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چکیده
بيگانگان برای زدودن وحدت جهان اسالم و بروز اختالف ميان مسلمانان، از روشهای متعددی بهره برداری 
نموده اند. مقاله حاضر با هدف تبيين اقدامات بيگانگان در راستای ايجاد تفرقه ميان مسلمانان و تحريك 
احساسات ملی گرايانه و همچنين ارائه راهكارهايی برای مقابله با آن فعاليتها نگاشته شده است. ملی گرايی 
اصالت دادن به قوميت و مليت است و زمينه تفرقه را در ميان مسلمانان فراهم می سازد. روش مقاله توصيفی 
ـ تحليلی است و از يافته های آن می توان به مهم ترين اقدامات بيگانگان برای زدودن وحدت جهان اسالم 
فعاليتهای  توسعه  طريق  از  دينی  آموزه های  كردن  مهجور  مسلمانان،  ميان  در  ملی گرايی  ترويج  جمله  از 
استشراقی، ايجاد و ترويج فرقه های ساختگی، و تهاجم فرهنگی بيگانگان عليه جهان اسالم اشاره كرد. برخی 
از راهكارهای مقابله با اين اقدامات تفرقه افكنانه عبارتند از: برجسته سازی نقش عالمان دينی، ايده تشكيل 
تقويت خودشناسی و خودباوری  تقويت روحيه وحدت گرايی مسلمانان، و  اتحاد،  برای  حكومت اسالمی 

مسلمانان.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 51/ بهار و تابستان 1398

صص 104-87
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مقدمه
نيم  و  يك  از  بيش  جمعيت  با  اسالم  جهان  امروزه 
كيلومتر  ميليون   32 داشتن  وجود  با  و  نفر  ميليارد 
مربع مساحت زمينی و ذخاير عظيم زيرزمينی، معادن 
سر  به  تفرقه  و  اختالف  در  ديگر،  فراوان  گنجهای  و 
سستی،  مايه  را  اختالف  و  تفرقه  كريم  قرآن  می برد.1 
می داند.  بی خردی3  و  مسلمانان2  ابهت  رفتن  بين  از 
اختالف در بين قشرهای گوناگون مردم، با هر مذهب 
باعث  اجتماعی،  يا  سياسی  مذهبی،  تفكر  و  نژاد،  و 
بروز دشمنی و درگيری می گردد و در چنين جامعه ای، 
امت اسالمی وحدت  و يكپارچگی و استقالل ندارد، از 
لحاظ علمی و فرهنگی پيشرو نبوده و ديگران بر آنان 

سلطه خواهند يافت.
نهضت اصالح دينی و اجتماعی مسئله جديدی نيست، 
كرده اند.4  اصالح سفارش  به  و  بوده  انبيا خود مصلح 
كتاب آسمانی  به  تمسك  را  خداوند ويژگی مصلحان 
می  داند و وعده می دهد كه پاداش اصالح گران را خواهد 
داد. مقصود از مصلحان دينی در مقاله حاضر، عالمان 
مراجعه  لزوم  بر  علمی  شيوه های  با  كه  هستند  دينی 
سياسی  آموزه های  به  مسلمانان  هوشمندانه  و  مجدد 
كه  عالمانی  كرده اند؛  تأكيد  اسالم  و  قرآن  اجتماعی  و 
عالوه بر اصالح طلبی، خود عامل به آموزه های اسالم 
ايجاد  جوامع  در  را  عملی  و  علمی  تحوالتی  و  بوده 

نموده اند.
استعمارگران  مقاله،  اين  در  بيگانگان  از  منظور 
استكباری  دولتهای  و   )Colonialism(
آموزه های  چون  كه  هستند   )Arrogance(
راه خويش  بزرگی  بر سر  مانع  قرآن  را  وحدت بخش 
برای  می بينند،  اسالمی  كشورهای  بر  تسلط  به  نسبت 
زندگی  از  آن  گذاردن  كنار  و  قرآن  ساختن  مهجور 
1. در ســال 1384ش جمعيت مســلمانان حدود 1/361/441/883 
نفر بوده است )ر.ك: »يكپارچه ســازی اقتصاد گزينه راهبردی جهان 

اسالم«، ج1، صص242و243(.
2. انفال، 46.
3. حشر، 14.

4. اعراف، 142.

راهبرد  عنوان  يك  به  مسلمانان  اجتماعی  و  سياسی 
اساسی تالش می كنند، تا از اين طريق بتواند سلطه گری  
مقاله  بخشند.  تداوم  اسالمی  كشورهای  در  را  خود 
حاضر در صدد پاسخ به اين سؤاالت است: بيگانگان 
ميان  تفرقه  ايجاد  برای  تأثيرگذاری  شيوه های  چه  از 
مسلمانان استفاده می كنند؟ و برای مقابله با نقشه ها و 
تالشهای تفرقه افكنانه بيگانگان، چه راهكارهايی بايد 

از سوی مسلمانان مد نظر قرار گيرد؟
ديرينه  خواسته های  از  مسلمانان،  بين  تفرقه  ايجاد 
و  است  بوده  استكباری  دولتهای  و  اسالم  مخالفان 
و  شيعه  اختالف  جمله:  از  دارد  گوناگونی  جلوه های 
اختالف  گوناگون،  مليتهای  و  قوميتها  اختالف  سنی، 
مردم و حاكمان اسالمی، اختالف مسئوالن با يكديگر، 
حزبی  درگيری  نظامی،  گوناگون  گروههای  اختالف 
تحريك  دينی،  عالمان  و  مردم  بين  مردم، شكاف  بين 
بين  اختالف  مردم،  ملی گرايانه  و  قومی  احساسات 
ميان  عداوت  ايجاد  جامعه،  يك  در  گوناگون  افكار 
كشورهای اسالمی هم جوار و ... . البته بايد اذعان كرد 
روحيه  ترويج  و  اسالم  جهان  تفرقه  عوامل  از  بعضی 
در  ليكن  بازمی گردد،  مسلمانان  خود  به  ملی گرايانه، 
مقاله حاضر سعی شده است ضمن برشمردن بخشی از 
تالشها و فعاليتهای بيگانگان در جهت زدودن وحدت 
ميان مسلمانان و تحريك عواطف ملی گرايانه آنان و 
تأثيرگذاری بر بخشهايی از مردم، به ارائه راهكارهايی 
جهت مقابله با اين نقشه ها پرداخته شود. در اين راستا 
استفاده از ديدگاههای انديشمندان شيعه و سنی به ويژه 

مصلحان دينی معاصر مورد تأكيد بيشتری بوده است.

جهان  وحدت  زدودن  برای  بیگانگان  اقدامات 
اسالم

1( ترویج ملی گرایی در میان مسلمانان
دادن  اصالت  به   )Nationalism( ملی گرايی 
واقع  در  است.  شده  تعريف  ملی  و  قومی  تعلقات  به 
ملی گرايی جريانی فكری و عقيدتی و مرامی است كه 
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گرايش به تعالی بخشيدن به ملت و گذشته ها، كيفيتها، 
و  ملی گرايی  دارد.5  خواستهايش  و  هدفها  حالتها، 
و  ميهن دوستی  معنای  به  »الوطنية«،  عربی  تعبير  به 
تنها  نه  خانواده،  و  خويشان  دوستی  يا  حب الوطن، 
در اسالم مذموم نيست، بلكه مورد سفارش نيز واقع 
»القومية«؛  معنای  به  گاه  ملی گرايی،  اما  است.6  شده 
می رود.  كار  به  نژادپرستی،  به  شديد  گرايش  يعنی 
از  اجتماعی  علوم  دانشمندان  از  برخی  باره،  اين  در 
وطن دوستی  كه  معتقدند  القلم  سريع  محمود  جمله 
ملی گرايی  واقع  در  است.  متفاوت  وطن پرستی  با 
نيرويی برای متالشی كردن شخصيت انسان و جامعه 
است،  بيراهه  وطن پرستی  است.7  تمام سطوح آن  در 
ولی وطن دوستی محرك و زمينه ساز و مشوق توسعه 
با  معارضه  زمينه  قوميت گرايی  ترويج  است.  يافتگی 
جنگ  در  انگليس  استعمار  می كند.  فراهم  را  اسالم 
كرد  متحد  را  عمال خود  و  اول، سران عرب  جهانی 
بسيج  را  آنان  ملی گرايی  ايدئولوژی  محوريت  با  و 
نمود و بدين وسيله، حكومت عثمانی را متالشی كرد. 
به كشورهای  را  تلخ، جهان اسالم  واقعه  اين  از  پس 
كوچك تقسيم كرد و در تركيه پان تركيسم، در ايران 
پان ايرانيسم و در مصر و سوريه پان عربيسم  را رواج 
داد.8 سياست انگليس در كشورهای اسالمی، تضعيف 
باورهای دينی و تيره ساختن روابط مسلمانان است، 

تا اين جوامع اسالمی از هم جدا گردند.9

5. فرهنگ علوم اجتماعی، ص238.
6. ر.ك: »ملی گرايی )ناسيوناليسم( از ديدگاه اسالم«.

7. مسائل نهضتهای اسالمی، ص118.
8. در كتاب چگونه اســالم را نابود كنيم كه نقشــه های غربيها در آن 
منتشر شده، آمده است: »بسيار ضروری است كاری كنيم كه از هر سو 
عربده مليت خواهی، اقليم پرســتی، تبعيض نژادی ترك، فارس، عرب 
و عجــم و از اين قبيل تعصبات تفرقه انداز راه بيافتد. الزم اســت كه 
مسلمانان را وادار كنيم كه اهميت زيادی به تمدنهای پيش از اسالمشان 
بدهند و قهرمانها و شخصيتهای قبل از اسالم را زنده كنيم« )اعترافات، 

ج2، ص251(.
9. انگليســيها اين تفكر را القا می كنند كه »مصريها بازماندگان فراعنه، 
لبنانيها نوادگان فينيقيها، عراقيها از بســتگان آشوريها، و حجازيها از 
بازماندگان عرب بوده و شايســته ايجاد خالفت و حكومت اســالمی 

هستند!« )ر.ك: اسالم و بالهای نوين، صص96و97(.

تجاوزها  از طريق  نتوانست  استعمار غرب  كه  زمانی 
پياپی ـ كه صدها سال طول كشيد و در  و جنگهای 
بر  ـ  می شود  ياد  صليبی  جنگهای  به  آن  از  تاريخ 
كشورهای اسالمی چيره شود، تجاوز خود را بر ديار 
نوينی  شيوه های  و  وسايل  با  بلكه  نداد،  پايان  اسالم 
)غير از جنگ و كشتار(، اهداف خود را دنبال نمود. 
هدف،  اين  به  رسيدن  برای  فكری  القائات  جمله  از 
اين  بنيادی  ابزار  كه  بود  ملی گرايی  انديشه  پرورش 
به  نوين  عقيده ای  بسان  و  می آمد  حساب  به  روش 
شد.  عرضه  مسلمانان  بر  اسالم  جايگزين  عنوان 
مسيونر معروف ساموئل زويمر در اين باره گفته است: 
ايجاد  اسالم،  ساختن  ريشه كن  برای  كار  »نخستين 
قوميت است«.10 در چنين شرايطی، مسيونرها از نقاط 
اياالت  و  بريتانيا  فرانسه،  از  ويژه  به  غرب،  مختلف 
متحده آمريكا، به كشورهای عربی اعزام شدند و برای 
خود مراكزی در شام ايجاد كردند. جورج آنتونيوس 
ناسيوناليسم عربی،  »تاريخ جنبش  است:  داشته  بيان 
نخست در سرزمين شام به سال 1847م با پايه گذاری 
نظارت  با  اندك و  با اعضای  بيروت،  انجمن در  يك 

آمريكا پديد آمد«.11
در  و سپس  اروپا  در  ابتدا  بيستم  و  نوزدهم  قرن  در 
آسيا و آفريقا، جنبشهايی سياسی پيدا شد كه با آوردن 
دين،  يا  نژاد  يا  نام يك كشور  بر سر  پيشوند »پان« 
خود را نام گذاری كردند و هدفشان گرد آوردن مردم 
هم نژاد يا هم زبان يا هم دين، به نام يك ملت يا امت 
يا نژاد، در يك واحد قدرت ملی يا دولت بود. پان در 

زبان يونانی، پيشوندی به معنای »همه« است.12
عبدالناصر  جمال  عربيسم،  پان  تفكر  برجسته  رهبر 
هم  )1899-1968م(  اَرسوزی  زكی  بود.  مصر  در 
بنيان گذاران  از  نويسندگان و تالشگران سياسی و  از 
نظريه پردازان  از  يكی  او  می شد.  بعث شناخته  حزب 
تأثيرگذار ناسيوناليسم عرب بود. برخی از روشنفكران 

10. ر.ك: »ملی گرايی )ناسيوناليسم( از ديدگاه اسالم«.
11. ر.ك: همان.

