاسی شدن اسالم و یـا   گونه گرایی نیز، نه در ظاهر ولی به همین دلیل مفهومی مانند اسالم

گرایـی   گرایی و اسـالم  ي رابطۀ ملّی مطرح شدن اسالم سیاسی اشاره دارد و در طول زمان، زمینه
ه مثابه ایدئولوژي سیاسی به نوعی با هم تضاد و تقابـل پیـدا   اند و ب دوي این مفاهیم تغییر کرده هر
گرایـی و   بینیم که ملّـی  کنند، ولی اگر از منظر یک دین و مذهب تنها به اسالم نگاه کنیم، می می

شـود کـه    هاي آن در کنار عقیده به اسالم تضادي نمیابد، لیکن تقابل از آنجایی شروع می ارزش
گرایی را  داند و ملّی د دینی جهان شمول، برپایی گفتمان وحدت میاسالم رسالت خود را به مانن

گونـه شـهید    همـان . پـذیرد  به عنوان عاملی که تفرقه و جدایی بین ملل مسـلمان ایجـاد کنـد نمـی    
ي مثبت داشـته باشـد یعنـی موجـب همبسـتگی       گویدکه ناسیونالیسم اگر تنها جنبه مطهري نیز می

گیرد  ي منفی به خود می گاه که جنبه و منطق نیست، ولی آنبیشتر و روابط حسنه شود ضد عقل 
بنابراین ناسیونالیسم به خودي خود و در . کند مذموم است هاي مختلف را از هم جدا می و ملیت

جوامعی که در آن متولـد شـده اسـت ناپسـند نیسـت بلکـه کشـوري ماننـد آلمـان هنـوز هـم بـه             
شدن ایـن اعتقـاد بـا عقایـد اسـالمی بـه نظـر         ولی جمع اعتقادات ناسیونالیستی خود پایبند هستند،

گرایی بر قوانینی که توسط افراد وضـع شـده و    چراکه ملّی. باشد آید که به آسانی ممکن نمی می
ها و قوانین اسالمی که منشأ آنها الهی  گرایان آموزه دنیوي هستند اشاره دارد، در حالی که اسالم

  . دهند است را الگو قرار می
ي شهید مطهري فکر تهییج احساسات ملّی احیاناً ممکن است آثار مفید و مثبتی از لحاظ  تهبه گف

هاي اسالمی بیشتر از آنکه آثـار خـوبی    ها به وجود آورد، ولی در کشور اي از ملّت استقالل پاره
  .)62: 1362مطهري، (به بار آورد سبب تفرقه و جدایی شده است 
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تـوان گفـت کـه     به طور کلی می. که بر اساس عقیده باشدپس اسالم به دنبال وحدتی است  
گرایی در کشور ما تاریخ صد ساله دارد، ولی از زمـانی کـه فکـر اروپـایی شـدن در اذهـان        ملّی

روشنفکران ایرانی پیدا شد، ناسیونالیسم هم از غرب آمد و روشنفکرانی همچـون آخونـدزاده و   
ي قبل از اسـالم دانسـتند، امـا     را بازگشت به گذشتهمیرزاآقاخان کرمانی در این رابطه راه عالج 

ي جدیـد   شود که بعضی معتقدند ناسیونالیسم یک ایدئولوژي بـا فلسـفه   مسئله از جایی شروع می
هـاي قـومی نبایـد یکسـان      دوستی و عالقه به مـیهن و عصـبیت   گرایی و وطن غربی است و با ملّی

بـا  ) ره(ي سیاسی امام خمینـی   قالب در اندیشهپنداشته شود و در این رابطه به خصوص پس از ان
گونـه اي   تغییر در مفاهیم، با تأکید بر آرمان سیاسی اسالم یعنی امت اسالمی، این جدایی و یا بـه 

  .شود  گرایی تشدید می مخالفت با ملّی
توسـط شـده انجـام تحقیقاتبهتوان میزمینههمیندرپیشینذکر است در مطالعات الزم به

و»ایــرانواســالممتقابــلخــدمات«کتــابدر»مطّهــريشــهید«همچــوناســالمینداناندیشــم
يزمینـه درسازگارمحسنمحمدوابراهیمیاناهللاحجتبهروزلک،غالمرضاهمچونمحققینی

ي زمینـه درمحققـین سـایر وبهـزادي حمیـد اردکـانی،  داوريرضـا وسـو  یـک ازگرایـی  اسالم
دوارتبـاط وهمنشـینی ي زمینـه دررسـد  مـی نظـر بـه لیکننمودارهاشدیگرسويازگرایی ملّی

بـا ذکـر   پـژوهش ایـن دروداشـته وجـود مختصريمطالعاتگرایی ملّیوگرایی اسالمي مقوله
نتیجـه در. اسـت بودهمقولهدواینارتباطتبیینبرتحلیلی سعی-مبانی نظري و با روش توصیفی

گرایی و ناسیونالیسـم بـه عنـوان دو     آیا اسالماست؛رتصوبدینپژوهشایندرمطرحپرسش
گرایـی  ملّـی وگرایـی  اسالمفکريجریاندومیانقطب مخالف یکدیگر بوده و همچنین ارتباط

بـوده سـنگین تقابـل وتضـاد وجـه سـمت بـه یاوتعامليکفهبربیشترانقالبازپسایراندر
بـه نبایـد راناسیونالیسـم کـه باشـد  گونه می ینبه نظر امنطقیقضاوتفرض بر این است،است؟

کـه یابـد  مـی مواجهـه ناسیونالیسـم بـا مقـاطعی درتنهـا اسالموکردمردودومحکومکلّیطور
ضـد ي جنبـه ناسیونالیسـم کـه صورتیدرنتیجهدروهمراه گرددمنفیبا احساساتناسیونالیسم
نظـر ازشـود، گرفتـه کاربهمسلمانانافعمنجهتدروگیردخودبهخواهی آزاديواستعماري

وگونـاگون فلسـفی هـاي   زمینـه دارايبـه طـور کلّـی ناسیونالیسـم     .نیستمطرودومذموماسالم
افراطـی، ناسیونالیسـم چـون بعضـی وداردتعامـل اسالمدیدگاهباآنهاازبرخیکهاستمتنّوع

نوعبهاحتراموتقوابرتأکیدبااسالم. نداردیخوان  هماسالمدیدگاهبا... وتوتالیترطلب،توسعه
ت تشـکیل صـدد درانسـانی، گرایـی   هـم طرحبانژادپرستی،ردوبشر دراسـالمی ي واحـده امـ
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گرایـی  هـم امـا . کننـد  مـی یـاد »اسالمیسـم پـان «نـام بـا آنازمستشـرقان کهاست،جهانسراسر
بسـیاري بـا کهشود میمطرحخاصیمبانیباآنازفراتریاونژاديـ ملّیسطحدرناسیونالیستی

  .)73: 1389هادي،(نداردوثیقیارتباطاسالمهاي  آموزه
  

  تعریف مفاهیم) الف
رسـد در   شدن و همچنین مدرنیسم و تقابل آنها با سنّت، به نظـر مـی   امروزه به دنبال فرایند جهانی

هـاي   گرایـی و آمـوزه   ی چـون ملّـی  هـای  فضاي جهانی و مـدرن، در رونـد سـازگاري ایـدئولوژي    
تـر شـده و بـه     چنانچه اسالم در فضاي جهـانی گسـترده  . اسالمی نیز برخورد ایجاد گردیده است

سیاسـی و غیـره تقسـیم گردیـده     اسالموگرایی اسالمرادیکالیسم،هایی چون بنیادگرایی، شاخه
الزم تبیـین نمـود،  را) گرایـی  لّـی م(ناسیونالیسـم واسالمي رابطهبتواناینکهدر ابتدا براي. است
  .گرددتعریفناسیونالیسمگرایی و ایدئولوژي اسالماست

گراییاسالم-1
ي ایدئولوژي سیاسی است که طبق آن اسالم نه تنها جامع تمام ا گونهاي از  مجموعهگرایی  اسالم

کـه استتفکريگرایی؛  همچنین اسالم .ترین مکتب عملی است ابعاد زندگی انسان؛ بلکه کامل
یـک واقـع درواسـت متوقـع اسـالم ازرافرهنگـی واجتماعیاقتصادي،سیاسی،شئوني کلیه

