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 چکیده
امروزه اندیشمندان اسالمی در پی تحقق آرمان قرآنیِ تکوین امت واحدۀ اسالمی 

ق کرد و در اندک زمانی، ص( آن را محق)هستند، همان آرمانی که در صدر اسالم، پیامبر
از اعراب متفرق جاهلی امتی منسجم، متمدن و قدرتمند ساخت. قدرت نوظهور فوق 

ها قدرت بالمنازع و تا مدت های باشکوه آن دوران قد علم کندتوانست در برابر تمدن
و آثار بسیار عمیقی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، هنری بجای  دوران خود بود

از ویژگی بارز آن، توانمندی  شود.شناخنه می« تمدن اسالمی»به نام   به گذاشت که
تواند محتوای آن را درون بطنی است که در هر زمان و مکانی قابلیت بازیابی دارد و می

شکوفا سازد. در دوران معاصر، که تمدن اسالمی دچار خمودگی و سستی شده، 
اند. امام درون بطنی آن تالش کردههای مصلحان بزرگی برای شکوفا شدن توانمندی

خمینی)ره(، متفکر بزرگ اسالمی، ضمن بیان تئوری تشکیل امت واحده اسالمی، به 
ها و مشکالت فراروی مسلمانان و تمدن اسالمی پرداخته  تشریح علل و عوامل چالش

هاست که  تحلیلی در پی یافتن پاسخ به این پرسش –است. این مقاله با روش توصیفی 
چه دیدگاهی دارد؟ و  اسالمی های پیشِ روی امت واحدۀم خمینی نسبت به بازدارندهاما

است؟ نتایج پژوهش نشان   چه راهبردهای برای رفع مشکالت تمدن اسالمی ارائه کرده
سازی، عدم رهبری واحد در بین مسلمانان، وجود حاکمان  گرایی، جهانی دهد، فرقه می

ایی، وابستگی کشورهای مسلمان به بیگانگان از ظالم و فاسد، ترویج اسالم آمریک
های پیشِ روی امت اسالمی است و استکبار ستیزی، وحدت و  ترین چالش مهم

خودباوری مسلمانان و استمرار بیداری اسالمی راهکارهای امام خمینی)ره( برای رفع 
 ها و مشکالت جهان اسالم هستند. چالش

 ها، راهبردها، اسالم.بازدارنده، دهره(، امت واح)ینیخمامام  :ها كلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله

آرمان قرآنیِ تشکیل امت واحدۀ اسالمی سنت قطعی خداوند است و بعثت انبیا عظام در این 

مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَ»راستا بوده است. 

أَمْنًا...  خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِِّن وَلَیُبَدِِّلَنَّهُم لَهُمْاسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى 

 از گروهى به خداوند که آید برمی چنین آیه مجموع اند: از(. مفسران ذیل آیۀ فوق گفته55)نور، 

 الف: استخالف :است داده نوید ایمان و عمل صالح هستند سه صفت دو این اراىد که مسلمانان

: 1731طباطبایی، )سازی آیین حق، ج: ایجاد امنیت و آرامش زمین، ب: جهانی روى حکومت و

الوصول  ای سهل (. تکوین امت واحدۀ اسالمی پدیده523و 11: 1731شیرازی، ؛ مکارم202و 15

ای از شرایط اساسی و  ای مشروط و مقید و تابع سلسلهبلکه پدیدهدهد، و آنی رخ نمی نیست

آید. از جمله  که در پرتو آن، چنین امر ذهنی و نظری به مرحلۀ عینیت و عمل درمی مهم است

های مهم نماید، فهم و درک صحیح بازدارنده شرایطی که تحقق و عینیت این پدیده را عملی می

های ایشان له اندیشمندان بزرگ جهان اسالم است که نظریهره( از جم)فوق است. امام خمینی

های آن تأثیر بسیار عمیقی بر روند معادالت سیاسی دربارۀ تشکیل امت اسالمی و بازدارنده

جهان گذاشته است. در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(، تغییر و تحول بنیادین در جوامع اسالمی 

دار فکری ریزی اساسی و ریشهسالمی بدون برنامهو رسیدن به آرمان تشکیل امت واحدۀ ا

پذیر نیست، زیرا وضعیت کنونی جهان اسالم، معلول شرایط و عوامل بسیاری از جمله:  امکان

های استعمارگر بر آنان است، بدین  انحطاط فکری، فرهنگی و اعتقادی مسلمانان و سلطۀ قدرت

هایی که بر سر راه آرمان امت واحده ارندهدار و صحیحی از بازدترتیب اگر افراد اطالع ریشه

توانیم شاهد اسالمی است، داشته باشند و با اتحاد اسالمی در مسیر احکام اسالم حرکت کنند می

رو با توجه به اهمیت وحدت مسلمانان الزم  این دوران مجد و عظمت تمدن اسالمی باشیم. از

ره(، مورد )المی در اندیشۀ امام خمینیها و راهبردهای تکوین امت واحدۀ اساست بازدارنده

 وتحلیل قرار گیرد. واکاوی و تجزیه

 هاي پژوهش هدف و پرسش
هایی در جهت تشکیل امت واحده اسالمی وجود دارد؟ چه راهبردهایی  چه عوامل و بازدارنده 

 ها مطرح است؟ در پاسخ باید گفت: در تاریخ معاصر برای از بین بردن این موانع و بازدارنده

اند که هر کدام الدین اسدآبادی، بوده ایران و کشورهای مسلمانان، متفکرانی، از جمله سیدجمال
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سزایی در این زمینه  و در حد خود سهم به برای تکوین امت واحدۀ اسالمی تالش زیادی کرده

در  ترین و کارآمدترین متفکر اسالمی در این زمینه امام خمینی)ره( است که اند، اما مهم داشته

نیمۀ دوم قرن بیستم میالدی با هدایت و رهبری انقالب اسالمی توانست برای تکوین امت 

ها و ارائۀ راهکارها و راهبردهایی رؤیای مسلمانان را به تحقق  واحدۀ اسالمی با سخنرانی

هاست که دیدگاه امام خمینی)ره( نسبت به  رو این مقاله در پی پاسخ به این پرسش این برساند، از

اسالمی چگونه است؟ و چه راهبردهایی برای رفع مشکالت  روی امت واحدۀ های پیشازدارندهب

روی تحقق و تکوین امت واحدۀ  های پیشاند؟ این پژوهش با هدف تبیین بازدارنده آن ارائه کرده

اسالمی و تشریح راهبردهای دستیابی به مهم فوق از دیدگاه امام خمینی)ره(، موضوع را مورد 

 دهد. وی و تجزیه و تحلیل قرار میواکا

 شناسي پژوهش روش

 -شود از نوع پژوهش توصیفی  هایی که در حوزۀ علم تاریخ انجام می بیشتر تحقیقات و پژوهش

شناسی و با  کیفی است. این مقاله گزارشی از پژوهشی اسنادی است که براساس دانش انسان 

روش تحلیل تاریخی با استفاده از منابع و مآخذ نویسی، یعنی از  کاربردن روش مرسوم تاریخ  به

و به روش اسنادی و مراجعه به کتابخانه انجام شده و رویکرد اصلی آن، تحلیل محتوا و مطالعۀ 

موردی است. محقق در مطالعۀ اسنادی، مدارک مکتوب بازمانده از موضوع مورد بحث را 

های تشکیل امت واحدۀ  دا بازدارندهو تحلیل کرده است. پژوهش حاضر در ابت بررسی و تجزیه 

)ره( راهکارها و راهبردهای کند و سپس از دیدگاه امام خمینی اسالمی را بررسی و تحلیل می

 دهد. الزم برای تحقق این امر مهم را مطرح و مورد واکاوی قرار می

 پیشینۀ تحقیق

ماعی امام خمینی)ره( های سیاسی، فرهنگی و اجت نامه و فعالیت دربارۀ زوایای شخصیت، زندگی

را بیان و مورد تجزیه و تحلیل قرار   هایی از آن های زیادی انجام شده که هرکدام گوشه پژوهش

« ویژگی همبستگی و وحدت اسالمی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی»داده است از جمله  آنها؛ 

 در «همبستگی و وحدت» ماهیت و چیستی»نوشتۀ محمدحسن جمشیدی و همکاران، مقالۀ 

نفی تبعیض نژادی و قومی در اندیشۀ امام »از همان نویسنده، مقالۀ « خمینی امام سیاسی اندیشۀ

استراتژی وحدت ملی و انسجام اسالمی با »نوشتۀ سعید میرترابی و همکاران، مقالۀ « خمینی
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راهکارهای وحدت جهان اسالم از »نوشتۀ مصیب ایرانی، مقالۀ « توجه به دیدگاه امام خمینی

نظریۀ انسجام »نوشتۀ احمد سعادت، مقالۀ « الدین اسدآبادی دیدگاه امام خمینی و سید جمال

وحدت اسالمی از منظر امام »نوشتۀ غالمحسن مقیمی، مقالۀ « اسالمی در اندیشۀ امام خمینی

است. الزم به ذکر است که تمایز مقاالت  محمدحسیننوشتۀ « خمینی)ره( و مقام معظم رهبری

-که در عنوان آمده و از متن نیز قابل دریافت است، تبیین بازدارنده طور    ین مقاله، همانمذکور با ا

انگیز و جدایی انداز امت اسالم از دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( است؛ یعنی محور های تفرقه