12. ر.ك: دانشنامه سياسی، ص78.
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مليت گرايی  از  طرف داری  به  نيز  اسالم  جهان  در 
 ) Ziya Gokalp( آلپ  گوك  ضياء  پرداخته اند. 
تمدن  برای  ترك،  روشنفكر  )1874-1924م(13 
جديد تركيه، نظامی الئيك را پيشنهاد می كرد.14 وی 
ملی گرايی  فصل  در  تركيسم،  پان  اصول  كتاب  در 
دينی، ابعاد طرح ملی كردن دين اسالم را چنين بيان 
می كند: پان تركيسم دينی؛ يعنی كتب دينی، خطبه ها 
و سخنرانيها بايد به زبان تركی باشد؛ چون بهره مندی 
از عبادت وابسته به فهم ادعيه و اذكار آن است.15 وی 
او،  نظر  در  و  است  شده  اسالمی  تمدن  منكر  اساسًا 
تمدن  دارای  مختلف،  دينهای  با  مردمی  است  ممكن 
ندارد.  نسبتی  دين  با  تمدنی  هيچ  و  باشند  واحدی 
»تمدن  عنوان  به  چيزی  »ما  می گويد:  رو،  اين  از 
است  نادرست  نداريم،  اسالمی«  »تمدن  و  مسيحی« 

كه تمدن شرقی را تمدن اسالمی بناميم«.16
2( مهجور کردن آموزه های دینی از طریق توسعه  
)Orientalism( فعالیتهای  استشراقی بیگانگان 

يكی ديگر از عوامل زدودن آموزه های وحدت بخش 
علمی،  فعاليتهای  اجتماعی،  و  سياسی  بعد  در  دين 
مستشرقان  است.  خاورشناسان  اجتماعی  و  سياسی 
غالبًا طبق ذهنيات و معرفتهای غربی با اسالم و قرآن 
نيستند.  حقيقت  شناخت  پی  در  و  می شوند  مواجه 
به استعمار، باعث شده كه اغلب  وابستگی استشراق 
مستشرقان به ابزاری برای پيشبرد اهداف ضد اسالمی 
از  يكی  سعيد،  ادوارد  شوند.  تبديل  استعمارگران 
مستشرقان منصف، در اين باره می گويد: »حقيقت اين 

13. وی روشــنفكری غرب گــرا و از نظريه پــردازان معروف نظام 
جمهوريت  بر محور ملی گرايی  در تركيه بود.

14. ر.ك: ريشه های غرب گرايی و اسالم گرايی در تركيه، ص150.
15. او بر آن اســت كه برای ايجاد نشــاط و وجد الزم در عبادت ـ 
غيــر از قرائتهای واجب ـ بايد قرائت قرآن و هر نوع دعا و مناجات 
كه پس از آيينهای عبادی صورت می گيرد و همچنين خطبه های نماز 
جمعه به تركی باشد )ر.ك: خاطرات مستر همفر، ص111(. نكته قابل 
ذكر اينكه ممنوع كردن اقامه نماز و اذان به زبان عربی در كشورهای 

غيرعرب، از اقدامات استعمارگران است.
16. ر.ك: دنيای اسالم و تهاجم فرهنگی غرب، ص36.

امپرياليسم  با موفقيت در دل  است كه شرق شناسی 
جديد جا افتاده است«.17 در مجموع، برخی از نقاط 

ضعف مستشرقان را می توان چنين برشمرد:
به شرق و اسالم در  نسبت  1- شناخت مستشرقان 
برخی از موارد سطحی بوده و مسائل شرق و اسالم 

به صورت ريشه ای شكافته نشده است.
2- عده ای از مستشرقان در مواجهه با اسالم و شرق، 
نوعی غرور و تكبر داشته و خود را برتر دانسته و در 

بسياری از موارد، جانب بی طرفی را نگرفته اند.
3- از آنجا كه مستشرقان همراه استعمار بوده اند، از 
با  و  می پروراندند  سر  در  استعماری  افكار  رو،  اين 
تحريك اقليتهای مذهبی و ملی، با نوعی مظلوم نمايی 
كاذب، نقش آنان را مهم جلوه داده و آنان را در جهت 

منافع خود سوق می دادند.
4- از درك كليت اسالم و شرق عاجز بوده و نقاط 

كليدی را درك نكرده اند.
5- با ايجاد تضاد بين مليت و مذهب، به جنبه های 
در  را  مسلمانان  و  كرده  زيادی  توجه  ناسيوناليستی 

برابر اسالم قرار داده اند.
6- مستشرقان بيشتر به منابع اهل سنت توجه كرده و 
از منابع اصيل شيعه غافل مانده اند. مستشرقان مطالعه 
چندانی در مورد شيعه نداشتند و بعدها جايگاه شيعه 

برای آنان آشكار گشت.18
و  عربی  زبان  بر  كافی  تسّلط  مستشرقان  اغلب   -7

معارف اسالمی نداشته اند.
8- نگاه مستشرقان به اسالم همواره با تعصبات دينی 
ضد  محيط  از  متأثر  و  خودساخته  ذهنيت  و  خاص 

اسالمی غرب همراه بوده است.
مستشرقان  از  تاريخ  طول  در  استعماری  دولتهای 
برسند.  خود  اهداف  به  تا  كرده اند،  ابزاری  استفاده 
از اين رو، برخی استشراق را چنين تعريف كرده اند: 

17. شرق شناسی، ص576.
18. ر.ك: مدخلی بر تاريخ انديشــه سياســی در اســالم و ايران، 

صص171و172.
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استشراق گماشتِن علم در خدمت سياست استعماری 
به  نيل  راستای  در  مستشرقان  كلی  طور  به  است.19 

اهداف استعماری خود، چهار مرحله را طی می كنند:
1- ابتدا مستشرقان با مطالعه و كاوش در كشورهای 
كسب  را  استعمارگران  نياز  مورد  اطالعات  مسلمان، 
می كنند و با به دست آوردن اين شناخت، زمينه برای 

اقدامات بعدی فراهم می گردد.
فرهنگ،  مورد  در  اطالعات الزم  كسب  از  2- پس 
آداب و رسوم، آموزه های دينی و ... جوامع اسالمی، 
ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی  به  غرب  انديشمندان 
كشورهای هدف پرداخته و پس از تحقيق و مشورت 
نظر  نقشه های مورد  و  برنامه ها  به جمع بندی  فراوان، 

می رسند.
به  استعمار،  همه جانبه  پشتيبانی  با  مستشرقان   -3
جوامع اسالمی وارد شده و با نفوذ در مراكز حساس 
علمی و سياسی، انديشه های استعماری را در راستای 
دور كردن مسلمانان از آموزه های سياسی و اجتماعی 
و وحدت بخش قرآن، رواج داده و نقشه های از پيش 
تعيين شده را در عمل اجرا می كنند. مستشرقان ضمن 
ميزان  از  را  آنان  استعمار،  سران  با  مستمر  ارتباط 

پيشبرد و نحوه اجرای برنامه ها آگاه می سازند.
از  استعمارگران  نقشه های  كردن  پياده  از  پس   -4
اسالمی  جوامع  در  غفلت  ايجاد  و  مستشرقان  سوی 
بيگانگان،  تسلط  برای  اسالمی  جوامع  شدن  آماده  و 
حضور قرآن در جامعه از بين می رود و دين مورد نظر 
دولتهای استعماری در بين مسلمانان رواج می يابد و 
پيامدهای اين معضل، دامان جوامع اسالمی را خواهد 

گرفت.
3( ایجاد و ترویج فرقه های ساختگی

اروپاييان  كه  زمانی  ميالدی،   19 و   18 قرن  در 
استعمارگر عماًل بر تمام كشورهای اسالم سلطه يافته 
بودند، برای ادامه و استمرار سلطه خود، فرقه هايی را 
بتوانند  وسيله  بدين  تا  كردند،  ايجاد  اسالم  جهان  در 
يكپارچگی و همبستگی مسلمانان جهان را از بين برده، 

19. ر.ك: مطالعات اسالمی در غرب، ص188.

توان دفاعی آنها را سركوب كنند و نگذارند كه آنان با 
استفاده از حقايق و معارف اصيل اسالم، قدرت اتحاد 
خود را بشناسند و به مقابله با استعمارگران بپردازند. 
برای دستيابی به اين هدف، سه فرقه ساختگی در سه 
منطقه اسالمی تأسيس شد: وهابيت در حجاز، بهائيت 
در ايران و قاديانيت در شبه قاره هند.20 اگرچه انقالب 
ايران  از  را  بهائيت  ريشه  توانست  ايران  در  اسالمی 
بكند و همچنين قاديانيت نتوانست به اهداف خود در 
شبه قاره هند دست يابد، اما وهابيت، با كمك انگليس 
اين  امور  زمام  هم  هنوز  و  كرد  پيدا  سلطه  بر حجاز 
پايه عقايد  بر  كشور را در دست دارد. فرقه وهابيت 
ابن تيميه )د 727ق( تشكيل شده است. وی در كتابهای 
السنة ـ كه  منهاج  به ويژه در كتاب مشهورش  خود، 
پايه و اساس اعتقادات وهابيان است ـ به تخطئه آراء 
و اصول اعتقادی شيعه پرداخته است21 و نظرات تندی 
زيارت،  دعا،  همچون  شيعه  اعتقادات  از  بعضی  عليه 

توسل و شفاعت دارد.
را  فرقه ها  اين  ترويج  و  فرقه سازی  خمينی)ره(  امام 
به عنوان يكی از اقدامات بيگانگان برمی شمارد كه از 
به قرآن و مهجور شدن  باعث ضربه زدن  اين طريق 
مطهری  شهيد  می گردد.22  آن  آموزه های  كوبيدن  و 
افول  باعث  با رد فرقه های ساختگی، وهابيت را  نيز 
بر  و  می دانست  اسالم  جهان  در  اصالحی  نهضتهای 
آن بود كه در انديشه های اين فرقه كه مدعی اصالح 
به  بازگشت  به  نخستين،  اسالم  به  بازگشت  بودند، 
كه  بود  معتقد  عبده  است.23  شده  تفسير  حنبلی گری 
مقابل  در  و  می كند  غلو  اسالمی  مسائل  در  وهابيت 
ديدگاه  در  است.  آمده  وجود  به  مسلمانان  وحدت 
الفاظ هستند و در عقايد خود  عبده، وهابيان گرفتار 

20. »فعاليت تبليغاتی دشمنان اسالم در جهان«.
21. وی »منهاج السنة« را در رد كتاب »منهاج الكرامة« عالمه حلی، 

از علمای بزرگ شيعه و هم عصر خود نوشته است.
22. ر.ك: صحيفه امام، ج 3، ص204.