ی اسـت کـه در میـان    یهاهگرایی نشاناسالم.نگرشی حداقلینهودارد،دینبهحداکثرينگرش
چـون   هـایی واژ. اسـت اسالمی به کار رفتهفکري -هاي دیگر براي جریان سیاسیها و دالنشانه

گرایـی و عنـاوینی دیگـر، از    اسـالمی و اسـالم  بنیادگرایی اسالمی، بیداري اسالمی، رادیکالیسـم 
هاي اسالمی از تعـابیر مختلفـی در   محققان جنبش.جمله واژگانی هستند که کاربرد زیادي دارند

  . اندتشریح این پدیده استفاده کرده
 ،گرایـی و اسـالم سیاسـی   م ایی چون اسـال هل رسد از بین واژگان موجود، دانظر میبهدرکل

بهروزلـک،  (د گذاري کالن جریـان اسـالمی معاصـر باشـن    تري براي توصیف و ناممناسبنواژگا
دربایـد کمـال وتمـام صـورت بـه راایـران درگرایـی  اسـالم فکرواقعیتولد.)210شماره : 1386
ــه ــدودش،30ي ده ــالح ــاي س ــی،37و36ه ــتي دورهدریعن ــتفعالی ــتنهض ــیمقاوم مّل

بایـد خودشـان مسـلمانان یکـی اینکـه  کـه گرفـت نضـج فکرایندورهایندر. کردوجو جست
نـه حکومـت وندارنـد ملّـی نیروهايپوششبهنیازيسیاستدردخالتبرايوکنندحکومت
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تعـالیم اسـاس بـر اسـالمی ي جامعـه دیگر اینکـه وهست؛نیزآنانتکلیفکهمسلمینحقفقط
خـرداد ازچـون . یابدتجلیدینیحکومتیکشکلبهدیندارانحکومتوشودبنابایددینی
دسـتور درآنـان سرکوبوگراییدخشونتبهگرایان اسالمباشاهحکومترفتاربعد به42سال
حـاکم حرکـت ایـن بروگرفتنضجگراییاسالمازانقالبیقرائتیگرفت،قرارحکومتکار
اي چاشـنی بااتوپیاگراییوگري انقالبینامید،شریعتیيدورهراآنبایدکهمرحلهایندر. شد

ایـدئولوژي یـک اسـالم وتمـام، حـزب یـک شیعه. شدگراییاسالمغالبوجهسوسیالیسم،از
دستبهراحکومتتوانستوشدحاکم1357بهمندرحرکتاینسرانجاموگردیدانقالبی
بـه درخشـانی يکارنامـه کـه کشـید طـول سـال 20آنپیروزيتافکریکتولدازیعنیگیرد؛
  .)1: 1381سازگار، (است مبارزاتیلحاظ
  

  گرایی  ملّی -2
ملّـت جمعـی از مـردم    . گرایی یا ناسیونالیسم ایدئولوژي برخاسته از مفهوم مدرن ملّت اسـت  ملّی

وعی بـه هـم   کننـد و بـه نـ    است که در یک یا چند قطعه زمین تحت یک حکومت زنـدگی مـی  
ي ملّت از احسـاس تعلـق قـوي بـه دیـن،       نیروي حیاتی پیوند دهنده. پیوستگی و همبستگی دارند

این یگانگی وحدت میـان افـراد یـک ملّـت باعـث      . گیرد تاریخ، فرهنگ، زبان و غیره نشأت می
گرایـی   ملّـی . شود تا افراد منافع فردي و شخصی را در قبال مصلحت مشترك نادیـده بگیرنـد   می

ي ملّت است و بیانگر تقدم نفع جمعی بر نفع فردي اسـت، بـه عبـارت دیگـر      یروي عینیت یافتهن
خودي خود  شود و این احساسات ملّی نیز به نمادي از ملّت است که از طریق احساسات آشکار می

ي التین ناسیونالیسـم بیـان شـده     گرایی معادل فارسی واژه ملّی. آورد عالیق شدیدي به وجود می
به معنی » Nisei«ي التین  که خود از ریشه» Nation«یکی: ي ناسونالیسم دو بخش دارد  واژه. است

اند و دوم  تولد، متولد شدن و به معناي گروهی از مردم به کار رفته که در یک مکان متولد شده
»Ism «ن ترکیب این اصطالح به معنی ایدئولوژیک بودن آ. که پسوند التینی به معنی شناختن است

است و ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژي سیاسی، که متعلـق بـه دوران جدیـد غـرب اسـت،      
تـوان گفـت کـه عنصـر اصـلی ناسیونالیسـم        در ادامه مـی .)55: 1383بابایی زارچ، (شناخته می شود 

. هاي محوري آن حاکمیت سیاسی، استقالل و قدرت سیاسی اسـت  حاکمیت ملّی است و مؤلفه
یابـد و بعـد اینکـه     ناسیونالیسـم اوصـاف ذاتـی دارد و در انـواع مختلفـی ظهـور مـی       دیگر اینکـه  

ناسیونالیسم در این توصیفات محصول جدیدي است که در ادوار سابق وجود نداشته است، تعلق 
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ي همبستگی داشته باشد از زمان یونان  به یک سرزمین و اعتقاد به یک ملّت خاص که صرفاً جنبه
ي متفکران آن دوران بوده است، اما ناسیونالیسم که با حاکمیـت ملّـی و دیگـر    باستان در اندیشه

ي دو  در مجموع آنکه ناسیونالیسم سکه. شود ي نوینی محسوب می خصوصیات همراه باشد، پدیده
ي مـردم و طـرف دیگـر آن     هـاي پیونـد دهنـده    رویی است که یک طرف آن احساسات و علقه

.)58: 1383بابایی زارچ، (اري مردم استحاکمیت ملّی و مشارکت و اثرگذ
باشـد ایـن اسـت کـه ناسیونالیسـم       اي که مشمول ابهام و نااستواري در این رابطـه مـی   اما نکته

ي یـک حکومـت واحـد     تر از احساسی کـه در منطقـه   بخصوص در این اواخر در مفهومی وسیع
». . . ناسیونالیسم آفریقا « ، »سیاه ناسیونالیسم « ، »ناسیونالیسم عرب « : رود وجود دارد به کار می

در .)33: 1384حجتـی کرمـانی،   (ي مفهـوم مزبـور اسـت     ي توسـعه  کننده اصطالحاتی است که بیان
گرایی به عنوان یـک مسـئله بـراي     توان اشاره کرد که شاید به همین دلیل است که ملّی اینجا می

گرایی از تعلق خاطر به کشور و ملّـت   ملّی گرایی در آمده است، زیرا با تغییر مفهوم عقاید اسالم
ها در آمـده اسـت    طلبانه در کشور بخش و استقالل هاي آزادي خود، به عاملی براي ایجاد نهضت

  .در حالی که عقاید اسالمی این عامل را پذیرا نیست
ـ (ناسیونالیزم به معناي جدید  )فطـري بـه زادگـاه    ي هگرایـی در مقابـل عالقـ   ییعنی مکتب ملّ

اي است متعلق به تاریخ غرب که به کشـورهاي دیگـر از جملـه ایـران نیـز سـرایت کـرده        دهپدی
. گرددمیالدي و اقدامات سالطین و شاهزادگان اروپایی بر می 16آغاز ناسیونالیزم به قرن . است

هاي مذهبی را تشدید نموده، با ترویج افکار آنان حکومت واحد مسیحی را بر هم زدند و جنگ
با ظهور انقالب فرانسه، ناسـیونالیزم تـوان بسـیاري    . حکومت خود افزودند یستی بر قلمروناسیونال

هاي لیبرال عالوه بر تأکیـد بـر اصـول    در شرایط پس از این انقالب، ناسیونالیزم با گرایش. یافت
کـرد کـه خـود را    هـاي خاصـی هواخـواهی مـی    آزادي، برابري و برادري، از خودمختاري گروه

این پدیده در ایتالیا، آلمـان و  . شمردندوري میطهاي یک کشور یا امپرافراد و گروهمتفاوت از ا
گرایی افراطی، نژادپرستی و برتري ایدئولوژي و حزب خاص انجامیـد و پـس از   یشوروي به ملّ

