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  )ره(دیالکتیک امت و ملّت در آراء امام خمینی
  

  27/3/1389:     تاریخ تأیید          8/2/1389: تاریخ دریافت

  

  محمدعلی قاسمی

  چکیده

 عقیده است و بر این ،بندي و مرزبندي در تفکر اسالمی و فقه سیاسی مبانی تقسیم

از سـوي  . شود م میدارلشرك تقسی/  جهان به دو قلمرو داراالسالم و دارالکفر       ،اساس

. انـد   ممالک اسالمی بـه دههـا کـشور جداگانـه تقـسیم شـده          ، در جهان معاصر   دیگر،

هاي ملّی با اندیشه امت  کردن این تقسیم بالفعل عالم اسالم به دولت    چگونگی سازگار 

ده و کـر گران اسالمی را مـشغول    اگران و احی   واحدة اسالمی، ذهن بسیاري از پژوهش     

 از دیدگاه امام خمینی، استراتژي وحدت اسالمی .ایی ارائه شده استه  حل براي آن راه

ویژه با شنیدن پیام ه به نظر امام، اگر مسلمین عالم، ب.  این معضله باشدحل  تواند راه می

ي ا بیدار شوند و اختالفات جزئی و فرقه      »  خواب«بخش انقالب اسالمی ایران از       الهام

 مبتنی بر احکام و حقایق اسالمی ایجاد کنند، به         خویش را به کناري بنهند و حکومتی      

واسطه شباهت در احکام و قواعد و قوانین و اهداف و استراتژي این دول و ممالـک،     

شود که موجودیـت جدیـدي پدیـد         ي چنان نزدیک بین آنها برقرار می      ا قراب و رابطه  

   .شود گویی حکومتی واحد بر سراسر عالم اسالمی حاکم میآید و  می

  ، ملیت، امت اسالمی، استراتژي وحدت، وحدت اسالمی)ره(امام خمینی :ها دواژهکلی

                                                                                                              
 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب  
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  مقدمه

 جغرافیاي عالم را باید ،بر اساس آرایی که در کتب فقهی سیاسی مسلمین مطرح شده است

بدین معنـا کـه کـلّ اسـالم و          . بر اساس اصول و موازین عقیدتی و ایمانی ترسیم و درك کرد           

هـا   گیرند و انسان  سیاسی قرار می–در یک صف و یا واحد جغرافیایی       ،منین به دین مذکور   ؤم

در واحد ) ي باشند یا نباشند  ا مقید به هر عقیده   (هاي خارج از دایرة اسالم       و ممالک و حکومت   

تر، جهان به دو ناحیـۀ محـل سـکونت امـت      به بیانی روشن. گیرند جغرافیایی دیگري جاي می  

 دنیـاي اسـالم     ،رو از ایـن  . شود  تقسیم می  ،)امتی واحده است   آن هم    هک(» امت کفر «اسالمی و   

 بـه اجـزاء جدیـدتر و    ،زبانی و نظـایر آنهـا     / نژادي  / ملّی  / هاي قومی    تواند بر پایۀ مالك    نمی

و طرح ادعاي مخالف آن، مغایر موازین اسـالم  تري تقسیم شود و وحدت آن ضروري       کوچک

  .است

فیاي جهـان اسـالم در دوران معاصـر بـه خـوبی        از طرف دیگر، با نگاهی سطحی به جغرا       

اند و همانند  هاي مختلف به وجود آمده شود که بیش از پنجاه کشور مسلمان با انگیزه آشکار می

پذیرفته شده »  ملّت–دولت «یا » دولت ملّی« الگوي نیزدیگر نقاط جهان مدرن، در عالم اسالم        

گران تفکر اسالمی با  احیاء ،رو از این. نیستشک منطبق بر موازین اسالمی  است، الگویی که بی

 بـا  ) خالفـت را ،در اندیشۀ اهل سنت(اند که چگونه حکومت اسالمی را  ال مواجه شدهؤاین س 

اندیشمندانی چون توفیق الـشاوي    ). 146 – 50: 1386 ،حیفیر(الگوي دولت ملّی سازگار کنند    

  .اند مل و ارائه راهکار پرداخته به تأ، براي حلّ این مسأله،رضا و دیگران و محمد رشید

هاي اسالمی، که بـانی      به عنوان یکی از پرنفوذترین و مؤثرترین شخصیت        ،)ره(امام خمینی 

الخصوص دنیـاي اسـالم    نظام سیاسی اسالمی و طرفدار صدور پیام انقالب به همۀ عالم و علی  

 فکري و ابهـام داشـته   القاعده باید راهکار و استراتژي مشخصی براي حلّ این معضلۀ    بود، علی 

توانـد بـدون پیامـدهایی بـراي         شک نمـی   و تشریح استراتژي مزبور، بی    تبیین این مسأله    . باشد

و بیان » تقریر محل نزاع« پس از ،در این نوشتار. گذاري و تحلیل سیاست خارجی باشد سیاست

، )ره(ینـی امـام خم هاي استراتژي وحدت   به دالیل و ضرورت،»امت و ملّت«تعارضات مفاهیم   

  .شود  موانع آن پرداخته می،طور محتواي آن و همینبه 
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  ملّت امت و. الف

امت خاستگاه عقیدتی و ایمانی دارد و در نصوص معتبر اسالم و همچنین در قرآن کـریم،              

بر اسـاس آراء فقهـا، عـالم بـه دو     . مبناي بحث دربارة پیروان پیامبر اسالم و انبیاي سابق است       

. شـود  و دارالکفـر یـا دارالـشرك تقـسیم مـی     ) و یا دارالعـدل ( داراالسالم مجموعۀ بزرگ یعنی 

مسلمین، امت واحده است، کفر هم، که شامل همۀ پیروان ادیان دیگر / همانطور که امت اسالم 

بنـدي دوقطبـی     تقسیمدر این چارچوب،. آید یا اقوام فاقد دین است، امتی واحد به حساب می       

 جـایی اسـت کـه در آن احکـام اسـالمی اجـرا               ،السالم یا دارالعدل  دارا. شود جهان معنادار می  