23. از جمله اين اصالح طلبان، محمد رشــيدرضا است كه تحت تأثير 
افــكار ابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب بوده اســت )ر.ك: بررســی 

اجمالی نهضتهای اسالمی در صد ساله اخير، صص49و50(.
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افراط می كنند.24 بنابراين وهابيان با تشبث به برخی 
از ظواهر و جمود ذهنی، باعث بروز تفرقه و اختالف 

در ميان مسلمانان شده اند.
صهيونيسم  استعمار،  ساخته  فرقه های  از  يكی 
فكر  به  قديم  از  يهوديان  است.   25)Zionism(
اين رو  از  بوده اند.  برای خود  تشكيل حزب خاصی 
برای تأسيس صهيونيسم، كنگره ای را  يهوديان اروپا 
در شهر بال سوئيس تشكيل دادند و رسمًا موجوديت 
عنوان  به  صهيونيسم  امروزه  كردند.26  اعالم  را  خود 
مبارزه  به  اسالم،  و  قرآن  اصلی  دشمنان  از  يكی 
جهت  در  زيادی  تالشهای  آنان  می پردازد.  آن  با 
نابودی تمدن و فرهنگ اسالمی، ترويج فساد در بين 
مسلمانان، تحريف قرآن و آموزه های اسالمی، ترويج 

ملی گرايی در جهان اسالم و ... انجام داده اند.27
امام خمينی)ره( همواره در طول حيات خويش نسبت 
به خطر صهيونيسم هشدار داده، از اسرائيل با عنوان 
نام  خون آشام«29  »گرگهای  و  فساد«28  »جرثومه 
براساس  می دانست.  استعمار  را ساخته  آن  و  می برد 
اصلی  دشمن  صهيونيستها  خمينی)ره(،  امام  ديدگاه 
هيچ  از  دهها سال  در طول  و  قرآن هستند  و  اسالم 
تالشی برای قطع ريشه اسالم و قرآن دريغ ننموده اند. 
ايشان به رسميت شناختن اسرائيل را مخالفت با قرآن 
برای  صهيونيسم  توطئه  به  همچنين  است.30  دانسته 
قرآنهايی  اخيراً  كه  می كند  اشاره  قرآن  در  تصرف 
منتشر  كشورها  از  برخی  در  و  می دهند31  تغيير  را 

24. ر.ك: شيخ محمد عبده رايت اصالح، صص131و132.
25. صهيونيسم از صهيون به معنای كوه خشك و پرآفتاب گرفته شده 

و نام تپه ای در جنوب غربی شهر قدس است.
26. جهت آگاهی از پيدايش صهيونيســم ر.ك: شناخت صهيونيسم 

بين الملل، صص147-144.
27. جهت آگاهی از نقشــه های صهيونيسم برای منحرف كردن اسالم 

ر.ك: اسالم و جهان معاصر، صص296-284.
28. ر.ك: صحيفه امام، ج12، ص148.

29. ر.ك: همان، ج20، صص319و320.
30. ر.ك: همان، ج 3، ص346.

31. بــه عنوان نمونه آيات جهاد و آياتــی را كه به توطئه های يهود 
اشاره دارند، حذف كرده اند.

می كنند.32
صهيونيسم،  و  يهود  خطر  بيان  ضمن  نيز  قطب  سيد 
آماده سازی خود  يهود در حال  اظهار می داشت كه 
برای سلطه جهانی است، از اين رو، همه مردم جهان، 
جنبش  وی  باشند.33  مراقب  بايد  مسلمانان  ويژه  به 
عقب ماندگی  و  انحطاط  عامل  را  صهيونيسم  و  يهود 
فرقه های  بنابراين  می دانست.34  اسالمی  جوامع 
و  می پردازند  قرآن  و  اسالم  با  مبارزه  به  ساختگی 

موجب شكاف ميان مسلمانان می گردند.
تفرقه ایجاد  با  4( تضعیف وحدت جامعه 

نقل  كتاب خاطراتش  در   35)Humphrey( همفر 
كرده هنگامی كه اختالف شيعه و سنی را در وزارت 
توضيح  خود  رؤسای  از  برخی  برای  مستعمرات 
درك  و  فهم  مسلمانان  اگر  كه  نموده  اذعان  می داده، 
بايد امروزه اين  صحيحی برای زندگی داشته باشند، 
بيان  وی  كنند.  پيدا  اتحاد  و  گذاشته  كنار  را  نزاع 
دستور  او  به  و  زده  وی  بر  نهيبی  رئيسش  كه  كرده 
بايد  وحدت،  مورد  در  فكر  جای  به  كه  است  داده 
اختالفات مسلمانان را زياد كرد و نزاع شيعه و سنی 
و درگيريهای قومی، زبانی، ملی و مذهبی را افزايش 
داد؛ زيرا استعمار انگليس برای حفظ موقعيت خود و 
بين  از  را  مسلمانان  وحدت  بايد  مسلمانان،  استثمار 

ببرد، تا بر آنان تسلط يابد.36
امام خمينی)ره( عدم اتحاد بين مسلمانان را يكی از 
است37  دانسته  مشكالت  اساسی ترين  و  بزرگ ترين 
اجتماعی،  و  سياسی  معضل  اين  به  هشدار  ضمن  و 
گاهی  می دارد.38  برحذر  تفرقه  از  را  دنيا  مسلمانان 

32. ر.ك: قرآن كتاب هدايت از ديدگاه امام خمينی)ره(، ص194.
33. ر.ك: شهيد سيد قطب، ص71.

34. ريشه ها و تاريخچه اصولگرايی در مصر، ص88.
35. يكی از جاسوســان انگليس در برخی از كشورهای اسالمی در 

قرن 18 ميالدی.
36. ر.ك: خاطرات مستر همفر، صص40-38.

37. ر.ك: صحيفه امام، ج 15، ص169.
38. ر.ك: همان، ج 1، صص334و413؛ ج 3، صص319، 412و484؛ 

ج 5، ص516؛ ج6، صص83و84.
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گوناگون  قوميتهای  و  مذاهب  تحريك  به  بيگانگان 
می پردازند و به تبع آن تجزيه و فروپاشی يك كشور 
را دنبال می كنند و با تهديد خواندن كشورهای اسالمی 
اسالمی  دولتهای  به  اسلحه  فروش  به  هم،  به  نسبت 
مشغول می شوند. امام خمينی)ره( ضمن اشاره به اين 
برای غارت ذخاير كشورهای  بهانه ای  را  آن  مسئله، 
تفرقه  نيز،  بين المللی  سطح  در  می دانست.39  اسالمی 
اتخاذ  از امكان  در ميان دولتهای اسالمی، جلوگيری 
در  را  بين المللی  جوامع  و  سازمانها  در  متحد  موضع 

پی دارد.
در ديدگاه سيد جمال، سهم هر ملتی از بقا و نيرومندی، 
به اندازه وحدت و يگانگی آن ملت بستگی دارد40 و 
او  رفت.  خواهند  بين  از  باشند،  نداشته  وحدت  اگر 
تفرقه  و  اختالف  را  اسالم  جهان  درد  كشنده ترين 
می دانست و اذعان می كرد كه مسلمانان »اختالف دارند 
بر اتحاد و اتحاد دارند بر اختالف«.41 همچنين وی بر 
آن بود كه اعتقاد صرف بدون عمل در ميان مسلمانان 
و  همكاری  و  يكديگر  با  مردم  روابط  و  دارد  وجود 
معاضدت ميان اقشار گوناگون و زمامداران آنان قطع 
شده است، به طوری كه بعضی از مسلمانان يك منطقه، 
سيد  كرده اند.42  فراموش  را  ديگر  منطقه  مسلمانان 
جمال تفرقه شيعه و سنی را ساخته حكام می دانست 
و  جهل  در  را  مسلمانان  خود،  منافع  حفظ  برای  كه 
سيد  نظر  در  رو،  اين  از  می دارند.43  نگه  فرقه گرايی 
جمال، مهجوريت آموزه های سياسی و اجتماعی قرآن، 
از بين رفتن وحدت، فرقه گرايی، نزاع مذهبی و تفرقه 
اسالمی  سرزمينهای  شدن  تكه  تكه  و  مسلمانان  بين 

39. ر.ك: همان، ج5، ص47.
40. ر.ك: العــروة الوثقی، ص190؛ اســتراتژی  وحدت در انديشــه 

 سياسی  اسالم، ج1، ص325.
41. »... اختالفهــم علی اإلتحــاد و اتحادهم علی اإلختالف« )ر.ك: 
ناهنجاريهــای جهان اســالم از ديد ســيد جمال الدين اســدآبادی، 

صص66و67(.
42. ر.ك: اســتراتژی وحدت در انديشــه سياســی اســالم، ج1، 

صص304و305.
43. ر.ك: زعمــاء اإلصالح فی العصر الحديث، ص113؛ اســتراتژی 

وحدت در انديشه سياسی اسالم، ج1، صص304و305.

بدبختی  از عوامل  نيز يكی  اقبال  دنبال دارد.44  به  را 
و  می دانست45  آنان  تفرقه  و  پراكندگی  را  مسلمانان 

پراكندگی و تفرقه را نكوهش می كرد. وی می گفت:
رشته  وحدت چو قوم از دست داد/ صد گره بر روی 

كار ما فتاد.46
از ديدگاه سيد قطب، عامل اصلی تفرقه ها؛ اختالفات 
كه  بود  معتقد  وی  است.  استعمار  و  جنگ  داخلی، 
ميان  داخلی  جنگ  ايجاد  با  مسيحيان  و  يهوديان 
واحدی  جبهه  و  داده  هم  دست  به  دست  مسلمانان، 
می كنند.47  مقابله  اسالم  اصل  با  و  می دهند  تشكيل 
همچنين از نظر كواكبی، ايجاد تفرقه ميان مسلمانان و 
اختالف بين علما از پيامدهای عدم توجه به آموزه های 

وحدت بخش قرآن به شمار می رود.48
5( تهاجم فرهنگی بیگانگان علیه جهان اسالم

تهاجم  مسلمانان،  ميان  اختالف  بروز  از عوامل  يكی 
توجه  با  امروزه  است.  بيگانگان  سوی  از  فرهنگی 
جهان،  ملتهای  عمومی  آگاهی  و  فكری  رشد  به 
راه  از  مستعمرات  آوردن  دست  به  و  سلطه  و  نفوذ 
از  به آسانی امكان پذير نيست.  لشكركشيهای نظامی، 
ساير  در  نفوذ  راه  بهترين  بيگانگان،  نظر  از  رو  اين 
كشورها، نفوذ در فرهنگ آنان و استحاله درونی آن 
ارزشهای مورد  مترقی جلوه دادن  با  بيگانگان  است. 
فرهنگ  و  می دهند  تغيير  را  ملتها  فرهنگ  نظر خود، 
واقع  مهجور  اسالمی  جوامع  در  قرآنی  آموزه های  و 
تهاجم  را  فرهنگی  تهاجم  خامنه ای  آيت اهلل  می شود. 
يك مجموعه سياسی يا اقتصادی به بنيانهای فرهنگی 
يك ملت، برای اجرای مقاصد خاص خود و اسارت 
آن ملت برمی شمارد كه در اين هجوم، باورهای تازه ای 
به زور و به قصد جايگزينی با فرهنگ و باورهای ملی 

44. بررســی اجمالی نهضتهای اســالمی در صد ساله اخير، ص30؛ 
استراتژی وحدت در انديشه سياسی اسالم، ج1، صص308و309.