ضد استعماري به خـود   ي هم در کشورهاي آمریکاي التین، آسیا و آفریقا چهرجنگ جهانی دو
  .)149-134: 1354بهزادي، (ی منتهی شد هاي مّلگرفت و به نهضت

  
  گرایی در ایران  ملّی -نخست

و » ایـران  « هاي ذهنی ایرانیـان تناسـب بـین دو عنصـر      در ابتدا باید گفت همواره یکی از دغدغه
. شـود  کننده در تفکـر سیاسـی محسـوب مـی     گرایی، بحثی تعیین ملّت و ملّی. بوده است» اسالم «
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ي جهت فکري و مسـیر سیاسـی یـک ملّـت      گرایی شکل دهنده ا به ملّت و ملّیبنابراین نگرش م
در ایران ناسیونالیزم، نخست با گرایش لیبرال در عصر مشروطه به شکل سطحی مطرح . خواهد بود

پـیش از اسـالم پرداخـت و    ایـران  شد، اما در عصر رضا شاه شدت یافت و به بزرگداشت تمدن 
ها با تقدیس ناسیونالیست. هاي اسالمی را تحقیر کردریست و ارزشمهاجم نگي  هاسالم را با دید

«به جاي » یتایراّن«آداب و مظاهر باستانی و تالش براي طرد لغات عربی از زبان فارسی و احیاي 
آنان به . گرفتندهاي رضاخان پیهاي فرهنگی فراوانی را با پشتیبانی زورگویی، تالش»تاسالمی

مور کشور مبارزه کنند به جنگ بـا اسـالم   ت پنهان آنها بر اتعمار غربی و حاکمیجاي اینکه با اس
پس از سقوط رضاشاه و روي کـار آمـدن محمدرضـا، در    .)51-46: 1375منش، بصیرت(برخاستند 

تـداوم ایـن افکـار در سـال     . گرایی گسترش یافتیشرایط اشغال کشور، به طور طبیعی افکار ملّ
  .ی بنیان نهادي ملّگرا را به نام جبههیالت ملّنخستین تشکی. ش 1328

ي ملیـت ایرانـی را در نهضـت     گرایی در کشور ما تاریخی صد ساله دارد و اولـین جلـوه  ملی
متفکـرین ایرانـی بـراي    . اي که رهبر آن یک مرجع دینی بـود  واقعه. توان مشاهده کرد تنباکو می

از طـرف دیگــر  . جامعـۀ غـرب آشـنا شـدند     هـاي  اولـین بـار بـه طـور جـدي بـا مسـائل و آمــوزه       
هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي فراوان، که حکومت و جامعه با آنها دست به گریبان  نابسامانی

هـا مطـرح    گرایی به عنوان راه حلی براي رفع این نابسامانی بود، بستري فراهم آورد تا در آن ملّی
دیگر اولین دانشجویان ایرانـی در اروپـا افـرادي    گرایی و یا به عبارت  ي ملّی حامالن اولیه. گردد

شـدن   آنهـا حـاکم  . خـان، میرزاآقاخـان نـوري و فتحعلـی آخونـدزاده بودنـد       همچون میرزا ملکم
گرایــی،  دانســتند و بــر عقــل هــاي غربــی را عامــل پیشــرفت و حــل مشـکالت جامعــه مــی  آمـوزه 

  . دندکر ستیزي، تساهل مذهبی، لیبرالیسم و تجددگرایی تأکید می دین
گرایـی بـه    در زمان پهلوي دوم نیز ناسیونالیسمی با عنوان ناسیونالیسم مثبت مطرح بود و ملّـی 

نـوعی  . صورت ناسیونالیسم مثبت در کشورمان چونان اهرمی در مقابل دین بـه کـار گرفتـه شـد    
یـران  شود، هم مدت کوتـاهی در ا  طلب نیز گفته می گرایی، که ناسیونالیسم استقالل دیگر از ملّی

زمانی که استقالل و موجودیت کشور به . ظهور کرد و آن در دوران ملّی شدن صنعت نفت بود
مخاطره افتاد و بیداري سیاسی الزم در مردم پیدا شـده بـود، حاکمـان و روشـنفکران ایرانـی، از      

لـوبی  ي مط ي خارجی بهره گرفتند، اما نتوانستند نتیجـه  ایدئولوژي براي مبارزه با استعمار و سلطه
بگیرند و امپریالیسم، حکومت را به سمت ناسیونالیسم مثبت کشانید و این روند تـا انقـالب سـال    

گرایـی تـا قبـل از انقـالب در ایـران در پـی تحـوالت جامعـه و          دانیم که ملّـی  می. ادامه یافت 57
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هاي مختلفی بـه خـود گرفتـه اسـت و بـه اشـکال        هاي مختلف، صورت مواجهه با افکار و اندیشه
در جریان انقـالب  .)72: 1383بابایی زارچ، (شود  گرا ظاهر می اي، نژادگرا، قومی و غرب چپ توده

گرچـه  . گرایی چندان رنگ و بـوي جـدي نداشـت    اسالمی، ایدئولوژي اصلی؛ اسالم بود و ملّی
 در جریـان انقـالب همـراه   ) شـود  دوستی یاد می که از آن با عنوان میهن(گرایی  هایی از ملّی جنبه

عالقــه بــه کشــور و وطــن منافــاتی بــا ایــدئولوژي اســالمی  . شــد ایــدئولوژي اســالمی دیــده مــی
شود و ایـن چیـزي غیـر از     ندارد و در بطن ایدئولوژي اسالمی این ایده تقویت می) گرایی اسالم(

دوستی و ناسیونالیسم فرق قائـل شـد و آنچـه در     به عبارت دیگر باید بین میهن. ناسیونالیسم است
دوسـتی اسـت نـه     دهـد مـیهن   انقالب به همراه ایدئولوژي اسالمی بیشتر خود را نشـان مـی   جریان

دوستی به معنـی دفـاع از یـک سـرزمین و مـردم در برابـر        میهن و وطن. گرایی و ناسیونالیسم ملّی
تسلط و تجاوز یا تحقیر دیگران، حفظ و اعتدال فرهنگ خودي و کوشش بـراي ترقـی و تعـالی    

میهن و وطن یک لفـظ  . یک از این اهداف متضمن ایدئولوژي خاصی نیستکشور است و هیچ
کـه ملّـت و ملیـت امـر      اي به درازاي تاریخ بشر دارد در حالی قدیمی است و تعلق به وطن سابقه

اي بیشتر ندارد و این خود بهتـرین دلیـل اسـت کـه وطـن       ي چند صد ساله جدیدي است و سابقه
دوستی چیـزي جـدا از ناسیونالیسـم     بنابراین میهن. مالزمت ندارد دوستی بالضروره با ناسیونالیسم

ي آن  دوستی قرار بگیرد و نمونـه  تواند در جهت اهداف میهن در عین حال ناسیونالیسم می. است
  . به خصوص در انقالب اسالمی شاهد هستیم 20و  19را در قرن 

یـا ناسیونالیسـم عنـوان    گرایـی   دوسـتی بـا ملّـی    گرچه این مباحث تحت عنوان تفـاوت مـیهن  
بـه .)74-73: 1383بابـایی زارچ،  (گرایانه است  شود ولی به نوعی متأثر از برداشت و دیدي اسالم می

متفـاوت هـاي  جریـان ومختلـف معـانی درگرایـی  ملّـی ایـران، توان گفت کـه در  طور کلّی می 
:کنیممیاشارهجریانچندبهجا ایندر. استکردهخودنمایی

دولتایجادومداري قانونبرتأکیدمعنايبهمشروطه؛حکومتدرگراییملّی-ولجریان ا
ي جبههادبیاتدراینک هموشدش آغاز.ه1285مشروطهازجریاناین. مردمآرايبراتکابا

سـکوالر شـدن  وغربـی لیبرالیسـتی نظـام ازپیرويملّی،ي جبههمشی خط. استمشهودنیزملّی
.استگرایانملّیکمیتحاوجامعه

ایـن درگرایـی  ملّـی ویژگـی پهلـوي؛ عصـر درسیاسـی گفتماندرگرایی ملّیطرح- جریان دوم
واسـالمی هايارزشبامقابلههخامنشی،پادشاهانازالگوگیريواسالمازپیشهویتاحیايمقطع،