داراالسالم کـه   . آورند کامل به اجرا درمی    شعائر دینی خویش را به صورت        ،شود و مسلمین   می

 امـا کلیـت آن   ، از نظر فقها به اشکال نسبتاً متفاوتی تعریف شـده ،داراي حاکمی مسلمان است   

هاي آبادشده به دسـت مـسلمانان، مفتوحـۀ مـسلمین و        داللت بر شمول داراالسالم بر سرزمین     

  ).233-5: 1373عمید زنجانی، (اضی مسلمین تحت اشغال کفّار داردار

 جـایی اسـت کـه در آن مـسلمین اکثریـت ندارنـد و حـاکمی          نیزدارالشرك و یا دارالکفر     

ابراز و اجرا توانند در آنجا علناً      کند و احکام و شرایع اسالمی نمی       مسلمان بر آن حکومت نمی    

  :اند، از جمله هاي فرعی شده بندي فقها براي دارالکفر قائل به تقسیم. شوند

  .پیمان است  مسلمانان همکه باقسمتی از دارالکفر : دارالعهد .1

 .بس است آتش/ قسمتی از دارالکفر که با مسلمین در آشتی : دارلمهانده/ دارالهدنه  .2

 از. (ین در حال جنگ یا خصومت آشکارند      قسمتی از دارالکفر که با مسلم     : دارالحرب .3

 .)1ج: 1361شکوري، : ك به.جمله ر

ي براي تعامل ا  احکام و قواعد ویژه،هاي دارالکفر و داراالسالم بدیهی است هریک از بخش

 جاي پرداختن به این احکام و  این مقاله،  در   .)1375 ،کالنتري: ك به .از جمله ر  (دارندو ارتباط   

هـا و    شود تا تفـاوت    به شرح مفهوم ملّت اشاره می     رو، اختصاراً    از این  .یا طرح جزئیات نیست   

  .هاي آن دو روشن و آشکار گردد تباین

زمـین اسـت کـه اغلـب محققـان و            پدیداري محصول تحول و تطور تاریخی مغرب       ،ملّت

 تکوین بـورژوازي و شـکافتن پوسـتۀ    ناشی از ظهور آن را    ،هاي علوم انسانی   متخصصان حوزه 

 سـت داننـد کـه سـمبل حقـوقی آن قـرارداد وستفالیا      سم، در نتیجۀ انقـالب صـنعتی مـی       رالیدف
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) فرماســیون(بنــدي   قــرارداد وســتفالیا نویــد پایــان صــورت،در واقــع). 8: 1387زاده،  نقیــب(

گیري واحدهاي سیاسی بر اسـاس ملیـت و     و شکل » چندقومیتی«و  » چندملیتی«هاي   امپراتوري

دورانی که از پایان (بندي سیاسی دوران مدرن   صورت،ین ترتیب بد. داد خصوصیات ملّی را می   

 ملّت یا به تعبیر دیگـر      – دولت   ،)قرون وسطا و عصر رنسانس و اصالح دینی آغاز شده است          

هاي عقیدتی   بندي یعنی اگر شکل رایج حکومتگري سابقاً امپراتوري و تقسیم        . دولت ملّی است  

  .حوریت یافته است دولت ملّی م،و دینی بود، در عصر مدرن

اند و آنگونه که در ادبیات سیاسی شـایع   هاي بسیاري کرده محققان در تعریف ملّت، مناقشه  

 بر وحدت تبار و نـژاد و  ،است، دو تعریف آلمانی و فرانسوي از ملّت وجود دارد که به ترتیب    

 ، این مبنا  بر). 28-9: 1380بشیریه،  (کید دارند أاشتراك در تجارب و سابقه و احساس همدلی ت        

و تـابع  هاي تحت حاکمیـت یـک دولـت      ي از انسان  ا اتفاق نظر بر این است که ملّت مجموعه       

ـ ؛کید دارندأ بسیاري از اهل نظر بر تقدم دولت بر ملّت ت،باشند و جالب آنکه  قوانین می   ایـن  ه ب

» تملـ « دولت اهـالی تحـت ادارة خـویش را    هرسازند؛ یعنی    را می » ها ملت «،ها معنا که دولت  

 ارنـست گلنـر     ،از جملـه  . شود کند و پرورده می     ملّت ظهور می   ،کند و بر آن اساس     تعریف می 

از طـرف  ). 163-4: 1383وزکریملـی،  ا: ك.ر(ف ناسیونالیسم بر این اعتقـاد اسـت   محقق معرو 

ي مشخص از تحول تاریخی غرب ا و مرحله) داري سرمایه(دورانی خاص دیگر، ملّت محصول 

 بر تقریبـاً  ،)قرون هیجدهم تا نیمه دوم قرن بیستم ( زمانی عصر استعمار     است و غرب در دورة    

بنـدي بـه دیگـر نقـاط عـالم هـم             این صورت در نتیجه،    .کلّ سطح کرة ارضی مسلط شده بود      

الملل   به یکی از اصول مقبول و اجماعی در عرصۀ روابط بین           ،سرایت کرد، به وجهی که اینک     

 مفهومی محوري نظیر حاکمیت ملّی از .شود یاري مترتب میبسشده و بر آن آثار حقوقی تبدیل 

الملـل و    بـین ن به صورت متقابل، مبناي حقوقآشود و به رسمیت شناختن  همین جا ناشی می  

هـاي    بـه اسـتثناي ناسیونالیـست      ،در عـین حـال    ). 139؛  1388بوزان،  (روابط بین کشورهاست  

ها به صورتی که سابقاً مطلـق تعریـف    لتتواند انکار کند که حاکمیت دو کس نمی  افراطی، هیچ 

از فرسایش حاکمیت ملّی و بـه     رو،   از این شد، همچنان ادامه دارد یا تداوم خواهد داشت و           می

شـدن خوانـده    ثیر نیروهاي مختلـف کـه در مجمـوع جهـانی         أتحت ت (ها    ملّت –تبع آن دولت    

 ابدي -ازلی  ،ریف دولت ملّی تع،رو از این). 71: 1380 ،نش(آورند  سخن به میان می،)شوند می
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توان گفت تا     با آنکه می   ،بنابراین. محتمل است /  و تعدیل و تغییر آن ممکن        نیست» مقدس«و  

