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 جهان اسالم مینی)ره( در همگرایی و حل بحرانامام خ یراهبرددیدگاه 

 .(ع)باقرالعلوم آموخته سیاسی. دانش ارشدعلوم کارشناسیمحقق و پژوهشگر،فاطمه امانی توانی.   :1نویسنده اول

 .(ع)آموخته دانشگاه باقرالعلوم سیاسی. دانش کارشناسی ارشد علوم نویسنده دوم: هادی ترکی.

 چکیده

گری در منطقه میان مذاهب اسالمی، پیدایش افراطی اختالفوقوع حوادثی مانند فقر، 

گرایی استبداد داخلی، اختالفات سیاسی، ملی ثر بوده است.ر واگرایی میان کشورهای مسلمان مؤد

ایی که واگرعواملی هستند نیز افراطی، بی ثباتی سیاسی، رقابت های منطقه ای، استعمار و صهیونیسم 

جهت رفع  در میان این عوامل واگرا، جهان اسالم نیازمند راهبردی هدفمند تشدید کرده است. را

 ،ها و راهکارهایی تحقق همگرایی و حل منازعاتها است. شناخت سیاستمنازعات و حل این بحران

. در این میان استگام مهمی در راستای ایجاد و تقویت وحدت مسلمانان در شرایط حساس کنونی 

که در واقع تغییر  ثر در جهان اسالمی مؤبررسی اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( به عنوان رهبر

سئوال  .از اهمیت خاصی برخوردار است گفتمانی را در بین مسلمانان در مرحله عمل به وجود آورد

 ست؟در همگرایی و حل منازعات جهان اسالم چی )ره(اصلی مقاله این است که راهبرد امام خمینی

م به عنوان پرچمدار وحدت جهان اسالم، تالش کرد با بیان راهکارهای عملی و نظری جهان اسال امام

 در این مقاله  به بررسی چهار رویکرد عمده در اندیشهسمت وحدت و همگرایی سوق دهد. به را 

و  "بیداری اسالمی"، "میان مسلمانانحدت و و وگفتگ"، "و اخوت برادری"اهبرد؛ رشامل )ره(امام

 .می پردازیم "گراییمه" در چارچوب نظریه جهان اسالم برای حل بحران "اسالمی امتتشکیل "

روش مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است. و گردآوری اسناد به صورت کتابخانه ای و اسنادی می 

 باشد.

 .اسالمیامت بیداری اسالمی، حدت، و همگرایی، اخوت و برادری، : امام خمینی)ره(،واژگان کلیدی

 مقدمه .1

 هابحراناین  است.روبه رو و ساختار بین المللی  ناشی از ساختار دورنی  جهان اسالم، امروزه با بحران های

 مرتبط بامسلمانان دارد و از سوی دیگر طی خاموشی علمی  ساختار داخلی و عقب ماندگیاز یکسو ارتباط مستقیم با 

کشورهای اسالمی به دلیل موقعیت ژئوپلتیک خود دارای اهمیت شرایط کنونی حالیکه در است. در  ی غرباستعمار نفوذ
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در  از طرفی .عدالت، صلح و امنیت هستند وحدت، پیشرفت،خواهان  بیداری اسالمی،شکل گیری با  دی هستند وراهبر

با و  اغلب کشورها تمایل به همگرایی در سطح منطقه ای دارند روندکشورها به سمت جهانی شدن پیش می عصری که

در واقع  ،یابدمیبیشتری   جهان اسالم اهمیتی ییضرورت همگرا، منابع و قدرت کشورهای جهان اسالم توانایی  توجه به

بین الملل، نظم منطقه ای به عنوان بخشی از نظم  روابطفرآیند جهانی شدن و پیچیدگی فزآینده سیستمی  با شدت یافتن

با وجود ضرورت باید به این امر نیز توجه کرد که  البته (130: 1391)قاسمی، قرار می گیرد تحت تاثیر سیستم جهانی

بحران  )ره(یدگاه اماماز د .هستیم نظام بین المللبحران های از سوی  افزایش شاهد ،های جهان اسالمرهمگرایی میان کشو

های اسالمی از آموزه های حیات بخش اسالم و قرار گرفتن مسلمانان ها و ملتفاصله گرفتن دولت ،جهان اسالم اصلی

همچنین ایشان  .تحت سلطة قدرت های غربی و شرقی و نیز اعمال خودکامگی از سوی رژیم های مستبد و وابسته است

در واقع  .(22: 1ج :1379،خمینی امامد)نکنقیام برای خدا معرفی میرا خودخواهی و ترک  جهان اسالم دیگر بحران عامل

یا دست نشانده به را تبدیل به رژیم های وابسته بحرانی جوامع اسالمی  وضعیت ترک قیام برای خدا باعث شده، این

داده است و باعث ت تأثیر قرار بیگانگان کرده و از طرف دیگر ملتها، احزاب و نهادهای مردمی کشورهای مسلمان را تح

را دچار سستی، ضعف، فقدان ، عنصر خمود و جمودگی بر جوامع جهان اسالم حکمفرما شود و این عامل جوامع هشد

تحول جهان اسالم   ،بحران )ره( برای حلامام راهبرددر واقع  (15 : 1385 و بی هویتی کرده است)جمشیدی،تحرک 

چرا که . شود متحول همه چیزمان باید ؛ ندد و معتقدنندامیو بازگشت به اسالم  این جوامع هایملت ها و دولت درونی

)امام  کنیم پیدادست  اقتصادى فرهنگى و فکرى، آزادی، استقالل به توانیممى اسالم پرچم و اسالم سایه زیر در