.بودعربیازفارسیزبانپاکسازيومتمرکزدولتتقویتجدید،ایدئولوژيجایگزینی
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ت تقـدم باهمراهـگراییملّیواسالمازالتقاطی-جریان سوم مشـی  خـط درــ دیـن بـر ملیـ
وقبـل درآنعملکردبهتوجهبارامسلک لیبرالجریاناینفکريهاي مشخصهآزادي؛نهضت

:برشمردهفتگانه ذیلمحورهايدرتوان میانقالب،ازبعد
دردیـن جایگـاه ازمتأثراسالم،ازآنانتفسیرکهايگونه بهغربزاشدیدتأثیر) محور اول

.استفرانسهنظیرغربیکشورهاي
هـاي  آزاديوفـرد بـه بخشـیدن  اصـالت جملهازغرب،فرهنگواصولبهتقید) محور دوم

.معادومبدأتجربیتفسیروگراییعلمفردي،
ــوم  ــور س ــارزه) مح ــارچوبدرمب ــانونچه ــیق ــمدوراندراساس ــويرژی ــوردوپهل برخ

.انقالبازپسگام، به گامسیاستوطلبانه اصالح
ومـذهب بـودن شخصـی ،)اسـالم بعـد ایـران، اول(اسالمبرگرایی ملّیتقدم) محور چهارم

.سیاستازدیانتتفکیکنتیجه،درواستآخرتوخداصرفًادین،رسالتاینکه
تعهـد، برابـر درتخصصبهاهتمامفقیه،والیت اصلوانیتروحبهاعتقادعدم)محور پنجم

.غیرهوتسامحوتساهلاصالت
ي کابینـه اعضـاي ترکیـب کـه  حـالی درانحصار طلبـی، بهدیگرانساختن متهم) محور ششم

.بودآنانکاملانحصارطلبینشانگرخودموقت،دولت
غرویـان و  (سـکوالر گـراي ملّیصیتشخیکعنوانبهالسلطنه، مصدقازپیروي) محور هفتم

  .)106: 1380همکاران، 
  
  ي سیاسی اسالم گرایی در اندیشه ملّی -دوم

اي که در بستر تحوالت جوامع غربی  گرایی به عنوان ایدئولوژي ي سیاسی اسالم، ملّی در اندیشه
د کـه وار  به وجود آمده، لوازم و شرایطی دارد که متناسـب بـا فرهنـگ غـرب اسـت و هنگـامی      

ت ایـن   . سازد شود مسائل و مشکالتی را مطرح می جوامع دیگر از جمله جوامع اسالمی می اهمیـ
روست که برخی با فروپاشـی شـوروي آن را تنهـا ایـدئولوژي      ایدئولوژي در جهان اسالم از این

  .)113: 1383بابایی زارچ، (دانند زنده براي مقابله با اسالم می
داننـد   گرایی را یک فکر وارداتی می ي اسالمی برخی ملّی هدر پیرامون این موضوع در اندیش

که براي شکستن وحدت امت اسالمی و جلوگیري از یکپارچگی جهان اسالم ظاهر شده اسـت  
عالوه بر این نظرات آنچه در عالم واقع در اثـر ایـن ایـدئولوژي رخ داده اسـت،     .)8: 1364نقوي، (
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توان گفت  طوري که می ادین جهان اسالم است بهوجود آمدن کشورهاي عربی و تحوالت بنی به
»هـا مسـلط شـده اسـت     بگرایی بیش از هر ایدئولوژي دیگري بر ذهـن عـر   پس از اسالم، ملّی«
تر شدن موضوع بهتر است به این مطلـب بپـردازیم    حال در اینجا براي روشن.)15: 1376خدوري، (

  .لیبرال و ضد لیبرال: ر گیرد رسد تقسیم  ناسیونالیسم بر دو قسم قرا نظر می که به
هـاي   بشر و آزادي هاي انسانی، حقوق شمارند که بر ارزش ناسیونالیسم لیبرال؛ را ناسیونالیسمی می«

شـمارند کـه    کنند و ناسیونالیسم ضد لیبرال شـده را ناسـیونالیزمی مـی    فرد در قالب دولت ملّی تکیه می
ي فرد حقوق و وظایفی جز خدمت به دولـت قائـل   شناسد و برا خود را تنها وسیله در دست دولت می

کنـد و   دموکراسـی سیاسـی را نفـی مـی    ) که در واقع همان فاشیسم اسـت (این نوع ناسیونالیسم . نیست
رود ناسیونالیسـم   ولـی تصـور مـی   . »کنـد  هاي دیگر را تحسین می ي ملّی بر ملّت تهاجم خارجی و غلبه

اسـت؛ یعنـی   » ضـد لیبـرال  «وجهـه ي خـارجی خـود     باشـد در » لیبـرال  « ي داخلـی   هرچند در وجهـه 
ي اینهـا را   هاي انسانی و حقوق بشر تکیه کرده باشد، ولی چون همه ناسیونالیسم ممکن است بر ارزش

.یابد در استخدام تحصیل منافع خاص خویش درآورده طبعا به تهاجم خارجی گرایش می
اعتدالی و لیبرال یا افراطی و ضد لیبرال، در  یابیم که ناسیونالیسم اعم از با نظر در مبحث فوق درمی

بین است و بر اثر همین خصلت اسـت کـه ناسـیونالیزم لیبـرال،      نظر و کوتاه واقع در محتواي خود تنگ
ناسیونالیزم اگر رشد کند و در سازندگی خود . شود کند، ضد لیبرال می شود و رشد می وقتی بزرگ می
گیـرد و عـالوه بـر     هاي منفی آن قرار مـی  الشعاع جنبه ي آن تحت ههاي مثبت و سازند توفیق یابد، جنبه

آورد، گاهی در محیط خـود نیـز از ایفـاي نقـش سـازندگی بـاز        خطري که براي بشریت به وجود می
محتواي تعالیم ناسیونالیسم اصالت منافع ملّی است و بنابراین منافع .)49- 47: 1384حجتی کرمانی، (ماند می

داند و خود را به هیچ وجـه   ي فرعی دارد زیرا هر ملّت، ملّت دیگر را بیگانه می اً جنبهمردم جهان منطق
برند و خودشان وظیفه دارند در جهت  موظف به تأمین منافع مردمی که در کشورهاي دیگر به سر می

ت به ي منفی؛ یعنی احساس بیگانگی با دیگران، درس ولی این جنبه. مصالح خود قدم بردارند، نمی داند
کنـد و   ي مثبت یعنی کوشش در راه جلب منافع ملّی، پیوسته و به طور طبیعـی رشـد مـی    موازات جنبه

  .)51: 1384حجتی کرمانی، (گردد  بدین ترتیب دائماً بلندتر می» ملیت « دیوار 
  

  گرایی گرایی و اسالم تمایزات در عقاید ملّی) ب
گرایی در مباحث پیشین، در ادامه به بیـان چنـد    سالمگرایی و ا پس از تبیین کلیتی از مفاهیم ملّی

  :شود گرایی پرداخته می گرایی و اسالم تفاوت در عقاید ملّی
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ي  پیـدایش ملّـت و ملّیـت در عصـر جدیـد، کـه پایـه       :  گرایـی  جدایی دین و سیاست در ملّی -1
حلـی  هـاي، م  بـا پیـدایش حکومـت   . گرایـی هسـتند، بـا پـس کشـیدن دیانـت مالزمـت دارد        ملّی

حاکمیت کلیسا از سر کشورها برداشته شد و اشتراك در شریعت جاي خود را بـه اشـتراك در   
گرایی در بدو پیدایش از اصل و اسـاس روبرگردانـدن از    علم و سیاست جدید داد، بنابراین ملّی

قدرت کلیسا براي ایجاد حکومت ملی و وضع قـانون بشـري در قبـال قـانون کلیسـا بـود؛ لـذا بـا         
  . قطعی سیاست از دیانت مالزمت داشتجدایی 
کننـد در حـالی    شود و مردم  قوانین را وضـع مـی   گرایی حکومت و احکام آن دنیایی می در ملّی

هـا حکومـت را بـر مبنـاي الهـی       که در اسـالم محـور امـور دیـن و اعتقـاد بـه خداسـت و انسـان        
ه مثابـه عنصـري ضـد دینـی     گرایـی بـ  در جهان اسالم ملّـی  )ایرانیت به جاي اسالمیت(.پذیرند می