حـوزة  المللی خواهد بود، اما   دولت ملّی همچنان بازیگر اصلی عرصۀ بین      ،بینی آیندة قابل پیش  

 :1388بوزان، (شود  تر می تر و مضیق  تنگ،المللی و هم در ساحت داخلی در عرصۀ بینآن، هم   

هاي جدیدي نظیر اتحادیه اروپا و نظایر آن در سایر    بندي  شکل ه،رسد در آیند   به نظر می  ). 245

  . متحول شود،نقاط جهان بتواند به وجود آید و تعاریف ملّت هم بر آن اساس

ـ    .شـود  از نکات مزبور، به خوبی اختالفات امت و ملّت آشکار مـی       ا  در حـالی کـه ملّـت ب

شـود، امـت بـر       ك تعریـف مـی    ترقومیت مـش  / هایی چون فرهنگ، زبان، تاریخ و نژاد         ویژگی

  . داند می» جاهلی«بندي جوامع را  کید دارد و دیگر مبانی تقسیمأوحدت عقیده ت

واحـد  ) دینـی (تأکید بر وحدت عقیده و وحدت حکومت، یعنی ضرورت وجود حکومتی      

فقهـاي اهـل   بـراي مثـال،   هم و اساسی بوده است کـه  در سراسر قلمرو داراالسالم، به قدري م      

خلیفه را در یک آن در قلمرو داراالسالم قبول کنند و تنها   /  وجود دو امام     ندسنت، حاضر نبود  

نظیـر  (ریا بین دو قلمرو را مطـرح سـاختند        امویان اندلس، شرط وجود د    براي توجیه حکومت    

 همانطور که اشاره شـد، متفکـران اهـل         .)77: 1383ك به؛ قادري،    .از جمله ر  . دیدگاه ماوردي 

اند که چگونه پراکندگی  هاي مختلفی براي این مسأله مطرح کرده حل  راه،سنّت در دوران جدید   

رسـد   به نظر مـی . و تقسیم داراالسالم به ملل مختلف را با حکومت واحد اسالمی سازگار کنند 

  .ستا ارزیابی کردتوان در همین را را هم می )ره(امام خمینیاستراتژي وحدت 

  

  )ره(مفهوم امت در اندیشۀ امام خمینی. ب

 قضاوت کنیم، با توجه به ،)ره(امام خمینیاگر از حیث تواتر کلمات کلیدي در آثار و گفتار 

 یـشان ي در تفکـر ا  ا رسد مفهوم امت مفهومی حاشیه      به نظر می   ،»ملّت«و  » امت«نسبت واژگان   

 بـه مـسائلی نظیـر    ایـشان شـمار   جبور خواهیم شد اشارات بی     اما اگر چنین بیاندیشیم، م     ،باشد

 ضـرورت و اهمیـت آن، در    و صـدور انقـالب  ،حـال آنکـه  . را نادیده بگیریم » صدور انقالب «

  .)1378سسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ؤم( پیامهاي امام، جایگاه مهمی داردها و سخنرانی

جود در انقالب اسالمی ایـران را در قبـال     هاي مو  توان نگرش   می ، به صورت کلّی   ،در واقع 

  :عالم اسالمی و صدور انقالب، در سه گفتمان جاي داد
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گفتمـان،   مطـابق ایـن  . دانـست » لیبرال«ناسیونالیستی یا آن را توان    که با تساهل می    یگفتمان .1

 بایـد بکوشـد از     ،ي را به چالش بطلبـد و در عـوض         ا المللی و منطقه   انقالب نباید نظم بین   

. انقالب استفاده کند و نیروي آزادشده را در راه آبادانی و توسعه ایران به کار اندازد    فرصت  

حال اگر دیگران خواستند از تجارب انقالب اسـالمی اسـتفاده کننـد، ایـن امـر بـه عهـدة                     

 در ایـن راه  ،خودشان خواهد بود و لزومی ندارد دولت انقالبی در ایـران یـا کـارگزاران آن     

  .دم شوندتالش کنند یا پیشق

 کمـک بـه   ، معتقد بود انقالب اسالمی با توسل به هر وسیلۀ ممکـن و از جملـه    که یگفتمان .2

 اسالمی در سراسر عالم، باید به دیگر مناطق اسالمی صادر شود و انقالبی مشابه              گروههاي

تـوان رادیکـال خوانـد کـه      را مـی این گرایش . انقالب اسالمی در این نواحی به وجود آید    

المللی را آلت دست اسـتعمارگران و دشـمنان          هاي بین  الملل و سازمان   قوق بین قوانین و ح  

 .)12 – 13: همان(شناسد  اسالم مرزي نمیاست و مدعی خواند اسالم می

کوشد بین واقعیات عالم سیاسـت       شهرت یافته است، می   » القرا ام«گفتمان سوم که به تئوري       .3

قتضیات تفکر اسالمی و صدور انقـالب تـوازن   و م) کردند ها نفی می   که رادیکال (الملل   بین

یافتـه و بـر     توسـعه ، مترقی،بر اساس این تئوري، انقالبیون باید کشوري پیشرو       . برقرار کند 

پایه موازین و الگوهاي اسالمی بسازند تا رغبت و توجـه جهـانی را بـراي تقلیـد از آن در         

یعنی ( این هستۀ حکومتی رهبري. سطح عالم اسالم و حتی کلّ جهان سوم به وجود آورند        

با والیت فقیه است که زعامت کل عالم اسالمی را هم بر عهده دارد و مرزهاي ملی              ) ایران

هرگاه بین منافع نهضت جهان اسالم   . ثیري در این رهبري ندارند    أت) المللی قراردادي و بین  (

هـم بـراي اهـالی     ، ایـن تقـدم  .القرا مقدم خواهـد بـود   منافع امالقرا تزاحمی پیش آید،      و ام 

  .القراست و هم براي کل مسلمین عالم ام

انـدازي   کوشد منافع به خطر افتادة امت اسـالمی را حفـظ کنـد و از دسـت           القرا می   ام ،البته

