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 ۱۴۰۰)، بهار و تابستان ۱۲۳تماعی اسالمی، سال بیست و هفتم، شمارۀ اول (پیاپی های اجپژوهش

 غرب  ناسیونالیسم در میان ملل مسلمان و 
   اتحاد جهان اسالم گرایی برتاّم  تأثیرو 

  ١تورج میرمحمودی  
                                     چکیده                                                                            

تحلیلی به بررسی و مقایسه ناسیونالیسم و امـت گرایـی  -مقاله حاضر با روش توصیفی 
گرایی اسـالمی یکـی تقابل و تعامل هویت ملی و امت. در دنیای اسالم پرداخته است

ل اتحـاد دنیـای اسـالم و تشـکی. از مباحث چالش انگیز میان متفکران اسـالمی اسـت
همـه . مفـاهیم اساسـی اسـالم هسـتند واسالمی و اجرای قوانین شریعت جز  حکومت

فرهنگی و اقتصـادی ، های خاص ژئوپولیتیک کشورهای مسلمان مشخصات و ویژگی
عوامـل بیرونـی و درونـی بـا  هـا تحـت تـأثیر دارند و منافع ملی در هرکدام از حکومت

دنیـای اسـالم در حـال افـزایش تهدیدات بین المللـی روبـروی . دیگران متفاوت است
ملـی ، در مقابـل. ارجحیـت بـا اتحـاد امـت اسـالمی اسـت، در چنین شرایطی. است

هـای ایـن پـژوهش نشـان  یافتـه. گرایان به منافع درونی و ناسیونالیسم ملی معتقد هستند
ورهای دهد که باتوجه به افـزایش تهدیـدات بـین المللـی کـه عمـدتاً از سـوی کشـمی

دو مفهــوم اتحــاد دنیــای اســالم و ملــی گرایــی ، شــود بــی اعمــال مــیتوسـعه یافتــه غر
تواننـد بـه  ورهای مسـلمان بـا حفـظ هویـت ملـی مـیباهمدیگر همسو هسـتند و کشـ

 .  همگرایی اسالمی دست پیدا کنند و به مفهوم امت اسالمی جامۀ عمل بپوشاند

                                                 
 . ۱۰/۰۸/۱۴۰۰اریخ پذیرش: ت - ۲۸/۱۰/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
ــتاد . ١ ــروه اریاس ــوم و زراعــت گ ــوژ و عل ــگاه بذر،واحــد یتکنول ــالم آزاد مهاباد،دانش  رانی،مهاباد،ایاس

)toraj73@yahoo.com.( 
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 . اسیاسالم سی، وحدت دنیای اسالم، امت گرایی، ناسیونالیسم واژگان کلیدی:

مقدمه                                                                         
گرچه وطن گرایی و ناسیونالیسم یکی از عوامل مهم حفظ کشور و تمامیت ارضـی 

در های معاصر وجود دارد اما ظهور و گسترش ناسیونالیسم  است و در عمده ایدئولوژی
رغـم اینکـه علـی. شـبیه همـدیگر نبـوده اسـت) دنیـای اسـالم( و شـرق) اروپـا( غرب

در اروپا تحقق یافت اما تجربه تاریخی و تحوالت ) جدایی دین از سیاست( سکوالریسم
ساله اروپا که بر پایه دو تمدن هلنیسم و آیین مسیحیت استوار بود باعث همگرایـی  هزار

 تـأثیراما ناسیونالیسم در دنیای اسالم تحـت . اروپا گردیدملل اروپایی و تشکیل اتحادیه 
عملکرد ُحکام دنیای اسالم و نوع ارتباطشان ، متفکران مسلمان یآرا، شرایط جغرافیایی

کـرد در قبـال امـت گرایـی اسـالمی و براین اسـاس دو روی. با دنیای غرب بوده است
، ن است که با تحقق ناسیونالیسـمدیدگاه اول ای. ناسیونالیسم در دنیای اسالم وجود دارد

در دیـدگاه دوم . اتحاد جهان اسالم تضعیف خواهد شد و عمال قابل تحقق نخواهد بود
ناسیونالیسم و امت گرایی در دنیای اسالم در تعامل  باهمدیگر هستند و ناسیونالیسـم و 

عمـدۀ  مسـألۀ، بر ایـن اسـاس. ملی گرایی راه را برای اتحاد اسالمی فراهم خواهند کرد
های  آیا ملت، مقاله حاضر این است که باتوجه به خطرات و تهدیدات علیه جهان اسالم

مسلمان با حفظ هویت ملی در جهت تحقق امت گرایی اسالمی متحـد خواهنـد شـد؟ 
اگر پاسخ مثبت است چگونه؟ و در صورتی که عوامل همگرایی امـت اسـالمی تحقـق 

چه راهکارهایی ) بطور اخص از سوی غرب( لمللیپیدا نکند در مقابله با تهدیدات بین ا
 خواهند داشت؟                                                                               

در میان ملل مسیحی                             ) ملی گرایی( علل ظهور وگسترش ناسیونالیسم -۱
و  ۲۰هـای قـرون  نالیسم یا ملی گرایی یکی ازمهم ترین ایدئولوژیناسیو ، بدون تردید

عنوان یک ایدئولوژی گسـترش همیالدی است که در اروپا و عمده کشورهای دنیا ب ۲۱
گاهی جمعی اسـت« .یافته است گـاهی بـه ، ناسیونالیسم یا ملت باوری نوعی آ یعنـی آ

را عـالیترین شـکل سـازمان ناسیونالیسم ایدئولوژی است که دولت ملـی . تعلق به ملت
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وجود هداند و مبارزات ملی گرایانه برضد چیرگی یا تاخت و تاز بیگانه برای ب سیاسی می
، هویـت، وجـود زبـان .)۳۰: ۱۳۷۹، آشـوری( آوردن یا پاسـداری از چنـین دولتـی اسـت "

های مشترک تاریخی در گسترش حس ملـی  های قومی و نژادی و تجربه ریشه، مذهب
ملی گرایـی اروپـایی حاصـل تحـوالت دوره ، در واقع. بوده است مؤثراییان گرایی اروپ

اصالحات دینی و رفرم مذهبی در این قاره است و رنسانس یا نهضت روشنفکری آن را 
 زا هـای فرهنگـی پـیش مفـاهیم وآمـوزه تـأثیرها تحـت  اروپاییان طی قرن. تقویت نمود
 . قرار داشتند) انتمدن یونان وروم باست( فرهنگ هلنیسم مسیحیت و

با ظهور مسیحیت اندیشه حاکمیت دین بر دولت در چارچوب کلیسـای کاتولیـک  
های مذهبی و سیاسی در طول تاریخ  ها مهم ترین شخصیت بر اروپا حاکم گردید و پاپ

دراین دوران که به عصر تفتیش عقاید یا انگیزیسیون معروف اسـت . قرون وسطی بودند
محصـور ، تداد و جادوگری به دستور کلیسا سوزانده شدند و علـمهزاران نفر  به جرم ار 

طوری که زمین مرکز جهان هسـتی شـناخته شـد و هدر تجربیات و مطلقات کلیسا شد ب
هـای علمـی شـناخته  کتاب مقدس تنها منبع مورد اعتماد جهت درستی و ابطال پدیـده

کسب مشـروعیت و  بسیاری از پادشاهان اروپایی جهت، در دوره حاکمیت کلیسا. شد
پادشاهان اروپایی حتـی . ها نیاز داشتند تداوم سلطه سیاسی به قدرت و نفوذ معنوی پاپ

ایـن ارتبـاط در . گرفتنـد دن به جنگ و صلح از پاپ اجازه مـیجهت مشروعیت بخشی
های صلیبی به اوج خود رسید و آنها با تکیه بر ارتباط دین و دولت درصـدد  دوره جنگ

شدند و مفهوم امت مسیحی و پیروان عیسی جایگاه خاصی در میان  تبیین وضع موجود
کردنـد  وم بربر که به مسـلمانان اطـالق مـیاین مفهوم در مقابل مفه. اروپاییان پیدا کرد

این تالقی دو جهان بینی و ایدئولوژی اسالمی و مسیحی بود کـه ، واقع در. تقویت شد
هـای  تمـدن، های صـلیبی ن جنگبا پایا. تمدنی شکل گرفت، در قالب جنگ مذهبی

فرهنگـی را ، های علمـی یافته اسالمی ومسیحی تا حدودی به سمت صلح پیش رفتند و
طوری که گروهی ازمحققان چون دکتر فروی معتقدند کـه هب« به همدیگرمنتقل کردند
هـای  اثـر جنـگ ناشی از تماس اروپاییان بـا تمـدن اسـالمی بـر، دانش رنسانسی غرب

  .)۳۳: ۱۳۸۶، لطفی(» صلیبی بوده است
، هـای فراوانـی کـه علیـه اندیشـمندان اما با تـداوم حاکمیـت کلیسـا و محـدودیت 
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بسـیاری از متفکـران اروپـایی بـه ، منان مسیحی اعمـال شـده بـودؤدانشمندان و حتی م
کرد مستبدانه آیین کاتولیک اعتراض کردند و جنبش رفرمیسم یا اصالحات دینـی روی

-۱۵۰۹( بعـدها ژان کـالون فرانسـوی و) م۱۵۴۶- ۱۴۸۳( ر آلمـانیبه رهبری مارتین لوت
و فلسفی کلیسـای مهم ترین بنیادهای فکری  فرضیه مارتین لوتر. شکل گرفت) م۱۵۶۴

هـا و صـالحیت گسـترده  شدت به قدرت مطلقـه پـاپهاو ب. ال بردؤ کاتولیک را زیر س
ومرج درونـی کلیسـا  منان اعتراض کرد و بخش مهمی از فساد و هرجؤم کلیسا در امور

من ؤرابطــه خــدا و مــکــرد واســطه گرایانــه آیــین کاتولیــک نســبت بــهرا محصــول روی
شریفات مرسوم ت کلیسا و، برای اثبات ایمان نیازی به حضور پاپ، او از نظر. دانست می

. منانـه اثبـات نمایـدؤایمان مسیحی خویش را بـا اعمـال م تواند من خود میؤنیست و م
اما جنبش . قاومت کلیسا مواجه شد و حکم ارتداد وی صادر گشتچنین موضعی با م