از امکانات بالفعل و بالقوه کشورهای جهان اسالم با مجموعه گسترده ای باید در نظر داشت که  (186: 11: ج1379خمینی،

که الزمه این شرط در ابتدا خودآگاهی هستند روبه رو  بین المللوانایی ها در عرصه جهت دست یابی به سطوح باالیی از ت

 و توجه به این امر و همچنینهمگرایی جهان اسالم  بنابراینملت مسلمان و قبول این امر که زیر یک پرچم باشند، 

 "1همگرایی"در این پژوهش تالش شده است با بیان چارچوبی از نظریه لذا  .راهبردهای رسیدن به آن اهمیتی خاص دارد

 قرار گیرد. و تحلیل حل بحران جهان اسالم از دیدگاه امام خمینی )ره( مورد بررسی هایراهبرد

 همگرایینظری چارچوب   .2

خود، به طور داوطلبانه ها یا واحدهای سیاسی برای دستیابی به اهداف مشترک همگرایی فرایندی است که طی آن دولت

الگویی همگرایی  در واقع (3 :1370)کاظمی،  کنندبخشی از حاکمیت و اقتدار عالی خود را به یک مرکز فراملی واگذار می و آگاهانه

هزینه اوالً  مشترک که در سایه این عناصر، مشترک استت یابی کشورها به منافع و اهداف دس به منظورمطلوب در روابط بین الملل 

                                                           
1 . Convergence 
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هد به نوعی قدرت آنها رو به فزونی خواها بر روی کشورهای ملی کاسته می شود و دوم اینکه با شکل گیری این هویت جدید 

 .است ایجاد وحدت برای اهداف باالتر رفت، لذا همگرایی

آنان  .است 2و اشپیگل 1است یکی از این نظریه ها، نظریه کانتورین همگرایی نظریه های مختلفی بیان شده یبرای تبی

از دیدگاه این نظریه پردازان هر  .در مدل وضعیتی خود معتقد هستند نظام بین الملل از چند نظام تابع منطقه ای تشکیل شده است

 پیوندهای مشترک قومی، زبانی، فرهنگی، یک، دو یا چند کشور تعامل گر با یکدیگر است، که»یک از این نظام های تابعه متشکل از

اجتماعی و تاریخی با یکدیگر دارند و گاه احساس همانندی و هویت آنها با اقدامات و طرز تلقی کشورهایی که خارج از این نظام 

از آنها شکل گیری فرایند هم گرایی نیازمند عوامل خاصی است که برخی ( 303: 1393)سیف زاده،  «تابع هستند تشدید می شود

و برخورداری از واحدهای متمایز و یکپارچه؛ تهدید  یویژگی های مشترک فرهنگی، تاریخی؛ وحدت طبیعی و جغرافیای عبارتند از؛

عالئق منافع و نقش مشترک؛ نیازها و وابستگی های متقابل در زمینه های  ؛مشترک اعم از تهدید امنیتی، اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی

)حافظ ..وابستگی های تمدنی و روابط عاطفی و سیاسی رهبران کشورها و نیروهای سیاسی و ژئوپلتیک برترمختلف؛ قدرت مسلط 

 (141 :1391 نیا،

، اوانط مشترک فربا وجود نقا جهان اسالم؛ در کشورهای شکل گیری آنبا توجه به نظریه همگرایی و شاخص های 

اشد کمتر وجود برخوردار ب الزم و هم از توان اجراییجهان اسالم باشد  نظریه منسجمی که بتواند هم چارچوبی نظری برای وحدت

قش ک و نبرای جهان اسالم نوعی ضعف محسوب می شود که با وجود هویت مشترو در واقع این ( 45: 1382)هاشمی،.داشته است

دلیل همگرایی  نزدیکی مرزهای جغرافیایی که از آن می توان مهتریندین که مهترین رکن همگرایی از نظر معنوی است و همچنین 

ن آمار بلکه بیشتری ،وجود نداردنه تنها  (خاورمیانه)به خصوص متاسفانه این همگرایی در جهان اسالم  .از نظر مادی به حساب آورد

 یمن، پاکستان، ،کشمیردرگیری ها دراز جنگ در افغانستان گرفته تا  ؛درگیری ها طی سال های گذشته در این منطقه روی داده است

بُعد و دین( و  سوریه، عراق، لبنان، فلسیطن و ... که همگی به نوعی قابلیت همگرایی را با توجه به بُعد معنوی)هویت مشترک

 انسیل را دارا می باشند که همگرایی داشته باشند.دیکی مرزهای جغرافیایی( این پتمادی)نز

هم به عنوان ایدئولوگ انقالب و نظریه پرداز و هم به عنوان رهبر حکومت اسالمی  )ره(امام خمینیدر این میان 

می را پراکندگی نقطه ضعف کشورهای اسال ایشان بزرگترین .را در عمل به اجرا بگذارد ی اسالمی خوداز نظریه ها  یتوانست بسیار

د و یکی از عوامل اضمحالل تمدن اسالمی را نیز در نتدانس میاز یکسو و سوء استفاده استعمارگران از سوی دیگر و تفرقه آنان 

. در را به عنوان همگرایی جهان اسالم تبیین نمود )ره(آراء وحدت گرایی امام تواناز این منظر می .کردندنکته جستجو می همین

رسیدن به وضعیت مطلوب، جزء در پرتو زدودن ریشه  )ره(از دیدگاه امام تأکید بر امت اسالمی است. )ره(همگرایی مورد نظر امام

                                                           
1. Kantouri  

 
2 . Spiegel 
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لذا کشورهای جهان  ،می طلبدهای انحطاط امکان پذیر نیست و این خود ضرورت بسیج همه جانبة ملتها و دولت های اسالمی را 