  .)122: 1383بابایی زارچ، (یابد رواج می
گرایـی بـه مرزهـاي جغرافیـایی اصـالت داده و هـدف        ملّـی : گرایی اصالت مرزها در ملّی -2

کـه   کند که کانون اصلی وفاداري در آن میهن است، در حـالی  ایجاد واحدهاي ملّی را دنبال می
دانـد و وحـدت    و کانون اصلی دلبستگی انسان را خدا مـی اسالم به عقیده و مذهب اصالت داده 

گرایـی افـق    هـاي اسـالمی، ملّـی    بر مبناي اندیشه. کند جهانی بشر را بر مبناي ایدئولوژي دنبال می
گیـرد و از ایـن لحـاظ باعـث      کنـد و جامعـۀ انسـانی را در نظـر نمـی      فکري انسان را محـدود مـی  

  .)1364:21داوري اردکانی، (شود  جوامع می گیري نژاد پرستی، استعمار و استثمار شکل
گرایی بنیان خود را بر تمایزات طبیعـی همچـون    ملّی: گرایی بر تمایزات طبیعی تأکید ملّی -3

کـه در اسـالم    دانـد، در حـالی   ي ماهیـت مـی   دهنـده  نهد و عوامـل مـادي را شـکل    زبان و نژاد می
شود و زبان و رنگ و نژاد، مالك وحـدت   ي اجتماع مسلمانان بر اساس عقیده ریخته می شالوده

مخاطــب. اسـت نـژادي وملّـی واحـدهاي دادناصـالت بـر ناسیونالیسـم اسـاس . و امتیـاز نیسـت  
نیـز آننهـایی هـدف وهستندملّیواحدهايبلکهنیست،بشریتکلناسیونالیسم،یاگرایی ملّی

.استملّیجوامعبلکهنیستجهانیي جامعهاستقرار
گرایـی دقیقـاً بـا اهـداف و مقاصـد اسـالم        گرایان اهـداف و مقاصـد ملّـی    دید اسالملیکن از 
کند، چون اسالم بـا قـدرت و اصـرار بـه خـدمت بشـریت و تعـاون مـؤمنین و نـابود           مخالفت می

  : رسول خدا می فرماید. کند ساختن موانع عصبی، رنگی، خونی و زبان دعوت می
اعتی از شب یـا روز را سـپري سـازد، ثـواب آن از     کسی که در مورد رفع نیاز برادر خود س«

، پس چگونه بر مسلمان امکان دارد که برادر دینی باشـد  »اعتکاف دو ماه نسبت به او بیشتر است
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هاي خود را  هاي خویش و منتسب به احزاب ملّی و نژادي خود باشند و ملیت ولی متعصب ملّیت
  .)199: 1369الطائی، عطائ(کنند رعایت کنند بدون آن که حقوق دیگران را رعایت 

تـوان   گرایـی مـی   طور کلی در مورد مبحث ارتباط میان ناسیونالیسـم و اسـالم   با این وجود، به
ومـذهبی مراسـم بـه غیـره، وبودیسـم مسـیحیت، نظیـر دیگـر ادیـان خـالف برگفت که اسالم

ایـن دربـود، بـادت عدیـن تنهـایی بـه صـرفًا اسـالم اگـر . شود نمیمحدودمتافیزیکیاعتقادات
کـه  درحـالی . گردید میممکنناسیونالیسمباآنجامعوکاملسازگاريوتوافقامکانصورت

فـراهم نیـز رااقتصـادي وسیاسیاصولواست،فلسفیواجتماعیبینی جهانبادینیکاسالم
معیارهايواباورهاساسبرراخودسیاسیواجتماعیاصولهمچنین،نیزناسیونالیسم، .کند می

تضـاد بنـابراین، . نیستسازگاراسالمدینجامعیتوگسترهبامواضعیدرکهداراستمختلف
  .)Naqvi, 2010: 49(استناپذیراجتنابناسیونالیسمواسالمبین

  گرایی اندیشمندان اسالمی و ملّی) پ
تنهـا نـه اي خامنـه اهللاآیـت تـا اسدآباديسیدجماالدینازاسالمیوحدتاحیاگرانازکدام هیچ

اسـتعمار بامقابلهبراياي وسیلهراآنبلکهاند نکردهابرازمنطقی-عقالنیگرایی ملّیبامخالفتی
لـیکن .)167: 1388اسـکوئی و همکـاران،  (انـد  دانسـته مسلمانجوامعآحادبیندرگرایی همایجادو

ــ  ی و شــهید مطّهــري معمــوالً، برخــی علمــاي اســالم همچــون ابــواالعلی مــودودي و امــام خمین
امـا در ادامـه بـه    . اند اند و آن را متهم ساخته گرایی نژادي و احساسی را مورد حمله قرار داده ملّی

  .گردد اي کوتاه می هاي امام خمینی و شهید مطّهري در این رابطه اشاره اندیشه
مطرح شود؛ امام بـراي   ي امام خمینی الزم است مباحثی البته راجع به اندیشه: امام خمینی -1

ملّت ایران دو بعد ایرانیت و اسالمیت قائل است که بعد اسالمیت آن پایـدارتر اسـت، لـذا ملّـت     
ملّت به معنی مدرن آن نیز تا آنجا معتبر اسـت کـه مقابـل اسـالم قـرار      . ایران مفهومی دینی است

گرایـی ارائـه    ي منفـی از ملّـی  ي یـک ایـدئولوژي تصـویر    گرایی به منزلـه  از آنجا که ملّی. نگیرد
کند و براي مقابله با اسالم و اسالمیت امت اسالمی عنوان شده است، امام خمینی همین وجه  می

ي سـخنان ایشـان مقابلـه بـا      گرایی را مورد توجه قرار داده است و از آنجا که حجم عمده از ملّی
رد توجه ایشان قرار گرفته است وگرنـه  گرایی نیز مو هاي دشمنان بوده است این بعد از ملّی حربه
گرایی به معنی دفاع از آب و خاك و سرزمین منافاتی با اسالم ندارد، ولـی آنچـه بـا اسـالم      ملّی

  : فرمایند و ایشان می. هاي دینی است منافات دارد تقدم این امور بر اسالم و ارزش
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اهـد مقابـل کشـور دیگـر و     گرایی، که به این معناست، که هر کشوري، هر زمانی بخو ملّی« 
، امـام  ي صحیفه(»زند زبان دیگر بایستد، این آن امري است که اساس دعوت پیغمبرها را بر هم می

.)15:471ج 
گرایـی تفکـري اسـت کـه ملـل را رودر     یملّشهید مطّهري معتقد است : مرتضی مطّهري  -2

ده اسـت و شـاید ایـن امـر در     دهد، آن تفکر از اروپا وارد جهان اسالم شـ روي یکدیگر قرار می
تمام ملل باشد وجـود   ي هاروپا یک امر طبیعی باشد، چون در آنجا مکتب فکري که در برگیرند

بـراي بـاره  مطّهـري در ایـن  شـهید  .بشریست ي هاسالم در مورد کل جامع ي هولی اندیش ،نداشت
وجـه وقـومی ویملّتعصباتوعواطفاحساسات،براولوجه: استقائلوجهدوگرایی ملّی
.)165: 1388همکـاران، واسـکوئی (اسـت اسـتوار منطـق وعقالنیـت آزادي،عـدالت، عشق،بردوم
ها انساناگراماکند، میتأکیدراآناسالمگرددهمسایگانباهمبستگیموجباگرگرایی ملّی

مطـرود بگیـرد نادیـده رادیگـران حقـوق وبکشاندتنازعبهگوناگونهاي ملیتعنوانتحترا
مقیـاس دررامسـائل کـه استانترناسیونالیسممتعصبانهوافراطیگرایی ملّیمقابلي نقطه. است

-23: 1362مطهـري، (کنـد  مـی محکومراگرایی ملّیي جویانهبرترياحساساتونگرد میجهانی
45(.