اعتراضی و اصالح طلبانه پروتستانتیزم اکثـر کشـورهای اروپـایی را فـرا گرفـت و آیـین 
نقطـه نظـرات مـارتین لـوتر . جدید مهم ترین رقیب و بدیل آیین سـنتی کاتولیـک شـد

سـرمایه داری  و گسـترش ظهـور-رشـد اقتصـادی پـولی -انعکـاس توسـعه شهرنشـینی 
این شرایط فرصتی مناسبی  .)۲۶۳: ۱۳۸۴، بیگدلی( های ملی بود تشکیل دولت بورژوازی و

هـا در  هـا و کاردینـال برای برخی از پادشاهان اروپایی فراهم کـرد کـه از دخالـت پـاپ
تعـدادی از سـالطین اروپـایی از مـذهب . نجات پیـدا کننـد، امورسیاسی و دنیوی شاه

 . یت کردندجدید پروتستان حما
های آلمـان و هاپسـبورگ بـا  امپراطوری، ۱۷های سی ساله در قرن  بعدها طی جنگ

م و ۱۶۴۸رو قرار گرفتند که در نهایت با معاهده صلح وستفالیا در  در فرانسه و سوئد رو
این معاهده پایان عصـر قـدیم و شـروع دوره جدیـد در . تضعیف آلمان خاتمه پیدا کرد

ناسیونالیسم با تقسیمات جدیـد ناشـی  که مفهوم ملت و ل بود چراتاریخ روابط بین المل
روشنگری یا رنسانس در قـرن  همچنین تحوالت عصر. از معاهده وستفالیا شکل گرفت

 به چند صدسـال قـرون وسـطی خاتمـه داد و در نبـرد عقالنیـت و ِخـرد بـا اوهـام و ۱۷
 . تاندیشه و خرد پیروز شد و حاکمیت کلیسا پایان یاف، خرافات
تفکرسنتی پادشاه : گرفتند مقابل همدیگر قرار حوزه اندیشه سیاسی دو مفهوم در در

 اندیشه شاه ساالری یا پاتریمونیـال خاسـتگاه تـاریخی قـدیمی در. محور و ملت محور
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حـق الهـی حکومـت ، مبنـای مشـروعیت اساس این تفکر بر. غرب داشته است شرق و
سـوی  و قـدرت مـوروثی اسـت و از شـود ست که به یک خانـدان خـاص منتقـل مـیا

ای الهی است که بایـد توسـط پادشـاه  کند و سلطنت ودیعه فرزندان ذکور تداوم پیدا می
آیـین پروتسـتان  مقدس است حتی پـس از ظهـور اطاعت از امر، حفظ شود و اوامر وی

از سوی دیگرپادشـاهان . این اندیشه بین تعدادی ازپادشاهان طرفدار پروتستان باقی ماند
پروتستان با تکیه بر باورهای این جنبش مذهبی به توسعه تجـارت و بازرگـانی پرداختنـد 

فقر است و برای اثبـات ایمـان ، ترین دشمن ایمانا پروتستانتیزم معتقد است که مهمزیر 
. بهترین راه کاهش فقر تجـارت و بازرگـانی اسـت کاهش پیدا کند و مسیحی باید فقر

دانست کـه  حرفه را به معنی نوعی زندگانی می، رون وسطیهیون قلوتر همانند اغلب اال 
فعالیـت . میشت الهی داراست و سرپیچی از آن مخـالف احکـام الهـی اسـت بر فرد بنا

هــای  پــس از تعمیــد در آب، شــد کــه زمــانی خطــری بــرای روح تلقــی مــی اقتصــادی
وسـیله  کـار فقـط. یابـد قداسـتی تـازه مـی، ولی یخ زده الهیات کالوینیستی، شفادهنده

آزمندی هرچند خطـری بـرای . اقتصادی و امرار معاش نیست بلکه هدفی معنوی است
نجـا کـه تهیدسـتی از آ. تـر نیسـتروح انسانی است ولی از بطالت و بیکاری سهمگین

میان تقوا . درآمدی برای خود برگزیند فرد موظف است حرفه پر، کند اخالق را زایل می
: ۱۳۷۱، وبـر( بلکـه آن دو متحـد یکدیگرنـد، د نـداردو ثروت جویی نه تنها تضادی وجو 

اسـتعمار و  ظهور، توسعه تجارت دریایی، های جدید این اساس کشف سرزمین بر .)۱۸
همچنین توسعه سرمایه . نوعی در ارتباط با جنبش پروتستان بودندهانقالب صنعتی همه ب

اهی مطلقه را کـه میـراث داری و انقالب صنعتی فئودالیسم را در اروپا ازبین برد و پادش
ساختار فئودالیسم وپادشاهی سـنتی  که در قرون وسطی بود با چالش روبرو ساخت چرا

شد و به علت نبود قانون یا نقص  مین میأممتاز جامعه ت طبقات خاص ومنافع اقتصادی 
 . شد از منافع طبقات فرودست حمایت نمی، آن

صـلح وسـتفالیا دوره کهـن اروپـای های مذهبی سی سـاله و انعقـاد  با پایان جنگ  
: مسیحی پایـان یافـت و مفـاهیم نـوین در قـاموس انسـان جدیـد اروپـایی ظهـور یافـت

ــت خــردورزی و ــداری( اومانیســم، عقالنی ــن از ( سکوالریســم، )انســان م جــدایی دی
تجربه گرایی و پوزیتیویسـم و انقـالب ، فطری حقوق طبیعی و، قانون گرایی، )سیاست



 

ش
ژوه

پ
ان 

بست
و تا

هار 
ی / ب

الم
 اس

عی
تما

 اج
ای

ه
١٤
٠٠

 
ارۀ 

شم
 /

١٢
٣

۳۱۸

 ال بـرده و بـیش ازؤ ایدئولوژی قرون وسـطی را زیـر سـ جهان بینی و این مفاهیم. علمی
، مونتسـکیو، افرادی چون جان الک. ال بردندؤ مه حاکمیت مطلق پادشاهی را زیر سه

رنه دکارت طی فاصله زمـانی سـه قـرن اروپـا را ، فرانسیس بیکن، ژان ژاک روسو، ولتر
ردم ساالری با شک بنیادی از م م  اندیشه۱۸و  ۱۷طی قرون . و تحول کردند دچار تغییر

فروپاشـی اندیشـه . حاکمیـت مطلقـه پادشـاهی بـین اندیشـمندان رواج پیـدا کـرد أمنش
 ۴۹انگلستان در سال  کشور. طبیعی همراه بود حاکمیت مطلقه با رواج حقوق فطری و

م انقالبی را تجربه کـرده بـود کـه بـا اعـدام پادشـاه چـارلز اسـتوارت اول بثمـر ۱۶۴۸-
عدام پادشاه مطلقه تصور تاریخی اروپاییان را که حکومت ودیعه الهی است را ا. نشست

کـاهش قـدرت اشـراف زادگـان و تضـعیف فئودالیسـم و ایجـاد . برای همیشه شکست
زنـگ ، در جامعـه بشـدت طبقـاتی انگلسـتان، حکومت جمهوری توسط الیور کرامول

م ۱۶۸۹میه حقوق شهروندی در اولین اعال. صدا درآوردهب فرانسه نیز خطر انقالب را در
در انگلستان نوید دهنده این امر بود که سیستم ارباب رعیتی در برابر بورژوازی در حال 
ظهور تضعیف شده و پارلمان خواهان به رسمیت شـناختن آزادی بیـان و حقـوق مـردم 

حقوقـدان و فیلسـوف ) م۱۷۵۵ــ۱۶۸۹( تحوالت انگلیس حتی برشارل منتسکیو. است
از تفکیـک قـوا و عـدم ، طوری که در کتاب معروف روح القوانینهبود ب ثرمؤ فرانسوی 

 کنـد و نظریـه او در بـاب تقسـیم قـوا صـحبت مـی) شـاه( دست یک تن تمرکز آنها در
های سیاسی متفاوت اعمـال  سیستمدر قرن بیست ویکم توسط ) قضاییه، مجرییه، مقننه(

در نهایت اندیشه حاکمیـت ملـی  رغم مقاومت سیستم استبدادی در اروپاعلی. شود می
این قاره شود  پیروز شد و باور به پادشاهی مطلقه نتوانست مانع انقالبات دموکراتیک در

ژان ژاک روسو پـدر معنـوی و معمـار . و اندیشه مترقی جمهوری بر پادشاهی غلبه کرد
. بـود ای اجتماعی پیشرو چنین اندیشـه) میثاق( انقالب فرانسه با نگارش کتاب قرار داد

 ردـــوت کـــه فـــفرانس) م۱۷۸۹( انقـالب کبیـر د سـال قبـل ازــو چنــد روســـهرچن
بشـر اریکـه  یاعتقـاد بـه آزادی و برابـری ابنـا اما اندیشه پیشـرو او و، )م۱۷۱۲-۱۷۷۸(

فرانسـه لرزانـد ولـویی شـانزدهم مجبـور بـه قبـول  قدرت خاندان سلطنتی بوربـون را در
تدوین قـانون اساسـی محصـول  کار ۱۷۹۱که در سال طوری هب، حکومت مشروطه شد

اعالمیه حقوق بشـری بـود  ثر ازأاین قانون تا حد زیادی مت. سسان پایان یافتؤ مجلس م
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در ، م قـرار گرفـت۱۷۹۱س قانون اساسی أم منتشر شده بود و مفاد آن در ر ۱۷۸۹که در 
  .)۱۳۰: ۱۳۷۷، هنقیب زاد( قابل تجزیه است این قانون حاکمیت  متعلق به ملت و غیر

دیگرملل اروپایی به اندازه فرانسه در تحقق وحدت ملـی موفـق نبودنـد و از کنگـره 
هـای  م که منجر به سقوط ناپلئون بناپارت و تقسیم مجدد مرزها توسط قدرت۱۸۱۵وین 

"بلژیـک را . های کوچک نادیده گرفته شـد ها و احساسات ملت اروپایی گردید وآرمان
ای نکردنـد وآن را  ه عالقه مردم آلمان برای وحدت ملی خود توجهب، به هلند بخشیدند

