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درخص��وص ماهيت هويت مل��ي و عناصر س��ازنده آن 
ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. يك ديدگاه تأكيد خود را 
در تعريف هويت ملي بر مرزهاي جغرافيايي قرار مي دهد؛ 
ديدگاه ديگر به اشتراكات زبان شناختي در تعيين محدوده 
هويت مل��ي اهميت مي ده��د. نگرش تاريخ��ي، عنصر 
هويت س��از ملي را برساخته تاريخ مش��ترك يك قوم و 
سرگذش��تي كه بر آنها رفته اس��ت مي داند. نگرش هاي 
مدرن تر نيز كه منبعث از تفكر »دولت- ملت« هستند، 
هويت ملي را ذيل هويِت سياس��ي يك دولت با محدوده 
قوانين مش��خص كه تحت حاكميت مستقل است، قرار 
مي دهند. در اين ميان نگرش ديگري نيز بس��يار پررنگ 
است كه مفهوم »هويت ملي« را از دريچه فرهنگ نظاره 
مي كند و آن را خصوصاً در جامعه اي مانند ايران، معرِف 

ماهيت هويت ايرانيان برمي شمرد. 
  مفهوم هويت ملي در نگاه امام و رهبري

از نظر لغوي، مفهوم هويت ملي، ب��ا مفهوم nation در 
زبان التين اشتراك معنايي دارد؛ از همين رو نظريه هاي 
مختلف درخصوص مؤلفه هاي هويت ساز ملي با مطالعات و 

نظرات مطرح شده ذيل اين واژه تطبيق داده مي شوند. 
تأمل در نگ��رش امام)ره( و رهبر معظ��م انقالب، چنين 
مي نماياند كه ايش��ان، مفهوم »مل��ت« را به عنوان يك 
واقعيت متعارف و شناخته ش��ده در ادبي��ات جهاني به 
رس��ميت مي شناس��ند و از همين رو، نه تنها حاكميت 
انقالب اسالمي را نمي توان پايان دوره ملي گرايي دانست 
بلكه مفهوم ملت و مليت هيچگاه قبل از انقالب به اندازه اي 
كه رهبران انقالب اسالمي آن را مورد استفاده قرار دادند، 
مهم واقع نش��ده بود. آنچه در پيچ تاريخ��ي و محتوايي 
انقالب صورت گرفت، نه اساس مفهوم مليت بلكه تغيير 

جايگاه و اولويت هاي عناصر سازنده هويت ملي بود. 
ايشان در همين راستا مي فرمايند: »يكي از كارهاي بزرگ 
انقالب اسالمي همين اس��ت كه يك هويتي براي ملت 
تعريف كرد و بر آن پافشاري كرد؛ منافع ملي را براساس 
آن استخراج كرد و استنباط كرد و ترسيم كرد و تصديق 

كرد و دنبال كرد.« 
بنيان گذار انق��الب به صورت قاطع تعبي��ر مليت ايراني 
و بهره گيري از آن را با اين قيد كه از اس��الم جدا نش��ود 
مورد تأكيد قرار مي دهند: »ما مليت را در س��ايه تعاليم 
اس��الم قبول داريم. ملت، ملِت ايران اس��ت. براي ملت 
ايران هم، همه جور فداكاري مي كنيم. اما در سايه اسالم 
است. نه اينكه همه اش مليت و گبريت. مليت حدودش 

