
ماهنامه  تخصیص رصد  و تحلیل رویدادهای اندیشه ای

( 37 / فروردین 1401 سال سوم/ شماره 1 / )پیا�پ

نسبت سنجی »امت« و »ملت« | 30
ملت ها هسته مرکزی تشکیل امت و امت ضامن امنیت، 
اقتدار و هویت ملت هاست؛ لذا نباید رابطه دیالکتیکی بین 
این دو را از یاد برد.
امت سازی؛ از دیروز تا امروز | 40
رسول  مدینه  از  که  است  پارادایمی  »امامت-امت«  نظام 
اکرم آغاز و در عصر غیبت با مدل انقالبِی جمهوری اسالمی، 
مقدمات ظهور منجی را فراهم می آورد.

زعامت و رهبری امت اسالمی | 48
درخشش زعامت ولی فقیه در ایران، عمالً کارایی این مدل برای 
رهبری کل امت اسالمی را تایید نمود.

در دایره وحدت
اصالِت امت

علی شکوهی
»امت و امامت« يا »دولت - ملت«؟

اسماعیل آجرلو 
نسب امت با معنای مدرن ملت 

احمد زیدآبادی
در باِب تفاوِت حقوقی امت و ملت

محسن مهاجرنیا
نظام والیت فقیه و نظام امامت

مهدی نصیری
ملت یا امت؟ مساله این است.!

+   مصاحبه اختصاصی؛
سید جواد میری

رویکرد نوسهروردی به وحدت امت اسالمی

حمید پارسانیا
امت اسالمی و انقالب اسالمی
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نشریه الکترونیکی »دیده بان اندیشه«، ماهنامه ای است که از سال 

تقابل های  برونداد  تا  است  تالش  در  و  به کار کرده  آغاز   1399

دهد.  بازتاب  تحلیلی  به صورت  را  مجازی  فضای  در  اندیشه ای 

»ژورنالیسم اندیشه« در واقع با بسط فضای مجازی تحوالت مهمی 

بنیادی،  مفاهیم  عملیاتی سازی  در  خوبی  ظرفیت  و  پیدا کرده 

تغییر باورها و افکار ذهن جمعی دارد.  از همین رو ضرورت توجه 

تحلیلی_انتقادی مضاعف به محتواهای اندیشه ای موجود در فضای 

رسانه ای را مبرهن می سازد.

»دیده بان اندیشه« مبتنی بر تأکیدات مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( 

برای جهاد تبیین، رسالت خود را تبیین و آگاه سازی نخبگان جامعه 

از جریان تخریف در حوزه اندیشه می داند؛ بر همین اساس با ارائه 

خطوط محوری جریان های مختلف فکری در حل و توضیح مسائل 

و  روشنفکرانه  پروژه های  عالمانه  و  منصفانه  نقد  به  انضمامی، 

خوانش های ناصواب می پردازد.

این نشریه با انجام رصد هوشمندانه و هدفمند از فضای مجازی، 

و  حوزوی  اندیشمندان  مختلف  نظریات  و  ایده ها  از  گزارشی 

دانشگاهی در مورد موضوعات پایه ای و اقتضائی ارائه داده و تحلیل 

خود را مبتنی بر محورهای گزارش، بیان می دارد. ارائه جریان شناسی 

تقابل های  تبیین  منظور  به  اندیشه ای  مختلف  طیف های  کالن 

مبنایی و بنایی آنها، هدف دیگری است که تولیدکنندگان این نشریه 

دنبال می کنند.

تولیدات  از  است  اندیشه، گزارشی  دیده بان  از  هر شماره  َمطَلع 

اندیشه ای موجود در فضای رسانه ای و علمی کشور که از دل آن، 

مهمترین محورهای مورد نیاز پژوهش، استخراج می گردد. هر 

کدام از این محورها، موضوع مقاله ای ویژه برای تکمیل بخش 

دوم نشریه یعنی بخش »تحلیل« خواهد بود؛ در نهایت نیز اگر 

راهکارهای نظری و اجرایی نسبت به آن محورها وجود داشته باشد، 

توسط نویسندگان مقاالت به مخاطبین عرضه خواهد شد.

این نشریه محفلی برای تبادل اندیشه هاست و بدین منظور از همه 

اساتید، نخبگان و مخاطبین خود دعوت می کند تا با ارائه مباحث 

و دیدگاه های خود به غنای مطالب نشریه کمک کنند و با ایراد 

انتقادات و پیشنهادات خود در باب موضوعات مطرح شده در 

شماره های مختلف، بر ارتقای فضای اندیشه ای نشریه بیفزایند.

موسسه شناخت پژوهان رسانه فعال 
محتواهای  تحلیل  و  رصد  زمینه  در 
توسعه  و  مجازی  فضای  اندیشه ای 

علوم شناخ�ت و سواد رسانه.

www.shenakht.net
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14 پیشگفتار 
15 1. منظور از امت و پروژه امت سازی 
16 2.امکان تحقق امت واحده پیش از ظهور  
17 3. چالش های پیش روی تشکیل امت اسالمی 
17 الف. تعارض منافع 
18 ب. اختالفات فقهی کالمی میان شیعیان و اهل سنت 
19 دهای نظری و عمیل تحقق امت اسالمی  4. راه�ب
19 دهای نظری  الف. راه�ب
19 دهای عمیل  ب. راه�ب
19 5. احیای امت اسالمی در عرص کنو�ن  
20 )ره(  6. مفهوم امت در اندیشه امام خمی�ن
21 7. زعامت و محوریت امت اسالمی 
23  مصاحبه؛ رویکرد نوسهروردی به وحدت امت اسالمی 

30 1. امت 
30 الف( در لغت 
30 ب( در کاربرد قرآ�ن 
31 ج( در اصطالح  
32 2. ملت 
32 الف( در لغت 
32 ج( در کاربرد قرآ�ن 
32 ج( در اصطالح 
34 3. تفاوت ها و شباهت ها 
35 4. نسبت سنجی مفهومی »امت« و »ملت« 
35 الف(تقدم امت 
36 ب(تقدم ملت 
36 ج( دیالکتیک و تعامل طرفی�ن 
38 ی  نتیجه گ�ی

بخش اول
گزارش رصد

بخش دوم | فصل اول
ن امت و ملت مفهوم شنایس و نسبت ب�ی
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40 ن  1.امت سازی پیام�ب اسالم و ائمه معصوم�ی
41 2.امکان و لزوم تشکیل امت در زمان غیبت 
41 ن حجت ظاهری  ن نرف�ت الف( از ب�ی
42 ب( کفایت حجت باط�ن 
42 ج( جهان مدرن و نیاز به امت سازی 
42 3.الزامات امت سازی 
42 الف(بُعد نظری 
43 ب(بُعد عمیل 
43 4.انقالب اسالمی و پروژه امت سازی 
45 5.مقاومت ابزار تحقق امت اسالمی  

48 1.محوریت امت اسالمی 
48 الف( مکه؛ پایگاه آغازین امت اسالمی 
49 ب( ایران؛ ام القرای امروز جهان اسالم 
51 2. زعامت امت اسالمی 
51  های زعیم امت 

گ
الف( ویژ�

51 ب( نحوه انتخاب زعیم امت 
52 ج( شبهات مربوط به زعامت امت 

بخش دوم | فصل دوم
امت سازی؛ از دیروز تا امروز

بخش دوم | فصل سوم
محوریت و زعامت امت اسالمی
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درگذشت آیت اهلل ری شهری

مرحوم محمد محمدى نیک معروف به 
ری  شهرى از علمای به نام شیعه و تولیت 
آستان عبدالعظیم حسنی در اولین روز از 

فروردین ماه 1401 دار فانی را وداع گفت. 
ایشان که از دانش آموخته های حوزه قم و 
نجف به شمار می رفت، توفیق شاگردی 
بزرگانی همچون میرزا جواد ملکی تبریزی 
را داشته و از سید رضا بهاءالدینی اجازه 

نقل حدیث دریافت کرده بود. 
این عالم بزرگوار همچنین در حوزه اخالق 
از  حامد  عبدالکریم  تأثیر  تحت  نیز 
شاگردان رجبعلی خیاط بود و شاگردان 
داد.  پرروش  مسیر  این  در  را  زیادی 
مجلس  نمایندگی  بر  عالوه  ری شهری 
خبرگان و عضویت در مجمع تشخیص 
قضائی  سمت های  نظام،  مصلحت 
کشور  کل  دادستانی  همچون  را  مهمی 
عهده  بر  اطالعات  وزارت  همچنین  و 
داشته است. احداث و ریاست موسسه 
دیگر  از  دارالحدیث  فرهنگی  علمی 
فعالیت هایی است که این عالم برجسته 

تا آخر عمر به آنها مبادرت ورزید. 
از مهمترین آثار وی نیز می توان به آثاری 
حدیث،  و  قرآن  دانشنامه  همچون  
کیمیای  ع(،  مهدی) امام  دانشنامه 
مسائل  با  رابطه  در  مناظره  و  محبت 

ایدئولوژیک اشاره کرد. 