قسمت را تحت  هر صورت اول تجزیه کردند وهایتالیا را ب، ریش قرار دادندتتحت اداره ا
مردم منطقه بالکـان هـم و  اسالوها، سرنوت مجارها، نفوذ یک کشور بیگانه قرار دادند

خـود گرفـت  و هنـگ انقالبـی بـچنین بود کـه احساسـات ملـی ر . بهمین صورت شد
. آمـد ها و انقالبات و تحوالت قرن نوزدهم اروپـا در صورت قوه محرکه اغلب جنگ هب

. م با دموکراسی همـدوش گردیـد۱۸۴۸در انقالبات  م با لیبرالیسم  و۱۸۳۰در انقالبات 
هـای  منطقـه بالکـان  همـه بنـا بـه  های وحدت ایتالیا و وحدت آلمـان  و بحـران جنگ

ای بحـران  های ملی صـورت گرفـت  و بـاالخره نیـز جنـگ جهـانی اول را عـده هانگیز 
پـای و هـای ار  و در پایان آن نیز ملـت اند له دانستهأنالیسم  و پایان آن را حل این مسناسیو 

له حـائز اهمیـت أمسـ .)۴۷: ۱۳۷۵، نقیـب زاده( شرقی به حاکمیت ملی خود دسـت یافتنـد
قاره اروپا مذهب عامل اساسی جهـت شـروع و های قرن نوزدهم درون  جنگ اینکه در

پایان مخاصمات نبود و ملی گرایی و ناسیونالیسم بر هویت دینی مسـیحیت تفـوق یافتـه 
امـا بعـدها و از  . بود و هویت اروپایی برپایه ملـی گرایـی و ناسیونالیسـم شـکل گرفـت

یکی  شد و روند وحدت اتحادیه اروپا کامل، های ماستریخت و رم م بعد از پیمان۱۹۹۰
 . های اساسی این وحدت هویت مسیحی ملل اروپایی بود از پایه

 سکوالریسم و ملی گرایی در میان ملل مسیحی -۲
بلکه در تقویت ، اصالحات دینی نه تنها باعث تغییر پیکره مسیحیت در اروپا گردید

تـوان  عبارتی ریشه سکوالریسم را مـیهب. بود مؤثرمبانی فکری وفلسفی سکوالریسم نیز 
طـور هگسـترش سکوالریسـم بـ. در سقوط اندیشه قداست کلیسا و پاپ مشـاهده نمـود
سکوالریسـم  تـأثیرمهم تـرین . عملی با انقالب فرانسه و تضعیف بنیاد کلیسا همراه بود
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 مؤثردین زدایی از جامعه اروپایی بود فلسفه لیبرالیسم و دموکراسی در تبیین سکوالریسم 
یت و وحدت دینـی بـا محوریـت پـاپ در گذشته حول مسیح باورهای مذهبی که. بود
حقـوق فـردی انسـان اروپـایی  ملـی گرایـی و م بـر ناسیونالیسـم و۱۸چرخید از قرن  می

جدایی دین از سیاست همراه با تقویت روحیه ملی و برابری حقوقی بـرای . خالصه شد
مرجعیت از نهادهـای باور به انتقال . شهروندان که در قالب قانون اساسی قابل اعطا بود

های غیر دینی بر اساس این نظریه آنچه که در امور اجتماعی  دینی به اشخاص یا سازمان
، علیـزاده( باشـد ادی مـیسیاست است نه دین که دارای جنبـه فـردی و عبـ، اصالت دارد

آرمـان شـهرهای . مـذهبی قابلیـت نقـد پیـدا کنـد باعث شد امر مقدس و .)۲۵۹: ۱۳۸۶
کویناسی گوستینی جای خود را به دولت  مسیحی آ کشورهای جدیـد داد و معیـار -وآ

فضیلت در تحقق حقوق شهروندان و بر پایه مرزهای سیاسـی حمایـت شـده  سعادت و
منــان و تعیــین ؤظیفــه شــهریار نــه بــه بهشــت رســاندن مدر ایــن راســتا و . متمرکــز شــد

این تغییرات . بود مین نیازهای دنیوی آنانأهای اخروی و اخالقی مرسوم بلکه ت مجازات
فتاد بلکه تحوالت عینی در طبقات اجتماعی فه سیاسی و دین اتفاق نیفقط در حوزه فلس

و سبک زندگی عمومی رخ داد وشهرنشینی گسترش یافت و به موازات فئودالیسم روبـه 
 ۀلأمسـ، با انحالل جامعه فئودالی و در نتیجه تجزیه روابـط اجتمـاعی .کاهش گذاشت
ملـت و افـزایش  -لـت برای نخستین بار مطرح شد و با توسعه کامل دو فرد و حقوق او 

ــد حــق ر  ــه رش ــترده ی دأروب ــه  سیاســی گس ــک مداخل ــردم«موکراتی ــر »م خــالف  ب
علـم  .)۱۳۸۰: ۳۹، لـوین( هـای سـنت و آداب و عقایـد امکـانی جـدی یافـت محـدودیت

نیسـتی و غایـت پوزوتیویسم و اثبات گرایی و نقد الهیات که ناشی از تفکر اوما، گرایی
حـائز اهمیـت  ۀلأامـا مسـ. گرایی انسان بود در عمل هویت دینی اروپا را به عقـب رانـد

طوالنی مدت مسیحیت را از هویـت اروپـایی  تأثیراینکه حتی سکوالریسم نیز نتوانست 
هویـت مشـترک ، های اساسی اتحادیـه اروپـایی طوری که یکی از شاخصهب، محو کند

) فارغ از موانع داخلی( ت همسایگان مسلمان از قبیل ترکیهمسیحی است که مانع عضوی
اهداف برخی احزاب سیاسـی  هویت مسیحی حتی در ماهیت و. در اتحادیه شده است

نحوی که برخی از آنان از جمله احزاب دموکرات مسیحی هب، اروپایی نقش اساسی دارد
از کشورهای اروپایی نحوه پراکندگی و تعداد طرفداران در خیلی  و سوسیال مسیحی در



 

ت
ر اّم

تأثی
ب و 

غر
ن و 

لما
مس

لل 
ن م

میا
در 

سم 
نالی

سیو
نا

 
ر...

ی ب
گرای

۳۲۱

هـای  ای از ملـی گرایـی و ارزش مرام سیاسی اغلـب آنهـا آمیـزه. پایگاه اجتماعی دارند
چارچوب ایدئولوژیک  گرایی متکی است ومذهبی مسیحی است که بیشتر برپایه عمل

عنصـر مـذهب ، آن کمرنگ است چرا که با تفوق سکوالریسم بر اندیشه دینی در اروپا
بنـابراین ، های پیش روی ملل غربی نبوده اسـت چالش ها و حل بحران به تنهایی قادر به
هـای  ناسیونالیسـم و برخـی  ارزش، سـرمایه داری، هـای  سکوالریسـم تلفیقی از آمـوزه

ملـل اروپـایی را در انتخـاب چنـد وجهـی قـرار داده ، اخالق گرایانه و مذهبی مسیحی
 . است

 پاییچالش ناسیونالیسم ارو : مارکسیسم و فاشیسم -۳
ناسیونالیسم اروپایی در اواخر قرن نوزدهم و نیمه قـرن بیسـتم بـا  چـالش ظهـور دو 

، خاصی در سـاختار فلسـفی تأثیرفاشیسم مواجه شد که هرکدام  ایدئولوژی کمونیسم و
طوری که بیم فـرو پاشـی به. ملت اروپایی گذاشتند -اجتماعی و سیاسی پدیده دولت 
 ۀلأمس. های ملی گرای اروپایی شد الش امنیتی دولتمرزهای سیاسی موجود تبدیل به چ

رغم مبانی فلسفی متفـاوت در های کمونیستی و فاشیستی علی رژیمحائز اهمیت اینکه 
ای توتالیتر به دو دسته ه به عبارت دیگر رژیم. گیرند های توتالیتر قرار می جموعه دولتم

ه افراطـی کـه از آن بـ راسـت افراطـی کـه از آن بـه فاشیسـتی و چـپ: شوند تقسیم می
فالگمان نیز تفسیر روان شناختی رژیم  ابنشتاین و. شود کمونیستی یا سوسیالیستی یاد می

دو را در سبد توتالیتاریسم  شمارند و هرمی فاشیستی و کمونیستی را از جنس واحدی بر
آن های کمونیستی نیز نوع فاشیستی  رژیم. دهند های دموکراتیک قرار می قابل رژیمدر م

اند و در طیف اصـالت جمـع و روح جمـع  ها را نادیده گرفته فردیت یا فرد گرایی انسان
اند نـه  گیرند و اقتداری در مقابل دموکراسی قرار میآنها دوی  هر. گیرند یی قرار میگرا

ثر از أم در اواخر قرن نوزدهم که خود متـاندیشه مارکسیس .)۱۳۸۹: ۲۶۰، برزگر( دموکراسی
ملت در اروپا را به مثابه یـک  -مفهوم دولت ، سیستم سرمایه داری بودتحوالت درونی 
تعــارض ســاختاری کمونیســم بــا . جنــبش اجتمــاعی بــه چــالش کشــید ایــدئولوژی و

روش ، بلکه تقابل در مبنا و هدف، ناسیونالیسم نه تنها در شیوه متفاوت حکومت داری
مارکسیسم به انترناسیونالیسـم در واقع بخشی از نگاه . و غایت دو ایدئولوژی بوده است
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در ایـدئولوژی . یا بین المللی گرایی متمرکز است که با وجوه ناسیونالیسـم تفـاوت دارد
مفهـوم ناسیونالیسـتی و همرزهای سیاسـی بـ، مارکسیستی جهت تحقق همگرایی جهانی

"مارکس در برنامـه فعالیـت . شوند اری و طبقات مرتبط با آن حذف  میدولت سرمایه د
مثابه ابزار ضروری انتقال جامعـه سـرمایه داری بـه سوسـیالیزم هسی خود انقالب را بسیا
های ملی گرای اروپا هزینـه  ای برای دولت تحقق چنین ایده .)۱۴۳: ۱۳۶۶، ابنشـتاین( نامید

