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چكيده
بیگانگان برای زدودن وحدت جهان اسالم و بروز اختالف میان مسلمانان ،از روشهای متعددی بهرهبرداری
نمودهاند .مقاله حاضر با هدف تبیین اقدامات بیگانگان در راستای ایجاد تفرقه میان مسلمانان و تحریک
احساسات ملیگرایانه و همچنین ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن فعالیتها نگاشته شده است .ملیگرایی
اصالت دادن به قومیت و ملیت است و زمینه تفرقه را در میان مسلمانان فراهم میسازد .روش مقاله توصیفی
ـ تحلیلی است و از یافتههای آن میتوان به مهمترین اقدامات بیگانگان برای زدودن وحدت جهان اسالم
از جمله ترویج ملىگرايى در میان مسلمانان ،مهجور کردن آموزههای دینی از طریق توسعه فعالیتهای
استشراقی ،ایجاد و ترویج فرقههای ساختگی ،و تهاجم فرهنگی بیگانگان علیه جهان اسالم اشاره کرد .برخی
از راهکارهای مقابله با این اقدامات تفرقهافکنانه عبارتند از :برجستهسازی نقش عالمان دینی ،ایده تشکیل
حکومت اسالمى برای اتحاد ،تقویت روحیه وحدتگرایی مسلمانان ،و تقویت خودشناسی و خودباوری
مسلمانان.
کلیدواژهها :وحدت مسلمانان ،بیگانگان ،ملیگرایی ،تفرقه ،مصلحان دینی.
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مقدمه
امروزه جهان اسالم با جمعیت بیش از یک و نیم
میلیارد نفر و با وجود داشتن  32میلیون کیلومتر
مربع مساحت زمینی و ذخایر عظیم زیرزمینی ،معادن
و گنجهای فراوان دیگر ،در اختالف و تفرقه به سر
میبرد 1.قرآن کریم تفرقه و اختالف را مایه سستی،
از بین رفتن ابهت مسلمانان 2و بیخردی 3میداند.
اختالف در بین قشرهای گوناگون مردم ،با هر مذهب
و نژاد ،و تفکر مذهبی ،سیاسی یا اجتماعی ،باعث
بروز دشمنی و درگیری میگردد و در چنین جامعهای،
امت اسالمى وحدت و يكپارچگى و استقالل ندارد ،از
لحاظ علمى و فرهنگی پيشرو نبوده و ديگران بر آنان
سلطه خواهند یافت.
نهضت اصالح دینی و اجتماعی مسئله جدیدی نیست،
4
انبیا خود مصلح بوده و به اصالح سفارش کردهاند.
خداوند ویژگی مصلحان را تمسک به کتاب آسمانی
میداند و وعده میدهد که پاداش اصالحگران را خواهد
داد .مقصود از مصلحان دینی در مقاله حاضر ،عالمان
دینی هستند که با شیوههای علمی بر لزوم مراجعه
مجدد و هوشمندانه مسلمانان به آموزههای سیاسی
و اجتماعی قرآن و اسالم تأکید کردهاند؛ عالمانی که
عالوه بر اصالحطلبی ،خود عامل به آموزههای اسالم
بوده و تحوالتی علمی و عملی را در جوامع ایجاد
نمودهاند.
منظور از بیگانگان در این مقاله ،استعمارگران
( )Colonialismو دولتهای استکباری
( )Arroganceهستند که چون آموزههای
وحدتبخش قرآن را مانع بزرگى بر سر راه خويش
نسبت به تسلط بر كشورهاى اسالمى مىبینند ،برای اقدامات بیگانگان برای زدودن وحدت جهان
مهجور ساختن قرآن و كنار گذاردن آن از زندگى اسالم

سیاسی و اجتماعی مسلمانان به عنوان يك راهبرد
اساسى تالش میکنند ،تا از اين طریق بتواند سلطهگرى
خود را در كشورهاى اسالمى تداوم بخشند .مقاله
حاضر در صدد پاسخ به این سؤاالت است :بیگانگان
از چه شیوههای تأثیرگذاری برای ایجاد تفرقه میان
مسلمانان استفاده میکنند؟ و برای مقابله با نقشهها و
تالشهای تفرقهافکنانه بیگانگان ،چه راهکارهایی باید
از سوی مسلمانان مد نظر قرار گیرد؟
ایجاد تفرقه بین مسلمانان ،از خواستههای دیرینه
مخالفان اسالم و دولتهای استکباری بوده است و
جلوههای گوناگونی دارد از جمله :اختالف شیعه و
سنی ،اختالف قومیتها و ملیتهای گوناگون ،اختالف
مردم و حاکمان اسالمی ،اختالف مسئوالن با یکدیگر،
اختالف گروههای گوناگون نظامی ،درگیری حزبی
بین مردم ،شکاف بین مردم و عالمان دینی ،تحریک
احساسات قومی و ملیگرایانه مردم ،اختالف بین
افکار گوناگون در یک جامعه ،ایجاد عداوت میان
کشورهای اسالمی همجوار و  . ...البته باید اذعان کرد
بعضی از عوامل تفرقه جهان اسالم و ترویج روحیه
ملیگرایانه ،به خود مسلمانان بازمیگردد ،لیکن در
مقاله حاضر سعی شده است ضمن برشمردن بخشی از
تالشها و فعالیتهای بیگانگان در جهت زدودن وحدت
میان مسلمانان و تحریک عواطف ملیگرایانه آنان و
تأثیرگذاری بر بخشهایی از مردم ،به ارائه راهکارهایی
جهت مقابله با این نقشهها پرداخته شود .در این راستا
استفاده از دیدگاههای اندیشمندان شیعه و سنی به ویژه
مصلحان دینی معاصر مورد تأکید بیشتری بوده است.

 .1در ســال 1384ش جمعیت مســلمانان حدود 1/361/441/883
نفر بوده است (ر.ک« :یکپارچهســازی اقتصاد گزینه راهبردی جهان
اسالم» ،ج ،1صص242و.)243
 .2انفال.46 ،
 .3حشر.14 ،
 .4اعراف.142 ،

 )1ترویج ملىگرايى در میان مسلمانان

ملىگرايى ( )Nationalismبه اصالت دادن
به تعلقات قومى و ملى تعريف شده است .در واقع
ملیگرایی جریانی فکری و عقیدتی و مرامی است که

 .5فرهنگ علوم اجتماعی ،ص.238
 .6ر.ک« :ملىگرایى (ناسیونالیسم) از دیدگاه اسالم».
 .7مسائل نهضتهای اسالمی ،ص.118
 .8در کتاب چگونه اســام را نابود کنیم که نقشــههای غربیها در آن
منتشر شده ،آمده است« :بسیار ضروری است کاری کنیم که از هر سو
عربده ملیتخواهی ،اقلیمپرســتی ،تبعیض نژادی ترک ،فارس ،عرب
و عجــم و از این قبیل تعصبات تفرقهانداز راه بیافتد .الزم اســت که
مسلمانان را وادار کنیم که اهمیت زیادی به تمدنهای پیش از اسالمشان
بدهند و قهرمانها و شخصیتهای قبل از اسالم را زنده کنیم» (اعترافات،
ج ،2ص.)251
 .9انگلیســیها این تفکر را القا میکنند که «مصریها بازماندگان فراعنه،
لبنانیها نوادگان فینیقیها ،عراقیها از بســتگان آشوریها ،و حجازیها از
بازماندگان عرب بوده و شایســته ایجاد خالفت و حکومت اســامی
هستند!» (ر.ک :اسالم و بالهای نوین ،صص96و.)97

 .10ر.ک« :ملىگرایى (ناسیونالیسم) از دیدگاه اسالم».
 .11ر.ک :همان.
 .12ر.ک :دانشنامه سیاسی ،ص.۷۸
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گرایش به تعالی بخشیدن به ملت و گذشتهها ،کیفیتها،
حالتها ،هدفها و خواستهایش دارد 5.ملىگرايى و
به تعبير عربى «الوطنیة» ،به معنای ميهندوستى و
حبالوطن ،يا دوستى خويشان و خانواده ،نه تنها
در اسالم مذموم نيست ،بلكه مورد سفارش نيز واقع
شده است 6.اما ملىگرايى ،گاه به معناى «القومیة»؛
يعنى گرايش شديد به نژادپرستى ،به کار میرود.
در اين باره ،برخی از دانشمندان علوم اجتماعى از
جمله محمود سریع القلم معتقدند كه وطندوستى
با وطنپرستى متفاوت است .در واقع ملىگرايى
نیرویی برای متالشی کردن شخصیت انسان و جامعه
در تمام سطوح آن است 7.وطنپرستى بيراهه است،
ولى وطندوستى محرك و زمينهساز و مشوق توسعه
يافتگى است .ترویج قومیتگرایی زمینه معارضه با
اسالم را فراهم میکند .استعمار انگليس در جنگ
جهانى اول ،سران عرب و عمال خود را متحد كرد
و با محوريت ايدئولوژى ملىگرايى آنان را بسيج
نمود و بدين وسيله ،حكومت عثمانى را متالشى كرد.
پس از اين واقعه تلخ ،جهان اسالم را به كشورهاى
كوچك تقسيم کرد و در تركيه پان تركيسم ،در ايران
پان ايرانيسم و در مصر و سوريه پان عربيسمرا رواج
داد 8.سیاست انگلیس در کشورهای اسالمی ،تضعیف
باورهای دینی و تیره ساختن روابط مسلمانان است،
9
تا این جوامع اسالمی از هم جدا گردند.