القرا به خطر افتـد   شدنی است که موجودیت ام   تقدم مزبور زمانی توجیه    .دشمنان محفوظ بدارد  

  ).52 -3: 1369الریجانی، (

اخـتالف بـا   .  باشـد متفاوت با هر سه گفتمان فوق   )ره(امام خمینی  دیدگاه   ،رسد به نظر می  

 به صراحت محدودبودن ،)ره(امام خمینی، اوالً. هاي ناسیونالیستی و رادیکال آشکار است     نظریه
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 توسـل بـه   همچنین، .)276: 8 ج ،صحیفۀ نور(اند به مرزهاي ایران را نفی کرده     انقالب اسالمی   

دیگـر شـود، نفـی    » ملل«ا که باعث تصور تجاوزگري و تعرض به خاك          هر وسیله و اقدامی ر    

ري و داشتی به خاك عراق، که حتی مرتکب تجاوزگ چشمایران اند که    و بارها اشاره کرده     کرده

در خصوص نگـرش سـوم هـم بایـد     ). 86: 14صحیفۀ نور، ج  (آغاز جنگ هم شده بود، ندارد     

کید أدادند و اگر اصرار و ت ان را مخاطب قرار نمی فقط مسلمان،)ره(امام خمینیتوجه داشت که    

این مفهوم اعم از مسلمین است، که ایشان را بر مفهوم مستضعفین در نظر بگیریم و توجه کنیم   

، صرف وحدت جهان اسالمی وجود نداشـته و         )ره(امام خمینی نگاه  شود که در افق      روشن می 

 مستضعفین مخاطبان بالقوة پیـام جهـانی   ن،یشااز نظر ا . اندیشیدند هاي دیگري هم می    به عرصه 

اند و اگر اسالم به صورتی صحیح به آنهـا معرفـی شـود، بـا آغـوش بـاز از آن اسـتقبال              اسالم

تر   دایره امت اسالمی هم گسترش خواهد یافت و به آرمان اصلی       ،خواهند کرد و به این ترتیب     

کتر خـواهیم  اسالمی است، نزدیتر که وحدت عالم تحت لواي اسالم و اجراي احکام         و بنیادي 

  .)263-4: 13؛ صحیفۀ نور، ج 46: 16صحیفۀ نور، ج (شد

، هم توجه به وحدت امـت اسـالم وجـود دارد و هـم               )ره(امام خمینی  در دیدگاه    ،بنابراین

 امت اسالمی بـه خـصوص در دوران اخیـر و تحـت            ،دیدگاهاین  از  . عنایت به دعوت اسالمی   

ـ     هاي استکباري، ا   سلطۀ قدرت   از احکـام سیاسـی و   ،ویـژه ه ز حقایق اسالم فاصـله گرفتـه و ب

که هایی  اي استکباري، با امکانات و قدرت   ه  قدرت ، از سوي دیگر   .استغفلت کرده   اجتماعی  

هاي مسلمان برسد، زیرا اگـر ایـن    دهند حقایق اسالم به گوش توده   در اختیار دارند، اجازه نمی    

اجـازه  مسلمانان ، )352 – 4: 13صحیفۀ نور، ج (یردشکل گاسالمی اتفاق روي دهد و بیداري      

داد و خود به ارزش احکـام   هاي خویش را به استعمارگران نخواهند        غارتگري و چپاول ثروت   

، ملـل تحـت   همچنین. کند، واقف خواهند شد ي که برقرار میا اسالمی و عدالت و نظم عادالنه  

م آگاه شوند، به آن مایـل خواهنـد شـد،       لل اسالمی و پیام انسانی اسال     مستم در صورتی که از      

 عنود، همه با آن موافقـت     هاي لجوج و   زیرا اسالم مبتنی بر فطرت بشري است و غیر از انسان          

 هم ،، صدور انقالب)ره(امام خمینی در نگرش ،به این ترتیب). 65: 20صحیفۀ نور، ج  (کنند می

داخل در اسالم شوند و امت  براي مسلمین است و هم براي غیرمسلمین مستضعف تا آنان هم            
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 صـدور انقـالب   در عـین حـال،  . تر به وجود آیـد     تر و عظیم   اسالمی متحد، به صورتی گسترده    

  .تر است و آن وحدت اسالمی است  بزرگتر و مهمیمقدمه هدف

  

  )ره(از دیدگاه امام خمینیاسالمی وحدت امت : ج

 ،رو از این.  است)ره(ام خمینیام یکی از متواترترین واژگان در کالم ،وحدت و مشتقات آن

 الزم است مباحث در ذیل چند عنوان ،آنبراي تبیین نگرش امام به امر وحدت و وجوه و ابعاد 

  .تنظیم شود

  

   اسالمیهاي وحدت ها و ضرورت انگیزه. 1

اند و از  العاده نهاده ارج و ارزش فوقلمان که به وحدت اسالمی سدر آثار متفکران معاصر م    

 .اند، دالیل متعددي براي وحدت ذکر شده است       ال قبل در این زمینه بحث کرده      بیش یکصد س  

توان بـه ایـن    ترین آنها را می  وحدت اسالمی دالیلی دارد که مهم    نیز )ره(امام خمینی از دیدگاه   

  :شکل تلخیص کرد

 ،تر اشاره شد، بر اساس تفکـر اسـالمی          همانطور که پیش   :ضرورت اعتقادات اسالمی   .یک

 امت اسالمی بایـد  رو، از این  است و    عقیدتیبندي و مرزبندي صحیح، مرزبندي       سیمتنها تق 

  .امتی واحده باشد

اخـتالف بـین ممالـک اسـالمی و فـرق      : ممانعت از هرز و هدررفتن انـرژي مـسلمین        .دو

شـود کـشورهاي اسـالمی بـه جـاي مقابلـه بـا دشـمنان و رقبـاي               مختلف دینی باعث می   

پایه و یا تبلیغات منفی  مرزي بیبروند و با اختالفات ارضی و  به جنگ یکدیگر ،شان اصلی

توانـد    این نیرو و انرژي می،حال آنکه. علیه یکدیگر، انرژي خویش را بیهوده مصرف کنند      