روز جمهوری اسالمی

12 فروردین هر سال یادآور انتخاب تاریخی 
مردم در سال 58 و رای آوردن مدل »جمهوری 
روزی  چنین  در  هرساله  است.  اسالمی« 
بحث های اندیشه ای مختلفی در باب این 

مدل حکمرانی صورت می گیرد. 
امام جمعه  اقتضای سخنان  به  نیز  امسال 
بر  اسالمیت  مولفه  تقدم  باب  در  مشهد 
جمهوریت، برخی از تحلیلگران مانند مهدی 
را به سمت  اتهام خود  نصیری نوک پیکان 

ایشان اشاره رفته و سعی کردند تا قید اسالمیت را در خدمت جمهوریت تفسیر نمایند. 
از نظر این عده اگر قرار باشد حکومتی دینی تشکیل شود، گام اول رضایت و پذیرش جمهور 
و مردم است و در غیر این صورت هیچ پیامبر و امام و فقیهی حق تشکیل حکومت و 
کودتا و تحمیل را ندارد و هر لحظه حکمرانی او باید همراه با  حکمرانی بر اساس زور و 
رضایت اکثریت جامعه باشد و اال از مشروعیت ساقط و همه اقدامات و تصرفات آن حرام 

و نامشروع خواهد بود.

شادی درون و تحّمل رنِج روزگار

در  مجازی  نشستی  امسال،  فروردین   4 در 
با موضوع »شادی درون  کالب هاوس  برنامه 
آقایان  و  شده  برگزار   » روزگار رنِج  تحّمل  و 
مصطفی ملکیان و سروش دباغ در آن به ایراد 

نظرات خود در باب شادی و غم پرداختند.
مصطفی ملکیان در این سخنرانی به هفت 
نوع رنج آدمی که شامل رنج از محدودیت های 
، رنج همنوعان، ظلم به همنوعان، ظلم  نوع بشر
ناخوشایندی های  طبیعی،  بالیای  خود،  به 
سلیقه ای و دردهای جسمانی است، اشاره 

کرده و برای رهایی از هرکدام راه حل هایی را 
ارائه می دهد که اکثر آنها ناظر به ُبعد اخالقی 

زندگی بشری است. 
راز  نشست،  این  در  نیز  دباغ  سروش  آقای 
رنج های  تحمل  برای  درون  شادی  تحقق 
نوع  از  هم  آن  اخالقی  زیست  را  موجود 
تغییر  لزوم  بر  و  کرده  توصیف  رواقی  اخالق 
نگرش های ذهنی بشر نسبت به دارایی ها و 

محدودیت های این دنیایی تاکید کرد.

مهم ترین رویدادهای جهان اندیشه
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سوژگی فقه در ابژه سکوالریزاسیون

ماهیت و قلمروی فقه یکی از موضوعات چالشی و پربسامد در ادبیات روشنفکران دینی 
نیز  امسال  فروردین  می دهد.  جای  خود  درون  در  را  زیادی  بحث های  همواره  که  است 
یادداشتی از آقای میالد دخانچی بار دیگر فقه را سوژه نزاع های اندیشه ای کرده و مخالفین 
و موافقین را به میدان کشاند. دخانچی در این یادداشت ماهیت فقه سنتی را زنانه توصیف 

کرده و بر لزوم بازنگری و اصالح آن در زمانه امروز تاکید کرد. 

در مقابل این دیدگاه آقای محسن قنبریان طی یادداشتی دیدگاه آقای دخانچی نسبت 
به فقه را دیدگاه عرفی و سکوالر خوانده و نظر ایشان را سوء استفاده از یک امر نظامی و 
امنیتی)اسپری فلفل زدن در صورت بانوان در ورودی ورزشگاه( برای زیر سوال بردن فقه 
سنتی قلمداد کردند. ایشان برخی از مواردی که اسالم به زنان بیشتر از مردان بها داده را 

برشمرده و ادعاهای آقای دخانچی را بی اساس خواند. 

فرهنگ  دوماهنامه  با  مصاحبه ای  در  نیز  داماد  محقق  مصطفی  آقای  دیگر  سوی  از 
دیپلماسی، فقه سنتی را یکجانبه نگر و مخل امنیت و همزیستی اقوام و ادیان مختلف 
دانسته و از لزوم انقالب کوپرنیکی در فقه سخن گفت. به نظر ایشان اسالم دین صلح است 

و مولفه جهاد در فقه اسالمی صرفا ناظر به دفاع است. 
ایشان اینگونه می گویند: خداوند در قرآن اشاره ای به این موضوع دارد که به حضرت داود 
ع( قدرت آب کردن آهن را داده است؛ اما خداوند به همین پیامبر اجازه ساخت شمشیر  (
را نداده اما اجازه ساخت زره را داده است. خدا فقط دفاع می خواهد، نه تهاجم و حمله. 
ع( همه شمشیر به دست بودند اما خدا به دست پیامبر  در زمان زندگی حضرت داود )

زره سازی را به مردم یاد داد نه شمشیرسازی را. 

درگذشت علی رضاقلی

جامعه شناسان  از  یکی  رضاقلی  علی 
روشنفکر معاصر که همگان نام او را با اثر 
به  نخبه کشی«  »جامعه شناسی  معروف 
یاد می آورند، در 8 فروردین 1401 چشم از 

جهان فروبست. 
اسالمی،  انقالب  از  قبل  تا  که  ایشان 
سوربون  دانشگاه  در  تحصیل  مشغول 
بعد  بود،  سیاسی  علوم  رشته  در  فرانسه 
ایران  در  را  خود  پژوهش های  انقالب  از 
حول موضوعات مختلف جامعه شناسی 
و  کرده  معطوف  سیاسی  اقتصاد  و 

درسگفتارهای زیادی را تنظیم کرد.
پیاده سازی درسگفتارهای روش شناسی 
علوم انسانی عبدالکریم سروش و چاپ 
کتاب درس هایی در فلسفه علم االجتماع 
دیگر  پژوهشی  فعالیت های  جمله  از  او 

رضاقلی به حساب می آید. 
علی رضاقلی اقتصاد سیاسی را تاریخی 
خوانش  بدون  است  معتقد  و  می داند 
راه  یافتن  آن  شوم  چرخه های  و  تاریخ 
توسعه نایافتگی  دام  از  رهایی  برای  حل 
امکان پذیر نیست؛ از این رو او اساس کار 
تاریخ طبری  و  را شاهنامه فردوسی  خود 

7قرار می دهد.
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عزادارشدن امت اسالمی

وقوع انفجارها و ناامنی های اخیر کشور افغانستان از یک سو و شایعه ارتباط اتباع افغانی با 
، موجی از اعتراضات اجتماعی  ع( از سوی دیگر جریان شهادت دو طلبه در حرم امام رضا)

و فرهنگی را علیه سیاست های صلح طلبانه جمهوری اسالمی به راه انداخت.
کوفته  برخی از نویسندگان با برجسته سازی اختالفات ایران و افغانستان، بر طبل تفرقه 
افراد  این  کردند.  اشتباه توصیف  این وضعیت،  در  را  کشور دیگر  برای مردم  و دلسوزی 
تا  داشتند  سعی  اسالمی،  امت  منافع  با  تعارض  در  ملت  منافع  به  برتری بخشیدن  با 

سیاست مداران را به تصمیم گیری علیه اتباع افغانی مجاب کنند. 
از طرف دیگر عده ای از صاحب نظران، طرح امت واحده را مطرح کرده و با تقدم منافع امت، 

بر آن شدند تا مسلمانان را نسبت به مشکالت یکدیگر دغدغه مند جلوه دهند. 
از طرف دیگر عده ای دوگانه ملت و امت را فرضی پنداشته و رابطه تقابلی بین آنان برقرار 
کمک به امنیت و اقتدار تمام  کشورهای مسلمان در واقع  کمک به  کردند. از نظر اینان 

ملت های مسلمان است. 