 های دارای ضریب باالی تأثیر در تفرقه و تشتت مسلمانان است. در ادامهاصلی مقاله ذکر نمونه

شده که ضرورت دارد  له جهت تکوین امت واحدۀ اسالمی اشارهبه ذکر راهبردهای کالن معظم

 مند پژوهشی در این مورد انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به صورت نظام

 چارچوب مفهومي

ها در گفتمان سیاسی اسالم است. این واژه در قرآن کریم واژۀ امت یکی از پرکاربردترین واژه

های به کار رفته پیرامون جامعه، واژۀ امت از سایر کلمات، بار به کار رفته است. در میان واژه 41

واژه األُمَّۀ به تمام »گفته: « أمم»(. راغب اصفهانی ذیل 25، 1720مصباح یزدی، )تر استمهم

ار گردد خواه آن ک شوند اطالق مى ها و جماعاتى که به خاطر کارى و هدفى مجتمع مىگروه

دین واحد یا زمان و مکان واحد باشد، اجبارى باشد یا اختیارى، به هر صورت آن گروه واحد و 

(. در اصطالح، امت گروهی از هر جنس 197/ 1: 1731جمعش را امم گویند)راغب اصفهانی، 

را گویند و به تعبیر دیگر، امت گروهی هستند که جامعی همچون دین، زمان یا مکانی آنها را 

(. هر قومی که به پیامبری منسوب شده و به او 1/121: 1740مصطفوی، )آورده باشد گرد هم

( و عمید واژۀ امت را پیروان یك 24/ 12 :1111اضافه شود، امت آن پیامبر هستند)ابن منظور،

 (.1/132: 1729پیامبر، گروهی از مردم و جماعت معنی کرده است )عمید، 

منظور تحقق امت واحد اسالمی با تمام قبایل و  پیامبر)ص( پس از هجرت به مدینه به

هایی منعقد کرد و همۀ  طوایف ساکن در مدینه اعم از مهاجرین، انصار و یهودیان عهدنامه

(. اولین بند 1/777: 1735ساکنان مدینه را تحت لوای حکومت اسالمی درآورد )ابن هشام، 

که مسلمین را امت واحده قلمداد کرد  های موجود در مدینه این بود قرارداد پیامبر)ص( با گروه

و ارتباط مسلمانان و کفار را قطع و اظهار نمود مسلمانان نباید از هم دوری کنند)جعفریان، 

(. پیشوایی در مورد امت واحد مدینه، که توسط پیامبر)ص( تشکیل شد، نوشته 2/151: 1732
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(. امام 204: 1792یی، پیشوا«)روند مسلمانان و یهودیان امت واحد به شمار می»است: 

خمینی)ره( به تبعیت از سنت رسول خدا)ص(، درصدد انسجام و وحدت مسلمانان و نیز 

های متعدد  تشکیل مجدد امت اسالمی تحت لوای دین اسالم بود، درنتیجه با ایراد سخنرانی

ن را رو اتحاد مسلمان و امت واحدۀ اسالمی را تشریح نموده و مسلمانا های پیش موانع و چالش

 از آن موانع بر حذر داشته است.

؛ 7/220: 1109به معنای انفراد و تنهایی است )فراهیدى، « و ح، د»از ریشۀ « واحده»واژۀ 

(. دهخدا وحدت 17/12: 1742؛ مصطفوی، 253: 1112؛ راغب اصفهانی، 4/90: 1101فارس، ابن

تنها و یکتا ماندن، یگانه شدن، یگانه شدن، یکتایی، یگانگی، یکی، عینیت، اتحاد، »را به معنای 

یکی شدن، یگانگی دانستن، یکرنگی، یگانگی، »و اتحاد را به معنای ...« یکی بودن، یگانگی و 

(. 1002/ 1و  27175/ 15: 1733آورده است)دهخدا، ...« جهتی، موافقت، اجتماع و  یکدلی، یك

 در است مسلمانان شدن متشکل وحدت»... اند: گونه آورده در تعریف اصطالحی وحدت این

بنابراین امت واحدۀ اسالمی به  ؛(25/24 تا:بی مطهری،« )مشترکشان دشمنان برابر در صف یك

دور از هرگونه تفرقه و جدایی است و حول محوری   دست و به ای یكمعنای تشکیل جامعه

 شود.واحد به نام دین مبین اسالم تشکیل می

 هاي تحقیق یافته

شناسی نیز اشاره شد این مقاله حول دو محور دهد و در روشمقاله نشان میهمانطور که عنوان 

های امت واحدۀ اسالمی و راهبردهای امام خمینی)ره( جهت تکوین امت واحدۀ اسالمی بازدارنده

 شود.های امت واحدۀ اسالمی اشاره میساماندهی خواهد شد. در این راستا ابتدا به بازدارنده

 واحدۀ اسالمي هاي امتبازدارنده

هایی که در طول سالیان متمادی دامنگیر تشکیل امام خمینی)ره( با بینش سیاسی خود بازدارنده

هایی که امت واحدۀ صدر اسالم را متفرق امت واحده بوده را بیان فرموده است. همان بازدارنده

د بود، منحرف و به کرد و تمدن باشکوه اسالمی را، که تا سالیان مستمر قدرت بالمنازع زمان خو

ها مدیون آن ورطۀ زوال و خمودگی کشاند. تمدنی که ترقی جهان امروزی در تمامی عرصه

توان گفت که عامل اصلی این زوال و خاموشی مربوط به عدم اطالع و جرئت می است. به

های دینی است وگرنه متون متقن اسالمی راه و چاه را نشان امت آگاهی مسلمانان از آموزه
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سالمی داده است. مسلمانان باید آگاهی داشته باشند که آنچه امت اسالمی را از اتحاد و ا

 شده و آنها را به دوری از آن فراخوانده است.  دارد، در این منابع گفته یکدستی بازمی

 گرایيقومیت
 هایگراییقومیت ترین راهکارهای قرآن در جهت تکوین امت واحدۀ اسالمی نفی مهم از یکی

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِِّن » :بود جامعه افراد و تأکید بر وحدت، برادری و برابری بین اروان

إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ  ائِلَ لِتَعَارَفُواوَ قَبَ شُعُوبًا وَ جَعَلْنَاکُمْ أُنثَى ذَکَرٍ وَ

 و اصل که بندگان به عموم است تذکری شریفه آیه»اند: ذیل آیه فوق گفته (17ات، حجر)«خَبِیرٌ

 و تقوى به شرافت و منزلت و قرب و فضیلت بلکه ندارد مدخلیتى سبحانى بارگاه در را نسب

( ص)خدا رسول عملی سیرۀ در رو (؛ ازاین12/200: 1747عبدالعظیمی، )شاه«  است پرهیزکارى

مان فارسی را با اینکه گفتمان اعراب در برخورد با عجمان تحقیر و اند که سل نقل کرده

داد یا اعالم کرد که بالل حبشی مؤذن مورد بیت خود قرار می ردیف اهل تمسخرآمیز بود، هم

حجرات، «) أَتْقاکُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ إِنَّ»عنایت خداوند و من است. امام خمینی با اشاره به آیه 

 و سفید،  سیاه مابین و گرایی خط بطالن کشیدهو قومیت عتقد بود که اسالم بر نژاد بازی(، م17

 تقوا قرار داده و قضیۀ را میزان فقط و نگذاشته است فرقى هیچ عرب غیر و عرب ، عجم و ترک

ره( با برشمردن اشتراکاتی چون )(. امام1/732تا: )امام خمینی، بی  است صرفاً ارتجاع نژاد بازی

و معتقدند که  خدا، قرآن و پیامبر بر اتحاد و برادری بین تمامی آحاد جامعه تأکید اساسی دارند

تفرقۀ موجود در بین کشورهای مسلمان یا از خیانت سران ممالك اسالمی و یا از جهل و 

گرایی بین مسلمانان هستند از بین  و نیت کسانی که دنبال تفرقه و قومیت اطالعی آنان است بی

گرایی احساس  خوبی خطر فرقه (. در این بیانِ امام، به12/259همان: )ن اساس اسالم استبرد

افکنانه بین فرق مسلمین در اسالم جایی ندارد و هرچه  شود که مباحث تفرقه شده و معلوم می

شود به خواست کسانی است  در این مسیر از ناحیۀ افراد جاهل در جهت تفرقه گام برداشته می

به اسالم اعتقادی ندارند و درست برای نابودی اسالم و مسلمانان و جلوگیری از  که اصوالً

زنند. امام خمینی رسالت خطیر خود را در اجتماع سازی  وحدت آنان به اختالفات دامن می

داند و بر این باور است که استکبار جهانی در پی این است که در بین مسلمانان مسلمین می

ر کنند، یعنی عرب را از غیر عرب جدا کنند و در بین عجم نیز دنبال این گرایی را منتشقومیت

( به همین دلیل 779-17/710هدف هستند و از این طریق ثروت ملی آنها را چپاول کنند)همان: 
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ایشان خاصیت اصلی انقالب اسالمی ایران تحت لوای اسالم را متحد نمودن اقوام مختلف 

(. یعنی خاصیت اصلی منابع 9/114داند )همان، ض قومیتی میایرانی و دوری از هرگونه تبعی