زمانی که استعمار غرب نتوانست از طریق تجاوزها
و جنگهای پیاپی ـ که صدها سال طول کشید و در
تاریخ از آن به جنگهای صلیبی یاد میشود ـ بر
کشورهای اسالمی چیره شود ،تجاوز خود را بر دیار
اسالم پایان نداد ،بلکه با وسایل و شیوههای نوینی
(غیر از جنگ و کشتار) ،اهداف خود را دنبال نمود.
از جمله القائات فکری برای رسیدن به این هدف،
پرورش اندیشه ملیگرایی بود که ابزار بنیادی این
روش به حساب میآمد و بسان عقیدهای نوین به
عنوان جایگزین اسالم بر مسلمانان عرضه شد.
مسیونر معروف ساموئل زویمر در این باره گفته است:
«نخستین کار برای ریشهکن ساختن اسالم ،ایجاد
قومیت است» 10.در چنین شرایطی ،مسیونرها از نقاط
مختلف غرب ،به ویژه از فرانسه ،بریتانیا و ایاالت
متحده آمریکا ،به کشورهای عربی اعزام شدند و برای
خود مراکزی در شام ایجاد کردند .جورج آنتونیوس
بیان داشته است« :تاریخ جنبش ناسیونالیسم عربی،
نخست در سرزمین شام به سال 1847م با پایهگذاری
یک انجمن در بیروت ،با اعضای اندک و با نظارت
11
آمریکا پدید آمد».
در قرن نوزدهم و بیستم ابتدا در اروپا و سپس در
آسیا و آفریقا ،جنبشهايی سیاسی پیدا شد که با آوردن
پیشوند «پان» بر سر نام یک کشور یا نژاد یا دین،
خود را نامگذاری کردند و هدفشان گرد آوردن مردم
همنژاد یا همزبان یا همدین ،به نام یک ملت یا امت
یا نژاد ،در یک واحد قدرت ملی یا دولت بود .پان در
12
زبان یونانی ،پیشوندی به معنای «همه» است.
رهبر برجسته تفکر پان عربیسم ،جمال عبدالناصر
در مصر بود .زکی اَرسوزی (۱۹۶۸-۱۸۹۹م) هم
از نویسندگان و تالشگران سیاسی و از بنیانگذاران
حزب بعث شناخته میشد .او یکی از نظریهپردازان
تأثیرگذار ناسیونالیسم عرب بود .برخی از روشنفکران

در جهان اسالم نیز به طرفداری از ملیتگرایی
پرداختهاند .ضياء گوك آلپ ()Ziya Gokalp
(1924-1874م) 13روشنفکر ترک ،برای تمدن
جدید ترکیه ،نظامی الئیک را پیشنهاد میکرد 14.وی
در كتاب اصول پان تركيسم ،در فصل ملىگرايى
دينى ،ابعاد طرح ملى کردن دين اسالم را چنین بيان
میکند :پان تركيسم دينى؛ يعنى كتب دينى ،خطبهها
و سخنرانيها بايد به زبان تركى باشد؛ چون بهرهمندى
از عبادت وابسته به فهم ادعيه و اذكار آن است 15.وی
اساس ًا منکر تمدن اسالمی شده است و در نظر او،
ممکن است مردمی با دینهای مختلف ،دارای تمدن
واحدی باشند و هیچ تمدنی با دین نسبتی ندارد.
از این رو ،میگوید« :ما چیزی به عنوان «تمدن
مسیحی» و «تمدن اسالمی» نداریم ،نادرست است
16
که تمدن شرقی را تمدن اسالمی بنامیم».
 )2مهجور کردن آموزههای دینی از طریق توسعه
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یکی دیگر از عوامل زدودن آموزههای وحدتبخش
دین در بعد سیاسی و اجتماعی ،فعالیتهای علمی،
سیاسی و اجتماعی خاورشناسان است .مستشرقان
غالب ًا طبق ذهنیات و معرفتهای غربی با اسالم و قرآن
مواجه میشوند و در پی شناخت حقیقت نیستند.
وابستگی استشراق به استعمار ،باعث شده که اغلب
مستشرقان به ابزاری برای پیشبرد اهداف ضد اسالمی
استعمارگران تبدیل شوند .ادوارد سعید ،یکی از
مستشرقان منصف ،در این باره میگوید« :حقیقت این
 .13وی روشــنفکری غربگــرا و از نظريهپــردازان معروف نظام
جمهوريتبر محور ملیگرايىدر ترکیه بود.
 .14ر.ک :ریشههای غربگرایی و اسالمگرایی در ترکیه ،ص.150
 .15او بر آن اســت که براى ايجاد نشــاط و وجد الزم در عبادت ـ
غيــر از قرائتهاى واجب ـ بايد قرائت قرآن و هر نوع دعا و مناجات
كه پس از آيينهاى عبادى صورت مىگيرد و همچنين خطبههاى نماز
جمعه به تركى باشد (ر.ک :خاطرات مستر همفر ،ص .)111نکته قابل
ذکر اینکه ممنوع کردن اقامه نماز و اذان به زبان عربی در کشورهای
غیرعرب ،از اقدامات استعمارگران است.
 .16ر.ک :دنیای اسالم و تهاجم فرهنگی غرب ،ص.36

است که شرق شناسی با موفقیت در دل امپریالیسم
جدید جا افتاده است» 17.در مجموع ،برخی از نقاط
ضعف مستشرقان را میتوان چنین برشمرد:
 -1شناخت مستشرقان نسبت به شرق و اسالم در
برخی از موارد سطحی بوده و مسائل شرق و اسالم
به صورت ریشهای شکافته نشده است.
 -2عدهای از مستشرقان در مواجهه با اسالم و شرق،
نوعی غرور و تکبر داشته و خود را برتر دانسته و در
بسیاری از موارد ،جانب بیطرفی را نگرفتهاند.
 -3از آنجا که مستشرقان همراه استعمار بودهاند ،از
این رو ،افکار استعماری در سر میپروراندند و با
تحریک اقلیتهای مذهبی و ملی ،با نوعی مظلومنمایی
کاذب ،نقش آنان را مهم جلوه داده و آنان را در جهت
منافع خود سوق میدادند.
 -4از درک کلیت اسالم و شرق عاجز بوده و نقاط
کلیدی را درک نکردهاند.
 -5با ایجاد تضاد بین ملیت و مذهب ،به جنبههای
ناسیونالیستی توجه زیادی کرده و مسلمانان را در
برابر اسالم قرار دادهاند.
 -6مستشرقان بیشتر به منابع اهلسنت توجه کرده و
از منابع اصیل شیعه غافل ماندهاند .مستشرقان مطالعه
چندانی در مورد شیعه نداشتند و بعدها جایگاه شیعه
18
برای آنان آشکار گشت.
 -7اغلب مستشرقان تس ّلط کافی بر زبان عربی و
معارف اسالمی نداشتهاند.
 -8نگاه مستشرقان به اسالم همواره با تعصبات دینی
خاص و ذهنیت خودساخته و متأثر از محیط ضد
اسالمی غرب همراه بوده است.
دولتهای استعماری در طول تاریخ از مستشرقان
استفاده ابزاری کردهاند ،تا به اهداف خود برسند.
از این رو ،برخی استشراق را چنین تعریف کردهاند:
 .17شرق شناسی ،ص.576
 .18ر.ک :مدخلی بر تاریخ اندیشــه سیاســی در اســام و ایران،
صص171و.172

 )3ایجاد و ترویج فرقههای ساختگی

در قرن  18و  19ميالدى ،زمانى كه اروپاييان
استعمارگر عم ً
ال بر تمام كشورهاى اسالم سلطه يافته
بودند ،براى ادامه و استمرار سلطه خود ،فرقههایى را
در جهان اسالم ايجاد كردند ،تا بدين وسيله بتوانند
يكپارچگى و همبستگى مسلمانان جهان را از بين برده،
 .19ر.ک :مطالعات اسالمی در غرب ،ص.188

« .20فعالیت تبلیغاتی دشمنان اسالم در جهان».
 .21وی «منهاج السنة» را در رد کتاب «منهاج الکرامة» عالمه حلی،
از علمای بزرگ شیعه و همعصر خود نوشته است.
 .22ر.ک :صحيفه امام ،ج ،3ص.204
 .23از جمله این اصالحطلبان ،محمد رشــیدرضا است که تحت تأثیر
افــکار ابنتیمیه و محمد بن عبدالوهاب بوده اســت (ر.ک :بررســی
اجمالی نهضتهای اسالمی در صد ساله اخیر ،صص49و.)50
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استشراق گماشتنِ علم در خدمت سیاست استعماری
است 19.به طور کلی مستشرقان در راستای نیل به
اهداف استعماری خود ،چهار مرحله را طی میکنند:
 -1ابتدا مستشرقان با مطالعه و کاوش در کشورهای
مسلمان ،اطالعات مورد نیاز استعمارگران را کسب
میکنند و با به دست آوردن این شناخت ،زمینه برای
اقدامات بعدی فراهم میگردد.
 -2پس از کسب اطالعات الزم در مورد فرهنگ،
آداب و رسوم ،آموزههای دینی و  ...جوامع اسالمی،
اندیشمندان غرب به بررسی نقاط قوت و ضعف
کشورهای هدف پرداخته و پس از تحقیق و مشورت
فراوان ،به جمعبندی برنامهها و نقشههای مورد نظر
میرسند.
 -3مستشرقان با پشتیبانی همهجانبه استعمار ،به
جوامع اسالمی وارد شده و با نفوذ در مراکز حساس
علمی و سیاسی ،اندیشههای استعماری را در راستای
دور کردن مسلمانان از آموزههای سیاسی و اجتماعی
و وحدت بخش قرآن ،رواج داده و نقشههای از پیش
تعیین شده را در عمل اجرا میکنند .مستشرقان ضمن
ارتباط مستمر با سران استعمار ،آنان را از میزان
پیشبرد و نحوه اجرای برنامهها آگاه میسازند.
 -4پس از پیاده کردن نقشههای استعمارگران از
سوی مستشرقان و ایجاد غفلت در جوامع اسالمی
و آماده شدن جوامع اسالمی برای تسلط بیگانگان،
حضور قرآن در جامعه از بین میرود و دین مورد نظر
دولتهای استعماری در بین مسلمانان رواج مییابد و
پیامدهای این معضل ،دامان جوامع اسالمی را خواهد
گرفت.