همراه داشت و حفظ مرزهای بین المللی و هدوم را ب های بین الملل اول و گزاف جنگ
امـا ظهـور ایـدئولوژی و جنـبش . اروپا اولویـت حیـاتی داشـتنظام سرمایه داری برای 

بـرای مـدت کوتـاهی مارکسیسـم و ، فاشیسم که خود محصول نظام سـرمایه داری بـود
لیبرال دموکراسی غرب را در یک جبهه متحـد قـرار داد و در طـی جنـگ جهـانی دوم  

آلمـان بـا  نازیسـم مریکا و فرانسه جهت حذف فاشیسـم ایتالیـا وا، های  انگلیس دولت
اما طی جنگ سـرد تعارضـات . دشمن و رقیب ایدئولوژیک یعنی شوروی متحد شدند

 ایــدئولوژیک دو اندیشــه تــداوم یافــت و در جریــان اشــغال افغانســتان توســط شــوروی
م آن تقویـت جبهـه مجاهـدان مسـتقی تـأثیر شکل سیاسی و نظامی گرفـت و، )م۱۹۷۹(

ده سیاسی دنیای اسالم را تا دهه اخیر تحت سیس القاعده و طالبان بود که آینأعرب و ت
له حائز اهمیت اینکـه بـا سـقوط شـوروی جبهـه کمونیسـم بـا أمس. قرار داده است تأثیر

آرمـان ، خوانش انتقادی از درون و بیـرون مواجـه شـد و در دو بعـد تئوریـک و عملـی
ر قالب لیبرال انترناسیونالیسم با ناکامی مواجه شد و ناسیونالیسم و ملی گرایی اروپایی د

ای و جهـانی پسـا کمونیسـم نیـز  های منطقه بحران. دموکراسی فرصت تجدید قوا یافت
حاکی از آن بوده که  ناسیونالیسم در مواجه با چالش کمونیسم تا دوره معاصر کامیابی 

، سیاسـی، رغـم  همگرایـی فرهنگـیهـای اروپـایی علـی ملـت -داشته اسـت و دولـت 
 امنیتـی و، مالحضـات ایـدئولوژیک، نوان اتحادیه اروپاییاقتصادی با یکدیگر تحت ع

نمادی از ناسیونالیسم ملـی  اند و مرزهای سیاسی که سیاسی ملی را مورد توجه قرار داده
 . است هنوز در انتخاب منافع ملی و فراملی آنها اولویت دارد

قالب  رفاشیسم چه د، در مقایسه چالش فاشیسم و کمونیسم با ناسیونالیسم اروپایی 
بحـران نظـام سـرمایه های آن  بـه اما ریشه، خر از کمونیسم بودهأایدئولوژی و جنبش مت

هـای  توان در اندیشـه گردد و حتی می م و اوائل قرن بیستم باز می۱۹رن داری در اواخر ق
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ناسیونالیســم نژادگــرای اروپــایی و در چــارچوب سیســتم ســرمایه داری و اوج آن یعنــی 
ناسیونالیسم نژادگرا با ناسیونالیسم دموکراتیک متفاوت است و . ردامپریالیسم جستجو ک

با مبانی اندیشه عصر روشنگری و لیبرالیسـم فاصـله دارد و شـکل افراطـی ناسیونالیسـم 
تالش برای کسب سروری در سطح جهانی پس از  در چارچوب اندیشه فاشیسم. است

اسـت کـه بـه پدیـده ی کسب سروری در سطح تحلیـل ملـی از سـوی نـژاد برتـر منطقـ
هـا نیـز ملتـی برگزیـده وجـود دارد کـه مسـتحق  در میـان ملـت. انجامـد امپریالیسم می

فاشیسـم از نـوع آلمـانی آن کوشـید تـا بـا کشـتار . حاکمیت بر همه ملـل دیگـر اسـت
تشـکیل دولـت  مین سلطه  جهـانی آن وأن اندیشه برتری نژادی آلمانی و تها انسا میلیون

مارکسیسم و حتـی ، از منظر این ایدئولوژی .)۱۷۶: ۱۳۷۶، ابنشـتاین( جهانی را محقق سازد
یهودیـان بـرای آنـان دشـمن تلقـی  هـا و غرب و بالطبع کمونیست ملی گرایی مرسوم در

طوری که به تفسیر فاشیسـتی موجـودات انسـانی در درجـه اول مخلوقـات هب. شدند می
، بلکه انسان آلمانی، اعی وجود نداردبنابراین انسان کلی و انتز . اند نژاد یا قوم، یک ملت
ــایی و جــز آن وجــود دارد، فرانســوی ــن تفکــر  .)۲۲۴: ۱۳۷۸، وینســنت( ایتالی در قالــب ای

مـردود ، آزادی و حقـوق یکسـان اسـت، ناسیونالیسم دموکراتیک که مبتنـی بـر برابـری
هـا حـاکم  فرهنگـی بـر روابـط انسـان، جنسیتی، شود و اصل نابرابری نژادی شناخته می

 مبنای این اندیشه نه عقالنی بلکه بر پایه احساسات جمعی و هویت خردگریـز و. است
همچنین  تمایل به گذشته آرمـانی و وحـدت از دسـت . ضدیت با دیگران استوار است

عنوان آمریت سیاسی در فلسفه سیاسـی بری یک ملت و قوم خاص و پیشوا بهرفته به ره
مـذهبی هـم در ایـن بـین اسـتفاده  هـای ز علقـهآنان البتـه ا. فاشیسم حایز اهمیت است

حضـرت ، نظـر چمبـرلین از طـوری کـه هکنند و برای پیامبران نقشی نژادی قایلند بـ می
، اختصاصات مسیح مانند دوست داشـتناز مسیح یک پیامبر آریایی بوده و این تعلق را 

: ۱۳۸۰، سانیروا( کرده است ات روانی نژاد آریا بوده ثابت میترحم و شرف که از مشخص
مجموعه ایدئولوژی و جنبش فاشیسم در جنگ جهانی دوم ناسیونالیسم اروپایی را  .)۵۱

هـای اقتـدارگرای موسـولینی در  با چالش مواجه ساخت اما در نهایت با فروپاشـی نظـام
اما بـا . ایتالیا و هیتلر در آلمان بیم این ایدئولوژی برای ناسیونالیسم اروپایی کاهش یافت

توانـد  د اروپایی در حال احیـا اسـت کـه مـیفاشیسم جدی، بش راست افراطیظهور جن
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 .آینده ملی گرایی را در اروپا با خطر مواجه سازد

قومیت و ملی گرایی در میان ملل اسالمی                                               -۴
ن ارتبـاط بـا طور اخص در جهان اسـالم بـدو هظهور ملی گرایی در دنیای شرق و ب 

کرد استعماری و توسعه طلبـی اروپاییـان تحوالت اروپا و غرب نبوده است چرا که روی
های تازه همراه بـود و تمایـل آنهـا بـه تبلیـغ مسـیحیت در قالـب  که با حمله به سرزمین
کـرد طوری که رویهکشورهای غیر غربی را تضعیف ساخته بود ب، میسیونرهای مذهبی

نظامی و بهره کشی اقتصادی کشـورهای اروپـایی از ملـل دیگـر  استعماری و تجاوزات
شورهای آسیایی و آفریقایی سیاسی ک منجر به  عقب ماندگی اقتصادی و، طی چند قرن

کشـورهای تحـت سـلطه بـه ، برابر چنین تهاجماتی در. مریکای التین شده بوداو حتی 
که در دنیای شرق و  ها بود ناسیونالیسم ملی یکی از این واکنش مقابله برخاستند و ظهور

: اند این اساس دو نوع ناسیونالیسم مجزا قابل بررسی و بر مریکا اتفاق افتاداحتی در قاره 
ود تحـت عنـوان ملـت های استعماری که هویت واحد برای خ ناسیونالیسم دولت .الف

 »برتر من«هویت  اند و در روابط استعماری آن را اعمال نموده شناسند و فاتح و برتر می
ناسیونالیسـم   .ب. انـد های تحـت انقیـاد قـرار داده یا ملت» دیگری فروتر«را در مقابل 

، های تحت استعمار که راه نجات خود را در وحـدت ملـی و همبسـتگی سیاسـی ملت
یی اسـالمی را در چنـین اتحاد ناسیونالیسم ملی و امت گرا. (اند فرهنگی و مذهبی دیده

های پس از جنگ جهانی دوم شاهد مهم ترین  سال .)رفتتوان در نظر گ چارچوبی می
اروپـایی بـودیم از جملـه جنـبش  های استقالل طلبانه علیـه اسـتعمار ها و نهضت جنبش

علیـه ) م۱۹۶۲( بخـش الجزایـرعلیه بریتانیـا و نهضـت آزادی) م۱۹۴۷( استقالل هند در
سلطه . به استقالل رسیدندملی گرایی   دو با تکیه برناسیونالیسم و استعمار فرانسه که هر

هـای موجـود هنـد آغـاز شـد  انگلستالن بر هند با چپاول و غـارت بـی حسـاب ثـروت
میلیون تا یـک  ۵۰۰بین ) م۱۸۱۴تا  ۱۷۵۷( طوری که در فاصله جنگ پالسی تا واترلو هب

  .)۸۳: ۱۳۷۹، الهی( ها از هند خارج شده است وسیله انگلیسیمیلیارد پوند به
ناسیونالیسم ملی در مقابل هویت اسالمی ، به قاره هند از انگلستانپس ازاستقالل ش 

هـای  قرار گرفـت و اختالفـات مـذهبی بـین مسـلمانان هنـد و هنـدوها منجـر بـه تـنش
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م کشور ۱۹۴۷خطرناک در این کشور گردید و در نهایت با استقالل پاکستان از هند در 
نـام بـنگالدش از  شـرقی بـا م نیـز پاکسـتان۱۹۷۱مسلمان پاکستان تاسیس گردیـد و در 

اما روند ناسیونالیسم و ملی گرایی در دیگـر ملـل مسـلمان بـه . کشور پاکستان جدا شد
گسترش ملی گرایـی در دنیـای اسـالم مـرتبط بـا تضـعیف و تجزیـه . آسانی میسر نشد