45. »اقبال ستيزه گر با غرب«، ص131.
46. ديوان شعر، ص53.

47. ر.ك: فی ظالل القرآن، ج1، صص168و169.
48. ر.ك: زعماء اإلصالح فی العصر الحديث، ص275.
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آن ملت، وارد جامعه می شود.49
از نتايج تهاجم فرهنگی، از بين رفتن اخالق و گرايش 
به غربی شدن است. منظور از غربی شدن، عالقه مندی 
غربی  فرهنگ  اقتباس  و  غرب  به  مسلمانان  شديد 
كوركورانه  تقليد  روی  از  بلكه  شناخت،  روی  از  نه 
است. در غرب، چون نظام خانواده كه كانون اصلی 
به  است،  شده  گسسته  هم  از  است،  اجتماع  تربيت 
طور طبيعی، اخالق )يعنی گرايش به پاكدامنی، خلق 
و  رفته  بين  از  نيز  امانت(  رعايت  و  و خوی خوش 
را  غرب  دامن  ناپاكی  و  بی عفتی  بی مهری،  امروزه 
اخالق  در  شديدی  تزلزل  و  است  گرفته  سختی  به 
خانواده وجود دارد. با رواج فرهنگ غربی، پيامدهای 
ديگری مانند مادی گرايی، بی دينی، رفاه زدگی، فساد 
و ... در جوامع اسالمی پيش خواهد آمد. مسلمانان 
نيز با گرايش به فرهنگ بيگانه، باعث انزوای فرهنگ 
نهی  ضمن  كريم  قرآن  می گردند.  جامعه  در  قرآنی 
آن  كفار،  و  بيگانگان  از  پيروی  و  تقليد  از  مؤمنان 
ِإْن  آَمُنوا  الَّذیَن  َأیَُّها  »یا  می داند:  خسران  مايه  را 
ُتطیُعوا الَّذیَن َکَفُروا َیُردُّوُکْم َعلی  َأْعقابُِکْم َفَتْنَقِلُبوا 
خاِسریَن«؛50 »ای كسانی كه ايمان آورده ايد، اگر از 
از  را  شما  كنيد،  اطاعت  ورزيده اند  كفر  كه  كسانی 

عقيده تان بازمی گردانند و زيانكار خواهيد گشت«.
اسالمی  كشورهای  حكام  از  برخی  اخير،  قرون  در 
اقدام به محو فرهنگ قرآنی نموده و فرهنگ غربی را 
حاكم كرده اند. كشورهای غيراسالمی غربی نيز همواره 
در صدد بودند، تا با فرهنگ قرآنی مبارزه كنند، ولی 
قرآن  آموزه های  به  تمسك  با  مسلمانان  گذشته،  در 
كريم، همواره مخالف توسعه طلبی و دخالت بيگانگان 
در سرزمينهای خود می شدند، اما در دوره معاصر، با 
غفلت مسلمانان از آموزه های قرآن و بی كفايتی حكام 
كشورهای  در  بيگانه  فرهنگ  اسالمی،  زمامداران  و 
اسالمی رسوخ كرده و مسلمانان نيز با عدم توجه به 
قرآن كريم و ابعاد سياسی و اجتماعی آن، به فرهنگ 

49. ر.ك: تهاجم فرهنگی، ص3.
50. آل عمران، 149.

به  بيگانه وابستگی نشان داده اند. نظريه پردازان غربی 
صراحت اظهار می كنند كه هرگاه قرآن از كشورهای 
اسالمی جدا شود، آن وقت مسلمانان راه تمدن غرب 
را خواهند پيمود و مطيع و فرمان بردار ما خواهند شد.51

تفرقه افکنانه  اقدامات  با  مقابله  راهکارهای 
بیگانگان

1( ملی گرایی و میهن دوستی از نگاه عالمان دینی
تمام  دعوت  ضمن  همواره  مسلمان  آگاه  عالمان 
مسلمانان به وحدت، آنان را از روحيات ملی گرايی 
كه  بود  معتقد  طباطبايی  عالمه  داشته اند.  برحذر 
دلبستگی به وطن و مليت، هرگز نبايد باعث تحقير، 
استعمار و استثمار ساير ملتها گردد.52 سيد جمال الدين 
تعصب  ترجيح  و  مليت گرايی  از  انتقاد  با  اسدآبادی 
عقب ماندگی  عامل  را  آن  دينی،  تعصب  بر  قومی 
از  را  ملی گرايی  قطب  سيد  می دانست.53  انسانها 
ويژگيهای جامعه جاهلی دانسته و آن را با روح اسالم 
با آن مخالفت می نمود.54  در تضاد قلمداد می كرد و 
نقشه  را  آن  عربی،  ناسيوناليسم  با  مخالفت  او ضمن 
برمی شمرد.55 سيد قطب ملی گرايی را آفت  استعمار 
بزرگ جوامع اسالمی دانسته و بر آن بود تا زمانی كه 
مسلمانان به وحدت نرسند، قدرتهای بيگانه بر ذخاير 
مادی و معنوی مسلمانان دستبرد خواهند زد. او به اين 
دليل با ملی گرايی مخالف بود كه اين تفكر در مقابل 
الهوری  اقبال  بود.56  گرفته  قرار  مسلمانان  وحدت 

51. ر.ك: علل پيشــرفت اسالم و انحطاط مسلمين، ص433. امروزه 
حتی در مراسمها و مسابقات گوناگون در كشورهای اسالمی با تقليد 
از غرب، فســاد و بی بندوباری ترويج می شود. در كشورهای غربی، 
رسانه ها اقدام به پخش انواع موسيقيها و برنامه های ضددينی می كنند 
و كشورهای اســالمی نيز به تقليد از رســانه های غربی، مراسمهای 

گوناگونی را با محتوايی سبك اجرا می كنند.
52. ر.ك: الميزان، ج4، صص133و134.

53. ر.ك: العروة الوثقی، صص71و72؛ استراتژی وحدت در انديشه 
سياسی اسالم، ج1، صص303و304.
54. ر.ك: ما چه می گوييم، ص113.

55. ر.ك: همان، ص91.
56. شهيد سيد قطب، ص82.
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را  دوستي  نژاد  و  مليت گرايی  به  مسلمانان  گرايش 
و  اروپا  اجتماعی  و  سياسی  تصورات  از  برگرفته 
و  می دانست  غرب  استثماری  و  استعماری  سياست 
نافی  هم  را  آن  ملی گرايی،  با  شديد  مخالفت  ضمن 
برادری ذاتی انسانها و هم نفی كننده هويت تاريخی و 
اسالمی مسلمانان برمی شمرد.57 از نظر وی طبق قرآن 
تقسيم نوع بشر به نژادها، ملتها و قبيله ها، تنها برای 
غرب  اينكه  از  او  است.58  شدن  شناخته  و  شناختن 
با استعمارگری خود مسلمانان جهان را به جدايی و 
البته اقبال  ملی گرايی سوق داده است، رنج می برد.59 
و  ملت پرستی  با  بلكه  نبود،60  مخالف  ميهن دوستی  با 

تعصبات بيجا مخالفت می كرد. از اين رو می گفت:
قلب ما از هند و روم و شام نيست/ مرز و بوم ما به 

جز اسالم نيست.61
امام خمينی)ره( ضمن تفاوت قائل شدن ميان ملی گرايی 
شكاف  و  دشمنی  ايجاد  باعث  را  آن  وطن،  حب  با 
بين مسلمانان می دانست62 و با اشاره به مخالف بودن 
نگاه  در  می كرد.64  نفی  را  آن  قرآن،63  با  ملی گرايی 
ايشان، دنيا وطن همه انسانها است65 كه قرآن كريم نيز 

با رد نژادپرستی،66 همه را برابر و برادر می داند.67

57. ر.ك: شرار زندگی، ص45.
58. او می گفت: »اســالم نه ملی گری است و نه استعمار، بلكه جامعه 
مللی اســت كه مرزهای مصنوعی و تمايزات نژادی را برای تســهيل 

شناسايی قبول دارد« )همان، صص37و38(.
59. ر.ك: »نسيم عطرآگين محمدی)ص( در ديوان اقبال«، ص146.

60. گفته شده كه از برخی از سخنان اقبال، بوی ناسيوناليسم اسالمی 
می آيد. می توان گفت: اقبال مليتی را تصديق می كند كه قوامش به دين 
و بقايش به داشتن هدف است. از اين رو وی مخالف وحدت قومی و 
ملی نبود، بلكه اين وحدت را به نســب و خاك نمی دانست و می گفت 

كه قوام ملت به ديانت است.
61. كليات اقبال الهوری، ص76.

62. ر.ك: صحيفه امام، ج13، ص209.
63. »َیا َأُیَّها الَنّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َوُأْنَثی َوَجَعْلَناُکْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل 

لَِتَعاَرُفوا ِإَنّ َأْکَرَمُکْم ِعْنَد اهلل َأْتَقاُکْم ...« )حجرات، 13(.
64. ر.ك: صحيفه امام، ج12، ص334.

65. ر.ك: كشف األسرار، ص267.
66. ر.ك: صحيفه امام، ج17، ص109.

67. ر.ك: همان، ج13، صص167و168.

 )Government( حکومت  تشکیل  ایده   )2
اسالمی برای اتحاد

در قرآن آيات فراوانی بر جهانی بودن تعاليم آن داللت 
دارد68 و حكومت از نظر قرآن امانت است.69 ائمه)ع( 
نيز يكی از اهداف مهم خود را تشكيل حكومت قرآنی 
بيان  با  امام حسين)ع(  دانسته اند.  عدالت  و حكومت 
عبارات »إِنّی لَْم أَخُرْج أَِشراً و ال بَِطراً و ال ُمْفِسداً و 
َّما َخرْجُت لَِطَلِب اإلصالِح فی أُمَِّة َجّدی،  ال ظالِمًا، إِن
أُريُد أْن َآُمَر بالَمعروِف و أنهی َعِن المنَكِر َو اَسيُر بِسيَرِة 
َجّدی و أبی«، ضمن اشاره به قيام خود، هدف خويش 
احكام  اجرای  و  امت  اصالح  و  خدا  دين  احيای  را 

تعطيل شده الهی می دانست.
امام خمينی)ره( مهم ترين وظيفه انبيا را برقراری يك 
نظام عادالنه اجتماعی دانسته و با اشاره به آياتی از 
قرآن كريم،70 يكی از اهداف بعثت پيامبران را برپايی 
می كرد  تأكيد  و  برمی شمرد  جهان  در  حق  حكومت 
برقراری حكومت  انديشه  در  همواره  نيز  ائمه)ع(  كه 
عدل بودند. ايشان يكی از اهداف قيام امام حسين)ع( 
عالمه  همچنين  می دانست.71  حكومت  برقراری  را 
غيبت  زمان  در  اسالمی  برقراری حكومت  طباطبايی 

معصوم را ضروری می دانست.72
از ديدگاه اقبال، مسلمانان بايد به صورت يك »ملت« 
ريشه ای ترين  و  اصلی ترين  و  درآيند،  نوين  و  واقعی 
و  آئين  مسلمانان،   برای  ملی  حيات  تجديد  عامل 
می گفت:  وی  است.  اسالمی  ديانت  و  جهان بينی 
»هستی مسلم ز آئين است و بس«.73 اقبال مركز اين 
ملت اسالمی را نيز بيت الحرام  دانسته و بر آن بود كه 
اين امت اسالمی بايد كعبه را محور خود قرار دهند.74 
اقبال سيستم حكومتی كمونيسم، سرمايه داری و ... را 

68. ر.ك: بقره، 185؛ آل عمران، 4؛ انعام، 19.
69. نساء، 58.