توان دفاعى 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.
براى دستيابى به اين هدف ،سه فرقه ساختگی در سه
منطقه اسالمى تأسيس شد :وهابيت در حجاز ،بهائيت
در ايران و قاديانيت در شبه قاره هند 20.اگرچه انقالب
اسالمى در ايران توانست ريشه بهائيت را از ايران
بكند و همچنين قاديانيت نتوانست به اهداف خود در
شبه قاره هند دست يابد ،اما وهابيت ،با كمك انگليس
بر حجاز سلطه پيدا كرد و هنوز هم زمام امور اين
كشور را در دست دارد .فرقه وهابیت بر پایه عقاید
ابنتیمیه (د 727ق) تشکیل شده است .وی در کتابهای
خود ،به ویژه در کتاب مشهورش منهاج السنة ـ که
پایه و اساس اعتقادات وهابیان است ـ به تخطئه آراء
و اصول اعتقادی شیعه پرداخته است 21و نظرات تندی
علیه بعضی از اعتقادات شیعه همچون دعا ،زیارت،
توسل و شفاعت دارد.
امام خمینی(ره) فرقهسازی و ترویج این فرقهها را
به عنوان یکی از اقدامات بیگانگان برمیشمارد که از
این طریق باعث ضربه زدن به قرآن و مهجور شدن
و کوبیدن آموزههای آن میگردد 22.شهید مطهری
نیز با رد فرقههای ساختگی ،وهابیت را باعث افول
نهضتهای اصالحی در جهان اسالم میدانست و بر
آن بود که در اندیشههای این فرقه که مدعی اصالح
بودند ،بازگشت به اسالم نخستین ،به بازگشت به
حنبلیگری تفسیر شده است 23.عبده معتقد بود که
وهابیت در مسائل اسالمی غلو میکند و در مقابل
وحدت مسلمانان به وجود آمده است .در دیدگاه
عبده ،وهابیان گرفتار الفاظ هستند و در عقاید خود
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افراط میکنند 24.بنابراین وهابیان با تشبث به برخی
از ظواهر و جمود ذهنی ،باعث بروز تفرقه و اختالف
در میان مسلمانان شدهاند.
یکی از فرقههای ساخته استعمار ،صهیونیسم
( 25)Zionismاست .یهودیان از قدیم به فکر
تشکیل حزب خاصی برای خود بودهاند .از این رو
یهودیان اروپا برای تأسیس صهیونیسم ،کنگرهای را
در شهر بال سوئیس تشکیل دادند و رسم ًا موجودیت
خود را اعالم کردند 26.امروزه صهیونیسم به عنوان
یکی از دشمنان اصلی قرآن و اسالم ،به مبارزه
با آن میپردازد .آنان تالشهای زیادی در جهت
نابودی تمدن و فرهنگ اسالمی ،ترویج فساد در بین
مسلمانان ،تحریف قرآن و آموزههای اسالمی ،ترویج
27
ملیگرایی در جهان اسالم و  ...انجام دادهاند.
امام خمینی(ره) همواره در طول حیات خویش نسبت
به خطر صهیونیسم هشدار داده ،از اسرائیل با عنوان
«جرثومه فساد» 28و «گرگهای خونآشام» 29نام
میبرد و آن را ساخته استعمار میدانست .براساس
دیدگاه امام خمینی(ره) ،صهیونیستها دشمن اصلی
اسالم و قرآن هستند و در طول دهها سال از هیچ
تالشی برای قطع ریشه اسالم و قرآن دریغ ننمودهاند.
ایشان به رسمیت شناختن اسرائیل را مخالفت با قرآن
دانسته است 30.همچنین به توطئه صهیونیسم برای
تصرف در قرآن اشاره میکند که اخیرا ً قرآنهایی
را تغییر میدهند 31و در برخی از کشورها منتشر
 .24ر.ک :شیخ محمد عبده رایت اصالح ،صص131و.132
 .25صهیونیسم از صهیون به معنای کوه خشک و پرآفتاب گرفته شده
و نام تپهای در جنوب غربی شهر قدس است.
 .26جهت آگاهی از پیدایش صهیونیســم ر.ک :شناخت صهیونیسم
بینالملل ،صص.147-144
 .27جهت آگاهی از نقشــههای صهیونیسم برای منحرف کردن اسالم
ر.ک :اسالم و جهان معاصر ،صص.296-284
 .28ر.ک :صحيفه امام ،ج ،12ص.148
 .29ر.ک :همان ،ج ،20صص319و.320
 .30ر.ک :همان ،ج ،3ص.346
 .31بــه عنوان نمونه آیات جهاد و آیاتــی را که به توطئههای یهود
اشاره دارند ،حذف کردهاند.

میکنند.
سید قطب نیز ضمن بیان خطر یهود و صهیونیسم،
اظهار میداشت که یهود در حال آماده سازی خود
برای سلطه جهانی است ،از این رو ،همه مردم جهان،
به ویژه مسلمانان باید مراقب باشند 33.وی جنبش
یهود و صهیونیسم را عامل انحطاط و عقبماندگی
جوامع اسالمی میدانست 34.بنابراین فرقههای
ساختگی به مبارزه با اسالم و قرآن میپردازند و
موجب شکاف میان مسلمانان میگردند.
32

 )4تضعیف وحدت جامعه با ایجاد تفرقه

همفر ( 35)Humphreyدر کتاب خاطراتش نقل
کرده هنگامی که اختالف شیعه و سنی را در وزارت
مستعمرات برای برخی از رؤسای خود توضیح
میداده ،اذعان نموده که اگر مسلمانان فهم و درک
صحیحی برای زندگی داشته باشند ،باید امروزه این
نزاع را کنار گذاشته و اتحاد پیدا کنند .وی بیان
کرده که رئیسش نهیبی بر وی زده و به او دستور
داده است که به جای فکر در مورد وحدت ،باید
اختالفات مسلمانان را زیاد کرد و نزاع شیعه و سنی
و درگیریهای قومی ،زبانی ،ملی و مذهبی را افزایش
داد؛ زیرا استعمار انگلیس برای حفظ موقعیت خود و
استثمار مسلمانان ،باید وحدت مسلمانان را از بین
36
ببرد ،تا بر آنان تسلط یابد.
امام خمینی(ره) عدم اتحاد بین مسلمانان را یکی از
37
بزرگترین و اساسیترین مشکالت دانسته است
و ضمن هشدار به این معضل سیاسی و اجتماعی،
مسلمانان دنیا را از تفرقه برحذر میدارد 38.گاهی
 .32ر.ک :قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی(ره) ،ص.194
 .33ر.ک :شهید سید قطب ،ص.71
 .34ریشهها و تاریخچه اصولگرایی در مصر ،ص.88
 .35یکی از جاسوســان انگلیس در برخی از کشورهای اسالمی در
قرن  18میالدی.
 .36ر.ک :خاطرات مستر همفر ،صص.40-38
 .37ر.ک :صحیفه امام ،ج ،15ص.169
 .38ر.ک :همان ،ج ،1صص334و413؛ ج ،3صص412 ،319و484؛
ج ،5ص516؛ ج ،6صص83و.84

 .39ر.ک :همان ،ج ،5ص.47
 .40ر.ک :العــروة الوثقی ،ص190؛ اســتراتژیوحدت در اندیشــه
سیاسیاسالم ،ج ،1ص.325
 ...« .41اختالفهــم علی اإلتحــاد و اتحادهم علی اإلختالف» (ر.ک:
ناهنجاریهــای جهان اســام از دید ســید جمالالدین اســدآبادی،
صص66و.)67
 .42ر.ک :اســتراتژی وحدت در اندیشــه سیاســی اســام ،ج،1
صص304و.305
 .43ر.ك :زعمــاء اإلصالح فی العصر الحدیث ،ص113؛ اســتراتژی
وحدت در اندیشه سیاسی اسالم ،ج ،1صص304و.305

 )5تهاجم فرهنگی بیگانگان علیه جهان اسالم

یکی از عوامل بروز اختالف میان مسلمانان ،تهاجم
فرهنگی از سوی بیگانگان است .امروزه با توجه
به رشد فكری و آگاهی عمومی ملتهای جهان،
نفوذ و سلطه و به دست آوردن مستعمرات از راه
لشكركشیهای نظامی ،به آسانی امكانپذیر نیست .از
این رو از نظر بیگانگان ،بهترین راه نفوذ در سایر
كشورها ،نفوذ در فرهنگ آنان و استحاله درونی آن
است .بیگانگان با مترقی جلوه دادن ارزشهای مورد
نظر خود ،فرهنگ ملتها را تغییر میدهند و فرهنگ
و آموزههای قرآنی در جوامع اسالمی مهجور واقع
میشود .آیتاهلل خامنهای تهاجم فرهنگی را تهاجم
یک مجموعه سیاسی یا اقتصادی به بنیانهای فرهنگی
یک ملت ،برای اجرای مقاصد خاص خود و اسارت
آن ملت برمیشمارد که در این هجوم ،باورهای تازهای
به زور و به قصد جایگزینی با فرهنگ و باورهای ملی
 .44بررســی اجمالی نهضتهای اســامی در صد ساله اخیر ،ص30؛
استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسالم ،ج ،1صص308و.309
« .45اقبال ستیزهگر با غرب» ،ص.131
 .46دیوان شعر ،ص.53
 .47ر.ک :فی ظالل القرآن ،ج ،1صص168و.169
 .48ر.ك :زعماء اإلصالح فی العصر الحدیث ،ص.275
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بیگانگان به تحریک مذاهب و قومیتهای گوناگون
میپردازند و به تبع آن تجزیه و فروپاشی یک کشور
را دنبال میکنند و با تهدید خواندن کشورهای اسالمی
نسبت به هم ،به فروش اسلحه به دولتهای اسالمی
مشغول میشوند .امام خمینی(ره) ضمن اشاره به این
مسئله ،آن را بهانهای برای غارت ذخایر کشورهای
اسالمی میدانست 39.در سطح بینالمللی نیز ،تفرقه
در میان دولتهای اسالمی ،جلوگیری از امکان اتخاذ
موضع متحد در سازمانها و جوامع بینالمللی را در
پی دارد.
در دیدگاه سید جمال ،سهم هر ملتی از بقا و نیرومندی،
به اندازه وحدت و یگانگی آن ملت بستگی دارد 40و
اگر وحدت نداشته باشند ،از بین خواهند رفت .او
کشندهترین درد جهان اسالم را اختالف و تفرقه
میدانست و اذعان میکرد که مسلمانان «اختالف دارند
بر اتحاد و اتحاد دارند بر اختالف» 41.همچنین وی بر
آن بود که اعتقاد صرف بدون عمل در میان مسلمانان
وجود دارد و روابط مردم با یکدیگر و همکاری و
معاضدت میان اقشار گوناگون و زمامداران آنان قطع
شده است ،به طوری که بعضی از مسلمانان یک منطقه،
مسلمانان منطقه دیگر را فراموش کردهاند 42.سید
جمال تفرقه شیعه و سنی را ساخته حکام میدانست
که برای حفظ منافع خود ،مسلمانان را در جهل و
فرقهگرایی نگه میدارند 43.از این رو ،در نظر سید
جمال ،مهجوریت آموزههای سیاسی و اجتماعی قرآن،
از بین رفتن وحدت ،فرقهگرایی ،نزاع مذهبی و تفرقه
بین مسلمانان و تکه تکه شدن سرزمینهای اسالمی

را به دنبال دارد 44.اقبال نیز یکی از عوامل بدبختی
مسلمانان را پراکندگی و تفرقه آنان میدانست 45و
پراکندگی و تفرقه را نکوهش میکرد .وی میگفت:
رشته وحدت چو قوم از دست داد /صد گره بر روی
46
کار ما فتاد.
از دیدگاه سید قطب ،عامل اصلی تفرقهها؛ اختالفات
داخلی ،جنگ و استعمار است .وی معتقد بود که
یهودیان و مسیحیان با ایجاد جنگ داخلی میان
مسلمانان ،دست به دست هم داده و جبهه واحدی
47
تشکیل میدهند و با اصل اسالم مقابله میکنند.
همچنین از نظر کواکبی ،ایجاد تفرقه میان مسلمانان و
اختالف بين علما از پیامدهای عدم توجه به آموزههای
48
وحدت بخش قرآن به شمار میرود.