ازگشت به اصالت باید ب ،اجتماعی و تاریخی واحد که دارای پیوندهای مشترک قومی، زبانی، فرهنگی، ای به عنوان مجموعهاسالم 

و به سمت همگرایی  دهندخود را سرلوحه حرکت و تحول قرار دینی  -ی ای هویتهنین دستیابی به مؤلفهتاریخی و فرهنگی و همچ

 روند.میپیش 

 همگرایی جهان اسالمهای امام خمینی)ره( برای راهبرد .3

در آیات قرآن و  ،همگرایی و وحدت میان امت اسالمی از جمله موضوعاتی هست که عالوه بر ضرورت عقلاهمیت 

یه والیت و با تبیین نظر )ره( با درک نیازهای جدید بشریسیره ائمه)ع( نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان امام خمینی

ت و تشکیل حکومت اسالمی برای نخستین بار توانست انقالبی در میان کشورهای اسالمی پی ریزی کند که ماهیت این حکوم فقیه

سالمی را وحدت ایشان راه رهایی و استقالل حقیقی کشورهای ا .ددب جمهوری تئوریزه گردر قال بر مبنای دین اسالم و شکل آن

 )ره(خمینی اسالمی بر مبنایی اندیشه امام میان جوامع برای همگرایی  اساسی  این قسمت به بیان چهار راهبرددر و همگرایی دانستند. 

 می پردازیم.

 اخوت و برادی میان مسلمانان . 3-1

ی و اخوت وقتی در جامعه ای برادر .است "برادری"مبتنی بر راهبرد در مکتب سیاسی امام خمینی)ره(، نظام سیاسی 

 :6ج :1379، خمینی اماماز مدینه فاضله )و در نتیجه آن جامعه نمونه ای احد خواهد بود پیکری و باشد، آن جامعه همانندحاکم 

 مستقل مقصود خود آنکه بر عالوه که علیهم، اللّه سالم عظام، انبیاء و شرایع بزرگ مقاصد از یکى»از دیدگاه امام  .( خواهد بود275

 در اجتماع و است عقیده توحید و کلمه توحید باشد؛مى فاضله مدینه تشکیل در تام دخیل و بزرگ مقاصد پیشرفت وسیله است،

 مقصد این و است فاضله مدینه خراب و االنسان بنى فساد مستلزم که است، تعدى ارباب ظالمانه تعدیات از جلوگیرى و امور مهامّ

 و قلبى صداقت و اخوّت و الفت و همم اتحاد و نفوس وحدت سایه در مگر نگیرد انجام است، فردى و اجتماعى مصلح که بزرگ،

 شخص یک منزله به جمعیت و دهند شخص یک تشکیل آدم بنى نوع که شوند طورى به جامعه افراد و ظاهرى، و باطنى صفاى

 و جمعیت صالح که عقلى، عظیم مهم یک و الهى بزرگ مقصد یک حول ها سعى و ها کوشش تمام و باشد، منزله به افراد و باشد

 این بر که مللى و طوایف تمام بر کنند غلبه شد، پیدا طایفه یک یا نوع یک بین در اخوّتى و مودّت چنین اگر. زند چرخ است، فرد

، "رهبری"هر نوع نظام سیاسی مبتنی بر سه رکن   )ره(بنابرین در مکتب سیاسی امام خمینی (310: 1377امام خمینی،).«نباشند طریقه

که در آن عدالت حاکم است و  هستفاضله  تشکیل مدینه  )ره(است و هدف و مقصد نهایی نظام سیاسی امام "مردم"و  "مکتب"

از دیدگاه امام خمینی)ره( برادری ذات مؤمنین است تمامی تصمیمات و اقدامات الهی و عقلی و مبتنی بر صالح فرد و جامعه است.  

 برادر مسْلم. بزند ضرر دیگر مسْلم به تواندنمى که مسْلم( »134: 13: ج1379، خمینی تند)امامو معتقد هستند مؤمنان برادر هم هس

مسلمان جهان اسالم در صورت عمل به این آیه شریفه با دشمنان اسالم علیه برادران مؤمنشان  (249 :10جهمان: «)....است مسْلم
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امام تصریح دارند که در اسالم رهبری مطرح نیست بلکه برادری مطرح است  .رسانندهم پیمان نمی شوند و به برادرانشان ضرر نمی

 .(10)سوره حجرات، آیه  إِخْوَةٌ الْمُؤْمُِنونَ إِنَّمَا: و تأکید دارند که خداوند در قرآن کریم ما را برادر خوانده است

 برادری و الفت و همبستگی سوی به را مسلمانان کند،می معرفی زمین در خدا خلیفه را انسان که آن ضمن کریم قرآن

. نیست قائل هاانسان برای سرزمین و جنس رنگ، نظر از برتری و فرق هیچ اسالم. کندمی خطاب واحده امت را هاآن و خواندمی

 و اقلیم نظر از ظاهری هایمقاومت رغم به هاانسان همه و اندشده زاده حوا و آدم حضرت یعنی مادر و پدر یک از هاانسان همه

 شما خداوند: فرمایدمی قرآن. گیردمی سرچشمه واحد اصل یک از انسانی طبایع همه و هستند وحدت دارای فطرت لحاظ به نژاد

 نساء،سوره ) برانگیخت زن و مرد از عالم اطراف در بسیار خلقی تن دو آن از و کرد خلق را او جفت آن از و آفرید جان یک از را