اسالم است.« 
از اين روست كه در انديش��ه امام و رهبري ملي گرايي به 
معناي ناسيوناليسم افراطي كه در شبه غربزدگان دوران 
قاجار و پهلوي به وفور يافت مي ش��د، پذيرفته نيست و 
اساس��اً ايدئولوژي هاي ناسيوناليس��تي موجود را داراي 
تأكيد خشك و صرف بر جنبه مادي و طبيعي اين مفهوم 
مي دانند كه نه تنها نهايتاً سبب تقرب جامعه به يكديگر 
نمي شود بلكه تدريجاً انسان ها را مقابل يكديگر قرار خواهد 
داد. همانطور كه در قرآن كريم نيز علل طبيعي و نژادي 
در تعريف ملت عمالً فاقد كارايي هستند و به تصريح قرآن 
صرف خلقت انس��ان در قالب نژاد و جنسيت ها متفاوت 
ايجاد شناخت است، نه گروه گروه شدن و افتراق: »يا ايها 
الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل 

لتعارفوا« )حجرات 13(. 
به تبع اين رويكرد، عناصر هويت ساز نيز از نگاه رهبران 
انقالب بيشتر مؤلفه هاي فرهنگي هستند. در تعريف رهبر 
انقالب مفهوم هويت ملي اينگونه تعريف مي شود: »هويت 
ملي هر ملت، مجموعه فرهنگ ها و باورها و خواس��ت ها 
و آرزوها و رفتارهاي اوس��ت.« اين تعريف، واژه هويت را 
هم ارز واژه فرهنگ قرار مي دهد و نشان از اهميت مؤلفه 

فرهنگي هويت ملي دارد. 
رهبر انقالب با اشاره به س��ه عنصر اصلي اسالمي بودن، 
عمق تاريخي و انقالبي بودن، تعريف بيش��تري از هويت 
ملي ارائه مي دهند: »خب مي گوييم هويت ملت ايران؛ اين 
هويت چيست؟ هويت ملي ما چه جوري تعريف مي شود؟ 
ما ملتي هستيم مسلمان، ريشه دار در تاريخ و انقالبي؛ اين 

هويت ما است. مس��لماني ما، عمق تاريخي ما و انقالبي 
بودن ما سه  عنصر اصلي است كه هويت ملت ما را تشكيل 

مي دهد. اين سه  را نبايد از نظر دور بداريم.« 
اهميت اين هويت جمعي به گونه اي است كه هر اقدامي 
در سياستگذاري كالن حتي پيش از منفعت سنجي ابتدا 
بايد با اين هويت ملي تطبيق داده شود و چه بسا سياستي 
ظاهراً در لباس منافع ملي خود را موج��ه جلوه كند اما 
ضديت آن با هويت ملي باعث ش��ود اين سياست مورد 
قبول نباش��د. به گفته رهبر انقالب: »هر آن چيزي كه با 
اين هويت در تعارض باشد، منافع ملي نيست، ولو ما تصور 
كنيم كه اين يك سودي است براي ملت يا منفعتي است 
براي ملت؛ نه، هرچه با اسالم ما، با انقالب ما، با گذشته و 
سابقه تاريخي ديرينه ما، معارضه داشته باشد، جزو منافع 

ملي به حساب نمي آيد.«
  عناصر طبيعي هويت ساز

از آنجا كه مهم ترين عنصر مادي تشكيل دهنده هويت، 
موقعيت و جغرافياي زيس��تي س��اكنان آن اس��ت، لذا 
مي توان در ميان مؤلفه هاي غيرفرهنگي مؤثر در هويت، 
اولويت را به آن داد. طرفه آنجاست كه اين عنصر گرچه در 
حوزه هويت سازي ملي رتبه نخست را ندارد، اما به شكل 
افراط گونه نيز در ادبيات رهبران انقالب طرد نيز نمي شود. 
بلكه تا حدودي به عنوان عنصر مقوم هويت تأييد نيز شده 
است. در همين زمينه امام خميني)ره( وطن دوستي را 
موضوعي غيرقابل ترديد برمي شمرند و مي فرمايند: »حب 
وطن، حب اهل وطن و حفظ و حدود كش��ور، مسئله اي 
است كه در آن حرفي نيس��ت.« البته به زعم ايشان بعد 
ايرانيت از حيث هويت س��ازي قابل مقايس��ه با فرهنگ 
حاكم بر كشور )فرهنگ اس��المي( نيست. از نظر ايشان 
»اسالمي بودن، بيش از ايراني بودن بين افراد ملت ايران 

