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تاریخ دریافت 7233/70/73 :؛ تاریخ پذیرش نهایی7233/73/34:

وحدت جهان اسالم از دیدگاه امام خمینی(ره)

***

دکتر احمد آذین* /محمدرضا قائدی** /دکتر علیرضا گلشنی

چكیده
هر چند جهان اسالم به دلیل منابع انسانی و طبیعی و ذخایر استراتژیک و از سویی اشتراک دینی،
دارای قابلیتهای فراوانی برای تبدیل شدن به یک قدرت اثر گذار در هندسه قدرت جهانی است اما
بهدلیل برخی عوامل و زمینههای داخلی و خارجی ،دچار چالشهای جدی است و تاکنون از این
پتانسیل عظیم استفاده شایستهای نشده است .این پژوهش به دنبال بررسی چالشها و آسیبهای
دنیای اسالم از منظر وحدت اسالمی با تکیه به دیدگاههای امام خمینی (ره) میباشد .در این راستا،
رویکرد قرآن به وحدت ،دیدگاه امام خمینی (ره) پیرامون وحدت ،موانع و چالشهای فراروی وحدت
جهان اسالم و رویکرد غرب پیرامون اسالم مورد بررسی قرار گرفته و به راهکارهای تقویت وحدت در
بین مسلمانان نیز اشاره شده است.
کلید واژهها
جهان اسالم ،وحدت اسالمی ،امام خمینی (ره) ،ناسیونالیسم افراطی ،انقالب اسالمی.

* عضو هیاتعلمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی ،و احد شهرضا ،ایران
**عضو هیاتعلمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،ایران

***عضو هیاتعلمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی ،و احد شهرضا ،ایران
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مقدمه
گر چه قرنهاستت از عظمتت و شتکوه و جتالل تمتدن استالمی متیگتذرد امتا بستیاری از
اندیشمندان غربی ،رشد و توسعه غرب را مدیون استالم متیداننتد .متارتین کرامتر دربتار ع تر
طالیی تمدن اسالمی اینگونه میگوید« :در سال  ،0111اگر کسی زبان عربی نمی دانست ،نمتی
توانست مدعی داشتن معرفت حقیقی باشد ...شک نیست که سلسلههای استالمی ،ابرقتدرتهای
سیاسی ،نظامی و اقت ادی آن روز بودند .اگر در سال  0111جتایزه نتوبلی وجتود متی داشتت،
تقریباً تمام این جوایز به طور انح اری به مستلمانان تعلتم متیگرفتت» ( .)Fuller, 2004:1امتا
مدتی طوالنی است این چراغ روشن تمدن اسالمی نمتی درخشتد .آیتا عوامتل و زمینتههای آن
داخلی است یا عوامل خارجی باعث ضعف جهان اسالم شده است؟ آیتا تمتدن استالم همننتان
خفته خواهد ماند یا بیدار خواهد شد؟
آرنولد توین بی ،تاریخ نگار معترو انگلیستی در کتتاب «تمتدن در بوتته آزمتایش» معتقتد
است«:پان اسالمیسم خوابیده است ،اما اگر مستضعفین جهان بر ضد سلطه غرب شتور کننتد
و تحت یک رهبری قرار گیرند ،این خفته بیدار خواهد شد و بانگ این شتور ممکتن استت در
برانگیختن روح نظامی اسالمی موثر افتد و اسالم بار دیگر برای ایفای نقش تتاریخی ختود قیتام
کند» (والیتی.)702 : 0831 ،
توین بی ،خروج از انقیاد و سلطه غرب و رهبری واحد در جهان اسالم را شرط احیای این
تمدن عظیم می داند ،مساله ای که تنها با وحدت مسلمین شکل خواهد گرفت .از نظر امام
خمینی (ره)« ،وحدت» ،فلسفه وجودی و هد نهایی حکومتهاست« .تشکیل حکومت برای
حفظ نظام و وحدت مسلمین است ،چنانکه حضرت زهرا (ع) در خطبه خود می فرماید که
امامت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است» .پرهیز از اختال و تمسک به
وحدت و همبستگی مسلمانان از نظر امام خمینی (ره) به قدری اهمیت دارد که در فتوایی
فرموده اند « :در وقوفین متابعت از حکم قضاوت اهل سنت الزم و مجری است اگر چه قطع به
خال داشته باشید» (صحیفه امام ،ج  .)27: 01از نظر امام خمینی(ره) « ،دولتهای اسالمی
اگر با هم اتحاد پیدا بکنند ،در سایه اتحاد ،احتیاج به هیچ چیز و هیچ قدرتی ندارند» (بیانات
امام خمینی (ره).)0821/01/2 ،
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گفتار اول :موقعیت جغرافیایی ،انسانی جهان اسالم
اکنون حدود ش ت کشور مستقل که بیش از پنجاه درصد جمعیتت آنهتا مستلمانند و نیتز
اقلیتهای مسلمان در سایر کشورها ،جهان اسالم را تشکیل میدهند که به لحاظ جغرافیایی در
پهنه جهانی انتشار یافتهاند (رجاء .)11: 0831،کشورهای اسالمی در حال حاضتر از میتان 037
کشور جهان 72 ،کشور را به خود اخت اص داده اند .در قاره اروپتا ،قبتل از تجزیته یوگستالوی،
تنها کشور مسلمان اروپایی ،کشور آلبانی بود .بیش از  21درصد جمعیتت ایتن کشتور مستلمان
هستند که به سبب برخورداری از موقعیت جغرافیایی ،اقت تادی و سیاستی ویتژه ،متورد توجته
قدرتهای گوناگون استعماری و کشورهای بتزر بتوده استت (امیردهتی .)017: 0831 ،بعتد از
تجزیه یوگسالوی ،کشور بوسنی و هرزگوین با  1/7میلیون نفر سکنه و بتا  11درصتد مستلمان،
دومین کشور مسلمان اروپایی به شمار میآید (گلی زواره.)703 :0827 ،
در قاره آسیا ،از میان  83کشور آسیایی 70 ،کشور جز کشورهای اسالمی محسوب میشوند.
وسیعترین و پرجمعیتترین کشور اسالمی آسیایی ،اندونزی با  777میلیون نفتر و بتا مستاحت
 7/117/171کیلومتر مربع (ناصری داوودی )0831 ،و کوچک ترین آن ،مالدیو با مستاحت 733
کیلومتر مربع است .مساحت کل کشورهای استالمی در قتاره آستیا  01/028/327کیلومترمربتع
می باشد که با محاسبه کشورهای تتازه بته استتقالل رستیده آستیای مرکتزی بته 01/780/321
کیلومتر مربع میرسد .در قاره آفریقا ،از میان  73کشتور آفریقتایی ،غیتر از م تر کته در 0377
متتیالدی بتته استتتقالل رستتید 03 ،کشتتور دیگتتر آن در دهتتههای  0371و  0321بتته استتتقالل
رسیدهاند و کل مساحت  71کشور آفریقائی  07/223/030کیلومترمربع میباشد که کم وستعت
ترین آن کومور با  0/232کیلومترمربع و وستیعتترین آن ستودان بتا  7/717/307کیلومترمربتع
میباشد .بر این اساس ،جهان اسالم از لحاظ جغرافیایی ،وسعت قابل مالحظهای از کره خاکی را
در بر میگی رد .گستره آن حدود یازده هزار کیلومتر طتول جغرافیتایی ،از غربتیتترین نقطته در
شمال آفریقا تا جزایتر جتاوه انتدونزی و حتدود  2هتزار کیلتومتر عترغ جغرافیتایی ،از شتمال
قزاقستان تا جنوب سودان را در بر میگیرد (عسگری.)0832 ،
سرزمینهای اسالمی بین  71درجه غربتی (از ن تف النهتار گرینتویچ) و  011درجته طتول
شرقی و نیز بین  01درجه عرغ جنوبی و  71درجه عرغ شمالی از خط استوا قرار گرفتتهانتد.
غربی ترین کشور اسالمی ،در غرب آفریقتا واقتع استت کته ستنگال نتام دارد و شترقیتترین آن
اندونزی می باشد که در آسیای جنوب شرقی قرار دارد .بین غربتی تترین و شترقیتترین کشتور
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مسلمان بیش از  01ساعت اختال زمان وجود دارد .ترکیه و آلبتانی ،شتمالی تترین و انتدونزی
جنوبی ترین کشور مسلمان و نیز تنها کشور اسالمی آسیاست که بخش اعظتم آن در نتیم کتره
جنوبی قرار دارد .کشورهای اندونزی ،بحرین ،مالزی ،مالدیو و کومور در میان کشورهای استالمی
موقعیتتت مجمتتع الجزایتتری و جزیتترهای دارنتتد ولتتی بتتالعک  ،کشتتورهایی نظیتتر افغانستتتان،
بورکینافاسو ،چاد و مویتانی در خشکی مح ور بوده و به دریا راه ندارند .کتل کشتورهای جهتان
اسالم بیش از  72میلیون کیلومتر مربع مساحت دارند(گلی زواره.)20 :0827 ،
قاره آسیا در بین خشکیهای بزر جهان  27درصد سکنه مسلمان را به خود اخت اص داده
است 77 .درصد مسلمانان در کشورهای عربی و  01درصد مسلمانان در کشورهای عربی و 01
درصد در آفریقا زندگی می کنند .اندونزی ،بنگالد و پاکستان به تنهایی ،بیش از  11درصد سکنه
جهان اسالم را تشکیل میدهند (همان .)23 ،پرجمعیت ترین کشور اسالمی اندونزی و کم جمعیت
ترین کشور مسلمان ،مالدیو است .میانگین تراکم نسبی کشورهای اسالمی حدود  018نفر در
کیلومتر مربع است که بیشترین آن با  221نفر در کیلومترمربع مربوط به بنگالد و کمترین آن به
جمهوری عربی صحرای باختری اخت اص داد (همان .)23 ،بیش از یک میلیارد و دویست میلیون
نفر ،جمعیت جهان اسالم ،برآورد شده است (عسگری.)0832 ،

