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 چكیده   
  یات پرداخته و در آن چارچوب نظر یم شده است: گفتار اول به كلین پژوهش پس از مقدمه، در سه گفتار تنظیا

ه و به  افتیسم اختصاص یونالین ناسییسم ارائه شده است. گفتار دوم به تبیونالیو ناس  ی ف وحدت اسالمیبحث، تعار
ر فرانسه را در آن  یر انقالب كبیپرداخته و تأث  یالدیم  61از آغاز قرن  یدئولوژ یو ا  ی اسیك باور سیعنوان  به  یی گرای مل

  ی مثبت و منف  هیتر در دو بخش عمد، توتالیبرال، ضد استعمار یسم چون: لیونالیبرجسته دانسته است. سپس انواع ناس
بركت    الملل در قالب دو مكتبنیرات آن در اجتماع و روابط بیزم و تأثیونالیاسن  ی مبانن شده است. در ادامه، بهییتب

پردازد، كه در ابتدا مفهوم  یسم میونالیدگاه اسالم در مورد ناسیو مالمت اشاره شده است. گفتار سوم به طرح د
د بر  یق و تأكیعم  ی م با مبانكند. اسال ی ن مییتب  یا سهیمقاه  یو ش  ، بهییگرا یو مل  ی را در وحدت اسالم« گراییهم»

 ز نحلها  یار یكند كه با بس یب میگرایی را در سطح جهان تعق ها، هم اصالت تقوا، عدالت، كرامت و مشتركات انسان
  یها هاز نحل  ی دگاه اسالم با برخیست. اما دیدانند، در تعامل ن یم  ی گرایی را در سطح مل كه هم  ی ستیونالیناس  یها
کند.   ه میامر اشار   نیز به این  ید مطهر یسازگار است. شه  یو... تاحدود  ی اسیمثبت چون ضداستعمار، س یستیونالیناس

شده و    ی بررس  یی گرای دگاه مسلمانان در مورد ملیسم و دیونالیت در اسالم و ناسیو حقان  ی، رهبر یدر ادامه، نژادپرست
 افته است.یان ین مقاله پایجه، ایبا ذكر نت

 
  سم، روابطیاسالمگرایی، غرب، پان، همیدئولوژ ی، ایاسالم، وحدت ییگرای دگاه اسالم، ملت، ملیدها:  د واژهیكل

 الملل.نیب
 

 مقدمه
 كرد روانیگوناگون و با رو  یایها و زوا دگاهیها را از د گرایی انسانم  یخ، وحدت و هشمندان در طول تاریاند

 هیز در حوز ن  یی گرا یاند. مل   و... بررسی نموده  ی نی، دیاسی، سیكیدئولوژی، ای، حقوقیشناخت شناسانه، جامعه
د  است. نبو   ی كیدئولوژیاز مباحث مهم ا  ی كیشود، كه ی و... مطرح م  ی اسیس هی، فلسفشناس ، جامعهیاسیسعلوم 
  ی كالتشك، میمختلف در محافل آكادم  یها گونه ن موضوع بهیسم، و طرح ایونالیاز ناس  ی ق و عقالنیف روشن، دقیتعر

  ،یتحوالت در عرصه جهان  ی مرهون برخ  یی گرای به وجود آورده است. مل    ینظر   هالملل و حوز یندر سطح جامعه، ب
  ، گسترشیاول و دوم جهان  یها طلب، جنگ استقالل  یها ، جنبشییاستعمارگر اروپا  یهایل امپراتور یچون: تشك
 یم، افراطسیونالید از ناسیر یافته است. در نوع جدیید تغیدم به جیباشد، كه از نوع قد یشدن، م  ی و جهان  ی دموکراس



 شود. اما هنوز هم رگه الملل تالش مینیل شده و در راستای تعامل در سطح بیتعد  یم تا حدودیسبك قد  یها یگر 
سم  یونالین انواع ناسین پژوهش به بررسی ارتباط بیاست. ا  ی ستیو شوون  ی سم وجود دارد، كه افراطیونالیهایی از ناس

 پردازد. دگاه اسالم می یبا د
 

 گفتار اول: كلیات
 ان مسئلهیب ـ 1

  ی اسیکسب نموده و واحد س  ی اسیت سی، مشروعیمل  یاست كه با آن مرزها  ی اسیك اصل و باور سیسم یونالیناس
« نیسرزم»و « لتم»انداز، ن چشمی.( از اWeidenfeld & Nicolson, 1997. p. 1منطبق باشد. )  ی مل  یها د بر شاخصهیبا

دهد.  ین است، شکل میمقاصد معدن به یرس  یبرا  ی كه دستورالعمل  یولوژ یدیک ایعنوان  سم را بهیونالیناس  شالوده
سم،  یونالیاز ناس  یگر یكنند. اما نوع د یتر عمل م متعادل  یسم قدر یونالیاز ناس  ی های(. گونه306ش، ص6611، ی)داور 

و    ی مل    یگرایی را با اصالت واحدها از هم  ی ز با خود دارد)پیشین(، كه نوعیت را ن، مفهوم ملیقوم  یعالوه بر برتر 
در    ی شود و به طور افراطی ک ملت محسوب می یاد فکر یو بن  ی اسیس  یدئولوژ یكند، و ای ا فراتر از آن مطرح می ینژاد
سم یناز  است.  جاد كردهیا  ی ساندر جوامع ان  یادیهمراه شده مشكالت ز  ی ستیو شوون  یتر یه توتالیموارد با نظر  ی برخ

  یها هزاره  %10ش ازیعام ب، رواندا، کنگو، قتلیدر بوسن  ی ه قومین، تصفیا، اشغال فلسطیتالیسم ایآلمان، فاش
را در    ی مل  یها، شاخصهیام جهانین اسالم با پیخان، و... از جمله آنهاست. اما د افغانستان در حكومت عبدالرحمن

  تیرش اصل حاكمیداند، و با پذ یرنگ م ، به شدت كمی، انصاف، عدالت و كرامت انسانمقابل اصل تقوا، تعاون
  ی ن پژوهش جهانیا  همطالع  هباشد. حوز ی در سطح جهان م  یانسانگرایی  جاد همیا  ی الهی در پ  ی مردم، با مبان  ی اسیس

، با  یستیونالیناسگرایی  و هم  ی ماسال   ـ ی گرایی جهان ، همیقی، به صورت تطبیزمان خاصبوده، بدون توجه به 
ست، قرآن  ای، كشور، سیمل  ، منافعیروان  ی، احساسات عاطفیسم، تقوا، نژادپرستیونالی، ناسیاسالموحدت   یرهایمتغ

 باشد:ی ل، در خور توجه میه پاسخ به سؤاالت ذیشود؛ از این رو ارال می یو سنت، تحل
 چگونه است؟  یی گرای سم و مل  یونالیـ نگاه اسالم به ناسالف
 وجود دارد؟  ی اسالم  یها سم و آموزهیونالین ناسیب  ی ا ارتباطیـ آب
 
 ده پژوهشی، اهداف و فاـ ضرورت2
ها   لن تعامیین طرح و تبیشباهت دارد؛ بنابرا  ی و وحدت مل  ی گرایی، به وحدت اسالم در مفهوم هم  یی گرا یمل

 كند. ی مهم جلوه م  ی ـ پژوهش ی علم  هی آن به گوندیتوح  ی باندگاه اسالم و میسم و دیونالیناس  یها و تفاوت
اد  جیالملل باعث انیك كشور، و در سطح روابط بیدر   ی ـ اسالمی گرایی انسان و هم  ی مل ها: ظهور وحدت دهیفا

اد  اتح  ی عمله  نیشود، تا زممی   ی و كشتار جمع  یا حات هستهیدز، تسلیست، ایط زی، محیت جهانیتوجه به صلح و امن



ز را  یآم آرام و مسالمت ی ها زندگ ناروا، فراهم گردد و انسان  یها بدون تنش  ی ش عمومیبخش، رفاه و آسا سعادت
 رند.یگ یپ
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ن بحث  یز اا  ی آن، بخش مهم یو كاركردها  ی ، مبانییراگ یسم و ملیونالیناس  یها هین نظرییسم؛ تبیونالیـ ناسالف
ر  یغ  یها انسان  و... منجر شده، همه  ی ستی، شوونیسم به افراطیونالیناس  ی منف  یها هینظر  دهد، كه یل میرا تشك

طلب، ضد استعمار   به اصالح  یی گرا یمثبت مل  یها هینظر  ی داند. اما برخ یت خود را محكوم به خدمت خود میمل
دگاه  یبا د  ی قیل تطبی، تحلییگرا یها و آثار مل گونه  ی ن مجموعه تالش شده است كه با بررسیابد. در ای یو... نماد م

 رد.یاسالم صورت گ
و عوامل آن و سپس   ی ، مبان«یوحدت اسالم»یدر نماد عمل« دیتوح» هیدگاه اسالم؛ در نگاه اول، نظریـ دب
 گردد.بررسی می   ی و عقالن  ی سم، به روش منطقیونالیبا ناس  ی قیاسالم به صورت تطب  ی اسیو س  ی اخالق  یها آموزه
 
 میمفاه  ف و یـ تعار4
 ییگرای سم و مل  یونالیناس  ی ستیـ چ6/4

  یبه معنا  ی كیشده از دو كلمه،  بی، ترك«ملت» یبه معنا  Nationدر لغت مشتق از   Nationalismسم) )یونالیناس
  66( كه از قرن 373، ص 6631، یشدن گرفته شده است )طلوع زاده  یبه معنا  Naissance یون از لغت فرانسو یناس
  ی( به معناIsmسم)یشد، و دوم ا یداشتند اطالق م  ی كسانیاز مردم كه زادگاه   ی بوده و به گروهمعمول    یالدیم