70. نساء، 59؛ انفال، 42؛ حديد، 25.
71. ر.ك: صحيفه امام، ج2، ص372.

72. ر.ك: الميزان، ج4، ص123.
73. ديوان شعر، ص82.

74. ر.ك: شرار زندگی، صص43و44.
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نفی كرده75 و نظام جمهوری را وسيله حل مشكالت 
حكومت  از  نوع  چهار  وی  می دانست.  مسلمانان 
جمهوری را معرفی می كرد76 و يكی از آنها را قبول 
جمهوری  حكومت،  نوع  بهترين  او  نظر  از  داشت. 
اسالمی است؛ زيرا طبق قرآن و اسالم راستين بوده و 
بر اصل توحيد تكيه دارد. اين توحيد سه اصل را برای 
پايداری حكومت جمهوری اسالمی ارائه می كند: 1- 

اتحاد انسانی 2- مساوات 3- آزادی.
از نظر سيد قطب، نظام حاكم بر جهان، نظام جاهلی 
حكومت  برقراری  با  بايد  را  جاهليت  اين  و  است 
او،  ديدگاه  طبق  برد.  بين  از  زمين  روی  بر  اسالمی 
برای رجوع به تعاليم قرآن و تشكيل جامعه اسالمی، 
حتی يك نفر می تواند زمينه ساز باشد و به دست او 
سيد  هدف  يابد.77  تحقق  قرآنی  و  اسالمی  جامعه 
را  قرآن  به  عمل  كه  بود  اسالمی  رستاخيز  قطب، 
وسيله آن می دانست.78 منظور سيد قطب از تشكيل 
حكومت اسالمی، اين نيست كه عده ای ـ مانند پدران 
روحانی مسيحی ـ زمام امور را به دست گيرند، بلكه 
وی خواستار اجرای قوانين قرآن و اسالم در جامعه 
زمانی  اسالمی  امت  قطب،  سيد  ديدگاه  در  بود.79 
طبق  مردم  اسالمی،  سرزمين  در  كه  می يابد  تحقق 
در  قرآن  آموزه های  و  كنند  زندگی  خداوند  شريعت 
اجتماعی  نظام  وی،  ديدگاه  از  شود.80  پياده  جامعه 
به  انديشه جهانی  پايه  بر  نظامی است كه  تنها  اسالم 
معنای واقعی آن قرار دارد و تحت چنين نظامی، مردم 

75. وی معتقد است اين نوع حكومتها مايه سعادت بشر نيست )ر.ك: 
كليات اقبال الهوری، صص536و537(.

76. اين چهار نوع حكومت جمهوری عبارتند از: 1( حكومت اكثريت 
سياسی بر اقليت، 2( حكومت جمهوری اكثريت بدون در نظر گرفتن 
اهليت و كفايت الزم، 3( حكومت جمهوری ممالك عقب افتاده قومی 

و قبيله ای، 4( حكومت جمهوری اسالمی.
77. ر.ك: ريشه ها و تاريخچه اصولگرايی در مصر، ص17.

78. ر.ك: چراغی بر فراز راه، ص31.
79. ر.ك: مــا چه می گوييم، صص72و73. در ديدگاه او: »آن روزی 
كه اصول و قوانين اســالمی اجرا شــد، در آن روز حكومت اسالمی 

تشكيل يافته است« )همان، ص73(.
80. همان، ص112.

از هر رنگ، نژاد، زبان و تفكر، می توانند به صورت 
عادالنه زندگی آرامی داشته باشند.81 

عمده راهكار كواكبی را نيز می توان تشكيل يك حكومت 
جهانی اسالمی دانست كه تمام مسلمانان در كشورهای 
گوناگون اسالمی در آن سهيم باشند. در ديدگاه كواكبی، 
و  بنا شود  اصول عقاليی  براساس  بايد  بشری  جامعه 
روابط ميان مردم طبق قوانين »مبتنی بر عدالت آگاهانه« 
سازمان يابد كه همه طبقات در مقابل آن باهم برابرند.82 او 
به وحدت مسلمانان فكر می كرد و ضمن اينكه خواستار 
تحقق اتحاد كشورهای اسالمی بود، نظريه ايجاد خالفت 
اسالمی را مطرح می نمود. وی معتقد بود عربها كه پيدايش 
و گسترش اسالم در سرزمين آنان بوده است، می توانند به 
تنهايی جهان اسالم را از انحطاط نجات بخشند. كواكبی 
برنامه اصالحی خود را با تفكر خالفت اسالمی بيان كرده 
و نقش محوری اين خالفت را به عربها می داد.83 در 
قلمرو حكومت بزرگ كواكبی، ملتهای گوناگون وظايف 
گوناگونی دارند.84 حسن البنا )د 1949م( نيز به برپايی 
نظام سياسی عادالنه و حكومت اسالمی اشاره داشت.85
امام خميني)ره( تشكيل حكومت عدل الهی را يكی 

81. همان، ص19.
82. ر.ك: انديشــه ها و جنبشــهای نوين سياسی اجتماعی در جهان 

عرب، ص127.
83. كواكبی معتقد اســت كه خالفت بايد 18 شرط را برآورده سازد، 
مانند: 1( يك عرب قريشی به مدت سه سال به عنوان خليفه انتخاب 
شــود و مقر او مكه باشــد. 2( حاكميت سياســی خليفه محدود به 
مرزهای حجاز خواهد بود و يك مجلس مشــورتی خاص حجاز بر 
كارهای خليفه نظارت خواهد كرد. 3( خليفه حق ندارد در مســائل 
اداری اميرنشــينها و سلطان نشينهای قلمرو خالفت دخالت كند، بلكه 
وی برای آنان تنها به عنوان يك مرجع عالی دينیـ  سياســی به شمار 
خواهد رفت. از اين رو، خالفت از ديدگاه كواكبی، يك كشــور متحد 
سياسی نيست، بلكه كنفدراسيونی از كشورهای اسالمی است. جهت 

اطالع بيشتر ر.ك: همان، صص124و125.
84. رهبری معنوی به عربهای شــبه جزيره عــرب اختصاص دارد. 
سياست و ديپلماسی در دست تركها باقی می ماند. سازماندهی زندگی 
اجتماعی و راهبری آن در قلمرو خالفت بر عهده مصريان گذاشــته 
می شــود. پيشبرد علم و اقتصاد نقشــی است كه ملتهای ايران، هند و 
آسيای مركزی ايفا می كنند. وی دفاع از قلمرو خالفت را به افغانستان، 
مراكش و كشورهای ديگر اختصاص می دهد )ر.ك: همان، ص125(.

85. ريشه ها و تاريخچه اصولگرايی در مصر، ص9.
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دانستن  واجب  ضمن  و  می دانست86  قرآن  ابعاد  از 
كه  می كرد  اذعان  مسئله  اين  به  حكومت،87  برپايی 
و  كنيم88  اسالمی تالش  برای تشكيل حكومت  بايد 
اين حكومت بايد قوانين قرآن و اسالم را اجرا كند.89 
حكومت  قرآن  می خواهيم  »ما  می گفت:  رو  اين  از 
هميشگی  را  حكومت  تشكيل  ايشان  ما«.90  بر  كند 
كشور  يك  )نه  می دانست  مسلمانان  همه  برای  و 
خاص(91 و مسائل حكومتی را در قرآن می يافت و 
بر آن بود كه اساس حكومت در قرآن آمده است.92 
جزء  را  حكومت  تشكيل  به  اعتقاد  ايشان  همچنين 
اظهار  هركس  كه  می نمود  اذعان  دانسته،93  واليت 
منكر  ندارد،  اسالمی ضرورت  تشكيل حكومت  كند 
ضرورت اجرای احكام اسالم شده، و جامعيت احكام 

و جاودانگی دين مبين اسالم را انكار كرده است.94
برخی از داليل لزوم تشكيل حكومت از ديدگاه امام 
توسط  حكومت  تشكيل   -1 از:  عبارتند  خمينی )ره( 
احكام،95  اجرای  استمرار  ضرورت  و  پيامبر)ص( 
حكومت،96  برقراری  در  علی)ع(  امام  سنت   -2
تحقق   -4 روايات،97  در  تشكيل حكومت  لزوم   -3
انقالب سياسی اسالمی در جهان،98 5- لزوم وحدت 
كشورهای اسالمی،99 6- لزوم نجات مردم مظلوم،100 
7- لزوم تشكيل حكومت با توجه به ماهيت و كيفيت 

86. ر.ك: صحيفه نور، ج21، صص169و171.
87. ر.ك: صحيفه امام، ج21، صص406و407.

88. واليت فقيه، ص9.
89. ر.ك: صحيفه امام، ج8، ص201.

90. ر.ك: همان، ج8، ص283.
91. ر.ك: واليت فقيه، ص49.

92. ر.ك: صحيفه امام، ج17، ص252؛ كشف األسرار، ص300.
93. ر.ك: واليت فقيه، ص21.

94. همان، ص28.
95. ر.ك: همان، صص28و29.

96. ر.ك: همان، ص31.
97. ر.ك: همان، صص45و46.
98. ر.ك: همان، صص40و41.

99. ر.ك: همان، ص42.
100. ر.ك: همان.

قوانين اسالم101 و ... .
امام خميني)ره( با تكيه بر اين نكته كه بايد عماًل حق 
خداوند  آنچه  اگر  كه  می داشت  اظهار  كرد،  پياده  را 
نمونه ای  اسالمی  حكومت  شود،  اجرا  است  فرموده 
اين  از  كرد.102  دنيا عرضه  به  می توان  كه  بود  خواهد 
رو در نظر امام خمينی)ره( حكومت اسالمی بايد يك 
حكومت  اين  تحت  همه  و  نباشد103  بيشتر  حكومت 
وحدت بخش گرد آيند. بنابراين بايد در سراسر جهان 
اسالم حكومت واحدی تشكيل گردد و همه مسلمانان 

تحت اين حكومت درآيند.104
از نظر برخی از مصلحان دينی، اصالح مراكز حكومتی 
شمار  به  ديگر  راهكارهای  از  نيز  اسالمی  جوامع 
می رود. برای نمونه محمد عبده در طول زندگی خود 
به اصالح دادگاهها و سازمانهای دينی و حكومتی مانند 
اصالح  وی ضمن  پرداخت.105  خيريه  امور  و  اوقاف 
اين مجامع، خود مركز خيريه ای در كشور مصر به نام 
»جمعيت خيريه اسالمی« تأسيس كرد و هدف از اين 
برشمرد.  مصر  معلمان  و  اساتيد  تفكر  اصالح  را  كار 
وی ضمن انجام فعاليتهای عام المنفعه، جلسات تفسير 
زيادی برگزار می كرد.106 همچنين يكی از اهداف عبده 
دستگاههای  نماينده گزينِی  شكِل  تدريجِی  »گسترِش 
حكومت« و تشكيل يك پارلمان برگزيده بود كه از 

تمام اختيارات قانون برخوردار باشد.107
در  قرآنی  حكومت  تشكيل  بر  عالوه  رو،  اين  از 
و  سازمانها  اصالح  به  می توان  اسالم،  جهان  سراسر 
اسالمی  كشورهای  تمام  در  موجود  حكومتی  مراكز 
101. مانند احكام مالی، دفاع ملــی، حقوقی و جزايی )ر.ك: همان، 

صص34و35(.
102. ر.ك: صحيفه نور، ج8، ص127.