بـا . پـس از جنـگ جهـانی اول بـوده اسـت امپراطوری عثمانی در ابتدای قرن بیستم و
تعـدادی از کشـورهای اروپـایی بـا ایـن ، ی عثمانی و تثبیت قـدرت آنسیس امپراطورأت

ممالـک تحـت سـلطه ایـن امپراطـوری ترکیـب نـامتوازنی از . امپراطوری همسایه شدند
مجارها و دهها قومیت و ملیـت ، بلغارها، مسیحیان، یهودیان، ها یونانی، ها ارمنی، اعراب

و رقیـب ایـن امپراطـوری بودنـد ولـی ترین دشمن ها مهم گرچه اروپایی. متفاوت بودند
همسایه  شرقی عثمانی یعنی امپراطوری صفوی نیز که برپایه مـذهب تشـیع اسـتوار بـود 

امـا . ای از جنگ و صلح ومذاکره و معاهدات مرزی را با عثمانی تجربه کرده بود دوره
 هـای پـی جنگ، از اواخر قرن هجدهم و با مرگ پادشاهانی مثل سلطان سلیمان قانونی

تفـوق ، نارضایتی ملـل تابعـه، تحرکات درونی دربار عثمانی و رقابت شاهزادگان، درپی
هـای  تر از همه تمایل اروپا در تقویت جنـبشعثمانی و مهم صنعتی و اقتصادی اروپا بر

افتادند و متصـرفات  مؤثرناسیونالیستی جهت تجزیه عثمانی در تضعیف این امپراطوری 
بعدها مرد . به استقالل رسیدند ..مونته نگرو و، بلغارستان، ناناروپایی عثمانی از قبیل یو 

با الغای سـلطنت ، رغم اصالحاتبیمار اروپا در اوایل قرن بیستم به احتضار افتاد و علی
در ایـن شـرایط متصـرفات مسـلمان نشـین عمـدتا . عمال از بین رفت )۱۹۲۴( و خالفت

ستان َعَلم استقالل برداشته و خواهان های فرانسه و انگل عرب عثمانی نیز با کمک دولت
کشـورهای اسـالمی و عـرب نتیجـه ضـعف و  عبارتی ناسیونالیسـم درهب. جدایی شدند

بسیاری از طرفداران ملت گرایی عربی با انتقـاد ، در واقع. تجزیه امپراطوری عثمانی بود
یـن بودند که هویت عربی بـا اسـالم عجـین شـده و ا کرد دولت عثمانی معتقداز روی

 کردنـد و بـر نی تجلی پیدا کرده است را نفی مـیاندیشه که خالفت در حکومت عثما
ها ومطبوعات جهت سازمان دهی  انجمن، آنها از احزاب. کید داشتندأ های عربی ت علقه

افـرادی چـون میشـل عفلـق سـوری بـا  به اندیشه ناسیونالیسم عربی بهره گرفتند و حتی
عنوان یک واقعیت هروراندن ناسیونالیسم عربی بسیس حزب بعث در سوریه سعی در پأت
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ای از  ای از اخگر امت عربی و جلوه اسالم جرقه: او معتقد بود. برتر از دین اسالم نمود
، نظـر اوههمچنین ب، لعل نبوغ آن است و در مقایسه با امت عرب اهمیت چندانی ندارد
 امـت عـرب اسـت اسالم رخداد عصر جاهلیت بوده و حزب بعث تبلور عصـر طالیـی

   .)۴۷: ۱۳۸۶، علیزاده(
بـا . اندیشه هویت گرایی عربی شالوده تفکر بسـیاری از اندیشـمندان عـرب گشـت

ــل متحــد ۱۹۴۸ســیس اســراییل در أت ــه رســمیت شــناختن آن توســط ســازمان مل م و ب
بـه رهبـری جمـال  ۱۹۵۲ناسیونالیسم عربی به اوج خود رسید و کودتای افسران آزاد در 

چه به حاکمیت ملک فاروق و حکومت سلطنتی پایان داد امـا محبوبیـت عبدالناصر گر 
در تقویـت ناسیونالیسـم عـرب ) م۱۹۵۶( حتی بحران کانال سـوئز. ناصر را کاهش نداد

انورالسادات جانشـین وی بـا انعقـاد صـلح ، بعدها با مرگ جمال عبدالناصر. افتاد مؤثر
راب فاصله گرفت و با حـذف اخـوان های اع کمپ دیوید با اسراییل از بسیاری از آرمان

در . مصر بین ملل عربی دچار انزوا شد و اهمیت خاص خود را از دست داد، المسلمین
اما ایده ناسیونالیسم عرب کـه . سوریه قدرت گرفتند، عراق، های عربستان مقابل دولت

 در قالب اتحادیه شکل گرفت نتوانست چندان موفق باشد و اختالفات و منافع متعارض
نفـوذ  له فلسـطین وأعدم توانایی اعراب در حل مس، اخراج مصر، اعضای اتحادیه عرب

. های بین المللی باعث ناکارآمدی این اتحادیه و جنبش ناسیونالسم عرب گردیـد قدرت
نـوع ارتبـاط ، در بقیه کشورهای مسلمان نیـز ناسیونالیسـم برحسـب مالحظـات داخلـی

هـا  خیلـی از ایـن دولـت. المللی شکل گرفت دولت و جامعه و تهدیدات داخلی و بین
کرد آنها بعد وجود آمدند اما رویهملی گرایانه ب گرچه برحسب مبارزات ناسیونالیستی و

هـای ضـد  های برآمده از جنـبش دولت: های ملی متفاوت بوده است از پیروزی نهضت
 سـر برابـری قـومی و همزیسـتی مـذهبی را، استعماری در ابتدا شعارهای وحدت ملـی

تقسـیمات سـرزمینی و ، اما خودشـان درگیـر مسـائلی نظیـر شـکل حکومـت، دادند می
هـای قـومی و نـژادی مختلـف در نهادهـای نظـامی و اداری  سهیم کردن گروه، اداری

 کشـور بودنـد و، تعیین مذهب و زبان رسـمی، توزیع منابع اقتصادی، حکومت مرکزی
و تعارضات مربوط ارتباط پیدا  و مذاهب ها له قومیتأهمه این مسائل خواه ناخواه با مس

  .)۲۳۹، ۱۳۸۰، ساعی( کرد ولت را نیز درگیر این منازعات مید کرد و می
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خیلی از کشورهای مسلمان بازمانده از تجربه دوره اسـتعمار بـا ایـن مشـکل مواجـه 
مذهبی در خاورمیانـه و آفریقـا از آن  ای و فرقه، بخش مهمی از تنازعات قومی. اند بوده
پاکستان گرچه مذهب عامل اصلی جدایی از هنـد بـود امـا همـین عامـل  در. اند ملهج

ای و ملـی  فرقـه، هـا ایجـاد کنـد و تشـتت قـومی نتوانست وحدت ملی را بین پاکستانی
صورت مستقیم دوره استعمار هافغانستان نیز گرچه ب. سراسر این کشور را فراگرفته است

مریکا و شوروی در خاک ایـن کشـور زمینـه را بـرای اها رقابت را تجربه نکرده اما سال
رغـم تشـکیل و علـی های رادیکال فراهم ساخت حضور طالبان و القاعده و دیگر گروه

برخـی از . بسـیار ضـعیف اسـت فرایند هویت ملی در ایـن کشـور، دولت وحدت ملی
هویت  کشورهای درگیر استعمار مانند الجزایر نیز درگیر دو دیدگاه متفاوت در وحدت و

 و نفـوذ چندسـاله فرانسـه بـر تـأثیرکیـد بـر أ ر بـا تبخشـی از جامعـه الجزایـ. ملی شدند
صنعتی و سیاسی الجزایر خواهان حفظ ارتباط با فرانسه در قالـب ، ساختارهای اقتصادی
انـدگی و عبارتی قطع ارتباط با استعمار فرانسه را برابر با عقـب مهکشور حامی شدند و ب

در مقابل طرفـداران ناسیونالیسـم ملـی دلیـل اصـلی . دانستند ایر میعدم توسعه در الجز 
انـد و  عقب ماندگی الجزایر را بـه حضـور طـوالنی مـدت اسـتعمار فرانسـه نسـبت داده

هـای  همراه بـا عوامـل عینـی ریشـه. اند های عدم توسعه را بیرونی دانسته عبارتی ریشه هب
دیده اسـتعمار نیـز وجـود داشـته روانی عدم وحدت ملی در کشورهای مسلمان درگیر پ

در برخی از کشورهای مسلمان تضاد بین منـافع ملـی و منـافع  .)۱۰۶: ۱۳۷۶، ساعی( است
رهبران سیاسی به منازعات داخلی این کشـورها دامـن زده و رونـد وحـدت ملـی بسـیار 
تضعیف شده از جمله در عربستالن سعودی و در دوران حکومت صدام در عـراق ایـن 

طور کلی روند ناسیونالیسـم در خیلـی از کشـورهای مسـلمان هب. شده است تقابل دیده
حاکمیـت ( و درونـی) نظام بین الملل( سیر منظم نداشته و بر اثر دخالت عوامل بیرونی

 . در نوسان بوده است) داخلی

 دین و تئوری امت اسالمی -۵
، اند کردهیهود و مسیحیت همه به امت گرایی توجه ، گرچه سه دین توحیدی اسالم

اما در اسالم توجه خاصی به تشکیل حکومت اسالمی و وحـدت امـت مسـلمان شـده 
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شـرایط حـاکم ، مختصـات آن، اما در مـورد چگـونگی تشـکیل ایـن حکومـت. است
چگونگی انتصاب یا عزل وی بین نظریه پردازان و علمای اهل سـنت و تشـیع ، اسالمی

ق اسالمی که اهمیت چندانی در تـاریخ در این میان برخی از فر . اختالفاتی وجود دارد
اما تعداد و بنیاد . و اندیشه اسالمی ندارند حتی قایل به تشکیل حکومت اسالمی نیستند
همین اسـاس  بر. اندیشه آنان در مقایسه با مذاهب تشیع و اهل سنت قابل مقایسه نیست

 .هسـتنددو شاخه اسالمی معتقد به تشکیل حکومت اسالمی و اتحاد امت مسلمان  هر
 بلکـه نظـامی دولتـی نیـز بـوده و، اسالم در مقایسه با دیگر ادیان تنها یک دین نیسـت«