و  15لّـت از قـرن   توان گفت که تغییر مفهـوم م  ي ملّت و امت می حال با توجه به مفهوم واژه
اجتمـاعی مفهـوم    -ي جدید در غرب در بستر تحوالت سیاسـی  در سده. میالدي به بعد است 16

دهد و ملّت به اجتماع مشخصی  ي دینی خود را به محتواي ملّی می  ملّت تغییر کرده و درون مایه
. ودشـ  ي سرزمینی که تحت یک قدرت مرکزي قـرار دارنـد گفتـه مـی     از افراد در یک محدوده

گرایـی مطـرح    گیرد و ایدئولوژي نوینی را به نام ملّـی  مفهوم جدید ملّت در تقابل با دین قرار می
گرایان ملّت در این معنا مفهـومی ایسـتا و محـدود اسـت و بـا امـت کـه،         سازد و از نظر اسالم می

ي  گیـرد، بـه عبـارتی دیگـر ملـت بـر پایـه        مفهومی پویا و جهان شمول است، در تضاد قـرار مـی  
.دهد ي وفاداري دینی و دو مفهوم متقابل را شکل می وفاداري ملّی است و امت بر پایه

  گرایی از دید اسالم  بعد مثبت و منفی ملّی) ت
ي  اي از رابطـه  گرایـی در دیـدگاه اسـالم؛ تبیـین خالصـه      پیش از بیان وجوه مثبت و منفی از ملّی

دوسـتی  مـیهن یعنـی ؛»الوطنیه«عربیتعبیربهوگرایی یملّ. رسد نظر می گرایی و اسالم الزم به ملّی
معنـی بـه گرایـی ملّـی امـا . اسـت شدهواقعنیزسفارشموردبلکهنیستمذموماسالمدرتنهانه
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. اسـت متفـاوت پرسـتی  وطـن ودوستی وطنمعنايبانژادپرستیبهشدیدگرایشیعنی»القومیه«
  :گوید میملیتواسالممسائلپیرامونمسلماناندیشمندانازیکی
بـر ودهـد  مـی قـرار شناسـایی مـورد راآنـان بلکهکند، نمینفیراکنونیهاي ملّتتنهانهاسالم«
دوبـر مبتنـی صحیحعلمیي شیوهیکبانظریهاینتحقق. نهد میبناراخودي نظریهنیزاساسهمین
بـاتقواترین خدا،نزدشماترین گرامیاهمان(صحیح؛گزینشودیگراني اندیشهبهتوجه: استرکن

قـرار ارزیابیموردراها انسانتوان میآني وسیله بهکهاستمعیارهاییها، ارزشازمنظور. )شماست
کـه چیزهـا هسـت  بسیارينیزاجتماعیزندگیدر. نمودایجادآنهابیندربرتريوتقدمنوعیوداد
دهـد،  مـی تشـکیل راهـا  ارزشاسـاس اسـالم درکـه معیـاري امـا دهد، میسوقبرابريسويبهراما

کــه جـایی اســالمگفـت تـوان  مــیاسـاس ایــنبـر بنـابراین .)109: 1380همکــاران،وغرویـان (»تقواسـت 
چنانچـه خیـزد،  میبرمخالفتبهآنباکندفراهمرادیگرملّتبرملتّیبرتريبرايعاملیگرایی ملّی
  .کند میناسیونالیسممفهومجایگزینراانترناسیونالیسموممفهنیزبرتريایننقضدر

اي همچـون شـهید    گرایی در دیدگاه اسالمی، عـده  اما در رابطه با مبحث وجوه منفی و مثبت ملّی
. مطّهري معتقد است؛ ناسیونالیسم بر عواطف و احساسات قومی و ملّی متّکی است و نه عقـل و منطـق  

ي مثبـت داشـته باشـد؛     طور کلی محکوم کرد، ناسیونالیسم اگـر تنهـا جنبـه    به لیکن ناسیونالیسم را نباید
ي بیشتر و احسان و خدمت بیشتر بـه کسـانی کـه بـا آنهـا       یعنی موجب همبستگی بیشتر و روابط حسنه

بلکـه اسـالم   . باشـد  زندگی مشترك داریم بشود، ضد عقل و منطق نیست و از نظر اسالم مـذموم نمـی  
اً حقوق بیشتري دارند، از قبیل همسایگان و خویشاوندان، حقوق قانونی زیـادتري  براي کسانی که طبع

گیـرد؛ یعنـی افـراد را     ي منفـی بـه خـود مـی     ناسیونالیسم آنگاه عقالً محکوم است که جنبه. قائل است
اي میـان آنهـا بـه وجـود      کنـد و روابـط خصـمانه    هاي مختف از یکـدیگر جـدا مـی    تحت عنوان ملیت

اسـالم ي طور کلی مناقشـه  به.)20: 1385ابراهیمیان، (گیرد واقعی دیگران را نادیده می وقآورد و حق می
مقطعـی، اصـول سلسـله یـک مثابـه  بـه گرایـی  ملّیکهاستدلیلاینبهنژادي،احساسیگرایی ملّیبا

وابـدي پیـامی ي منزلـه بـه اسـالم وهاست انسانازخاصگروهیهاي نیازمنديووضعیتبهمربوط
.)1380:199عنایت،(داند میآنهاتقواترینباراخودپیروانبرتريکهاستجهانی
  

  ي اسالمی در مفاهیم ناسیونالیسم ترجیحات اندیشه) ث
دوبـه پژوهشـگران را ناسیونالیسـم، واسالمسازگاريبارابطهدرتوان گفت که اختالف در ادامه می

درناسیونالیسـم، واسـالم کـه گذارنـد  میاینبررافرضاولگروه: استکردهتقسیممخالفگروه
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اسـت جهـانی دینیکاسالمآنهاباوربه. هستندمتناقضتعریفبراساستقریبًاومتفاوت،الهاممنشأ
ا ) ,1986:79Ghayasuaddin(باشـد  سازگارملت - دولتبرمبتنیایدئولوژيباتواند نمیبنابراینو ازامـ

گـروه اساسـی اسـتدالل . هستندسازگارودر کنارهمدواینکهباورنداینبردومگروهدیگر،سوي
ایـن ازبسـیاري . اسـت ناپـذیر  جـدایی اسـالم دردولت،ازدینکهاسترایجفرضاینبرمبتنیاول

بـراي مشـروعیتی وتوجیـه نـه ترتیـب اینبهوباشند،متحدبایدمؤمنانکهکنند میگیري نتیجهفرض
بـه خداونـد نظـر درهمگـی مسـلمانان، کـه هسـتند باوراینبرآنها. نداردوجودملت- دولتيایده

دلیـل دوازیکـی بـر راخـود استداللي پایهدومگروهاعضاي. هستندمساويامت،ازبخشیعنوان
آنهـا سـتدالل ا. بـود استوارخاصملّتیکي پایهبرمنشأ،ازاسالمکه این- دلیل اول: کنند میبنازیر

منظـور بـه مختلـف، ملـل واقـوام بـه رامردمخداکند که میبیاناست کهقرآنیي آیهایني پایهبر
پـذیر  انعطـاف دینـی همـواره اسالمکهاستاین- دومدلیل. استکردهتقسیمیکدیگربهترشناخت

اسـت؛ معتقـد توري،جیمز پیسکاچنانچه. استداشتهرامختلفهاي سنّتتحملهمیشهواستبوده
مـورد اصـل ایـن در)ي جهـان وطنـی   به عبـارتی نظریـه  (ارضیپلورالیسمکالسیکومتعادلي نظریه
نظـم خـود، هـاي  بررسـی درهمتیمیه ابنوغزالیکهگونه همان.),1986Piscatori: 40- 75( استقبول

نظـر دراسـت، جانیـده گنخـود درراقـدرت متعـدد مراکـز وتقسـیم واقعیـت آندررا کـه اسالمی
  .اند داشته

گرایی و ارتبـاط آن بـا اسـالم     جا پس از ذکر عواملی زیر مجموعه و در ارتباط با ملّی در این
گرایی صرف مورد تأکید نیسـت زیـرا    هاي سیاسی اسالمی ملّی توان گفت در اسالم و اندیشه می

می تـرجیح بـر ایـن اسـت کـه از      هـاي اسـال   گیرد و در اندیشـه  با عقاید اسالمی در تضاد قرار می
گرایی و ملّت که آرمان سیاسی اسالم است و همچنین از انترناسیونالیسم  جاي ملّی مفهوم امت به