103. ر.ك: كشف األسرار، ص109.
104. بر اين اساس مســلمانان بايد »اتحاد جماهير اسالمی« تشكيل 
دهند. اين تعبير از حكيمی گرفته شــده اســت )ر.ك: شــرف الدين، 

ص210(.
105. ر.ك: ريشه ها و تاريخچه اصولگرايی در مصر، ص68.

106. شيخ محمد عبده رايت اصالح، ص111.
107. انديشه ها و جنبشــهای نوين سياسی اجتماعی در جهان عرب، 

ص160.
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پرداخت. بدين منظور مسلمانان می توانند با تأسيس 
مراكز مشترك در امور سياسی، اقتصادی، فرهنگی و 
تبديل  عرصه ها  تمام  در  دنيا  برتر  قدرت  به  نظامی، 
شوند. به عنوان نمونه نخبگان و مسئوالن كشورهای 
اسالمی، طی نشستهايی می توانند زمينه الزم را جهت 
تشكيل پارلمان واحد، پول واحد، تقويم واحد، نيروی 
نظامی واحد، زبان واحد و بسياری از سازمانهايی كه 
در حوزه های گوناگون ضمن هم افزايی و همفكری، 
فراهم  می گردند،  اسالمی  جوامع  بيشتر  اتحاد  باعث 

آورند.
3( تقویت روحیه وحدت گرایی مسلمانان

مسئوليت  احساس  اجتماعی،  همبستگی  و  وحدت 
متقابل بين چند نفر يا چند گروه است كه از آگاهی 
و اراده برخوردار باشند. همبستگی اجتماعی می تواند 
يا  انسانها  ميان  برادری  و  انسانی  پيوندهای  شامل 

حتی وابستگی متقابل حيات و منافع آنها باشد.108
قرآن كريم همه را به وحدت سفارش كرده است، تا 
جايی كه حتی از غيرمسلمانان اهل كتاب می خواهد 
داشته  اتحاد  مسلمانان  با  اشتراكات  بر  تكيه  با  كه 
باشند.109 قرآن وجود مليتها و نژادهای گوناگون را به 
خاطر شناخت و معرفت انسانها نسبت به هم می داند 
و  ندانسته110  برتری  مالك  را  اقوام  تنوع  و  كثرت  و 
و  وحدت  همواره  كه  می خواهد  مسلمانان  تمام  از 

يكپارچگی خود را حفظ كنند.
امام خمينی)ره( با اشاره به تكيه قرآن بر وحدت،111 
با  و  دانسته  وحدت  را  مسلمانان  پيروزی  رمز 
اختالف  آسيبهای  به  قرآن،112  آيات  از  برخی  تبيين 
كبيره  گناه  را  افكنی  اختالف  و  می پرداخت113 
َو  َجمیعًا  اهلل  بَِحْبِل  اْعَتِصُموا  آيه »َو  و  برشمرده114 

108. فرهنگ علوم اجتماعی، ص400.
109. ر.ك: آل عمران، 64؛ عنكبوت، 46.

110. حجرات، 13.
111. ر.ك: صحيفه امام، ج15، ص481.

112. حجرات، 10.
113. ر.ك: صحيفه نور، ج12، ص283.
114. ر.ك: صحيفه امام، ج11، ص177.

ُقوا«؛115 »و همگی به ريسمان خدا چنگ زنيد،  ل َتَفرَّ
و پراكنده نشويد« را دستوری الزامی دانسته116 و از 
تمام مسلمانان می خواست كه وحدت خود را حفظ 

كنند.117
دولتهای  و  مسلمانان  وحدت  ثمرات  از  برخی 
اسالمی در نظر امام خمينی)ره( عبارتند از: بازگشت 
آوردن  دست  به  مسلمانان،118  به  عظمت  و  عزت 
بزرگ ترين قدرت جهان از سوی مسلمانان،119 عدم 
تجاوز  و  تعدی  و  و ستم  در ظلم  بيگانگان  توانايی 
مظلوم  مسلمانان  مشكالت  حل  مسلمانان،120  به 
با  مبارزه   121،... و  فلسطين  مانند  كشورها  از  برخی 
مسلمانان،122  پيروزی  و  آنان  شكست  و  ابرقدرتها 
حفظ ذخاير فراوان در سايه اتحاد، عدم احتياج به 
مسلمانان123  روزافزون  پيشرفت  و  بيگانه   دولتهای 

و ... .
در  را  وحدت  تحقق  نيز  اسدآبادی  جمال الدين  سيد 
می دانست.124  كريم  قرآن  آموزه های  به  عمل  سايه 
البته منظور سيد جمال از اتحاد، وحدت سياسی است 
را  امتی  نه وحدت مذهبی.125 وی می گويد: »هرگاه 
ديدی كه افرادش به وحدت و يگانگی تمايل دارند، 
آفرينش  جهان  در  خداوند  كه  بده  مژده  امت  آن  به 
ملتها  ساير  بر  برتری  و  وااليی  و  آقايی  آنان،  برای 

115. آل عمران، 103.
116. ر.ك: صحيفه امام، ج 8، ص422.

117. ر.ك: صحيفه نور، ج9، ص226؛ ج11، ص262؛ صحيفه امام، 
ج21، ص404؛ ايشــان می گويد: »ما اگر همين يك آيه را، مسلمين 
اگر همين يك آيه را عمل به آن بكنند، تمام اشــكاالت اجتماعی و 
سياسی و اقتصادی و همه چيزشان بدون تشبث به غير رفع می شود« 

)صحيفه امام، ج 13، ص275(.
118. ر.ك: صحيفه نور، ج15، صص123و124.

119. ر.ك: همان، ج18، ص92.
120. ر.ك: همان، ج15، صص271و272.

121. ر.ك: همان، ج13، صص3و4.
122. ر.ك: همان، ج20، صص111و112.
123. ر.ك: همان، ج15، صص271و272.

124. سيد جمال الدين اسدآبادی و بيداری مشرق زمين، ص205.
125. ر.ك: زعماء اإلصالح فی العصر الحديث، ص106.
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مقّدر كرده است«.126 او بدين منظور در طول حيات 
كنفرانس، تالش  برگزاری  مانند  خويش راهكارهايی 
برای ايجاد وحدت ميان دولتهای اسالمی، و تشكيل 
را  مسلمانان  بين  اتحاد  ايجاد  برای  »عروة«  جمعيت 
پيگيری كرد. برخی از علمای اسالمی به مسئله اتحاد 
با اهل كتاب می انديشيده اند. عالمه محمدتقی جعفری 
دانشمند   )Hans Kung( كونگ  هانس  به  خطاب 
مسيحی آلمانی گفته است: »بياييد هر سه كتاب )قرآن، 
تورات و انجيل( را باز كنيم و همه آن مطالب را كه 
پاك می توان  از ديدگاه خرد و عقل سليم و وجدان 
متن دين  به عنوان  داد،  نسبت  به خدا  به عنوان دين 

ابراهيم)ع( بپذيريم«.127
عرصه  پيشگامان  از  شرف الدين  عبدالحسين  سيد 
وحدت اسالمی، جمله معروفی در زمينه علت تفرقه 
الّسياسة،  قتَُهما  فَرَّ السنة  و  »الشيعة  دارد:  مسلمانان 
َعُهَما الّسياسة«.128 وي معتقد بود كه اگر وحدت  فَلتََجمَّ
برای  اتحاد،  سايه  در  مسلمانان  يابد،  تحقق  اسالمی 
اعتالی خود و نجات بشريت قيام می كنند و سراسر 
و  ترقی،  عشق،  و  بركت  دوستی،  و  مهر  را  زمين 
حكومت عدل فرامی گيرد.129 امام موسی صدر نيز در 
مذاكرات و نامه های خود با علمای اهل سنت، همواره 
بر حفظ وحدت شيعه و سنی تأكيد داشت. او نيز به 
فكر اتحاد با اديان آسمانی ديگر بود. وی در راستای 
وحدت شيعه و سنی اقداماتی را مانند وحدت فقهی،130 
وحدت شعائر دينی،131 اتحاد علمای شيعه و سنی باهم 
و تبادل نظر جهت برطرف كردن موانع وحدت و رفع 
جمود  و  فكری  تعصبات  از  دوری  حساسيتها،132 

126. ر.ك: العروة  الوثقی، ص190؛ اســتراتژی  وحدت  در انديشــه 
 سياسی  اسالم، ج1، ص325.

127. قرآن نماد حيات معقول، ص21.
128. يعنی شــيعه و سنی را سياست از هم دور كرد، و اكنون نيز بايد 

سياست ـ و مصالح سياسی مسلمانان ـ آنان را گرد هم آورد.
129. شرف الدين، صص123و124.

130. ر.ك: »تقريب فقهی از ديدگاه امام موسی صدر«.
131. همان.

132. در اين زمينه  ر.ك: يادنامه امام موسی صدر، صص 314 به  بعد.

ذهنی،133 پيشنهاد اذان واحد،134 و ... انجام داد. حسن 
البنا با تأكيد بر پايبندی به وحدت اسالمی135 و امت 
واحده اسالمی،136 پايداری وحدت مسلمانان را تنها 

در سايه اسالم و قرآن ممكن می دانست.137
اقبال به معضل تفرقه جهان اسالم زياد فكر می كرد و 
در انديشه چاره جويی بود. او معتقد بود كه امت اسالمی 
با  و  بگذارند  كنار  را  مذهبی  سطحی  اختالفات  بايد 
مالك قرار دادن قرآن كريم، بدعتها را رها سازند.138 
در نظر او، مسلمانان جهان بايد به يكديگر بپيوندند و 
با روحيه  يابد،  اين وحدت تحقق  اگر  متحد شوند و 
تربيت نبوی، از مشكالت نجات پيدا می كنند.139 البته 
وحدتی كه مورد نظر اقبال بود، تنها برای يك كشور 
نبود، بلكه او می خواست تمام مسلمانان در هر جای 
دنيا، امتی واحد شوند.140 اگر چنين امتی ايجاد شود، 
داشت.  نخواهند  را  آن  با  مقابله  توان  شرق  و  غرب 
اسالمی  كشورهای  صورت  سه  در  اقبال  ديدگاه  در 
 -2 واحد،  رهبری   -1 شوند:  متحد  باهم  می توانند 
فدراسيون كشورهای اسالمی، 3- همكاری كشورهای 
اسالمی در زمينه های فرهنگی، نظامی، اقتصادی و ... 

و عقد پيمانهای چندجانبه.
يكی از آرزوهای ديرينه عبده، اتحاد مسلمانان جهان 
داد.  انجام  زمينه  اين  در  نيز  زيادی  تالشهای  كه  بود 
وی غير از مذهب خود، رفتار متعادلی نسبت به ساير 

133. همان، ص370.
134. وی در كنفرانسی در مصر، پيشنهادی به علمای اهل سنت می دهد 
كه برای ايجاد وحدت و برادری ميان شــيعه و سنی، علمای فريقين با 
مشورت هم و اتكا به مصادر و منابع اسالمی، يك اذان واحد اسالمی 
را اســتنباط كنند، تا اين اذان معيار تمام مسلمانان باشد و در همه جا 

پخش شود )ر.ك: همان، صص311و312(.
135. ر.ك: خاطرات  زندگی حسن  البنا، ص210.

136. وی معتقد بود كه اسالم قائل به مرزهای جغرافيايی نيست و همه 
مسلمانان يك امت واحد هســتند و هرجا مسلمانی باشد، آنجا وطن 
همه مسلمانان محسوب می شود )ر.ك: ريشه ها و تاريخچه اصولگرايی 

در مصر، ص10(.
137. ر.ك: خاطرات  زندگی حسن  البنا، ص 179.