شه امام  یزارچ، امت و ملت در اند  یی سم است. )بابایونالیك بودن ناسیدئولوژیر اگ ین دو معنا تداعیشناختن است. ا
  یبا مرزها  ی مل  یاست كه مرزها  یا دهیعق  (. در اصطالح،11ش، ص 6636، ی، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمینیخم

، یر آن باشد. )آشو  ی اسین سازمان سیتر مهم  ی ن كند، و دولت ملییدولت انطباق داشته، و ملت سرنوشت خود را تع
، یآمده است )نوروز  ی پرستو نژاد   یی گرا یسم برگرفته از ملت، به معنای مل  یونالی(. ناس630ـ663ش، ص6676
 ش، پنج(.6676شود. )كاتم، ی ف میز تعرین  ی دوست ا وطنی یپرستق وطنی( و به عال33ش، ص6630
 
 تیـ ملت و مل3/4
(، مردم را در  ونیناس  Nationمتولد شدن)  ن،ینو  یاست و در معنا  نیو آئ  نیراه، روش، د  یت در لغت، به معنامل
  خ،یزبان، فرهنگ، آداب و رسوم، تار  ن،یاز افرادند که در نژاد، سرزم  یمجموعه ا». در اصطالح، ملت: ردیگ  ی بر م
 ، ی؛ اسکندر 66ش، ص 6631، یشعاع  خی)ش به هم احساس مشترک دارند  ی نیو جهان ب  د یعقا

www.ariaye.com/dari/qanoonasasi/eskandari2.html.) 



ت. سیعت نیبوده و محدود به طب  ی ، الهی و آسمانیباطن  یمان به مقصدیو ا  ی وند دهنده ملت، آگاهیعنصر پ
، یشود. )مطهر ی ده مید طبق آن عمل کنند، ملت نامیکه مردم با  ی و روش  ی ، علمیمجموعه فکر (. ۱۷ا، صی)پارسان
 (.۶۵ش، ص 6613
،  ت: نژاد، وحدت زبانیاست. از عناصر مل  ی اسیت و قدرت سیجاد شده از اصل حاكمیا  ی اسیس  هرابط  ی ت: نوعیمل
د. یگوی شود. علم حقوق آن را ملت می ل میتشك  ی اجتماع  ن عناصر گروهیوند ایباشد، كه از پی ن و خون میخ، زمیتار
 (.34ـ 36ش، ص6613، ید زنجانی)عم
  
 وحدت   ی ستیـ چ6/4

و مقصد،    مرام  كیدر   یگروه  و اشتراك  بودن  گانهی، شدن  گانهیعبارت است از:   در لغت  ؛ وحدتیالف. اجتماع
(. در 4333 ، ص4ش، ج6676ن، یند. )معیشمار آواحد به  یاعهمجمو   و مقاصد كه  در آمال  همه افراد ملت  اشتراك

د )ابن منظور،   ی المعن  ی الوحده ف»آمده است: « العربلسان» (. وحدت در اصطالح به  443، ص 6ق، ج  6463التوح 
  غبو تكثر در آن راه ندارد. )را  یتجز   ی عنید؛ یندارد، چون واحد وصف خدا آ  ی انفراد است. واحد مطلقا جزئ  یمعنا

ان یم  یو كنار گذاشتن اختالفات فكر   ی نی، دید اعتقادی، توح«هاوحدت انسان»(. منظور از 317ش، ص6676، یاصفهان
 گر احترام گذاشت.ید كیهمدل بوده و به حقوق   همد با حفظ اختالفات، نسبت به یست، بلکه بایآنها ن

 یو اعتقاد  ینموده و از مواضع فكر   یی اساح شنیگر را به طور صحید ن همیمسلم  یها؛ فرقهیب. وحدت اسالم
التزام  « یوحدت اسالم»(. منظور از103تا، ص ی ، بیاردستان  ی دور باشند. )صادق گر مطلع شوند و از نزاع بهید كی

مورد    «صل ی الل ه علیه و آله» به مشترکات اسالم است که به طور قطع ثابت شده و در زمان رسول اکرم  ی و عمل  ی قلب
 است.  ی ار اخوت اسالمیقبول همه بوده، و مع

 
 ـ امت4/4

بر  امیپ  كی تیزیر پرچم هدا  كه  یمذهب  یا ا جامعهی ز ملتیو ن  ینژاد  یها ، گروهرهی، عشلهی، قب، به قوماُمَّت
  آنان یخداوند برا  شود كه گفته می  از مردم  ی، به جماعت(. و در اصطالح60، ص ش6613، ی شود )تركی باشند اطالق م

. )پیشین،  اندفتهای، و با او ارتباط بسته  مانیرو، با خداوند پنی، و از اآورده مانیاو ابه   و آنان  كرده  مبعوث  یامبر یپ
،  م6340؛ ابوالفدا، 667، ص م6376، ی رود. )فاراب یكار م  ز بهین  شعب  به  كینزد  ییدر معنا  امت  ه(. واژ 606ـ 37ص
 (.333ص
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ت، از  اس  دهیبه چاپ رس  یادیها و مقاالت زسم كتابیونالیو ناس  ی ؛ در مورد وحدت اسالمینگارش هنیشیـ پالف
  یهاهینظر»؛ ید بهزادیحم« زمیونالیناس»برنا؛ یگمونتسرات« سمیونالیمكاتب ناس»جمله: منابع فارسی: 

.  ینیروح الله خم« ینیاه امام خموحدت از نگ»؛ یرضاداور « سم و انقالبیونالیناس»؛ یملیاوموت اوزكر« سمیونالیناس



و   یمحمد راز « ریر كبیتفس»علی محمد نقوی؛ « هیاالسالم و القوم»شهید صدر؛ « الواضحه  یالفتاو : »یمنابع عرب
در؛ یاسنا« دیسم جدیونالیناس»هانس كوهن؛ « سمیونالیناس  هدیا: »یسی. منابع انگلییعالمه طباطبا« زانیالم»
  یهال. هر كدام از كتابیالكساندر مات« زمیونالیره المعارف ناسیدا»نس ارنست و یلیج  «سمیونالیدولت، ملت و ناس»

هر  ، به یقیكرد تطبین پژوهش با رویپرداخته است، اما ا  ی اسالما تنها به وحدت یسم، و یونالیا فقط به ناسیمزبور، 
 دو مقوله پرداخته است.

م  6733در   بار نیافته است. اولیـگـر راه ید  یها قاره ده، كه بهبو   ی غرب  یا دهیپد  یی گرا ی؛ مل  یخیتار  هنیشیـ پب
 ,Andrew Heywoodاستعمال شد. )  یفرانسو   ی ش ضد انقالبی( كشAugustin Barraailن بارائل)یاین واژه توسط آگوست

1998, p. 152ن  یسالط  ی بـمـذهـ  یهاو جـنـگ  یالدیم  61زم به قرن یونالیدر آمد. آغاز ناس  ی اسین سی( و به شكل دكتر
ش، ص 6634شكل گرفت. )آصف،   30قرن  یطلب در ابتدا زم استقاللیونالیگردد. ناسی برم  یی و شاهزادگان اروپا

ن  یخورد. ا ی( گره م6733با انقالب فرانسه )  ی اسیس  یدئولوژ یک باور و ایعنوان  سم بهیونالیناس  یها شهی(. ر73ـ76
ز  ین  ـرانید. در ایو حـزب خـاص انـجـام  یـدئولوژ یا  یو برتر   ی افـراطـ  ی یگرا یبـه مل    یا، آلمان و شورو یتالیده در ایا
  یـاهدرآمد و ارزش  ی برال در عصر مشروطه مطرح گردیده و سپس به شكل افراطیـش لی، ابتدا بـا گـراییگرای مل

 (.73ـ13ش، ص 6636، یر كرد. )قهر یرا تحق  ی اسـالمـ
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  دگاه اسالم تعامل دارد. و یاز آنها با د  ی گوناگون و متنوع است که برخ  ی فلسف  یهانهیسم دارای زمیونالیناس
د بر تقوا و  یندارد. اسالم با تأك  ی خوان دگاه اسالم همیتر و... با دیطلب، توتال ، توسعهیسم افراطیونالیچون ناس  ی بعض

هان  در سراسر ج  ی اسالم  هامت واحدل  ی، در صدد تشكیگرایی انسان ، با طرح همیاحترام به نوع بشر و رد نژادپرست
ا  یو   ینژاد ـ ی در سطح مل  ی ستیونالیگرایی ناس كنند. اما همی اد میسم یاسالم باشد، كه مستشرقان از آن با نام پانی م

 ندارد.  ی قیاسالم ارتباط وث  یها آموزه یار یشود، كه با بسی مطرح م  ی خاص  ی فراتر از آن با مبان
 

 ییگرای سم و مل  یونالین ناسییگفتار دوم: تب
 سمیونالیر رشد و تكامل ناسیـ س1

دا شد و در اواخر  یروم پ  یك و امپراطور یكاتول  یسایه سلطه كلیدر واكنش عل  67تا   64سم ابتدا در قرنیونالیناس
  ا،یتالیژه آلمان و ایسراسر اروپا به و  63در آمد. در اواسط قرن   یدئولوژ یك ایبه شكل   ی تکامل  یقرن هجدهم با روند

  یهامیخود رژ  ی را فرا گرفت، كه در نوع افراط  ی ه و عثمانیش، مجارستان، پروس، روسیاتر  ی چند قوم  یها یامپراتور 
ز  ین  ی مل  یدار یسم را دوران بیونالیا را باعث شد. دوران رشد ناسیتالیسم در ایسم در آلمان و فاشیمانند ناز  یتر یتوتال
و ترك در منطقه    ی رانی، ایسم عربیونالیان ناسیستم سه جریز قرن ب(. با آغا663ن، ص یشی، پیاند. )آشور  دهینام