روابط مستحكم برقرار كرده است.« 
در سياس��تگذاري كالن رهبر معظم انقالب در اس��ناد 
باالدستي نيز مي توان نمونه هاي اهميت ايشان به مفهوم 
ايران به مثابه وطن را در مرتبه پس از اسالميت به عنوان 
عنصر هويت بخش مش��اهده نمود. از جمله افزودن قيد 
»ايراني« به سند چشم انداز الگوي پيشرفت اسالمي كه 
اخيراً تدوين شده است، نشان مي دهد در كنار اسالميت، 

آنچه به عنوان فصل مش��ترك ملت در احساس هويت و 
شكل گيري حس تالش براي پيشرفت آينده ضروري الذكر 

است، مفهوم ايرانيت ملت است. 
البته مجدداً بايد اين امر مورد تأكي��د قرار گيرد مفهوم 
ايراني بودن تنها به عنوان عنصر معين و ياريگر اسالميت 
براي شكل گيري هويت جمعي قابل پذيرش است و چه 
بس��ا آنجا كه »ايرانيت« خود را مستقاًل به عنوان هويت 
ملي تعريف نموده و مقابل اسالميت بايستد، نه تنها كاربرد 
مؤثري در تقويت هويت ملي نخواهد داشت، بلكه به تجربه 
تاريخ )خاصه دوران معاصر قبل انقالب( مي تواند عاملي 
براي جداسازي و تفرق ملي باشد. چنانچه امام خميني)ره( 
نيز در تعريف عالقه به ايران، ملي گرايي صحيح را فاقد اين 
حس تقابل مي دانند: »ملي به معناي صحيحش، نه آنچه 

امروز مقابل اسالم عرض اندام مي كند.« 
سابقه تاريخي مشترك نيز از جمله مواردي است كه برخي 
مي كوشند، تمام هويت ملي را بر مبناي آن عرضه نمايند. 
نمونه اي از تأكيد بر اين تاريخ مشترك به گونه افراطي را 
شايد بتوان در ناسيوناليسم باستان گراي دوران پهلوي 
مشاهده كرد كه تمام عناصر فرهنگي را به كنار گذاشته 
و صرفاً مي كوشيد بر مبناي گذشته تاريخي ملت ايران، 

عنصري براي وحدت در هويت جمعي بسازد. 
گذش��ته از اين رويكرد افراطي، اگر تاريخ ايران در كنار 
فرهنگ ايراني بتواند هم راس��تا قرار گيرد در نگاه امام و 
رهبري بهره گي��ري از آن به منظ��ور تقويت هويت ملي 
مي تواند مؤثر باش��د. از همين رو رهب��ر انقالب چندين 
مرتبه به تاريخ ايران پس از اسالم كه همگرايي بيشتري 
با عناصر معنوي هويت برق��رار مي كند تأكيد نموده و به 
منظور هويت سازي تأكيد داشتند: »به تاريخ ايران پس از 

اسالم بيشتر توجه شود.« 
  عناصر فرهنگي

آنچه تا كنون ذكر شد، مؤلفه هاي طبيعي هويت ساز بود 
اما چنانچه بيان ش��د، تأكيد اصلي بر فرهنگ اس��ت. به 
فرموده ايشان: »فرهنگ هويت يك ملت است. ارزش هاي 

فرهنگي روح و معناي حقيقي يك ملّت است.«
يكي از اين عناصر فرهنگي زيان و اش��تراك زباني است. 
تأكيد بر »زبان« به عنوان يكي از عناصر فرهنگي هويت 
ملي، موضوع��ي حائز اهميت اس��ت؛ چراكه در گفتمان 
رهبران انقالب اسالمي ابزار انتقال پيام و محتواي فرهنگي 
انقالب، عمدتاً با به كار گيري زبان فارس��ي نشر و انتقال 