آن ملت ،وارد جامعه میشود.
از نتایج تهاجم فرهنگی ،از بین رفتن اخالق و گرایش
به غربی شدن است .منظور از غربی شدن ،عالقهمندى
شدید مسلمانان به غرب و اقتباس فرهنگ غربى
نه از روى شناخت ،بلكه از روی تقلید كوركورانه
است .در غرب ،چون نظام خانواده كه كانون اصلى
تربيت اجتماع است ،از هم گسسته شده است ،به
طور طبيعى ،اخالق (يعنى گرايش به پاكدامنى ،خلق
و خوى خوش و رعايت امانت) نیز از بين رفته و
امروزه بیمهری ،بىعفتى و ناپاكى دامن غرب را
به سختى گرفته است و تزلزل شديدى در اخالق
خانواده وجود دارد .با رواج فرهنگ غربی ،پیامدهای
دیگری مانند مادیگرایی ،بیدینی ،رفاهزدگی ،فساد
و  ...در جوامع اسالمی پیش خواهد آمد .مسلمانان
نیز با گرایش به فرهنگ بیگانه ،باعث انزوای فرهنگ
قرآنی در جامعه میگردند .قرآن کریم ضمن نهی
مؤمنان از تقلید و پیروی از بیگانگان و کفار ،آن
ذين آ َم ُنوا إ ِْن
را مایه خسران میداند« :يا َأيُّ َها الَّ َ
49

94

ذين َك َف ُروا َي ُر ُّدو ُك ْم َعلى َأ ْعقابِ ُك ْم َف َت ْن َق ِل ُبوا
ُتطي ُعوا الَّ َ
ِ
رين»؛« 50اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،اگر از
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كسانى كه كفر ورزيدهاند اطاعت كنيد ،شما را از
عقيدهتان بازمىگردانند و زيانكار خواهيد گشت».
در قرون اخیر ،برخی از حکام کشورهای اسالمی
اقدام به محو فرهنگ قرآنی نموده و فرهنگ غربی را
حاکم کردهاند .کشورهای غیراسالمی غربی نیز همواره
در صدد بودند ،تا با فرهنگ قرآنی مبارزه کنند ،ولی
در گذشته ،مسلمانان با تمسک به آموزههای قرآن
کریم ،همواره مخالف توسعهطلبی و دخالت بیگانگان
در سرزمینهای خود میشدند ،اما در دوره معاصر ،با
غفلت مسلمانان از آموزههای قرآن و بیکفایتی حکام
و زمامداران اسالمی ،فرهنگ بیگانه در کشورهای
اسالمی رسوخ کرده و مسلمانان نیز با عدم توجه به

قرآن کریم و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن ،به فرهنگ

 .49ر.ک :تهاجم فرهنگی ،ص.3
 .50آل عمران.149 ،

بیگانه وابستگی نشان دادهاند .نظریهپردازان غربی به
صراحت اظهار میکنند که هرگاه قرآن از کشورهای
اسالمی جدا شود ،آن وقت مسلمانان راه تمدن غرب
51
را خواهند پیمود و مطیع و فرمانبردار ما خواهند شد.
راهکارهای مقابله با اقدامات تفرقهافکنانه
بیگانگان
 )1ملیگرایی و میهندوستی از نگاه عالمان دینی

عالمان آگاه مسلمان همواره ضمن دعوت تمام
مسلمانان به وحدت ،آنان را از روحیات ملیگرایی
برحذر داشتهاند .عالمه طباطبایی معتقد بود که
دلبستگی به وطن و ملیت ،هرگز نباید باعث تحقیر،
استعمار و استثمار سایر ملتها گردد 52.سید جمالالدین
اسدآبادی با انتقاد از ملیتگرایی و ترجیح تعصب
قومی بر تعصب دینی ،آن را عامل عقبماندگی
انسانها میدانست 53.سید قطب ملیگرایی را از
ویژگیهای جامعه جاهلی دانسته و آن را با روح اسالم
54
در تضاد قلمداد میکرد و با آن مخالفت مینمود.
او ضمن مخالفت با ناسیونالیسم عربی ،آن را نقشه
استعمار برمیشمرد 55.سید قطب ملیگرایی را آفت
بزرگ جوامع اسالمی دانسته و بر آن بود تا زمانی که
مسلمانان به وحدت نرسند ،قدرتهای بیگانه بر ذخایر
مادی و معنوی مسلمانان دستبرد خواهند زد .او به این
دلیل با ملیگرایی مخالف بود که این تفکر در مقابل
وحدت مسلمانان قرار گرفته بود 56.اقبال الهوری
 .51ر.ک :علل پیشــرفت اسالم و انحطاط مسلمین ،ص .433امروزه
حتی در مراسمها و مسابقات گوناگون در کشورهای اسالمی با تقلید
از غرب ،فســاد و بیبندوباری ترویج میشود .در کشورهای غربی،
رسانهها اقدام به پخش انواع موسیقیها و برنامههای ضددینی میكنند
و کشورهای اســامی نیز به تقلید از رســانههای غربی ،مراسمهای
گوناگونی را با محتوایی سبک اجرا میکنند.
 .52ر.ك :المیزان ،ج ،4صص133و.134
 .53ر.ک :العروة الوثقی ،صص71و72؛ استراتژی وحدت در اندیشه
سیاسی اسالم ،ج ،1صص303و.304
 .54ر.ک :ما چه میگوییم ،ص.113
 .55ر.ک :همان ،ص.91
 .56شهید سید قطب ،ص.82

گرایش مسلمانان به ملیتگرایی و نژاد دوستي را  )2ایده تشکیل حکومت ()Government
برگرفته از تصورات سیاسی و اجتماعی اروپا و اسالمى برای اتحاد

 .57ر.ک :شرار زندگی ،ص.45
 .58او میگفت« :اســام نه ملیگری است و نه استعمار ،بلکه جامعه
مللی اســت که مرزهای مصنوعی و تمایزات نژادی را برای تســهیل
شناسایی قبول دارد» (همان ،صص37و.)38
 .59ر.ک« :نسيم عطرآگین محمدی(ص) در دیوان اقبال» ،ص.146
 .60گفته شده که از برخی از سخنان اقبال ،بوی ناسیونالیسم اسالمی
میآید .میتوان گفت :اقبال ملیتی را تصدیق میکند که قوامش به دین
و بقایش به داشتن هدف است .از این رو وی مخالف وحدت قومی و
ملی نبود ،بلکه این وحدت را به نســب و خاک نمیدانست و میگفت
که قوام ملت به دیانت است.
 .61کلیات اقبال الهوری ،ص.76
 .62ر.ک :صحیفه امام ،ج ،13ص.209
َ
اس ِإنَّا خَ َل ْق َنا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َو ُأ ْنثَى َو َج َع ْل َنا ُك ْم شُ ُعوبًا َوق ََبائِ َل
َ « .63يا أ ُّي َها ال َّن ُ
َ
َ
ارفُوا إ َِّن أ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد اهلل أ ْتقَا ُك ْم ( »...حجرات.)13 ،
لِ َت َع َ
 .64ر.ک :صحیفه امام ،ج ،12ص.334
 .65ر.ک :کشف األسرار ،ص.267
 .66ر.ک :صحیفه امام ،ج ،17ص.109
 .67ر.ک :همان ،ج ،13صص167و.168

 .68ر.ک :بقره185 ،؛ آل عمران4 ،؛ انعام.19 ،
 .69نساء.58 ،
 .70نساء59 ،؛ انفال42 ،؛ حدید.25 ،
 .71ر.ک :صحیفه امام ،ج ،2ص.372
 .72ر.ک :المیزان ،ج ،4ص.123
 .73دیوان شعر ،ص.82
 .74ر.ک :شرار زندگی ،صص43و.44
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نقش بیگانگان برای جلوگیری از وحدت جهان اسالم و راهکارهای...

سیاست استعماری و استثماری غرب میدانست و
ضمن مخالفت شدید با ملیگرایی ،آن را هم نافی
برادری ذاتی انسانها و هم نفیکننده هویت تاریخی و
اسالمی مسلمانان برمیشمرد 57.از نظر وی طبق قرآن
تقسیم نوع بشر به نژادها ،ملتها و قبیلهها ،تنها برای
شناختن و شناخته شدن است 58.او از اینکه غرب
با استعمارگری خود مسلمانان جهان را به جدایی و
ملیگرایی سوق داده است ،رنج میبرد 59.البته اقبال
با میهندوستی مخالف نبود 60،بلکه با ملتپرستی و
تعصبات بیجا مخالفت میکرد .از این رو میگفت:
قلب ما از هند و روم و شام نیست /مرز و بوم ما به
61
جز اسالم نیست.
امام خمینی(ره) ضمن تفاوت قائل شدن میان ملیگرایی
با حب وطن ،آن را باعث ایجاد دشمنی و شکاف
بین مسلمانان میدانست 62و با اشاره به مخالف بودن
ملیگرایی با قرآن 63،آن را نفی میکرد 64.در نگاه
ایشان ،دنیا وطن همه انسانها است 65که قرآن کریم نیز
67
با رد نژادپرستی 66،همه را برابر و برادر میداند.

