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 استاديار گروه جغرافياي انساني دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران
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: چكيده

و قرآن نظريه امت است از. يكي از مفاهيم اساسي در اسالم انديشه سياسي اين مفهوم بر آمده

و نيز ملت با عناصر قوام  اسالم در بر گيرنده مفاهيمي چون قوم، قبيله، عشيره، گروه هاي نژادي

و سپس جانشينان آن اطالق مي شود نظريه. بخش ارزش هاي آسماني مذهب تحت رهبري پيامبر

و غي ر مسلمانان را نيز امت در انديشه جغرافياي سياسي اسالم ابتدا منحصر به جامعه مسلمانان نبود

و بر خاسته از ايدئولوژي اسالمي با ملي گرايي فرا آمده از ارزش هاي عرفي  شامل مي شده

و اهداف در تضاد با يكديگرند در جهان اسالم ملي گرايي نقشي قابل. انسان گرايانه در سرشت

آ. توجه در ساخت شبه دولت هاي فاقد ملت نداشته است ن را تأثير مي توان يكي از داليل

.ارزش هاي جهان گرايي اسالم در فرايند امت سازي دانست

 : : واژگان كليديواژگان كليدي

 امت، قرآن كريم، اسالم، ملت، ناسيوناليسم، جغرافياي سياسي اسالم
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 قدمهم
كه بر آمده از انديشه سياسي آن است برخي مفاهيم موجود در جغرافياي سياسي اسالم

و معنايي خاص و در طول حيات سياسي خود از ابتداي شكل گيري داراي بار ارزشي  هستند

به خود ديده است) در صدر اسالم(آن يكي از اين مفاهيم،. تاكنون تحوالت جغرافيايي فراوان

و قبايلي را در بر مي گرفت كه در شهر. امت است نظريه امت در صدر اسالم ابتدا همه اقوام

و مسيحياناعم از مسلمانان،(مكه گرد آمده بودند  ؛ اما اين مفهوم بعد از هجرت)يهوديان

و غيرمسلمانان را شامل مي شد و مدينه به مدينه شامل مسلمانان ساكن مكه ايشان از مكه

به همه مسلمانان ساكن در فضاهاي جغرافيايي.شدنمي نظريه امت در قرآن كريم نيز منحصراً

و جهان اطالق نمي شود؛ بلكه اقوام همه مسلمانان،  مي... رهبران ديني در. گيردرا نيز در بر

و تباينات نظريه امت با ملت از دو نگاه متمايز اين پژوهش، تالش بر اين است تا تفاوت ها

به موضوع نگريسته شود و جغرافياي سياسي معاصر وجود حدود پنجاه كشور اسالمي. اسالم

و ملت هايبا مرزهاي بين به رسميت شناخته شده و شبه دولت هاي بر المللي  ناقص الخلقه

و عضويت آمده از سياست و پس از آن در عرصه جغرافياي سياسي جهان هاي استعماري

و نهادهاي بين المللي حافظ دولت  از- قاطبه آنان در سازمان ملل و قلمرو ملي آنان  ملت ها

به ويژه نگرش امت محوري دولت ها و مشكالت فراروي جهان اسالم يي است كه تضييقات

مي كنند و ملت مفهوم. چنين رويكردي را تعقيب يكي از مفاهيم مهم مشترك بين نظريه امت

و ملي دولت  كه داراي تفاوتي بنيادي با يكديگرند؛ در اين. ملت هاست–قلمرو جهاني امت

و كنكاش سپرده شده است  . پژوهش به بررسي

به نظر مي رسد كاربرد«: فرضيه پژوهش مورد نظر در قالب عبارت ذيل بيان شده است

و تالش براي عملياتي كردن انترناسيوناليسم اسالمي ) نگرش امت محوري(نظريه امت، تعقيب

و رقابت آنان و در عصر دولت هاي ملي در قلمرو جغرافياي سياسي اسالم در شرايط كنوني

و پاسداشت آن در عرصه جهان و مرسوم و ارزش هاي عرفي جهاني مقبول به اصول ي با توجه

و بوسيله نهادهاي بين المللي، اگرچه دچار تنگناهايي مهم است، اما در فرايند بيداري اسالمي

طي مراحلي امكان پذير است .»تالش براي همگرايي در منطقه جهان اسالم

 بررسي نظريه امت
به عنوان يك دين، نظريه امت استيكي از مفاهيم اساسي و قرآن با. در اسالم اين مفهوم

و تواند جامع مفاهيمي چون قوم، قبيله، عشيره، گروهبرد معنايي بسيار وسيع كه مي هاي نژادي

اين واژه بار. اي مذهبي كه تحت لواي هدايت يك پيامبر قرار دارد، باشدنيز ملت با جامعه

و و اسالمي دارد، و از معنايي لي با اين وصف در قرآن بر غيرمسلمانان نيز اطالق شده است
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با اين همه، معناي اصطالحي امت،. نيز نزديك باشد) شعب(تواند به معناي ملت اين رو، مي

و  چنانكه ماسينيون اشاره كرده، جماعتي از مردم است كه خداوند بر آنان پيامبري مبعوث كرده

و از به او ايمان آورده و با او ارتباط يافتهآنان . اند اين رو با خداوند پيمان بسته

و اقتدا كردنيكلمه امت از ريشه و عزيمت، پيشوا، جلودار  عربي ام به معني آهنگ، قصد

يا. است و تصميم خودآگاهانه جامعه سه معني حركت، هدف ي عربي تركيبي از اين كلمه

ان. گروه انساني است ي كه همه افراد آن در يك هدف مشتركبه لحاظ تعريف، جامعه ساني

شريعتي،(گرد هم آمده اند تا بر اساس رهبري مشترك به سوي ايده آل خويش حركت كنند 

1386 :342(.