حـب  (ممالک اسالمی صرف شود   ... ماعی و   در مسیر صحیح بهبود اوضاع اقتصادي و اجت       

 .)324 – 5: 2صحیفۀ نور ج: ك به. نمونه ر

روشن است که نیروي حاصـل از وحـدت    : مخالفین اسالم / قابله مشترك با دشمنان     م .سه

مسلمین و در صورتی که مسلمانان و ممالک اسالمی به صورتی هماهنگ و متشکل عمـل           
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. اي نخواهد بود که یک یا چند کشور بتوانند آن را مورد تعـرض قـرار دهنـد         کنند، به گونه  

 نابودي اسـرائیل  برايثیر وحدت اسالمی أ خصوص ت در)ره(امام خمینی مثال مشهوري که    

 در ایـن زمینـه   ایـشان اي آشـکار از طـرز تلقـی     و نجات فلسطین مطرح کرده است، نمونه 

 .)275: 9صحیفۀ نور، ج (باشد می

 امام خمینی مکتوباتچنین تعبیري به صراحت در اظهارات و   : احیاي تمدن اسالمی   .چهار

یعنـی  ( احتماالً نوع نگاه متفکران شیعه به تمدن اسـالمی           ،یک دلیل آن  . رواج زیادي ندارد  

تمدنی که تحت حکومت  ،است) اش در قرون سوم تا پنجم هجري بود آنچه اوج شکوفایی

 البته شـکل حکومـت صـحیح اسـالمی، از دیـدگاه تـشیع،        ، خالفت .خالفت به وجود آمد   

 به دوران حکومت  ،امام خمینی در اظهارات و بیانات خویش       ،رو از این . شود محسوب نمی 

ي از اجـراي  ا ها و معضالت، نمونـه  رغم دشواري  بهکنند و آن را  اشاره می) ع(حضرت علی 

صحیفۀ نور، (حکومت اسالمی و دمکراسی کامل اسالمی که برتر از دموکراسی غربی است 

 همـۀ  ،)ع( زمان حکومت حضرت امیـر  کنند که در    اشاره می  ،از جمله . انندد می) 315: 4ج  

رعین د. ممالک اسالمی از عدالت برخوردار بودند و الگویی از حکومت صحیح عرضه شد           

امـام   از مضامین مهم در کلمـات  نیزکید بر احیاي مجد اسالمی با برقراري وحدت أ ت ،حال

  : است)ره(خمینی

 مجـد اسـالم و   مسئولیت حفظ قوانین الهی و عمل به قـرآن کـه اسـاس عـود عظمـت و           «

 کـه ضـامن     ]اسـت [مسئولیت حفظ وحدت کلمه و مراعـات اخـوت ایمـانی            . مسلمین است 

  .)460: 2صحیفه نور ج (»استقالل ممالک اسالمی و خروج از نفوذ استعمار است

و ، همین احیاي مجد و عظمت و دفع اسـتعمار، نتیجـۀ بیـداري           )ره(امام خمینی از دیدگاه   

گـري   مانـدگی اسـت کـه خـود حاصـل اقـدامات و چپـاول              مقدمۀ پیشرفت و خروج از عقب     

 توفیقـات دولـت اسـالمی موجـب جلـب عالیـق دیگـر           ،در عـین حـال    . استعمارگران اسـت  

باید کوشش  «: شود در آنها هم برقرار می    » حکومت عدل و انصاف   «شود و    مستضعفین عالم می  

ن به اطالع دنیا برسانید هاي مسلما کنید تا طرز حکومت اسالم و رفتار حکام اسالمی را با ملت    

هـاي اسـتعمارزده کـه       تا زمینه فراهم شود که حکومت عدل و انصاف به جاي ایـن حکومـت              

  ).347: 2صحیفۀ نور، ج (»اساس آنها برظلم و چپاول است، برقرار شود
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  موانع وحدت اسالمی. 2

ء انـد و آرا   تحقیقـات مهمـی کـرده     ،   در باب موانع وحـدت     ،محققین اسالمی در سدة اخیر    

هـم نظـایري     )ره(امام خمینـی  »عظم آنها در اظهارات و آثار     اند که بخش ا    مهمی نیز ابراز داشته   

  .شود ها اشاره می ترین  به مهمادامه، در .دارد

  

   ناسیونالیسم. 2-1

 و بـه  د ریشه در تـاریخ اروپـا دار  ، ملّت است و البته   –ناسیونالسم ایدئولوژي دوران دولت     

 هم در مواضـع  )ره(امام خمینی. زمین سابقه نداشته است    در مشرق  ، که امروزه شاهدیم   یاشکال

کـنم   من مکرر عرض مـی «: اند کید کردهأهاي ناسیونالیسم و تأثیرش بر تفرقه ت      به زیان  ،مختلفی

 مکرراً اشاره همچنین،). 403: 21صحیفه نور، ج (»گرایی اساس بدبختی مسلمین است     این ملی 

: 1صـحیفۀ نـور، ج    (بازي دادن به نژاد یا به تعبیر ایشان نژاد        وریتاند که ناسیونالیسم و مح     کرده

  : ارمغان غرب بود و با هدف ایجاد تفرقه در بالد اسالمی القاء شده است،)378

عثمانی که یک دولت بسیار بزرگی بود و ازمصر تا حجاز و خیلی جاهاي دیگر ... «

دادنـد؛ بـه یکـی از نوکرهـاي     تکه کردند و هر جایش را به یک کـسی      این را تکه  . بود

. هـا را مقابـل هـم قـرار دادنـد           این حکومت . شان بکنند  ها اداره  خودشان یعنی خارجی  

همه را دشمن هـم  ... ور کذاسلطان کذا و سلطان کذا، رئیس جمهور کذا و رئیس جمه     

  ).393: 7صحیفه نور، ج (»کردند

لیسم امري وارداتی و حاصل القـاي        ناسیونا ،ًآید که اوال   از فقرات منقول در باال چنین برمی      

 مرزهاي کشورهاي اسالمی را دول استعماري براي ادارة بهتر امـور     ]اغلب[ ، ثانیاً .غربیان است 