سالگرد درگذشت رضابابایی

پژوهشگران  و  نویسندگان  از  بابایی  رضا 
حیطه  در  که  است  حوزوی  صاحب نام 
مطالعات  و  دین پژوهی  فارسی،  ادبیات 
فرهنگی، فعالیت داشته است. ایشان بعد 
از 56 سال زندگی، در تاریخ 18 فروردین 
1399 در اثر بیماری سرطان دارفانی را وداع 

گفته است.
همچون  متعددی  تالیفی  آثار  بابایی  از 
»مولوی و قرآن«، »درآمدی بر دین شناسی 
بیانی  »اعجاز  »»نیایش نامه«،  حافظ«، 
در علوم  پژوهش  قرآن«، »پیش شرط های 
»محمد  و  دینداری«  و  »دین  دینی«، 

برگزیده خدا« وجود دارد.
گرایشات روشنفکرانه و سکوالریستی این 
استاد دانشگاه هم باعث جبه گیری ایشان 
هم  و  اسالمی  جمهوری  نظام  به  نسبت 
باعث اقبال روشنفکران داخلی و خارجی 

به افکارشان شده است.
در این دو سال نشست ها و سخنرانی های 
رضا  اندیشه  بررسی  موضوع  با  مختلفی 
حوزوی  روشنفکران  و  شده  برگزار  بابایی 
موضوعات  در  او  نظرات  دانشگاهی،  و 
از  تقلید  مثل  دینی  و  عرفانی  مختلف 

مراجع را برجسته می سازند.

صدسالگی روشنفکری در ایران

در فروردین امسال، روزنامه اعتماد به مناسبت صدسالگی خود، تاریخ صدساله روشنفکری 
در ایران را مورد بررسی قرار داده و با سه تن از اساتید مصاحبه صورت داده است. 

در  روشنفکری  جریان  فعالیت  جعفریان،  رسول  و  شریعتی  احسان  آقایان  بین  این  در 
صدسال اخیر و وضعیت این جریان در ایران را مطلوب توصیف کرده و نسبت به آینده آن 
ابراز امیدواری کردند؛ اما آقای داوری اردکانی با واردکردن نقدهای متعدد به فعالیت تاریخی 

این جریان، مسیر پیش روی روشنفکران را سخت و صعب خواندند. 
کنشگری  اینکه رسالت روشنفکران در زمان حال،  از  به فراخور این پرونده ویژه، بحث 
اجتماعی است یا احیاگری دین و ایمان مردم، مورد توجه اندیشمندان دیگر قرار گرفته و 
هرکدام به طور شخصی در صفحات مجازی خود درباره رسالت روشنفکری مباحثی را 

مطرح نمودند. 
افرادی همچون محسن حسام مظاهری، مهراب صادق نیا، یاسر  از  در این بین می توان 

میردامادی، محسن کدیور و عبدالحسین خسروپناه یاد کرد.
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برگزاری سلسله سخنرانی های رمضانی

سایت اندیشه ای دین آنالین از مروجین ادبیات روشنفکری دینی، در ماه رمضان سلسله 
سخنرانی های متفاوتی را با عنوان »قدر وحی« و در موضوع بررسی فلسفی و تفسیری مقوله 
وحی و قرآن برگزار کرده و عمده توجه خود را روی نقد و بررسی نظریه رویای رسوالنه عبدالکریم 
سروش قرار داده است. ارائه قرائت روشنفکری و سکوالر از مقوله وحی و همچنین کشاندن 
آن به حوزه عرفانی کشف و شهود، از مهمترین راهبردهای این سلسله سخنرانی است. 
، عبدالرضا مظاهری، محمد جواد ادبی، محسن آرمین و یاسر میردامادی  آقایان امیرمازیار

از مهمترین سخنرانان این برنامه به حساب می آیند. 

رسانه ای_اندیشه ای  گروه  و  سایت 
فکرت نیز در ماه رمضان امسال سلسله 
محورهای  با  مختلفی  سخنرانی های 
و  جامعه  در  معنویت  تاثیر  عدالت، 
که  کرده  فرهنگ و اخالق اسالمی برگزار 
آقایان  از جمله سخنرانان آن می توان به 
صفدرالهی راد،  مسلم محمدی و حسن 

احمدی زاده اشاره کرد.

نشست های  نیز  قلم  و  اندیشه  انجمن 
رمضانی خود را با موضوع »دین، عدالت 
به دنبال  و  کرده  برگزار  و معیشت مردم« 
معیشت  مسبب  را  دین  تا  است  آن 
غیرمطلوب مردم ایران معرفی نماید. رسول 
جعفریان، محمد سروش محالتی و عماد 
شمار  به  نشست ها  این  اساتید  از  افروغ 

می روند.

کانون توحید از دیگر مراکزی بود که نشست های مختلفی را در ماه رمضان امسال برگزار کرد. 
این نشست ها با موضوعاتی همچون عقل و قرآن، جامعه سازی قرآن و تفسیر و گزینش گری 
از قرآن برگزار شد و اساتیدی همچون محمد تقی سبحانی، سید محمد علی ایازی و کریم 

خان محمدی در آن به ایراد سخنرانی پرداختند.
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سرمقاله

بنابر پیش بینی پیامبر گرامی اسالم، امت 
کج فهمی های  و  بدعهدی  با  مسلمان 
خود، شکاف عمیقی را در قلب جامعه 
آن  و  آورده  وجود  به  اسالمی  یکپارچه 
وجود  است.  کرده  تبدیل  فرقه   73 به  را 
اختالفات جزئی بین این فرق، باعث آن 
از  مسلمان  مردم  تاریخ،  طول  در  تا  شده 
بزنگاه های  در  و  گرفته  فاصله  یکدیگر 

تاریخی یک صدا نشوند. 
مرزی  تقسیمات  با  مدرن  دنیای  ظهور 
هیزم  داشت،  همراه  به  که  جغرافیایی  و 
امت  بین  فاصله  این  بر  بود  مضاعفی 
از  برخی  منافع  که  جایی  تا  مسلمان؛ 
ملت های مسلمان را در تضاد با ملت های 

دیگر اسالمی قرار داد. 
تفرقه،  آستین  در  دشمن  نمایان  دست 
علمای مسلمان و مخصوصا تشیع را بر آن 
داشت تا با سوری نشان دادن اختالفات و 
بار  مذهبی،  و  دینی  مشترکات  بر  تاکید 
و  کرده  ترمیم  را  پاره  پاره  خرقه  این  دیگر 
همچون دوران صدر اسالم، مردم مسلمان 

را در یک صف قرار دهند. 
در این مسیر حتی برخی همچون سید 
خطر  به  را  خود  اسدآبادی  جمال الدین 
واحده  امت  احیای  برای  و  انداخته 

جانفشانی کردند.
کبیرانقالب  بنیانگذار  خمینی)ره(  امام 
بصیر  و  گاه  آ فقیهی  مقام  در  اسالمی، 
به  اسالم،  جهان  احواالت  به  نسبت 
صورت جدی تر از قبل، در جریان انقالب 
و بعد از آن مشعل اتحاد برافراشته و از تمام 
ملل مسلمان دعوت کرد تا خود را تحت 
واحد  دشمنی  علیه  واحد  پرچمی  لوای 

قرار دهند. 
آبادی  ایشان در سخنان مختلف حتی 
اسالمی  امت  اتحاد  طفیلی  را  ملت ها 
برای  را  زیادی  منافع  و  برکات  و  دانسته 
ذکر  مسلمان  امت  همه جانبه  وحدت 
روی  ویژه  سرمایه گذاری  این  می کنند. 
احیای امت اسالمی بعد از ارتحال ایشان 
تا امروز توسط رهبر  نیز تعطیل نگشته و 

معظم انقالب و در قالب جمهوری اسالمی ایران، همچنان با قوت به راه خود ادامه می دهد.
در سال های گذشته بارها و بارها جهان شاهد آن بوده که جمهوری اسالمی در مسیر اتحاد 
با تمام ملل اسالمی قدم برداشته و در حد توان در بزنگاه های حساس به یاری آنان شتافته 
است. حمایت از مردم مظلوم فلسطین از مهمترین اقداماتی است که جمهوری اسالمی 
کشورهای اسالمی را نسبت به آن دغدغه مند  داعیه آن را در جهان انتشار داده و تمام 

ساخته است. 
یاری رساندن عملی به کشورهای مظلومی همچون سوریه و عراق در مقابل دشمنان جهان 
اسالم، نمونه دیگری از فعالیت های این نظام مقدس در مسیر احیای تمدن و امت اسالمی 
است. جمهوری اسالمی همواره این مساله را فریاد زده که نه تنها به فکر اجتماع تمام ملل 
مسلمان زیر بیرق واحد است؛ بلکه حاضر است تا به تمام مستعضفین جهان یاری رسانده 

و آنها را از سلطه مستکبرین خارج سازد. 
نسبت به عملکرد حکومت ایران در سیاست های خارجی، عده ای لب به اعتراض گشوده 
و دغدغه اصلی حکومت یعنی احیای دوباره امت یکپارچه اسالمی را زیر سوال می برند. از 
نظر اینان، امروزه توجه به نیازها و منافع ملت ها به مراتب مهمتر از نیاز امت اسالمی است و 

جمهوری اسالمی نباید سرمایه و توجه خود را به مسائل جهان اسالم معطوف نماید.
مهمترین مساله ای که این عده روی آن تاکید می کنند، مساله تعارض منافع بین امت و 