ها و   ان از روسیرانی، با شكست ایرانیا  ی ستیونالی(. حس ناس7ـ3ش، ص6633كوب، یانه شكل گرفت. )جیخاورم



ك؛  یتابرال، دموكر یكال؛ ب ـ لیسم متجدد، رادیونالیالف ـ ناس»آمد: در   ی انقالب مشروطه شروع شد و به انواع مختلف
كننده )ترك و كرد( و پس   هیسم تجزیونالی(. بعد از مشروطه، ناس633ـ 631ش، ص 6634ون، ی)هما« كار ج ـ محافظه
  یها ان است. دورهیمدرس( قابل ب  ی عدم  مصدق و موازنه  ی ران)موازنه منفیبخش ملت ا سم وحدتیونالیاز آن ناس
 م:یکنی مرور مزم را در جهان، به صورت گذرا  یونالیناس  یها رشد گونه

آن رها شده   یار و  ن انقالب زاده شد و از بستر تودهین ایاز جن  ی ستیونالیناس  یدئولوژ یر فرانسه؛ ایالف. انقالب کب
 (. 13، ص6ش، ج6674، یخود برگرداند. )علو   یچ كس نتوانسته آن را به جایو ه

 ؛یدوم و گسترش استعمارگر   ی ن؛ جنگ جهایمل  یو اصل خودمختار   یساز تیمومیق  هدیاول، پد  ی ب. جنگ جهان
جوامع به بلوغ    یی اتكاو خود   ی آگاهش خود یدایزم حاصل پیونالی؛ ناسیطلب ها و استقالل ملت  ی ج. خودآگاه

(. شکست نظام  Hans Kohn, 1967, p.76است؛)« یملت ساز » هدیپد  یسو باشد، كه در جهت حركت به  یده میرس
ش  یدایپ  یها گر دورهیسابق، از د  یشورو   ی مل  یها تیو استقالل اقل  یی اگر  یبلوک شرق و رشد مل  ی دولت  یدار  هیسرما
 شود؛ یقلمداد م  یی گرا یمل

  صورت گرفت، که  یت شناختن حقوق نژادیرسمو به   ی مل  یخودمختار   یبه بعد، اعتراضات برا  6310د. از دهه 
زبانان   یکا، فرانسو یآمر پوستان اهیها، س کی(،کاتولBasquesها) باسکتوان به اعتراضات  یاز آن جمله م

 ( اشاره کرد؛Corsicaکا)ی(، و کورسQuebecکبک)التیا
 .یخواه  یجاد حس آزادیو ا  ی ها و جوامع به دموكراس، توجه دولتیمل  یی ج خوداتكایسم، ترویهـ رشد اومان

 
 یاسیت سیسم و حاكمیونالیـ ناس2

، یخوانند. )آقابخش  ی مل  ی را آگاهكه آن  تعلق به ملت،  ی آگاه ی عنیاست؛   ی جمع  ی آگاه ی سم نوعیونالیناس
ن، ص یشی، پیشود. )آشور ی م  افراد به عناصر ملت  یحس وفادار   هدآورندیاغلب پد  ی مل  ی (. آگاه363ش، ص 6674
  ی داند. اصل اساسی م  ی اسین شكل سازمان سیتر یرا عال« یدولت مل»است كه   ی دئولوژییسم ایونالی(. ناس663
ن، ص یشی، پیآمده است. )داور  یی اروپا و شبه  یی اروپا  ی ن اساسیشتر قوانیست، كه در با  ی مل تیسم حاكمیونالیناس
ن(.  یشی، پیت شناخته شود. )آشور یرسم در جهان به« یت ملیحاكم»باعث شد كه اصل   یباور  (. رشد ملت613
 A«)به خود  مخصوص یروش زندگ»و « هاارزش»ها سم به خصوص، در ملتیونالیو ناس  ی ها به طور كل یدئولوژ یا

National way of looking at lifeگردد. )ی بشرمحبوس آنها م  كنند، كهی جاد می( اFiner, S. The Man on the 

horseback,(New York: Praeger 1962, P. 211ا .)مختلف    یهاگونه الملل بهنیو روابط ب  ی ن حالت در سطح داخلی
 ابد:ییظهور م
ت را ك حركی یر مختلف فهم كنند، مثالً برخیك را با تفاسیپلماتیت الفاظ دها ممكن اساز ملت  ی ـ برخالف

  یسابق به اروپا  یشورو   ه(. حمل603ش، ص 6614، یبخوانند)بهزاد« دفاع»گر آن را ید  ی بدانند، اما بعض« تجاوز»
 د.توان نمونه آور ی را مها   یگر اشغالگر یتنام، عراق، افغانستان و...، و دیكا به ویآمر ه، افغانستان و... و حملیشرق



،  یسایكند نظام سی آن حق است و تالش م یدئولوژ یشود كه ای معتقد م  یكشور « جاد شدهیا  یهاارزش»ـ طبق ب
  یسم شورو یكمون  یدئولوژ ی(. صدور ا606د. )پیشین، صیالملل حاكم نمانیخود را در سطح ب  یهاو ارزش  ی اخالق

ن  ییاه قابل تبدگین دیسم و... در قالب ایسم، پان تركیجاد پان عربی، اییاكیآمر ی سم و دموكراسیبرالیسابق، گسترش ل
 است.
 
 یو فلسف  ینظر   ی ه مبانیسم بر پایونالیناس  یهاـ گونه3

 یسم منفیونالیـ ناسالف
د و بر یآ و شبه مذهب در   یدئولوژ یک ایبه وطن و... فراتر رفته و به عنوان   ی عیک عالقه طبیسم اگر از یونالیناس

 م:یكنی ن مییرا به طور خالصه تب  ی منف  یی گرای خواهد بود. انواع مل  ی استوار باشد، منف  ی منطقی نوع تعصب و بک  ی
است،    گرانیدنسبت به  ی جمع  ی طلب و توسعه  یگر  یه آن نظامیما ؛ درونیطلب و مدن سم توسعهیونالیـ ناس6

وسط  ت  ی همگان« یخودمختار »، التزام به ینسم مدیونالین(. ناسیشیرت دارد. )آصف، پیمغا  ی مل  یكه با خودمختار 
 (.376، ص 6636پور، مردم است. )معظم  هتود

را از    ی و...، كسان  ی ، قومی، نژادیل مذهبیده به دالین ای(.؛ در اExclusivistا انحصارگرا)یتر یسم توتالیونالیـ ناس3
با    یی ها می(.( صفت رژTotalitarianismسم یانیتارین(. توتالیشیدارند. )پ یازات محروم میكامل و امت  یشهروند

،  یحزب ستم تكی، سیاسی، انحصار قدرت سیو اجتماع  یاقتصاد  یها ر است: نظارت دولت بر جنبهیمشخصات ز
سم  یسم آلمان و فاشی. نازیفرد  یهایان بردن آزادی، از میحزب  یدئولوژ یل جامعه بر اساس ایبه زور، تشک  یاز ی دست

 (.641ن، ص یشی، پی؛ بهزاد34ن، ص یشی، پیتر بودند. )آشور یتوتال  یها نظام  ی عال  یها ا نمونهیتالیا
  یقلمرو   یی داند و خواهان جدای م  ی ستیالیك قدرت امپری؛ دولت موجود را یطلب و قومیی سم جدایونالیـ ناس6
  یبرقرار   یرا برا  ی ؛ گروه قومیسم قومیونالین(. ناسیشیپور، پاست. )معظم  ی ك دولت ملیل یاز آن دولت و تشك  ی مل

سم امكان بالقوة جلب  یونالیرا در ناسی( ز171، ص6ش، ج6634ل، یكند )ماتی ج میا حفظ آن بسی یت دولتیحاكم
 (.63ش، ص6673س، یل و لوئیاز مردم نهفته است. )ب  ی میعظ  هتود

  ی هواخواه یخاص  یها گروه  یدفاع، و از خودمختار   یو برادر   ی، بـرابـر یبرال؛ از اصـول آزادیل  سمیونالیـ ناس4
  نـژاد و   ی، به برتر یافـراطـ  هگونـا و آلمـان بـهیـتـالیده در این پدی(اDuchacek/Thompson, 1960, P. 66-84كند.  )ی م
ه توسط رسو، الك، ولتر و جفرسون  ین نظری(. ا111-464ن، ص یشیل، پید. )ماتیحـزب خـاص انـجـام  یـدئولوژ یا

 (.663 ن، صیشی، پیرود. )بهزادی شمار مبرال بهیل  زمیونالیكا، سند ناسیه استقالل آمریشد. اعالمی م  ی بانیپشت
، برآن  یماعو اجت  ی ، مدنیاسین انكار حقوق سیدكتر  ی ؛ نژادپرستیستیو فاش  یـ نژاد؛ الفیسم افراطیونالیـ ناس1

« ویفاش» ییایلتایا  ه( در لغت از کلمFascismسم )ی(. فاش643ش، ص 6673برنا، یشخص پست است. )گ  یگر یاست كه د
(Fasioبه )ول  ا  ی جهانجنگ   یی ایتالیاه گرفته شده است و در اصطالح، نام مجمع رزمندگان ایل و گ گدسته  یمعنا

هستند.   ی دتیعق  ی بستگ هم  یاست که دارا  ی گروه  هکنندنییو، تعین افراد بود. فاشیاز هم  ی کی ینیاست که موسول
  ی طلبـ توسعه6؛ ییـ نژادگرا3؛ یمدار ـ نخبه6سم عبارت است از یفاش  ینظر   ی از مبان  ی (. برخ631ـ1تا، ص ی )پازارگاد، ب