گفتار دوم :وحدت در اسالم
الف) مفهوم وحدت در قرآن
«وحدت» امت اسالمی به معنای تحقم وحدت اسالمی در مجموعه امت اسالم و سراسر
ن
جهان اسالم است ،به گونهای که در نهایت ،نوید بخش تشکیل امت واحد اسالمی باشدَ « :و ِا َّ
هذِهِ اُمَّتکُمˆ اُ َّمةً واحِدَهً وَ اَنَا رَبُّکُم فَاتَّقُونِ /و همانا این امت شماست ،امتی یگانه و من پروردگار
شما هستم .از من پروا کنید» (سوره مومنون ،آیه .)77
در تفکر دین هرگز مراد از وحدت ،کن ار نهادن سایر مذاهب نیست .وحدت اسالمی به
کارگیری ابزار تحقم امت واحد ،به عنوان یک آرمان نهایی ،در سطح جوامع و جهان اسالمی
خواهد بود:
« وَاعتَ ِمُوا بِاهللِ هُوَ مَوالکُم فَنِعمَ المَولی وَ نِعمَ النَّ یرُ» (سوره حج ،آیه  .)23بنابراین از نظر
مفهومی وحدت اسالمی ،از جهت رو و ابزارمندی آن شامل تمامی ت میم سازیها،
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سیاستگذاریها ،اتخاذ رو های واحد ،بهرهگیری از امکانات مشترک و تدابیری میشود که
نتیجه و پیامد آن ،تحقم وحدت امت اسالمی است .از این رو خداوند میفرماید « :وَاعتَ ِمُوا
بِحَبلِ اهللِ جَمیعاً وَ ال تَ َفرَّقُوا »( سوره آل عمران ،آیه .)018
از منظر آیات قرآن ،وحدت کلمه امت اسالم ،وحدت دینی و اسالمی است و به عنوان شیوه
و ابزار تحقم اهدا و مقاصد دینی و الهی تلقی میشود .همننین تفرقه و اختال در دین و از
بین رفتن وحدت امت اسالم را با اقامه دین حم و آیین توحیدی منافی دانسته میفرماید:
«اَقیمُو الدّینَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فیهِ» (سوره شوری ،آیه .)08از سوی دیگر ،به شدت کسانی را که در
پی اختال افکنی هستند و یا در پی ایجاد وحدت بین امت اسالمی نیستند ،سرزنش و مذمت
میکند و آن را مانند ملل پیشین قلمداد نموده که پ از هدایت الهی ،باز به سمت اختال
تمایل یافتند و سزاوار عذاب عظیم شدند« :وَ ال تَکُونُوا کَالذَّینَ تَفَرَّقُوا وَ اخ َتلَفُوا مِن بَعدِ ما جا َء
هُمُ البَیِنّاتُ وَ اُولئِکَ لَهُم عَذابٌ عَظیمٌ» (آل عمران.)017 :
بنابراین وحدت از منظر دینی امری م طلوب و بدان بسیار سفار و تاکید شده است به
گونه ای که اقامه دین در پرتو وحدت امت اسالم است .این وحدت ،در قلمرو حکومتها و
جوامع اسالمی و در میان ملل مسلمان« ،وحدت سیاسی» نام دارد (فوالدی.)22-23 :0832 ،

ب) وحدت اسالمی از نظر امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره) ،منظور از وحدت اسالمی و امکان تحقم آن را اینگونه بیتان متی کننتد« :
در صورتیکه پیروان مکتب سرمایه داری و کمونیسم با آن تباینی که دارند ،با هتم متحتد شتده
اند و یهود و ن اری اختالفات جزئی خود را نادیده بگیرند ،و ]شما[ بترای دفتاع از استالمتان در
یک صف قرار گیرید» (صحیفه نور ،ج .)773 :07
امام خمینی(ره) وحدت را «عامل قدرت» و تفرقته را موجتب «سستتی پایته دیانتت» تلقتی
کرده و هشدار می دهد که «تفرقه موجود در بین کشورهای مسلمان یا از خیانت سران ممالتک
اسالمی و یا جهل و بی اطالعی آنان است ...سنی و شیعه مطرح نیست ،در اسالم کترد و فتارس
مطرح نیست ،در اسالم همه برادر و با هم هستیم .یتک دستته از مستلمانان ستنی ،یتک دستته
حنفی و دسته ای حنبلی و دسته ای اخباری هستند ...در یک جامعهای که همه می خواهند بته
اسالم خدمت کنند و برای اسالم باشند این مسائل نباید مطرح شتود .متا همته بترادر و بتا هتم
هستیم ...اینها دلیل اختال نیست ،ما نباید با هم اختتال و یتا یتک تضتادی داشتته باشتیم.
737

