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 "گراییاسالم و ملی"  سواالت کتاب

 

 اسالم از نظر ملیت ایرانی -فصل اول

 

ها امور طبیعی و دانی نظیر خاک و خون در حال حاضر، در سراسر جهان، مالک و معیار افتخار ملت .1

تواند مایۀ مباهات و افتخار انسان ها میو امور قرار دادی نظیر زبان است، آیا به راستی این مالک

 قرار گیرد؟ 

اکنون شاهد آن هستیم که آنچه مایۀ مباهات و افتخار ما به عنوان عضوی از  ملت ایران باشد، عمدتا  .2

 یکی از عوامل ذیل است،

 هر یک از این عوامل را نقد و تحلیل کنید .  -الف

 نژاد آریایی و خون ➢

 زبان فارسی ➢

 خاک و سرزمین ➢

 پیشینهتاریخ و  ➢

 

 مقیاس و مالک صحیح  برای افتخار و مباهات یک ملت را بیان کنید. -ب        

 

بین حملۀ اعراب و حملۀ مغول مقایسه نموده و بفرمایید چرا هنوز حمله اهراب باقی است ولی فتح  .3

 ایران توسط مغول، استمرار پیدا نکرد؟

افتخار به ایرانیت و خود عالی و خود دانی ربط و نسبت ایرانیت و اسالمیت را تبیین نمایید و بین  .4

مقایسه نمایید و بفرمایید تا چه میزان به ملیت و ایرانیت بها بدهیم؟ آیا بها دادن به ایرانیت سبب ایجاد 

شود و یا ممکن است باعث انشقاق و گسیختگی کشور شود؟ میزان ارزش انسجام ملی و کشوری می

 ص نمایید.نهادن به ایرانیت و اسالمیت را مشخ

هایی که با شکست در جنگ، مسلمان شدند، این اسالمی که با زور شمشیر وارد ایران شد و ایرانی .5

هایی که توسط مسلمانی چع ارزشی دارد؟ آیا با توجه به آتش سوزی کتابهای ایران، قتل و ویرانی

 ر کرد؟اعراب اتفاق افتاد، باز هم باید مسلمان بود و به این مسلمانی اجباری افتخا

 کند؟ آیا وجه تمایز ایرانی از غیرایرانی به زبان است؟ آیا زبان، مالک برتری افراد را مشخص می  .6
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 دانید؟ توانند به گذشته خود افتخار کنند؟ کدام گذشته را مالک ایرانیت میها تا چه اندازه میایرانی .7

مناسبی برای افتخار باشد؟ کدام تواند مالک پایبندی به آداب و رسوم و افتخار به فرهنگ چقدر می .8

 هاست؟  آداب و رسوم است که مخصوص ایرانی

ها نیست؟ آیا نباید تخت جمشید را که نشان از عظمت . آیا منشور کورش افتخاری برای ایرانی .9

 امپراتوری ایران دارد، پاس داشت؟ 

 چگونه کشوری متحد ایجاد کنیم؟ راه رسیدن به اتحاد و رشد چگونه است؟  .10

ضع اسالم راجع به ملیت گرایی چگونه است؟ آیا ملیت گرایی با روح اسالم سازگار هست یا مو .11

 نه؟

 اگر تعارضی میان اسالمیت و ایرانیت ما ایجاد شد، کدامیک را ترجیح دهیم؟  .12

آیا اسالم با زور شمشیر ایران را فتح کرد؟ این اسالم چه ارزشی دارد که اعراب با اجبار و  .13

 ای هستیم؟مسلمان کردند و ما االن مسلمان شناسنامه زور نیاکان ما را

بندی ایرانیان به بزرگداشت مراسم سیزده بدر و چهار سنبه سوری را حاکی از توان پایآیا می .14

 های اسالمی دانست؟علقه و وابستگی اصلی ایرانیان به آداب و رسوم ایرانی خود در مقابل علقه

دانست اما اکنون خمینی;خودش را اول مسلمان و بعد ایرانی میبنیانگذار انقالب اسالمی امام  .15

شدن چهرۀ حقیقی اسالمی در جهان، آیا بهتر نیست ما خودمان را اول ایرانی و  با توجه به مخدوش

 سپس مسلمان معرفی کنیم؟

گرایی مطرح است، آنجا در جهان معاصر شاهد آن هستیم که هرجا سخن از اسالم و اسالم .16

های اسالمی کشمکش و درگیری خونریزی است، اقدامات القاعده، داعش و جریان محل نزاع و

انحرافی و افراطی در کشورهای اسالمی نظیر افغانستان، مصر، عراق، بحرین و یمن موید این مطلب 

است، آیا وقت آن نرسیده است که ملت ایران با اتکا به فرهنگ و تمدن غنی و چندهزارساله خود، از 