ه، یری؛ بش3ش، ص 6676لبرت، ی. )گیستم تک حزبیـ س1ـ توسل به ارعاب و ترور؛ 4سم؛ ی، ضد کمونیستیتاریلیو م
 (.663ـ34ش، ص6674
ر قدرت  ب  ی مبتن  ی اسیس  هدیپدشمارد.  ی گر را موجه مید  یمفرط دخالت در كشورها  ی پرستهنی؛ میستیـ شوونب

اندازند. ی نه راه میپرهز  یها ییت از حاكم ماجراجویها با حما انه داشته و تودهیجو زهیست  ی هنیمه  ز یبوده، انگ
 (.16-10ش، ص6636، ی)ساع
ن، ص یشیبرنا، پین است. )گیرید عظمت دیتجد  یایگذشته و رؤ  یایاح  ی ؛ مدعیو سنت  ی سم فرهنگیونالیـ ناس1
بحث    جاد شده و یش ایطلبان، از پت و دولت است و به نظر سنتی، فارغ از عقل و انقالب، ملیسنت  یی گرا ی(. مل363

 (.11ندارد. )پیشین، ص  ی از منشأ آنها ضرورت
 
 سم مثبتیونالیـ ناسب

ض  یبع، تیش، بدون احساس برتر یت و مذهب خوین، ملیبه سرزم  یمند محبت و عالقه  یبه معنا  یی گرا یاگر مل  
یان  مثبت به طور خالصه ب  یی گرای سم مثبت خواهد بود. در زیر، انواع ملیونالیگران باشد، ناسیع حقوق دییو تض
 شود:می 

  ی مل  یها یل به آزادیو تما  ی پرست هنیجاد احساس میباعث ا  یا ضد استعمار؛ استعمارگر ید یسم جدیونالیـ ناس6
است.   یآن اصل خود مختار  هاز عوامل عمد  ی كی. (73-13ن، ص یشی، پی؛ قهر 17-14ن، ص یشیپور، پشد. )معظم

و    ی اسیه بر استقالل سید عبارت است از: الف ـ تكیسم جدیونالیناس  هعمد  یها یژگی(. و647ن، ص یشی، پی)بهزاد
ن،  یشی، پیملیبودن. )اوزكر  یها و نژادها؛ د ـ ضد استعمار ملت  یه بر اصل تساو ی؛ ب ـ احترام به نفس؛ ج ـ تكیحقوق
  (.363ص 

  ی قلمرو مل  هدولت موجود را به عنوان محدود  یطلب قلمرو كار؛ اصالح طلب و محافظه سم اصالحیونالیـ ناس3
، ص 3ن، جیشیل، پیت دولت است. )ماتیت و حاكمیمشروع  ی ر ملیغ  ی چه مورد اختالف است، مبانكند، آنی قبول م
  ی خاص  ا حزبیگروه و   یها با توجه به خواستهت  یم وضعیش ترمیحفظ وضع موجود، با گرا  ی كار؛ در پ(. محافظه436
 باشد.ی م

جاد  یگران است، كه باعث ایبا حفظ حرمت و حقوق د  ی دوستهنیم  یبه معنا  یی گرای ؛ مل  یسم ملیونالیـ ناس6
 كنند.ی ش دفاع میخو  ی ت ملیگردد و مردم هنگام خطر از هوی ک ملت میمشترک و استحکام   یباورها
كند، و در صدد ی م  ی تلق  ی مل  یقلمرو   هموجود را قطعات اشغال شد  یه؛ كشورهاخوا سم وحدتیونالیـ ناس4

از   یدئولوژ ین ایا  ی فلسف  ی (. مبانHayes, C. 1955, p. 165باشد. )ی از اشغال كشورها م  یی گروه خود و رها  ی پارچگ كی
ن،  یشی، پیملیت. )اوزكرس باره و شارل موراس گرفته شده اسیمانند آگوست كنت، آدولپ تن، مور  ی شمندانیآثار اند
 (.11ص 

. ممكن است  6ت متفاوت است: یچهار وضع  یفاقد دولت؛ دارا  ی مل  سمیونالیـ ناس؛ الفیاسیسم سیونالیـ ناس1
برنا،  یج ندهد )گیبه آنها اجازه ترو  ی ت بشناسد، ولیرسم خود را به  یها تیا اقلیت یاقل« یاختالف فرهنگ» دولت



ن سرنوشت را دارند،  یین درجه حق تعی. باالتر6)پیشین(؛  ی از خودگردان  ی زان مشخصی. داشتن م3(؛ 613ن، ص یشیپ
كه دولتشان اصاًل آنها را به    ی های . ملت4(؛ 613ن، ص یشیبرنا، پیكبك كانادا )گ  ی ستند، مانند اهالیمستقل ن  ی ول

رفته  صورت نگ  یساز  ـ ملت فاقد ملت؛ كه هنوز دولت  یها سم در دولتیونالیـ ناسشناسد. )پیشین(. بی ت نمیرسم
 (.633-636ن، ص یشیبرنا، پیباشند. )گ یاز استعمار م  پس  یها است و دولت

ام گرفته از  ن نوع از ناسیونالیسم و الهی؛ ناسیونالیسم بشردوستانه نخستیسم بشردوستانه و اقتصادیونالیـ ناس1
ش یها افزا؛ تعرفهیسم اقتصادیونالی(. ناس14ص ن،  یشی، پیملیاست. )اوزكر  ی عیو استوار بر حقوق طب  یگر روح روشن

سم  یالیرن نوع از ناسیونالیسم با امپیعمل آمد. با مبارزه بر سر بازار و منابع ا د بهیتمج  یاقتصاد  یی افت و از خودكفای
 (.17خت. )پیشین، ص یدر آم
 
 سم یونالیناس  ینظر   ی ـ مبان4
شود.  یم  ینبایخاص خود پشت  ی و فلسف  ینظر   ی .. با مبانسم و.یبرالیسم، لیالیسم، سوسیونالیناس  یدئولوژ یا
آنان، در مجموع   ی كیدئولوژیا  یها شیان، با تنوع گرایگرای مل  یو اعتقاد  یفكر   ی (. مبان63-64ن، ص یشی، پی)داور 
  یهاباشد، كه ممكن است رنگ مكاتب، مذاهب و نحلهكال می یط، تعادل و تعامل و پارادوكسیافراط و تفر  یدارا
نژاد،    ی؛ برتر یـ وحدت خواه6شود: سم اشاره می یونالیانواع ناس  ی مبان  ی ل، به برخیرد. در ذیوع را به خود بگمتن

ـ  1؛ یـ بشردوست4؛ ی ـ احترام در حد پرستش افراد مل6است؛ ین از سید  یی ـ تفکر جدا3ت خود؛ یكشور، مذهب و مل
رش  یـ پذ3؛ یتر، انحصار طلبیـ توتال3ـ مبارزه با استعمار؛ 7 ؛یطلبـ استقالل1؛ یافراط  یی ستا ، باستانیز یست گانهیب

 ن(.یشیپور، پ. )معظمیال و پدر ساالر یمونی، پاترینظام پادشاه
 
 المللنیب  هو عرص  ی سم در روابط اجتماعیونالیرات ناسیـ تأث5

 سمیونالیـ مكتب بركت و مثبت در ناسالف
،  یها گردید. )بهزاد ملت  یو خودمختار   ی طلب ، استقاللیضد استعمار   هدیت ایسم باعث تقویونالیناس .6

 Holsti)یطلبهی، تجزیجاد دموكراسیر گذاشت. )پیشین( و موجب ایكشورها تأث  ی (. بر اهداف خارج34ن، ص یشیپ

H, 1972, p. 65-69; Praeger 1962, p. 211ن  یل منافع سالطی( و تبد63-67ش، ص 6616)ژربه، یمل  یهاهیبر پا  ی (.، و نظام
 (.Morgenthau, H., 1967, p 100مردم را به صحنه كشاند. )  هد و تودیگرد  ی به منافع مل

ها را در هنر،  تیخالق  ی ک شده، حس ملیها و تبلور اصول دموکراتت حكومتیموجب مشروع  یی گرای مل   .3
  توجه  ی مل  یهاارزششود، فقط به  ی م  ی اجتماع  یهات ارزشی، ورزش و... باال برده، و باعث تقویقیات، موسیادب

ارنده  ترساننده و بازد  یرو یگر مقاومت نموده، نید  یها یدئولوژ یه ایی است كه علیدئولوژیسم ایونالی(. ناسIbidدارد)
 (.666ن، ص یشی، پیاست. )بهزاد



ن توده  یده را در بین عقی( و ا633شود. )پیشین، صی جاد صلح میباعث ا  یس حكومت مركز یبا تأس  یی گرای مل   .6
  و اختالفات  ی مشكالت داخل  یگو و جواب  ی ها، صلح جهانتواند باعث استقالل ملتی م اروپا به وجود آورد كه ممرد
 (Snyder, L. 1964, P. 23-24ان كشورها باشد. )یم

نماید و  معتقد می   ی (، مردم را به دستگاه دولتIbidدهد)ش می یدر كشور را افزا  ی سم قدرت ملیونالیناس   .4
  یل نفوذ و توافق در كشورهایاز وسا  ی كی(. و Puchala, D., 1971, p. 197,211-217گردد. )ی ج مردم میبسق و  یباعث تشو

 ، ترك و...(.یعرب  ی(. )مانند كشورها601ن، صیشی، پیكسان خواهد بود)بهزادیت یبا مل
  ی بستگ حاد و هم( دارد موجب اتCentripetal forceل به مركز)یمتماه  دیپد  ی سم در روابط داخلیونالیناس .1

  ی(.، و آزادOlson, W., P. 71-78گر را فراهم)ید كیمردم با   ی ستیز ان برده و همیافراد گشته و عوامل تفرقه را از م
 .(Duchacek/Thompson, 1960, p.28؛ 633ن، ص یشی، پیكند. )بهزادی ن میافراد را تضم