درستی برای مردم نبین شود، اتحاد و وحدت و نفی هرگونه  که به نظری اسالم، درصورتی

 گرایی است. قومیت

 فقدان رهبري و امامت

 شده است منزلۀ قلب عالم امکان اساس اسالم، رکن زمین معرفی  در روایات اسالمی، امامت به

(. فیلسوفان اسالمی با استناد به همین روایات وجود امام و 200، 194، 1/149: 1103لینی، )ک

زیرا رهبری در جامعه همانند قلب عامل ایجادکنندۀ  اند؛منزلۀ قلب در بدن تشبیه نموده رهبر را به

با  رآنق در امامت مفسران، بیشتر گفتۀ نظم، امنیت، وحدت و پاسدار بقا و کمال اجتماع است. به

 خود سرمشق و الگو را او و کنند اقتدا او به که  است کسى امام و است هماهنگ  آن لغوى معنای

اصفهانی،  راغب)باشد  حق آن، غیر یا کتاب یا باشد انسان ( خواه2/11: 1117)رازی،  دهند قرار

 12 در جمع و مفرد صورت به «امام» واژۀ ولى نرفته؛ به کار قرآن در «امامت» (. لفظ1/23: 1740

که خداوند   هنگامی»فرماید:  ترین آیۀ بحث امامت می است. از جمله در مهم شده استعمال مورد

ها برآمد. خداوند به او  این آزمایش ۀخوبی از عهد او به وابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود 

دودمان من )نیز امامانی  از»ابراهیم عرض کرد: « من تو را امام و پیشوای مردم قراردادم!»فرمود: 

بنابراین ریشۀ تمام  (؛121)بقره، « درس پیمان من به ستمکاران نمی»خداوند فرمود: « قرار بده!(

های کنونی امت اسالم، عدم وجود امامت و رهبری است. امام خمینی با مشکالت و نابسامانی

ست که حکومت فاسدان و بر این باور ا 1و روایت ابوخدیجه 1استناد به مقبولۀ عمربن حنظله

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
اند  عمربن حنظله خود یکى از راویان مشهور و شیخ طوسى و برقى او را از اصحاب امام صادق و باقر)ع( شمرده 1

هشام بن سالم، عبداللَّه بن بکیر، عبداللَّه بن مسکان و صفوان بن یحیى از وى روایت  و بزرگانی مانند زرارۀ،

: 1722خمینی،  اند و این براى وثاقت وى کافى است و روایت یزید بن خلیفه داللت بر مدح وى دارد )امام کرده

 در بود بینشان نزاعى که( یعهش یعنى) دوستانمان از نفر دو ۀدربار( ع)صادق امام از گوید عمربن حنظله مى .(29

 که هر: »فرمود رواست؟ این آیا که کردم سؤال بودند، کرده مراجعه رسیدگى براى قضات به میراث و یا قرض مورد

 مراجعه( ناروا حاکمه قدرت) «طاغوت» به حقیقت کند در مراجعه ایشان به ناحق دعاوى یا حق دعاوى مورد در

 حق کند مى دریافت که را آن گرچه گیرد؛ مى حرام طور به حقیقت در بگیرد آنها حکم به که را هرچه باشد و کرده

. شود کافر آن به داده دستور خدا که گرفته قدرتى آن و «طاغوت» رأى با  و حکم به را آن که زیرا باشد؛ او ثابت

: فرمود. بکنند باید چه پرسیدم. « بهِ یَکْفُرُوا أَنْ اأُمِرو قَدْ وَ الطِّاغُوتِ إلَى یَتَحاکَمُوا انْ یُریدُونَ: »فرماید مى تعالى خداى
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وفصل دعاوی خود به آنان مراجعه نمایند و طبق  قضاوت آنان باطل است و مردم نباید برای حل

دار تمامی الشرایط به نیابت از امام معصوم باید عهدهآیات و روایات معتبر اسالمی فقیه جامع

ا اقتباس(. امام در ب 29-94: 1722شئون حکومتی اعم از ریاست و قضاوت شود )امام خمینی، 

های دیگری درزمینۀ باطل بودن حکومت فاسدان و ظالمان تأکید نموده و بر ادامه به روایت

فقیه، حکومت  گنجد)والیتاند که ذکر آنها در این مقال نمیامامت فقها دالیل متقنی ارائه نموده

 اسالمی(.

 حاكمیت ظالمان و فاسدان
آن مورد توجه جدی قرارگرفته است و به دلیل آثار خطر وجود رهبران فاسد و ظالم در قر

« قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلَا وَ»بار پیروی از آنان هشدار داده است:  زیان

 انهم آنها میان بزرگى در سیادت و شیرازی ذیل آیه فوق نوشته: معیار(. مکارم43)احزاب، 

: 1731بود)مکارم شیرازی،  فریب و مکر و نامشروع ثروت و مال و قلدرى و زور  معیارهاى

دو طبقه از امت من اگر اصالح شدند، همه اصالح شوند و اگر »ص( فرمود:)( نیز پیامبر13/111

حرانی، «)اند؟ فرمود: فقیهان و زمامداران فاسد گشتند، همه فاسد گردند. پرسیدند: آنها کیان

های موجود در  (. بر این اساس از نگاه امام خمینی)ره(، بخش عظیمی از نابسامانی23: 1722

هایی از قبیل وابستگی  جهان اسالم ناشی از وجود حکام جور است. اصوالً بخشی از گرفتاری

های سیاسی و اقتصادی از ناحیۀ حاکمیت  های ظالم، احساس حقارت در برابر قدرت به قدرت

ای غیر مشروع در جوامع اسالمی است. حضرت امام در این خصوص ه طاغوت و قدرت

                                                                                                                               

 و نموده مطالعه ما حرام و حالل در و کرده، روایت را ما حدیث که است کسى چه شما از ببینند کنند نگاه باید»

 من که زیرا بپذیرند؛ داور و قاضى عنوان به را او بایستى...«  است شناخته را ما قوانین و احکام و شده نظرصاحب

 .(43/ 1103:1)کلینی،  «ام داده قرار شما بر حاکم را او

سالم بن مکرم بن عبد اللَّه کناسى، مکنِّى به ابو خدیجه و ابو سلمه از اصحاب و راویان امام صادق و امام  1

ت )امام یاد کرده اس« ثقه»اند و نجاشى از او به  کاظم)ع( بوده و ابن قولویه و على بن فضِّال او را توثیق کرده

 پیغام چنین( شیعه) دوستانمان به که داد مأموریت من به( ع)صادق امام گوید مى خدیجه ابو .(97: 1722خمینی، 

 آید، مى پیش اختالفى پرداخت و دریافت مورد در یا افتد، مى اتفاق نزاعى و خصومت شما بین وقتى مبادا: »بدهم

 شناسد مى را ما حرام و حالل که را مردى. کنید مراجعه ارزشتک جماعت این از یکى به رسیدگى و محاکمه براى

 بعضى علیه شما از بعضى که مبادا و ام داده قرار قاضى شما بر را او من زیرا سازید؛ داور و حاکم خودتان بین

 .(23/179: 1109)حرعاملی،  «ببرد شکایت جائر حاکمه قدرت به دیگرتان
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کند که باید نگذاریم وضع حکومت ما به همین صورت ضد  شرع و حق حکم می»فرماید:  می

ای نداریم جز  اسالمی یا غیر اسالمی ادامه پیدا کند... چون حاکمش طاغوت است... ما چاره

های حاکمۀ خائن، فاسد،  ه را از بین ببریم و هیئتهای حکومتی فاسد و فاسد کنند اینکه دستگاه

این »فرمایند: (. ایشان در فرازی دیگر می74: 1722)امام خمینی، «ظالم و جائر را سرنگون کنیم...

های چپ  شان با ابرقدرت ها و سرسپردگی واسطۀ روابطشان با ابرقدرت ها هستند که به حکومت

(. امام یکی از 122/ 2: 1722)همان،  «ن ایجاد کردندو راست مشکالت را برای ما و همۀ مسلمی

داند به همین خاطر دالیل اصلی سرنگونی دولت عثمانی را حکومت حاکمان فاسد و ناالیق می

معتقد هستند که برای احیای تمدن باشکوه اسالمی ما راهی جز تشکیل حکومت اسالمی نداریم، 

هاى ظالم و سلمان بایستى حکومتهای م منظور تحقق وحدت و آزادى ملت زیرا به 

از آن حکومت عادالنۀ اسالمى را که در خدمت مردم است  نشانده را سرنگون کنیم و پس  دست

که حضرت به وجود آوریم. تشکیل حکومت براى حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛ چنان

مسلمین به اتحاد براى حفظ نظام و تبدیل افتراق   فرماید که امامت زهرا )س( در خطبۀ خود، مى

یُریدونَ أَنْ یَتَحاکَموا إلىَ الطِّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا »... (. ایشان ذیل آیۀ74)همان: 1است

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَماناتِ الى أَهْلِها وَ اذا »حکومت طاغوت را باطل دانسته و ذیل آیۀ« بِهِ...