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال ششم ،شماره  ،32بهار  7232ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برادران شیعه و سنی باید از هر اختالفی احتراز کنند .امروز اختال بین ما ،تنها به نفع آنهایی
است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا سایر فرق .آنها می خواهنتد
نه این باشد و نه آن ،راه را این طور می دانند که بین این دو اختال بیندازند .ما باید توجته بته
این معنی بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهتل توحیتد هستتیم و بایتد
برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت کنیم» (همان.)773 ،
یا در جای دیگر می فر مایند« :مسلمانان به دستورات اسالمی رفتار کنند و وحدت کلمه
خود را حفظ نمایند و از اختال و تنازع که مایه شکست آنهاست دست بکشند» (صحیفه نور،
ج  .)718 :0از نظر امام خمینی(ره) «آن روزی که این وحدت از بین برود ،مر همه ما و به
باد رفتن همه نوامی و به باد رفتن زحمتهای انبیا ،نسبت به کشور خودمان و نسبت به
کشورهای دیگر به باد فنا خواهد رفت» (همان.)781 ،
« اگر ان شاء اهلل آن وحدت بین مسلمین و دولتهای کشورهای اسالمی که خداوند تعالی و
رسول عظیم الشانش خواسته اند و امر به آن و اهتمام در آن فرموده اند حاصل شود ،دولتهای
کشورهای اسالمی با پشتیبانی ملتها می توانند یک ارتش مشترک دفاعی بیش از صد میلیونی
تعلیم دیده ذخیره و یک ارتش دهها میلیون زیر پرچم داشته باشد که بزر ترین قدرت را در
جهان به دست آوردند» (صحیفه نور ،ج  .)37: 03به نظر امام« ،ما محتاج به وحدت هستیم در
سال یان دراز ،همیشه قرآن کریم به ما دستور داده و به مسلمین دستور وحدت داده برای سراسر
ال وحدت را محقم کنیم» (صحیفه نور،
عالم و در سراسر تاریخ .ما محتاج به این هستیم که عم ً
ج « .)07 :03وحدت مذهبی است که این اجتماع عظیم و فشرده را ایجاد میکند .اگر عالقه به
استقالل دارید ،وحدت مذهبی داشته باشید» (صحیفه نور ،ج.)21: 0
اهمیت وحدت برای امام خمینی(ره) تا آن اندازه است که فرمودهاند« :ما برای دفاع از اسالم
و ممالک اسالمی و استقالل ممالک اسالمی در هر حال مهیا هستیم .برنامه که برنامه اسالم
است ،وحدت کلمه مسلمین است ،ات حاد ممالک اسالمی است .برادری با جمیع فرق مسلمین
است در تمام نقاط عالم هم پیمانی با تمام دول اسالمی است در سراسر جهان» (همان.)38،
«سالطین اسالم ،اینها مسؤولیت شان خیلی زیاد است .شاید بیشتر از همه طبقات باشد.
اسالم االن به دست این طبقه است .آنها مسؤولند بر حفظ اسالم و حفظ وحدت کلمه اسالم و
حفظ احکام اسالم و معرفی کردن اسالم» (همان« .)003،تنها راه بازیابی عظمت و عزت و
شکوه بینش اسالم و مسلمین ،مسؤولیت پاسداری وحدت و برادری دینی ،تنها ضامن استقالل
733

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ وحدت جهان اسالم از دیدگاه امام خمینی(ره)

سرزمینهای اسالمی است» (همان .)037،از نظر امام«،رمز پیروزی مسلمین در صدر اسالم،
وحدت کلمه و وحدت ایمان بود» (صحیفه نور ،ج.)13 :2