ملت است که باید در ضمن آن، منافع ملت مقدم گردد. 
اگرچه که این اعتراض تازگی نداشته و در چهاردهه گذشته همواره مطرح بوده، اما وقوع 
اتفاقات اخیر در برخی از کشورهای مسلمان مثل افغانستان و پاکستان، بار دیگر این مساله 
را بر سر زبان ها انداخته و پیام ها، مصاحبه ها و سخنرانی های زیادی را روانه فضای مجازی 

و اندیشه ای کشور کرده است.
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دیده بان اندیشه به اقتضای رسالت تبیین گرایانه خود در این شماره سعی دارد تا با رصد این 
پیام ها، به تبیین مهمترین محورها و همچنین نقد منصفانه آنها بپردازد. از این رو در این 
شماره بعد از ارائه گزارشی از رصد فضای مجازی و نشریات علمی، سه محور عمده مورد 

تحلیل قرار می گیرد:
1.مفهوم شناسی و نسبت بین امت و ملت

بر خالف واژه »ملت« که با عنصر سرزمین و قلمرو جغرافیایی خاصی همراه بوده و معنا و 
مفهوم پیدا می کند، »امت« با عنصر عقیده و آرمان، پیوند خورده است؛ در حالی که »ملت« 
با ویژگی هایی چون فرهنگ، زبان، تاریخ و نژاد، قومیت مشترک تعریف می شود، »امت« بر 
کید دارد. بنابراین، مباحثی از قبیل شهروندی و تابعیت امروزه از ملزومات  وحدت عقیده، تأ
بحث ملت است؛ حال آنکه اصطالح »امت« خاستگاه قرآنی، هویت و جوهره دینی خود را 

حفظ نموده و با مقوالتی مانند »تابعیت« و »شهروندی« چندان همدلی نمی کند. 
در مورد نسبت این دو برخالف نظراتی که به تقدم یکی از آنها رای می دهند، باید گفت 
که منافع امت اسالمی و منافع ملی کامال مندمج در یکدیگر بوده و رابطه دیالکتیکی با 
هم دارند. از این رو در فرض تزاحم ارزش های دینی و یا به اصطالح ایدئولوژیك با دیگر 
ی، در واقع این تزاحم به معنای تزاحم اجزاء یك مجموعه با 

ّ
گزینه های اساسی منافع  مل

یکدیگر خواهد بود که با توّجه به تقدم و تأّخر مراتب و سطوح آن، باید در جهت رفع این 
تزاحم و یا تقدم یکی بر دیگری اقدام نمود. 

2.تاریخچه امت سازی از دیروز تا امروز
پروژه امت سازی مقوله ای نیست که بتوان آن را در سیر تاریخی دین اسالم انکار کرد؛ نظام 
« مدینه  »امامت-امت« یک پارادایم است که در ذیل آن حکومت اسالمی »دولت-شهر
پیامبراسالم)ص( با رفراندوم تاریخی اهالی مدینه محقق شد و در سال 35 هجری قمری 

مرحله دیگری از آن در قالب یک »نظام 
فدرالی« توسط همان مردم و نمایندگانی 
که از سرتاسر مملکت گسترده اسالمی از 
آفریقا، آسیا تا مرز هند و چین در اعتراض 
عدالت  و  حق  مطالبه  سوم،  خلیفه  به 

داشتند، انتخاب شد. 
سومین جلوه نظام امامت و امت در عصر 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  غیبت 
شد  محقق  اسالمی  جمهوری  قالب  در 
چنین  تجلی  کامل ترین  و  چهارمین  و 
)عج(  عصر امام  ظهور  عصر  در  نظامی 
به  کامل  دستیابی  یافت.  خواهد  تحقق 
این هدف در زمان غیبت، الزامات نظری 
روحیه  بر  تاکید  که  دارد  زیادی  عملی  و 
برادری و وحدت از اهم آنهاست. ترویج 
روحیه مقاومت و تقویت نظامی و امنیتی 
ملل مسلمان در برابر تجاوز دشمنان نیز از 

دیگر ملزومات مهم این مسیر است. 
3.محوریت و زعامت امت اسالمی

در  موجود  کشورهای  از  یکی  محوریت 
اجرایی سازی  منظور  به  اسالمی  امت 
برنامه های امت و همچنین اتصال میان 
است.  ضروریات  از  مسلمان  کشورهای 
اسالمی  کشورهای  از  بسیاری  اگرچه 
نسبت به این امر تمایل دارند، ولی ام القرای 
جهان اسالم باید از دارایی ها و ویژگی های 
منحصربه فردی برخوردار باشد. این محور 
باید دارای رهبری باشد که توانایی اعمال 
والیت بر کل امت اسالمی را دارا باشد. به 
بیان دیگر ام القرابودن یک کشور نه بخاطر 
و  نژاد  جمعیت،  استراتژیک،  موقعیت 

امثال اینها، بلکه بخاطر والیت است. 
از  بر اساس آنکه والیت عمومی تشریعی 
آن خدا، پیامبر و ائمه معصوم است، تنها 
شخص یا اشخاصی می توانند این ویژگی 
که به  کنند  از آن خود  را در زمان غیبت 
نحوی از امام معصوم نیابت داشته باشد؛ 
بر این اساس می توان ادعا کرد که بهترین 
مدل در تعیین زعیم امت اسالمی است، 
در  فقیه«  »والیت  نظریه  که  است  مدلی 

عصر جدید ارائه می دهد.
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پیشگفتار

مدرن،  جهان  امروز  سیاسی  ادبیات 
خاطر  به  را  دولت_ملت  جز  سیستمی 
نداشته و تمام تالش خود را بر مرزبندی های 
است.  ساخته  متمرکز  جغرافیایی  دقیق 
اشتراک انسان ها در این سیستم بر اساس 
تعریف  زبانی  و  نژادی  قومی،  ویژگی های 
شده و قوانین دولتی وظیفه  کنترل و ارضای 

نیازهای مردم را به عهده دارند. 
بر  نیز  کشورها  میان  روابط  فضا  این  در 
اساس منافع متقابل و به منظور پاسخ گویی 
ملتی  و  دولت  هیچ  و  نیازهاست  آن  به 
حاضر نیست از منافع خود چشم پوشی 
کرده و آن را به ملت دیگر واگذارد؛ مگر در 

قبال برآوردن نیازهای خودش. 
رویه  برخالف  و  سیستم  این  با  تقابل  در 
رایج معادالت و نظم جهانی، اندیشمندان 
امام_امت  سیستم  بر  همواره  مسلمان 
معیار  تا  هستند  تالش  در  و  کرده  تاکید 
بین  وحدت  ایجاد  برای  را  عمیق تری 
انسان های مختلف پیدا کنند. این معیار 
همان عقیده و ایمانی است که هر یک از 
مسلمانان در سراسر جهان به همراه خود 
مسافت  از  فارغ  و  آن  واسطه  به  و  داشته 
جغرافیایی، در زمره امت اسالمی تعریف 

می گردد. 
گفتمان  تسلط  و  اسالمی  انقالب  وقوع 
مساله  ایرانیان،  اندیشه  حوزه  در  دینی 
احیای امت اسالمی بیش از پیش رونق 
نظریه پردازان  و  متفکران  توجه  و  گرفته 
زیادی از موافق و مخالف را به خود جلب 

کرده است. 
تحقیقات و پژوهش های این افراد غالبا 
که  می شود  مطرح  سواالت  اینگونه  حول 
چیست؟  امت  از  مقصود  کلی  طور  به 
دولت،  جایگزین  جدید،  نظم  این  در 
و تدبیرکننده امت،  به عنوان قوه حاکمه 
در  جامعه ای  آیا  بود؟  خواهد  نهادی  چه 
گرفته است؟  تاریخ بر این اساس شکل 
میان  فراوان  عقیدتی  اختالفات  وجود 
انسان ها و حتی مسلمانان، چگونه امکان 
تحقق چنین ساختاری را باقی می گذارد؟ 

تکلیف مرزبندی ها و تفکیک های کنونی چه می شود؟ منافع مختلف و حتی متعارض 
ملت های مستقل از یکدیگر چگونه تأمین خواهد شد؟ آیا به درگیری و جنگ نمی انجامد؟ 
آیا ملت ها حاضر می شوند در سایه این معیار همبستگی، از منافع خود چشم پوشی کنند؟ 

، مستلزم نادیده گرفتن منافع ملت هاست؟ آیا اساسًا این ساختار نو
به منظور پیدا کردن پاسخ این سواالت و در مقام دیده بانی برای این عرصه از حوزه اندیشه 
سیاسی، نشست ها، یادداشت ها و سخنرانی های بازتابی در فضای مجازی و همچنین 
مقاالت علمی منتشرشده در نشریات داخلی مورد رصد قرار گرفته و نتیجه رهگیری آن در 

قالب چند محور کلی ارائه می گردد: 
  منظور از امت و پروژه امت سازی

  امکان تحقق امت واحده پیش از ظهور
  چالش های پیش روی تشکیل امت اسالمی

  راهبردهای نظری و عملی تحقق امت اسالمی
  احیای امت اسالمی در عصر کنونی

  مفهوم امت در اندیشه امام خمینی)ره(
  زعامت و ومحوریت امت اسالمی .