در قرآن آیات فراوانی بر جهانی بودن تعالیم آن داللت
دارد 68و حکومت از نظر قرآن امانت است 69.ائمه(ع)
نیز یکی از اهداف مهم خود را تشکیل حکومت قرآنی
و حکومت عدالت دانستهاند .امام حسین(ع) با بیان
َ
خر ْج أَ ِشرا ً و ال ب َ ِطرا ً و ال ُم ْف ِسدا ً و
عبارات «إِنّی ل َ ْم أ ُ
اإلصالح فی أُ َّم ِة َج ّدی،
رج ُت ل ِ َط َل ِب
ِ
ال ظالِم ًا ،إِن َّما َخ ْ
ِ
َ
عروف و أنهی َعنِ
سیر ِة
بالم
أُ ُ
رید ْ
أن َآ ُم َر َ
سیر ب ِ َ
المنک ِر َو ا َ ُ
َج ّدی و أبی» ،ضمن اشاره به قیام خود ،هدف خویش
را احیای دین خدا و اصالح امت و اجرای احکام
تعطیل شده الهی میدانست.
امام خمینی(ره) مهمترین وظیفه انبیا را برقراری یک
نظام عادالنه اجتماعی دانسته و با اشاره به آیاتی از
قرآن کریم 70،یکی از اهداف بعثت پیامبران را برپایی
حکومت حق در جهان برمیشمرد و تأکید میکرد
که ائمه(ع) نیز همواره در اندیشه برقراری حکومت
عدل بودند .ایشان یکی از اهداف قیام امام حسین(ع)
را برقراری حکومت میدانست 71.همچنين عالمه
طباطبایی برقراری حکومت اسالمی در زمان غیبت
72
معصوم را ضروری میدانست.
از دیدگاه اقبال ،مسلمانان بايد به صورت يك «ملت»
واقعی و نوین درآیند ،و اصلیترین و ریشهایترین
عامل تجدید حیات ملی برای مسلمانان ،آئین و
جهانبینی و دیانت اسالمی است .وی میگفت:
«هستی مسلم ز آئین است و بس» 73.اقبال مرکز این
ملت اسالمی را نیز بیتالحرامدانسته و بر آن بود که
74
این امت اسالمی باید کعبه را محور خود قرار دهند.
اقبال سیستم حکومتی کمونیسم ،سرمایهداری و  ...را
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نفی کرده 75و نظام جمهوری را وسیله حل مشکالت
مسلمانان میدانست .وی چهار نوع از حکومت
جمهوری را معرفی میکرد 76و یکی از آنها را قبول
داشت .از نظر او بهترین نوع حکومت ،جمهوری
اسالمی است؛ زیرا طبق قرآن و اسالم راستین بوده و
بر اصل توحید تکیه دارد .این توحید سه اصل را برای
پایداری حکومت جمهوری اسالمی ارائه میکند-1 :
اتحاد انسانی  -2مساوات  -3آزادی.
از نظر سید قطب ،نظام حاکم بر جهان ،نظام جاهلی
است و این جاهلیت را باید با برقراری حکومت
اسالمی بر روی زمین از بین برد .طبق دیدگاه او،
برای رجوع به تعالیم قرآن و تشکیل جامعه اسالمی،
حتی یک نفر میتواند زمینهساز باشد و به دست او
جامعه اسالمی و قرآنی تحقق یابد 77.هدف سید
قطب ،رستاخیز اسالمی بود که عمل به قرآن را
وسیله آن میدانست 78.منظور سید قطب از تشکیل
حکومت اسالمی ،این نیست که عدهای ـ مانند پدران
روحانی مسیحی ـ زمام امور را به دست گیرند ،بلکه
وی خواستار اجرای قوانین قرآن و اسالم در جامعه
بود 79.در دیدگاه سید قطب ،امت اسالمی زمانی
تحقق مییابد که در سرزمین اسالمی ،مردم طبق
شریعت خداوند زندگی کنند و آموزههای قرآن در
جامعه پیاده شود 80.از دیدگاه وی ،نظام اجتماعی
اسالم تنها نظامی است که بر پایه اندیشه جهانی به
معنای واقعی آن قرار دارد و تحت چنین نظامی ،مردم
 .75وی معتقد است این نوع حکومتها مایه سعادت بشر نیست (ر.ک:
کلیات اقبال الهوری ،صص536و.)537
 .76این چهار نوع حکومت جمهوری عبارتند از )1 :حکومت اکثریت
سیاسی بر اقلیت )2 ،حکومت جمهوری اکثریت بدون در نظر گرفتن
اهلیت و کفایت الزم )3 ،حکومت جمهوری ممالک عقب افتاده قومی
و قبیلهای )4 ،حکومت جمهوری اسالمی.
 .77ر.ک :ریشهها و تاریخچه اصولگرایی در مصر ،ص.17
 .78ر.ک :چراغی بر فراز راه ،ص.31
 .79ر.ک :مــا چه میگوییم ،صص72و .73در دیدگاه او« :آن روزی
که اصول و قوانین اســامی اجرا شــد ،در آن روز حکومت اسالمی
تشکیل یافته است» (همان ،ص.)73
 .80همان ،ص.112

از هر رنگ ،نژاد ،زبان و تفکر ،میتوانند به صورت
81
عادالنه زندگی آرامی داشته باشند.
عمده راهکار کواکبی را نیز میتوان تشکیل یک حکومت
جهانی اسالمی دانست که تمام مسلمانان در کشورهای
گوناگون اسالمی در آن سهیم باشند .در دیدگاه کواکبی،
جامعه بشری باید براساس اصول عقالیی بنا شود و
روابط میان مردم طبق قوانین «مبتنی بر عدالت آگاهانه»
سازمان یابد که همه طبقات در مقابل آن باهم برابرند 82.او
به وحدت مسلمانان فکر میکرد و ضمن اینکه خواستار
تحقق اتحاد کشورهای اسالمی بود ،نظریه ایجاد خالفت
اسالمی را مطرح مینمود .وی معتقد بود عربها که پیدایش
و گسترش اسالم در سرزمین آنان بوده است ،میتوانند به
تنهایی جهان اسالم را از انحطاط نجات بخشند .کواکبی
برنامه اصالحی خود را با تفکر خالفت اسالمی بیان کرده
و نقش محوری این خالفت را به عربها میداد 83.در
قلمرو حکومت بزرگ کواکبی ،ملتهای گوناگون وظایف
گوناگونی دارند 84.حسن البنا (د 1949م) نیز به برپایی
85
نظام سیاسی عادالنه و حکومت اسالمی اشاره داشت.
امام خميني(ره) تشکیل حکومت عدل الهی را یکی
 .81همان ،ص.19
 .82ر.ک :اندیشــهها و جنبشــهای نوین سیاسی اجتماعی در جهان
عرب ،ص.127
 .83کواکبی معتقد اســت که خالفت باید  18شرط را برآورده سازد،
مانند )1 :یک عرب قریشی به مدت سه سال به عنوان خلیفه انتخاب
شــود و مقر او مکه باشــد )2 .حاکمیت سیاســی خلیفه محدود به
مرزهای حجاز خواهد بود و یک مجلس مشــورتی خاص حجاز بر
کارهای خلیفه نظارت خواهد کرد )3 .خلیفه حق ندارد در مســائل
اداری امیرنشــینها و سلطاننشینهای قلمرو خالفت دخالت کند ،بلکه
وی برای آنان تنها بهعنوان یک مرجع عالی دینی ـ سیاســی به شمار
خواهد رفت .از این رو ،خالفت از دیدگاه کواکبی ،یک کشــور متحد
سیاسی نیست ،بلکه کنفدراسیونی از کشورهای اسالمی است .جهت
اطالع بیشتر ر.ک :همان ،صص124و.125
 .84رهبری معنوی به عربهای شــبه جزیره عــرب اختصاص دارد.
سیاست و دیپلماسی در دست ترکها باقی میماند .سازماندهی زندگی
اجتماعی و راهبری آن در قلمرو خالفت بر عهده مصریان گذاشــته
میشــود .پیشبرد علم و اقتصاد نقشــی است که ملتهای ایران ،هند و
آسیای مرکزی ایفا میکنند .وی دفاع از قلمرو خالفت را به افغانستان،
مراکش و کشورهای دیگر اختصاص میدهد (ر.ک :همان ،ص.)125
 .85ریشهها و تاریخچه اصولگرایی در مصر ،ص.9

 .86ر.ک :صحیفه نور ،ج ،21صص169و.171
 .87ر.ک :صحیفه امام ،ج ،21صص406و.407
 .88والیت فقیه ،ص.9
 .89ر.ک :صحیفه امام ،ج ،8ص.201
 .90ر.ک :همان ،ج ،8ص.283
 .91ر.ک :والیت فقیه ،ص.49
 .92ر.ک :صحیفه امام ،ج ،17ص252؛ کشف األسرار ،ص.300
 .93ر.ک :والیت فقیه ،ص.21
 .94همان ،ص.28
 .95ر.ک :همان ،صص28و.29
 .96ر.ک :همان ،ص.31
 .97ر.ک :همان ،صص45و.46
 .98ر.ک :همان ،صص40و.41
 .99ر.ک :همان ،ص.42
 .100ر.ک :همان.

 .101مانند احکام مالی ،دفاع ملــی ،حقوقی و جزایی (ر.ک :همان،
صص34و.)35
 .102ر.ک :صحیفه نور ،ج ،8ص.127
 .103ر.ک :کشف األسرار ،ص.109
 .104بر این اساس مســلمانان باید «اتحاد جماهیر اسالمی» تشکیل
دهند .این تعبیر از حکیمی گرفته شــده اســت (ر.ک :شــرف الدین،
ص.)210
 .105ر.ک :ریشهها و تاریخچه اصولگرایی در مصر ،ص.68
 .106شیخ محمد عبده رایت اصالح ،ص.111
 .107اندیشهها و جنبشــهای نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب،
ص.160
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از ابعاد قرآن میدانست 86و ضمن واجب دانستن
برپایی حکومت 87،به این مسئله اذعان میکرد که
باید برای تشکیل حکومت اسالمی تالش کنیم 88و
89
این حکومت باید قوانین قرآن و اسالم را اجرا کند.
از این رو میگفت« :ما میخواهیم قرآن حکومت
کند بر ما» 90.ایشان تشکیل حکومت را همیشگی
و برای همه مسلمانان میدانست (نه یک کشور
خاص) 91و مسائل حکومتی را در قرآن مییافت و
92
بر آن بود که اساس حکومت در قرآن آمده است.
همچنین ایشان اعتقاد به تشکیل حکومت را جزء
والیت دانسته 93،اذعان مینمود که هركس اظهار
كند تشكيل حكومت اسالمى ضرورت ندارد ،منكر
ضرورت اجراى احكام اسالم شده ،و جامعيت احكام
94
و جاودانگى دين مبين اسالم را انكار كرده است.
برخی از دالیل لزوم تشکیل حکومت از دیدگاه امام
خمینی(ره) عبارتند از -1 :تشکیل حکومت توسط
95
پیامبر(ص) و ضرورت استمرار اجرای احکام،
96
 -2سنت امام علی(ع) در برقراری حکومت،
 -3لزوم تشکیل حکومت در روایات -4 97،تحقق
انقالب سیاسی اسالمی در جهان -5 98،لزوم وحدت
100
کشورهای اسالمی -6 99،لزوم نجات مردم مظلوم،
 -7لزوم تشکیل حکومت با توجه به ماهیت و کیفیت

قوانین اسالم 101و . ...
امام خميني(ره) با تكيه بر اين نكته كه باید عم ً
ال حق
را پیاده کرد ،اظهار میداشت که اگر آنچه خداوند
فرموده است اجرا شود ،حکومت اسالمی نمونهای
خواهد بود که میتوان به دنیا عرضه کرد 102.از این
رو در نظر امام خمینی(ره) حکومت اسالمی باید یک
حکومت بیشتر نباشد 103و همه تحت این حکومت
وحدتبخش گرد آیند .بنابراین باید در سراسر جهان
اسالم حکومت واحدی تشکیل گردد و همه مسلمانان
104
تحت این حکومت درآیند.
از نظر برخی از مصلحان دینی ،اصالح مراکز حکومتی
جوامع اسالمی نیز از راهکارهای دیگر به شمار
میرود .برای نمونه محمد عبده در طول زندگی خود
به اصالح دادگاهها و سازمانهای دینی و حکومتی مانند
اوقاف و امور خیریه پرداخت 105.وی ضمن اصالح
این مجامع ،خود مرکز خیریهای در کشور مصر به نام
«جمعیت خیریه اسالمی» تأسیس کرد و هدف از این
کار را اصالح تفکر اساتید و معلمان مصر برشمرد.
وی ضمن انجام فعالیتهای عام المنفعه ،جلسات تفسیر
زیادی برگزار میکرد 106.همچنین یکی از اهداف عبده
ِ
«گسترش تدریجیِ شکلِ نمایندهگزینیِ دستگاههای
حکومت» و تشکیل یک پارلمان برگزیده بود که از
107
تمام اختیارات قانون برخوردار باشد.
از این رو ،عالوه بر تشکیل حکومت قرآنی در
سراسر جهان اسالم ،میتوان به اصالح سازمانها و
مراکز حکومتی موجود در تمام کشورهای اسالمی

پرداخت .بدین منظور مسلمانان میتوانند با تأسیس
مراکز مشترک در امور سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و
نظامی ،به قدرت برتر دنیا در تمام عرصهها تبدیل
شوند .به عنوان نمونه نخبگان و مسئوالن کشورهای
اسالمی ،طی نشستهایی میتوانند زمینه الزم را جهت
تشکیل پارلمان واحد ،پول واحد ،تقویم واحد ،نیروی
نظامی واحد ،زبان واحد و بسیاری از سازمانهایی که
در حوزههای گوناگون ضمن همافزایی و همفکری،
باعث اتحاد بیشتر جوامع اسالمی میگردند ،فراهم
آورند.