ج) موانع تحقق وحدت اسالمی
 -1دوری از اسالم ناب
امام خمینی (ره) ،مشکالت جهان اسالم را دور افتادن از اسالم واقعی ،عدم توجه بته تعتالیم
قرآن ،رخنه فرهنگ استعماری ،زیر نفوذ بودن کشورهای استالمی و ستران کشتورهای استالمی،
دور افتادن از اسالم و حقایم آن و عمل کردن به اسالم ،عدم تفاهم بینالمللی میتان کشتورهای
اسالمی ،سرسپردگی حکومتای مسلمین و دخالت قدرتهای بتزر  ،ذکتر متیکننتد ،کته اگتر
دولتها و ملتها ی اسالمی بتوانند بر مسائل و موانع و مشکالت موجود بر سر راه جهتان استالم
فایم آیند ،آن گاه میتوانند قدرتی بزر در جهان به نام جهان اسالم ایجاد کنند و ایتن جهتان
ایجاد نمیشتود مگتر از راه وحتدت (عیستینیتا .)012 :0837 ،وحتدت و بترادری بتا گروههتا و
فرقههای مختلف مسلمانان جهان با دولتهای اسالمی برای مبارزه بتا حکومتهتای استتکباری
دنیا و اسرائیل صهیونیست (داستانی.)72 :0831 ،
علت اینکه دنیای اسالم مشکالت فراوان دارد از نظر امام(ره) ،این است که ما به اسالم عمتل
نمی کنیم ،جهان اسالم به اسالم عمتل نمتیکنتد (در جستتجوی راه از کتالم امتام ،دفتتر ،07
 .)2 :0827پ راه چاره نجتات جهتان استالم ،عمتل کتردن بته استالم استت .از دیتدگاه امتام
خمینی(ره) «بزر ترین درد جوامع اسالمی این است که هنوز فلسفه واقعی بستیاری از احکتام
الهی را درک نکرده اند و حج با آن همه راز و عظمتی که دارد هنوز به صورت یک عبارت خشک
و یک حرکت بی حاصل و بی ثمتر بتاقی مانتده استت» (همتان .)22 ،امتام خمینتی(ره) علتت
بدبختی جهان اسالم را در این می داند که اینها (کشورهای اسالمی) خودشتان را پیترو استالم
می دانند .لکن آنی که اسالم هست اصالًخبری از آن نیست ؛ اسالمی که در قرآنش بتا صتراحت
می گوید که نباید سلطه جویتان عتالم ،کفتار عتالم بتر مستلمین مستلط بشتوند و ستلطه پیتدا
بکنند(همان ...«.)27 ،ملتها باید برگردند به صدر اسالم ،اگر حکومتها هم با ملتها برگشتتند
که اشکالی نیست و اگر برنگشتند ملتها بایتد حستاب خودشتان را از حکومتهتا جتدا کننتد»
(همان.)71-70 ،
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از نظر امام خمینی(ره) ،تنها راه و داروی درمان دردهای جوامع اسالمی ،صرفاً احیای
«اسالم ناب محمدی» است .اسالم ناب ،وحدت بخش مسلمانان ،از هر نژاد ،زبان و قومیتی
است« .اسالم ناب محمدی ،اسالم فقرای دردمند ،اسالم پابرهنگان ،اسالم تازیانه خوردگان،
تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ،کوبنده سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون آشام ،نابود کننده
اسالم رفاه و تجمل و اسالم التقاط و اسالم ساز و فرومایگی ،اسالم مرفهین بی درد و در یک
کلمه اسالم آمریکایی می باشد»(در جستجوی راه از کالم امام ،دفتر .)811 : 0827 ،01اسالم
ناب در اندیشه امام خمینی (ره) ،منظومه و مجموعه فکری و عملی جامعی است که از غنای
مطلم برخوردار بوده و در ارتباط با زندگی انسان برنامههای دقیم و همه جانبه به همراه دارد
(مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی ،ج .)17: 0821،08
 -2دولتهای خودکامه ،مستبد و وابسته در کشورهای اسالمی
حکومتها و رژیمهای مستبد در کشورهای اسالمی ،مخل آزادی بتوده و بتا منتافع مردمتی
سازگاری ندارند و دولتهای وابسته و ضد مردمی بوده ،مانع اصلی حرکتهتای همستو ،وحتدت
گرا در جهت م الح جهان اسالم می باشد .از این رو ،رهایی از یوغ رژیمهای ضد مردمتی ،یکتی
از ارکان اساسی اندیشه سیاسی امام خمینتی (ره) در نظریته وحتدت متیباشتد« .بتر انتداختن
طاغوت یعنی قدرتهای ناروایی که در سراسر وطن اسالمی برقترار استت وفیفته همته ماستت.
دستگاهها ی دولتی جابر و ضد مردم باید جای خود را به موسسات خدمات عمومی بدهد و طبم
قانون اسالم اداره شود و به تدریج حکومت اسالمی مستتقر گتردد» (در جستتجوی راه از کتالم
امام ،دفتر اول.)032 : 0827 ،
از نظر امام خمینی(ره) ،چون حکومتها ،منتخب مردم نیستند لذا به اصل وحدت نیز
توجهی ندارند چرا که « اگر حکومت کنندگان کشورهای اسالمی نماینده مردم با ایمان و مجری
احکام اسالمی بودند ،اختالفات جزئی را کنار میگذاشتند دست از خرابکاری و تفرقه اندازی بر
میداشتند و متحد میشدند و ید واحده می بودند» .دولتهای مستبد ،غالباً بهدلیل جدایی از
مردم برای تثبیت موقعیت خود در کشور ،به قدرتهای سلطه گر خارجی متوسل میشوند و از
این رو ،بیش از آنکه در خدمت مردم خود باشند ،به حامیان خارجی خود خدمت میکنند.
تکیه بر دولتهای اجنبی و اعتماد به آنها ،موجب تحقیر شده ،تع بات قومی و نژادی
تجلی پیدا میکند و به بروز اختالفات داخلی منجر میگردد (موثقی.)813 :0823 ،
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وجود حکومتهای خودکامه و نبود نهادهتا و بنیانهتای متردم ستاالرانه از متدرن و ستنتی
زمینه ساز شکل گیری جنبشهای خشن سلفی در جهان اسالم به ویژه در دهههای اخیر شتده
است .استبداد کمال آتاتورک در ترکیه ،رضتا ختان در ایتران ،ایتوب ختان در پاکستتان ،جمتال
عبدالناصتتر در م تتر ،خانتتدان ستتعودی در عربستتتان و ستتوکارنو در انتتدونزی نمونتتههایی از
استبدادهایی است که جذابیت راههای رادیکال و بنیتاد گرایانته را افتزایش دادهانتد (هوشتنگی،
.)037 :0833
بیشتر کشورهای جهان اسالم به ویژه در شبه جزیره عربستان و آستیای مرکتزی و قفقتاز از
عدم مشروعیت سیاسی رنج می برند .عدم اعتماد و اتکای دولتمردان این کشور به ملت ختود از
یکسو و بدبینی به همسایگان مسلمان خود از سوی دیگر باعث شتده تتا ایتن دولتمتردان بترای
حفظ و بقای رژیم سیاسی خود به قدرتهای فرا منطقهای و جهانی متوسل شوند .این وابستگی
سیاسی باعث ایجاد پیمانها ی متعدد دو جانبه و چند جانبه بین این کشورها و قدرتهای سلطه
گر جهانی شده است که این پیمانهتا و اتحادهتا بتا ختود تعهتداتی را بته همتراه دارد .همتین
محدودیتها و تعهدها باعث شده کشورهای مسلمان توان ت میمگیری در زمینههای سیاستی و
اقت ادی را به صورت مستقل نداشته باشند بهطوریکته در رابطته بتا مستائل مختلتف جهتانی،
کشورهای جهان اسالم خط مشیها ی سیاستی مختلفتی را در پتیش گرفتته و بتر ستر مستائل
سیاسی مشترک ،از جمله وحدت جهان اسالم به توافتم نمتیرستند .در مجمتوع وابستتگیهای
متنوع دولتها ی جهان اسالم به قدرتهای جهانی در گذشته و حتال ،زمینته را بترای مداخلته و
توسعه شکا ها و جدایی و تجزیه جهان اسالم فتراهم کترده و بتی ثبتاتی ،کشتمکش ،رقابتت و
گستر اتکا به دولتهای غیراسالمی را سبب میگردد (حافظ نیا ،زرقانی .)071 :0830
رینارد لیتل ( )0337براساس مفهوم «تعادل قتوا»  8نتوع حکومتت را مطترح متیکنتد-0 :
یکپارچه؛ -7چندباره؛  -8بی نظم یا اقتدار گریتز .حکومتهتای یکپارچته ،حکومتهتای تقریبتاً