رد »مقصود از »(، ضمن اشاره به حدیث52ِ-59نسا، «)یْنَ النْاسِ انْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ...حَکَمْتُمْ بَ

(، 7/92/ 1732طبرسی، «)این است که احکام اسالم را آن طور که هست اجرا کنند« امانت الهى

نی، )بحرا  )همان(، مقصود از این آیه، ما )یعنى ائمه)ع(( هستیم  است  امامت« امانت»مراد از 

(، معتقدند که بنای حکومت اسالمی بر امامت منصوبین خداوند متعال است و 2/100: 1115

الهى باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، « امانت»وقتى بنا شد تمام امور دینى عبارت از 

یکى از آنها هم حکومت است. و به موجب آیۀ شریفه باید هر امرى از امور حکومت بر موازین 

 لت؛ یعنى بر مبناى قانون اسالم و حکم شرع باشد. عدا

 ترویج اسالم آمریکایي

سیاسی جمهوری اسالمی ایران و شاید  نقالب اسالمی، وارد فرهنگا از هایی که پس یکی از واژه

بود. این اصطالح بیانگر قرائتی از اسالم « اسالم آمریکایی»وارد فرهنگ لغات سیاسی جهان شد 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 .(1/127: 1721)اربلی، « لَّۀِ وَ إِمَامَتَنَا لَمّاً لِلْفُرْقَۀِ...وَ طَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِ»...  1
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های لیبرالیستی یا متناسب با امیال و اهداف امپریالیستی و استکباری  اهاست که مطابق دیدگ

بحث اسالم ناب در اندیشۀ امام خمینی)ره( منظومه و مجموعۀ فکری و عملی  شده باشد. تنظیم

های دقیق و  ای است که از غنای مطلق برخوردار بوده و در ارتباط با زندگی انسان، برنامه جامعه

اه دارد. اسالم ناب در قرائت امام به دلیل جامعیت، جذابیت جهان شمولیت و جانبه به همر همه

ها از استعداد و توان و قدرت کافی برخوردار  های اعتقادی در درون ملت مندی از زمینه بهره

است و اگر خوب عرضه شود، قادر است مجد و عظمت دوبارۀ جهان اسالم را به مسلمانان 

بدیلی (. امام خمینی معتقد بودند که اسالم دارای قوانین بی124شماره ، 1723)فوالدی،  برگرداند

های مربوط به زندگی انسان است، از امور فردی گرفته تا امور اجتماعی همچون در تمامی زمینه

تشکیل حکومت. در نگاه ایشان، یکى از بدترین چیزى که اجانب در بین مردم و در بین خود ما 

ی است که استعمار از اسالم دارد یعنی اسالم براى این است که ما فقط القا کردند قرائت خاص

که مذهب مسیح را هم مسخ کردند... اینها اسالم را در نظر ما، در نظر عبادت بکنیم. چنان

ها  صورت دیگر نشان دادند و این از کیدهایى بود که با نقشه جاهلین، مسخ کردند؛ اسالم را به

این حرفْ حرفِ «! آخوند را به سیاست چه»دمان هم باور کردیم پیاده شده است و ما خو

(. بازخوانی گفتمان فکری 4/224تا: استعمار است: آخوند را به سیاست چه؟!) امام خمینی، بی

های سوء و نادرست از اسالم نگران  همواره از برداشت  دهد که ایشان امام خمینی )ره( نشان می

روایتی از اسالم بود که بعدها در گفتار ایشان با عنوان اسالم  ترین نگرانی دربارۀ بود. مهم

اسالم ناب محمدی، »کنند:  گونه معرفی می برده شد. امام اسالمِ ناب را این  آمریکایی از آن نام

آور محرومیت،  اسالم فقرای دردمند، اسالم پابرهنگان، اسالم تازیانه خوردگان، تاریخ تلخ و شرم

آشام، نابودکنندۀ اسالم رفاه و تجمل و اسالم التقاط  ی مدرن و کمونیسم خوندار کوبندۀ سرمایه

همان: «)درد و در یك کلمه اسالم آمریکایی و اسالم سازش و فرومایگی، اسالم مرفهین بی

قدر خطرناک بود که امام خمینی هشدار دادند که:  (. این نوع برداشت از اسالم آن21/115

کنند، باید سران دول اسالمى  ر ایران، در سایر ممالك اسالمى ایجاد مىاختالفاتى که در عراق، د»

دهد.  توجه داشته باشند به این معنا که این اختالفات اختالفاتى است که هستى آنها را به باد مى

خواهند  مى  باید با عقل، با تدبیر، توجه داشته باشند به این معنا که به اسم مذهب و به اسم اسالم

اندازد  های ناپاکى که بین شیعه و سنى در این ممالك اختالف مى را از بین ببرند. دست  اسالم

خواهند  های ایادى استعمار هستند که مى اینها نه شیعه هستند و نه سنى هستند؛ اینها دست

 (.1/734همان: «)ممالك اسالمى را از دست آنها بگیرند...
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 گريو قشري تحجر
دارد و پایبند عقاید و رسوم  وجه از عقاید کهنۀ خود دست برنمی هیچ متحجر کسی است که به

(. تحجر و 17/20117: 1733شود، است)دهخدا، وجه از دگرگونی متأثر نمی هیچ کهن، که به

های جدی در راه تشکیل امت واحدۀ اسالمی و شکوفایی  نگری یکی از موانع و بازدارندهقشری

ت از آن پرهیز کرد؛ چراکه هرروز شاهد تغییر و تحول شد تمدن نوین اسالمی است که باید به

 قرآن با مبارزه به متشکل طور به متحجرین اسالم، صدر های متخلف زندگی هستیم. در در عرصه

 و شکاف آن نتیجۀ. گشودند طلبان فرصت براى را میدان و برخواستند حق حجت و ناطق

نمونۀ بارز این طرز تفکر  شد، دتدرازم در آنها ماندگی عقب و مسلمین صفوف در اختالف

 را کور کردم  فتنه  اى مردم، من بودم که چشم»ع( دربارۀ آنها فرمود:)خوارج هستند که امام علی

و سختى هارى  جا را گرفت ها همه و کسى جز من بر آن جرئت نداشت، بعدازآنکه تاریکى فتنه

 که را اسالم ع(، جهان)روی امام (. بدین120 البالغه، خطبه نهج«)آن رو به فزونى نهاده بود

نجات داد و غیر از  بکشانند تحجّرى و تقشِّر و ظاهرگرایى و جمود خواستند بهخوارج می

 ایشان احدی توان این کار را نداشت.

 متحجرین پهلوی، رژیم علیه ایشان مبارزه و 1711 سال در( ره)امام نهضت شروع با زمانهم

 امام. کردند درست فراوانى مشکالت نهضت براى و دشدن امام راه سد ها مآب مقدس و

 تا:دانستند)امام خمینی، بی مى رژیم با مبارزه از تر سخت بار هزار را اینها با مبارزه( ره)خمینى

 هرگز است خورده متحجر دسته این از پیرتان پدر که دلی خون»(. درجایی دیگر فرمود:21/220

 نما روحانی مقدسین این از اسالم که قدر آن و است نخورده دیگران هاى سختى و فشارها از

 (.223/ 21همان، «)است نخورده دیگرى قشر هیچ از است خورده ضربه

در مسیر تشکیل امت واحدۀ اسالمی و  هاترین بازدارنده در اندیشۀ امام، یکی از مهم

نگرش، شکوفایی تمدن اسالمی، تحجر و جمود فکری است که در صورت نهادینه شدن این 

های  جامعۀ اسالمی را از درون سست و ضعیف گردانده، در برابر هر نوع تهاجم فرهنگی یا ایده

روی پرستی و دنبالهنادرست وارده، توان مقابله را از دست خواهد داد؛ زیرا متحجر به دلیل کهنه

نظر خود پندارد و از پذیرش هر نظر مخالف  خود را درست می  از عقاید گذشتگان تنها عقیدۀ

گردد امام خمینی تمدن باشکوه صدر اسالم که بر  ورزد و در این راه، دچار افراط می امتناع می

های علمی و مظاهر تمدن در اوج بود را نشانه ها سیطره یافت و در تمامی زمینههمه تمدن

دانست. گری میروشن حضور فکر و اندیشه در جامعۀ اسالمی و دوری از تحجر و قشری
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ن یکی از دالیل اصلی اضمحالل تمدن بزرگ اسالمی توسط استعمار جهانی را رواج تحجر ایشا

کردند که گونه به مسلمانان القا می کند؛ زیرا آنان اینپرستی در میان مسلمانان معرفی میو کهنه

تواند در عصر حاضر کشورها را اداره کند،  شده است نمى سال قبل وضع 1100احکام اسالم که »

مخالف است، و در عصر   آنکه اسالم یك دین ارتجاعى است و با هر نوآورى و مظاهر تمدنیا 

( نیز 21/105و  1/731گیرند)همان:  جهانى و مظاهر آن کناره  شود کشورها از تمدن حاضر نمى

گری در جامعۀ اسالمی در اندیشۀ مقام معظم رهبری مورد توجه اساسی خطر تحجر و قشری

 ها تأکید اساسی دارند)بیاناتله مدام بر تولید فکر و نوآوری در تمامی زمینه مقرارگرفته و معظ

ها در مسیر امت واحدۀ اسالمی و ترین عوامل بازدارنده بنابراین یکی از مهم (؛11/12/1791

-پرستی و دنبالهشکوفایی تمدن اسالمی، تحجر و جمود فکری است؛ زیرا متحجر به دلیل کهنه

پندارد و از پذیرش هر نظر مخالف نظر  خود را درست می  شتگان تنها عقیدۀروی از عقاید گذ