:پردازیم بنابراین به توصیف این مطلب می. جاي ناسیونالیسم استفاده شود به
  

  امت به جاي ملّت  -1
ي مسـلمانان کـه تحـت     ه است و به جامعـه ي ملّت، امت آمد در نظام سیاسی اسالم به جاي واژه

شود، به طوري که تنها عامـل عضـویت و تابعیـت در آن     حکومت اسالمی هستند امت گفته می
با بیان ایـن  . گرایی در امت اسالمی نقشی ندارد ي ملیت و ملّی  اسالم است و شرایط شکل دهنده

بینی  توان گفت اسالم به انسان یک جهانگرایی و مبانی و بنیادهاي اسالمی می ها بین ملّی تفاوت
کند که انحصار به هیچ ملّت و  گذاري می دهد و فرهنگ بشري را پایه بر اساس محور توحید می
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ي  گیـرد و در جامعـه   هـا را در بـر مـی    ي انسـان  این فرهنـگ اسـالمی همـه   . یا هیچ گروهی ندارد
گرایان، اسالم به عنوان دینـی جهـان    الماز نظر اس. شود محقق می "امت  "آل اسالمی به نام  ایده

ي  اي داده و تحقق اهداف خود را در جامعـه  العاده ي اسالمی اهمیت فوق شمول و الهی به جامعه
اي اسـت کـه    امت اسالمی اندیشه و ایده. ممکن می داند "امت  "مطلوب و آرمانی مورد نظرش

ي خود را تحـت   قرار دارد و اسالم جامعهگرایی  اي همچون ملّی در مقابل تفکرات انحصارطلبانه
  .)124-123: 1383بابایی زارچ، (دارد  ي انسانی اسالم یا امت اسالمی عرضه می عنوان جامعه

تـوان   گرایـی مـی   گرایانه راجع بـه ملّـت و ملّـی    حال با توجه به یک دید کلی از عقاید اسالم
ي اسالم باعث تفرقه و  الیسم، که به گفتهجاي تأکید بر ایدئولوژي مانند ناسیون گفت که اسالم به

دهـد برداشـتی انترناسیونالیسـتی بـر باورهـاي اسـالمی را        شود، ترجیح می جدایی افراد انسانی می
.شکل دهد

  
  انترناسیونالیسم به جاي ناسیونالیسم -2

آنچـه ازترباالوتر وسیعخاصیملیتها انسانبرايگرایی، ملّیمقابلي نقطهدرانترناسیونالیسم
تنـگ معیارهـاي چـارچوب درراخودکهطوري به. گیرد مینظردراستمطرحگرایی ملّیدر

. کنـد  نمـی گرفتـار شناسـد،  نمـی قـومی وملّـی منـافع ازبـاالتر ارزشـی کـه گرایی، ملّیي نظرانه
وغرویـان (دداربرترمعیارهايباملّی فوقمصالحبهگرایشگرایی، ملّیخالفبرانترناسیونالیسم

ي مقابـل ناسیونالیسـم، انترناسیونالیسـم     گونه که مطرح گردیـد، نقطـه   همان .)107: 1380همکاران،
. کنـد  نگـرد و احساسـات ناسیونالیسـتی را محکـوم مـی      است که به قضایا با مقیاسـی جهـانی مـی   

اسـت   معتقد است که انتر ناسیونالیسم عبـارت » هاي سیاسی مکتب«در کتاب » آشوري«همچنین 
هـا متضـمن خیـر و سـعادت و تثبیـت       پذیر بین ملّت از اعتقاد به اینکه حد اعالي همکاري امکان

. صلح عمومی عالم است
شناسد و لـذا معتقـد اسـت     را به عنوان یک ایدئولوژي می» بشریت « انترناسیونالیسم، معموالً 

زم بـه ذکـر اسـت کـه در     البتـه در اینجـا ال  . که بشریت مافوق دیـن و مـذهب و ملّـت قـرار دارد    
ي اسالمی، انترناسیونالیسم مورد اعتقاد اسالم چیزي جز انترناسیونالیسم الحادي و الئیـک   اندیشه

ها که به اصالت بشریت، منهاي آب و خـاك و دیـن و مـذهب بـاور      زیرا انترناسیونالیست. است
کننـد   کنند؛ بیان مـی  یشود نفی م اي را که موجب پراکندگی خاندان بشري می دارند و هر پیرایه

بنابراین در واقـع  .)94: 1383بابایی زارچ، (اند  را نشانده» دین«گرایان به جاي ناسیونالیسم،  مکه اسال
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بودن عقاید  ولی در ارتباط با مشترك. هاي اسالمی است انترناسیونالیسم اسالمی مورد نظر اندیشه
ي بشري را  یسم باید گفت که اسالم تمام جامعهاسالمی با انترناسیونالیسم و ضدیت آن با ناسیونال

اي  بنـابراین جامعـه  . داند داند و رسالت خود را محدود به قوم و ملّتی خاص نمی یک خانواده می
شود عالوه بر آنکه به نوسازي و آرایش معنوي و مـادي   بینی اسالمی بر پا می ي جهان که بر پایه

.)92: 1384حجتی کرمانی، (داند  ی میپردازد، خود را حامل رسالت جهان خود می
  

انترناسیونالیسم اسالمی -3
ي مقابـل   شهید مطّهري، نقطـه به اعتقادگردیم که در رابطه با مبحث انترناسیونالیسم اسالمی متذکر می

نگرد و احساسـات ناسیونالیسـتی    است که قضایا را با مقیاس جهانی می» انترناسیونالیسم « ناسیونالیسم، 
ت و قومیـت بـه معنـایی      جا این بحث مطرح می در این. کند کوم میرا مح شود که؛ در دین اسالم ملیـ

هـا و اقـوام    ي ملـت  که امروز میان مردم مصطلح است، هیچ اعتباري نـدارد و بلکـه ایـن دیـن بـه همـه      
کند و از آغـاز نیـز دعـوت اسـالمی بـه ملّـت و قـوم مخصوصـی          مختلف جهان با یک چشم نگاه می

ي  کوشـیده اسـت کـه بـه وسـایل مختلـف ریشـه        ص نداشته است بلکـه ایـن دیـن همیشـه مـی     اختصا
تـر شـدن    در اینجا الزم است دو مورد را براي روشـن . پرستی و تفاخر قومی را از بیخ و بن برکند ملّت

دوم اینکـه  . داشـته اسـت  » ي جهـانی   داعیـه « اول اینکه اسالم از آغاز ظهـور خـود   : بحث عنوان کرد
  .)23: 1385ابراهیمیان، (است نه قومی و ملّی و نژادي » هاي جهانی  مقیاس« هاي اسالمی  سمقیا

گرایـى  ملّـى مکتباسالم،کهمطلببیان اینطور کلی با توان گفت که به لیکن در ادامه می
مسـلمان انسـان کـه شـود تصـور اسـت ممکناست،مخالفآن،مبانىواصولباوکردهردرا

اوبـا ملیـت، درکـه افـرادى بـه وباشـد داشـته خـود ملّیـت وقـوم ي دربارهاحساسىهیچنباید
ایـن کهحالىدر. کندخوددارىآنانبهمهرورزىهرگونهازوبنگردبیگانگانمانندمشترکند،

گونـه  همـان . اسـت گرایـان  ملّىافراطىدیدگاهبرابردرتفریطنوعىونیستدرستنیزدیدگاه
وغریـزى تقریبـًا امـر، اینوداردوابستگىاحساسخود،سرزمینوگروهبهسانانگذشت،که

دینىکهنیز،اسالم. نیستدرستىکارآنبادرصدصدومطلقمخالفترو، از این. استطبیعى
راآنافراطـى نـوع بلکهنکرده،انکارمطلق،شکلبهراغریزهاینهاست، انسانفطرتباموافق

طبیعـى وسادهصورتهمانبهاحساسات،ایناگرولىکند، مىردباشد،ونالیسمناسیهمانکه
کلـى، طـور بـه . آورد مـی  حسـاب بهپسندیدهامرىبلکهکند، نمىردراآنهاتنهانهباشند،خود

:کنندبروزاجتماعدرزیرصورتسهبهاستممکنناسیونالیستىهاى اندیشه
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ونى؛قانامتیازاتبراىاى وسیله*
گرى؛ اشرافىوتفاخربراىاى وسیله*
.باشدداشتهدیگرانحقوقبامزاحمتىاینکهبدونمثبت،عواطفواحساساتصورتبه*