138. ر.ك: »مفاهيم انسانی در شعر اقبال«.
139. ر.ك: »اقبال ستيزه گر با غرب«، ص129.

140. ر.ك: همان، ص131.
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مذاهب اسالمی )اعم از شيعه و سنی( داشت، بلكه وی 
حتی نسبت به اديان يهود و مسيحيت هم با تساهل 
رفتار می كرد.141 سيد قطب نيز با نفی بلوك استعماری 
پيشنهاد  بلوك سوم اسالمی را  ايجاد  غرب و شرق، 
می كرد كه مسلمانان زير پرچم واحد و به طور مستقل 
آيند و جبهه واحد اسالمی را تشكيل دهند.142  گرد 
تأكيد  مسلمانان،  استقالل شخصيتی  به  اشاره  با  وی 
می كرد كه در آن نشانه های شخصيت جاهلی وجود 
نداشته باشد. او گفته است: »نياز به جداگانگی پرچم 
اين   ... بدرخشد  بر آن  اهلل  نام  تنها  كه  ويژه ای است 
بود«.143  زندگی خواهد  كامل  برنامه  عقيده ای  چنين 
وی سپس بيان كرده كه تنها در اين صورت، مسلمانان 
اشاره  آن  به  قرآن  كه  بود  خواهند  ميانه روی  ملت 

دارد.144
درباره شكلهای گوناگون وحدت مسلمانان، می توان 
سه حالت را مطرح كرد:  1- از ميان مذاهب اسالمی 
 -2 شود،  گذاشته  كنار  بقيه  و  شود  انتخاب  يكی 
اشتراكات همه مذاهب گرفته شود و مسائل اختالفی 
اتحاد  وحدت،  از  منظور   -3 شود،  گذاشته  كنار 
برابر  در  مذهبی،  اختالفات  عين  در  مذاهب،  پيروان 
بيگانگان است. بديهی است كه وحدت اسالمی، ربطی 
است.  صحيح  سوم  نوع  و  ندارد  مذاهب  وحدت  به 
اين  به  وحدت،  انواع  برشمردن  مطهری ضمن  شهيد 
نكته اشاره می كرد كه مخالفان قرآن و اسالم، وحدت 
اسالمی را به نام وحدت مذهبی توجيه می كنند، تا اين 

راهكار با شكست روبه رو شود.145
و  گردهمايی  برگزاری  وحدت،  از  منظور  البته 
همايشها نيست، بلكه گذشته از اجتماعات ظاهری، 
منسجم  يكديگر  با  مسلمانان  دلهای  و  جانها  بايد 
141. عبده در راســتای گفتگوی اديان، مركــزی را به نام »جمعية 
التقريب بين أهل اإلسالم و أهل الكتاب« ايجاد كرد )ر.ك: ريشه ها و 

تاريخچه اصولگرايی در مصر، ص69(.
142. ر.ك: ما چه می گوييم، صص89و99.

143. ر.ك: فی ظالل القرآن، ج1، صص196و197.
144. بقره، 143.

145. ر.ك: شرف الدين، ص198.

است.  او  جان  همان  جامعه  يك  اصل  زيرا  باشد؛ 
لُبُُّه«.146  الَمرِء  »أصُل  می فرمايد:  صادق)ع(  امام 
را  يكديگر  تحمل  قدرت  بايد  مسلمانان  بنابراين 
ـ  انتقاد  ـ  نام »وحدت  به  شيوه ا ی  از  و  ببرند  باال 
وحدت« استفاده كنند، به طوری كه تمام مسلمانان 
بپردازند،  يكديگر  با  تعامل  به  به وحدت،  تمايل  با 
سپس از طريق بحث، انتقاد و گفتگو باهم، تضادها، 
سوءتفاهمها و اختالفات را حل كنند و سرانجام به 
می رسد  نظر  به  يابند.  دست  جديدی  وحدت  يك 
مشكالت  رفع  به  حدودی  تا  بتواند  روش  اين 
گروههای مختلف مذهبی و سياسی مسلمانان ـ هم 
بين المللی ـ كمك كند147 و  در سطح داخلی و هم 
ملی گرايی، وحدت در جامعه  تفكر  با  مقابله  ضمن 

را تحقق بخشد.
4( تقویت خودشناسی و خودباوری مسلمانان

اقدامات  با  مقابله  و  جامعه  اصالح  راههای  از  يكی 
بيگانگان، تقويت روحيه خودشناسی و  تفرقه افكنانه 
خودباوری است. اين راهكار در مقابل خودباختگی 
است  اين  آن،  از  منظور  و  است  بيگانگی  از خود  و 
اسالمی،  انسانی،  خودآگاهی  يك  به  مسلمانان  كه 
نقاط  نظر گرفتن  در  با  و  برسند  فرهنگی  و  تاريخی 
رفع  با  و  كنند  تكيه  به خود  قوت و ضعف خويش، 
نقاط ضعف، به تقويت نقاط قوت خود پرداخته و آنها 
را برجسته كنند و بدانند كه خود می توانند با استفاده 
و  همفكری  ضمن  قرآنی،  وحدت بخش  معارف  از 
ايجاد ارتباطات در عرصه های گوناگون، به هم افزايی 

يكديگر در جهت نيل به سعادت ياری رسانند.
كه  می خواست  مسلمانان  از  نيز  خمينی)ره(  امام 
كه  بدانند  و  بپردازند  خودباوری  و  خودشناسی  به 
خودشان دارای شخصيت هستند،148 از اين رو بايد به 

146. ر.ك: بحار األنوار، ج82، ص2.
147. اين روش برگرفته از شــيوه های انقالب فرهنگی چين است كه 
»مائو« حاكم چين در ســال 1957م برای احزاب اين كشور پيشنهاد 

داده بود )ر.ك: انقالب فرهنگی چين، صص132-130(.
148. ر.ك: صحيفه نور، ج13، صص283و284؛ ج10، ص278.
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خود متكی باشند.149 ايشان همواره به جوانان توصيه 
می كرد كه دو نكته را در نظر بگيرند:  يكی اعتماد به 
خداوند و ديگری اعتماد به نفس. سپس ايشان اظهار 
می كرد كه همه جوانان بايد با اعتماد به نفس، معتقد 
همواره  خمينی)ره(  امام  »می توانيم«.150  كه  باشند 
جای  به  كه  می كرد  سفارش  جامعه  فرهنگی  قشر  به 
فرهنگ استعماری، خود را از بيگانگان جدا ساخته و 

بر فرهنگ قرآنی و اسالمی تكيه كنند.151
سيد جمال ضمن اشاره به فعاليت غرب عليه اسالم، 
اقتصادی  سياسی،  استعمار  با  مبارزه  ضرورت  بر 
سلطه  از  رهايی  برای  تالش  و  غرب  فرهنگی  و 
استعمارگران تأكيد می كرد.152 او با اشاره به استقالل 
خودباختگی  با  مبارزه  مسلمانان،153  همه جانبه 
به  نسبت  بی تفاوتی  و  انزوا  از  پرهيز  و  مسلمانان 
مسائل سياسی و اجتماعی،154 معتقد بود كه »دستيابی 
به استقالل تنها با واژه پردازی ممكن نيست«،155 بلكه 
استقالل بخشند.  امور خويش  تمام  به  بايد  مسلمانان 
تقليد و هم رنگ  ساختن  مسلمانان در  نيز  سيد قطب 
ظاهر و رفتار با  بيگانگان را نفی كرده و آن  را مخالف 

آموزه های  قرآن می دانست.156
اتصال  رشته  خودشناسی  الهوری،  اقبال  نظر  در 
خودشناسی  بود؛  هستی  عالم  نظام  و  جهان  اجزای 
پيش  و عرض حاجت  دريوزگی  و  بی نياز،  را  آدمی 
ديگران، »خودی خويشتن« انسان را ناچيز و ناتوان 
می كند. اقبال عالوه بر خودشناسی، بر اين باور بود كه 

149. ايشــان می گويد: »ما بايد اين را بفهميم كه همه چيز هستيم و از 
هيچ كس كم نداريم. ما كه خودمان را گم كرده بوديم، بايد اين »خود 

گم كرده« را پيدا كنيم« )همان، ج6، ص40؛ ج21، ص194(.
150. ر.ك: همان، ج18، ص146.
151. ر.ك: همان، ج17، ص35.

152. ر.ك: اســتراتژی وحدت در انديشــه سياســی اســالم، ج1، 
صص322و323.

153. ر.ك: زعماء اإلصالح فی العصر الحديث، ص107.
154. ر.ك: استراتژی وحدت در انديشه سياسی اسالم، ج1، ص314.
155. ر.ك: انديشه ها و جنبشــهای نوين سياسی اجتماعی در جهان 

عرب، ص110.
156. ر.ك: فی ظالل القرآن، ج1، صص195و196.

جوهر خودی بر اساس خودشناسی و اعتماد به نفس 
و عشق و محبت و اراده استوار است و قادر است همه 
سازد.157  مسخر  را  طبيعت  آشكار  و  پنهان  نيروهای 
او با توجه به روح اصيل اسالم، در مقابل فرهنگهای 
ناصحيح وارداتی غرب ايستاد و كوشيد تا مسلمانان را 
به خويشتن خويش بازگرداند. اقبال بر يافتن »خود« 
جامعه اسالمی تأكيد زيادی می كرد و فلسفه خودی را 
نيز بر اين اساس مطرح می نمود. بازگشت به خويش؛ 
به  بازگشت  خويش،  انسانی  خود  به  بازگشت  يعنی 
تعاليم حيات بخش قرآنی ـ سنتی بدون هيچ انحرافی 
او  به عصر خويش.158  پاك  آن حيات  آوردن  باز  و 
می گفت: بايد ملت مسلمان به ارزش وجودی خود پی 

ببرد و »خودی« خود را بازيابد:159
برگزيند  جهانی  از  را/  خويش  بيند  كه  مسلمانی  آن 

خويش را.
انسانی  جامع  ايدئولوژی  فاقد  غرب  بود  معتقد  اقبال 
از  كافی  شناخت  كسب  با  بايد  مسلمانان  و  است160 
خود  اسالمی  فرهنگ  و  ارزشها  به  غرب،  فرهنگ 
تكيه كنند و تقليد از غرب را كنار بگذارند و متكی به 
تقليد از فرهنگ غرب و  خود گردند.161 وی مخالف 
فلسفه غرب بود. او ضمن نفی رواج بدعتها و نكوهش 
هرگونه  مخالف  صنعت،  و  علم  در  غرب  پيشرفت 
استقالل  بر  نيز  عبده  بود.162  غرب  با  شرق  ارتباط 
مسلمانان تأكيد می كرد، ولی با اين وجود امپراتوری 
عثمانی را به عنوان تكيه گاه سياسی و تبعيت از سلطان 
را به عنوان پشتيبانی معنوی قبول داشت.163 حسن البنا 

157. ر.ك: »از خود بيگانگی«، صص83-71.
158. »اقبال، احيای تفكر دينی«، ص477.

159. ر.ك: »نسيم عطرآگين محمدی)ص( در ديوان اقبال«، ص149.
160. ر.ك: بررســی اجمالی نهضتهای اســالمی در صد ساله اخير، 

صص52-50.
161. ر.ك: شرار زندگی، ص44.

162. ر.ك: »اقبال ستيزه گر با غرب«، صص124و126.
163. وی گفته اســت: »حفظ امپراتوری عثمانی، سومين اصل پس از 
ايمان به خدا و رســول او است« )انديشه ها و جنبشهای نوين سياسی 

اجتماعی در جهان عرب، ص160(.
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به از بين بردن روحيه غرب زدگی164 و خودداری از 
انعقاد قراردادهای استعماری با بيگانگان،165 به عنوان 
راهكار می نگريست. از اين رو، يكی از راهكارهای 
تقويت  بيگانگان،  تفرقه افكنانه  اقدامات  با  مقابله 
خودشناسی و خودباوری مسلمانان به شمار می رود.