1. منظور از امت و پروژه امت سازی

که در این حوزه منشأ اختالف نظر شده، ابهام و فهم  گفت مهمترین امری  شاید بتوان 
متفاوت از معنای امت و امت سازی است. مهدی نصیری که از مخالفین پروژه امت سازی 

است در یادداشتی می نویسد: 

»معنای این واژه در کاربرد مقامات جمهوری اسالمی بعضًا این است که ما مرکزیت جهان 
اسالم و امامت و والیت بر مسلمانان را بر عهده داریم؛ اساسًا تنها در صدر اسالم و در زمان 
حیات پیامبر مفهوم امت به معنای یکپارچگی مسلمانان با رهبری واحد، برای مدتی کوتاه 
تحقق یافت و خود پیامبر پیشگویی فرمود که »امتش پس از او به 73 فرقه منشعب خواهند 

شد« و تا بعد از ظهور امام زمان)عج( چنین وحدتی محقق نخواهد شد.«1

چنانچه از متن برمی آید، نصیری امت سازی را به معنای حکومت و ریاست نظام جمهوری 
اسالمی بر تمام کشورهای مسلمان« و به معنای »تقلید همه افراد جامعه اسالمی از یک 
شخص و نفی هر فرقه و هر کثرت مرجعیتی« گرفته است. او برخاسته از این تعریف، شدیدًا 

مخالفت خود را با این نظریه اعالم می کند: 

»در عصر غیبت و زمانه کنونی نه تنها امکان تحقق امت واحد مسلمان نیست بلکه امکان 
شکل گیری امت واحد شیعه نیز حول یک فقیه حتی در ایران وجود ندارد.«

قنبری از دیگر مخالفان این ایده چنین می گوید: 

»گفتمانی که طی چند دهه تالش داشته)و دارد( که ایران را بخشی از امت اسالم تعریف 
که ایرانیان حتی در  کند، کاش کمی با تاریخ این سرزمین آشنایی داشت و می دانست 
اوج قدرت بنی امیه و عباسیان با اینکه اسالم را پذیرفته بودند، اما همیشه خود را ملتی 
واحد می دانستند و هیچ گاه خود را بخشی از امت ُاموی و امت تحت امر خلیفه عباسی 
نمی دیدند. اکثریت ایرانیان پس از حمله اعراب و شکست ساسانیان به تدریج به آیین 
اسالم روی آوردند و درزمینه شکل گیری تمدن اسالمی از فلسفه و معماری و هنر و ادب 
و شعر گرفته تا شیوه اداره امپراطوری و کشورداری به مسلمانان خدمات بسیاری کردند؛ اما 

1. مهدی نصیری، ملت یا امت؟، وبسایت اخبار محرمانه، 17 دی 1400.
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خود  مقاله  در  نیز  آراسته  جوان  حسین 
امت را اینگونه معرفی می نماید:

»وقتی صحت از امت اسالمی می شود، 
امت با معنای واژگانی نظیر جامعه، ملت، 
دارد؛  اساسی  تفاوت های  وطن  و  کشور 
چراکه در معنای این واژگان، ویژگی های 
دارد؛  وجود  ملی  و  جغرافیایی  نژادی، 
مبنای  بر  اسالمی«  »امت  درحالی که 
وحدت عقیدتی و دینی و اصالت فطرت 
تعریف و تشکیل می شود. ملت در کاربرد 
معنای  بر  مشتمل  غالبًا  نیز  خود  قرآنی 

همسانی در دین و آیین است.«4

دیگر  با  امت  تفاوت  از  نیز  رجبی  هادی 
واژگان مشابه سخن می گوید:

»معنی امت در سال های اخیر تغییراتی 
کار  به  نیز  ملت  معنی  به  و  است  یافته 
می رود. ملت به مجموعه ای از مردم یک 
سرزمین گفته می شود که از یک نژاد، زبان 
و فرهنگ و تابع یک حکومت باشند. آن ا 
می توانند دین های متفاوتی داشته باشند. 
اما به نظر می رسد مفهوم امت به معنای 
اصلی خود، نه تنها نمی تواند به جای ملت 
به کار رود، بلکه به لحاظ محتوایی کامًال 
با مفهوم ملت متفاوت است.«؛ »در فقه 
جماعتی  امت  از  منظور  اسالم  سیاسی 
و  است  فکری-اعتقادی  وحدت  دارای 
عنصر جمعیت دولت اسالمی را همین 
رابطه  دارای  که  می دهند  تشکیل  امت 
به  هستند؛  اسالم  بر  مبتنی  اعتقادی 
عامه  ملت،  بین  بهشتی  شهید  اعتقاد 
مردم و امت تفاوت وجود دارد. بر اساس 
کتاب و سنت تمام نظر مکتب به عامه 
آن ها  مردم  عامه  میان  در  و  است  مردم 
که بر محور این مکتب جمع می شوند و 
شکل می گیرند از تقدم و اولویت خاص 
امت  امت.  می شوند  آن ها  و  برخوردارند 
غیر از ناس است. اسالم در خدمت ناس 
است. صالح همه را می خواهد نه صالح 
مسلمانان را. نظام اسالمی به سعادت کل 

ت، نگاهی دوباره، 
ّ
4. حسین جوان آراسته، اّمت و مل

فصلنامه حکومت اسالمی، شماره 16، 1379.

همیشه تاریخ خود را مردم ایران معرفی می کردند و هیچ گاه الگوی خالفت، الگوی جذابی 
برای ایرانیان نبوده است«.1 

قنبری در واقع امت سازی را منافی با استقالل و به این معنا می داند که کشوری، جزئی از 
یک حکومت بزرگ تر قرار بگیرد. احمد زیدآبادی نیز در یادداشتی چنین می نویسد: 

»پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، بخشی از مسلمانان بنیادگرا با پدیده ملت - دولت کنار 
نیامدند و در آرزوی احیای خالفت و وحدت دنیای اسالم در پرتو آن، به ستیز با دولت های 
کوشش آنان اما در عمل به جایی نرسید، چراکه بازگشت به نظم  ملی خود برخاستند. 
کهنی که نخستین ضرورت آن نفی استقالل ملی و انحالل مرزهای سیاسی و جغرافیایی 
حقیقت،  در  نگرفت.  قرار  مسلمان  مردم  اکثریت  مقبول  هرگز  بود،  نوبنیاد  کشورهای 
تشکیل امت به معنای تاریخی آن، مستلزِم انحالل مرزهای سیاسی بین سرزمین های 
مسلمان نشین و تغییر بنیادی حقوق برآمده از تشکیل ملت-دولت برای اتباع است. حال 
پرسش این است که وقتی برخی مسئوالن رسمی جمهوری اسالمی از ضرورت »احیای 
امت اسالمی« یاد می کنند، آیا منظورشان همین است؟ یعنی مرزهای ایران به عنوان یک 
واحد مستقل و مشخص باید به نفِع مرزهای وسیع تر دنیای اسالم منحل شوند و حکومت 
واحدی بر مبنای حقوق برآمده از شریعت که اتباع را نه بنا به ملیت بلکه بر اساس دیانتشان 
تقسیم بندی می کند، در تمامی قلمروی مسلمان نشین جهان یا بخشی از آن شکل گیرد؟ 
یا اینکه منظور از امت چیز دیگری است. منظور از امت اما چه چیز دیگری می تواند باشد؟ 
نوعی پیوستگی فرهنگی بین جوامع اسالمی؟ یا گونه ای همبستگی عقیدتی بین ملت های 
مسلمان که راه همکاری و تأمین منافع متقابل بین دولت های آن ها را ممکن می کند؟ اگر 
منظور از امت اسالمی این موارد باشد، این مفهوم نه نسبتی با مفهوم تاریخی و حقوقی امت 
دارد و نه اصوًال مورد انکار دیگر کشورهای مسلمان است که نیازمند پرچم داری آن از سوی 

ایران باشد.«2

چنانکه روشن شد، معنای امت سازی در دیدگاه مخالفان، وحدت جغرافیایی و وحدت 
در حکومت و دولت میان تمام کشورهای اسالمی است؛ چنانچه در قرون وسطی چنین بود 
، موافقان و ترویج کنندگان نظریه امت  و کلیسا بر تمام اروپا حکومت می کرد. از سوی دیگر

اسالمی، به نوعی دیگر امت را معنا می کنند. آقای شفایی اینگونه می نویسد:

ّمُ به 
ُ
ّمَ َیأ

ُ
»امت را از آن جهت امت می گویند که مردمی }دارای یک مقصد هستند{ زیرا از أ

معنی َقَصد یقُصُد است. وقتی که یک مردمی با یک مقصد و به سوی یک غایت حرکت  
، ماده باشد یا معنی؛  کردند، به آن امت می گویند، اعم از این که آن غایت، خیر باشد یا شر
و بلکه حتی قرآن به حیواناتی هم که با یکدیگر هماهنگ و هم مقصد هستند، امت گفته 
است« از این جهت می توان گفت »امت گروهی است که هدفی واحد آنان را گرد هم آورده 

است«.3

1.  فرهاد قنبری، ایران، »امت« یا »ملت«، کانال تلگرامی خرمگس، 14 اسفند 1400.
2. احمد زیدآبادی، در باِب تفاوِت حقوقي امت و ملت، کانال تلگرامی جمهوریت، 12 آبان 1400.