قدرتمند هستند که قدرت آنان با حمایت یا دست کم بدون مخالفت مردم به گونه ای مشروع و
انح اری حفظ می شود .حکومتهای چند پاره ،بیش از انح ار ،قتدرت ختود را بتر ستلطه بنتا
نهاده اند .سرانجام ،حکومت درگیر بی نظمی ،از سنخ حکومتهای بسیار ضعیف استت و قتدرت
در آن چند پاره و از مشروعیتی بسیار ناکارآمد برخوردار است ،بته نحتوی کته هتیچ گروهتی از
امکان الزم برای کنترل حکومت مرکزی برختوردار نیستت و در واقتع ایتن کشتورها در شترایط
جنگ داخلی به سر میبرند (.)Buzan, 1983:21-22
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در سایه حادثه  00سپتامبر و تدوین راهبرد امنیت ملی آمریکا در سپتامبر  7117بتهطتور جتدی
مفهوم «دولتهای ورشکسته» در مرکز توجه دولت آمریکا قرار گرفت و آن را تهدیتدی بترای ایتاالت
متحده در نظر گرفت ( .)Carment, 2003: 407در حال حاضر راهبترد امنیتتی آمریکتا ،معطتو بته
دولتهای ورشکسته است .لذا در آینده نیز این کشورها ،همننان کانونهای بحتران در ستطح جهتان
اسالم محسوب خواهند شد و چه بسا که دولتهای جدیدی نیز در این ورطه امنیتی قرار گیرند.
در عمل ،چهره جدیدی از گرایشهای امپریالیستی در الگتوی نتوین رفتتار ختارجی ایتاالت
متحده بعد از  00سپتامبر  7110را تداعی متیکنتد ( ،)Bilgin & Morton, 2002: 89حرکتتی
که به دنبال ساختن چهرهای از آمریکا به عنوان «امپراتتوری خیرختواه» استت کته هتدفی جتز
صتیانت از منتافع نظتام جهتانی نتدارد ( .)Kagan, 1998: 24-34بتالتبع ،نتیجته تعقیتب ایتن
سیاستها توسط آمریکا ،تداوم واگرایی در سطح جهان اسالم خواهد بود .امروزه محیط سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی این دولتها موجب بروز بحرانهایی شده است که غرب در متدیریت تشتدید
این بحرانها دخیل است (عیوضی.)020-027 :0832 ،
از نظر مردم ساالری ،جهان اسالم در وضعیت مناسبی قرار نتدارد .براستاس شتاخر متردم
ساالری اکونومیست در سال  7113میالدی ،تنها کشورهای متالزی و انتدونزی در میتان هفتتاد
کشور اول دارای مردم ساالری قرار دارند .سنگاپور در رتبته  ،37فلستطین ،بوستنی هرزگتوین و
ترکیتته بتته ترتیتتب در رتبتتههای  32 ،37و  32قتترار دارنتتد .پاکستتتان در رده  ،013م تتر ،003
افغانستان  ،083سودان  ،012عربستان  020از میان  022کشور متورد بررستی قترار دارنتد .بته
ویژه این مساله در مورد م ر و عربستان بسیار قابل تامل است (.)Economist, 2008
 -3اختالفات داخلی در کشورهای اسالمی
چالش دیگر پیش روی جهان اسالم ،بروز اختالفات داخلی است .این اختالفات را میتوان به
سه دسته کلی تقسیم کرد:
 - 0اختالفات قومی ،قبیله ای و فرقهای؛
 - 7اختالفات ناشی از وجود اقلیتهای مذهبی ،نژادی و زبانی؛
 - 8اختالفات سیاسی و ایدئولوژیکی.
مقام معظم رهبری در این خ وص میفرمایند:
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«امروزه در دنیای اسالم ،مهمترین خطری که ما را تهدید میکند ،تفرقه است ...این درست
همان نقطهای است که صهیونیستها و آمریکاییها از آن زیان میبینند و همه تال خود را
علیه آن به کار انداختهاند .اختالفات قومی ،مذهبی ،طایفهای ،سیاسی و ارضی ،همه تحریک
شده دشمنان است .زمینهها ی این گونه اختالفات در بین خود ما وجود داشته ،منتها ما غفلت
کردهایم و آن زمینهها را از بین نبردهایم ،آنها هم آمدهاند از غفلت امت اسالمی استفاده
کردهاند و این اختالفات را تشدید کردهاند و ما را به جان هم انداختهاند» (بیانات در دیدار با
شرکت کنندگان در همایش جهان اسالم.)0822 /01/ 7 ،
بخش زیادی از اختالفات ارضی و مرزی در جهان اسالم ،میراث شوم دوران سلطه استثمار
گران است که مانند استخوان الی زخم ،مانع از التیام این زخمهای سیاسی میشود .وجود
زخمهای سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا ،انرژی ملتهای اسالمی را به تحلیل خواهد برد.
به دلیل نقش مهم قدرتهای استعمارگر در تحدید حدود مرزهای کشورهای اسالمی و تحمیلی
بودن بیشتر این مرزها ،بسیاری از کشورهای اسالمی در مسائل سرزمینی و مرزی با یکدیگر
اختال دارند.
منطقه خلیج فارس به عنوان حساس ترین بخش جهان اسالم با موارد عدیده ای از این قبیل
مواجه می باشد .مرزهای دریایی اکثر کشورهای منطقه ،مشخر و قطعی نشده است .اختالفات
ارضی و مرزی بین عربستان و اماراتمتحده عربی ،امارات متحده و عمان ،عربستان و قطر،
عربستان و یمن و ...همننان حل نشده باقی ماندهاند (جعفری ولدانی.)08 : 0821 ،
برخی از این اختالفات ،جهت ایجاد انحرا در افکار عمومی و تال برای وحدت آفرینی
می باشد .طمع سرزمینی امارات متحده عربی بر بخشی از خاک ایران (جزایر سه گانه) از این
نوع است که باعث افهار نظرهای غیرواقعی و تخریب زمینههای همگرایی در روابط دو کشور و
روابط منطقهای گردیده است .امارات متحده عربی با اکثر همسایگان خود دارای اختال ارضی
و مرزی است (عسگری.)031: 0837 ،
در مورد اختالفات ارضی به اختال بین عربستان سعودی ،عمان و ابوفبی بر سر واحدهای
بوریمی و یا ادعای عراق در خ وص کویت ،ادعای امارات نسبت به سه جزیره ایرانی و ...از این
موارد است .اختال بین ترکیه ،سوریه و عراق بر سر بهره برداری از آب فرات و همننین در
حوضه رود اردن اختال لبنان ،سوریه ،اردن و رژیم اشغالگر قدس بر سر منابع آب و اختال
م ر با سودان و اتیوپی در حوزه نیل نیز از دیگر موارد است .بنابراین وجود اختالفات مرزی و
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سرزمینی نیز از عوامل مهم واگرایی و عدم اتحاد جهان اسالم به شمار میرود (حافظنیا ،زرقانی،
.)013 :0830
 -4ناسیونالیسم افراطی
ایدئولوژی سکوالر ناسیونالیسم کار تفکیک و تقسیمبندی جهان اسالم را انجام داد ولی در
هویتدهی و معنا بخشی ملتها ی جدا شده کاری از پیش نبرد .همانگونه که هشام شرابی
گفت؛ «اندیشه ناسیونالیسم به رشتهای از ارز های غیردینی و هد های سیاسی مخالف با
اسالمیسم و عثمانیسم ،اشاره میکند» (شرابی.)071 :0823 ،
ال غیردینی ،بهدلیل پافشاری بر اصول سکوالریستی
به زعم هشام شرابی ،ناسیونالیسم کام ً
خود «از جریان اصلی فعالیت سیاسی بیرون ماند» (همان.)077 ،
بسیاری از عناصر اصلی رهبران ملیگرای ترک و عرب ،هیچ نوع ارتباطی با اسالم نداشته و
نیز هیچ نوع اعتقادی به مکتب اسالم نداشتند چون ملی گرایان ترک ،اغلب از یهودیان روسی
یا از ترکان غیر مسلمانی بودند که از روسیه آمده بودند آنننان که رهبران ملی گرایی و نژادی
در کشورهای عربی از مسیحیان لبنانی بودند که مخالف وحدت اسالمی بودند .قدرتهای
استعمارگر با استفاده از این افراد ،ح اری از ملت پرستی (ملیگرایی) دور کشورهای اسالمی
کشیده ،با زنده کردن و عظمت دادن به تمدنهای قدیمی شان از قبیل؛ تمدن فراعنه در م ر،
فنیقیها و آشوریها در عراق و سوریه ،تورانیها در ترکیه ،عربها در کشورهای عرب زبان،