 (.19/110تا: گردد)مطهری، بی ورزد و در این راه، دچار افراط می خود امتناع می

 وابستگي

شِیَعًا  إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا»اسرائیل: قرآن با اشاره به داستان ظلم فرعون بر بنی

(، یکی از 1قصص،«)یَسْتَضْعِفُ طَائِفَۀً مِِّنْهُمْ یُذَبِِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِی نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ

 ؛داندوابسته نمودن آن میو  سایر جوامعمسخ شخصیت های نفوذ مستکبران را در روزنه

 را خود قوم عقول فرعون»یعنی (؛51)زخرف،«إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَفَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ »

 تسلیم اش خواسته و او برابر در که واداشت را آنان که است این حقیقتش و ساخت سبك

 (.1/32: 1732)طبرسی، « باشند

جهان سوم و  گیرهایی که گریبان ها و نابسامانی )ره( بر این باور بودند که بیشتر مصیبت امام

های عربی و اسالمی،  ویژه مستضعفان جهان شده ناشی از وابستگی است که در سایۀ آن، امت به

که این تقلید و  اند، درحالی به امید رسیدن به اهداف خیر، از اعتقادات دینی دست کشیده

برپایی ها انجامیده و باعث  ها و جنگ و ویرانی میان این ملت ور شدن فتنه وابستگی به شعله

هایی که هدف آنها جز حفظ منافع  های دیکتاتوری و ستمگری شده است، حکومت رژیم

ها و خرد شدن آنها  های استکباری چیزی نیست، هرچند این امر به قیمت گرسنگی ملت قدرت

زیر بار ظلم و ستم انجام پذیرد. به همین علت امام خمینی)ره( همواره بر شعار نفی وابستگی 

ودند. اسالم وابستگیِ مسلمانان و پیروی آنان از هر عامل خارج از دین و عقیده را نم تأکید می
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کند، چراکه پیروی از دیگران به معنای دست کشیدن از اندیشه و رسالت اسالمی از  نفی می

لحاظ نظری و یا دست برداشتن از بعد عملی اسالمی است و این هر دو با تئوری متکامل 

نه شرقی، نه غربی، جمهوری »به همین علت، امام خمینی شعار  اسالمی سازگار نیست و

به   (. امام معتقد است که اسالم وابستگى202/ 12تا: اند)امام خمینی، بیرا سر داده« اسالمی

ها ازجمله اقتصادی، نظامی، شمارد و بر عدم وابستگی در تمامی زمینهدیگران را باطل می

تر و در تشریح اهمیت (. ایشان در بیانی عمیق1/510د)همان: سیاسی، فرهنگی تأکید فراوان دار

طور  همان»ها وابستگی فکری است: وابستگی به اجانب معتقدند که سرچشمۀ تمامی وابستگی

ها و مستکبرین؛  های مستضعف به ابرقدرت ملت  ام بزرگترین وابستگى که کراراً تذکر داده

گیرد و تا استقالل فکرى  ها از آن سرچشمه مى تگیفکرى و درونى است که سایر وابس  وابستگى

براى ملتى حاصل نشود، استقالل در ابعاد دیگر حاصل نخواهد شد و براى به دست آوردن 

به غیر، باید از خواب مصنوعى که بر بعضى از   استقالل فکرى و بیرون رفتن از زندان وابستگى

شده است، برخیزید و خود  نفکر تحمیلقشرهاى ملت و خصوصاً طبقۀ دانشمند و متفکر و روش

  را و مفاخر و مَآثر ملِّى و فرهنگى خود را دریابید. بزرگترین فاجعه براى ملت ما این وابستگى

[ و ما در همۀ ابعاد فقیر هستیم و باید از  چیز از غرب ]است کنند همه فکرى است که گمان مى

ها و دانشسراها و نویسندگان و  ن دانشگاهخارج وارد کنیم. شما استادان، فرهنگیان، دانشجویا

فکرى شستشو   روشنفکران و دانشمندان معظِّم باید کوشش کنید و مغزها را از این وابستگى

 دهید و با این خدمتِ بزرگ و ارزنده، ملت و کشور خود را نجات دهید )همان(.

 تعصّب گرایي
حق با آن در  ران در راه دعوت بهترین مشکالتی که پیامب به گواهی قرآن و سنت، یکی از مهم

اند.  گرایی در میان جوامعی بوده که مأمور به تبلیغ در میان آنان گردیدهاند، تعصب مصاف بوده

تعصّب برگرفته از عصبیّت و آن خصلتی است که فرد »گوید:می« تعصّب»ابن منظور در تعریف 

(. 404/ 1: 1115منظور،  ابن«)مرا به حمایت از خویشان خود وادار کند، ظالم باشد یا مظلو

 حق بار زیر عقیدتى، یا خویشاوندى حزبى، طرفدارى شدید، همبستگى بعضی دیگر عصبیت را

قرآن در ماجرای  (.741: 1725اند)افرام،  کرده معنا باطل، عقیدۀ در پافشارى و سرسختى و نرفتن

ن آوردن دشمنان اسالم سخن عنوان یکی از بزرگترین موانع ایما صلح حدیبه، از تعصب نابجا به

های خود خشم و نخوت جاهلیت  خاطر بیاورید( هنگامی را که کافران در دل )به»گوید: می
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خویش و مؤمنان نازل فرمود و  ۀخود را بر فرستاد ۀخداوند آرامش و سکین ،داشتند و )در مقابل(

آن بودند؛ و خداوند به تر و اهل  حقیقت تقوا ملزم ساخت و آنان از هر کس شایسته آنها را به

 حرارتى معنى به( حمد وزن بر) حمى مادۀ از اصل در «حمیّت(. »24فتح، «)چیز داناست همه

 حالت به دلیل، همین به و آید مى وجود  به آن مانند و انسان بدن یا خورشید یا آتش از که است

 تعصب و نخوت همچنین و خشم حالت به و شود مى گفته( کبرى وزن بر) «حُمّى» تب،

 انحطاط و فکر کوتاهى و جهل براثر که است حالتى این .گویند مى آلود نیز حمیّت خشم

 و ها جنگ از بسیارى سرچشمۀ و است فراوان جاهلى، اقوام میان در مخصوصاً فرهنگى،

 و مذموم ع( عصبیّت)سجاد (. امام95/ 22: 1731شود)مکارم شیرازی،  مى آنها های خونریزی

 و بداند بهتر دیگر خوبان از را قومش بدهاى فرد اینکه :است کرده تفسیر چنین را جاهلى

-نیست)ری جاهلى عصبیت وخویش قوم داشتن دوست وگرنه دهد، یارى ظلم بر را قومش

  ای که نباید از آن غافل شد این است که مراد به عصبیت و تعصب(. نکته4/775: 1742شهری، 

شود آن است که از اقوام و خویشاوندان در راه ستم یا  ىمذموم که در این باب مفاسدش ذکر م

و همچنین طرفدارى کردن از مذاهب باطلۀ پدران و دفاع  عقیدۀ باطل حمایت و طرفدارى شود

اما تعصّب در راه حق و  مذموم است؛  اى باطل تعصب از جهل و گمراهى و پایدارى بر عقیده

خویش باشد و چه بیگانه، محمود و  طرفدارى از عقاید صحیحه و حمایت اهل حق، چه

 پسندیده و گاهى واجب و الزم است.

روایات اسالمی مملو از احادیثی است که در مذمت تعصب نابخردانه آمده است؛ از جمله 

 قیامت روز را او خدا باشد، عصبیت خردلى دانۀ اندازه به دلش در که هر» فرماید: می( ص)یامبرپ

ع( در مورد پیروی از )یعلهمچنین امام  .(7/350 :1129 کلینی،)«کند مبعوث جاهلیت اعراب با

آگاه باشید! زنهار! زنهار! از پیروى و »دهد: گونه هشدار می سران و بزرگان متعصب این

و خود را باالتر از آنچه  نازند بردارى سران و بزرگانتان، آنان که به اصل و حسب خود مى فرمان

(. چنین احساس ناپسندی همواره مورد مذمّت 191خطبه بالغه، ال )نهج« پندارند... هستند مى

شده است، چراکه گریز از مسیر  ائمه)ع( و بزرگان دین بوده و منافی اصول تربیتی اسالم معرفی

گرایی ولو در احساسات و عواطف درونی، آدمی را از راه حق دور ساخته در وادی گناه  اعتدال

)ع( در ترسیم سیمای افراد دارای تعصّبات  صادق ساس، اماماندازد. بر این ا ایمانی می و بی

 گردن از را ایمان رشتۀ برند، تعصب برایش یا برد تعصب که کسى: »کننده فرموده است گمراه

  من تعصّب». امام خمینی ضمن اشاره به حدیث (2/703 :1103کلینی، ) «است بازکرده خویش



 

 

 

 
 

 643ها و راهبردهاي تكوين امت واحدة اسالمي در انديشة امام خميني )ره(    واكاوي بازدارنده

  

 

کسى که عصبیت کشد یا عصبیت کشیده شود، « »هله فقد خلع ربق اإلیمان من عنق  أو تعصّب

( بر این باور است که خلق عصبیت از 2/703)همان:  «گشاده شود ریسمان ایمان از گردن او.