 واحده امة نیز دیگر آیات در. شوندمی الهی رحمت شامل سرخ و زرد و سیاه و سفید از اعم هاانسان همه شریفه، آیه این در(. 1آیه

 کار به «امت» «ملت» جای به بنابراین، است؛ دنیایی و مادی هایبرتری عدم و هاانسان یکپارچگی بر دلیل خود این و شده، وارد

 خداوند(. 92آیه انبیاء،سوره ) «کنید عبادت را من پس هستم؛ پروردگارتان نیز من. است واحده امت که امت است این»: است رفته

 امت یکپارچگی و وحدت است موظف مسلمانی هر اعتقاد این براساس. هستید واحدی امت شما که کندمی خطاب را مسلمانان

مرزهای جغرافیایی تنها همگرایی مادی را به وجود می آورد همانطور که اشاره شد ( 28-27: 1384کند ) بزرگی،  حفظ را اسالمی

در برابر دشمن خدا)کفار( مد نظر خداوند متعال هست وحدت و اخوت قلبی میان مسملین است تا از تفرقه دوری جویند و اما آنچه 

 ولمان چشم بادمی در شرق آسیا همه برابر ت که مسلمان سیاه در آفریقا و مسمی توان چنین دریاف محکم ایستادگی کنند. بنابراین 

مرزهای جغرافیایی در حال حاضر مانع از انجام این امر)وحدت( است هر چند  شدن تالش نمایند؛ برادر هستند و باید به سوی امت

 لباً همراه با امت اسالمی نباشند و برای این امر تالش نداشته باشند.قاما این لزوما به این معنا نیست که 

مردم و  (352 :11: ج1379،خمینی امام)در اندیشه راهبردی امام خمینی)ره(، برادری مطرح است نه رهبرینابراین ب

آن ایجاد، تثبیت و گسترش روحیه  ی برای برادری مد نظر است وکارویژه مهم )ره(ر مکتب سیاسی امام. دهمه با هم برادر هستند

این امر در واقع محدود کردن مرزهای جغرافیایی و پیوستن به مرزهای هویتی و دینی  برادری بین تمامی اعضای جامعه است.

اگر جنگ و یا هر ظلم و بی عدالتی بین کشورهای جهان اسالم رخ داد  مسلمین است که امت مورد توجه قرار گیرد نه ملیت، لذا

کرده و اگر جنگی بین یک کشور مسلمان با ت صلح و دوستی دعوکه دو طرف را به عدل، وظیفه دیگر برادران اسالمی است 

کشوری غیر مسلمان رخ داد این وظیفه دیگر کشورهای اسالمی است که به کمک کشور مسلمان شتاب داشته باشند و در واقع امت 

 دنظر قرار دهند نه ملت و ملیت را مورد توجه قرار دهد.را م

 مسلمانان گفت و گو و وحدت میان. 3-2

 است ( این93و92، آیهانبیاءسوره ) رَاجِعُونَ إِلَیْنَا کُلٌّ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ  وَتَقَطَّعُوا فَاعْبُدُونِ رَبُّکُمْ وَأَنَا وَاحِدَةً أُمَّةً أُمَّتُکُمْ هَذِهِ إِنَّ

 بازمى ما سوى به همه کردند پاره پاره خود میان را دینشان[ لىو] بپرستید مرا پس شما پروردگار منم و است یگانه امتى که شما امت
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جدایی و تفرقه  باعث "امت"و نادیده انگاشتن  نادیده گرفتن وحدت میان مسلمانان. از این آیه به خوبی مشخص می شود که گردند

 ت یافتن کفار است.درقمسئله بین مسلمین در واقع می شود و این در دین است 

سوره )تَتَفَرَّقُوا  لَا وَ الدِّینَ أَقِیمُواْ مسلمانان سفارش کرده است؛ أَنْو وحدت میان در قرآن کریم خداوند به انسجام 

و از  مُّبِیًنا؛  سُلْطَانًا عََلیْکُمْ لِلَّهِ تجََْعَُلواْ  أَن تُرِیدُونَ أَ  الْمُؤْمِنِینَ دُونِ مِن أَوْلِیَاءَ الْکَافِرِینَ  تَتَّخِذُواْ لَا ءَامَُنواْ الَّذِینَ ؛ یَأَیهََُّا(13،آیهشوری

ضروریات وحدت اسالمی تأکید بر والیت مؤمنان و نفی والیت کافران و مشرکان است و رهبری کفار از سوی مسلمانان نکوهش 

زیرا وحدت اسالمی راهبرد  ،برای مقابله با دشمن مشترک اتحاد اسالمی ضرورتی تام داردلذا ( 144، آیهنساءسوره شده است)

برای مسلمانان است و پرداختن به اختالفات جزئی و درونی باعث می شود تا راهبردهای بلند مدت و  رسیدن به قدرت حقیقی

 (30: 1383به فراموشی سپرده شود)حکیم:  قرآنی های عالی آرمان

واگرایی در جهان اسالم  ،با توجه به وسعت جغرافیایی و تنوع کشورهای اسالمی به لحاظ قومی، نژادی و زبانی لبتها

گسیختگی جغرافیایی، تعارضات فرهنگی، تنوع در ساختارهای سیاسی و تفاوت در سطوح توسعه و  شاید طبیعی باشد وی امر

مانع وحدت میان کشورهای جهان اسالم  در جهان اسالم به شمار می رود که این عوامل ساختارهای اقتصادی از عوامل واگرایی

ی را نیز باید در جوامع اسالم در اسالم و وجود فرقه های گوناگون  همانند های متفاوت نسبت به وجود دیدگاه همچنین .است