 
 سمیونالیدر ناس  ی ـ مكتب مالمت و منفب

ه  الملل شده است، كنیو روابط ب  ی ، خارجیسم موجب مشكالت داخلیونالیكتب مالمت، ناسه و میبر طبق نظر
 عبارت است از:  یی گرای مل  ی از آثار منف  ی ن جهت مورد مالمت و نكوهش قرار گرفته است. برخیبد

ست. ا  شده  ی المللنیبه  گر، در صحنید  یهات، جهل و عدم تحمل ملتیسم باعث جنگ، انشعاب بشریونالی. ناس6
(Duchacek/Thompson, 1960, p. 25-28  مل)یستم قرار دارد. )نقو یدو قرن نوزدهم و ب  یها جنگ  یدر ورا  یی گرا ی ،

 (.34ش، ص6614
زد سای ز محدود میگر را نیهای دملت  یت نموده و آزادیها را در اجتماع تقوگروه  هاطاعت كوركوران  یی گرای . مل  3
( .Hayes, C., 1955, p. 165و باع)(، توارث و زور، به قانون مدون  یكیزی)متافی، الهیحكومت از سنت  ی ر مبانییث تغ
 (.Holsti H, 1972, p. 65-69; Finer, S., 1962, P. 211شده است. )  یبشر 
شرفت،  ی، مانع پیالمللنیب  یهایت در همکار ی( ، محدودIbid، افتخار كاذب)ییباعث انحصارگرا  یی گرای مل .6
ق بدل  مقابل اخال   ی انی، به جریافراط  ـ یو عاطف  ی ، نسبیبا تفکر ماد  یی گرای شود. مل  ی ورها مکش  یی ایو پا  یی ایپو
 شود.ی م

,.. باعث استبداد  Lerche, Che., 1967, P. 15است)  یزم و استعمارگر یالیمهم امپر  یهازهیاز انگ  ی كی ییگرای مل   .4
اقد  گرا، ف دهد؛ آن مذهب جزمی م میتعم  ی خ ملیتار  مثبت را بر گستره  یهای ژگیشود، و وی م  ی رمنطقیم غیو تعم
 (.11ن، صیشی، پیاست. )نقو   ی و عقل  ی ه علمیتوج
، تفرقه و  ینظمی ( بوده كه موجب بCentrifugal forceز از مركز)یگر  هدیپد  ی سم در روابط خارجیونالیناس .1

  ل،یسابق، معضل اسرائ  ی عثمان  یر امپراتور (. مسئله اعراب دOlson, W., P. 71-78الملل شده است. )نینزاع در صحنه ب
 (.Ibidباشد. )ن نوع می ین و...از ایر، فلسطیكشم



ده ین پدی(. اIbidكند. )ی عمل م  یفرانژاد  ی المللنیب  یهاها، اما نظامنژاد و ملت  یهاسم در مرز یونالیناس .1
شود كه ی ن امر باعث میاست. ا  ی لالملنیكند كه مخالف نظام بی جاد میدر ملت ا  ی مخصوص« یاخالق  یهاارزش»
 (.Ibidرد)یرا بگ« یالمللنیب  یهاارزش» یجا« یمل  ی اخالق  یهاارزش»

اد مصر و  سم عرب باعث اتحیونالیآورد. ناسی الملل به وجود منیرا در صحنة ب  ی اسیس  ی ثباتی سم، بیونالیناس .7
ز تاكنون با معضل  یه اروپا نی,(. اتحادSnyder, L., 1964د. )یباعث انحالل آن گرد  ی مل  سمیونالیناس  ی ه شد، ولیسور
 ند.كنی ه موافقت نمیبا برخی مصوبات اتحاد  یی اروپا  یكشورها  ی رو بوده است و برخ روبه  ی سم ملیونالیناس
شتر  ی، بت خاصیزم با اصالت نژاد، قوم و ملیونالیناس  یهااز گونه  ی توان گفت كه بعضی سم، میونالیدر نقد ناس  
اند. استعمار و ظلم بر مظلومان دانسته  هلیآن را وس ی باشد، كه برخی م  یدة خشونت، ظلم و تجاوزگر ج كننیترو
 .(Rabindaranat Tagore, ,p.122 313:1992؛ 40ش، ص 6673ش؛ جهانبگلو، 6671، ینی)خم

 
 سمیونالیدگاه اسالم و ناسیگفتار سوم: د

 سمیونالیو ناس  ی ـ وحدت اسالم1
از نگاه قرآن و سنت كه بر    ی ، با طرح بحث وحدت اسالمییگرای با مل  یاسهیمقا  هگون  دگاه اسالم را بهید
  و چه بسا فراتر از آن را ادعا دارد،  ی مل  یگرایی در مرزهاز همیسم نیونالیکند، و ناسد می یتمام بشر تأك  ی بستگهم
 م.یریگی م ی پ

 
 وحدت در قرآن  ی شناختالهی و انسان  ی ـ مبان6/6

  ی د عملیرا باعث توح« اعتقاد به خالق واحد»ید نظر یم توحیو اعتقاد به خالق واحد؛ قرآن كر  مانیالف. ا
  یا  ئاً...؛ بگوینَُكْم أاَلَّ نَْعبَُد إِالَّ اللََّه وَ ال نُْشرَِك بِِه شَ ینَنا وَ بَ یا أَْهَل الِْكتاِب تَعالَْوا إِلى كَلَِمٍة َسواءٍ بَ یقُْل » داند: ی ها مانسان
ک  یرا شر  یز یم، و چیگانه را نپرستیان ما و شما مشترک است که جز خداوند یکه م  ی سخن  ید به سو ییایکتاب، باهل  

قدر مشترک مسلمانان و اهل  « دیتوح»، به یپارچگ کیوحدت و   یه برای(. این آ14)آل عمران/« م...یاو قرار نده
علیه  »ی(. امام عل16عمران/ه است)ر.ك: آلاد شدیان یاز عوامل مهم وحدت همه اد  ی كیکتاب اشاره کرده، كه 

  ی كیامبر و كتابشان یاست كه خدا و پ  ی ن در حالیو ا« هم واحد و كتابهم واحد...یالههم واحد و نب»فرماید: می   «السالم
 (. 30، ص 6ش، ج6676خواه، یاست. )معاد
َه و َرَُسولَُه َوالَ تَنَـازَُعوا  ُعوا اللَّ یَوأَطِ »واحد است:   یاز رهبر   یرو یوحدت، پ  ی گر از مبانیواحد؛ یکی د  یب. رهبر 

اِبرِ یفَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب رِ  د  یست نشود تا سید و نزاع مکنییامبرش نمایَن؛ و اطاعت خدا و پیُحُکْم َواْصِبُروا إِنَّ اللََّه َمَع الص 
  یها یر یرفع اختالفات و درگ  ین، الزم است مذاهِب مختلف برای(. بنابرا41)انفال/« ان نرود...یو قدرت شما از م

 به مشترکات تمسک کنند.  ی درون



ی و  گرایهم  هیتوان آن را مای ل میل ذیدال  د پروردگار قرار دارد و بهیاست كه مورد تأك  ی نین اسالم؛ تنها دیج. د
دفاع    در مسلمانان    ی نیت دیاز دستورات آن؛ عصب  یر یگ گرایی و بهرهن به همید  ی ها دانست: فراخوانسعادت انسان

شما بر اساس    ی ست كه همگین نیت جز ایواقع»فرمود:   «علیه السالم»ین واحد عامل وحدت است. امام علیاز آن؛ د
« انیروح الب»و « انیالتب»، «انیمجمع الب»ر مانند یاز تفاس  ی (. در برخ30ن، صیشیخواه، پید. )معادین خدا برادرید

 .ن اسالم استی، د«الل هحبل»آمده است كه همانا مقصود از 
َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة وَ َخلََق ِمنْها زَْوَجها وَ بَثَّ ِمنُْهما    یَها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَّذِ یا أَ ی» د. خلقت از نفس واحده؛ 

ز او  و را هم اد و همسر ایافریگانه بیك تن یكه شما را از د، آنیمردم! از پروردگارتان پروا كن  یاراً َو نِساءً؛ یرِجاالً كَثِ 
همسرش حواست  « زوجها»و مراد از   «علیه السالم»ه، حضرت آدمیدر آ« نفس واحده»(. مراد از 6)نساء/« د آورد...یپد

دم  ها به حضرت آن خلقت همه انسانیاست; بنابرا  «علیه السالم»ز از آدمیها هستند و خلقت حوا نن انسانیكه والد
؛ رشیدرضا، 617، ص 1ق، ج6464، ی؛ راز 661، ص4ق، ج 6634، ییشده و وحدت در خلقت دارند. )طباطبا  ی منته
انس و    ی طلبد كه نوع یاند مخلق شده« نفس واحده»ها از  ن امر كه همه انسانی(. ا631 -336، ص 4ق، ج6464
ن،  یشی، پیاز دیگر شود. )ر ادتر شدن محبت و ترك تفاخر و تكبر آنها بر یکیها برقرار باشد تا موجب ز ن انسانیاتحاد ب
 (. 33)انعام/« د آورد...یپد  یگانهیأَنَْشأَكُْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة...؛ و اوست كه شما را از تن   یَو الَّذِ وَ هُ (. »617ص 

 
 یوحدت اسالم  ی شناختمعرفت  ی ـ مبان3/6

 ن دو منبع اتفاق نظر دارند.یت ایت و حقانیبر حج  ی الف. قرآن و سنت؛ همه مذاهب اسالم
  ی ربالقیز بر محبت ذیاست. در قرآن ن  ینبو   یهااز سنت  ی كی ع ویاهل تشت؛ وجه مشترك اهل سنت و  یب. وال