(. 114: 1722مهلکات و موبقات و موجب سوء عاقبت و خروج از ایمان است )امام خمینی، 

ایمان، که عبارت است از نور الهى و بالجمله، معلوم است که »فرمایند: ایشان در ادامۀ حدیث می

از خلعتهاى غیبیه ذات مقدس حق جلِّ و عالست بر بندگان خاص و مخلصان درگاه و 

مخصوصان محفل انس، منافات دارد با چنین خلقى که حق و حقیقت را پایمال کند و راستى و 

اهى و درستى را زیر پاى جهل و نادانى نهد. البته آیینۀ قلب اگر به زنگار خودخو

موقع جاهلیت محجوب شود، در او جلوه نور ایمان نشود و  خویشاوندپرستى و عصبیت بی

تواند نماید که  خلوتگاه خاص ذوالجالل تعالى نشود... وقتى انسان دعوى اسالم و ایمان مى

تسلیم حقایق و خاضع براى آنها باشد و مقاصد خود را هرچه بزرگ است فانى در مقاصد 

ند و خود و ارادۀ خود را فداى ارادۀ موالى حقیقى کند. البته چنین شخصى از نعمت خود ک ولی

جای قومیتی خط بطالن های بی)همان(. امام به تعصب« عصبیت جاهلیت عارى و برى گردد

کشیدند و معتقد بودند که حتی گفتن کلماتی چون اقلیت ترک و کرد و لر و غیره با مبانی 

ن بر این باور بودند که در اسالم بومى و غیربومی دیگر در کار اسالمی سازگاری ندارد. ایشا

تا: نژادى وجود ندارد. )همان، بی  اند، زیرا در اسالم تعصب نیست. بلکه همه برادر هم و مسلمان

11/291.) 

 راهبردهاي امام خمیني جهت تکوین امت واحدۀ اسالمي
رو مسلمان و تمدن  های پیش ها و چالش امام خمینی ضمن برشمردن مشکالت، نابسامانی

 پردازیم.وتحلیل آن می اسالمی برای رفع این موانع به راهکارهایی اشاره نموده است که به تجزیه

 ضرورت وحدت مسلمانان

های مصلحان اسالمی جهت تشکیل امت واحدۀ اسالمی حفظ وحدت و برقراری  یکی از آرمان

: 1735داشتن )دهخدا،  یگانگى شدن، یکى عناىم به اتِّحاد. برادری بین آحاد امت اسالمی است

 (. اتِّحاد159/ 5: 1743است )ابن اثیر،  یگانگى و یکتایى مفهوم به «د ح و» ریشه ( و از12/1271

 واحد اقتصادى و نظامى سیاسى، نظام پذیرش و کشور چند یا دو شدن یگانه سیاسى، اصطالح در

(. 1013/ 1، 1735شود)بستانی،  اطالق و کشور امّت یك آنها همۀ به آن، در پی که است
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« إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّۀً قَانِتًا لِِّلَّهِ حَنِیفًا وَلَمْ یَكُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ»امت  همچون: هایی واژه کریم، قرآن در

 مؤید بهترین (92)انبیاء/ « دُونِفَاعْبُ رَبُّکُمْ وَأَنَا وَاحِدَۀً أُمَّۀً أُمَّتُکُمْ ذِهِإِنَّ هَ»امت واحده  و (120)نحل/ 

است. موضوع وحدت اسالمی سخت مورد عنایت شارع مقدس بوده و در هر مناسبتی  مطلب این

آل عمران/ «)وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»دعوت به حفظ وحدت اسالمی نموده است 

شده است  مطرح باشد تفرقه هرگونه با مبارزه و حادات مسئله همان که نهایى بحث آیه این ( در107

(. همچنین در منابع روایی شیعه و اهل سنت، روایات بسیاری به 7/22: 1731)مکارم شیرازی، 

 از وجب یك که کسى» :فرمود ع()وحدت دعوت و از تفرقه و تشتت منع شده است. امام صادق

(. همین 2/711: 1103کلینی، «)رده استبازک خود گردن از را اسالم قالدۀ شود، خارج جماعت

 که کسى»حدیث را سیوطی در تفسیر خود به نقل از پیامبر)ص( با اندکی اختالف آورده است: 

 به دوباره آنکه مگر بازکرده خود گردن از را اسالم قالدۀ شود، خارج جماعت از وجب یك

 کند رهبرى را جامعه که سىک رهبرى تحت در که درحالی برود دنیا از که کسى و برگردد جماعت

 (.41/ 2: 1101سیوطی، «)است مرده جاهلیت مرگ به نباشد،

 وَلَا جَمِیعًا اللَّهِ بِحَبْلِ وَ اعْتَصِمُوا»آیۀ  به اشاره با وحدت مفهوم بیان ره( در)امام خمینی

 امام) داند می واحد امری در بودن باهم و اجتماع را اتحاد و وحدت( 107عمران/ آل) ...«تَفَرَّقُوا

. راهبرد عظیم وحدت در اندیشۀ امام خمینی )ره( مورد تأکید اساسی (9/171 تا:خمینی، بی

قرارگرفته و معتقدند که مشکالت کنونی جهان اسالم فقط با وحدت کلمه مسلمین خصوصاً 

(. ایشان بر این باور بودند که رسالت اسالم، 221/ 1علمای اعالم، مرتفع خواهد شد)همان، 

هانی است و قصد آن تشکیل یك امت در دنیاست چه اینکه در صدر اسالم پیامبر)ص( به ج

( و حتی تشکیل حکومت اسالمی برای 17/117دنبال ایجاد وحدت کلمه در دنیا بود)همان: 

ایجاد اتحاد و همدلی بین آحاد جامعۀ اسالمی است. چنانچه حضرت زهرا)س( در خطبۀ خود 

 (.4/224فظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است)همان، فرمودند که امامت برای ح

 خودباوري
های استکبار متوجه کشورهای به  هایی که از جانب سیاست ترین ضربه از اساسی امروزه یکی

. این در حالی است که است« خودباختگی» ۀ، پدیدشده ویژه مسلمانان به ،استضعاف کشیده

جنبۀ توحیدی باید در باالترین مراتب خودباوری باشد،  جامعۀ اسالمی به دلیل حاکم بودن

دهد که در صورت داشتن ایمان از ای که موردتوجه قرآن قرارگرفته و به مسلمانان تذکر می نکته
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وَلَا »شود: دیگران باالتر هستند و این عامل موجب باال رفتن روحیه خودباوری در بین آنان می

(. مفسران ذیل آیۀ فوق، بر 179عمران/ )آل« نتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَتَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَ

 صاحبان که است این اجتماع در خدا های سنِّت از یکى»اند: مسئلۀ خودباوری انگشت نهاده

 و خوردن شکست فکر و نشوند سست که است الزم ایشان بر پس. شوند پیروز مى ایمان

 ناراحت هازیان بعضى از که است واجب ایشان بر نیز و نکند پیدا راه آنان ىهاجان به نومیدى

 /1 : 1119مدرسی،«)کرد خواهد جبران را کوچك هاىزیان پیروزى سود زودی به چه نشوند،

(. خوداتکایی، عامل بسیار مهمی در موفقیت هر انسانی است. امام درزمینۀ خودباوری 419

توانیم. در ابتدای هر چیزى، این  ت که ما باور کنیم که خودمان مىمعتقد بودند که عمدۀ این اس

کنیم. وقتى این اراده  توانیم این کار را انجام بدهیم. وقتى این باور آمد، اراده مى باور است که مى

( امام دربیانی مهم در 11/114تا، ایستند )امام خمینی، بی در یك ملتى پیدا شد، همه به کار مى

که باورتان آمده  فرمایند: این پیروزى که شما به دست آوردید، براى ایناوری میاهمیت خودب

تواند به شما تحمیل بکند. این باور اسباب این  توانید؛ باورتان آمده بود که امریکا نمى بود که مى

کنید که در این  آسا را شماها انجام دادید و چنانچه شما مالحظه مى شد که آن کار بزرگ معجزه

دهند و  دادند، خودشان انجام مى ها انجام مى های زیادى که آن و سال در کشور ما صنعتد

توانیم ابتکارى داشته باشیم.  توانیم، صنعتى داشته باشیم و مى باورتان باشد که خود ما هم مى

رفته کند. اساس این باور است که آنها )استعمارگران( از ما گ همین باورِ توانایى، شما را توانا مى

که افکار ما، باورهاى ما همه وابستگى  طوری چیز تهى کرده بودند، به بودند. آنها ما را از همه

نفس و عدم خودباوری با مبانی اسالمی که بر  بنابراین عدم اتکابه (؛11/702داشت )همان: 

ر های فردی و اجتماعی تأکید دارند دخودباوری و استقالل شخصیت مسلمانان در تمامی حوزه

های خدادادی خود در مسیر  بر استعدادهای و توانایی تعارض است، لذا باید مسلمانان با تکیه 

 پیشرفت و عزت جامعه اسالمی گام بردارند.