دشمنان اسالم تنها راه نفوذ در جوامع اسالمی را اختالف شمار افتراق و پراکندگی مسلمین به شمار آورد. این عوامل باعث شده که 

های استعماری به راحتی بتوانند از  باعث می شود تا قدرت میان کشورهای اسالمی زیرا عدم وحدت ،دانستهمیان مسلمانان  افکنی

برای از بین بردن منافع مسلمانان، سعی می  دشمنان جهان اسالم، همچنین. برداری نمایندمنابع مادی و معنوی جهان اسالم بهره 

های اسالمی زیاده بوده که باعث اسالم را خدشه دار نمایند و این تبلیغات به قدری میان کشوررسانه ای کنند از طریق تبلیغات 

جدایی عوامل  در واقع همانطور که بیان شد، (.295-294 :6: ج1379خمینی، امامی مسلک های انحرافی شده است)شکل گیر

دلیل است که از آنها می توان عوامل بیرونی و دورنی نام برد؛ عوامل درونی در واقع مهم تر از عوامل بیرونی است  مسلمانان به دو

و به نوعی سهولت دهنده را که غفلت مسلمین در واقع شکاف اصلی را ایجاد کرده و دوری از ریسمان الهی در واقع تقویت کننده چ

واگرایی توسط خود یعنی واگرایی در جهان اسالم دو دلیل عمده دارد که  را باعث می شود. بیرونی استابزار کفار که همان عامل 

میان  با توجه به عناصر و عوامل واگرا بروز می کند. البتهمسلمانان با دوری از احکام الهی شکل گرفته و واگرایی که توسط دشمن 

 جریانی از گفت می توان اسالمیباورهای  و با توجه به اشتراکات دینی . در واقع؛امیدوار بود تا حدودی جوامع اسالمی می توان

 .ایجاد کردمی و وحدت میان کشورهای اسالگو و

د؛ بیان می کن "استراتژی" یک عنوان به را ملی وحدت میان جوامع اسالمی راراهبردهای ع )ره(امام در این میان

 اسالم به نخوردن ضربه و مسلمانان عزت حفظ اسالمی، اتحاد و انسجام ملی، منافع نرفتن غارت به کشور، حفظ برای ملی وحدت

 ؛. همچنیناز منظر امام)ره( استاز جمله زمینه های عملیاتی در همگرایی  استکبار با مبارزه برای مستضعفان بین اتحاد قرآن، و
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 استقالل،)ره( امام .(59: 1389 محمدی، و جمشیدی)می دانند مسلمانان و کشور پیشرفت شکوفایی و پیروزی، عامل را وحدت ایشان

را  مشرکین از برائت مراسم حج، مناسک فلسطین، مسئله همچون امکاناتی از دانسته و وحدت ساززمینه و الزمه را عدالت و آزادی

 وحدت عقیده، اشتراک به معطوف اگر اسالمی، کشورهای روابط ،)ره(در اندشه سیاسی امام .ندنمود گیریبهره وحدت ایجاد برای

 احساس تقریب، تفاهم، گفتگو،گیرد به عقیده امام ی شکل میجدید هویت وکاهش یافته  اختالفات باشد، مشترکات دیگر و کلمه

 . دهدمی تشکیل را سازوحدت هایمقوله مشترک، سرنوشت به باور و مشترک

: دهدمی هشدار بخش که عدم این وحدت یعنی تفرقه را سستی پایه دیانت می داند و قدرت عامل را وحدت)ره( امام

 و ردکُ اسالم در...  است آنان اطالعیبی و جهل از یا و اسالمی ممالک سران خیانت از یا مسلمان کشورهای بین در موجود تفرقه»

 اهل ما همه و هستیم مسلمان ما همه که بکنیم معنی این به توجه باید ما.... هستیم هم با و برادر همه اسالم در نیست، مطرح فارس

 .(54: 13ج: 1379 ،امام خمینی) «کنیم خدمت و بکشیم زحمت توحید و قرآن برای باید و هستیم توحید اهل و قرآن

ضوع تأکید وم این بر همواره که ایگونه به ؛شدمی تلقی بزرگ آرمانی)ره( امام برای اسالم جهان وحدتبنابراین 

 نظر از هم ،بود )ره(خمینی امام حضرت عنایت مورد که بود مسائلی ترینمهم از یکی حکومت تشکیل مسئلهداشت و در این میان 

 ترینمهم و ورزید مبادرت آن تحقق به اسالمی انقالب پیروزی با هم سرانجام و نمود را خود سعی نهایت آن تحقق راه در عملی

 تعبیر به واقع در .(43: 1378 جمشیدی،)بود اسالمی امت اتحاد و وحدت تأمین حکومت، تشکیل برای)ره( خمینی امام دالیل

 .است ضروری وحدت تأمین برای حکومت و است الزم نظام حفظ برای وحدت )ره(امام حضرت

 بیداری اسالمی جهان اسالم .3-3

برای خارج شدن از انحطاط و احیای عظمت گذشته اسالمی در پرتو انسجام اسالمی، تحول درونی در سطح ملت ها، 

و در این میان بیداری اسالمی و حضور فعال نخبگان  (221 :1390 )فرزندی،علما و روشنفکران جهان اسالم امری ضروری است 

، )امام خمینیدنیای اسالم مهمترین راهبرد برای حل بحران جهان اسالم است. امام خمینی با بیان مفاهیمی همانند بیان تحول درونی

( بهره می جویند که 343: 18ج  )همان،، و آگاهی توده های مردمی(402: 9)همان، ج ، بازگشت به هویت اصیل(56: 7: ج1379