 د شده است.یتأك
،  یت شناختن اصل اجتهاد در چارچوب منابع اسالمی؛ اسالم با به رسمیبحث و بررس  یت اجتهاد و آزادیج. مشروع
رت مهم  قد  ی زور و هژمون  یبناخاص را بر م  یت رأ یحاكم  ی سم افراطیونالیرفته است. اما ناسیرا پذ  یاختالفات فکر 

 داند.ی م
 
 از نگاه قرآن   ی ـ عوامل وحدت اسالم6/6

ْسلِْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه َو  یَو َمْن » است:   ی انسان  هاز عوامل مهم وحدت در جامع  ی كی یزگار ی؛ پرهیاله  یالف. تقوا
ره  یکوکار باشد به دستگیم خدا کند...محسن و نید را تسلکه خو   ی ُهَو ُمْحِسٌن فََقِد اْستَْمَسَك ِبالُْعْرَوِة الُْوثْقى؛ کس

نُِكْم ؛ ...پس از یفَاتَُّقوا اللََّه َو أَْصِلُحوا ذاَت بَ »... گر آمده است: ید  ی(. در جا33لقمان/«)چنگ زده است  ی محکم
ه بعد از  ین آی(. در ا6/)انفال« د...یده  ی زه دارند آشتیرا که با هم ست  ی ان برادرانید و میزی)مخالفت فرمان( خدا بپره

 شود.ی امر به تقوا، امر به اصالح و حل اختالف شده است، پس تقوا، اصالح و حل اختالف را موجب م
در قرآن:  « امت» ی. معاناست  آمده ا جمعیمفرد   صورت  بار به  11 میكر  در قرآن  امت  هب. امت واحده؛ واژ 

(. 366/(؛ مردم )بقره630شوا )نحل/ی(؛ پ3(؛ چند سال)هود/636اف/(؛ جماعت)اعر 33اء/ین واحد )انبید  یملت دارا



،  ی رك)تاست  كار رفته  ، بهداشته  لیگس  یامبر یپ  آنان یخداوند برا  كه  ییهاو ملت  نیشیپ  اقوام  یمعنا  به« اَُمم»
باشد. ی ز میو... ن  ی، نژادی عیطب  ،ی ، فرهنگی زبان  یبستگ هم  مفهوم  خود، به  ینید  بر مفهوم  افزون  ن(. امتیشیپ

واحد    ی حكومت جهان  یبرا  ی ل امت واحد را برنامه جهانی(. قرآن تشكwww.cgie.org.ir. 6366، مقاله 60، جی)انصار 
اده  نهد، نوید دی ان میرا بن  ی ان مختلف به ظهور مصلح آخرالزمان که امت جهانین آرمان، در ادیتحقق ا  یداند. برای م

ًة واِحَدًة َو أَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدوِن؛ و ا(. » 34ش، ص6673د، شده است )حام تُُكْم أُمَّ گانه  ین امت شما، امت یإِنَّ هِذِه أُمَّ
ت  ام»را كه به   ی اتیخدا و مقصد واحدند. آ  یشود که دارای م  ی هایه شامل تمام انسانیآ«. دیاست...پس مرا بپرست

 نمود:  یبنده طبقهتوان به سه گرو ی اشاره دارد، م« واحده
ًة واِحَدًة  » شود: ی ادآور میل امت واحد را یامبران بوده و تشكیكه خطاب به پ  ی اتیگروه اول: آ تُُكْم أُمَّ إِنَّ هِذِه أُمَّ

ار  گانه است و من پروردگی ین امت شماست كه امتینا راِجُعوَن؛ اینَُهْم كُلٌّ إِلَ یوَ أَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدوِن * وَ تََقطَُّعوا أَْمرَُهْم بَ 
ًة واِحَدًة َو أَنَا َربُُّكْم فَاتَُّقوِن * فَتََقطَُّعوا أَْمرَُهْم بَ (. » 36-33اء/ی)انب« شما هستم... تُُكْم أُمَّ نَُهْم ُزبُراً كُلُّ  یَو إِنَّ هِذِه أُمَّ
« د...یدگار شما هستم، از من پروا كنگانه و من پرور ی ین امت شماست، امتیِهْم فَرُِحوَن؛ و همانا ایِحزٍْب ِبما لَدَ 
ع  یاست كه مورد قبول همه شرا  ی ن، اصولین است و مراد از دی(. مراد از وحدت امت، وحدت در د16 -13)مؤمنون/

روان  یجهت التزام پامبران، به یپ  یهاعتیباشد، مثل التزام به وجود ذات خداوند و صفاتش و...؛ مختلف بودن شرمی 
 (. 601، ص 63ن، ج یشی، پیكند. )راز ی به وحدت امت وارد نم  ی لی واحد، خللع به اصو یهمه شرا

  َو لَْو شاَء َربَُّك » كند: ی م  ی دن به امت واحد را نفیرس  یز خداوند برایت جبرآمیكه هر نوع مش  ی اتیگروه دوم: آ
ًة واِحَدًة َو ال    یاگانهیخواست، مردم را امت ی ِحَم َربَُّك؛ و اگر پروردگارت مَن * إِالَّ َمْن َر یزالُوَن ُمْختَلِفِ یلََجَعَل النَّاَس أُمَّ

،  یین است. )طباطبایه، وحدت و اختالف در دین آی(. مراد از وحدت و اختالف در ا663-663)هود/« داد...ی قرار م
د رضا،  یاست و علت عدم اتحاد، امتحان انسان است. )رش  یه ناظر به امت واحد بشر ین آی(. ا11، ص 66ن، ج یشیپ
ًة واِحَدًة َو لِكْن لِ (. » 73، ص3ن، ج یشی، پی؛ راز 636، ص 63ن، ج یشیپ ما آتاكُْم    ی بْلُوَكُْم فِ یَو لَْو شاَء اللَُّه لََجَعلَُكْم أُمَّ

  امتحان  ی(. اما خداوند برا43مائده/«)دادی قرار م  یگانهیخواست، شما را امت ی راِت؛ و اگر خداوند میفَاْستَِبُقوا الْخَ 
؛  633، ص 1ن، ج یشی، پییجاد نكرد. )طباطبایان آنان ایگر، وحدت را در میدكیكان و بدان از یك نیافراد بشر و تفك

 (.463، ص 1ن، ج یشید رضا، پی؛ رش64، ص 1ن، ج یشی، پیراز 
ه وجود ب ین آنان اختالفاتیبودند، سپس ب  یها در ابتدا امت واحدکه انسانکننده بر اینات داللتیگروه سوم: آ

ًة واِحَدًة فَبََعَث اللَُّه النَّبِ» آمد:  رِ ییكاَن النَّاُس أُمَّ َما  ی النَّاِس فِ نَ یْحُكَم بَ یَن وَ أَنْزََل َمَعُهُم الِْكتاَب بِالَْحقِّ لِ یَن وَ ُمنِْذرِ یَن ُمبَشِّ
ر خت و بیدهنده برانگآور و هشدار  هامبران مژدیگاه خداوند پبودند آن  یاگانهیِه؛ )در آغاز( مردم امت یاْختَلَُفوا فِ 

(. مردم  366)بقره/« كند...  یان آنان داور یورزند در می چه اختالف منازل كرد تا در هر آن  ی آنان، به حق، كتاب آسمان
، ص 3ن، ج یشید رضا، پی؛ رش666، ص 3ن، ج یشی، پییبودند. )طباطبا  یات، امت واحدیو ماد  یو یدر آغاز در امور دن

371.) 
  آنها الفت یهاان دلیَن قُلُوِبِهْم...؛ او...در میَن * َو أَلََّف بَ یَدَك بِنَْصرِِه َو ِبالُْمؤِْمنِ یأَ   یُهَو الَّذِ » ؛ یلفت و دوستج. ا

ر  یذپمان و توجه به خدا امکانین آنها، به خاطر ایمان و اتحاد بیف قلوب اهل این تألی(. ا16ـ13انفال/«)جاد نمود،...یا



  ی ربانشما الفت و مه  یهاان دلیَن قُلُوِبُكْم فَأَْصبَْحتُْم بِِنْعَمتِِه إِْخواناً؛...پس میفَأَلََّف بَ » گر آمده است: ید یاست. در جا
 (. 606آل عمران/«.)دیانداخت تا به لطف او برادران هم شد

؛ )و  عاً َو ال تََفرَّقُوا...یَحبِْل اللَِّه َجمِ َو اْعتَِصُموا بِ » خواند: ی ها را به اتحاد فرا مالله؛ قرآن انساند. اعتصام به حبل
آل  «)د!...ید و پراكنده نشویله وحدت، چنگ زنیسمان خدا )قرآن و اسالم،( و هرگونه وسیمسلكان( به رهم

، ید. )طبرسیتوان به هدف و خواسته خود رسی است كه با آن م  یسمان، سبب و ابزار یر  ی(. حبل به معنا606عمران/
،  یشود. )اصفهانی ان انسان و خداوند میاست كه موجب اتصال م  یز یالله چ(. مراد از حبل306ص ،  3ق، ج6464

(،  141، ص 3ان، ج ی؛ التب613، ص 6ن، ج یشی، پییم)طباطبایالله، قرآن كرق حبلین مصادیتر(. از مهم367ن، ص یشیپ
 (.نیشی، پییباشند. )طباطبای م  «علیهم السالم»ت عصمت و طهارتیو اهل ب« صلی الله علیه و آله»امبریپ

ُكْم ... فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمِتِه إِْخواناً؛ و نعمت خدا را به خود یاذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَ »؛ ی، نعمت الهینید  یبرادر   هـ .
وحدت  »مراد از «. إِنََّما الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة؛ مؤمنان با هم برادرند(. »41انفال/«)دید... تا به لطف او برادران هم شدیاد کنی