ترین جنایات غیرانسانی های اعراب که به نام اسالم مرتکب فجیعگراییها و افراطیدرویتوحش، تن

 شوند، تبری بجوید؟ می

آیا غرب با تمدنی که ایجاد کرده راه سعادت را یافته و به عنوان جامعه ای صالح، در مقابل  .17

را به آنها نشان دهد! مانده که اسالم نتوانسته راه سعادت جوامع اسالمی به عنوان جوامعی عقب

 توان ملتی تمدن ساز بود؟ کنید؟ چگونه میمطرح است؟ این دو را چگونه تشریح می

-در عصر حاضر صحبت از استقالل خونی و نژادی صحیح است؟ آیا همزبانی و همخونی می .18

 تواند مالک وحدت افراد قرار گیرد؟ مالک وحدت در جوامع اسالمی چیست؟
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 متقابل اسالم و ایرانخدمات  -فصل دوم

ها امور طبیعی و دانی نظیر خاک و در حال حاضر، در سراسر جهان، مالک و معیار افتخار ملت .1

تواند مایۀ مباهات و افتخار ها میخون و امور قرار دادی نظیر زبان است، آیا به راستی این مالک

 انسان قرار گیرد؟ 

 است؟ هایی مایه مباهات و افتخار یک ملتچه مالک .2

 کند؟ آیا وجه تمایز ایرانی از غیرایرانی به زبان است؟ آیا زبان، مالک برتری افراد را مشخص می .3

 دانید؟ توانند به گذشته خود افتخار کنند؟ کدام گذشته را مالک ایرانیت میها تا چه اندازه میایرانی .4

اسبی برای افتخار باشد؟ کدام تواند مالک منپایبندی به آداب و رسوم و افتخار به فرهنگ چقدر می .5

 هاست؟  آداب و رسوم است که مخصوص ایرانی

ها نیست؟ آیا نباید تخت جمشید را که نشان از عظمت آیا منشور کورش افتخاری برای ایرانی .6

 امپراتوری ایران دارد، پاس داشت؟ 

 چگونه کشوری متحد ایجاد کنیم؟ راه رسیدن به اتحاد و رشد چگونه است؟  .7

 اسالم راجع به ملیت گرایی چگونه است؟ آیا ملیت گرایی با روح اسالم سازگار هست یا نه؟موضع  .8

 اگر تعارضی میان اسالمیت و ایرانیت ما ایجاد شد، کدامیک را ترجیح دهیم؟  .9

آیا اسالم با زور شمشیر ایران را فتح کرد؟ این اسالم چه ارزشی دارد که اعراب با اجبار و زور  .10

 ای هستیم؟لمان کردند و ما االن مسلمان شناسنامهنیاکان ما را مس

بندی ایرانیان به بزرگداشت مراسم سیزده بدر و چهار سنبه سوری را حاکی از علقه توان پایآیا می .11

 های اسالمی دانست؟و وابستگی اصلی ایرانیان به آداب و رسوم ایرانی خود در مقابل علقه

دانست اما اکنون با ودش را اول مسلمان و بعد ایرانی میبنیانگذار انقالب اسالمی امام خمینی;خ .12

شدن چهرۀ حقیقی اسالمی در جهان، آیا بهتر نیست ما خودمان را اول ایرانی و  توجه به مخدوش

 سپس مسلمان معرفی کنیم؟

گرایی مطرح است، آنجا محل نزاع در جهان معاصر شاهد آن هستیم که هرجا سخن از اسالم و اسالم .13

های اسالمی انحرافی و و درگیری خونریزی است، اقدامات القاعده، داعش و جریانو کشمکش 

افراطی در کشورهای اسالمی نظیر افغانستان، مصر، عراق، بحرین و یمن موید این مطلب است، آیا 
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وقت آن نرسیده است که ملت ایران با اتکا به فرهنگ و تمدن غنی و چندهزارساله خود، از توحش، 

-ترین جنایات غیرانسانی میهای اعراب که به نام اسالم مرتکب فجیعگراییو افراطی هاتندروی

 شوند، تبری بجوید؟ 

آیا غرب با تمدنی که ایجاد کرده راه سعادت را یافته و به عنوان جامعه ای صالح، در مقابل جوامع  .14

به آنها نشان دهد! مطرح مانده که اسالم نتوانسته راه سعادت را اسالمی به عنوان جوامعی عقب

 توان ملتی تمدن ساز بود؟ کنید؟ چگونه میاست؟ این دو را چگونه تشریح می

تواند در عصر حاضر صحبت از استقالل خونی و نژادی صحیح است؟ آیا همزبانی و همخونی می .15

 مالک وحدت افراد قرار گیرد؟ مالک وحدت در جوامع اسالمی چیست؟

 

 

 

 

 

 