 .اساس این تعالیم بازگشت به اسالم ناب محمدی است

تحول باطنی آنان در اثر عنایت خداوندی و بروز تحول روحی و انسانی  همچنین و انقالب درونی مردم وتحول امام 

 اکاری، جوانمردی، صبر و تحملارتقاء روحیه گذشت، فد ؛و از مظاهر این تحول درونیدانند می جوامع اسالمی یزوررا عامل پی

خودسازی و تزکیه نفس و توکل بر خدا و گذشت انقالبیون از منافع شخصی و آمادگی برای فداکاری،  ند؛ایشان معتقد .می دانند

اجتماعی و افزایش  –روحیه اعتماد به نفس و باور به خویشتن را در توده ها تقویت و موجبات اعتالی شعور و آگاهی های سیاسی 

از دیدگاه امام افزایش روحیه شهادت طلبی و شجاعت رمز  .(62: 1379)دهشیری، ظرفیت های معنوی آنان را فراهم می آورد
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پیروزی بر دشمنان است و این تحول ادراکی در ملت که مبارزه با طاغوت را به عنوان جهاد فی سبیل اهلل تلقی می کند موجبات 

 م می سازد.پیروزی آنها فراه

 ریزىپایه براى حاال از که است این ما وظیفه»می فرماید؛ امام در ارتباط با بیداری اسالمی جهان اسالم و وظایف مردم 

 تا بیاوریم؛ وجود به فکرى و تبلیغاتى موج یک بسازیم؛ همفکر بدهیم؛ تعلیمات کنیم؛ تبلیغ کنیم؛ کوشش اسالمى حقه دولت یک

 حکومت و کنند قیام شده، متشکل اسالمى نهضت در دیندار و شناسوظیفه و آگاه هاىتوده کم کم و آید، پدید اجتماعى جریان یک

 .(128: 1390 ،امام خمینی) «دهند تشکیل اسالمى

از منظر ایشان  تعلیم و تربیت و نهضت فکری و فرهنگی است.)ره( مهمترین راهبرد امام ،اساس آموزه فوق بر 

بازگشت به هویت اصیل خود، تعلیم و تبلیغ اسالم ناب و خلق باورهای مشترک وحدت بخش برعهده تمامی علمای جهان اسالم، 

 (.215 :1362است)امام خمینی، روشنفکران، دانشمندان مسلمان و نویسندگان

را به عموم  ز جمله حج و روز جهانی قدسامام برای دستیابی جهان اسالم به بیداری اسالمی راهکار های متعددی ا

با احیای حج ابراهیمی، و اعالم برائت از  ایشان (26: 9: ج1379، کنند)مام خمینیمسلمانان جهان و دولت های اسالمی توصیه می

مشرکین در این اجتماع بزرگ اسالمی، همه مسلمانان را در مقابل سردمدارن کفر متحد ساخته و باعث ایجاد هماهنگی میان مسلمانان 

 شدند. 

و در  حج بزرگترین اجتماع انسانی است که مردم از کشورهایی مختلف اسالمی در این گردهمایی شرکت می کنند

آن عالوه بر انجام مراسم مذهبی از مشکالت یکدیگر آگاهی می یابند و با دیگر مسلمانان به بیان افکار و اندیشه خود می پردازند. 

حج فرصت تجزیه و تحلیل وضعیت مسلمانان و کشورهای اسالمی و ارئه راهکارهای عملی و راه حل مناسب  )ره(از دیدگاه امام

 .(69 :1382)هاشمی،اسالم است برای رفع معظالت جهان

 ، دست به اقدامی ابتکاری"روز قدس"با مشخص کردن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان  )ره(امامهمچنین؛ 

به دامنة مبارزات  در واقع علیه صهیونیست ها زد که باعث بیداری و خیزش اسالمی و بسیج مسلمانان علیه امریکا و اسرائیل گردید و

 (261 : 1383 ضد صهیونیستی که در سایه انقالب ایران ایجاد شده بود شدت بخشید)بابائی زارچ،

انسانی  و روز قدس به عنوان موضوعی اسالمی و ی برای احیای اسالم می دانندعنوان امر مسئله فلسطین را به ایشان

خواهند از مسلمانان جهان اسالم می )ره(مامجهان را در بر می گیرد. اعموم مسلمانان و مستضعفان  گردید که از سوی امام مطرح

در روزی که به منظور هم بستگی با مسلمانان مظلوم و محکومیت متجاوزان است به خود آیند و با تکیه بر قدرت مادی و معنوی 

با مستکبرین و متجاوزان، روز قدس اومت و همچنین مبارزه ای قاطع های مستکبر  غلبه کنند و با ایستادگی و مق خویش بر قدرت

 (.279-276 :9: ج1379،)ر.ک؛امام خمینیرا مقدمه ای برای حاکمیت اسالم و حکومت مستضعفان قرار دهند
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 . تشکیل امت اسالمی3-4

در اندیشه  .تشکیل امتی اسالمی است که همه سرزمین های اسالمی را در خود جای داده است )ره(هدف آرمانی امام

همه در زیر پرچم پر افتخار اسالم مجتمع و با دشمنان اسالم و محرومان جهان به دفاع برخیزید »بر این نکته تصریح شده؛  )ره(امام

پیش روید که با تحقق آن همه مستکبران جهان را به جای خود و به سوی یک دولت اسالمی با جمهوری های آزاد و مستقل به 

( تشکیل دولت بزرگ اسالمی با هدف هماهنگی و انسجام کشورهای جهان اسالم 448 : 21ج : 1379،امام خمینی).«خواهید نشاند

رفتن باطل و تشکیل جبهه  و بر مبنای اشتراکات اسالمی در واقع موجب کاهش نفوذ باطل در ابتدای امر و به تدریج موجب از بین