ایرانیها در ایران و همننین با رواج مکتبها و مذهبهایی از قبیل؛ مارکسیسم ،فراماسونری ،
قادیانی گری ،بهایی گری ،کسروی گری ،شیخی گری ،وهابی گری و .....به آتش اختالفات بین
کشورهای مسلمان دامن زده و با راه انداختن جنگ وجدال داخلی یکپارچگی آنان را بر هم
میزنند (حافظنیا ،زرقانی .)012 :0830
ملی گرایی ،یکی از عواملی بود که مانع وحدت دنیای اسالم شد .ملی گرایی در اصتل نتوعی
برداشت فکری در یک جامعه سیاسی است که بر پایه مشترکاتی چتون فرهنتگ ،زبتان ،آداب و
سنن و تعلقات خونی ،نژادی و قبیله ای به وجود میآید .ملیگرایی گاه ریشته در برتتری طلبتی
نژادی و قومی دارد که از آن به شوونیسم یا ملی گرایی افراطی تعبیر متیشتود و از ختالل آن،
گاه برخی مکاتب انحرافی فهور میکنند که از جمله می توان به فاشیسم و نازیسم اشتاره کترد
(کافمی.)087-082 :0821 ،
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با خاتمه جنگ جهانی اول ،نهضت استقالل طلبی و رشد ملی گرایی در کشورهای اسالمی
به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شروع شد .البته در رواج این پدیده باید نوعی
استعمار غرب را جستجو کرد ،زیرا اروپا در صدد جدا کردن اعراب از امپراطوری عثمانی و
نابودی آن بود.
بعد از جنگ جهانی دوم ،در حالی که تمایالت «فرا ملی گرایی» در میان کشورهای اروپتایی
رو به افزایش بود،کشورهای اسالمی برای مقابله با استعمار ،در پی تقویتت ملتیگرایتی و بستیج
نیروهای ملی بودند که در نتیجه آن ،روند استعمارزدایی در کشورهای آسیایی و آفریقایی شکل
گرفت و دولتهای مستقل ملی در این مناطم فاهرشدند .بتر ختال گترایش نتوع اول کته بته
دنبال وحدت و تقویت همگرایی بود ،گرایش نوع دوم به دلیتل افتراط در ملتی گرایتی ،جتدایی
طلبانه و استقالل خواهانه بود و در نتیجه تضعیف روند همگرایتی را بته دنبتال داشتت (مقتتدر،
.)21-37 :0821
غالب کشورهای عرب خاور میانه به دام همین نوع از ملی گرایی با نام فریبنده ملتی گرایتی
عرب افتادند که حاصل آن نه تنها طرد سایر کشورهای مستلمان و غیرعترب بتود بلکته موجتب
تفرقه و جدایی میان خود آنها نیز شد (والیتی ،سعید محمدی .)027 :0833 ،بتا شکستت پتان
عربیسم در جنگهای  0322و کمرنگ شدن قدرت تفکرات ناسیونالیستی و چپ در کشتورهای
اسالمی ،اسالم گرایی به عنوان جانشینی نیرومند بین افکار عمتومی جوامتع خاورمیانته و عترب
مطرح شد (عطارزاده .)072 :0830 ،جریانهای آلترناتیو اسالمی ،تحتت تتاثیر انقتالب استالمی
ایران موجی از خودباوری را یافتند که می توانند به عنوان نیتروی قدرتمنتد و فعتال دستت بته
مقابله علمی با دشمنان وتشکیل حکومتت بزننتد (احمتدی .)0830 ،قتدرت گترفتن گروههتای
اسالم گرا همگام با افول پان عربیسم از یکسو بته مطترح شتدن آنتان در ستطح منطقته ای و از
سوی دیگر به دورشتدن ایتاالت متحتده از ایتن گروههتا منجتر شتد و مجموعته حتوادث دهته
0321و 0321میالدی باعث ناامیدی آمریکاییها از اسالم گرایتان و دلیتل سیاستتهای دوگانته
این کشور در مورد دموکراسی در کشورهای استالمی شتد .لتذا آمریکتا در اینجتا بتا پتارادوک
دموکراسی مواجه شد (.)Gerges, 1999
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 -5دشمنی غرب با اسالم
خانم الن سیلینو در ژانویه  0332در نیویورک تایمز طی مقالته ای بتا عنتوان «خطتر ستر
رفت ،خطر اسالم آمد» به خوانندگان هشدار میدهد که اسالم را همنون «خطتر ستبز» ت تور
کنند که منافع عرب را به مخاطره انداخته است (سعید .)03 :0832 ،به تعبیر فوکویاما «استالم
یک ایدئولوژی نظاممند و شفا است که دارای اصول اخالقتی و جهتان بینتی معتین در متورد
عدالت سیاسی -اجتماعی است .بهطور بالقوه ،جاذبه و کشش اسالم ،جهتانی استت ،چترا کته از
نظر این دین تمامی انسانها برابرند .در واقع استالم در بختش اعظتم دنیتای ختود دموکراستی
لیبرال را مغلوب کرده ،تهدیدی جدید علیه نظامهتای لیبترال ،حتتی در درون کشتورهایی کته
اسالم در راس حاکمیت سیاسی آن نیست ،به حساب میآید» (مردن.)71 :0823 ،
هانتینگتون میگوید« :مادام که اسالم ،همننان اسالم بماند (که البته چنین خواهد شد ) و
غرب نیز غرب بماند ( که جای شک دارد) نتزاع بنیتادین میتان ایتن دو تمتدن و رو زنتدگی،
روابط آنها در آینده را تعریف خواهد کرد ،درست بته همتانگونته کته درچهتارده قترن گذشتته
صورت پذیرفته است» (برگر .)073: 0831 ،در آینده براستاس منطمهتانتینگتونی ،روابتط بتین
الملل به صورت امروزی دولت -ملت  ،جای خود را به روابتط بتین فرهنگهتا خواهتد داد و بته
جای حتدود دویستت واحتد سیاستی امتروز ،هفتت یتا هشتت واحتد فرهنگتی غربتی ،هنتدی،
کنفسیوسی ،ژاپنی ،اسالوی ،آمریکای التین و احیانا آفریقایی وجتود خواهتد داشتت (افتختاری،
.)78-71: 0832
جنگ فرهنگی به ویژه بین غرب با مسلمانان با وقوع حادثه  00سپتامبر در سال ،7110
شدت و شتاب بیشتری یافت .غرب که به دنبال یک «غیر» و تهدید فرهنگی برای پیگیری
منافع و معادالت امنیتی خود در نقاط بحرانی جهان بود ،مرتبا مقوله اسالم گرایی و بنیاد
گرایی ا سالمی را تبلیغ می کرد .همین روند در چهارچوب بنیاد گرایی اسالمی و حتی تعابیر
تندتری نظیر تروریسم اسالمی مطرح گردید تا مبارزه بین جهان اسالم و بنیاد گرایی اسالمی
به عنوان تهدید کننده منافع نظام سرمایه داری و روند جهانی سازی نمود عینی تری پیدا کند.
«چریل بنارد» از پژوهشگران بخش ملی موسسه مطالعاتی«رند» گروههای مختلف اسالمی
را به  1گروه متفاوت تقسیم میکند )0 :بنیاد گرایان  ،دشمن سرسخت غرب به ویژه آمریکا
محسوب می شوند و ق د نابودی مدرنیته مردم ساالر را دارند .حمایت گاه و بیگاه غرب از آنها
یک گزینه راهبردی نیست بلکه صرفا مالحظات تاکتیکی گذراست؛  )7سنت گرایان ،نگر
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دیدگاهی میانه رو دارند .با این حال ،میان گروههای مختلف سنت گرایان اختال های مهمی
وجود دارد .شماری از آنها به بنیاد گرایان نزدیک ترند ،اما هیچ کدام عالقه ای ژر به مردم
ساالری مدرن ،فرهنگ و ارز ها ی مدرنیته ندارند .در نهایت خو بینی ،می توان با آنها
فقط یک گام نگران کننده برداشت؛  )8مدرنیستها ،از نظر ارز ها و خط مشیها نزدیک ترین
گروه به غرب به شمار می روند و  )1سکوالرها ،به مانند مدرن از نظر ارز ها و خط مشیها
نزدیک ترین گروه به غرب به شمار می روند .با این همه موقعیت آنها به سبب نداشتن
پشتوانه قدرتمند ،منابع مالی ،زیر ساختی کارا و خط مشی کالن ،ضعیفتر از دیگر گروههاست.
سکوالرها نه تنها گاهی در جایگاه متحدانی که پایههای پذیر ایدئولوژی گسترده دارند،
مقبول نیستند بلکه با بخش سنتی مخاطبان اسالمی نیز از رابطه ای آزار دهنده برخوردارند
(.)28