مي يابد. 
ش��هيد مطهري در تمجيد از ضرورت حف��ظ زبان براي 
حفظ هويت ملي در تعبير مهمي مي فرمايد: »هر فرهنگ 
و تمدني اگر بخواهد زنده بماند، بايد زبانش زنده بماند. 
اگر زبانش ُمرد خودش مرده است.« از همين جا مي توان 
نتيجه گرفت نقش زبان به عنوان يك عنصر فرهنگي در 
تمدن بخشي تا چه اندازه حائز اهميت است و چرا رهبران 

انقالب بر ماهيت اين زبان بسيار تأكيد مي ورزند. 
حضرت امام )ره( فاصله گرفتن از زبان بيگانه و پرداختن به 
زبان فارسي را مايه استقالل برشمرده و مي فرمايند: »ما تا 
خودمان را پيدا نكنيم، لغت خودمان را استعمال نكنيم، تا 

نويسندگان ما از اين دام بيرون نروند، گويندگان ما از اين 
دام بيرون نروند، كتاب هاي ما تطهير نشود، خيابان هاي 
ما اس��مائش تغيير نكند، اجناس ما را اسم كذايي روي 
آن نگذارند، -دواها را خودش��ان درست مي كنند، و اسم 
فرنگي روي آن مي گذارند- تا م��ا خودمان را پيدا نكنيم 
و مغزهايمان عوض نشود، نمي توانيم مستقل بشويم. در 
هيچ چيز نمي توانيم مستقل بشويم.« در همين سخنراني 
حضرت امام)ره( البته ضمن تأكيدش��ان بر زبان فارسي 
به عنوان عنصر هويت ساز و تس��هيل گر در استقالل، به 
زبان عربي به عنوان زبان دين اسالمي نيز به عنوان يك 
مالزم زبان فارسي در اين هويت بخشي اشاره مي كنند، 
نه غيريتي كه زبان فارس��ي در مقابل آن خود را مطرح 
نمايد: »)البته( نگوييد كه لغت عربي هم از ما نيست. لغت 
عربي از ماست؛ لغت عربي لغت اسالم است؛ اسالم از همه 
است؛ آن كه از ما نيس��ت اين ايسم هايي است كه ما را به 

گرفتاري انداخته.«
رهبر انقالب نيز بس��يار بر زبان فارس��ي به عنوان مؤلفه 
تمدن سازي و هويت سازي تأكيد مي كنند و در عباراتي 
زبان فارسي را تحت عنوان »يكي از اركان هويت ملي« و 

در جاي ديگر »رمز هويت ملي« دانسته اند. 
مهم ترين عنصر هويت س��از ام��ا در ميان هم��ه عوامل 
برسازنده هويت ايراني، بعد اس��الميت و ديني بودن آن 
است كه عمالً با هيچ يك از ديگر ابعاد قابل مقايسه نيست. 
اين هويت عماًل پس از انقالب به رسميت شناخته شد و 
در حالي كه تا پيش از آن تالش حكومت به سركوب كردن 
آن معطوف بود، كاركرد خود را بيشتر از هر زمان در برهه 

انقالب نشان داد. 
رهبر انقالب اين هويت را اينگونه پس از انقالب در مسير 
بالندگي معرفي مي كنند: »هويت اسالمي مردم ما و ملت 
ما، به بركت انقالب اس��المي، به برك��ت حضور مردم در 
صحنه و دخالت و شراكت مردم در مسائل اساسي نظام، 

يك واقعيت جاافتاده است.«
امام)ره( نيز اين هويت را اينگونه توصيف مي كنند: »ما 
مليت را در سايه تعاليم اس��الم قبول داريم... ملت، ملت 
ايران اس��ت، براي ملت اي��ران هم، همه ج��ور فداكاري 
مي كنيم، اما در سايه اسالم است، نه اينكه همه اش مليت 
و همه اش گبريت! مليت، حدودش حدود اسالم است و 
اسالم هم تأييد مي كند او را، ممالك اسالمي را بايد حفظ 