َن  یوَ ال تَُكونُوا كَالَّذِ (. »636، ص 63ن، ج یشید رضا، پیدا كنند. )رشیپ  ی دلن است كه با حفظ اختالفات، همیا« هانانسا
 (.601عمران/)آل« د... با هم اختالف کردند...یمباش  ی ناُت...؛ و چون کسانیتََفرَّقُوا َو اْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد ما جاءَُهُم الْبَ 

 
 از نگاه سن ت  ی مـ وحدت اسال 4/6

لمداد  ق  ی اسالم  همعمحور وحدت جا  «علیهم السالم»رة چهارده معصومی؛ س«صلی الله علیه و آله»امبر اکرمیالف. پ
ِت النِّْعَمُة َو اْجتََمَعِت الُْفرْقَُة َوائْتَلََفِت الَْكلَِمُة؛ شما اهل بیفَأَنْتُْم أَْهُل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ الَّذِ »شده است:  ت،  یَن ِبِهْم تَمَّ

صلی الله  »امبری(. پ441، ص6ش، ج6617)کلینی، « د آمده است.یبه برکت شما...اتحاد کلمه پد  د کهیالله هستاهل
ه  ان داد، و با انجام عقد اخوت، بیپا  یالهیو تنازعات قب« خزرج»و « اوس»اختالفات   نه, بهیبا ورود به مد  «علیه و آله
ال:  قن واالنصار فین اصحابه من المهاجریب  «صلی الله علیه و آله» رسول الله  ی و آخ»... د: یسامان بخش  ی الفت قلب
رمود: ...در  ف  «صلی الله علیه و آله» امبری؛ پیطالب فقال هذا اخ  ی بن اب  ی د علین ثم اخذ بین اخویالله اخو  ی تأخوا ف

،  6ق، ج6436)ابن هشام، «.  موآخات نمود  «علیه السالم» ید و خود، با علیراه خدا، دو به دو، عقد اخوت ببند
  یتر بر   یگر یكس بر دد و هیچ؛ مسلمانان با هم برادرنیاحٍد اال بالتقو   یالمسلمون اخوة الفضل الحد عل(. »610ص

 (.6663الفصاحه، ح؛ نهج643، ص6تا، ج)متقی هندی، بی « ندارد جز به تقوا
قد  »؛ نیمنمؤ   نیب  جاد وحدتیدر ا  «صلی الله علیه و آله»اكرم  رسول  نقشد بر یـ تأك6؛ «علیه السالم»یب. امام عل

ة  هیال  تیاالبرار، و ثُن  نحوُه أفئدةُ   ُصرفَتْ  ها را  .دلكرد..  را دفن  نهیرید  یهانهیاو ك  لةیسو بصار...؛ ... خداوند بهاال   أزِم 
معها    ِمتُّم  اِن  مخالطةً   خالطوا الناس»اخالق؛   یدر پرتو   ـ وحدت3(؛ 646ق، ص۷۱۷۱صالح، ی)صبح« داد...  الفت  با هم
  به  د، قلباً یند، و اگر ماندیبر شما بگرد  یاگر مرد  د كهیكن  زشیآم یابه گونه  كم؛ با مردمیَحنَّوا ال  ِعشتم  كم، و اِنیبَكوا عل

واد االعظم، فان»از اختالف؛   یـ دستور به دور 6(. 470)پیشین، ص« شما بگروند. الجماعة، و    دالله معی و ألزموا الس 
« د.یزیبپره  است، و از تفرقه  خدا با جماعت  دست  د كهیباش  مالزم  مردم  و انبوه  یاهیبا س  والفرقة؛ همواره  اكمیا
ر شما  و التدابر و التقاطع؛ ب  اكمیو ا  و التباذل  بالتواصل  كمیو عل»رحم؛   هـ ارتباطات، عطوفت و صل4(؛ 634صن،  یشی)پ



« گریدكیبا   رابطه  و قطع  هم  به  كردن  د از پشتیزیو بپره  هم  به  و بخشش  و بذل  ،یبستگو هم  كردن  وصل  باد به
  لمنس، و والله ال یر یغ  بها من  الناس  أحق  یأن  لقد علمتم»؛ ؛ «علیه السالم»یعل  امام  یرة عملیـ س1(. 47)پیشین، نامه

  مانانامور مسل  ندارم كه  ی...مخالفتی هستم، ول  خالفت  تر بهستهیشا  گرانیاز د  ن، و...؛ ... منیامور المسلم  ما سلمت
ان مسلمانان,  ین اختالف می: نخستیدیعبدالمتعال صع  (.603)پیشین، ص« شود...  ستم  من  باشد و تنها به  راهروبه

با ابوبكر    ی گران به خالفت سزاوارتر است، ولیدانست از دی كه مبا آن؛  «علیه السالم»یاختالف بر سر خالفت بود و عل
اشد. ب  یمدارا و حافظ اتحاد، هنگام اختالف رأ   ی و عمر و عثمان به مدارا رفتار كرد و به آنان كمك كرد، تا نمونه عال

 (. 341ش، ص 6677، یراز یآزار شی ب)
دهم كه اجتماع مسلمانان    ی د آگاهین مردم باشم... بایتررخواهیدوارم كه خیمن ام: »؛«علیه السالم»ج. امام حسن

ست شما  خوا  یر یگو جبهه  ی و تفرقه هر چند دو دستگ  ی و جماعت آنان اگر چه مكروه شما باشد بهتر است از پراكندگ
 (.371، ص 3ق، ج6636، ی)قرش«. باشد

  انت و ظلمیله، خیرخواه بوده و هرگز به او حیمسلمان برادر مسلمان، راهنما و خ: »؛«علیه السالم»د. امام صادق
  ی د و با هم برادران خوبیوسته خدا را در نظر داشته باشیپ(. »611، ص 74ق، ج6404، ی)مجلس«. داردیو ستم روا نم

وندها و اتحادها، مکتب ما را  ین پید، و با ایرودار و مالقات هم بید، به دیبه خرج بده  ی د... عطوفت و مهربانیباش
 (.671، ص 3ن، ج یشی، پینی)كل« د.یزنده بدار

 
 دگاه اسالمیاز د  ی ـ نژاد پرست2

هَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقناكُْم ِمْن  یا أَ ی» ت: ینه در نژاد و قومداند، ی ها را در تقوا مانسان  یم برتر یـ قرآن؛ خداوند كرالف
لت و  ... شما را ملت مٌر؛یٌم َخبِینْثى َو َجَعلْناكُْم ُشُعوباً َو قَبائَِل لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَْد اللَِّه أَتْقاكُْم إِنَّ اللََّه َعلِ ذََكرٍ َو أُ 

ن  یرزگارتیا پرهن شما نزد خدیقت ارجمندترید، در حقیمتقابل حاصل كن  یی گر شناسایدكیم تا با یدیله گردانیله قبیقب
  له و ملتیكند از كدام قوم، قبی نم  ی ها به عموم مردم است و فرقشتر خطابی(. در قرآن ب66)حجرات/« شماست...

 (.47، ص6ش، ج 6613، یباشند. )مطهر 
است، پدر همه شما   ی كیشما   یمردم! خدا  یا»؛ در حجة الوداع فرمود: «صلی الله علیه و آله»امبر اكرمیـ پب

عرب بر    یبرا  یچ برتر یه(. »63، ص 3تا، جی ، بیض کاشانین شما است )فیرن شما نزد خدا، با تقواتیاست، برتر  ی كی
  یارهیشو ع  ی خداوند ... تفاخر قوم»عرب فرمود:   یی در پاسخ نژادگرا«. است  یزان تقو یبه م  یست بلكه برتر یعجم ن

 )پیشین(.« ن شماستین شما نزد خدا با تقواترین برد ... همانا بهتریشما را از ب
  یااند، دستهرا مردم دو دستهیش قرار ده...، زیرا پوشش دل خو« مردم»با   ی مهربان: »؛«علیه السالم»یـ امام علج
شان وحدت با حفظ حرمت و  ی(. ا16 ه، نامی)دشت« باشندی نش میگر همانند تو در آفرید  یاتو و دسته  ی نیبرادر د

ت بوده، نظام  یكل بشر  اسالم به  (. خطاب37، ص 6ن، ج یشیخواه، پیداند. )معادی م  ی ها را نعمت الهكرامت انسان
  یهاتیكه محدود  یااست؛ جامعه« یدیجامعه توح»اسالم استقرار   یی ست، هدف نهاین  ی طبقة خاص  یبرا  ی اسالم
 (.600ش، ص 6614، یزد. )نقو یری و زبان و فرهنگ را فرو م  یو نژاد  یی ایجغراف  یمرزها



 
 سمیونالیها در اسالم و ناسـ ارزش3

ده  ن امت بو یار عمل بزرگان ایرا َمشكن كه مع  یاستهیچ سن ت شایه: »«علیه السالم»ین؛ علـ فرهنگ و سنالف
از    ی جاد مكن كه به سن تیا  یدیچ راه و رسم جدیافته است و هییو كار ملت بر محور آن سامان م  ی بستگاست و هم

  ی تواند با توجه به مبانی م  سمیونالیها در ناس(. اما ارزش31، ص 6ن، ج یشیخواه، پی)معاد« ب برساند.یها آسن سن تیا
...  و  ی، نژادی، قومی، نسبیستیونالیناس  یهاشیها در گرامتفاوت باشد، چون ارزش  ی اسالم  یهاآن با ارزش ینظر 

 شود.ی م  ی ابیبوده و بر اساس منافع آنان ارز
رد. در جامعه  ن مردم داین بیقوان  یت، نظم و اجرایامن  یدر برقرار   یادی؛ حكومت نقش بنیـ حكومت و رهبر ب
ظ  ن رو حفیاست. از ایگاه الهی داشته و امامت استمرار حكومت انبی، حكومت جایعیژه در فرهنگ شیبه و  ی اسالم