د) راهكارهای تقویت وحدت در بین مسلمانان
 -1توجه به اشتراکات
از نظر امام خمینی(ره) «یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دستهای از مسلمانان
سنی ،یک دسته حنفی و دسته ای حنبلی و دستهای اخباری هستند .اصال طرح این معنا ،از
اول درست نبوده ،در یک جامعهای که همه می خواهند به اسالم خدمت کنند و برای اسالم
باشند این مسائل نباید طرح شود ،ما همه برادر هستیم و با هم هستیم ،منتها علمای شما یک
دسته فتوا به یک چیز دادند و شما تقلید از علمای خود کردید و شدید حنفی ،یکدسته فتوای
شافعی را عمل کردند و یک دسته دیگر فتوای حضرت صادق را عمل کردند ،اینها شدند
شیعه ،اینها دلیل اختال نیست ما نب اید با هم اختال و یا یک تضاد داشته باشیم .ما همه با
هم برادریم ،برادران شیعه وسنی باید از هر اختالفی احتراز کنند .امروزه اختال بین ما ،تنها به
نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند ،و نه مذهب حنفی و ....آنها میخواهند
نه این باشد و نه آن ،راه را این طور می دانند که بین شما و ما اختال بیندازند .ما باید توجه
به این معنا بکنیم که همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم و باید برای قرآن و توحید زحمت
بکشیم وخدمت بکنیم» (صحیفه نور ،ج .)773 :07
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به نظر امام خمینی(ره) «اگر این دولتهای اسالمی ،این دولتهایی که همه چیز دارند ،این
دولتهایی که ذخایر زیاد دارند ،اگر اینها با هم اتحاد پیدا بکنند ،در سایه اتحاد ،احتیاج به
هیچ چیز و هیچ کشوری و هیچ قدرتی ندارند .احتیاج وقتی پیدا میشود که مثل حاال متفرق
باشند ،کشورها از هم جدا باشند .چرا باید کشورها که یک همنو پشتوانه عظیم دارند و آن
قرآن کریم و اسالم عزیز وخدای بزر است ،چرا باید یک همنو پشتوانهای که آنها را دائم
دعوت می کند به وحدت و از تفرقه اندازی و تفرقه آنها را منع می کند چرا ما باید در مقابل
اسالم عزیز تفرقه بیندازیم»(در جستجوی راه از کالم امام ،دفتر .)10-17 :0827 ،07
 -2وحدت در عین کثرت
امام خمینی(ره) اعتقادی به یکی شدن کشورها ندارد ،بلکه معتقد است که هر کدام از
کش ورها با حفظ حدود و ثغورشان باید برای توحید کلمه تال کنند ...«.دست برادری بدهند،
حدود و ثغورشان را حفظ کنند( ،زیرا) دیگر یهود به فلسطین طمع نمی کند ،دیگر هند به
کشمیر طمع نمی کند .اگر توحید کلمه باشد چطور می توانند اینها ،یک مشت یهود دزد،
چطور می توانند فلسطین شما را از دست تان بگیرند»( صحیفه امام ،ج  .)88 : 7و در جای
دیگر فرموده اند « :هر کدام حدود و ثغورشان محفوظ ،لکن آن دشمن خارجی که به شما این
قدر ضرر وارد می کند در مقابل او توحید کلمه کنید»(همان.)88 ،
 -3تشكیل حكومت اسالمی
تشکیل حکومت اسالمی ،یکی از اقدامات عملی در جهت ایجاد وحدت وهمبستگی است.
امام (ره) در این زمینه چنین بیان می کنند که« :ما برای اینکه وحدت امت اسالم را تامین
کنیم ،برای اینکه وطن اسالم را از ت ر و نفوذ استعمارگران و دولتهای دستنشانده آنها
خارج و آزاد کنیم ،راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم .چون به منظور تحقم وحدت
و آزادی ملتهای مسلمان بایستی حکومتها ی فالم و دست نشانده را سرنگون کنیم و پ از
آن ،حکومت عادالنه اسالمی را که در خدمت مردم است به وجود آوریم .تشکیل حکومت برای
حفظ نظام و وحدت مسلمانان است ،چنان که حضرت زهرا (ع) در خطبه خود میفرماید که
امامت برای حفظ نظام وتبدیل افتراق مسلمانان به اتحاد است»(امام خمینی ،والیت فقیه 72:؛
سعادت.)020 :0832 ،
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 -4توجه به نقش ملتها در تحقق وحدت
پ از ناامیدی از دولتها ،شیوه دوم مبارزه امام خمینی (ره) بر اصل محوریت مردم استوار
بود .تاکید امام(ره) در این مرحله به نیروی قدرتمند مردمی بود .مهمترین ویژگی این رویکرد
تغییر استراتژی «اصالحی» به استراتژی «انقالبی» نهفته است .امام خمینی(ره) به این نتیجه
رسیدند که مبارزه اصالحی می باید به مبارزه انقالبی تبدیل شود و در مبارزه انقالبی تودهها
نقش اصلی را بر عهده خواهند گرفت« .ملتها خودشان باید در فکر اسالم باشند ،مأیوسیم ما از
سران اکثر قریب به اتفاق مسلمین ،لکن ملتها خودشان باید به فکر باشند و از آنها مایوس
نیستیم» (در جستجوی راه از کالم امام ،دفتر « .)023 :0827 ،07به ملتهای اسالمی توصیه
می کنم که ازحکومت جمهوری اسالمی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید و حکومتهای جائر
خود را در صورتی که به خواست ملت ...سر فرود نیاوردند ،با تمام قدرت به جای خود بنشانید
که مایه بدبختی مسلمانان ،حکومتهای وابسته به شرق و غرب میباشند (امام خمینی(ره)،
وصیت نامه .)08 :
ه -توجه به موضوع قدس و فلسطین
امام خمینی(ره) با تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بهعنوان «روز جهانی قدس» و
«روز اسالم» ،اهتمام خاص خود به امور مسلمانان را نشان دادند و نقطه عطفی در اتحاد میان
مسلمانان جهان ایجاد کردند که هر روز و هر سال بر عظمت و ابهت این روز افزوده میشود.
ایشان در این باره میفرمایند « :روز قدس ،روز اسالم است .روز قدس ،روزی است که اسالم را
باید احیا کرد واحیا بکنیم وقوانین اسالم در ممالک اسالمی اجرا بشود .روز قدس ،روزی است
که باید به همه ابر قدرتها هشدار بدهیم که اسالم دیگ ر تحت سیطره به واسطه اعمال خبیث
شما واقع نخواهد شد» (صحیفه امام ،ج.)722 :3
فتحی شقاقی یکی از رهبران فلسطینی گفته است  ،انقالب ایران بود کته ع تر جدیتدی را
پیش روی جنبش فلسطین گشود و باعث شد که به مساله فلسطین تنهتا از زاویته استالم نگتاه
شود (ابراهیمشقاقی .)078 :0820 ،انقالب اسالمی ،برداشتی نوین از استالم و قترآن ،در جهتان،
جوامع اسالمی و نیز در جامعه سنی مذهب فلسطین پدیتد آورد ،چنتان کته رونتد مخالفتت بتا
دولتهای فاسد و سرکوب گر را تشدید کرد ،به مبارزه آشکار بر ضتد آموزههتای تحمیلتی ضتد
دینی دامن زد ،تال