كرد، دفاع از ممالك اسالمي جزو واجبات است.«
حتي امام خميني)ره( دامنه فرهنگ هويت ساز اسالمي 
را از مح��دوده ايراني��ت فراتر بردند و در همين راس��تا 
مفهوم هويت اسالمي را احيا نمودند كه به عنوان كلي 
فراتر از جزء ايرانيت اين هويت است: »من اميدوارم كه 
مسلمانان جهان در آس��تان قرن حاضر گرفتاري هاي 
خود و منش��أ آن را به درستی بررس��ي كنند و با اتحاد 
همه جانبه و اتكال به اسالم و در زير پرچم پرافتخار آن 
از قيد و بندهاي اس��تعمارگرانه رهايي يابند... چاره يا 
مقدمه اساسي، آن است كه ملت هاي مسلمان و دولت ها 
اگر ملي هستند كوش��ش كنند تا وابستگي فكري خود 
را از غرب بزداين��د و فرهنگ و اصالت خ��ود را بيابند و 
فرهنگ مترقي اسالم را كه الهام از روحي الهي مي گيرد، 

بشناسند و بشناسانند.«

در انديش�ه ام�ام و رهب�ري ملي گرايي 
به معناي ناسيوناليس�م افراط�ي كه در 
ش�به غربزدگان دوران قاج�ار و پهلوي 
به وفور يافت مي ش�د، پذيرفته نيس�ت 
و اساس�ًا ايدئولوژي هاي ناسيوناليستي 
موجود را داراي تأكيد خشك و صرف بر 
جنبه مادي و طبيعي اين مفهوم مي دانند 

مفهوم ايراني بودن تنها به عنوان عنصر 
معين و ياريگر اسالميت براي شكل گيري 
هويت جمع�ي قابل پذيرش اس�ت و چه 
بس�ا آنجا كه »ايرانيت« خود را مستقاًل 
به عن�وان هويت مل�ي تعري�ف نموده و 
مقابل اسالميت بايس�تد، كاربرد مؤثري 
در تقويت هوي�ت ملي نخواهد داش�ت

فرهنگ اسالمي، عامل اساسي استحكام »هويت ملي«
بررسي تأكيدات امام)ره( و رهبري بر مفهوم هويت ملي

ملت ايران وجود خود را، هس��تي خود را در راه رسيدن 
به اين آرمان بزرگ ب��ه مي��دان آورد. درحقيقت ملت 
ايران در دوران انقالب اس��المي احس��اس هويت كرد. 
آنچه كه دش��منان، دش��منان بنياني اين ملت هميشه 
مي خواس��ته اند و دنبال مي كرده اند، اين بوده است كه 
از اين ملت سلب هويت كنند. وقتي يك ملتي احساس 
شخصيت نكرد، احس��اس هويت نكرد، راحت تر زير بار 
مي رود؛ گذش��ته او را انكار مي كنند، امكانات او را انكار 
مي كنند، قدرت هاي دروني و ذاتي او را انكار مي كنند، 
براي اينكه بتوانن��د به راحتي آن ملت را، آن كش��ور را 
در مش��ت بگيرند. اين كاري بود كه در دوران استحاله 

فرهنگي، يعني دوران منحوس پهلوي، در اين كشور با ش��دت ادامه پيدا كرد و روز به روز 
در آن سال ها تقويت شد. 