عبارت بهتر اسـالم به. نظریه سیاسی و حقوقی آن به اشکال مختلف اجرا گردیده است
تنها رسـول نبـود بلکـه از زمـان هجـرت بـه  اسالمپیامبر . از آغاز یک تئوکراسی بود
بدین سان اسالم از آغاز هم جنبش دینی . ازع مسلمانان نیز شدمدینه رهبر سیاسی بالمن
هـای  هـا و شـاخه پیـامبر فرقـه رحلـتبا  .)۲۳۳: ۱۳۷۴، بشیریه(» و هم حرکتی سیاسی بود

تـرین آنهـا دو مـذهب معـروف تشـیع و ز اسالم دچار انشعاب شدند که مهـممختلفی ا
از ایـن دو مـذهب را انتخـاب پادشاهان دنیای اسالم هرکـدام یکـی  امرا و. تسنن بودند
 . نمودند اکثرا همان مذهب را اعمال می نیز مردم تحت سلطه کردند و

آیـین ، نفوذ مسلمانان به قلب اروپا و تسخیر اندلس با گسترش متصرفات اسالمی و 
اروپا و آفریقا در اختیـار ، سیاآهای مهمی از قاره  اسالم شکل جهانی پیدا کرد و بخش

بیرونـی دچـار  دالیل درونـی وهاما دوره طالیی اسالمی ب. رار گرفتحاکمان مسلمان ق
اواخر قرن هجدهم بخش مهمی از دنیای اسالم در تصرف اروپاییـان  انحطاط شده و از

اسـالمی علیـه  یهای مذهبی و نوعی احیـا له باعث تقویت جنبشأاین مس. قرار گرفت
که در قرن نوزدهم جهـت  هایی نهضت. حکام مستبد داخلی و استعمار خارجی گردید

قدرت و وحدت مسلمانان شکل گرفت خواهان تشکیل یک پرچم و حاکمیـت  یاحیا
. دو مذهب تشیع و تسنن وجود داشـت این تلقی در هر. واحد برای دنیای اسالم شدند

ا والیـت و رهبـری چـه کسـی تشـکیل بـ اما در مورد اینکه حکومت اسالمی چگونه  و
سالمی چگونه خواهد بود اختالفات زیادی وجود داشـته شود و روند وحدت امت ا می

طـور مسـتقیم بـه اهـل هوالیت و امامت ب پیامبر رحلتتشیع بعد از  در دیدگاه. است
موجب نظریه لطـف یـا فـیض هب«: باور به ولی امر دارد، نظریه سیاسی تشیع. بیت رسید
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امامـت ، شیعه امامیه .آن است که امامان از کرامت الهی و عصمت برخوردارند تشیع بر
شود  گفته می. داند و بر آن است که تعیین امام به دست مردم نیست را از ارکان دین می

خود  یعقل خود به آن برسند و یا با آراکه امامت مقامش واالتر از آن است که مردم با 
بـر  امامـان ،طبق نظریه شـیعه بر. یا به انتخاب خود امامی منصوب کنند آن را دریابند و

انـد و  مردم والیت دارند و برخی فقها این والیت را شامل بر اعمال حکومت نیز دانسـته
فقهای ثالثه مشـهور شـیعه . اند مراجع دینی را نایب امام شمرده علما و، در دوران غیبت

نظریـه لطـف خـاص شـیخ صـدوق و شـیخ طوسـی بـر ، یعنی محمدبن یعقوب کلینی
  .)۲۳۵: همان(» اشتنددکید أ دت و ادامه نبوت تعنوان شرط سعاخداوند و امامت به

سعادت جز با ظهور قائم میسر نخواهد بود و حاکم اسالمی و زعمای ، از نظر شیعه
وحدت اسالمی زمانی میسر خواهد شد که . اسالم باید شرایط ظهور وی را فراهم آورند

و معیار برتری  المتین تمسک جویندپرچم اسالم قرار گیرند و به حبل امت مسلمان زیر
یـا  در این چارچوب تازمانی که حکومت به امام عصـر. آنان تقوا و ایمان خواهد بود

، پادشـاهان، برحسـب دیـدگاه شـیعه. مشروعیتی نخواهد داشت، نائبان برحق وی نرسد
 و صـرفاً  دینـیبلکـه مجریـان تصـمیمات وآرای ، قدرت و سیادت الهی یا دینی ندارنـد

عصـر بـه  هـر سیاسی در-سیادت کامل مذهبی قدرت و، تندمدیران سیاسی کشور هس
: ۱۳۷۶، عـالم( نایـب او تعلـق دارد و، معصوم است شود و که منصوب می، امام آن عصر

گرچه اندیشه اتحاد امت اسالمی در تشیع ریشه قدیمی و تاریخی داشته است اما  .)۱۶۷
. گـردد صفوی بـاز مـی اببیشترین تمایل جهت تحقق این اندیشه به فداییان اسالم و نو 

شناسـد و  است و وضـع موجـود را بـه رسـمیت نمـیاینکه اسالم در ذات خود انقالبی 
آنان حتی به تدوین قانون . های پادشاهی از اساس نامشروع و غیر الهی هستند حکومت

اساسی اسالمی پرداختند اما اقدامات انقالبی آنها در دوره پهلوی دوم منجـر بـه اعـدام 
امـا نحلـه فکـری وی در پیـروزی انقـالب  .)۱۳۳۴( نـواب صـفوی گشـت سید مجتبی

میراث دار نواب صفوی و افتاد و بسیاری از پیروان انقالب اسالمی خود را  مؤثراسالمی 
واقع مـوج دوم اسـالم انقالبـی در تشـیع کـه منجـر بـه انقـالب  در. دانستند یارانش می

هـای او نیـز  اساس اندیشه. اق افتاداتف به رهبری امام خمینی ۵۷اسالمی شد در سال 
تـوان بـه  تبلور یافته است که  از جمله مـی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی
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هــای  دفــاع از نهضــت«: دو نمونــه از اهــداف کــالن جمهــوری اســالمی اشــاره نمــود
 مریکا و استقرار یک جامعه اسالمی بـرامسلمانان و تعارض با اسراییل و  بخش و آزادی
اندیشه دفـاع از حقـوق مسـلمانان کـه بـا تـز  .)۴۹: ۱۳۸۷، سریع القلم(» س مبانی تشیعاسا

اساس این ایده شکل گرفته بود که مسلمین امـت واحـده  صدور انقالب همگام بود بر
همـه مسـلمانان « ایـن اسـاس بر. هستند و در قانون اساسی جمهوری اسالمی تبیین شد

ظف است سیاست کلی خود را بر ائتالف و اند و دولت جمهوری اسالمی مو  یک امت
اقتصادی ، اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی

والیـت  ۀلأهمچنین مسـ .)۱۳۵: ۱۳۸۶، خدادادی(» و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد
د قبـول قـرار امـام خمینـی مـور  یسابقه بوده در آرااندیشه سیاسی تشیع مسبوق به فقها که در

   .تبلور یافت ۵۷گرفته است و این دیدگاه در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز در اصل  
اندیشه امت محوری در اهل سنت نیز با وقایع تاریخی و تحوالت قرن نوزدهم دنیای 

و بیـداری دینـی  از متفکران اهل سنت خواهان احیا اسالم پیوند خورده است و بسیاری
اما آنان بـرخالف شـیعه کـه سـاختار . کومت و جامعه اسالمی شدندح، در بین حکام

بـه واقعیـات ، هنجاری و ارزش محور را در اصول حکومت داری مورد توجه قـرار داده
نمونـه ایـن تفکـر را . اند تاریخی و ضرورت کارآیی حکومت طبق شرایط زمانه پرداخته

اب احکـام السـلطانیه بـه در کتـ حسن ماوردی مشاهده کرد مخصوصاً  یتوان در آرا می
اهـل . پـردازد اسـاس زور مـی مین امنیت برأتی بر تضرورت وجود حاکم و حکومت ح

پروایـی از آن نداشـتند کـه در ، شمردند خالفت را در زمره مصالح عامه می سنت چون
وضع و بیان اصول خالفت رویدادهای تاریخ اسالم را مالک و راهنمای خـویش قـرار 

 با تحوالت سیاسی و اجتماعی زندگی مسـلمانان هماهنـگ سـازنددهند و آن اصول را 
   .)۱۴۷: ۱۳۷۷، عنایت(

هـای اخیـر  های فکری اهل سنت نیز در واکنش بـه ناکـامی ها و نحله در واقع فرقه 
یـک خـط فکـری  توان از طوری که نمیهوزدهم گسترش یافتند بدنیای اسالم در قرن ن

، چرا که از مصلحان دینی نظیـر رشیدرضـا. ام بردسیرمنظم اندیشه در بین آنها ن واحد و
حتی القاعده و ، محمد عبده تا جنبش اصولگرای وهابی و اخوان المسلمین، سید قطب

های اسالم گـرای اهـل سـنت بـه  تقسیم بندی گروه. توان لحاظ نمود طالبان همه را می
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 این است که آنها در همه ناشی از ...میانه رو، بنیادگرا، رادیکال، اصولگرا، محافظه کار
عنوان نمونه در حالی که جنبش هب. اندیشه وپراگما و خط مشی به اجماع نرسیده بودند

یس ئـرسـی ر کـه محمـد مُ ( ۲۰۱۲تا ) ۱۹۲۸( سیسأادگرای اخوان المسلمین از زمان تبنی
، در واقـع. ازقـدرت قـانونی محـروم بودنـد) جمهور منتخـب ایـن گـروه در مصـر شـد

. سالم گرای شیعه و سنی پس از تحوالت بهـارعربی ظهـور کردنـدهای مختلف ا گروه
عمـده آنهـا معتقـد بـه تشـکیل . پایه ایدئولوژیک خیلـی از آنهـا امـت محـوری اسـت
پایـه  دیدگاه امـت محـوری بـر. حکومت جهانی اسالم و اجرای قوانین شریعت هستند
و  یدگاه را نیـز بـین علمـالبته این د تقسیم دنیا به داراالسالم و دارالکفر استوار است که ا