ز  ت جیواقع»فرماید: می   ؛ «علیه السالم»یباشد. امام علینظام از اهم  واجبات بوده و رهبر محور و قطب حكومت م
داند، كه  ی م  ی سمانیچون رت زمامدار را همیوقع(. آن حضرت م36)پیشین، ص « ابم...یست كه من قطب آسین نیا

ن الهی و یبا مواز  ی(، از این رو در اسالم رهبر 306ن، صیشیصالح، پ  ی بخشد. )صبحیها را جمع كرده و ارتباط ممهره
سم بر محور احساسات و عواطف و گاه به صورت  یونالین امر در ناسیرد، كه ایگی ، به نص خاص و عام، صورت میآسمان
 است.   ی نیو زم  یشود، كه بشر ی ف میتعر  ی ا جمعیك و یزماتیكار

ت را به عنوان محور  یحقان  ؛ «علیه السالم»یت است. امام علیجاد وحدت، حقانیاز عوامل مهم ا  ی كیت؛ یـ حقانج
  باطلهم و تفرقكم عن حقكم؛...  ی جلب الهم اجتماع هؤالء القوم علیت القلب و یمیوالل ه »نماید: اد می ی یبستگهم
؛  603، ص6تا، جی د، بیالحدی ابن اب«)دیااند و شما بر محور حقتان پراكندهش متحد و همداستانیباطل خو  ن قوم بر یا

زم  یونالیت به مفهوم اسالمی آن در ناسیحقان  ی (. ول31، ص 6ن، جیشیخواه، پی؛ معاد70ن، ص یشیصالح، پ  ی صبح
ن امر  یاست. ا  ی دور از بار عقالن ساسات و عواطف بهشتر موارد درك همراه با احیسم، بیونالیرا در ناسیوجود ندارد، ز

 نموده است.  یدچار مشكل جد  یی گرای ت را در ملیحقان  یدن به حق و ادعایرس
 
 سمیونالیـ مسلمانان و ناس4

 ییگرای نانه به ملیبسم و نگاه واقعیاسالمـ پانالف
(  Pan Islamism« )سمیاسالمپان»ا ی« اسالماتحاد  » م با عنوان63هـ.ش/ 66در سدة   یاسالم  یسازگر هم  جنبش
حاد  ات  یمعنارد، به یقرار گ  یادهیهر عق  یدر ابتدا  كه« عموم»ا ی« همه» یمعنابه   نیالت  در زبان  Panشود. ی م  شناخته
بار  نینخست  سمیماسال (. پان376، ص6ش، ج6671، ی خواهد بود. )موثق  یاسیس  ا جنبشی دهیعق  آن به  وابستگان  همه

  شده  رفتهی، امروزه پذاستعمال  كثرت  به  ی (، ول411 ش، ص6673شد )برنارد،   جعل  یاسالموحدت   مخالفان  از جانب
  ییهابه دنبال ر   نبود، بلكه  بر سراسر جهان  یاسیس  یبرتر   یدر پ  اتحاد اسالم  (. جنبش61 ش، ص6613، تی. )عنااست
(.  6637، ص6، جم6331، یمسلمانان بود. )شناو   یه در كشورهایاروپا و گسترش روس  یاستعمار   طرهیساز    اسالم  جهان

رح  سم را مطیاسالم پان  ی است خارجیه، سیه با روسیدر واكنش به جنگ ترك  ی در اواسط سده نوزدهم حكومت عثمان



.  مسلط بر جهان اسالم بود  یدئولوژ یسم ایالماس ، پانییسم اروپایولیش از ناسی(. پ6017، ص 6ن، جیشیل، پیكرد. )مات
غ نظر خود در پشتیبانی از اسالم  ی، محمد اقبال، و... به تبلیآباد ن اسدیالد د جمالیشمندان مسلمان چون سیاند
 ینیات دید حیند. تجدیگو  ی اسالم سم یونالیها آن را ناسی نام اتحاد اسالم موسوم شد. غربن امر به یپرداختند، كه ای م
 (. 66، ص 34ش، ج 6631، ید. )مطهر یمسلمانان گرد  یو فكر   ی ، اجتماعیاسید جمال مبدأ تحول سیس

 اند. امامکرده  د یانه تأكیگرا یپرستانه و مل د نژادیاسالم با عقا  یبر ناسازگار   ی شمندان اسالمیاز علما و اند  یار یبس
اند  ستادهیا كنند آنها مقابل اسالم ایرا اح  تیخواهند ملی كه م  یی تمام مقصد ما مكتب ماست... آنها» )ره(:ینیخم
ر  رد از نظیخود گمثبت به   هسم جنبیونالیكه ناس  ی در صورت: »ید مطهر ی(. شه77، ص 66ش، ج 6673، ینی)خم...« 

افراد را تحت عنوان    ی عنیرد؛ یخود گبه   ی گاه محكوم است كه جنبة منف سم آنیونالیست، ناسیاسالم مذموم ن
 (.13ش، ص6613، ی)مطهر « گر جدا كند.ید كیاز مختلف    یهاتیمل

  
 سمیونالیج ناسیكور و ترو  یدهایـ تقلب
سم،  ی، سکوالریچون دموکراس  ی غرب  یهاگر آموزهیبود، مانند د  یا مغرضانه  هد کورکورانیسم تقلیونالیناس

  یهاف با دولتیو ضع  کوچک  ید آمدن کشورهایت، موجب پدیسم و... كه از غرب گرفته شده بود و در نهایبرالیل
کا  یپس آمرس؛ سی، فرانسه، انگلیاسالم  ان ممالکیدر م  یی گرای مل  ی ان اولیوابسته به استعمار شد. پشتوانة مناد  ی مل

ن زمان،  ید آمد. از ایپد  63در اواسط قرن  ی ه خالفت عثمانیام علیسم( و قیعربعرب )پان  ی مل  یدار یه بودند. بیو روس
ک مذهب از  یتفک  ی عنیه افکار گاکولپ، یه بر پایروت، دمشق و ترکیدر ب  ی ت عربیج قومیترو  یبرا  یسر   یهاانجمن

شکل    ی لت ملدو به   ی ل خالفت ترکان عثمانیمنظور تبد، به «سمیپان ترك»ترک   ی نهضت مل  ی اسیو س  ی شئون اجتماع
توسط مجلس    ی انخالفت عثم  یبه طور رسمی الغا  6334اقتباس شد. در سال « کمال  ی مصطف»گرفت و بعد توسط 

ت  یاز عرب  یچشم عنصر شتر به یسم عرب كه اسالم را بیونالی(. رشد ناس6013ن، ص یشیل، پیه اعالم شد. )ماتیترک  ی مل
 ف كرده است.یجهان اسالم را ضع  ی وحدت كل  دهینگرد، ای م

 
 یر یگجهینت
ـ   یگرایی انسانحدت و همدر قالب و « دیتوح»ل مفهوم ین مقدس اسالم، با تحلیكه در د  ی و اهداف  ی مبان .6
ی كه  ، و... در جاییاسیطلب، سسم چون ضد استعمار، اصالحیونالیناس  یها از گونه  ی برخ  ی مطرح شد، با مبان  ی اسالم

مثبت    یها سازگار و متعامل است. جنبه  ید گردد، تا حدودی، احترام و سعادت انسان تأكیبر استقالل و آزاد
با    ی رد. ولیبه خود گ  ی منف  هگاه محكوم است كه جنبسم آنیونالیست؛ ناسین  سم از نظر اسالم مذمومیونالیناس
 ندارد.  ی هماهنگ  ی تیو فاشس  یتر، نژادیبرال، توتالی، لیستیالیسم امپریونالیناس

،  یستم تك حزبی، سیطلبهیاست، تجزین و سیت خاص، انفكاك نهاد دیبرتر دانستن نژاد، مذهب و مل .3
نواع  ا  ینظر   ی و... از مبان  ی مل  یهابه نشانه  ی افراط  ی بخش، تقدسیطلبگران، استقاللی، احترام به دیمدار دولت



ها به ی ژگین ویبا ا  یی گرای باشد. ملی كال میا پارادوكسیمتفاوت و   یرود، كه از نگاه مفهومی شمار مسم بهیونالیناس
 شبیه است.« شبه مذهب»ک ی

،  یر ، ضداستعمای، فرهنگیبرال، قومی، لیاسیخواه، سبه وحدت،  یمثبت و منف  هدر دو گروه عمد  یی گرای مل .6
 گردد.ی م میطلب، بشردوستانه و... تقستر، اصالحیطلب، توتال، توسعهیمل

ت  یجاد اصل مشروعی، ایمل  ی جاد آگاهیعبارت است از: استقالل كشورها، ا  یی گرای برخی از آثار مثبت مل .4
 ها.تیو تبلور خالق  یافراد در سطح مل  ی بستگو اتحاد و هم یت از دولت ملیکشورها و حس تعلق و تبع

ت در  ی، محدودیگر ی ، افراطیكور نژاد، تعصباتیتوان از جنگ افروز می   یی گرای از آثار منفی مل .1
خطر  ، بهیستیالیامپر  یهازهیت انگیشرفت علم و فرهنگ، تقویالملل، مانع پنیها در داخل و سطح بیر یگمیتصم

 ، نام برد.یمل  تیمنانداختن ا
  ی رخوجود ندارد و چه بسا در ب  ی قیوند وثیسم پیونالیاسالم و ناس  یهااز آموزه  یار ین بسیتوان گفت كه بی م .1

 اند. داشته  یی گرای مل  هدیدوگانه به پد  ی ا متضادند و مسلمانان هم تا كنون نگاهیموارد مخالف و 
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