كه ياد شد، واژه امت را برخي از متفكرين اسالمي در معنايي نزديك به ملت همانطور

به كار) شعب( مق. اند برده–نيز صود از امت گروهي بزرگ از مردم است طبعاً در اين كاربرد

و يا سرزمين جغرافيايي يكسان هستند  .)1379:103ابراهيمي،(كه داراي زبان يكسان با دين واحد

نه اين يا آن فرد و... امت يعني وجود جمعي مردم، كه بين افرادش روابط يعني گروهي

و مباني و آرمان ها و اين پيوندهاي پيوندهايي بر اساس مجموعه اي از افكار  وجود دارد

به هم مربوط مي سازد و استعدادها كه. مشترك آنها را در برخي از نيروها اين جامعه اي است

به امت كرده است  .)1377:85صدر،(قرآن تعبير

به مجموعه و مقصدي واحد از نگاهي ديگر، امت مي شود كه هدف اي از انسان ها اطالق

ب بر. مرز ميان امت ها، مرزهاي عقيدتي است. اشدآنان را گرد هم جمع كرده كه همه آنان

و معاد متمركز شده ميمحور توحيد، نبوت و از نظر اند، امت واحده اسالمي را تشكيل دهند

نديشمندانا.)  www.blash.het p.21(بندي جوامع بشري است ترين مالك تقسيماسالم امت مهم

ميعرب مانند الفاروقي تعريفي تقريباً به انديشوران شيعي خود از امت ارائه به تعبير. كند شبيه

و فرهنگ كالبدي جمعي، اندام: او امت به سرزمين، مردم، نژاد كه و مدني محدود) خاص(وار

و جمعي هر يك از اعضا)Universal(بلكه جهانگرا. نيست و مسئول زندگي فردي ، تمام عيار

گا.)1384:210زنجاني،( است كه در رده، اسالملويي شناس معروف فرانسوي در باب واژه امت

آن(نگرش اسالمي، جايگزيني براي ملت  مي) به معناي امروزي ميمحسوب : نويسدشود چنين

طي قرون متعدد در قلوب مسلمين تأثيري بزرگ دارا بوده است امت از ريشه. نظريه امت در

كه در زبان هاي اروپايي نمي امت عبارت است.ن مترادفي براي آن يافتتواخاص عربي است

كه مايلند با يكديگر زيست  و ملت در آن واحد، شامل آن كساني از همان جامعه به معناي قوم

.)145: 1376نخعي،(ي امتيازات نژادي يا هر گونه برتري ديگر است كنند دعوت اسالم منكر همه

گنويسنده حقوق بين ميالملل اسالمي نظريه امت را اين امت به گروهي: كندونه تفسير

كه با هم در مي گويند كه الف، يا هدفي واحد آنها را دور هم جمع كرده باشد؛ ب، يا گروهي
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و مكان و يا حتي در زمان و روش، و خواه در راه . امري وحدت دارند؛ خواه در دين باشد

ميحال اگر امت را به چنين معنايي گسترده )Nation(ي ناسيونان ترجمهتوبه كار ببريم آن را

اند؛ زبان واحد، نژاد واحد، هم قرار داد؛ چه آنها نيز باالخره بر امري واحد دور هم جمع شده

از. نظام واحد يا حكومت واحد بدين لحاظ بايد گفت كاربرد واژه ملت در صورتي كه حاكي

و روش باشد، بر واژه امت به معناي گسترده و راه : 1382،خليليان( خواهد يافت آن برتريفرهنگ

130(.

هر چند كه امت در اصل مفهومي گسترده دارد ولي در عرف اسالمي اين واژه معناي اُم

مي) مادر( به ذهن بر به نوعي يعني در روان. انگيزدرا شناسي اسالمي، امت هميشه مقيد

كه با داشتن ريشه معنوي هم و خون نه با مكان كه  تأمين) عقيده(مشترك ريشگي بوده

مي. شودمي ي آورد وضع سياسي انسجام يافته نيست، بلكه ارادهاز اين رو، آنچه امت را پديد

كه در پرتو قواعد اخالقيزندگي با هم است، آن هم اراده به عنوان- اي  بويژه آنچه كه در قرآن

اسالمي همه عباداهللا يا اعضاي امت. پديد آمده است-چارچوب روابط اجتماعي ترسيم شده

هري رشتههمبستگي بين آنها در واقع بوسيله. بندگان خدا هستند كه و باوري است هاي ايمان

بنابراين با عطف توجه. دهديك از مسلمانان را از رهگذر دين اسالم به خداي تعالي ربط مي

و  و وجود امت و قدراهللا نفي مرزهاي به اصالت ويژه جامعه اسالمي، از حيث حكومت

كه دولت از زاويه ديد اسالم ماهيتاً جنبه ماوراء ملي يا ماوراء مرزي دارد . سرزميني، بايد گفت

كه طبعاً با خصلت جهان شمولي،به تعبير ديگر مي توان آن را نوعي دولت عام ملل تلقي كرد

و غيرملي اسالم سازگارتر مي .نمايدغيرمحلي

كه در قلب:به عقيده خانم لمبتون و جامعه اسالمي جاي دارد دكترين سياسي اسالم، امت

ميتنها رشته به هم پيوند را. دهدهاي ايمان، آنها را مرزهاي سياسي جز آنهايي كه داراالسالم

اي از افراد در بعد داخلي، مجموعه. كرد، در ديدگاه اسالم اعتباري نداشتاز دارالحرب جدا مي

ببود كه رشته ميي مذهب آنان را و پيوند و. داده هم متصل كرده در درون جامعه اسالمي

و هيچ و طبقات در بين امت، همه مردم جايگاهي مساوي داشتند گونه تمايزي در درجات

تشكيالت داخلي امت، براساس ايمان ديني مشترك. نبود؛ بلكه تمايزها در عمل وجود داشت

و تالش در جهت صلحي دايمي ميان افراد. استوار بود  جامعه، فرونشاندن خصومت هاي قومي

و اتحاد قبايل مختلف در خانوادهقبيله از. اي وسيع، سرلوحه امور بوداي بافت جامعه نخست

و معين مي و دنيوي حفظ و سپس هر قدرت غيرمذهبي و اطاعت شريعت شود طريق پذيرش

ا.)54: 1374لمبتون،( ين باور است كه بر خالف نويسنده كتاب تاريخ انديشه سياسي اسالم بر

هاي مقطع را بدون هاي فئودال يا پادشاهي در اروپاي مسيحي، امت اسالمي، گروهدولت
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اي هاي جامعه قبيلهتخريب ساختارهاي داخلي آنها، به هم مرتبط ساخت، بعضي خصيصه

به امت جديد منتقل شد  .)1386:15بلك،(مستقيما

 مشروطه ايراني نظريه امت را در متون برجاي مانده از اهللا آجوداني نويسنده كتابماشاء

و نگرش نويسندگان آن عصر از اين واژه چنين مي بندي در تقسيم: نويسددوره مشروطه

و ملت المثل وقتي از ايراني ها به مالحظهشهرستاني، في مي) شريعت(ي دين شود، سخن گفته

به مجوس ياد مي و وقتي از ايرانياز آنان وشود به مالحظه نژاد، رنگ، زبان سخن گفته ... ها

مي شودمي به عجم ياد و. شود از آنان به امت عرب، عجم، روم بنابراين در تقسيم مردم جهان

و مذهب به دين و رنگ نظر داشتند تا چنين مفهومي از امت با نظريه. هند، بيشتر به زبان، نژاد