اسـالمی وجـود دارد، بـه دلیـل     بـین کـشورهاي   کـه   اختالفات گوناگونی ،ً ثالثا.اند ترسیم کرده 

کردن حکومتگري بر آنان  و آساناندازي غربیان و مستکبرین براي ممانعت از وحدت آنها  تفرقه

  .است

البته نـه  (ثیرات منفی ناسیونالیسم   أ هرچه طرفداران وحدت اسالمی در خصوص ت       ،در واقع 

دادن بـه ملیـت و     بلکه در معناي محوریت،دوستی و دلبستگی به موطن خویش     در معناي وطن  

 – 36: 1358دات، من جمله؛ سـا (اند گفته) نژادي/ طوط مرزي قومی شدن براي خ اولویت قائل 
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ها، ناسیونالیسم به عنـوان    ملّت– در دنیاي دولت ،در حقیقت . تواند تلقی شود   نمیدلیل   بی) 34

بینـی   به عنوان نظامی عقیـدتی، جهـان  : گیرد  جاي بسیاري از کارکردهاي دین را می  ،ایدئولوژي

و بـا ایجـاد   کنـد   به افراد القا مـی ) که حاکی از برتري و اولویت قومی مشخص است        (خاصی  

هاي قومی و مناسک دولتی و نظایر        مقدساتی چون پرچم، سرود ملّی، احترامات نظامی، سمبل       

 هماننـد  ،آورد و مناسـک و احترامـات مـذکور    دینی به وجود می  آنها، براي خود دستگاهی شبه    

 ،بـدین ترتیـب  ). 2002بیلیـگ،  (شـوند  رت روزمـره تلقـین و تکـرار مـی     به صو ،تکالیف دینی 

 – در دورة ماقبـل دولـت     ، حـال آنکـه    .شـوند   داده می  تنزل دینی به عقاید درجۀ دوم       اعتقادت

  . گی عمدتاً ناشی از عقاید دینی بودبستها، احساس هم ملّت

  

  طلب  زمامداران فاسد و جاه. 2-2

نـشانده و نـوکر     اکثـر زمامـداران ممالـک اسـالمی یـا دسـت         ،)ره(امـام خمینـی   از دیدگاه   

 به سهولت در در نتیجه،اند و  بهره هایی هستند که از حقایق اسالم بی   انسان اند و یا   استعمارگران

 بر )ره(امام خمینی ، آمدپیشینهاي  قول همانطور که در نقل. گیرند خدمت استعمارگران قرار می 

هـاي    از فقـدان آگـاهی و عـدم بیـداري تـوده            ،این اعتقاد بودند که حکومتگري این زمامداران      

ود و هرگاه مسلمانان به حقایق اسالمی آشنا شـوند و از فـساد حکمرانـان            ش مسلمان ناشی می  

خویش مطلع گردند، از دست حکومتگران مذکور که نفع خویش را در تقسیم و تجزیه دنیـاي          

  ).176 – 7: 18 ج ،صحیفه نور(بینند، رها خواهند شد فات آن میاسالم و اختال

  

  غفلت و دوري از اسالم اصیل. 2-3

دارنـد،  » بیداري اسالمی« و بسیاري اصالحگران دینی معاصر از    )ره(امام خمینی تعبیري که   

اند، یعنی از حقایق اسـالمی   »خواب«کند که عمدة مسلمین در حال حاضر در   داللت بر این می   

 مـسلمانان در  ،از یـک طـرف  . البتـه اشـکال و دالیـل متعـددي دارد      ، این ناآگاهی  .آگاه نیستند 

 احکـام  ،المثـل  اند و اسالم را صـحیح درك نکـرده و فـی      مستغرق شده خرافات و عقاید باطل     

 به فراموشـی  ،سیاسی و اجتماعی اسالم را که ناظر بر ایجاد عدالت و مساوات در جامعه است          

: 3صـحیفۀ نـور، ج   (انـد  ادي و ادعیه و نظایر آن کرده اند و اسالم را منحصر به احکام عب        سپرده
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اهمیت را مسائل اصـلی و محـوري تـصور نمـوده و         و کم   مسائل جزئی  ،از سوي دیگر  ). 228

تـر   اند، برجسته  جزئی کوچک از مجموعۀ معتقدات اسالمی   ،انگیز را، که در واقع     موارد اختالف 

شـک دسـت     بـی ،)ره(امـام خمینـی  اند که از دیدگاه  کرده و دعواي شیعه و سنّی را ایجاد کرده   

  ).313: 9صحیفۀ نور، ج (هویداستزي افرو استعمارگران و دشمنان اسالم در این آتش

 .کنند اند و یکدیگر را تقویت و تکمیل می     روشن است که این عوامل با همدیگر در ارتباط        

 ،شـود کـه اوالً    اشکال اصلی از غرب و استعمار ناشی مـی     ،)ره(امام خمینی  از نظرگاه    بنابراین،

نشانده  رانانی فاسد و دست م حک ،اًثانیکند و    اندیشۀ ناسیونالیسم را در منطقه طرح و تقویت می        

شود و بـا    مانع آگاهی مردم از حقایق اسالمی می ،گمارد و ثالثاً   می) مصنوع استعمار (بر ممالک   

  .دهد شان را هدر می  آنان را مشغول کرده و انرژي،ایجاد اختالفات

  

   معنا و سطوح وحدت.3

دهـد،    به وضوح نشان می    ،)ره(امام خمینی ها از کالم     همانطور که مباحث سابق و نقل قول      

مانـدگی و تحـت سـلطه     کنند و عقب زده زندگی می  غفلتیت مسلمانان در وضع،از نظر ایشان  

هرگاه مـسلمانان بـه ایـن امـر     . شان هم به دلیل ناآگاهی از احکام و حقایق اسالمی است          بودن

اسـالم نـاب   به اسالم اصـیل و     حل همۀ مشکالت است و بازگشت         واقف شوند که اسالم راه    

رسـاند و در    آنان را به پیشرفت و مجد مـی        ،)388: 21صحیفه نور، ج    : ك.از جمله ر  (محمدي