توان مشاهده کرد و اینکه مجموعه امت اسـالمی در  اندیشمندان اهل سنت  و تشیع می
) اهل کتاب و اهل جزیـه( داراالسالم قرار دارند و اهل کفر خود به دو گروه کافر ذمی

 شوند که البته اهل کتاب یا جزیه طبق قرارداد مهادنه از حمایت و کافر حربی تقسیم می
از نظـر . حکومت اسالمی برخوردارند اما این شامل کفار حربی نخواهـد شـد حاکم و

عهـده گرفتـه و  امت گرایان دنیای اسالم باید متحد شود و حاکم اسالمی قدرت را بـر
قومیت ، جنسیت، همچنین عواملی چون نژاد. مانع تسلط غیر مسلمانان بر مسلمان شود

دام نباید مـانعی در اتحـاد امـت اسـالمی ایجـاد ناسیونالیسم و مرزها هیچک، و فرهنگ
 . همه اینها ارجحیت دارد کنند و امت گرایی بر

 اسالمتقابل و تعامل  ناسیونالیسم وامت گرایی در دنیای  -۶
هرچند از لحاظ  تاریخی تفکر امت گرایی و وحدت دنیای اسالم بر ناسیونالیسم    

های ضد استعماری که در قالـب ملـی  شاما ظهور جنب. و ملی گرایی تقدم داشته است
نویسندگان مسلمان در « .گرایی شکل گرفت جز در پناه اتحاد امت اسالمی میسر نشد

مرصفی و عبده اصـطالح ناسیونالیسـم را بـه معنـای ، ندیم، قرن نوزدهم نظیر طهطاوی
کنـد معنـی  متجـاوز بیگانـه حمایـت مـی در برابر جنبشی که از استقالل و آزادی ملتی

معنـای لغـوی اقامتگـاه و ( و آن را به میهن پرستی یا بـه قـول خودشـان وطنیـه اند ردهک
جنبه سرزمینی هویت ملـی  به ولی وطنیه مفهوم دیگری است و. اند برگردانده) سرزمین

هـای ایمـان  حـب الـوطن را از نشـانه گویند پیـامبر از آنجا که می. گردد مربوط می
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   .)۱۹۹، ۱۳۸۰، عنایت(» دانسته است
ی جهـت تـرویج اندیشـه امـت محـوری آن را مـانع، منتقدان ناسیونالیسم بسیاری از

یی را مقدمـه وحـدت اسـالمی تلقـی گراملی، موافقان ناسیونالیسم، در مقابل. دانند می
در تفـاوت دنیـای . انـد دو در مقابله با استعمار غـرب تکـوین یافتـه کنند چرا که هر می

هنجارهای مبتنی بـر امـت گرایـی قـدرت جـذب تـوده ها و  اسالم و غرب اینکه ارزش
طـور سـنتی جایگـاه ههای مذهبی ب های مسلمان دارد و ناسیونالیست بیشتری برای ملت

اند و آن هم بعلت نفوذ مداوم مذهب  های سکوالر داشته نسبت ناسیونالیستهقوی تری ب
عمـده کشـورهای به همین دلیل در میـان . و گرایشات دینی در دنیای اسالم بوده است

های موجـود  اند و ناسیونالیسم ملی به دلیل چالش مسلمان که ساختار چندقومیتی داشته
امت گرایی توانسته در تقویت وحـدت ملـی آنـان ، توانایی حفظ وحدت ملی را نداشته

ای اسالمی یکی از ه باشد به همین دلیل جلوگیری از پیشرفت اروپاییان در سرزمین مؤثر
اینکه حاکم مسلمان بتواند . شکل گرفته بود ۱۹گرا بوده که از قرن تاهداف جنبش ام

حامی دین و مسلمانان شود و ایدئولوژی وحدت اسالمی را با ناسیونالیسم و حب وطـن 
تـرین منبـع مخصوصا که از منظر قرآن که مهـم. بسیار مطلوب خواهد بود، ترکیب کند

ها از یک پـدر  همه انسانا ذاتا برابرند و ه شود انسان الهی و اجتماعی مسلمانان تلقی می
او کسـی اسـت : لـذا. رسـد اند و نسل همه به آدم و حوا می هو مادر مشخص ایجاد شد

بـر  )۲/سـوره روم(و  )۱/نسـاء(همچنـین سـوره  )۹۸ /انعام( که شما را از نفس واحدی آفرید
  .)۴۵: ۱۳۸۸، رویخس(» اند کید کردهأ فی هرگونه امتیاز برتری جویانه تاصل برابری و ن

طـور همزمـان نتـایج چنـدان هدر دوره عثمانی اعمال امت گرایـی و ناسیونالیسـم بـ
ــ عــدم موفقیــت ایــن دو اندیشــه در دوره . همــراه نداشــتهمــوفقی در تــاریخ اســالم ب

برخی از محققـان یکـی از . اضمحالل و تضعیف امپراطوری عثمانی کامال مشهود بود
در عدم اتحاد با همسایگان مسلمان خویش از جمله ایـران دالیل افول قدرت عثمانی را 

طـوری کـه آنهـا نتوانسـتند از هدانند بـ های اروپایی می ر مقابله با قدرتد، عصر صفوی
مـدت هامپراطوری عثمانی که بـ. وحدت اسالمی در برابر دشمنان مشترک بهره بگیرند

صـفویه ایـران در  شـناخت بـا حکومـت خود را قطب اصلی دنیای اسالم مـی چند قرن
کـه بـه بـود  -مـذهب تشـیع  -در گفتمان تشیع صـفوی ایـن دال  .چالش و رقابت بود
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های شکل گیری  لفهؤ شد در تمام این مرحل یکی از م کمک فقهای شیعه معنادهی می
تشیع ، های خارجی های ناسیونالیستی در برابر قدرت و قوام ناسیونالیسم ایرانی و گرایش

شـد و اسـالم و  میان ملت اسالم و کفار تعریف مـی ابل اصلی تقابلآن چنانکه تق. بود
مشخصا مذهب تشیع به نماد پاسداری از مرزهای ایران و حفـظ کیـان و هویـت ایرانـی 

البته نکته حائز اهمیت اینکه گرچه میان دو دولت  .)۱۷۲: ۱۳۹۴، مرتضوی( تبدیل شده بود
پادشاهان دو کشور بـه لـزوم صـلح و عثمانی و صفویه رقابت وجود داشت اما برخی از 

کشـور اسـتنتاج  توان از معاهدات صلح دوجانبه بین دو اتحاد پی برده بودند و این را می
فصل اختالفات مرزی به لزوم احتـرام  مخصوصا که در این معاهدات بجز حل و. نمود

مـل در أنکتـه قابـل ت به باورها و عقاید مذهبی طرف مقابل هم استناد شده بود از جمله
اول این است که بر اساس آن ایرانیان از لعن سه خلیفه خصوص معاهده صلح استانبول 

 .)۱۹: ۱۳۹۶، منــوری( از همســران پیــامبر اســالم منــع شــدنداول مســلمین و عایشــه یکــی 
عثمـانی  رویـارویی ایـران و) م۱۶۴۲-۱۶۲۹( همچنین بعد از قرار داد صلح قصر شیرین

زندیه و قاجاریه نیز گرچـه ، های افشاریه عدها در دورهب. مدت یک قرن فروکش کردهب
اختالفات دو دولت همچنان وجود داشت اما عمدتا ناشـی از مشـکالت مـرزی بـود و 
جنبه ایدئولوژیک آن کم رنگ شده بود که یکی از دالیل آن بـه مناسـبات اسـتعماری 

گره خورده بود و های آنها  روسیه تزاری و دیگر دول اروپایی با ملل مسلمان و حکومت
هـای اسـالمی زمینـه را بـرای  تفکر امت گرایی وگسـترش جنـبش یاز سوی دیگر احیا

گرچه در دوره بیداری . عثمانی فراهم نمود تغییرات در روابط دو کشور مسلمان ایران و
های اسالمی متفکران مسلمان گـام اساسـی در جهـت تقویـت و وحـدت ملـی  جنبش

امـا دولـت عثمـانی در اواخـر عمـر خـود بـا ، رداشـتندگرایی و امت گرایـی اسـالمی ب
های خالفت چند صد سـاله کـه مبتنـی بـر  های استقالل طلبانه مواجه شد و پایه جنبش

ملی گرایی ملـل تابعـه  های ناسیونالیستی و وسیله آرمانهشالوده مذهبی اهل سنت بود ب
دگاه متفاوت علمای دی. م فرو ریخت۲۰م دچار لرزه شد و در نهایت در قرن ۱۹در قرن 

م همچنان باقی مانده به ۱۹های عرب و غیر ترک در قرن  اسالم با برخی از ناسیونالیست
اما از سوی دیگر موجبات همکـاری متفکـران اسـالمی را فـراهم . تشتت آرا افزوده بود

و سـید جمـال الـدین  مفتـی مصـر ،عبـدهبود از جمله تعامل و همکـاری محمدساخته 
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 عبده نسبت به سید جمال تحرک کمتری داشت ولـی آثـار. جمله بودآن  اسدآبادی از
دو بـرای وحـدت  سـید جمـال و عبـده هـر. قلمی بیشـتری از خـود برجـای گذاشـت

گاهی آنان از گذشته افتخارآمیزشان و ، ای مسلمانان و زدودن اختالفات مذهبی و فرقه آ
رو اشاره به مقـاالت ناز ای، کردند یای جدید و احیای مذهب فعالیت میهشیاری در دن

، قـادری( منتشر شده در مجله عروه الوثقی اصول اساسـی تفکـر عبـده را نیـز در بـر دارد
م شـاکله اصـلی عقـب مانـدگی جوامـع ۱۹از نظر اندیشمندان مسلمان قـرن  .)۱۵: ۱۳۸۸

زوال اندیشه سیاسی متفکران و استیالی اقتصـادی و ، قدرت استبدادی حکام، اسالمی
نـایینی و ، سـید جمـال، کـواکبی، رشید رضـا. غرب بر ملل مسلمان بودسیاسی دنیای 

هـا  اما اولویت جوامع مسلمان در حل ایـن بحـران. عبده از پیروان این تفکر بودندمحمد
باتوجه به عدم اسـتقالل بیشـتر جوامـع سـنی مـذهب عـرب یـا . یکسان و همگون نبود