و مقارنت بسيار  در.)167: 1384آجوداني،(دارد امت در فقه اسالمي، نزديك به عبارت ديگر،

ميگذشته، امت نزديك ميتر به مفهومي به كار كه بعدها از ملت استنباط يعني امت.شدرفت

به كار مي و شريعتبه معني مردمان و آئين و وقتي به دين شان نظر داشتند از آنان به رفت

. يا مسلمانكردند مثل ملت مجوس، يهود، نصاريملت ياد مي

به مسيحيان به عنوان اسالم، امت ها را بر اساس وابستگي مذهبي شان در نظر مي گيرد؛

به عنوان امت محمد اشاره  به مسلمانان و  امت مسيحي، به يهوديان به عنوان امت موسي

" مردم جز يك امت نبودند"از نگاه قرآن روي زمين ابتدا تنها يك امت وجود داشت. كندمي
و امت هاي بسيار محو يا نابود)19يونس،(  اما در طول تاريخ امت هاي بسيار بوجود آمدند

و سقوط امت هاي مختلف را كه در مفهوم انجيلي. شدند قرآن با دقت تمام پيدايش، نابودي

مي كند  .)1386:157نصر،(مي توان آنها را اقوام مختلف ناميد، توصيف

ت به كار رفته استنظريه امت در كتب ساير اديان و مسيحيت نيز اما. وحيدي مانند يهود

آنگونه كه پيداست، اين مفهوم بيشتر براي معرفي اقوام در مقابل اقوام ديگر كاربرد داشته است 

و سرزميني فراملي مانند آنچه در انديشه  و ملل در درون يك فضاي جغرافيايي تا همه اقوام

هف. اسالم وجود دارد ميسفر تثنيه، باب چون يهوه: كندتم تورات اين واقعيت را تصديق

و امت مي روي در آورد به آنجا كه براي تصرفش به زميني هاي بسيار را كه خدايت تو را

و  و يبوسيان هفت امت بزرگ تر و حويان و فرزيان و كنعانيان و اموريان و جرجشيان حتيان

ب. عظيم تر از تو باشند از پيش تو اخراج نمايند به زباني در اره اين هفت امت در باب بعدي

تو: مانند اين سخن. صريح تر سخن گفته است كه يهوه خدايت اما از شهرهاي اين امت هايي

به ملكيت مي ي تا شما را تعليم دهند كه موافق همه...دهد هيچ نفس را زنده نگذاريدرا

كه ايشان با خدايان خود عمل مي و با يهوه خداي خود گناه كنيد نمودند عمل نماييد رجاساتي
).1373:280 راسل،(،)18-16همان، باب بيستم،(
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و بقاي كه ضامن حفظ انديشمندان اسالمي عوامل ايجاد امت واحد در جهان اسالم را

 توحيد تمام يكتاپرستان را در يك رابطه متحد-1: شمرندوحدت باشند امتيازات ذيل برمي

مومي و تعهدات با هم حدان بواسطهكند، بطوري كه تمام ي قبول بندگي خدا در جميع حقوق

و او حاكم علي و مالك در درجه. االطاق مسلمانان استبرابرند ي اول وجه مشترك

به وحدانيت خداوندي است چون روحي حياتدهندهپيوند بخشي آحاد امت اسالمي ايمان

.در كالبد امت اسالمي است

اس-2 نه تنها. الم در امور مسلم است ابعاد جهاني كه اسالم در ميان اقوامي گسترش يافته

و سوابق تاريخي با در نژاد بلكه در زبان، مليت، طرز فكر، جنبه هاي اقتصادي، موقعيت محيطي

نه تنها باعث برتري نمي. گونه شباهتي ندارندهم هيچ داند، اسالم اينگونه امتيازات ظاهري را

ميبلكه همه را يكسا و برابر و. داندن اصول ديانت بيش از هر ايدئولوژي ديگر خواه مادي

و برابري آنهاست .خواه معنوي، ناظر بر اتحاد، برادري

كه)ص( قرآن پيوسته رسالت حضرت محمد-3 مي كند؛ رسالتي را به مسلمانان بازگو

و تفاهم اخالقي را بر عه و برادري :23نور بخش،( ده دارد نقش رهبري انسان ها به سوي برابري

27(.

و كه برقراري همبستگي واقعي با وجود تشتت در عقيده تجربه تاريخي ثابت كرده است

و انتظاري نامعقول استجهان در. بيني افراد امري نشدني و وحدت فكري اشتراك عقيده

به معنايتوان از جمع پراكندهاسالم از اركاني است كه مي  واقعي كلمهي مسلمين، امتي واحد

.) Bernard, 2002: 292(بوجود آورد

در قرآن كريم  جايگاه امت
كه تجلي اساسي اسالم، واژه ي امت نخستين بار از طريق قرآن كتاب آسماني مسلمانان

و جهان بيني كلي آن است، وارد ادبيات و فقه، اخالق، تاريخ مقدس جهان شناسي، حقوق

وا. علمي جهان اسالم شد و مبين65ژه امت در قرآن  بار به صورت مفرد يا جمع به كار رفته

و معاني متعدد را در برمي و: گيردمفهومي جامع است برخي آيات به مردم يا ملت اشاره دارد

كه با طبقه) ملت(امت را مترادف قوم يا شعب  به يكديگر پيوند قرار مي دهد هاي خويشاوندي

به گروهي از مردم درون اجتماعي بزرگ گاه.)40:5؛49:13: قرآن( اند خورده تر امت براي اشاره

 امت به معناي جماعت استعمال شده استو در آيه اي ديگر.)7:159: قرآن(به كار رفته است 

و.)28:23قرآن،( كه دين واحد دارد  در آيه نوزدهم از سوره يونس از تمامي انسان ها يا ملتي

ك به ديدگاهجماعتي يگانه ياد شده است در(اند هاي انحرافي تجزيه شدهه به خاطر تمسك

 ...).23و22و آيات43سوره
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به اين مي شود ما را و دريافت بنابر آنچه از آيات قرآن كريم در باب نظريه امت درك

به گروهي از  نكته رهنمون مي سازد كه اين مفهوم معنايي واحد را شامل نمي شود اما عمدتاً

و ارزشي واحدمردم اطالق مي كه در سرزميني اسكان يافته داراي نظام اعتقادي با( شود برابر

و زماني تأكيد بر فرد پيشوا كه عامل انسجام) مفهوم ملت در امروز و گاه برابر با قومي

و وحدت قومي است به كار رفته است المعارف اسالمي عقيده دارند نويسندگان دايره. اجتمايي