3. امان اهلل شفایی، مفهوم شناسی»امت« و نسبت آن با »ملت«، خبرگزاری فارس، 18 اسفند 1394.

معنای امت سازی در دیدگاه مخالفان، وحدت جغرافیایی و وحدت در حکومت و 
دولت میان تمام کشورهای اسالمی است؛ چنانچه در قرون وسطی چنین بود و کلیسا 
، موافقان و ترویج کنندگان نظریه امت  بر تمام اروپا حکومت می کرد. از سوی دیگر

اسالمی، به نوعی دیگر امت را معنا می کنند.
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کل  بشر می اندیشد ولی در میان ناس و 
بشر آن ها که بر پایه اعتقاد به اسالم و التزام 
به اسالم یک مجموعه به وجود می آورند، 
که نیاز دارد به امام«؛ امام  می شوند امت 
در لغت به معنای پیشوا و رهبر است و در 
اصطالح رهبر عموم مسلمانان در کارهای 
در  امامت  است.  آن ها  دنیوی  و  دینی 
اسالم به  جایگاهی اطالق می گردد که هم 
مرجعیت دینی و هم مرجعیت اجتماعی 
و سیاسی را شامل می گردد و امت گروهی 
را  پیشوایی  و  مرجعیت  این  که  هستند 

پذیرفته و قبول نموده اند.«1

اسماعیل آجرلو نیز از رابطه مفهومی امت 
و ملت می گوید:

که امت در فرهنگ  »برخی بر این باورند 
خاص  و  عام  مفهوم  دو  دارای  اسالمی 
معنای  در  امت  که  بدین صورت  است. 
واژه شعب »ملت« است  با  عام مترادف 
که وطن واحد  یعنی مجموعه ای از مردم 
یکدیگر  گرد  را  آن ها  مشترک  مصالح  و 
می آورد و این مصالح از طریق حاکمیت 
و رهبری سیاسی واحد به تحقق می رسند. 
اما امت به مفهوم خاص، مجموعه ای از 
مردم هستند که ایمان آن ها به ارزش های 
مشترکی، که این ارزش ها در رهبری واحد و 
نظام واحد زندگی تبلور یافته اند، آن ها را گرد 
یکدیگر آورده است. در این نگاه امت به 
معنای دوم، همان هدفی است که انبیا به 
دنبال شکل دهی و عینیت بخشیدن به آن 
بر اساس ارزش های عالی بوده اند. معنای 
دوم، مفهومی فراملی است؛ البته فراملی 
یت 

ّ
بودن مفهوم امت هرگز به مفهوم نفی مل

یا ضدیت با آن نیست، بلکه آن دسته از 
یا  دینی  ارزش های  با  که  ملی  تعصبات 

انسانی در تعارض اند نفی می گردند.«2

هادی رجبی در مقاله ای دیگر مهمترین 
مولفه تحقق امت را همبستگی می داند:

1. هادی رجبی، بازشناسی مفهوم امت اسالم براساس 
منابع و متون اسالمی، فصلنامه تمدن نوین اسالمی، 

شماره 11، ص 38.
، نسب امت با معنای مدرن ملت،  2. اسماعیل آجرلو

وبسایت وسائل، 16 مهر 1396.

»در اندیشه سیاسی اسالم که اختصاصًا در مفهوم »امت« متبلور است، محدودیت ها و 
مرزبندی های جغرافیایی و مکانی، تعصبات قومی و نژادی و زبانی هیچ نقشی ندارد و اصًال 
ک و معیار در امت اسالمی، وحدت عقیدتی و التزام به تعالیم  مدنظر نمی باشد. بلکه مال
قرآن کریم می باشد. یکی از ویژگی های امت اسالمی که جامعه مطلوب و آرمانی موردنظر 
اسالم محسوب می شود این است که از عباداهلل تشکیل می شود؛ عباداهلل کسانی هستند 
که اختالفات نژادی و قومی مایه برتری آن ها بر دیگران نیست و باتقواترین آن ها گرامی ترین 
افراد نزد خداوند است و آن ها ملزم به اطاعت از خدا و رسول و اولی االمر هستند و رهبری 
، آنچه امت اسالمی را پدید می آورد،  چنین جامعه ای را امام بر عهده دارد. به بیان دیگر
وضع سیاسی انسجام یافته نیست، بلکه اراده زندگی باهم است، آن هم اراده ای که در پرتو 
قواعد اخالقی پدید آمده است. اعضای امت اسالمی همه عباداهلل یا بندگان خدا هستند. 
همبستگی بین آن ها به وسیله رشته های ایمان و باوری است که هر یک از مسلمانان را از 

رهگذر دین اسالم به خدای تعالی ربط می دهد.«3

از مقایسه این دو گروه می توان نتیجه گرفت که محور در معنای امت، یکسانی جغرافیایی 
یا نژادی و قومی نیست، بلکه یکسانی هدف و مقصود است؛ و امت اسالمی، اجتماعی از 

انسان های دارای عقاید مشترک هستند، هرچند در مرزها و سرزمین های مجزا باشند.

2. امکان تحقق امت واحده پیش از ظهور 

دومین محور در بحث امت سازی، بحث از امکان تحقق آن در زمان غیبت امام معصوم 
است. مهدی نصیری با طرح روایت پیدایش فرقه ها در عصر غیبت، امکان تحقق امت 

واحده را برخالف این روایت و ناممکن می داند؛ او می نویسد: 

»اساسًا تنها در صدر اسالم و در زمان حیات پیامبر ص مفهوم امت به معنای یکپارچگی 
مسلمانان با رهبری واحد برای مدتی کوتاه تحقق یافت و خود پیامبر پیشگویی فرمود که 
ع چنین  »امتش پس از او به 73 فرقه منشعب خواهند شد« و تا بعد از ظهور امام مهدی 

وحدتی محقق نخواهد شد.«4 

در مقابل،  بود.  از ظهور بی ثمر خواهد  تا پیش  واحده،  امت  ایجاد  برای  بنابراین تالش 
معتقدین به امکان تحقق امت واحده، به اصول انکارناپذیر دین و اقتضاء آن ها استناد 
می کنند تا ضرورت تحقق امت اسالمی را نتیجه بگیرند و استلزام منطقی آن از حقیقت 
اسالم را نشان دهند. داوودی لیمونی استنتاج ضرورت امت واحد اسالمی از مبانی اسالمی 

را چنین توضیح می دهد: 

»اصلی ترین شالوده وحدت امت اسالمی همانا توحید ربوبی است و اگر مسلمان ها در 
که غیر از او خدایی نیست؛ مبدأ هستی و منتهای  این نکته تأمل کنند که خداوندی 
هستی است و همه از او هستند و برای او هستند و به سوی او بر خواهند گشت و تنها او 
به حساب آن ها رسیدگی خواهد کرد و تنها باید در مقابل او پاسخگو باشند و او تنها اسالم 

3. هادی رجبی، بازشناسی مفهوم امت اسالم براساس منابع و متون اسالمی، فصلنامه تمدن نوین اسالمی، شماره 11، 
ص 38.

4. مهدی نصیری، ملت یا امت؟، وبسایت اخبار محرمانه، 17 دی 1400.