جمهوري اسالمي، جهت را 180 درجه تغيير داد. ملت ايران احساس هويت مي كند؛ هويت 
اسالمي كه هويت ايراني هم نشئت گرفته از همين هويت اسالمي است. احساس مي كند كه 
ايران اسالمي همان هويت گمشده اي است كه بايستي اين ملت دوباره آن را به دست بياورد 
و بر اساس او، آرمان هاي خود را معين و برنامه ريزي كند و تالش و مجاهدت خود را شكل 

دهد. اين كاري است كه ملت ما به خوبي انجام داده است و دارد انجام مي دهد. 
بيانات رهبر انقالب در ديدار مردم كازرون ۸۷/۲/1۶

كت�اب »باغبان�ي فرهن�گ« اث�ر ف�رزاد 
نهض�ت  نش�ر  توس�ط  جهان بي�ن 
نرم افزاري )وابس�ته به انتش�ارات انقالب 
اس�المي( در 1۲0 صفح�ه منتش�ر ش�د. 
ازجمله مس��ائل مه��م در عرص��ه فرهنگ، 
نسبت بين دولت و فرهنگ و مديريت پذيري 
فرهنگ، ام��كان، ض��رورت و چگونگي آن و 
حدود مداخل��ه دولت در فرهنگ اس��ت. در 
پاسخ به اين س��ؤاالت، دو رويكرد رهاسازي 
فرهنگ و يكسان س��ازي فرهنگ مطرح شده اس��ت. اين دو رويكرد از منظر اسالمي نمي تواند 
مورد تأييد قرار گيرد. لذا در كتاب باغباني فرهنگ، تالش شده است تا از منظر حضرت آيت اهلل 

خامنه اي، نگاه معقول اسالمي طرح و تبيين گردد. اين كتاب داراي ويژگي هاي زير است:
با روش اس��تنتاج فرارونده، از درون مباني هستي شناسانه، انسان شناس��انه، معرفت شناسانه و 
جامعه شناسانه، اصول حاكم بر مديريت فرهنگ استخراج شده است و بر اساس مباني و اصول، 
مدل مختار رهبر معظم انقالب )باغباني فرهنگ( در مديريت فرهنگ تبيين شده است. عمده 
آثاري كه به مديريت فرهنگ از منظر رهبر معظم انق��الب پرداخته اند، نقل بيانات معظم له به 
همراه باب بندي است اما در اين كتاب، تالش شده اس��ت نظام انديشه و به عبارتي نظريه رهبر 

معظم انقالب فهم و ارائه شود. 
باغباني فرهنگ، مدلي است كه هم به اتكاي آن، فرهنگ مديريت مي شود و هم آزادي ها و تنوع 
حفظ مي گردد. از ديگر نوآوري هاي اين كتاب، تعريف فرهنگ به شاكله اجتماعي است. بر طبق 
آيه شريفه، قل كل يعمل علي شاكلته، شاكله كه مبناي عمل است به دو شاكله فردي و اجتماعي 
تقسيم شد. شاكله اجتماعي در بستر زمان و تحت تأثير عوامل مختلف و از تبديل حالت به عادت 

و در نتيجه شاكله ايجاد مي شود.
 بر اس��اس تعريف فرهنگ به ش��اكله اجتماعي، تبيين دقيق و جامعي از عوامل فرهنگ س��از 
مطرح شد. بر اين اساس، عوامل فرهنگ ساز مستقيم يكي از دهها عامل ايجاد فرهنگ هستند. 
مديريت پذيري فرهنگ، ضرورت آن و حدود مداخله دولت در اين مديريت بر اساس مباني تحليل 
شد. در مدل باغباني، دو بعد تمهيد فضاي زندگي مسلمين و نيز تعالي فرهنگ مطرح شد. در بعد 
دوم، مدل تعالي فرهنگ با ايجاد و تقويت مؤلفه هاي كليدي در شاكله اجتماعي از طريق اقطاب 
اثرگذار و به صورت برنامه ريزي يكپارچه توزيع شده مطرح شد. اين پژوهش كه قبل از تبديل به 
كتاب در سه كرسي عرضه و نقد ديدگاه علمي در مؤسسه پژوهشي و فرهنگي انقالب اسالمي، 
دانشگاه شيراز و امام صادق)ع( در معرض نقد و ارزيابي قرار گرفت و همچنين در چندين جمع 
نخبگاني دانش��گاهي مطرح و مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است، حاصل فهم اجتهادي مؤلف 
از افكار رهبر معظم انقالب و تالش براي تبيين نگاه معقول اس��المي است. از اين رو از نقدها و 

ارزيابي ها استقبال مي گردد. 