به خاطر كاربرد ي امت را توان معناي دقيق كلمههاي مختلف امت در آيات قرآني، نميكه

ولي شكي در آن نيست كه كلمه امت غالباً به گروهي از مردم اطالق شده است. مشخص كرد

و آئيني يكسان داشته ).28:23 قرآن،7:164قرآن،(اندكه نژاد، زبان يا دين

كه خداوند بر هر امتي پيامبري فرستاده در آيات قرآن پس از ذكر ويژگي هايي، آمده اس ت

و هر امتي در روز قيامت براي حسابرسي محشور خواهد تا آنها را به راه راست هدايت كند

اند در بعضي آيات هدايت شدگان از اهل كتاب امت ناميده شده.)23 آيه8همان،7:164قرآن،(شد 

به مراحل تاريخي استفا.)3:113قرآن،( ي امت از سوي حضرت ده از كلمه در اين كتاب

و آمده است حضرت محمد در ابتداي نبوتش لفظ امت را براي اعراب)ص(محمد اشاره شده

به كار برد  مكه  پس از).1385:129دايرة المعارف اسالمي،(به طور كلي يا هموطنانش در شهر

و قطع رابطه با مشركين مكه، او پا را از دايره به مدينه اصمهاجرت وي لي مسلمين فراتر نهاد

به دين اسالم نگرويده بودند در اين تركيب. لفظ امت را براي مردم مدينه بكار برد كه هنوز

به صراحت مردم يهود ساكن مدينه جزء امت بكار رفته اما با گذشت زمان. اندسياسي جديد

به پيروان خاص خودش اطالق مي و بر جنگ هاي پيامبر با يهوديان مشركان امت را كند

و دين اسالم استوار گرداند  ).110و3:104قرآن،( ويژگي هاي اخالقي

به معناي آيت اهللا طباطبايي در تفسير الميزان در ذيل آيه كان الناس امت واحده با اشاره

و: دهدمختلف امت اين گونه شرح مي به معناي قصد است به فتح همزه اصل اين كلمه از اُم

به هر گروهي  مياز مردمان گفته نميلذا كه داراي مقصدي شود، بلكه به جمعيتي گفته شود

و بواسطه به همين مناسبت بر يك فرد واحد بوده و و متحد شده باشند ي آن با يكديگر مربوط

و ساير معاني اطالق مي مي. شودانسان كند كه دوراني بر در هر حال، ظاهر آيه دالت بر اين

ميبشر گذشته كه افراد با و بي سروصدا زندگي و ساده و متفق بودند نه يكديگر متحد كردند

و در هر صورت، واژه امت  و نه در امور ديني و جنگي داشتند در امور زندگي با يكديگر نزاع

كه بوسيلهدر تفسيري قانون به گروهي از مردم اشاره دارد و عمل مذهبي با گرايانه ي عقيده

).1، سوره مومن، آيه50طبائي،طبا(اند يكديگر متحد شده

وبه تعبيري مي و قاموسي جغرافيايي تصور كرد؛ يعني مردمي با نژاد توان امت را در مفهوم

كه عموماً صاحب سرزميني مشخص با قلمرويي معين را در مدت  و دين واحد بيان كرد زبان
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ب...).ملت عرب، ملت عجم،(زمان طوالني در اختيار دارند راي اسالم، امت بيش از در هر حال،

هر چيز ديگر به اجتماعي انساني اشاره دارد كه وابستگي هاي مذهبي آنها را كنار هم قرار داده 

به دنبال دارد و اخالقي را نيز و وابستگي اجتماعي، قضايي، سياسي، اقتصادي در اين. است

و اين هاي بسيار وجود دارند كه همانها يا ملتدوره از تاريخ بشريت، امت  مذاهب فراوانند

كه اراده خداوند بر آن قرار گرفته است به صورت شرطي بيان شده است اگر: امر در قرآن

اين در متن جهاني با امت هاي بسيار.)8شوراي،(خواست همه را يك ملت كرده بود خداوند مي

مي تو و بدين ترتيب ان نظريه امت را قرار دارد؛ اسالم همه آنها را گونه هاي مذهبي مي داند

).157: 1382فيرحي،( از ديدگاه اسالم دريافت 

به اتحاد امت خود تأكيد مي ورزد هر چند بعد از چهل سال اول پيش از هر چيز، اسالم

و گرچه بعد از پايان يافتن  و سياسي گوناگون پديد آمد تاريخ اسالم، شكافهاي اقتصادي

اتحاد سياسي اسالم هرگز ايجاد نشد، اما آرمان خالفت امويان در شرق در قرن دوم هجري، 

و در دوران معاصر خود را در قالب هاي اتحاد امت در طول تاريخ اسالم به شدت وجود داشته

و نشيب. جنبش هاي مختلف نشان داده است و فراز هاي علي رغم سير نزولي زمان

به هم به پيوند زند و امتي را بوجود آورد كه از فراوان،اسالم توانست تا حد زياد جوامع را

و عرض پنج هزار كيلومتر با تركيبي اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام به طول يازده هزار كيلومتر

اما امروز امت اسالمي از لحاظ جغرافياي  ). 1380:154عزتي،(بسيار متنوع گسترده شده است 

و با حمله و بند بند شده بي سابقه از هم جدا به طرزي و چالشسياسي هاي پيشبي امان

ي مدرن روبرو شده است ي سكوالريته و مسيحيت. بيني نشده البته سكوالريته مدرن يهوديت

كه از بافت خود آن جامعه بر  مي توان گفت به چالش مي گيرد، اما دست كم در غرب را نيز

و نيروهاي نظا. خواسته است مي، اين چالش از بيرون بر امت اسالمي تحميل مي شود

مي كند  بي بديل از آن حمايت ).1386:191نصر،(اقتصادي، سياسي

 پس از 1924نگرش امت محوري در جهان اسالم بعد از الغاي خالفت اسالمي در سال

به دو اردوگاه فروپاشي امپراطور عثماني اعتبار خود را نزد مسلمانان براي تقسيم بندي جهان

و دارالحرب تا حدودي از هاي دست داد؛ اما با شكل گيري برخي از حكومتداراالسالم

به بعد بار ديگر اين رويكرد بوسيله انديشمندان  اسالمي در جهان اسالمي در دهه هشتاد

و منبعث از سنت گراي اسالمي احيا شد هر چند غالب دولتمردان اسالمي نگرش غير ديني

بيارزش ونهاي عرفي بر آمده از نهادهاي بين المللي، حقوق و قراردادهاي متعارف الملل

و عمل خويش قرار مي دهندموجود بين اما اين شرايط دليلي نمي شود. المللي را مبناي رفتار