 در مفهوم »امت« متبلور است، محدودیت ها 
ً
در اندیشه سیاسی اسالم که اختصاصا

و مرزبندی های جغرافیایی و مکانی، تعصبات قومی و نژادی و زبانی هیچ نقشی 
وحدت  اسالمی،  امت  در  معیار  و  ک  مال بلکه  نمی باشد.  مدنظر  اصًال  و  ندارد 

عقیدتی و التزام به تعالیم قرآن کریم می باشد.
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را به عنوان دین موردقبول خود، از آن ها پذیراست و خداوند آنان را به وحدت کلمه و اعتصام 
به حبل اهلل فرمان داده است به خوبی درخواهند یافت که چاره ای جز وحدت و همدلی با 
یکدیگر ندارند. با وحدت و همدلی است که می توانند مصداق باشند و با هماهنگی است 
که می توانند مقابل جبهه کفر باشند و در صورت یکپارچگی امت های اسالمی است که 

نصرت الهی یاور آن ها خواهد بود و در پناه امداد الهی می توان به عزت دست یافت.«1

اسماعیل آجرلو معتقد است:
 »فلسفه سیاسی اسالم که بر پایه شناخت واقع بینانه از جهان و بر محور آرمان های توحیدی 
شکل گرفته است، حکم می کند که تمام کشورهای اسالمی به عنوان جزئی از پیکره واحد 
امت اسالمی در یک تالش جهانی در راه تحکیم وحدت اسالمی و اعتالی اسالم در برابر 
کفر بکوشند. این نظریه مبتنی بر ایجاد مرزهای عقیدتی و پیوندهای ایدئولوژیک بر اساس 

اسالم، یکپارچگی جهان اسالم را با رعایت تنوع فرهنگی و قومی زمینه سازی می کند.«2 
هادی رجبی استنتاج مذکور را به نقل از رسول جعفریان چنین می آورد: 

»در اسالم، توحیدی مدنظر است که خداوند را به عنوان حاکم و صاحب »والیت« مطرح 
کرده و رسولی را نیز برای بیان اعمال این حکم و والیت به میان مردم فرستاده است. بر این 
اساس، مسلمانان باید مطیع خداوند و رسول او باشند. این اطاعت مهم ترین ثمره سیاسی 
عقیده توحید و اساسی ترین اصل برای ایجاد وحدت به شمار می رود. حاصل چنین 
وحدتی، شکل گیری امت واحده است و تشکیل امت واحده برای تشکیل دولت و نظام، 

امری حائز اهمیت و بسیاری ضروری می باشد.«3

3. چالش های پیش روی تشکیل امت اسالمی

سومین محور پرچالش در بحث امت سازی، چالش هایی است که این نظریه در پیش روی 
خود خواهد داشت. مخالفین طرح امت سازی به طور کلی دو مورد را برجسته می سازند:

الف. تعارض منافع

از مهم ترین سؤاالت و ابهاماتی که منجر به انکار ایده امت اسالمی در عصر حاضر می شود، 
تعارض منافع میان کشورهای اسالمی است؛ تشکیل امت اسالمی بدین معناست که در 
هنگام تزاحم منفعت یک ملت و کشور با منافع امت اسالمی، باید منافع امت مقدم داشته 
شود؛ حال آنکه چنین چیزی برای هیچ ملت و کشوری پذیرفته شده نیست.کسانی که به 
»امت اسالمی« معتقدند در یک چالش مهم قرار می گیرند و آن نحوه تعیین تکلیف در 
هنگامی است که به حکم »امت بودن« باید در حوزه خارجی رفتاری را پیشه کنند که آن 

رفتار به زیان منافع ملی است. 
در جهان اسالم با مردم مسلمانی مواجه هستیم که در ده ها کشور اسالمی پراکنده هستند 
و هرچند دین و کتاب و پیامبر و قبله واحدی دارند؛ اما به دالیل مختلف دارای مواضع و 
عملکرد و سلیقه و کارکردهای متفاوت و مختلفی هستند. دولت های حاکم بر مسلمانان 
جهان با یکدیگر همسو و هم سود نیستند و حتی اگر در قالب کنفرانس کشورهای اسالمی 

در کنار هم قرار بگیرند بازهم اختالفات منافع میان آن ها باقی است.
کشورها و ملت ها، سازوکار خاص  البته مقوله احساس همدردی و همراهی در سطح 
کمک  ارسال  یا  به فالن قطعنامه  رأی دادن  تا  از اعالم موضع سیاسی  و  دارد  را  خودش 

1. علیرضا داوودی لیمونی، نقش هویت ساز مفهوم امت اسالمی در آموزه های دینی، پرتال امام خمینی، 7 آذر 1400.
2. محمدمهدی غمامی، الزامات تحقق امت اسالمی و گذار از دولت مدرن، فصلنامه حکومت اسالمی، شماره 89، 

ص 184.
3. هادی رجبی، بازشناسی مفهوم امت اسالم براساس منابع و متون اسالمی، فصلنامه تمدن نوین اسالمی، شماره 11، 

ص 38.

بشردوستانه تا حمایت همه جانبه و حتی 
اوضاع  در  کشور  یک  مستقیم  مداخله 
کشوری دیگر را شامل می شود؛ ولی قطعًا 
حاضر  کشوری  یک  که  نیست  این گونه 
باشد به خاطر حمایت از مظلومان دیگر 
کند و  کشورها، منافع ملی خود را قربانی 
خود  توسعه  و  ارضی  تمامیت  و  امنیت 
کنار بگذارد. علی شکوهی در این باره  را 

اینگونه می نویسد:

منافع  میان  تفکیک  که  می کنم  اعتراف 
ملی و منافع ایدئولوژیک به آسانی ممکن 
تمامیت  و  قدرت  حفظ  مثًال  نیست. 
ارضی ایران اسالمی درحالی که ایران تنها 
می شود،  تلقی  موردقبول  دینی  دولت 
هدف  یک  یا  است  ملی  هدف  یک 
حزب اهلل  از  ما  حمایت  ایدئولوژیک؟ 
به  یا  است  اعتقادی  هدف  یک  لبنان 
دلیل نقشی که این جریان در تأمین منافع 
ایران در منطقه بازی می کند، یک هدف 
ملی است؟ مبارزه با داعش و جلوگیری 
از تغییر مرز جغرافیایی کشورهای منطقه، 
فرا رفتن از مرزهای ملی و پیگیری اهداف 
که  به دلیل خطری  یا  ایدئولوژیک است 
همسایه شدن با داعش برای ایران داشت، 
همه  ملی؟  منافع  با  منطبق  اقدام  یک 
این موارد و ده ها نمونه دیگری که می توان 
دشواری  با  ما  که  می دهد  نشان  برشمرد 
در تعریف منافع ملی و منافع اعتقادی 
همین  به  و  هستیم  روبرو  ایدئولوژیک  و 
قبول  را  تفکیک  این  اساسًا  برخی  دلیل 
ندارند و از عنوان کلی »منافع ملی« سخن 
که البته در مرزهای ملی ایران،  می گویند 
محدود نمی ماند و می تواند به وضعیت 
همه مسلمانان و سرزمین های اسالمی و 

ملت های دیگر هم تعمیم پیدا کند.«4

برخی  در  اسالمی،  امت  اندیشه  مروجان 
از بیانات خود وقوع تعارض منافع میان 
منافع امت و ملت را می پذیرند و تقدم را 
به منافع امت می دهند. برای مثال آجرلو 

اینگونه می نویسد:

4. علی شکوهی، یادداشت با عنوان »امت و امامت« یا 
»دولت - ملت«؟، روزنامه اعتماد، 23 آذر 1400.
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»به عقیده شهید بهشتی در صورت تزاحم 
و تعارض میان منافع »امت و ملت«، چه 
بر اساس مبانی دینی و چه مطابق موازین 
حقوق اساسی جمهوری اسالمی، ترجیح 
که  درصورتی  تنها  است.  امت  منافع  با 
چشم پوشی  و  اسالم  امت  منافع  تقدم 
ارکان  در  تزلزل  موجبات  ملی،  منافع  از 
حاکمیت و اساس نظام اسالمی را فراهم 
آورد، دیگر نمی توان منافع امت را بر منافع 

ملت ترجیح داد.« 1

علیرضا داوودی لیمونی نیز در باب منافع 
امت اسالمی اینطور می نویسد: 

ایران در برخورد  »نگاه جمهوری اسالمی 
با مسائل و معضالت خود همواره مبتنی 
اسالم  جهان  اولویت های  و  صالح  بر 
به  و  است  بوده  واحد  کل  یک  به عنوان 
کنار  همین دلیل همواره منافع خود را در 
منافع جهان اسالم تعریف نموده است. 
فلسطین  به ویژه  مظلومان  از  حمایت 
انحراف  نمادهای  با  دشمنی  و  اشغالی 
و کفر در حالی همواره سرلوحه رفتار این 
که می توانسته با عبور از  نظام بوده است 
در  خود  منافع  اسالمی  امت  آرمان های 

چارچوب مفهوم ملت را تأمین کند.2

امت سازی،  پروژه  موافقین  دیگر  تبیین 
آن ها  است؛  همراه  بلندتر  نگاهی  با 
تعریف  اسالمی  امت  کامل  تحقق  برای 
جدیدی از منافع ملی با محوریت اسالم 
ارائه می کنند. مسعود رضایی در روزنامه 

فرهیختگان اینگونه می نویسد:

بر  عالوه  اسالمی  حاکمیت  »مبنای 
استقالل،  و  اسالمی  احکام  حکومت 
مفهوم  استقرار  با  که  است  چشم اندازی 
امت اسالمی مبتنی بر مفهوم داراالسالم 
مفهوم  قالب  در  منافع  همبستگی  و 
برادری می تواند موجبات تعالی و وحدت 
استقرار  آورد.  فراهم  را  اسالمی  کشورهای 

، نسب امت با معنای مدرن ملت،  1. اسماعیل آجرلو
وبسایت وسائل، 16 مهر 1396.