 یک َکانَّه باشند؛ دولت یک منزله به باید اسالمى دولتهاى. باشد قوى باید همیشه اسالمى دولتهاى با ما روابط»مستضعفین می شود 

 جانبه همه هاىعالقه هم با باشند، متحد هم با باید همیشه اینها. دارند پیغمبر یک دارند، کتاب یک دارند، پرچم یک هستند، جامعه

 مشکالت بر که است امید بشود، پیدا وحدت جهات همه از اسالمى هاى دولت بین که بشود حاصل آمال این...  اگر و باشند؛ داشته

 .(199 :7همان، ج )« باشند قدرتها سایر مقابل در دیگر قدرتهاى از بزرگتر قدرتى یک و کنند، غلبه خودشان

تواند کنند که اسالم به عنوان اصل مشترک میاسالمی به این واقعیت مهم اشاره میامام با پیشنهاد تشکیل دولت بزرگ 

های جهان اسالم کمک نماید و در واقع به وحدت بین شیعه و سنتی تاکید زیادی دارد. امام مهمترین موانع به همگرایی میان دولت

داند. در اسالم هر نوع نژاد پرستی نفی تعمار زدگی میتشکیل دولت بزرگ اسالمی را نژاد پرستی، فرقه گرایی،ملی گرایی و اس

( برای رسیدن به این آرمان بزرگ)وحدت( باید بر توحید به عنوان مهمترین اصل اعتقادی و 110: 1382گردیده است)هاشمی، 

سوء بیگانگان مترق شده اسالمی که به واسطة تبلیغات  ملتهاى کنند که همهمشترک مسلمانان تکیه گردد. ایشان اظهار امیدواری می

 غلبه دنیا همه بر دولت این و بدهند تشکیل «اللَّه إال إله ال» پرچم زیر اند باید بیدار شوند و با هم متحد و یک دولت بزرگ اسالمی

   .(234: 6: ج1379، خمینی امام ).کند

سر راه وحدت اسالمی و تشکیل  های اسالمی بتوانند بر موانع موجود براگر دولت ها و ملت ؛معتقد است)ره( امام

جهان "توانند یک قدرت بزرگ در جهان به نام امت بزرگ اسالمی فایق آیند و توطئه های استعمار را بشناسند و آن را خنثی کنند می

 (.  112 : 1382 ایجاد کنند)هاشمی، "امت اسالمی"و  "اسالم

 نتیجه گیری .4

 پرداخته اسالم جهان بحران حل و همگرایی در( ره)خمینی امام راهبردی دیدگاه بررسی به تا شد تالش مقاله این در

 گیری شکل. است مشترک اهداف و منافع به کشورها یابی دست منظور به است فرایندی همگرایی شد بیان که گونه همان.  شود

 با اسالم جهان کشورهای میان این در. باشد می جغرافیایی - تاریخی و هویتی – فرهنگی مشترک هایویژگی نیازمند همگرایی،

 در های چالش و ها بحران شاهد مشترک، تمدنی میراث حتی و مذهبی نژادی، فرهنگی، تاریخی، مشترک نقاط برخی داشتن وجود
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 مرزهای نزدیکی)مادی بعد و( دین و مشترک هویت)معنوی بعد در آن قابلیت به توجه با  همگرایی ضرورت لذا. است منطقه سطح

 .دارد ویژه اهمیتی( جغرافیای

 تحت مسلمانان گرفتن قرار اسالمی، های ارزش گرفتن نادیده تفرقه، اسالم؛ جهان بحران ترین عمده امام دیدگاه از

 اسالم جهان منازعات حل راهبرد امام. است وابسته های رژیم سوی از داخلی استبداد همچنین و غربی و شرقی هایقدرت سلطه

ن الگوی برای ایشان همچنین انقالب اسالمی ایران را به عنوا  .دانندمی اسالم به بازگشت و ها دولت و ها ملت درونی تحول را

 امتی ساختار به غربی گفتمان در ها ملت ـ دولت ساختار به نگاهی با اسالمی انقالب چرا که گفتمانجهان اسالم معرفی می کنند 

 به عبارتی گفتمان( 50: 1387 افضلی،) دارد پیامبر اسالمی امت بین در اتحاد و بازسازی در سعی و دارد توجه اسالم جهان در

 منطقه ویژه به و اسالم جهان دموکراسی لیبرال حاکمیت تحت و استعمارزده ژئوپلیتیکی ساختار خود، ظهور با اسالمی انقالب

 به منطقه ژئوپلیتیک سطح در را پویایی نوعی اسالمی، گفتمان بازسازی و اسالم به بازگشت شعار با و کشید چالش به را خاورمیانه

 خاورمیانه و اسالم جهان در ژئوپلیتیکی نظم در تغییر سبب که اسالمی انقالب گفتمان سوی از شده بیان کلی اهداف .آورد وجود

  شد عبارتند از:

 اسالم؛ جهان وحدت حفظ و اسالم حاکمیت استقرار ـ

 اسالمی؛ های سرزمین استثمارگران و استعمارگران اسالمی، دشمنان با مبارزه ـ

 جهانی؛ سطح در استعمار و سلطه ظلم، با مبارزه ـ

 جهان؛ سطح در بخشی رهایی و انسانی اسالمی، های نهضت به کمک ـ

 (113: 1385 نیا، فاضلی. )غیره و استعمار و سلطه ظلم، براندازی راه از جهان در آرامش و صلح استقرار ـ

از ست که برخی برطرف کردن موانع همگرایی نیازمند تدوین استراتژهای دقیق و واقع بینانه اعالوه بر این موارد،  