برای تحقم برابری و عدالت اجتماعی را شدت بخشید ،واکنش مستلمانان
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در برابر غرب و غرب زدگی را گستر

داد و نیز نا امیدی سالهای پایتانی دهته  0871هجتری

شمسی ( 0321میالدی ) را از عرصه مبارزه حذ کرد .در واقع انقالب ایران ،این حقیقت را که
اسالم ،راه حل و جهاد ،وسیله اصلی است ،به سرزمینهای در حال مبارزه بتا استتکبار بته ویتژه
کشورهای مسلمان انتقال داد (کدیور.)32 : 0821 ،

نتیجهگیری
جهان اسالم ،در حال حاضر ،دارای مجموعهای از ویژگیهتای ژنتوپلتیتکی نتاهمگون استت.
چالشها ی فراروی وحدت جهان اسالم اگر به درستی مدیریت ،کنترل و کاهش یابد ،متی توانتد
به احیای عظمت و شکوه گذشته تمدن اسالمی در هندسه قدرت جهانی منجر شتود .هتر چنتد
وابستگی این دولتها به غرب در حال حاضر مهمترین مانع فراروی وحدت جهتان استالم استت
اما از نقش عمده و برجسته برخی قتدرتهای منطقتهای همنتون جمهتوری استالمی ایتران در
تقویت وحدت اسالمی نباید غافل شد.
عربستان سعودی نیز گرچه به دلیل ممانعت از تبدیل شدن جمهوری اسالمی ایران به قدرت
برتر منطقهای ،رفتارهای فراتر از رقابت و حتی منازعه را با انقالب اسالمی در پیش گرفتته (کته
نمونه عینی آن را در حمایت کامل مالی– نظتامی از ستلفیها و تکفیریهتا در ستوریه -عتراق-
لبنان و ...شاهد هستیم) اما به نظر میرسد در بلند مدت به دلیل عدم موفقیتت در ایتن هتد ،
برخی از سیاستهای خود را تعدیل نماید .عربستان سعودی بهدلیل جایگاه و تاثیر منطقته ای و
وجود مکانهای مقدس مکه و مدینه مورد توجه خاص جهتان استالم استت و در صتورت تتداوم
سیاست خ مانه با جمهوری اسالمی ایران ،روند واگرایی را در جهان اسالم افتزایش خواهتد داد
و منجر به دو قطبی یا چند پارگی جهان اسالم خواهد شتد .نقتش نخبگتان فکتری ،سیاستی و
حکومتی جهان اسالم در ارائه وضعیت فعلی که تنها خواست صهیونیستها را برآورده مینمایتد،
در تغ ییر این مسیر نا مقدس غیر قابل انکار است .سعودیها باید خود متوجه ایتن نکتته باشتند
که پرور جریانها ی افراطی تکفیری تنها به ناامنی در کشورهای مستلمان دیگتر و قتتل عتام
شیعیان ،محدود نخواهد شد بلکه تبعات نا امنی در آینتده نزدیتک ،دامتن کشتورهای دوستت و
حتی عربستان را نیز فرا خواهد گرفت .یکی دیگر از چالشهای جهتان استالم در زمینته تحقتم
وحدت ،نبود رهبری واحد است .مواضع متفاوت و متناقض سران کشورهای اسالمی در خ وص
تحوالت منطقهای و بین المللی ،موضوعی کامالً گویا و مبرهن است.
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به نظر میرسد زمان آن رسیده است که مرکز نظریه پردازی اسالمی با محوریتت جمهتوری
اسالمی ایران و با همکاری کشورهای عضو ستازمان کنفتران استالمی تاستی و در خ توص
تدوین الگوهای اسالمی و بومی در راستای رفع نیتاز کشتورهای استالمی و تقویتت همگرایتی و
وحدت اسالمی ،تشکیل و از نخبگان دانشگاهی و دینی و حوزوی بهره نماید .در حال حاضتر در
کشورهای اسالمی ،هنوز الگوها و مبانی توسعه غرب حکمفرماستت .انقتالب استالمی ایتران کته
مبانی توسعه غرب را زیر سئوال برد ارز نوینی در توسعه آفرید و آن هم این بتود کته توستعه
اجتماعی نیازمند توسل به الگوهای غربی نیست .به تعبیر گیدنز ،یعنی فرآینتد عمتومی جهتانی
که به سمت سکوالریزاسیون و به حاشیه رفتن دین میرفتت ،بتا انقتالب استالمی ایتران شتاهد
تحقم عک این قضیه هستیم .یعنی فرآیند عمتومی جهتان ،رونتد معکتوس را آغتازکرده و بته
سمت دینی شدن پیش میرود (گیدنز .)27 :0821 ،لذا امروزه منطقته خاورمیانته را بیشتتر بتا
عنوان «جهان اسالم» می شناسند تا عناوینی همنون دنیای شرق و یا جهان در حال توسعه.
انقالب اسالمی ،ادبیات «جهان اسالم» را به هندسه قدرت جهانی آورد ،بته گونتهای کته در
ادبیات سیاسی غرب نیز عنوان«جهان اسالم» اصطالح رایجی شده است ،حال اینکته تتا دو،سته
دهه قبل در ادبیات سیاسی سکوالریسم  ،جهان اسالم ،اصطالح فرامو شتده ای بتود(مهتدوی
زادگان .)713:0831 ،جهان اسالم ،جهت صیانت از هویت ختویش چتاره ای جتز اتحتاد و روی
اوردن به «اصول و آیین جهان شمول اسالم»که بر ملی گرایی ترجیح دارد ،ندارد .مبنای اتحتاد
امت اسالمی ،نه دشمن مشترک و غرب ،بلکه «اسالم» است(خان محمدی.)02 :0837 ،
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ابراهیم شقاقی ،فتحی ( .)0820انتفاضه طرح اسالمی معاصر ،ترجمه انتشارات بین الملل الهدی.
تهران :هدی.
احمدی ،حمید (« .)0830اسالم و غرب پ
شماره  ،87زمستان.

از 00سپتامبر ،»7110فصلنامه مطالعات خاور میانه ،

افتخاری ،قاسم ( « .)0832جهانی شدن فرهنگ و دگرگونیهای روابط بین الملل» ،مجموعه مقاالت
همایش بین الملل ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی :رویكردی ایرانی ،تهران:
انتشارات بین الملل الهدی.
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امیردهی،ع.ر (« .)0831آلبانی» ،مجله اندیشه تقریب ،سال دوم ،شماره  ،7زمستان.
برگر ،پیتر ،ال ( .) 0831افول سكوالریسم ( دین خیزش گر و سیاست جهانی ) ،ترجمه افشار
امیری .تهران  :پنگان.
بنارد ،چریل ( .)0831اسالم دمكراتیك مدنی ،ترجمه عسکر قهرمانپور .تهران :پژوهشکده مطالعات
راهبردی.
بیانات مقام معظم رهبری ( .)0822دیدار با شرکت کنندگان در همایش جهان اسالم 7 ،دی.
جعفری ولدانی ،اصغر( .)0821تحوالت مرزها و نقش ژئوپلتیك آن در خلیج فارس .تهران :نشر
قوم .
حافظ نیا ،محمدرضا؛ زرقانی،هادی (« .)0830چالشهای ژئوپلتیکی همگرایی در جهان اسالم»،
پژوهشهای جغرافیایی انسانی ،شماره  ،31تابستان.
خان محمدی،کریم (« .)0837اسالم غرب ورسانهها» ،علوم سیاسی ،سال نهم ،شماره  ،82زمستان.
داستانی ،علی( .)0831بازسازی تفكر اسالمی .تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
در جستجوی راه از کالم امام ( .)0827دفتر اول ،چهاردهم و پانزدهم .تهران :امیرکبیر.0827 ،
رجاء ،علی اصغر(« .)0831معیارهای تعریف جهان اسالم» ،معرفت ،سال بیستم ،شماره  ،021بهمن.
سعادت ،احمد ( « .)0832راهکارهای وحدت جهان اسالم از دیدگاه امام خمینی و سید جمال الدین»،
طلوع ،سال هفتم ،شماره  ،77بهار.
سعید ،ادوارد( .) 0832پوشش اسالم در غرب ،ترجمه عبدالرحمن گواهی .تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمی.
شرابی ،هشام ( .)0823روشنفكران عرب و غرب ،ترجمه عبدالرحمن عالم .تهران  :دفتر مطالعات
سیاسی و بین المللی.
عسگری ،سهراب( « .)0837ژئوپلتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس با تکیه بر افراز فالت قاره
و منطقه انح اری اقت ادی ایران با کشورهای عراق ،کویت و امارات متحده عربی» ،رساله
دکتری ،دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران.
عسگری ،سهراب (« .)0832ژئوپلیتیک جهان اسالم ،زمینههای واگرایی و بسترهای همگرایی» ،علوم
سیاسی ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،بهار.
عطار زاده ،بهزاد ( « .)0830رهیافتی نظری در بررسی روابط دنیای اسالم و غرب در ع ر جهانی
شدن» ،فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن ،سال سوم ،شماره پنجم ،پاییز.
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عیسی نیا ،رضا ( « .)0837دولت بزر

اسالمی ؛ امکان یا امتناع با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)»،

علوم سیاسی ،سال نهم ،شماره  ،82زمستان.
عیوضی ،محمدرحیم (« .)0832چالشهای سیاسی جهان اسالم و آینده ایران» ،دانش سیاسی ،سال
چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان.
فوالدی ،محمد («.)0832استراتژی وحدت جهان اسالم در اندیشه امام خمینی (ره)» ،معرفت ،سال
هفدهم ،شماره  ،072خرداد.
کافمی ،علیاصغر ( .)0821نظریه همگرایی در روابط بین الملل .تهران :نشر قوم .
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