و حتي برخي حاكمان مورد  كه اين مفاهيم نزد مسلمانان، بخصوص انديشمندان اسالمي

و بررسي قرار نگيرد مي نويسد. مطالعه، بازنگري كه اگر اهميت ديدگاه: نصر  قرآني امت را
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و ذهن خود دارند، دست كم بگيريم اشتباهي بزرگ مرتكب تقريبا تمامي مسلمانان در قلب

شكل. شده ايم به و خود را ميچنين بينشي هنوز كامال مطرح است دهد هايي غيرمنتظره نشان

و اقتصادي  نه تنها سياسي بلكهكه اگر خود بخش مذهبي آن را كنار بگذاريم، اين شكل ها

و سياسي نيز هست  با فروپاشي ديكتاتوري هاي مستقر در قلمرو جهان.)159:همان(اجتماعي

مي تواند تا حدودي گرايش به سوي وحدت در جهان  و نقش آفريني نيروهاي اسالمي اسالم

ي تالش براي امت محوري آينده در جهان اسالم باشد و مقدمه .اسالم

ريمقايسه ناسيوناليسم با امت محو
مي رسد ايدئولوژي ملي دربه نظر و اهدافـشان و ايـدئولوژي اسـالمي در سرشـت گرايـي

به داليل متعدد با نظريه امـت ناسـازگار اسـت ملي. تضاد با يكديگر قرار دارند  در. گرايي اوالً،

كه اين گفتـه پيـامبر آشـكارا آن را مـردود گرايي از قبيله ملي و قوم محوري ستايش شده گرايي

كه مدعي تعصبات قبيله«: ماردشمي و بخاطر تعصبات بميرد جزء ما نيست كسي  بحار،(» اي شود

و ديگـر گرايي بر مؤلفه ثانياً، ملي).5:230جلـد هاي زباني، جغرافيايي، فرهنگي، نـژادي، تـاريخي

از. هايي با تلقي قرآني امت در تضاد اسـت چنين مؤلفه. موارد مشابه بنا شده است  امـت فراتـر

و براساس نگرش توحيدي براي ساخت جامعـه اي دينـي  و يا تاريخ است جغرافيا، زبان، نژاد

مي. بنا شده است  و من پروردگـار شـما هـستم: گويدقرآن همانا اين امت شماست، امتي متحد

 ملت بـه منظـور-گرايي متأثر از ساختار نظام دولت ثالثاً، ملي.)2:21، قرآن(پس مرا پرستش كنيد 

به قيمت منافع ديگـران بـر پيـشبرد منـافع خـويش اصـرار جلوگ و گاهي  يري از منافع ديگران

در. ورزدمي و يـاري يكـديگر در مقابـل، قـرآن از امـت ارتقـاء فـضايل، جلـوگيري از فـساد

و نيكوكاري را انتظار دارد  و ستم بر ديگـران :... پرهيزگاري به پرهيز از گناهكاري و يكديگر را

و خـصومت اجتمـاعي بـين رابعاً، ملي.)2:5- همان(يار باشيد گرايي چندگانگي فرهنگـي نفـي

گرايـي بـا ايـده وحـدت اسـالمي كـه ملـي. كنـد واحدهاي فرعي جهان اسالم را تـشديد مـي 

مي  امت نظامي جهاني با ايدئولوژي جـامع متقاضـي. باشدخصوصيت ذاتي امت است در تضاد

و تصميماتش است  گران مسلمان حتي با بكـارگيري انديشه.دولتي جهاني براي پيشبرد اهداف

و تـوده ملي به عنوان ابزاري براي بسيج افكار عمومي هـا در مقابـل سـلطه خـارجي نيـز گرايي

و جزءگرايـي ملي. مخالفند )articularism(گرايي به دليل تأكيد بر حاكميت مردمي سكوالريـسم

و جهان ).1362:345قطب،(مي قراردارد گراي اسالتنگ نظرانه در تضاد با نظام شريعت جامع

و برادري و ارزش هاي ديني مانند برابري ساختار هندسه ذهني فرد مسلمان مملو از اصول

و  و تفاوت فرد مسلمان با همنوع خويش فقط در پارسايي و دين است انسان ها در آفرينش

و و فرهنگي نه در برتري نژادي و تقوي الهي است ه ناسيوناليسم با حال آنك.... پرهيزگاري
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به ديگران آغاز مي و برتري در همه چيز نسبت و نگاهي تفاوت كه بيگانگان هستند شود

به آنان دارند از نگاه ناسيوناليسم انسان هاي آن سوي مرزها با شما از همه. خصومت آميز

كه متضمن طبقه بندي افراد بر حسب هويت ملي آنان و نظر با اشكال گوناگون تبعيض  حيث

و اسميت،(است، در آميخته است به اعتقاد دوركهايم، ناسيوناليسم زماني در).176: 1386هاجيستون

به افول نهاد و نما كرد كه مذهب رو به نشو رو. اروپا شروع نه تنها اما مذهب در امت اسالمي

و ناظر باز  به بعد در قلمرو جهان اسالم شاهد كه از دهه هشتاد خيزي به افول نبوده است

به گذشته ايم، حتي جريانمجدد آن بوده سه دهه بشدت نسبت هاي بنيادگرايي اسالمي در اين

و برخي كشورهاي اسالمي مانند افغانستان، عراق، پاكستان، عربستان،  به رشد بوده است رو

و باز توليد چنين نگرشهايي هستند و اردن كانون توليد مي. سوريه، مصر رسد گفتهبه نظر

كهگيبر دنياي غرب فاقد: نا در باره تفاوت جهان اسالم با غرب تا حدود زياد درست باشد

و در جستجوي مالل آور گفتمانايدئولوژي هاي سياسي الزم براي بسيج هاي جديد است

و. كردن توده هاست كه البته به جز ناسيوناليسم، ناكام بوده است ولي اسالم اين ظرفيت

ك كه از توانايي را داشته است و جنبش مذهبي رو به رشد ه به عنوان منبع ارزش هاي سنتي

و سياسي زيادي برخوردار است، عرض اندام كند در نتيجه،. قدرت تأثيرگذاري اجتماعي

كه داراي سطح بااليي از يكپارچگي در ميان اعضاي خود است شاهد ظهور جامعه اي منسجم

به معناي آمادگي اعضا براي فد و افزايش حس وحدت اشتراك در ميان اين يكپارچگي اكاري،

).1379:227،گيبرنا(در ميان آنهاست 

و نهايت اينكه؛ ناسيوناليسم در عصر جهان گرايي با بستن گفتماني مبتني بر ارزش تك

و حقوق ملل براي تعيين سرنوشت سياسي شان با همگن سازي به تك فرهنگ هاي منفرد

 حال آنكه آرمان اتحاد امت اسالمي در طول).1385:189ميت،هاجيستون واس(مخالفت برمي خيزد 