تر و مسائلی فوری، در جدال بودند مسلمانان هندوستان که با ترکان عثمانی یا انگلستان
خورد که همانا استقالل و بازسازی اجتماعـات  تر نسبت به استبداد به چشم میوریضر 
   .)۲۱۲: همان( بود

بخشـی از مسـلمانان ، هرچند بعدها و با سقوط سلطنت و الغای خالفت در عثمانی
د اما با ظهور جنبش هند همچنان تمایل داشتند که وفاداری خود را به خالفت نشان دهن

امـا موافقـان . این تمایالت نیز تـا حـدودی فـروکش کـرد، ضد انگلیسی مهاتما گاندی
در ایـن چـارچوب حتـی . کیـد داشـتندأ های مذهبی ت علقه خالفت در عثمانی هنوز بر

ان مسلمان همـه یآفریقای، ترکها، خلیفه عثمانی حاکم دار االسالم بوده است که اعراب
م و ۱۹۲۳اما با تشـکیل جمهـوری ترکیـه در . کند م حفظ میید و اسالرا زیر پرچم توح

بیشـترین . سمت مصر متمرکز شدهها از ترکیه ب نگاه، این کشور استقرار سکوالریسم در
دوره قـدرت گیـری جمـال  آنها در. عهده گرفتند نقش را در مصر اخوان المسلمین بر

مصـری و ایجـاد حکومـت ، سم عربیعبدالناصر تالش فراوانی کردند که بین ناسیونالی
ای تاریخی  با جمال  اخوان المسلمین در برهه. اسالمی و امت گرایی آشتی برقرار کنند

های ناسیونالیسم  غهعبدالناصر رییس جمهور مصر همکاری داشتند و در آن زمان از صب
ناصـر جمال عبدالتصور کلی آنها این بود که با قدرت گیری . کردند عرب حمایت می

امکان فعالیت و تبلیغ و حتی تشکیل دولت اسالمی و اجرای شریعت دینی فراهم شـده 
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ناصـر پیـدا جمـال عبدالاست اما این فقط در حد ایده بود و بعدها طی اختالفاتی که با 
. کردند بسیاری از رهبران آنها محدود و زندانی شدند و این جنبش شکل پنهانی گرفت

بـارزه ادامـه دادنـد و تـرور غیرقـانونی بـود بـه تبلیـغ و مای کـه  کما اینکه حتی در دوره
یس جمهور وقت مصـر توسـط خالـد اسـتانبولی یکـی از اعضـای اخـوان ئانورسادات ر 

. المسلمین پس از انعقاد صلح کمپ دیوید با اسراییل نقطه عطف مبارزه این گروه شـد
هواخـواه قومیـت هـای المسلمین به آیین سیاسی دولـتهایی مانند اخواناعتراض گروه

بـر  ملـت در نژاد و قـوم و منان را از هرؤاصل باید همه م عرب آن است که اسالم بنا بر
تنهـا معیـار . ها را از میان بردارد زبانی تمایز ملت قومی و هرگونه معیار نژادی و بگیرد و

  .)۲۵۰: ۱۳۵۸، عنایت( تقوا است ایمان و، های بشری ازیکدیگر معتبر تفاوت گروه
 های افراطی هم در های اسالم گرا و ناسیونالیست تقابل در بین بسیاری از گروه این 

هـای آشـتی  در واقع زمینه. خورد کشورهای مسلمان غیر عرب بچشم می جهان عرب و
هـای زیـادی روبـرو  بین ناسیونالیسم ملی و امت گرایی در کشورهای مسلمان با چالش

مسلمان اجازه تشکیل جبهه واحدی نداده  منافع متعارض و متفاوت به کشورهای. است
ها از سوی آنها جهت اتحاد اسالمی صورت گرفـت از جملـه  است گرچه برخی تالش

کشـور مسـلمان و  ۵۴بـا عضـویت بـیش از  )۱۹۶۹( تشکیل سازمان کنفـرانس اسـالمی
. به ایده امـت اسـالمی تـا حـدودی رنـگ بخشـید، های دراز مدت آن برنامه اهداف و

امـا منـافع . ه فلسطین زمینه را برای همگرایی اسالمی فراهم ساخته اسـتلأهمچنین مس
 . های چند وجهی در کشورهای مسلمان آن را تضعیف ساخته است متعارض و سیاست

استراتژیک و ایدئولوژیک ، سیاسی، بسیاری از کشورهای اسالمی اختالفات مرزی 
نظـام بـین الملـل بـر روابـط ایـن  تـأثیرنفـوذ و . ای تعلق دارنـد دارند و هرکدام به جبهه

تقابل منافع ملی یا ناسیونالیسم با هویت دینی یا وحدت اسالمی  گذاشته و تأثیرکشورها 
تعامـل  تالش جهـت همکـاری و، هایی رغم چنین چالشاما علی. چشمگیر شده است

میــان ملــل مســلمان هنــوز وجــود دارد و تمایــل بــه همبســتگی اســالمی در چــارچوب 
از جملـه در کنفـرانس . ای وجـود دارد منطقـه های بین المللـی و نفرانسک معاهدات و

برلـزوم دعـوت از رهبـران و جامعـه اسـالمی بـه ) م۱۹۹۳خارطوم( حقوق بشر در اسالم
هرگونه سلطه گـری « کید شد و در زمینه نظم نوین جهانیأ ت و جهاد و اجتهاد توحد
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ت ورها را مردود شـناخته و امـسیاسی و نظامی برخی از کشورهای قدرتمند بر سایر کش
ر تشـکیل نظـام نـوین جهـانی عنـوان مرکـزی مهـم داسالمی را به اجرای نقش خود بـه

در واقع با توجـه بـه ظهـور تهدیـدات جدیـد نیـاز بـه  )۹۲، بی تـا، آقایی(» نماید دعوت می
بخشـی از ایـن تهدیـدات در . بازسازی روابط بین کشورهای مسلمان افزایش یافته است

در حـال . فراملی و در عرصه روابط بـازیگران فراملـی و بـین المللـی وجـود داردحوزه 
له جهـانی أر مقابل امت گرایی قرار گرفته مسهایی که د ترین چالشحاضر یکی از مهم

شدن است که بسیاری از کشورهای جهان را در درون خود جذب کرده و آنها را وادار 
تقسـیم بنـدی جهـانی  ده کشورهای مسلمان درعم. به قبول شرایط  نابرابر ساخته است

در مقابـل ایـن واژه  دارند که نماد توسعه نیافتگی و وابسـتگی اسـت و جنوب قرار وجز 
دارند و بخش اعظم  آن قرار ترین کشورهای جهان دررفتهدارد که پیش دنیای شمال قرار

نـامتوازن رونـد  و ماهیـت نـابرابر. آنها متمرکز اسـت های بین المللی در دارایی ثروت و
کنونی جهانی شدن در شکاف فزاینده بین مردمان غنی و فقیر جهان و بـین کشـورهای 

در توزیـع سـود و در اختالفـات گسـترده بـین کشـورها  توسعه یافته و در حال توسعه و
  .)۱۶: ۱۳۸۶، خور( باشد ها مشهود می زیان

ــ فــارغ از اینکــه بخشــی از ریشــه ــابرابرهــای عقــب مانــدگی جنــوب در رواب و  ط  ن
اما طرفداران نظریه امت گرایی اسـالمی معتقدنـد کـه ، استعماری با شمال متمرکز بوده
ایجاد اتحاد که ناشی ازایدئولوژی و جهان بینی مشترک  مسلمانان با بازگشت به درون و

مانع از اضمحالل اندیشه  کنند و هان سرمایه داری و شمال مقاوت میاست در مقابل ج
 همچنین گسترش تفکر راست افراطی در. مادی و روانی خود خواهند شدهای  و ثروت

ای و مذهبی در خاورمیانه و تروریسم  های فرقه کشورهای اروپایی و خطر افزایش جنگ
ا اتحـاد دنیـای بـ و همگرایی دنیای اسـالم افـزوده اسـت لزوم وحدت و بر، بین المللی

فاجعـه  شد و جنـگ و بحـران وکشورهای مسلمان جبران خواهد اسالم عقب ماندگی 
فروکش خواهد کـرد و در ایـن هایی از دنیای اسالم را فرا گرفته  که خاورمیانه و قسمت

 تأثیرکه منافع فراملی و جهانی دنیای اسالم را تحت های منفی ناسیونالیسم  جنبه شرایط
 بی اثر خواهد شد و تنها راه نجات کشورهای مسلمان تکمیل وحـدت امـت، قرار داده

سـای کشـورهای مسـلمان ؤ ر اسالمی در چارچوب تعامل و همکاری مشترک رهبران و
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 گیری                                                          نتیجه
 کشـورهای مسـلمان هسـتند کـه هـر ناسیونالیسم و امت گرایی دو گرایش عمده در 

و سیاسـی در تـاریخ ملـل مسـلمان تقویـت یـا جغرافیـایی ، فراخور شـرایط زمـانیهکدام ب
ناسیونالیسم گرچه موجب تجزیه و واگرایی دنیای اسالم شده است امـا . اند تضعیف شده

هـای مثبـت آن را نادیـده  نمـی تـوان جنبـه در مقاطعی با امت گرایی عجین شده اسـت و
های  تو دول عبارتی امت گرایی و ناسیونالیسم یا هویت ملی قابل تجمیع هستندهب. گرفت

این هـدف در . توانند به همگرایی جهانی اسالمی برسند مسلمان با حفظ وحدت ملی می
تهدیدات بین . چارچوب تعدیل منافع ملی و منافع فراملی یا امت گرایی امکان پذیر است

اند زمینه را برای وحدت اسالمی فـراهم سـاخته  المللی که جهان اسالم را محصور ساخته
نظـر هبـ. ای بین ملل مسلمان امکان پذیر است قاره ایجاد نوعی وحدت فرا است و احتمال

شکل فرهنگی و ، رسد که این وحدت بیشتر از آنکه جنبه سیاسی و نظامی داشته باشد می
، نـابرابر شـمال و جنـوب تنش و کند که در روابط بین الملل و دنیای پر اجتماعی پیدا می

 . سالم تلقی خواهد شدنقطه مثبت و متعادلی برای دنیای ا

                                                                       نامه کتاب
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