 این استراتژها عبارتند از:

 

 برای  بستر و زمینه سازی منافع و عالئق مشترک میان کشورهای جهان اسالم.  شناسایی ظرفیت های -

 اسالمی جهت دستیابی به اهداف مشترک.تقویت پیمانهای منطقه ای بین کشورهای  -

و حتی دینی  گسترش نهادهای مشترک بین الملی اسالمی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  -

 در سطوح مختلف ملی و منطقه ای....) مانند سپردن امورات حج به دست عده ای از علمای جهان اسالم( 

 ت بین کشورهای جهان اسالم؛اختالفاایجاد نهادهای برای حل  -

 شترک از طریق وسایل  ارتباط جمعی؛بستر سازی برای شناخت تهدیدات م -

 ؛توسعه تعامالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با ایجاد سازمانهای ملی و منطقه ای -



 w.iiwfs.comww                                1395آبان ماه  25و  24اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلتیکی جهان اسالم؛ 

 
 

 اسالمی؛ایدئولوژیک مشترک از متون ایجاد فضای فکری بین اندیشمندان و علمای اسالم برای برداشت های فقهی و  -

 عملیاتی از دیدگاه راهبرد چهار بیان به با توجه به پیشنهادات فوق برای برطرف کردن موانع همگرایی  مقاله این در

 میان وحدت و گفتگو" ،"اخوت و برادری" شامل؛ راهبردها این. پرداختیم اسالمی کشورهای های بحران حل برای( ره)خمینی امام

 .است "اسالمی امت تشکیل" و "اسالمی بیداری" ،"مسلمانان

 منابع

 .قرآن کریم -

 .66 شماره انسانی، جغرافیای های پژوهش .«ایران در سرزمینی دولت فرهنگی جغرافیای» (.1387افضلی، رسول. ) -

 تهران: ،(هانامه و شرعی اجازات احکام، ها،مصاحبه ها،پیام بیانات،) خمینی امام آثار مجموعه امام، صحیفهنرم افزار  .(1379) اهلل.روح خمینی، امام -

 خمینی. امام آثار نشر و تنظیم موسسه

 نظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.مؤسسه ت تهران:«. شرح چهل حدیث» .(1377) امام خمینی)ره(، روح اهلل. -

 امام خمینی)ره(.تنظیم و نشر آثار مؤسسه تهران: «. والیت فقیه)حکومت اسالمی(» (.1390) امام خمینی)ره(، روح اهلل. -

 تهران: امیر کبیر.«. در جستجوی راه از کالم امام» (.1362) روح اهلل.، )ره(امام خمینی -

 تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی. «.امت و ملت در اندیشه امام خمینی)ره(»(. 1383) علی محمد. بابایی زارچ، -

 .5 شماره .تقریب اندیشه «. مسلمانان وحدت و بیداری در اسالمی انقالب نقش(. »1384) مهدی. ،بزرگی -

 شماره پنجم، سال تقریب، اندیشه فصلنامه .«(ره)خمینی امام دیدگاه به توجه با اسالمی انسجام و ملی وحدت استراتژی» (.13878مصیب. ) ایرانی، -

 هجدهم.

 الب اسالمی.و انق پژوهشکده امام خمینیتهران: « اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( (.»1385) محمدحسین. جمشیدی، -

 در معرفت فصلنامه .«(ره)خمینی امام دیدگاه از دانشگاه و حوزه وحدت تحقق مبانی» (.1389. )محمدیاهلل احسان محمدحسین و جمشیدی، -

 .1 شماره چهاردهم. سال اسالمی. دانشگاه

 .156 شماره فرهنگی. کیهان نشریه .«خمینی امام اندیشه در وحدت ماهیت» (.1378محمدحسین. ) جمشیدی، -

 . 80پژوهش های جغرافیایی انسانی. شماره ای «. چالش های ژئو پلیتیکی همگرایی در جهان اسالم(. »1391محمد رضا. ) حافظ نیا، -

 .نوجوان بی جا.«. وحدت اسالمی » (.1383حکیم، محمد باقر. ) -

 تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.« درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی)ره(» (.1379ا. )دهشیری، محمد رض -

 .13فصلنامه معرفت. شماره «. اسالم در اندیشه امام خمینی)ره( راهکار وحدت سیاسی جهان»عارفی، محمد اکرم.  -

 و سی شماره نهم. سال سیاس. علوم مجله. «شیعه ژئوپلیتیک عنصر بر تأکید با،  اسالمی انقالب از غرب نگرانی علل»(. 1385نفیسه. ) نیا، فاضلی -

 .ششم

«. همگرایی جهان اسالم در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری، سیاست ها و راهکارهای تحقق انسجام اسالمی(. »1390فرزندی، عباسعلی. ) -

 علوم دینی اهل سنت.شورای برنامه ریزی مدارس  تهران:

«. المللی بین و سیاسی های پیچیده و آشوب در مطالعات نظم منطقه ای،رهیافتمبانی نظری، کارکردی نظریه سیستم های (. »1391قاسمی، فرهاد. ) -

  .30شماره 
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  تهران: قومس.«. نظریه های همگرایی در روابط بین الملل، تجربه جهان اسالم» (.1370) کاظمی، علی اصغر. -

 تهران: سمت.«. نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری(. »1376) سیف زاده، حسین. -

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور  زهدان:«. امام خمینی)ره( و همگرایی جهان اسالم منادیان تقریب؛» (.1382جواد. )هاشمی، سید محمد  -

 ن.اهل سنت سیستان و بلوچستا