و در دوران معاصر خود را در قالب جنبش هاي اسالمي به شدت وجود داشته است تاريخ

و شخصي در جهان اسالم براين. معاصر نشان داده است بسياري از عوامل قومي، فرقه اي

و بخصوص در و طي قرن ها  دوران معاصر تحت الشعاع قرار حس اتحاد سايه افكنده است

و سياستمداران معاصر جهان اسالم كسي را نمي.)1386:157نصر،(داده است توان از ميان فقها

و عملي يافت مانند امام به مخالفت با ناسيوناليسم در ابعاد نظري به اين عمق واندازه خميني

از. پرداخته باشد و خطابه بار در نوشته20او بيش و نفي مليهاها و مليتي خود در رد گرايي

به مسلمانان متذكر شده است وي براساس. در جهان اسالم سخن گفته يا در نوشته هاي خود

و وحدتانديشه و تباين با روح امت محوري نگري اعتقاداتي سياسي اسالم آن را در تضاد

او. دانستو باورهاي اسالم مي ململي: به تعبير ت هاي مسلمان ديگر، مسئلهگرايي در مقابل

و دستور نبي و قرآن كريم نور، جلد صحيفه( برخالف آن است)ص( اكرماي ديگر است كه اسالم
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مييك شكل ملي:به باور ايشان).190دوم، . گويد ملت فارس، ملت عرب، ملت تركگرايي آن

كه هر كشوري، هر زباني بخواهد مقااين ملي به اين معناست كه و زبان گرايي بل كشور ديگر

مي نور، جلد صحيفه(زند ديگر بايستد، اين آن امري است كه اساس دعوت پيامبران را به هم

و پراكندگي مورد عالقه در انديشه امام).100سوم، و تنها راه مقابله با اين تفرق خميني نقطه مقابل

و قدرت و امت باوري جهان اسالاستعمارگران ميها، نگرش وحدت محور و تا پايانم دانست

و تالش در سايه به دفاع از مسلمانان، حمايت از وحدت آنان و مسئول ي عمر خود را موظف

مي دانسته است، او وحدت براي ايجاد يك جامعه  اسالمي فراملي مبتني بر امت اسالمي

 را از تصرف ما براي اينكه وحدت امت اسالم را تأمين كنيم، براي اينكه وطن اسالم: گفتمي

و دولت هاي دست و آزاد كنيم راهي نداريم جز اينكهو نفوذ استعمارگران نشانده آنها خارج

و آزادي ملت و هاي مسلمان را از حكومتتشكيل حكومت بدهيم تا بتوانيم وحدت هاي ظالم

).210:صحيفه نور،جلد سوم(نشانده را سرنگون كنيم دست

ازتالش عمده امام و به مدت يك دهه خميني بعد  توفيق در تشكيل نظام جمهوري اسالمي

و و پايدار و ارزش هاي اصيل حضور در رأس اين تشكيالت، آگاه ساختن مسلمانان به اسالم

و در پناه آن دسترهايي و اعتقادات به اين اصول يافتن به بخش آن؛ دوم بازگشت مسلمانان

و انسجام فراملي در مقابل قدرت هاي اس و ايجاد امت اسالمي به وحدت و در نهايت تعماري

از. فرهنگي در پهنه جغرافيايي جهان اسالم بوده است-عنوان واحدي فراملي اعتقادي هدف

و مسئوليتي فعال يا به نوعي ايستادگي در  احياء مجدد تئوري امت در جهان اسالم سپردن نقش

و جريانات سياسي جهان سرمايه داري كنوني  هاي پناه بردن به ارزش. استبرابر حوادث

و قطبي از قدرت از  و توانا به عنوان بازيگري مؤثر و ساختن جهان اسالم وحدت بخش اسالم

و سياسي بوده است و فرهنگي به توليد. نظر عقيدتي مي رسد ايشان توانسته است به نظر

و اتحاد اجتماعي امت در سطح افكارعموم-حجمي همسو از آگاهي عقيدتي ي جامعه فكري

به موفقيت چه توفيق چنين تالشاسالمي هايي پس از ارتحال ايشان در هايي دست يابد؛ اگر

مي. جهان اسالم بيشتر به ثمر نشست و عملي:گويددر همين ارتباط، منتسرات مصداق عيني

ي آنها را تحت  كه جامعه و منسجم مسلمانان در مقابل وقايعي آن را مي توان در واكنش سريع

مي دهد مثل جنگ خليج فارس، جنگ بوسني، محكوميت متفق القول كتاب آياتت أثير قرار

اعتراض عليه كاريكاتورهاي روزنامه هاي اروپاي شمالي.)1379:221گيبرنا،(شيطاني مشاهده كرد 

و نشان از چنين توفيقي است؛ البته بايد جامعه) سوئد، دانمارك، نروژ( عليه پيامبر اسالم نماد

و گاه متضاد ديدجه هاي برخي از حاكمان دولت. ان اسالم را با حاكمان آنان دو مقوله متفاوت

و ارزشاسالمي در حال حاضر كمتر متأثر از چنين نگرش هاي امت نگري اسالمي هستند ها

هاي جامعه خويش مگر اينكه وقوع حوادثي در جهان غرب عليه مسلمانان، تحت تأثير واكنش
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و -البته چنين نگرشي از وحدت. وادار به موضع گيري مقطعي جامعه پسند شوندقرار گيرند
و ياران امام و داعيه جهاني بودن رسالت اسالم بوسيله شاگردان و نيز بوسيله نگري خميني

و پيگيري شده است و پس از رحلت ايشان تعقيب در. دولت ايران در زمان مرتضي مطهري

و اي و ملتران مليكتاب خدمات متقابل اسالم باوري را در جهان اسالم بدعتي ناپذيرفته گرايي

و مي بي: نويسدو نابخشودني تصور دانسته و انساني بودن شرط اول اسالم رنگ بودن، عمومي

و هاي اسالمي مقياسمقياس. است...و رنگ يك ملت مخصوص نداشتن  و عمومي هاي كلي

و ملي و نژادي نه قومي به هيچاسال. انساني است و وجه خود را در محدودهم ي تعصبات ملي

و نژادي محصور نكرده بلكه با آنها مبارزه كرده است ).77: 1361مطهري،(قومي

كه مخالفين ايدئولوژي ناسيوناليسم در جهان فقط مذهبيون نيستند بلكه بايد ناگفته نگذريم

ن و آمريكا را و متفكرين بزرگ در اروپا . يز جزءاين گروه به حساب آورد بسياري از فالسفه

و و آلبرت اينشتين به انتقاد از ناسيوناليسم ... برتراند راسل از اين گروه هستند كه بشدت