 استکبار و استعمارستیزي

حالتى است که انسان با بزرگ دیدن خویش به آن صفت »به معنای: « ر ب، ک،»این واژه از ریشۀ 

بیند،  ست که انسان جان و وجود خویش را از غیر خویش بزرگتر مىشود و همان امخصوص می

ترین تکبرها تکبر بر خداوند در خوددارى از قبول حق و عدم اقرار به آن در  بزرگترین و سنگین

پرستش است. استکبار دو وجه دارد؛ اول اینکه اگر انسان قصد کند و بخواهد که بزرگ شود و این 



 

 

 

 
 

 3333هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال چهارم، شماره دو، پاييز و زمستان  فصلنامه نظريه 626 

  

 

مکان و زمانى باشد که بزرگى و استکبار در آن واجب است، آن  حالت در مورد چیزى یا در

که از   طوری جویی بهو برتری طلبی استکبار محمود و پسندیده است. دوم اینکه استکبار در افزون

نفس و وجود او چیزى که شایسته او نیست و از آن او نیست آشکار شود که این استکبار مذموم و 

س است آیاتى که در قرآن واردشده و همان است که خداى تعالى در ناپسند است و بر همین اسا

 (.493: 1731/ بقره( )راغب اصفهانی، 71« )وَ اسْتَکْبَرَ  أَبى»مورد شیطان گفت: 

در آن »این واژه با واژگانی همچون شرک و کفر ارتباط اساسی و وابستگی بنیادی دارد:  

(. 37-35)ص،  «...ه تکبّر ورزید و از کافران بودفرشتگان سجده کردند، جز ابلیس ک ۀهنگام هم

صورت حقیقی و در عمل، عامل به مبانی نظری  دار اصلی گفتمان مبارزه با استکبار که به پرچم

ره( با بینش خاص )ره( بود. امام)اسالم بود و توانست حکومتی اسالمی تشکیل دهد امام خمینی

د استکبار را برای امت واحدۀ اسالمی هشدار خود با علم به منابع قرآنی و حدیثی خطر وجو

ها در لسان ایشان مبارزه با استکبار ترین واژهتوان گفت که از کلیدیجرئت می و به داده است

له  ترین عامل بر سر راه تکوین امت واحدۀ اسالمی استکبار جهانی است. معظم زیرا مهم است؛

متحد نمودن مسلمانان و مقاومت و مبارزه مدام بر هوشیاری سران کشورهای اسالمی در جهت 

(. همچنین امام، همانند سایر متفکران 15/503تا: اند)امام خمینی، بیبا مستکبرین تأکید داشته

ترین اهداف غرب از استعمار کشورهای دیگر را  اسالمی، از استعمار غرب انتقاد کرده و مهم

زاد، داند)فوزی و صنم ها و... می لتهای سلطه و غارت ثروت م گسترش نفوذ و تقویت پایه

استعمار را عاملی برای جلوگیری از تشکیل امت واحده و تمدن  (، بنابراین امام29: 1791

 داند. اسالمی می

 ضرورت استمرار بیداري اسالمي

ای وجود ندارند، نوعی باور است که تقریباً بیداری اسالمی، که دربارۀ مفهوم آن وفاق اندیشه

یافته یکی گیرد. باورهای تعمیم های مسلمان و حتی آحاد مسلمانان را در برمی، گروههمه جوامع

های اجتماعی است. از زمان پیدایش بیداری اسالمی تاکنون، این  های جنبشاز منابع و سرچشمه

 .(211: 1721های اجتماعی در سطوح مختلف بوده است)شیرودی، جنبش بیداری همواره موجد

گری و بیداری جهان اسالم با پیروزی انقالب اسالمی معنا و مفهوم جدیدی بالتردید احیا

پیدا کرد و از مرحلۀ نظر به عمل و واقعیت رسید، اگرچه از حدود یك قرن قبلۀ اندیشمندانی 

الدین اسدآبادی در جهان اسالم ظهور کردند و ندای بازگشت به اسالم و  همچون سید جمال
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هایی نیز شکل گرفت،  ها و گروه دادند و در این مسیر نهضت میتقابل با فرهنگ غرب را سر 

ولی پیروزی انقالب اسالمی به همۀ مسلمانان اثبات کرد که مسئلۀ بازگشت به اسالم تنها یك 

(. از همین رهگذر 1727تواند واقعیت هم داشته باشد)محمدی،  خیال و نظر نبوده است بلکه می

هایشان از هر نظر  با چه بینشی امت اسالمی را به داشتهره( چگونه و )شود امام مشاهده می

وظیفۀ ما و همۀ مسلمین است، وظیفۀ علمای اسالم است، وظیفۀ دانشمندان »کند.  یادآوری می

مسلمین است، وظیفۀ نویسندگان و گویندگان طبقات مسلمین است که هشدار بدهند به ممالك 

ها باید خودشان را پیدا کنند، یعنی بفهمند که  ناسالمی که خودمان فرهنگ غنی داریم... مسلما

(. در موج جدید 12/720تا: امام خمینی، بی«)خودشان دارای یك فرهنگ و کشوری هستند

همفکر وی کوشیدند که سیاست را بر محور مرجعیت  بیداری اسالمی، امام خمینی و روحانیان 

هدف کمك کرد. برای تبیین این  بازگردانند. طیف مذهبی جنبش دانشجویی نیز به تحقق این

بازگشت به خویشتن انسان مسلمان »و « گرایی در سیاست معنویت»توان از اصالحات  اندیشه می

استفاده کرد. امام خمینی برای تحقق این هدف به تقویت حوزۀ علمیه پرداخت )والیتی، « ایرانی

 به بعد(. 213: 1792

 الق اجتماعيلزوم رعایت اعتدال در مسائل اعتقادي و اخ
/ 1: 1120اند)قرشی،  دانسته« برابری»شده است و آن را به معنی  گرفته« عدل»اعتدال از ریشۀ 

 است مساوات معنى و حکم در که است لفظى» گوید:(. راغب اصفهانی در تعریف عدل می701

 در - عِدْل و  عَدْل. رود مى کاربه هم مورد آن در مساوات، به عدل معنى بودن نزدیك اعتبار به و

-به و شود مى درک آگاهى و بصیرت با که است چیزهایى در عَدْل -ولى اند نزدیك به هم معنى

نویسد:  نیز در تبیین این واژه می« لسان العرب»(. مؤلف 551/ 1112راغب اصفهانی، «)رود مى کار

 پیدا قوام ،استقامت تناسب، معناى به و کیف است یا کم از لحاظ طرف دو بین حالتى اعتدال»

در قرآن برای بیان (. 177و  11/170: 1731)ابن منظور،   «است آمده نیز بودن موزون و کردن

شده است، البته   استفاده( 9)نحل/ «السَّبیل... قَصْدُ اللَّهِ عَلَى وَ»: قصد ۀمفهوم اعتدال بیشتر واژ

وَالَّذِینَ » ذلك:(، بین 9)رحمن/ «خْسِرُوا الْمِیزَانَلَا تُ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ» وزن:واژگانی چون 

 أُمَّۀً جَعَلْنَاکُمْ لِكَوَکَذَ»: وسط(، 43)فرقان/ «قَوَامًا لِكَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَکَانَ بَیْنَ ذَ

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ  قُلْ کُلٌّ مُّتَرَبِِّصٌ فَتَرَبَّصُوا»: سواء (117)بقره،/ «...ا لِِّتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِوَسَطً

 «بِأَمْرِهِ اللَّهُ یَأْتِیَ اصْفَحُوا حَتَّى اعْفُوا وَفَ» (، عفو:175)طه/ «مَنِ اهْتَدَى أَصْحَابُ الصِِّرَاطِ السَّوِیِِّ وَ
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هَكَ لِلدِِّینِ حَنِیفًا وَلَا أَنْ أَقِمْ وَجْ وَ»: حنیفلفظ  ،عقیده ۀحد و تحدید و یا در حوز (192)بقره/

ولی بیشترین کاربرد مفهوم   رفته است؛ کار نیز به این معنا به( 105)یونس/ «تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ

 و جائر بودن، موزون و وسطیت مقابل دیگر، جایگزین سوی از در استوا و قصد است.آن، 

 با و تعبیر شده است تندروی خشونت، اسراف، ظلم، آن به از گاهی که است بودن ناموزون

نیازمند  ،تنگاتنگ دارد و برای تحصیل آن ۀ، مدارا، استقامت، تدبیر، رابطعدالت چون موضوعاتی

سلوک و تربیت  و از آن در سیر ،آموزش و تمرین و کسب مهارت است که در علم اخالق

(، همچنین 5/244: 1129ی، اعتدال منشأ الهی دارد)کلیناز دیدگاه اسالم، . شودنفوس یاد می

 را الگوییکند و پیامبر اکرم)ص(  فی میمعرِّ تیّا هوب و متعادل امّتی را اسالمی خداوند، امّت

از ایشان پیروی و  ادهاو تطبیق دهای  دیدگاهاین امت باید خود را با نموده که معرفی شایسته 

 «الشَهیداً عَلَیکُمْ الرَِّسُولَ یَکُونَ وَ النِّاسِ عَلَی شُهَداء لِتَکُونُوا وَسطاً اُمَۀً جَعَلناکُمْ کَذلكَ وَ: »نماید 

وتفریط  تی که در هیچ امری، خواه نظری و خواه عملی، افراطیعنی امّ،ت میانهمّا .(117بقره/)

 استوارترین و ترین کوتاه اعتدال، رسم و راه در حدّ اعتدال است. آن های برنامه ۀکند و هم نمی

 است گمراهی چپ و راست به انحراف»  باره فرموده است: این مام علی)ع( درا. است تربیت راه