 )3تقویت روحیه وحدتگرایی مسلمانان
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وحدت و همبستگی اجتماعی ،احساس مسئولیت
متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی
و اراده برخوردار باشند .همبستگی اجتماعی میتواند
شامل پیوندهای انسانی و برادری میان انسانها یا
108
حتی وابستگی متقابل حیات و منافع آنها باشد.
قرآن کریم همه را به وحدت سفارش کرده است ،تا
جایی که حتی از غیرمسلمانان اهل کتاب میخواهد
که با تکیه بر اشتراکات با مسلمانان اتحاد داشته
باشند 109.قرآن وجود ملیتها و نژادهای گوناگون را به
خاطر شناخت و معرفت انسانها نسبت به هم میداند
و کثرت و تنوع اقوام را مالک برتری ندانسته 110و
از تمام مسلمانان میخواهد که همواره وحدت و
یکپارچگی خود را حفظ کنند.
111
امام خمینی(ره) با اشاره به تکیه قرآن بر وحدت،
رمز پیروزی مسلمانان را وحدت دانسته و با
تبیین برخی از آیات قرآن 112،به آسیبهای اختالف
میپرداخت 113و اختالف افکنی را گناه کبیره
برشمرده 114و آیه « َو ْاع َت ِص ُموا بِ َح ْبلِ اهلل َجميع ًا َو
 .108فرهنگ علوم اجتماعی ،ص.400
 .109ر.ک :آل عمران64 ،؛ عنکبوت.46 ،
 .110حجرات.13 ،
 .111ر.ک :صحیفه امام ،ج ،15ص.481
 .112حجرات.10 ،
 .113ر.ک :صحیفه نور ،ج ،12ص.283
 .114ر.ک :صحيفه امام ،ج ،11ص.177

ال َت َف َّرقُوا»؛« 115و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد،
و پراكنده نشويد» را دستوری الزامی دانسته 116و از
تمام مسلمانان میخواست که وحدت خود را حفظ
117
کنند.
برخی از ثمرات وحدت مسلمانان و دولتهای

اسالمی در نظر امام خمینی(ره) عبارتند از :بازگشت

عزت و عظمت به مسلمانان،

118

به دست آوردن

بزرگترین قدرت جهان از سوی مسلمانان 119،عدم

توانایی بیگانگان در ظلم و ستم و تعدی و تجاوز
به مسلمانان،

120

حل مشکالت مسلمانان مظلوم

برخی از کشورها مانند فلسطین و ،...

121

مبارزه با

ابرقدرتها و شکست آنان و پیروزی مسلمانان،

122

حفظ ذخایر فراوان در سایه اتحاد ،عدم احتیاج به

دولتهای بیگانه و پیشرفت روزافزون مسلمانان

123

و . ...
سید جمالالدین اسدآبادی نیز تحقق وحدت را در
124
سایه عمل به آموزههای قرآن کریم میدانست.
البته منظور سید جمال از اتحاد ،وحدت سیاسی است
نه وحدت مذهبی 125.وی میگوید« :هرگاه امتی را
دیدی که افرادش به وحدت و یگانگی تمایل دارند،
به آن امت مژده بده که خداوند در جهان آفرینش
برای آنان ،آقایی و واالیی و برتری بر سایر ملتها
 .115آل عمران.103 ،
 .116ر.ک :صحيفه امام ،ج ،8ص.422
 .117ر.ک :صحیفه نور ،ج ،9ص226؛ ج ،11ص262؛ صحیفه امام،
ج ،21ص404؛ ایشــان میگوید« :ما اگر همين يك آيه را ،مسلمين
اگر همين يك آيه را عمل به آن بكنند ،تمام اشــكاالت اجتماعى و
سياسى و اقتصادى و همه چيزشان بدون تشبث به غير رفع مىشود»
(صحيفه امام ،ج ،13ص.)275
 .118ر.ک :صحیفه نور ،ج ،15صص123و.124
 .119ر.ک :همان ،ج ،18ص.92
 .120ر.ک :همان ،ج ،15صص271و.272
 .121ر.ک :همان ،ج ،13صص3و.4
 .122ر.ک :همان ،ج ،20صص111و.112
 .123ر.ک :همان ،ج ،15صص271و.272
 .124سید جمالالدین اسدآبادی و بیداری مشرق زمین ،ص.205
 .125ر.ك :زعماء اإلصالح فی العصر الحدیث ،ص.106

 .126ر.ک :العروة الوثقی ،ص190؛ اســتراتژیوحدتدر اندیشــه
سیاسیاسالم ،ج ،1ص.325
 .127قرآن نماد حیات معقول ،ص.21
 .128یعنی شــیعه و سنی را سیاست از هم دور کرد ،و اکنون نیز باید
سیاست ـ و مصالح سیاسی مسلمانان ـ آنان را گرد هم آورد.
 .129شرف الدین ،صص123و.124
 .130ر.ک« :تقریب فقهی از دیدگاه امام موسی صدر».
 .131همان.
 .132در این زمینهر.ک :یادنامه امام موسی صدر ،صص 314بهبعد.

 .133همان ،ص.370
 .134وی در کنفرانسی در مصر ،پیشنهادی به علمای اهلسنت میدهد
که برای ایجاد وحدت و برادری میان شــیعه و سنی ،علمای فریقین با
مشورت هم و اتکا به مصادر و منابع اسالمی ،یک اذان واحد اسالمی
را اســتنباط کنند ،تا این اذان معیار تمام مسلمانان باشد و در همهجا
پخش شود (ر.ک :همان ،صص311و.)312
 .135ر.ک :خاطراتزندگی حسنالبنا ،ص.210
 .136وی معتقد بود که اسالم قائل به مرزهای جغرافیایی نیست و همه
مسلمانان یک امت واحد هســتند و هرجا مسلمانی باشد ،آنجا وطن
همه مسلمانان محسوب میشود (ر.ک :ریشهها و تاریخچه اصولگرایی
در مصر ،ص.)10
 .137ر.ک :خاطراتزندگی حسنالبنا ،ص.179
 .138ر.ک« :مفاهیم انسانی در شعر اقبال».
 .139ر.ک« :اقبال ستیزهگر با غرب» ،ص.129
 .140ر.ک :همان ،ص.131
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مقدر کرده است» 126.او بدین منظور در طول حیات
ّ
خویش راهکارهایی مانند برگزاری کنفرانس ،تالش
برای ایجاد وحدت میان دولتهای اسالمی ،و تشکیل
جمعیت «عروة» برای ایجاد اتحاد بین مسلمانان را
پیگیری کرد .برخی از علمای اسالمی به مسئله اتحاد
با اهل کتاب میاندیشیدهاند .عالمه محمدتقی جعفری
خطاب به هانس کونگ ( )Hans Kungدانشمند
مسیحی آلمانی گفته است« :بیایید هر سه کتاب (قرآن،
تورات و انجیل) را باز کنیم و همه آن مطالب را که
از دیدگاه خرد و عقل سلیم و وجدان پاک میتوان
به عنوان دین به خدا نسبت داد ،به عنوان متن دین
127
ابراهیم(ع) بپذیریم».
سید عبدالحسین شرفالدین از پیشگامان عرصه
وحدت اسالمی ،جمله معروفی در زمینه علت تفرقه
السیاسة،
مسلمانان دارد« :الشیعة و السنة ف ََّرقتَ ُهما ّ
السیاسة» 128.وي معتقد بود که اگر وحدت
فَلتَ َج َّم َع ُه َما ّ
اسالمی تحقق یابد ،مسلمانان در سایه اتحاد ،برای
اعتالی خود و نجات بشریت قیام میکنند و سراسر
زمین را مهر و دوستی ،برکت و عشق ،ترقی ،و
حکومت عدل فرامیگیرد 129.امام موسی صدر نیز در
مذاکرات و نامههای خود با علمای اهلسنت ،همواره
بر حفظ وحدت شیعه و سنی تأکید داشت .او نیز به
فکر اتحاد با ادیان آسمانی دیگر بود .وی در راستای
130
وحدت شیعه و سنی اقداماتی را مانند وحدت فقهی،
وحدت شعائر دینی 131،اتحاد علمای شیعه و سنی باهم
و تبادل نظر جهت برطرف کردن موانع وحدت و رفع
حساسیتها 132،دوری از تعصبات فکری و جمود