خبرند، به مقتضاي احکام اسـالمی عمـل خواهنـد     جستند خود دارند و از آن بی     آنچه می  ،واقع

 و دعواهاي ساختگی شیعه و سنّی را کنـار خواهنـد       اي  یعنی اوالً اختالفات جزئی و فرقه      ،کرد

آنهـا مواجـه اسـت و     زیرا این موارد در جنب مسائل عظیمـی کـه بـالد اسـالمی بـا               ،گذاشت

ها  هاي خویش را بر اساس ضرورت       حکومت ،ثانیاً. هاي زمانه، اهمیت چندانی ندارند     ضرورت

 متضمن دفع اسـتعمارگران و ایـادي داخلـی    ،این حکم اخیر  . و شرایع اسالمی بنا خواهند کرد     

 تأسی به روش است که ،الم اصیل در ادارة امور و به صورت کامالً مختصرآنها، بازگشت به اس   

برقراري حکومت اسالمی در اقطار عالم اسـالم  این امر، نتیجه . پیش گرفته استدر ملّت ایران   

هاي مشابه اسالمی بر سراسر جهان اسالم  خواهد بود و اگر چنین هدفی متحقق شود، حکومت    

ه که اسالم و ب( قواعد و قوانین واحدي   ،هایی اهداف   حکومت  چنین چوند شد و    نحاکم خواه 
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اگر کشورهاي اسـالمی،  . دارند، وحدت عمالً بین آنها برقرار شده است) ویژه قرآن کریم است 

 نظیـر  نیـز  برقرار کنند، وجود صـوري مرزهـاي جغرافیـایی    یمطابق شرع اسالم، اخوت اسالم 

هـاي    بـه صـورت حاصـل وحـدت ملـت          ،سالمیاستانی خواهد شد و امت ا     / مرزهاي ایالتی   

  : اسالمی، ظهور خواهد کرد

 که هر دو اسالمی هستند و هر دو مال یک پدیـده کـه       –چرا باید دو تا حکومت      «

پیامبر آنها یکی  قرآن آنها یکی است ،متعلق به یک حقیقت هستند. پدیدة اسالمی است

. ی که به نفع خود آنهاسـت   چرا نباید دعوت اسالم را قبول کنند؟ آن هم دعوت          –است  

هاي اسالمی با هم اتحاد داشته باشـند، ولـو حـدود     اگر این دعوت قبول بشود و دولت 

شان محفوظ، لکن با هم متحد باشند آن وقت یک میلیارد جمعیت مسلمین یک        ممالک

  ).488: 10صحیفه نور، ج (»ها باالتر است قدرت عظیم خواهد بود که از همۀ قدرت

یکی در سطح مذهبی :  وحدت در دو سطح است،)ره(امام خمینید از دیدگاه رس به نظر می

ي و گروهـی و  ا هـاي فرقـه   ها و ضـدیت  افکنی و دینی که منظور از آن ترك اختالفات و تفرقه         

و دیگـري در سـطح   است  ) تقریب مذاهب (ندادن به وجوه اختالف در مذاهب اسالمی         اهمیت

نظیـر  (سیاسـی  1 موجودیـت نوعییک در جهت ایجاد      وحدت استراتژ  ،سیاسی که منظور از آن    

  . مجد و عظمت عالم اسالم احیا شود،است تا بدان وسیله) اتحادیۀ اروپاي امروزي

آل  ال مطرح شود که با وجود تعارض در اشکال حکومت ایدهؤدر اینجا ممکن است این س 

 قابل طرح خواهـد     اتحادي آیا چنین    ،)خالفت(و اهل سنت    ) والیت فقیه / امام معصوم   (شیعه  

 مسأله خالفت و حکومـت امـري        ، از دیدگاه اهل سنّت    ، این است که اوالً    بود؟ جواب احتماالً  

 مسأله اصلی اجراي احکام است و نه شـکل و فـرم    ،ثانوي بوده و جزء اعتقادات نیست و ثانیاً       

وحدت مذکور در صورت اجراي احکام اسالم، به هر نحو که میـسر شـود،               . ظاهري حکومت 

  . زیرا روح یکی است،دیدآمدنی استپ

  

  

                                                                                                              
1 . entity 
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  )ره(دیالکتیک امت و ملّت از دیدگاه امام خمینی. د

با برقراري حکومت اسالمی در سراسر عالم اسالم        ،  )ره(از دیدگاه امام خمینی   گفته شد که    

. شـود  یابد و امت اسالمی احیا مـی  حقق میتو حتی با حفظ مرزهاي اسالمی، وحدت اسالمی       

) در صورتی که غیرمسلم باشـند (نیز د که ملل مستضعف و تحت سلطۀ عالم     گفته ش  همچنین،

 ،مند شده و مجذوب آن خواهنـد شـد و بـه ایـن ترتیـب      بخش آن عالقه به اسالم و پیام نجات    

حـال ایـن سـؤال مطـرح     . حکومت جهانی اسالم برداشته خواهـد شـد  برپایی گامی در جهت   

هـا و ملیـت چـه     ي امت اسالم، وضع ملّـت شود که در صورت تحقق چنین وحدتی و احیا    می

حلّی خویش چشم بپوشند م/ خواهد شد؟ آیا باید همگی اقوام و ملل مسلمان از هویت قومی         

، وضع این اقوام و ملـل، هماننـد      )ره(امام خمینی مستحیل شوند؟ از دیدگاه     و در هویتی واحد     

 کـه اسـالم تنـوع فرهنگـی و     بدین معنا. وضع آنها در دوران قبل از هجوم استعمار خواهد بود     

  : هویتی را، مادامی که در چارچوب اسالم باشد و نفی اخوت اسالمی نکند، پذیرفته است

 را مـن  ]پان عربیـسم [ و این مطلب که عروبت ]صدام[اند با این آدم   چطور موافق «

ما عربیت را و عجمیت را و ترکیـت     . خواهم تقویت کنم؛ این برخالف اسالم است       می

اند کـه   ه نژادها را پذیرا هستیم، لکن نه به آن معنایی که حزب بعث عراق قائل       را و هم  