تأییدراسومصورتولىخیزد، مىبرمبارزهبهآنهاباوکند مىردرااولصورتدواسالم
ت یـک گرایـی  ملّـی . داند مىمفیدانسانىي جامعهبراىراآنکرده، بـا کـه اسـت جمعـى هویـ

اسـتفاده موفقیـت وپیشـرفت براىخود،امکاناتهمهازتواند مىکشورهرآن،ازبرخوردارى
حاصـل آنهابراىها موفقیتازبسیارىباشد،نداشتهوجودجمعىهویتاحساسایناگر. کند

دسـت  بـه جمعـى هویـت ساحسـا باجزکشور،یکدرها موفقیتازاى پارهیعنىشد؛نخواهد
تحـت کشـورهاى ازبسـیارى مـردم يطلبانـه اسـتقالل مبـارزات درایـن، بـر افزون. آمدنخواهد

استقاللبهرسیدنوخودسرزمینازطلبانسلطهراندنبیرونبهمؤفقکهاستعمارگران،ي سلطه
رامفیـدى نقـش ،مردماقشاربینبستگى همووحدتدرایجادمعتدل،گرایى ملّىشدند،سیاسى

دستبههاى پیروزىشده،کشیدهافراطسوىبهمعتدل،احساساتاینبیشتراگرچه. کردبازى
حفظراخوداعتدالحالتوقتىولىاست،کردهتبدیلگرد عقبوشکستبهدوبارهراآمده
.)1387شعاعى، شیخ(ارزشمند وسالمتحولبراىبودخواهدقدرتىکند،

  
گیرينتیجه
همچونمتفاوتایدئولوژيدوپیرامونبحثامروزهطور کلی گفت که بهبتوانشاید

دروسو یکازمدرنیزاسیونفراینددرمدرنیتهوسنّتبینمنازعاتازناسیونالیسم،وگرایی اسالم
توان گفت که اسالم و  طور خالصه می به .استبرآوردهسردیگر،سويازشدن جهانیفرایند
هاي اسالمی به  سري باورها و آموزه گرایی مخالف نیست ولی یک طور کلّی با ملّی گرایی بهاسالم

ي دنیوي و وطنی  گرایی و ناسیونالیستی که صبغه هاي ملّی بودن آن در تقابل با آموزه خاطر دینی
ه دوستی و وفاداري نسبت ب گرایی اگر وطن گیرد، اما اسالم معتقد است که ملّی دارند قرار می

گرایی ندارد، ولی  گرایی باشد که تضادي با اسالم ي مثبتی از ملّی تواند جنبه میهن خود است، می
ها و  ي نژاد و ملیت خود و جدایی سایر ملت ها بر پایه گرایی صرفاً تأکید بر وحدت انسان اگر ملّی

. خیزد ه مخالفت برمیگرایی محسوب گردد و با آن ب تواند بعدي منفی از ملّی ایجاد تفرقه باشد می
گرایی به تغییر و  گرایی و ملّی گرایان براي حل کردن این مشکل بین عقاید اسالم در کل اسالم

گرایی  انترناسیونالیسم به جاي ناسیونالیسم یا ملّی - 2امت به جاي ملت و  -1:جایی دو مفهوم جابه
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برايرقیبیعنوانبههموارهییگرا ملّییاناسیونالیسماسالمی،کشورهايدر. کنند اشاره می
آنچهاسالمیایدئولوژيدر. استبودهاسالمیامتوحدتبرمبتنیوگرایانه اسالمهاي اندیشه

ایني واسطه بهکریمقرآن. استپرواپیشگیوالهیتقوايگیرد میقرارسنجیارزشمبنايکه
مفاخراتنفیبهصراحتًا»اتقیکماهللاعنداکرمکمانلتعارفواقبائلوشعوباوجعلناکم«کهآیه

  .کندیممعرفیالهیتقوايراانسانیکرامتمعیارتنهاوپردازد میملّیواي قبیلهوقومی
هـاي اسـالمی و همچنـین اندیشـمندان اسـالمی       توان گفـت کـه اسـالم و آمـوزه     در ادامه می

توجـه بـه    داننـد و بـی   منفـی مـی   ي مثبـت و  گرایی را داراي دو جنبه ملّی» شهید مطّهري«همچون 
گرایـی عـاملی باشـد بـراي همبسـتگی بـا        گرایی صرف، معتقد هستند که اگـر ملّـی   تأکید بر ملّی

صـورت غیرعاقالنـه    کسانی که با آنها زندگی مشترك داریم، با اسالم منافاتی ندارد، در غیر این
گرایـی تأکیـد و توجـه بـه      یتـرین عامـل، همیشـه در مّلـ     دانیم مهم که می و مذموم است در حالی

عنصر ملّیت و عواملی همچون زبان، نژاد، آداب و سنن و غیره است و به دنبـال همـین مـوارد و    
و  دفاع از همین عوامل بوده که بعضی کشورها و ملـل بـه ایـن فکـر افتادنـد کـه خـود و پیشـینه        

تـرین و   کـه مهـم   ولـی از آنجـایی  . فرهنگ خود را از سـلطه و اسـتعمار و نـابودي نجـات دهنـد     
تواند در  ترین عامل در اسالم، وحدت بین اقوام و ملل مختلف است، عوامل ذکر شده نمی اصلی

  . گیرد گرایی قرار می هاي اسالمی به طور صرف مورد قبول واقع  شود و در تقابل با ملّی اندیشه
کند؛ زیرا همیشه  ا نمیگرایی تضادي پید گاه با ملّی البته این نکته ناگفته نماند که مذهب هیچ

ها بوده و در پس عقاید و  براي ملّت بخش و تسکین دهنده دین و مذهب به عنوان عاملی آرامش
رسـد از   باورهاي ملل مختلف همیشه اعتقاد و باور به ادیان وجود داشـته اسـت، امـا بـه نظـر مـی      

. کل سـاز شـده اسـت   زمانی که بیشتر مسائل در جهان تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار گرفتند مش
شود که در آن ملّت دیگر نـه بـه مفهـوم     گرایی به عنوان ایدئولوژي مطرح می اي که ملّی گونه به

گردد، همچنین  ملت و سیاسی شده؛ اطالق می -اي در ارتباط با دولت ي خود، بلکه به واژه ساده
تنهایی با دیـن   گرایی به یکه ملّ در حالی. اي به اسالم سیاسی تعبیر شده است گونه گرایی به اسالم

شـمولی آن دچـار    گرایی بر وحـدت تمـام ملـل و جهـان     یابد با تأکید اسالم و مذهب تقابلی نمی
ي بشـریت اسـت و رسـالت خـود را      رسد چون اسالم دینی، بـراي همـه   به نظر می.شود تضاد می

ضـد لیبرالـی دچـار     گرایـی  هم ملّی گرایی، آن هاي ملّی داند با آموزه هدایت جهانی تمام ملل می
) به طور مثال ایرانی بـود (که اگر اسالم تنها دینی براي یک ملیت خاص  در حالی. شود تضاد می

زیــرا از نظــر اســالم، . یافـت  گرایـی تقابــل نمــی  صــورت دیگــر بـا ناسیونالیســم و یــا ملّــی  در ایـن 



92تابستان  ،5شماره  ،سال دومهاي راهبردي سیاست،  فصلنامه پژوهش  216

ي  گذشـته و پیشـینه  ي مثبت در آغاز راه خود؛ یعنـی عالقـه بـه     ناسیونالیسم با وجود داشتن جنبه
ي مثبـت خـود را از دسـت داده و بـه عــاملی      ملّـی، بـا رشـد خـود در مراحـل بعـدي، ایــن جنبـه       

) گرایـی  ملّـی (بنابراین ممکـن اسـت ایـن جریـان فکـري      . شود ضدلیبرالی و استعماري تبدیل می
ي آن هـا  که آموزه(تنهایی براي هر کشوري مفید باشد، ولی در کشوري که دینی مانند اسالم  به

اي در چـالش بـا    گونـه  تواند مفید  باشد پـس بـه   نمی) معتقد به محدود نشدن در یک ملّیت است
  .گیرند یکدیگر قرار می
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