ذهنی 133،پیشنهاد اذان واحد 134،و  ...انجام داد .حسن
البنا با تأکید بر پایبندی به وحدت اسالمی 135و امت
واحده اسالمی 136،پایداری وحدت مسلمانان را تنها
137
در سایه اسالم و قرآن ممکن میدانست.
اقبال به معضل تفرقه جهان اسالم زیاد فکر میکرد و
در اندیشه چارهجویی بود .او معتقد بود که امت اسالمی
باید اختالفات سطحی مذهبی را کنار بگذارند و با
138
مالک قرار دادن قرآن کریم ،بدعتها را رها سازند.
در نظر او ،مسلمانان جهان باید به یکدیگر بپیوندند و
متحد شوند و اگر این وحدت تحقق یابد ،با روحیه
تربیت نبوی ،از مشکالت نجات پیدا میکنند 139.البته
وحدتی که مورد نظر اقبال بود ،تنها برای یک کشور
نبود ،بلکه او میخواست تمام مسلمانان در هر جای
دنیا ،امتی واحد شوند 140.اگر چنین امتی ایجاد شود،
غرب و شرق توان مقابله با آن را نخواهند داشت.
در دیدگاه اقبال در سه صورت کشورهای اسالمی
میتوانند باهم متحد شوند -1 :رهبری واحد-2 ،
فدراسیون کشورهای اسالمی -3 ،همکاری کشورهای
اسالمی در زمینههای فرهنگی ،نظامی ،اقتصادی و ...
و عقد پیمانهای چندجانبه.
یکی از آرزوهای دیرینه عبده ،اتحاد مسلمانان جهان
بود که تالشهای زیادی نیز در این زمینه انجام داد.
وی غیر از مذهب خود ،رفتار متعادلی نسبت به سایر
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مذاهب اسالمی (اعم از شیعه و سنی) داشت ،بلکه وی
حتی نسبت به ادیان یهود و مسیحیت هم با تساهل
رفتار میکرد 141.سید قطب نیز با نفی بلوک استعماری
غرب و شرق ،ایجاد بلوک سوم اسالمی را پیشنهاد
میکرد که مسلمانان زیر پرچم واحد و به طور مستقل
142
گرد آیند و جبهه واحد اسالمی را تشکیل دهند.
وی با اشاره به استقالل شخصیتی مسلمانان ،تأکید
میکرد که در آن نشانههای شخصیت جاهلی وجود
نداشته باشد .او گفته است« :نیاز به جداگانگی پرچم
ویژهای است که تنها نام اهلل بر آن بدرخشد  ...این
143
چنین عقیدهای برنامه کامل زندگی خواهد بود».
وی سپس بیان کرده که تنها در این صورت ،مسلمانان
ملت میانهروی خواهند بود که قرآن به آن اشاره
144
دارد.
درباره شکلهای گوناگون وحدت مسلمانان ،میتوان
سه حالت را مطرح کرد -1 :از میان مذاهب اسالمی
یکی انتخاب شود و بقیه کنار گذاشته شود-2 ،
اشتراکات همه مذاهب گرفته شود و مسائل اختالفی
کنار گذاشته شود -3 ،منظور از وحدت ،اتحاد
پیروان مذاهب ،در عین اختالفات مذهبی ،در برابر
بیگانگان است .بدیهی است که وحدت اسالمی ،ربطی
به وحدت مذاهب ندارد و نوع سوم صحیح است.
شهید مطهری ضمن برشمردن انواع وحدت ،به این
نکته اشاره میکرد که مخالفان قرآن و اسالم ،وحدت
اسالمی را به نام وحدت مذهبی توجیه میکنند ،تا این
145
راهکار با شکست روبهرو شود.
البته منظور از وحدت ،برگزاری گردهمایی و
همایشها نیست ،بلکه گذشته از اجتماعات ظاهری،
باید جانها و دلهای مسلمانان با یکدیگر منسجم
 .141عبده در راســتای گفتگوی ادیان ،مرکــزی را به نام «جمعیة
التقریب بین أهل اإلسالم و أهل الکتاب» ایجاد کرد (ر.ک :ریشهها و
تاریخچه اصولگرایی در مصر ،ص.)69
 .142ر.ک :ما چه میگوییم ،صص89و.99
 .143ر.ک :فی ظالل القرآن ،ج ،1صص196و.197
 .144بقره.143 ،
 .145ر.ک :شرف الدین ،ص.198

باشد؛ زیرا اصل یک جامعه همان جان او است.
146
ُ
المر ِء لُبُّ ُه».
امام صادق(ع) میفرماید:
«أصل َ
بنابراین مسلمانان باید قدرت تحمل یکدیگر را
باال ببرند و از شیوهای به نام «وحدت ـ انتقاد ـ
وحدت» استفاده کنند ،به طوری که تمام مسلمانان
با تمایل به وحدت ،به تعامل با یکدیگر بپردازند،
سپس از طریق بحث ،انتقاد و گفتگو باهم ،تضادها،
سوءتفاهمها و اختالفات را حل کنند و سرانجام به
یک وحدت جدیدی دست یابند .به نظر میرسد
این روش بتواند تا حدودی به رفع مشکالت
گروههای مختلف مذهبی و سیاسی مسلمانان ـ هم
در سطح داخلی و هم بینالمللی ـ کمک کند  147و
ضمن مقابله با تفکر ملیگرایی ،وحدت در جامعه
را تحقق بخشد.
 )4تقویت خودشناسی و خودباوری مسلمانان

یکی از راههای اصالح جامعه و مقابله با اقدامات
تفرقهافکنانه بیگانگان ،تقویت روحیه خودشناسی و
خودباوری است .این راهکار در مقابل خودباختگی
و از خود بیگانگی است و منظور از آن ،این است
که مسلمانان به یک خودآگاهی انسانی ،اسالمی،
تاریخی و فرهنگی برسند و با در نظر گرفتن نقاط
قوت و ضعف خویش ،به خود تکیه کنند و با رفع
نقاط ضعف ،به تقویت نقاط قوت خود پرداخته و آنها
را برجسته کنند و بدانند که خود میتوانند با استفاده
از معارف وحدتبخش قرآنی ،ضمن همفکری و
ایجاد ارتباطات در عرصههای گوناگون ،به همافزایی
یکدیگر در جهت نیل به سعادت یاری رسانند.
امام خمینی(ره) نیز از مسلمانان میخواست که
به خودشناسی و خودباوری بپردازند و بدانند که
خودشان دارای شخصیت هستند 148،از این رو باید به
 .146ر.ک :بحار األنوار ،ج ،82ص.2
 .147این روش برگرفته از شــیوههای انقالب فرهنگی چین است که
«مائو» حاکم چین در ســال 1957م برای احزاب این کشور پیشنهاد
داده بود (ر.ک :انقالب فرهنگی چین ،صص.)132-130
 .148ر.ک :صحیفه نور ،ج ،13صص283و284؛ ج ،10ص.278

 .149ایشــان میگوید« :ما باید این را بفهمیم که همه چیز هستیم و از
هیچ کس کم نداریم .ما که خودمان را گم کرده بودیم ،باید این «خود
گمکرده» را پیدا کنیم» (همان ،ج ،6ص40؛ ج ،21ص.)194
 .150ر.ک :همان ،ج ،18ص.146
 .151ر.ک :همان ،ج ،17ص.35
 .152ر.ک :اســتراتژی وحدت در اندیشــه سیاســی اســام ،ج،1
صص322و.323
 .153ر.ك :زعماء اإلصالح فی العصر الحدیث ،ص.107
 .154ر.ک :استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسالم ،ج ،1ص.314
 .155ر.ک :اندیشهها و جنبشــهای نوین سیاسی اجتماعی در جهان
عرب ،ص.110
 .156ر.ک :فی ظالل القرآن ،ج ،1صص195و.196

 .157ر.ك« :از خود بیگانگی» ،صص.83-71
« .158اقبال ،احیای تفکر دینی» ،ص.477
 .159ر.ک« :نسيم عطرآگین محمدی(ص) در دیوان اقبال» ،ص.149
 .160ر.ک :بررســی اجمالی نهضتهای اســامی در صد ساله اخیر،
صص.52-50
 .161ر.ک :شرار زندگی ،ص.44
 .162ر.ک« :اقبال ستیزهگر با غرب» ،صص124و.126
 .163وی گفته اســت« :حفظ امپراتوری عثمانی ،سومین اصل پس از
ایمان به خدا و رســول او است» (اندیشهها و جنبشهای نوین سیاسی
اجتماعی در جهان عرب ،ص.)160
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خود متکی باشند 149.ایشان همواره به جوانان توصیه
میکرد که دو نکته را در نظر بگیرند :یکی اعتماد به
خداوند و دیگری اعتماد به نفس .سپس ایشان اظهار
میکرد که همه جوانان باید با اعتماد به نفس ،معتقد
باشند که «میتوانیم» 150.امام خمینی(ره) همواره
به قشر فرهنگی جامعه سفارش میکرد که به جای
فرهنگ استعماری ،خود را از بیگانگان جدا ساخته و
151
بر فرهنگ قرآنی و اسالمی تکیه کنند.
سید جمال ضمن اشاره به فعالیت غرب علیه اسالم،
بر ضرورت مبارزه با استعمار سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی غرب و تالش برای رهایی از سلطه
استعمارگران تأکید میکرد 152.او با اشاره به استقالل
همهجانبه مسلمانان 153،مبارزه با خودباختگی
مسلمانان و پرهیز از انزوا و بیتفاوتی نسبت به
مسائل سیاسی و اجتماعی 154،معتقد بود که «دستیابی
به استقالل تنها با واژهپردازی ممکن نیست» 155،بلکه
مسلمانان باید به تمام امور خویش استقالل بخشند.
سید قطب نیز تقلید و همرنگ ساختن مسلمانان در
ظاهر و رفتار بابیگانگان را نفی کرده و آن را مخالف
156
آموزههای قرآن میدانست.
در نظر اقبال الهوری ،خودشناسى رشته اتصال
اجزاى جهان و نظام عالم هستى بود؛ خودشناسى
آدمى را بىنياز ،و دريوزگى و عرض حاجت پيش
ديگران« ،خودى خويشتن» انسان را ناچيز و ناتوان
مىكند .اقبال عالوه بر خودشناسى ،بر اين باور بود كه

جوهر خودى بر اساس خودشناسى و اعتماد به نفس
و عشق و محبت و اراده استوار است و قادر است همه
157
نيروهاى پنهان و آشكار طبيعت را مسخر سازد.
او با توجه به روح اصیل اسالم ،در مقابل فرهنگهای
ناصحیح وارداتی غرب ایستاد و کوشید تا مسلمانان را
به خویشتن خویش بازگرداند .اقبال بر یافتن «خود»
جامعه اسالمی تأکید زیادی میکرد و فلسفه خودی را
نیز بر این اساس مطرح مینمود .بازگشت به خویش؛
یعنی بازگشت به خود انسانی خویش ،بازگشت به
تعالیم حیاتبخش قرآنی ـ سنتی بدون هیچ انحرافی
و باز آوردن آن حیات پاک به عصر خویش 158.او
میگفت :باید ملت مسلمان به ارزش وجودی خود پی
159
ببرد و «خودی» خود را بازیابد:
آن مسلمانی که بیند خویش را /از جهانی برگزیند
خویش را.
اقبال معتقد بود غرب فاقد ایدئولوژی جامع انسانی
است 160و مسلمانان باید با کسب شناخت کافی از
فرهنگ غرب ،به ارزشها و فرهنگ اسالمی خود
تکیه کنند و تقلید از غرب را کنار بگذارند و متکی به
خود گردند 161.وی مخالف تقلید از فرهنگ غرب و
فلسفه غرب بود .او ضمن نفی رواج بدعتها و نکوهش
پیشرفت غرب در علم و صنعت ،مخالف هرگونه
ارتباط شرق با غرب بود 162.عبده نیز بر استقالل
مسلمانان تأکید میکرد ،ولی با این وجود امپراتوری
عثمانی را به عنوان تکیهگاه سیاسی و تبعیت از سلطان
را به عنوان پشتیبانی معنوی قبول داشت 163.حسن البنا

به از بین بردن روحیه غربزدگی 164و خودداری از
انعقاد قراردادهای استعماری با بیگانگان 165،به عنوان
راهکار مینگریست .از این رو ،یکی از راهکارهای
مقابله با اقدامات تفرقهافکنانه بیگانگان ،تقویت
خودشناسی و خودباوری مسلمانان به شمار میرود.
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نتیجهگیری
 .1قومیتها ،نژادها و ملیتهای گوناگون ،ابتدائ ًا دارای
برتری و فضیلت خاصی نیستند و دامن زدن به
مسائل ملی و قومی جز ضرر ،فایدهای به جهان اسالم
نمیرساند .عالوه بر خود مسلمانان ،بیگانگان نقش
برجستهای در ترویج ملیگرایی و تضعیف وحدت
میان مسلمانان داشتهاند .استعمارگران برای حفظ
منافع خود و استثمار مسلمانان ،با اختالفافکنی و
رواج ملیگرایی میان مسلمانان در قالب فعالیتهای
استشراقی ،تهاجم فرهنگی و ایجاد فرقههای
ساختگی ،ضمن سرگرم ساختن مسلمانان ،با زدودن
اتحاد و رواج اختالفهای متعدد ،بر آنان سلطه مییابند.