و مبلغ نوعي انترناسيوناليسم برآمده از ارزش و مشوق و هنجارهاي حقوقيپرداخته اند -ها

و مورد توافق ملل بودند در. سياسي مقبول باب خطرات ناسيوناليسم راسل در كتاب قدرت

مي بينند كه اين آرمان: اروپايي مي نويسد و مردم هوشمند ناسيوناليسم آرماني ابلهانه است

كه آن را زير يك شعار انتر ناسيوناليسم. كنددارد اروپا را ويران مي بهترين راه حل آن است

و اروپا شهوت ناسيوناليسم همچنين اينشتين معتقد است در آلما).1975:169راسل،(پنهان كنند  ن

و عقايد را در نورديده است و شقاوت...اين اجتماع، عقول بي رحمي ها و آه چه جسارتها، ها

مي كنندچه بيماري بزرگ ترين مانع. هاي جنون آميز تحت عنوان ناسيوناليسم به مردم تحميل

 است كه با قيافه اي جالب روح ناسيوناليسم آساي راه ايجاد بين الملل امور آگرانديسمان غول

مي.و ظاهرا مهيج روي آن شيون مي كنند چه سوء استفاده هايي از آن به نام وطن ! شودولي

كه نظريه امت اسالمي با مفهوم ملت.). p:43,70: 1932اينشتين،(  بدين ترتيب، مالحظه مي شود

مرز جامعه. بل است ملت در جغرافياي سياسي امروز در تقا–يكي از اركان اساسي دولت

و اصوال با مرز هاي ملي دولت ها كه عموما جدا كننده ملت هايي  و ايمان است اسالمي عقيده

و ارزش ها از وحدت  و در بسياري از اصول،مؤلفه ها كه از يك جغرافياي سياسي واحد است

ي در جهان اسالم، بيست كشور عربي،كمربند كشورها(بر خوردارند، قابل مقايسه نيست 

بر). فارسي زبان، كشورهاي آفريقاي صحرا از اين گونه هستند برخي انديشمندان جهان اسالم

و شرايط اقليمي است همين امر البته. اين عقيده اند كه پديداري كشورها ناشي از بعد مسافت

و اسالم نيز اين واقعيت  و تمايز جوامع انساني بر اساس سرزمين از يكديگر شده باعث جدايي

 از اين رو، بر).1384:142هاشمي،() سوره حجرات12بر اساس مفهوم آيه( پذيرفته است را

اساس منطق جغرافياي سياسي معاصر وجود كشورها در قلمرو بسيار گسترده جهان اسالم با
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و سياسي تا حدودي اجتناب ناپذير بوده است اما. وجود تنوعات طبيعي، انساني، فرهنگي

كه عبارت از زندگي همه آنان در اجتماعي انشعابات ملي گراي انه با مقتضاي فطرت انساني

ج( است با فطرت وحدت طلب انساني منافات دارد) امت واحده(واحد  .)4:212طباطبايي، الميزان،

و تا حدودي يكي از داليل عدم توفيق فرايند ملت سازي در جهان اسالم به نظر مي رسد

ا و فرهنگي، تفاوت در نگرش مسلمانان نسبت به بيگانه بودن مسلمانان با ين پديده سياسي

و ويژگي و غير ديني ملت باشدخاستگاه ملت و ساخت. هاي عرفي نقش پر تأثير دين

و وسيع با باورهاي ناسيوناليسم در چارچوب و ذهني مسلمانان تضادهايي عميق هاي فكري

چ. قلمرو جهان اسالم ايجاد مي كند كه از به قول سيد قطب گونه مي توان بيست كشور عربي

و نظر دين، زبان، فرهنگ، نژاد، و ذهن...تاريخ مشتركند را بيست كشور متفاوت در انديشه

).1966:546سيدقطب،(اعراب تصور كرد 

كه از نظر فقه سياسي اسالم، وجود كشورهاي آنچه از استدالالت باال بر مي خيزد اين است

و در متعدد در قلمرو جغرافيا يي جهان اسالم بر خالف نظريه اسالمي امت شكل گرفته اند

و%)12(، شوروي سابق%)34(، فرانسه%)40(شكل گيري اين كشورها امپراطوري بريتانيا 

 درصد كشورها در جهان اسالم بوسيله94در مجموع%)8(كشورهاي پرتغال، هلند، اسپانيا

و مسلمانان تأثير در ايجا) سياست قدرت(هاي استعماري قدرت د آنها نقش اساسي داشته است

به عنوان قلمرو ملت ها نداشته اندچندان در فرايند جداسازي سرزمين شايد. ها از يكديگر

و متضاد  يكي از داليل آن ذهنيت ديني امت باوري مسلمانان در مقابل ذهنيت عرفي

مي توان گفت در قلمرو. ملت نگري بوده است جهان اسالم ما شاهد شبه دولت هاي به نوعي

به تبع آن عالقه الزم براي تشكيلدر. فاقد ملت هستيم و اين منطقه بيشتر مواقع حس،آگاهي

و ندارد و تحميلي دولت در جهان اسالم. ملت قبل از دولت وجود نداشته ماهيت تصنعي

و مشكالت فراوان است كه سرزمين ر خود را در آن هاي رسته از استعماحاكي از مكافات

در.)1375:134بليك،(مستغرق يافتند از سوي ديگر فقه اسالمي به عنوان مباني حقوقي دولت

و تقسيم بندي مجزايي از  اسالم قرار دارد كه مباني فكري ديگري در جغرافياي سياسي اسالم

و مشر و حاكمان مغرب كه با تفاسير سياسي انديشمندان مي كند ق زمين از جهان كنوني ارائه

و تحديد حدود دولت هاي اسالمي كنوني تفاوت ملت–مفهوم قلمرو، ملت، ساخت دولت

و مرزهاي.)117، 1385فيرحي،(دارد  و انديشمندان اسالمي وجود قلمرو معين به باور فقها

و تفكيك دولت ها از يكديگر بر اساس آموزهاي فقهي نامشروع  مشخص براي جهان اسالم

شدمانند آنچه( بي اعتبار است) در باال بيان و دولت ها آنان معتقدند اين نوع مرزبندي.و ها

و سلطه سياسي  به حاكميت و و غلبه بوجودآمده، نمي تواند سرچشمه حق باشد بر اساس قهر

كه باعث ابهام در موضع سياسي.و حقوقي يك حكومت مشروعيت بخشد –يكي از داليلي
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 ضرورت وجود قلمرو مرز هاي جغرافيايي معين شده، جهاني حقوقي فقهاي اسالمي نسبت به