 . (14 ۀخطب البالغه، )نهج...«  است حق وسیع جاده میانه و مستقیم راه و

های  تواند باعث استحکام پایه روی در امور اعتقادی و باورهای مذهبی، می رعایت میانه

زیرا انسان با تدبّر در احکام اسالم و رهنمودهای عدالت اجتماعی در جامعۀ اسالمی تلقی شود؛ 

وتفریط دوری گزیده، راه کمال و سعادت دنیا و آخرت را در  تواند از افراط ائمۀ دین)ع( می

پیش گیرد. امام خمینی)ره( در بیان عمیقی، راه سالمت انسان را در طی نمودن جادۀ اعتدال و 

دان اى عزیز که چنانچه از براى این بدن صحت و داند: بوتفریط می دوری از انحراف و افراط

زاده نیز صحت و مرض و سقم  مرضى است و عالج و معالجى، براى نفس انسانى و روح آدمی

در طریق   و سالمتى و عالج و معالجى است. صحت و سالمت آن عبارت است از اعتدال

یت است)امام خمینی، انسانیت و مرض و سقم آن اعوجاج از طریق و انحراف از جادۀ انسان

غضب فاسد کند ایمان را، چنانچه فاسد کند سرکه عسل »(. ایشان با اشاره به حدیث 203: 1722

از صفات رذیله و   ( معتقد است که: حالت تفریط و نقص از اعتدال702/ 2: 1103)کلینی،« را

رذایل اخالقى و نیز از   طور حد افراط و تجاوز از حد اعتدال موجب مفاسد بسیارى است، همین

 (.175: 1722شمار است)امام خمینی،  موجب فسادهاى بی

 نتیجه
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آرمان تکوین امت واحدۀ اسالمی سنت قطعی خداوند است که نیل به این مهم با تبیین درست 

مبانی نظری آن و اجرای درست تعالیم قرآنی میسر خواهد بود، اما در عصر کنونی، امت اسالمی 

مل درونی و بیرونی بسیاری نیز بر اختالفات میان آن دامن زده است. در دچار تفرقه شده و عوا

همین راستا، مصلحان بزرگ جامعۀ اسالمی، اقدامات مختلفی را جهت یکپارچه نمودن مسلمانان و 

عنوان شخصیت  که امام خمینی)ره( به اندبرقراری اتحاد میان آنان در حوزۀ نظر و عمل انجام داده

های  صر کنونی، هم به لحاظ نظری و تئوریك و هم در عمل، توانست قابلیتجهان اسالم در ع

اسالم و مسلمانان را برای ادارۀ جامعه مطرح و عوامل بازدارندۀ اتحاد میان جوامع اسالمی را تبیین 

خود، با ارائۀ تئوری تشکیل حکومت   نماید. ایشان با شناخت و بینش عمیق سیاسی و دینی

های پیش روی جهان اسالم و تمدن  ها و چالش ت، مشکالت، نابسامانیاسالمی در عصر غیب

شدن سیاست  گرایی افراطی در بین مسلمانان، مطرح اسالمی را تفهیم نمودند. امام خمینی)ره(، فرقه

ها، فقدان رهبری واحد در جوامع اسالمی، وجود حاکمان ظالم و فاسد  سازی از سوی غربی جهانی

سلمان، ترویج اسالم آمریکایی و استقبال آگاهانه و ناآگاهانه برخی از در برخی از کشورهای م

های  ترین مشکالت و چالش مسلمانان از این سیاست و همچنین وابستگی به بیگانگان را از مهم

روی تمدن اسالمی برشمرده و احیای تفکر اسالمی، وحدت، خودباوری و استمرار بیداری پیش

ها و مشکالت جهان اسالم و پیشرفت تمدن  هایی برای رفع چالشعنوان راهکار اسالمی را به

ها و اجرای صحیح تعالیم قرآنی، جامعۀ اسالمی را اسالمی ارائه نمودند که دستیابی به این ویژگی

 سازد. سوی رشد و ترقی و اتحاد در صفوف مسلمانان رهنمون می به

 منابع 
 قرآن کریم 

 البالغه نهج 

 اول ، قم: مکتب االعالم االسالمی معجم مقاییس اللغه(، 1101، ) ابن فارس، احمد بن فارس ، 

 ،صادر دار، بیروت: العربلسان (،1115) مکرم، بن محمد ابن منظور. 

 انتشارات تهران: رسولى، هاشم سید ، ترجمۀاسالم پیامبر( ص)محمد گانى(، زند1735هشام، ) ابن 

 کتابچى.

 ( ،1721اربلى، على بن عیسى ،)(، تبریز: بنى هاشمىالقدیمۀ -ۀ في معرفۀ األئمۀ) طكشفالغم ق . 

 ( ،1115اصفهانی، حسین بن محمد ،)دمشق: دارالعلم الدار الشامیۀ.المفردات في غریب القرآن ، 



 

 

 

 
 

 3333هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال چهارم، شماره دو، پاييز و زمستان  فصلنامه نظريه 622 

  

 

 ( ،1725افرام، فؤاد .)ترجمۀ محمد بندرریگی، تهران: انتشارات اسالمی.منجد الطالب ، 

 ( ،1732امام خمینی، سید روح اهلل ،) تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام امامصحیفه ،

 خمینی.

 ( ،1722امام خمینی، سید روح اهلل ،)تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.چهل حدیث  ، 

 ( ،1722امام خمینی، سید روح اهلل ،)تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار  حکومت اسالمى، والیت فقیه ،

 امام خمینى.

 قم: موسسۀ البعثۀ، قسم الدراسات  البرهان في تفسیر القرآن (، 1115اشم بن سلیمان، )بحرانى، ه ،

 اإلسالمیۀ.

 ه.ش. 11/12/1791 بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 

 ( ،1792پیشوایی، مهدی ،)قم: دفتر نشر معارف.تاریخ اسالم )از جاهلیت تا رحلت پیامر اسالم ، 

 ( ،1732جعفریان، رسول ،) تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت 0سیاسي اسالم، جلد تاریخ ،

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 ( ،1723حرِّانی، شیخ ابو محمّد ،)زاده، قم:  ، ترجمۀ صادق حسنتحف العقول عن آل الرّسول

 انتشارات آل علی.

 ( ،1714دهخدا، علی اکبر ،)تهران: انتشارات دانشگاه تهران.لغت نامه ، 

 اسالمى. تبلیغات قم: دفتر (، تفسیر کبیر، چهارم،1117) عمر،بن  رازى، محمد 

 دفتر تبلیغات اسالمى قم: .میزان الحکمه(، 1742، محمد محمدی )رى شهرى. 

 نجفى. مرعشى اهللآیۀ قم: کتابخانۀالمأثور،  تفسیر فى المنثور الدر (،1101الدین، )سیوطی، جالل 

 میقات انتشارات: ، تهران عشرى اثنا یرتفس(، 1747احمد، ) بن حسین عبدالعظیمى شاه . 

 ( ،1731طباطبایی، محمدحسین ،)سید محمدباقر،  همدانى ، ترجمۀ موسوىالمیزان في تفسیر القرآن

 قم. علمیه حوزۀ مدرسین جامعۀ اسالمى انتشارات : دفتر قم

 بالغى،  وادمحمدج مقدمۀ با: تحقیق ، القرآن تفسیر فى البیان مجمع(، 1732حسن، ) بن فضل طبرسى

 ناصرخسرو. انتشارات: تهران

 ( ،1729عمید، حسن ،)جلد اول، تهران: انتشارات اشجع.فرهنگ فارسي عمید ، 

 ،هجرت انتشارات:  قم، العین(، 1110)احمد بن خلیل فراهیدى . 

 فصلنامه علمي ، «تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی»(، 1791زاده، ) فوزی، یحیی و محمودرضا صنم

 .3-10 ، صص9، شماره 1791، سال سوم، زمستان هشي تاریخ فرهنگ و تمدن اسالميپژو –
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 ( ،1723فوالدی، محمد ،)شماره  -، سال هفدهموحدت جهان اسالم در اندیشۀ امام خمینی استراتژی

124. 

 ( 1724قرشی، علی اکبر ،)تهران: دارالکتب االسالمیه.قاموس قرآن ، 

 تهران: حیدری.الکافي(. 1129) ب بن اسحاقکلینی رازی، ابوجعفر محمد بن یعقو ، 

 ،الحسین. محبى دار : ، تهرانمن هدي القرآن(، 1119محمدتقی، ) سید مدرسى 

 قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و جامعه و تاریخ از نگاه قرآن(، 1790یزدی، محمدتقی، )مصباح ،

 پژوهشی امام خمینی.

 ( ،1740مصطفوی، حسن ،)تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.نالتحقیق في كلمات القرآ ، 

  ،تهران: انتشارات صدرا.مجموعه آثارمطهری، مرتضی ، 

 ( ،1747مکارم شیرازی، ناصر ،)تهران: مدرسۀ امام امیرالمؤمنین.تفسیر نمونه ، 

 قم: نشر معارف.فرهنگ و تمدن اسالمي(، 1792اکبر، ) والیتی، علی ، 

 ( ،1721شیرودی، مرتضی ،)مجموعه مقاالت(، انداز آینده و هدایت آنچشم، بیداري اسالمي( ،

 تهران: مجمع تقریب مذاهب اسالمی.

 ،های حقوق و  ، مجلۀ دانشکده«بازتاب انقالب اسالمی در جهان اسالم»(، 1727) محمدی، منوچهر

 علوم سیاسی.