 .2مصلحان دینی همواره جهان اسالم را به اتحاد
با یکدیگر دعوت کردهاند .تمسک به قرآن ،بیداری
اسالمی ،استفاده از ظرفیت عالمان هوشمند ،وحدت
در تشکیل حکومت اسالمی در کشورها و ایجاد روابط
دوستانه میان حکومتها ،اهتمام ویژه به خودباوری،
همافزایی مسلمانان ،و اجتناب از خودباختگی ،از
راهکارهای ایجاد وحدت به شمار میروند .مسلمانان
میتوانند با حفظ اعتقادات و باورهای خود ،به ایجاد
وحدت در عرصههای گوناگون بیاندیشند و با تشکیل
مراکز مشترک در زمینههای اقتصادی ،فرهنگی،
سیاسی و نظامی ،به همافزایی و تقویت یکدیگر کمک
کرده و باعث تشکیل قدرتی جهانی بر پایه مشترکات
گردند .عالمان دین و مصلحان اجتماعی و همچنین
مسئوالن حکومتها در این زمینه نقش ویژهای دارند
که میتوانند با برگزاری نشستهای مشترک به نقاط
وحدتبخشی رسیده و وحدت را در جوامع اسالمی
عملی سازند.
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 قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدی فوالدوند. «از خود بیگانگی» ،ابوالقاسم بشيرى ،مجلهمعرفت ،شماره 1384 ،91ش.
 استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسالم ،احمدموثقی ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی1375 ،ش.
 اسالم و بالدهای نوین ،محمد غزالی ،ترجمهمصطفی زمانی ،تهران ،فراهانی ،بیتا.
 اسالم و جهان معاصر ،انور جندی ،ترجمهحمیدرضا آژیر ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس رضوی1371 ،ش.
 اعترافات ،محمدعباس عطائی اصفهانی ،قم، .164ر.ک :خاطراتزندگی حسنالبنا ،ص.314
 .165ر.ک :همان ،ص.367

حضرت عباس(ع)1387 ،ش.
 «اقبال ستیزهگر با غرب» ،سید جعفر شهیدی،در شناخت اقبال :مجموعه مقاالت کنگره جهانی
بزرگداشت عالمه اقبال الهوری ،به کوشش غالمرضا
ستوده ،تهران ،دانشگاه تهران؛ وزارت ارشاد اسالمی،
1365ش.
 «اقبال ،احیای تفکر دینی» ،احمد آکوچکیان،در شناخت اقبال :مجموعه مقاالت کنگره جهانی
بزرگداشت عالمه اقبال الهوری ،به کوشش غالمرضا
ستوده ،تهران ،دانشگاه تهران؛ وزارت ارشاد اسالمی،
1365ش.
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 اندیشهها و جنبشهای نوین سیاسی اجتماعی درجهان عرب ،زالمان ایساکوویچ لوین ،ترجمه یوسف
عزیزی بنی طرف ،تهران ،علمی و فرهنگی1378 ،ش.
 انقالب فرهنگی چین ،سید علی محمودی ،تهران،وزارت امور خارجه1364 ،ش.
 بحار األنوار ،محمدباقر بن محمدتقی مجلسی،بیروت ،مؤسسة الوفاء1403 ،ق.
 بررسی اجمالی نهضتهای اسالمی در صد ساله اخیر،مرتضی مطهری ،تهران ،صدرا1394 ،ش.
 «تقریب فقهی از دیدگاه امام موسی صدر»،عبدالرحیم اباذری ،مجله پگاه حوزه ،شماره ،207
1386ش.
 تهاجم فرهنگی ،محمدتقی مصباح یزدی ،قم ،مؤسسهآموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)1376 ،ش.
 چراغی بر فراز راه ،سید قطب ،ترجمه حسن اکبریمرزناک ،تهران ،امت ،بیتا.
 خاطرات زندگی حسن البنا ،حسن بنا ،ترجمه ایرجکرمانی ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی1374 ،ش.
 خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیس درکشورهای اسالمی ،هامفری ،ترجمه علی کاظمی ،قم،
اخالق1386 ،ش.
 دانشنامه سیاسی (فرهنگ اصطالحات و مکتبهایسیاسی) ،داریوش آشوری ،تهران ،مروارید۱۳۸۷ ،ش.
 دنیای اسالم و تهاجم فرهنگی غرب ،محمدمهدیآصفی ،ترجمه تقی متقی ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی،
1380ش.
 دیوان شعر ،محمد اقبال الهوری ،تصحیح محمدبقائی ،تهران ،اقبال1382 ،ش.
 ریشهها و تاریخچه اصولگرایی در مصر ،محمدحسینسلطانی فرد ،تهران ،وزارت امور خارجه1386 ،ش.
 ریشههای غربگرایی و اسالمگرایی در ترکیه ،داودوفایی ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی1380 ،ش.
 زعماء اإلصالح فی العصر الحدیث ،احمد امين،بیروت ،دارالکتاب العربی ،بیتا.

 سید جمالالدین اسدآبادی و بیداری مشرق زمین،سید محمد محیط طباطبایی ،قم ،کلبه شروق؛ تهران،
سماط1380 ،ش.
 شرار زندگی (شرح اسرار خودی اقبال الهوری)،محمد بقائی ،تهران ،فردوس1379 ،ش.
 شرف الدین ،محمدرضا حکیمی ،قم ،دلیل ما،1382ش.
 شرق شناسی ،ادوارد سعید ،ترجمه عبدالرحیمگواهی ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی1371 ،ش.
 شناخت صهیونیسم بینالملل و انقالب اسالمیایران ،سید جواد علم الهدی ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی1376 ،ش.
 شهید سید قطب :آیت جهاد ،علی احمدی ،تهران،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی1383 ،ش.
 شیخ محمد عبده رایت اصالح ،مهدی احمدی،تهران ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی1383 ،ش.
 صحيفه امام ،سید روحاهلل خمینی ،تهران ،مؤسسهتنظيم و نشر آثار امام خمینی(ره)1379 ،ش.
 صحیفه نور ،سید روحاهلل خمینی ،تهران ،مرکزمدارک فر هنگی انقالب اسالمی۱۳۶۱ ،ش.
 العروة الوثقی ،سید جمالالدین اسدآبادی و محمدعبده ،تهران ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی،
1421ق.
 علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمین ،زینالعابدینقربانی الهیجی ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی،
1384ش.
 فرهنگ علوم اجتماعی ،آلن بیرو ،ترجمه باقرساروخانی ،تهران ،کیهان1370 ،ش.
 «فعالیت تبلیغاتی دشمنان اسالم در جهان» ،علیمرتضی زیدی ،مجله معرفت ،شماره 1374 ،13ش.
 فی ظالل القرآن ،سید قطب ،ترجمه مصطفی خرمدل ،تهران ،احسان1387 ،ش.
 قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی(ره) ،سیدروحاهلل خمینی ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام
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خمینی(ره)1386 ،ش.
 قرآن نماد حیات معقول ،محمدتقی جعفری ،تهران،مؤسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری1386 ،ش.
 کشف األسرار ،سید روحاهلل خمینی ،قم ،پیام اسالم،بیتا.
 کلیات اقبال الهوری ،محمد اقبال الهوری ،تهران،نگاه۱۳۸۷ ،ش.
 ما چه میگوییم ،سید قطب ،ترجمه سید هادیخسروشاهی ،قم ،شفق1350 ،ش.
 مدخلی بر تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم و ایران،موسی نجفی ،تهران ،فراندیش1381 ،ش.
 مسائل نهضتهای اسالمی ،کلیم صدیقی ،ترجمه سیدهادی خسروشاهی ،تهران ،اطالعات1375 ،ش.
 مطالعات اسالمی در غرب ،محسن الویری ،تهران،سمت1381 ،ش.
 «مفاهیم انسانی در شعر اقبال» ،سید محمد علویمقدم ،مجله مشکوة ،شماره 18و1367 ،19ش.
 «ملىگرایى (ناسیونالیسم) از دیدگاه اسالم»،محسن غرویان و شاکر قوامیان ،مجله معرفت ،شماره
1380 ،50ش.
 الميزان في تفسير القرآن ،سید محمدحسینطباطبایی ،بيروت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

1393ق.
 «ناهنجاریهای جهان اسالم از دید سید جمالالدیناسدآبادی» ،حسين شرفی ،مجله حوزه ،شماره
59و1372 ،60ش.
 «نسيم عطرآگین محمدی(ص) در دیوان اقبال»،احمد احمدی بیرجندی ،در شناخت اقبال :مجموعه
مقاالت کنگره جهانی بزرگداشت عالمه اقبال
الهوری ،به کوشش غالمرضا ستوده ،تهران ،دانشگاه
تهران؛ وزارت ارشاد اسالمی1365 ،ش.
 والیت فقیه (حکومت اسالمی) ،سید روحاهللخمینی ،تهران ،امیرکبیر1360 ،ش.
 یادنامه امام موسی صدر ،سید هادی خسروشاهی،تهران ،مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر،
1387ش.
 «یکپارچهسازی اقتصاد گزینه راهبردی جهاناسالم» ،عالءالدین زعتری ،در :بیداری اسالمی،
چشمانداز آینده و هدایت آن :مجموعه مقاالت
هفدهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمی ،جمعی
از اندیشمندان ،تهران ،مجم ع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی1384 ،ش.