و پس از آن جهاني انديشي فقهاي آن، اشعار برخي از آيات قرآن كريم نساء،(بودن دين الهي

و زمين پهناور خدا را وطن انسان) نور، سبا كه آنان در تفاسير خود ازاين آيات، جهان است

ه. اعالم مي دارند و نقش البته ظهور شبه ملت كه در نتيجه 14ا در قلمرو وسيع جهان اسالم

تر1919اصل ويلسون در سال و از آن مهم  براي تعيين حق سرنوشت ملي قائل شده بود

به رهايي 1945منشور ملل در سال  با به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت تمامي ملل

و هيمنه قدرت هاي استع و آفريقايي از سيطره ماري به خصوص جهان كشورهاي آسيايي

كه بعد از اين دو جنگ بيش از  در%75اسالم كمك شايان كرد؛ بطوري كشورهاي اسالمي

به استقالل رسيدند و آفريقا دو. آسيا در همين راستا، ضعف قدرت هاي استعماري پس از

و ديني در  و نقش رهبران سياسي و ديني مسلمانان جنگ جهاني، رشد آگاهي اجتماعي

و ظالمين بر هدايت تو و غير شرعي بودن حاكميت كفار ده هاي مسلمان دال بر حرام بودن

و قلمرو جهان اسالم بر اساس آيه  به141سرنوشت مسلمانان كه به لحاظ فقهي  سوره نساء

و مي خداوند واليت كفار را بر سرنوشت مسلمانان جايز: فرمايدقاعده نفي سبيل معروف است

و آن را باطل هرچند امروزه جهان. در اين دوره نيز نبايد دست كم گرفت. شماردمي نمي داند

اسالم با در نظر گرفتن اصول حقوق بين الملل منعكس در منشور ملل متحد، مانند اصل 

و  و حق آنها در تعيين سرنوشت خود، اصل تساوي حاكميت كشورها تساوي حقوق ملت ها

به اعمال زور، استقالل آنها، اصل عدم مداخله در امور داخل ي كشورها، اصل ممنوعيت تهديد

و آزادي و رعايت جهاني حقوق بشر منشور ملل متحد،(هاي اساسي همه افرادو اصل احترام

و ارزش) 1945 و مدافع اصيل نيل به آن در حال حاضر همه اين اصول هاي مشترك بشري

و به مرور كه بعد از گذشت بيش از شش دهه و اصرار خود سازمان ملل متحداست  با توصيه

و تمام كشورهاي اسالمي مبناي رفتار دولت هاي عضو در عرصه بين المللي قرار گرفته است

مي آيند به شمار به پيشبرد اهداف اين سازمان و متعهد اما الزم. از اعضاي سازمان ملل هستند

بهبه ذكر است كه هيچكدام از اصول ذكر شده چندان منافاتي با حركت كشورها ي اسالمي

و سپس امت گرايي آنان ندارد نمونه هاي متعدد از منطقه گرايي. سمت منطقه گرايي اسالمي

به سمت فروپاشي يا كاهش اعتبار مرزها در  فراكشوري در قرن حاضر مي توان يافت كه

و(حركتند  س آن، نفتا، شانگهاي آ و ...) اتحاديه اروپا، و در بسياري از اصول، هنجارها

و عمل دست يافته اندهشارز و اشتراك نظر از اين رو، جهان اسالم با توجه.ا به هماهنگي

و ارزش هاي مشترك توحيدي وحدتيبه تجربه  طوالني با هم زيستن مسلمانان، اصول

و نگرش پوياي امت محوري بين مسلمانان كه به شدت به دنبال احياي آن هستند، به بخش

. دست يابندمرور به اين هدف آرماني
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 نتيجه
و ويژگي و همگاني، مكتب توحيدي اسالم داراي اختصاصات هايي نظير جامعيت، كلي

و جهاني انديشي است و داراي پيامي ابدي و نژاد نظريه امت نيز. رباني بودن، بدون رنگ

و قبايل(برداشت اوليه از امت. فراآمده از چنين انديشه اي بوده است ) شامل همه اقوام

و همه گروهاهتشب به مفهوم امروزين ملت داشته و مذهبي را در جهان هاي بسيار هاي قومي

مي گرفته است كه بيش. اسالم در بر مي توان گفت اما امروز در قلمرو جغرافيايي جهان اسالم

به طرزي بي و با حمله از هر مقطع تاريخي ديگر، امت اسالمي و بند بند شده سابقه از هم جدا

و چالشامبي و به دليل تأثير مدرنيته بيني نشدههاي پيشان ي مدرن روبروست ي سكوالريته

و فرهنگي نيز از هم گسيخته شده است مي رسد در شرايط كنوني. از لحاظ سياسي به نظر

و تالش سازمان ملل، شوراي امنيت، حقوق-يعني عصر حاكميت دولت  الملل بين ملت ها

به حقوق دولت عمومي، كنوانسيون هاي  متعدد بين المللي، تثبيت مرزهاي بين المللي، احترام

و- و تالش براي ناديده انگاشتن آن و حراست از آن و حفظ ايجاد امتي واحد اگرچه ملت ها

و ارزش هاي كاري بسيار سخت، اما با توجه به بيداري اسالمي در منطقه خاورميانه، اصول

و مي كند پايدار امت محوري در اذهان كه تمام. افكار مسلمانان امكان پذير جلوه از آنجا

و توان الزم براي نقش و فاقد توش آفريني كشورهاي اسالمي در قلمرو جهان سوم قرار دارند

و اعتبار جهت تأثير گذاري بر تحوالت بين المللي هستند، لذا نمي توان انتظار زيادي  و نفوذ

كه تغييرات در عرصهالمللبراي تغييرات در عرصه بين المللي ارتباطي بيني طلب كرد؛ چرا

و چنين توقعي از كشورهاي اسالمي آن هم در  و تأثيرگذاري دارد وثيق با قدرت، مشروعيت

و ناشدني است  بنابراين، ضروريست كشورهاي اسالمي ابتدا. شرايط كنوني غيرعملي

بهدولت به رسميت و مرزهاي بين المللي را و در مرحله بعد، منطقه گرايي هاي ملي  شمارند

و از نظريه امت در قالب يك به لحاظ جغرافيايي امكان پذير است كه اسالمي را تعقيب كنند

) ژئوپليتيك فرهنگي(جغرافياي كالن فرهنگي فوق ملي يا آنچه امروز تحت عنوان ژئو كالچر 

و از اين پيكره فرهنگي بهره بردارمي ي مطلوب سياسي، اقتصادي، امنيتي شناسند، گام بردارند

كنند تا در مراحل بعد زمينه هاي شكل گيري امت اسالمي پس از عبور از اين فرايندها مهيا...و
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