ش�جاعيان  محم�د  حجت االس�الم 
عضو هيئ�ت علمي پژوهش�گاه ح�وزه و 
دانش�گاه در برنامه اي راديويي به موضوع 
ناسيوناليس�م پرداخ�ت. بخش�ي از اين 
گفت وگو به صورت زير مشروح شده است:

»در طول اين قرون ايده هايي در قالب مدرنيته 
مطرح شده و آرام آرام در اجتماعات غربي در 
حوزه هاي علوم طبيعي، فلس��فه و مطالعات 
اجتماعي و همچنين فرهن��گ تمدن غربي 
نمايان شده اس��ت. وي اضافه كرد: تمدن غربي در درون خود آموزه هايي دارد كه در طيف هاي 
مختلف فكري در اروپاي آن زمان و قرون بعدي، مش��ترك است و توانس��ته است خودش را به 
عنوان يكي از ويژگي هاي مدرنيته در حوزه سياست و حكمراني و سياستگذاري تثبيت كند. عضو 
هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه در گفت وگو با راديو گفت وگو به طرح ايده هاي 
مدرنيته اشاره كرد و اظهار داشت: يكي از مهم ترين ايده ها در اين زمينه، ملي گرايي است كه از 
همان ابتداي رنسانس مطرح و سپس فراگير شد به طوري كه اجتماعات غربي بر مبناي مليت 
است.  ملي گرايي يعني ش��هروندان اين اجتماعات، ارتباط خودشان با نظام سياسي را باالترين 

شكل ارتباط و هويت بخش براي خود مي دانند.
 در قرون 1۶ و 1۷ جنگ ها و نزاع هاي مذهبي ميان پروتس��تان ها و كاتوليك ها وجود دارد و به 
همين دليل آنها ارتباطات ديني را در مرحله پايين تري از نظام سياسي در نظر مي گيرند يعني 
قبل از اينكه يك كاتوليك باشم يك فرانسوي هستم و بنابراين مليت مبناي تشكيل آن اجتماع 

مي شود.
 دولت مدرن يعني مردمي كه در يك س��رزمين خاص زندگ��ي مي كنند و حاكميت و حكومت 
خاصي دارند اما در تفكرات ديني هم در مس��يحيت و هم در اسالم چنين ايده اي وجود نداشته 
است و اساساً مبناي تش��كيل دولت ها در اسالم مليت نبوده اس��ت. مفهوم ملت در دين با واژه 
ناسيوناليسم در مدرنيته متفاوت است و به همين دليل ملي گرايي را يك ايده مدرن مي دانيم و 

آرام آرام مبناي تشكيل نظام هاي سياسي اروپايي شد. 
 نگاه مدرن رويكرد خاص خود را دارد و يك نظام و س��اختار متناس��ب با آن ايجاد مي ش��ود و 
همچنين از منظر ديني نظام و ساختار متفاوتي براي سياستگذاري به استخدام گرفته مي شود. 

در بعد و عامل انساني در اين دو حوزه نيز با يكديگر متفاوت هستند.«

هويت  گمشده مردم ايران

به قلم فرزاد جهان بين

حجت االسالم شجاعيان:

باغباني فرهنگ منتشر شد

ناسيوناليسم نه در مسيحيت بود نه اسالم

صراط

پيشخوان

ديدگاه

علي دزفولي
   تحليل