  ). 86: 14صحیفه نور، ج (»نه عجم و نه ترك و نه دیگران باید عرب باشد و

  : در جاي دیگري به این نکته اشاره دارند

 مریکـا باشـد،   آ آفریقـا باشـد،      ترکش باشد، عربش باشد، عجمش باشد،     ما ملت اسالم را     «

  .)381: 1 ج نور، صحیفه(»داریم خواهد باشد، ما ملت اسالم را عزیز می هرجا می باشد،

منظـور امـت    از تعبیر ملّت اسالم سخن به میـان آمـده کـه قطعـاً          ،مخصوصاً در فقرة اخیر   

 )ره(امـام خمینـی    گیري  مبین عدم سخت،مذکور در استفاده از لفظ اسالمی است و این تساهل   

گیرند و به یـک معنـا،    شان اصالتی ندارند و اصل را اسالم می ایه از نظردر مصطلحاتی است ک  

  .ستباید داشته باشند، همان ملت اسالم املیتی اگر مسلمانان 

قومیت و ناسیونالیسم   / ، تفاوت ظریفی بین قبول ملیت       )ره(امام خمینی از دیدگاه    ،در واقع 

ملّی است و آنهـا را  / نژادي /  قومی هاي دادن به خصوصیت  محوریت ،ناسیونالیسم. وجود دارد 

داشتن است که از نظر اسالم مطرود و مذموم بـوده و حتـی خـالف            بر اسالم و اسالمیت مقدم    
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 به صورتی ، اما قبول قومیت و ملیت، پذیرش تنوع است،)335: 12صحیفه نور، ج (اسالم است

 اسـالم  ،از این حیث  . ن شوند هاي مختلف بیا   ها و رنگ   که پیام اسالم یعنی پیامی واحد به زبان       

ملّی را پس از پذیرش / هاي گوناگون قومی  به عنوان هویتی فراگیر و چترگونه است که هویت 

ملّی / داشتن هویت قومی   ولی مقدم،کند کمانی از نژادها و اقوام قبول می رنگ اسالم، در رنگین

 زیـرا  ،اسـالمی اسـت  داند کـه عامـل تفرقـه و اخـتالف در داخـل امـت        را تعصب جاهلی می 

بودن تقوا و    نژاد، مغایر حکم اسالم دالّ بر فضیلت      / ملّت  / قوم  دانستن یک    دانستن و مقدم   برتر

  .برتري اهل تقوا نسبت به دیگران است

، هریـک از   )ره(امام خمینـی  توان گفت از دیدگاه      می ،به این ترتیب و شاید با کمک تمثیل       

 ،انـد کـه در صـورت جـدایی     اعضاي پیکر امت اسالمملل و ممالک اسالمی، در حکم یکی از      

اثر خواهند بود و اگر به وحدت برسند، هریک ضمن آنکـه زنـده و شـاداب خواهنـد بـود،            بی

تواند تجلّی وحدت  این نگرش می. ي معنادار، مقتدر و مفید را به وجود خواهند آورد       ا مجموعه

تمایل نبودند که  ، بی)ره(امام خمینیکه آید  هاي سابق برمی از نقل قول. در عین کثرت هم باشد   

 اما با توجه به ،)اند زیرا تحمیل استعمارگران  (هاي اسالمی از میان برداشته شوند        کشورمرزهاي  

وحدت در اسـتراتژي  و  راه حل احیاي امت را در وحدت اسالمی ،اعتبار و مقبولیت فعلی آنها    

  .دیدند و اهداف در کنار حفظ مرزهاي ملّی موجود می

  

  گیري نتیجه

هـا و   ملـت ، رابطه و تعامل )ره(امام خمینی تالش شد بر اساس دیدگاههاي ،در این نوشتار  

 احیاي مجد و عظمت امت اسالمی و براي ،)ره(امام خمینی. بررسی شود» امت اسالمی«مفهوم 

 گریز از مصائبی که دنیاي اسالم با آنها مواجه شده اسـت، اندیـشه بیـداري اسـالمی را مطـرح      

هاي بـین مـذاهب،     ضمن کنارنهادن اختالفات و تفرقه    ، ملل اسالمی  ،اند که بر آن اساس     ساخته

باید بکوشند حکومت اسالمی را در قلمرو خویش به اجـرا درآورنـد و هرگـاه چنـین هـدفی                 

بـر پایـه هـدف و       ( اتحـاد    وضـعیت  کشورهاي مشابه اسالمی به خودي خـود، در          ،محقق شد 

شـود و   مـی شـناخته   و امت اسالمی به عنوان بزرگترین قدرت جهان          گیرند قرار می ) استراتژي

توانند مرزها و هویت خویش را همچون مرزهاي استانی و یا هویت محلی در          ملل اسالمی می  
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، وحدت نه باعث نفی )ره(امام خمینیرو، از نظرگاه  از این. ظل هویت کالن اسالمی حفظ کنند

از . گیرد که نافی وحـدت امـت اسـالمی شـود           قرار می شود و نه ملّیت در جایگاهی        ملیت می 

گیـرد    امت اسالمی، به عنوان الگویی موفق مورد توجه مستضعفین جهان قرار می ،ها گذشته  این

 بیـداري   ،کمـا اینکـه   . سـازد  هاي موفق اسالمی متوجه می     به سمت اسالم و حکومت    را  و آنان   

از . ن و پیـام آن نـشأت گرفتـه اسـت     از انقـالب ایـرا  ،اسالمی در اقـصی نقـاط  عـالم اسـالم          

کید داشتند که انقالب اسالمی صادر شده است أ به صراحت ت   ،)ره(امام خمینی روست که    همین

حـل همـه مـشکالت       زیرا مهم صدور این ایده است که اسالم راه   ،)200: 15صحیفه نور، ج    (

 اعـادة مجـد و    رافع معـضالت موجـود و عامـل   ،به اسالم اصیل و نابعالم اسالم و بازگشت   

به این ترتیب و با افزایش توجه و عالقه به الگوي موفق اسـالم، گـامی      . عظمت مسلمین است  

  .شود در مسیر حکومت جهانی اسالم برداشته می
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