نتیجه گیری
1. قوميتها، نژادها و مليتهای گوناگون، ابتدائًا دارای 
به  زدن  دامن  و  نيستند  خاصی  فضيلت  و  برتری 
مسائل ملی و قومی جز ضرر، فايده ای به جهان اسالم 
نقش  بيگانگان  بر خود مسلمانان،  نمی رساند. عالوه 
وحدت  تضعيف  و  ملی گرايی  ترويج  در  برجسته ای 
حفظ  برای  استعمارگران  داشته اند.  مسلمانان  ميان 
و  اختالف افكنی  با  مسلمانان،  استثمار  و  منافع خود 
فعاليتهای  قالب  در  مسلمانان  ميان  ملی گرايی  رواج 
فرقه های  ايجاد  و  فرهنگی  تهاجم  استشراقی، 
ساختگی، ضمن سرگرم ساختن مسلمانان، با زدودن 
اتحاد و رواج اختالفهای متعدد، بر آنان سلطه می يابند.

164. ر.ك: خاطرات  زندگی حسن  البنا، ص314.
165. ر.ك: همان، ص367.

اتحاد  به  را  اسالم  جهان  همواره  دينی  مصلحان   .2
بيداری  به قرآن،  با يكديگر دعوت كرده اند. تمسك 
اسالمی، استفاده از ظرفيت عالمان هوشمند، وحدت 
در تشكيل حكومت اسالمی در كشورها و ايجاد روابط 
خودباوری،  به  ويژه  اهتمام  حكومتها،  ميان  دوستانه 
از  خودباختگی،  از  اجتناب  و  مسلمانان،  هم افزايی 
راهكارهای ايجاد وحدت به شمار می روند. مسلمانان 
می توانند با حفظ اعتقادات و باورهای خود، به ايجاد 
وحدت در عرصه های گوناگون بيانديشند و با تشكيل 
فرهنگی،  اقتصادی،  زمينه های  در  مشترك  مراكز 
سياسی و نظامی، به هم افزايی و تقويت يكديگر كمك 
كرده و باعث تشكيل قدرتی جهانی بر پايه مشتركات 
گردند. عالمان دين و مصلحان اجتماعی و همچنين 
مسئوالن حكومتها در اين زمينه نقش ويژه ای دارند 
نقاط  به  مشترك  نشستهای  برگزاری  با  می توانند  كه 
وحدت بخشی رسيده و وحدت را در جوامع اسالمی 

عملی سازند.

- قرآن كريم، ترجمه محمدمهدی فوالدوند.
مجله بشيری،  ابوالقاسم  بيگانگی«،  خود  »از   - 

معرفت، شماره 91، 1384ش.
 - استراتژی وحدت در انديشه سياسی اسالم، احمد

موثقی، قم، دفتر تبليغات اسالمی، 1375ش.
ترجمه غزالی،  محمد  نوين،  بالدهای  و  اسالم   - 

مصطفی زمانی، تهران، فراهانی، بی تا.
ترجمه جندی،  انور  معاصر،  جهان  و  اسالم   - 
اسالمی پژوهشهای  بنياد  مشهد،  آژير،   حميدرضا 

آستان قدس رضوی، 1371ش.
قم، اصفهانی،  عطائی  محمدعباس  اعترافات،   - 

حضرت عباس)ع(، 1387ش.
شهيدی، جعفر  سيد  غرب«،  با  ستيزه گر  »اقبال   - 
جهانی كنگره  مقاالت  مجموعه  اقبال:  شناخت   در 
 بزرگداشت عالمه اقبال الهوری، به كوشش غالمرضا
 ستوده، تهران، دانشگاه تهران؛ وزارت ارشاد اسالمی،

1365ش.
آكوچكيان، احمد  دينی«،  تفكر  احيای  »اقبال،   - 
جهانی كنگره  مقاالت  مجموعه  اقبال:  شناخت   در 
 بزرگداشت عالمه اقبال الهوری، به كوشش غالمرضا
 ستوده، تهران، دانشگاه تهران؛ وزارت ارشاد اسالمی،

1365ش.
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در اجتماعی  سياسی  نوين  جنبشهای  و  انديشه ها   - 
لوين، ترجمه يوسف ايساكوويچ   جهان عرب، زالمان 
عزيزی بنی طرف، تهران، علمی و فرهنگی، 1378ش.
انقالب فرهنگی چين، سيد علی محمودی، تهران،  - 

وزارت امور خارجه، 1364ش.
مجلسی، محمدتقی  بن  محمدباقر  األنوار،  بحار   - 

بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
 - بررسی اجمالی نهضتهای اسالمی در صد ساله اخير،

مرتضی مطهری، تهران، صدرا، 1394ش.
صدر«، موسی  امام  ديدگاه  از  فقهی  »تقريب   - 
،207 شماره  حوزه،  پگاه  مجله  اباذری،   عبدالرحيم 

1386ش.
 - تهاجم فرهنگی، محمدتقی مصباح يزدی، قم، مؤسسه

آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(، 1376ش.
 - چراغی بر فراز راه، سيد قطب، ترجمه حسن اكبری

مرزناك، تهران، امت، بی تا.
 - خاطرات زندگی حسن البنا، حسن بنا، ترجمه ايرج
كرمانی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1374ش.

در انگليس  جاسوس  همفر  مستر  خاطرات   - 
 كشورهای اسالمی، هامفری، ترجمه علی كاظمی، قم،

اخالق، 1386ش.
 - دانشنامه سياسی )فرهنگ اصطالحات و مكتبهای
سياسی(، داريوش آشوری، تهران، مرواريد، 1387ش.
 - دنيای اسالم و تهاجم فرهنگی غرب، محمدمهدی
تبليغات اسالمی،  آصفی، ترجمه تقی متقی، قم، دفتر 

1380ش.
محمد تصحيح  الهوری،  اقبال  محمد  شعر،  ديوان   - 

بقائی، تهران، اقبال، 1382ش.
 - ريشه ها و تاريخچه اصولگرايی در مصر، محمدحسين
سلطانی فرد، تهران، وزارت امور خارجه، 1386ش.

 - ريشه های غرب گرايی و اسالم گرايی در تركيه، داود
وفايی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1380ش.

امين، احمد  الحديث،  العصر  فی  اإلصالح  زعماء   - 
بيروت، دارالكتاب العربی، بی تا.

 - سيد جمال الدين اسدآبادی و بيداری مشرق زمين،
 سيد محمد محيط طباطبايی، قم، كلبه شروق؛ تهران،

سماط، 1380ش.
 - شرار زندگی )شرح اسرار خودی اقبال الهوری(،

محمد بقائی، تهران، فردوس، 1379ش.
ما، دليل  قم،  حكيمی،  محمدرضا  الدين،  شرف   - 

1382ش.
عبدالرحيم ترجمه  سعيد،  ادوارد  شناسی،  شرق   - 
گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1371ش.

اسالمی انقالب  و  بين الملل  صهيونيسم  شناخت   - 
انتشارات دفتر  قم،  الهدی،  علم  جواد  سيد   ايران، 

اسالمی، 1376ش.
 - شهيد سيد قطب: آيت جهاد، علی احمدی، تهران،

مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی، 1383ش.
احمدی، مهدی  اصالح،  رايت  محمد عبده  شيخ   - 
تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی، 1383ش.
مؤسسه تهران،  روح اهلل خمينی،  سيد  امام،   - صحيفه 

تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1379ش.
م رك ز ت ه ران ،  خمينی،  روح اهلل  سيد  نور،  صحيفه   - 

م دارك  ف ره ن گ ی  ان ق الب  اس الم ی   ، 1361ش.
 - العروة الوثقی، سيد جمال الدين اسدآبادی و محمد
اسالمی، مذاهب  تقريب  جهانی  مجمع  تهران،   عبده، 

1421ق.
 - علل پيشرفت اسالم و انحطاط مسلمين، زين العابدين
اسالمی، فرهنگ  نشر  دفتر  تهران،  الهيجی،   قربانی 

1384ش.
باقر ترجمه  بيرو،  آلن  اجتماعی،  علوم  فرهنگ   - 

ساروخانی، تهران، كيهان، 1370ش.
در جهان«، علی اسالم  تبليغاتی دشمنان  »فعاليت   - 

مرتضی زيدی، مجله معرفت، شماره 13، 1374ش.
 - فی ظالل القرآن، سيد قطب، ترجمه مصطفی خرم

دل، تهران، احسان، 1387ش.
 - قرآن كتاب هدايت از ديدگاه امام خمينی)ره(، سيد
 روح اهلل خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام
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خمينی)ره(، 1386ش.
 - قرآن نماد حيات معقول، محمدتقی جعفری، تهران،
مؤسسه تدوين و نشر آثار عالمه جعفری، 1386ش.
 - كشف األسرار، سيد روح اهلل خمينی، قم، پيام اسالم،

بی تا.
 - كليات اقبال الهوری، محمد اقبال الهوری، تهران،

نگاه، 1387ش.
هادی سيد  ترجمه  قطب،  سيد  می گوييم،  چه  ما   - 

خسروشاهی، قم، شفق، 1350ش.
 - مدخلی بر تاريخ انديشه سياسی در اسالم و ايران،

موسی نجفی، تهران، فرانديش، 1381ش.
 - مسائل نهضتهای اسالمی، كليم صديقی، ترجمه سيد

هادی خسروشاهی، تهران، اطالعات، 1375ش.
 - مطالعات اسالمی در غرب، محسن الويری، تهران،

سمت، 1381ش.
 - »مفاهيم انسانی در شعر اقبال«، سيد محمد علوی

مقدم، مجله مشكوة، شماره 18و19، 1367ش.
اسالم«، ديدگاه  از  )ناسيوناليسم(  »ملی گرايی   - 
 محسن غرويان و شاكر قواميان، مجله معرفت، شماره

50، 1380ش.
محمدحسين سيد  القرآن،  تفسير  في  الميزان   - 
للمطبوعات، األعلمي  مؤسسة  بيروت،   طباطبايی، 

1393ق.
 - »ناهنجاريهای جهان اسالم از ديد سيد جمال الدين
شماره حوزه،  مجله  شرفی،  حسين   اسدآبادی«، 

59و60، 1372ش.
اقبال«، ديوان  در  محمدی)ص(  عطرآگين  »نسيم   - 
اقبال: مجموعه بيرجندی، در شناخت   احمد احمدی 
اقبال عالمه  بزرگداشت  جهانی  كنگره   مقاالت 
 الهوری، به كوشش غالمرضا ستوده، تهران، دانشگاه

تهران؛ وزارت ارشاد اسالمی، 1365ش.
روح اهلل سيد  اسالمی(،  )حكومت  فقيه  واليت   - 

خمينی، تهران، اميركبير، 1360ش.
 - يادنامه امام موسی صدر، سيد هادی خسروشاهی،
موسی صدر، امام  تحقيقاتی  فرهنگی  مؤسسه   تهران، 

1387ش.
جهان راهبردی  گزينه  اقتصاد  »يكپارچه سازی   - 
اسالمی، بيداری  در:  زعتری،  عالءالدين   اسالم«، 
مقاالت مجموعه  آن:  هدايت  و  آينده   چشم انداز 
 هفدهمين كنفرانس بين المللی وحدت اسالمی، جمعی
جهانی  تقريب  مذاهب مجمع   تهران،  انديشمندان،   از 

اسالمی، 1384ش.
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