2. علیرضا داوودی لیمونی، نقش هویت ساز مفهوم امت 
اسالمی در آموزه های دینی، پرتال امام خمینی، 7 آذر 

.1400

امت اسالمی، مبتنی بر همبستگی منافع است و تضاد منافع در میان امت اسالم معنی 
که  ندارد. »باید حاج قاسم سلیمانی را یکی از افراد پیشرو در این مسیر به حساب آورد 
توانسته است با قدم برداشتن در مسیر فرهنگ اسالمی، یک الگوی شاخص از خود برای 
این ملت به جا بگذارد و آنچه از ایشان در این مسیر خیلی برجستگی دارد آن است که 
تمام سعی خود را برای »حفظ منافع ملی مردم ایران« و همچنین، »منافع امت اسالمی« 
به کار گرفت. ما هیچ تضادی میان منافع ملی و منافع امت اسالمی نمی بینیم. یعنی اگر 
حاج قاسم، به عنوان کسی که یک فرهنگ را سرلوحه کار خود قرار داده است، در مسیری 
قدم بردارد که منافع ملت ایران از آن حاصل می شود، از این رونِد تأمین منافع ملی ایرانیان، 
تضاد با منافع ملی ملت عراق بیرون نمی آید. یعنی منافع ملی دو کشور با یکدیگر حول 
این فرهنگ متحد می شود، منافع ملی ایران و چند کشور اسالمی دیگر با همدیگر متحد 
می شود. منافع ملی کشورها در تقابل با یکدیگر قرار نمی گیرد. این نکته، آن »معجزه فرهنگ 
کید کنیم. همین مسئله است که جریان  اسالمی و آرمان های اسالمی« است که باید بر آن تأ
استکبار را به وحشت انداخته است. به آن معنا که اگر این مسیر ادامه پیدا کند و منافع 
ملی کشورهای اسالمی در منطقه غرب آسیا و در کل جهان با یکدیگر و ذیل این فرهنگ 
اسالمی متحد و یکی شود، جبهه بسیار نیرومندی در مقابل استکبار شکل خواهد گرفت«.3 

ب. اختالفات فقهی کالمی میان شیعیان و اهل سنت

سخن گفتن از امت واحده اسالمی، منطقًا مستلزم توافق و اشتراک و پذیرش مرجعیت 
واحد است؛ آیا باوجود این حجم از اختالفات شیعه و سنی و حتی شیعیان، می توان از 

امت واحده سخن گفت؟ مهدی نصیری معتقد است:

کنونی نه تنها امکان تحقق امت واحد مسلمان نیست بلکه   »در عصر غیبت و زمانه 
امکان شکل گیری امت واحد شیعه نیز حول یک فقیه حتی در ایران وجود ندارد. جمع 
قابل توجهی از فقهای شیعه تشکیل حکومت دینی را در دوران غیبت مجاز نمی دانند و 
چنین وظیفه ای را در انحصار امام معصوم می دانند. امروز بسیاری از شیعیان در داخل 
و خارج از ایران مقلد چنین فقهایی هستند و از همین رو جمهوری اسالمی که بر اساس 
نظریه والیت فقیه امام خمینی شکل گرفته، شرعًا نمی تواند این دسته از شیعیان را از جهت 
اعتقادی ملزم به اطاعت از خود بداند. اما این که این دسته باید به لحاظ مدنی به عنوان 
بخشی از ملت ایران تابع قوانین جمهوری اسالمی باشند، مسئله دیگری است. در ایران 
حتی اهل تسنن که بخشی از امت هستند، طبعًا از جهت اعتقادی موافق رفتن زیر فرمان 
یک فقیه شیعه نیستند؛ هرچند به لحاظ مدنی و قانونی، زندگی در جمهوری اسالمی را 

پذیرفته اند.«.4

با  روشن  تعارض  در  اسالمی،  فرق  اختالفات  و  تعارضات  پررنگ کردن  که  است  روشن 
وحدت امت اسالم است و این هدف را دست نایافتنی می کند؛ اما با این وجود، اتحاد میان 
امت اسالمی قابل طرح است؛ چراکه اوًال از دیدگاه اهل سنت مسئله خالفت و حکومت 
امری ثانوی بوده و جزء اعتقادات نیست؛ ثانیًا مسئله اصلی اجرای احکام است و نه شکل 
و فرم ظاهری حکومت. وحدت مذکور در صورت اجرای احکام اسالم، به هر نحو که میسر 
باشد، پدید آمدنی است؛ زیرا روح، یکی است.5 ازاین رو می توان امیدوار بود که »آینده، آینده 
بسیار روشنی است. آن روزی خواهد رسید که امت اسالمی به حول و قوه الهی در اوج اقتدار 
و استقالل قرار بگیرد. ملت های مسلمان با حفظ خصوصیات خود، تمایزهای خود، در زیر 

3. مسعود رضایی، نگاهی فراگیر به امت و ملت مسعود، روزنامه فرهیختگان، 12 دی 1400.
4. مهدی نصیری، ملت یا امت؟، وبسایت اخبار محرمانه، 17 دی 1400.

5. محمدعلی قاسمی، دیالکتیک امت و ملت در آراء امام خمینی، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش49، 1385، ص 18.
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چتر واحد دعوت إلی اهلل و إلی االسالم قرار بگیرند، همه باهم باشند. آن وقت است که امت 
اسالمی عزت خود را پیدا خواهد کرد.«1

4. راهبردهای نظری و عملی تحقق امت اسالمی

محور دیگری که در خالل مطالب منتشرشده در باب امت اسالمی حائر اهمیت است، 
توجه به راهبردهای اجرایی طرح امت اسالمی و مقابله با موانع پیش روی آن است. بدین 

منظور سید محمد مهدی غمامی دو دسته راهبرد را پیشنهاد می دهد:2 

الف. راهبردهای نظری

یک. ترویج گفتمان همگرایی اسالمی مبتنی بر کرامت، برادری و برابری اسالمی به منزله 
جامعه ای توحیدی و اتحاد جهان اسالم بر پایه حاکمیت اهلل و حفظ مشترکات.

. گذار از سکوالریسم اعتقادی و سیاسی و پایبندی راسخ به ابعاد اجتماعی و سیاسی  دو
احکام اسالمی و اقتضائات آن برای ساخت دولت.

سه. اعتقاد به امت اسالمی، لزوم تحقق آن و تبدیل آن به خواست عمومی در میان مسلمانان 
به عنوان مهم ترین آرمان سیاسی پیش روی اسالم و دوری از تعصبات قومی و مذهبی.

. مفهوم یابی و تعریف مشترک از امت اسالمی و اصول اساسی آن در معارف اسالمی. چهار
با اصول حاکمیت و  آن  و نسبت سنجی  از مفهوم دولت مدرن  پنج. شناخت جامع 

زمامداری در اسالم.
شش. تحلیل درست از وضعیت ساخت دولت مدرن و نظام حقوق اساسی در حال 

حاضر.
گذار از اقتضائات حقوقی_سیاسی دولت مدرن به سوی امت  هفت. اعتقاد به امکان 

اسالمی با قوه اجتهاد و رعایت اعتدال نظری و عملی.
هشت. ایجاد همبستگی و گفتمان درونی مسلمانان بر اساس احکام اسالمی و تغییرات 

عمل گرایانه ساختارهای حقوقی_سیاسی در کشورهای اسالمی.

ب. راهبردهای عملی

یک. اصالحات الزم در قانون اساسی و اسناد باالدستی کشورهای اسالمی و ابتنای آن بر 
اسالم به عنوان محور و وجه اشتراک کشورهای اسالمی.

. ذکر مبانی و اصول اسالمی مؤثر در تشکیل امت در قانون اساسی و اسناد الزم االجراء:  دو
مانند ابتنای قوانین بر اسالم، وجود حاکمان مسلمان و تعاون اسالمی در روابط بین المل.

سه. ایجاد ساختار و ضمانت اجرای اصول اسالمی در قانون اساسی کشورهای اسالمی؛ 
مانند قانون گذاری اسالمی و نظارت بر آن، نظام اجرا و قضای شرعی.

کشورهای اسالمی بر اساس  . تدوین و اجرای اصول و ساختار سیاست خارجی  چهار
تعاون و تعامل سازنده اسالمی؛

سازمان  مانند  مسلمانان؛  بین المللی  سازمان های  و  ساختارها  ایجاد  و  تقویت  پنج. 

1. مقام معظم رهبری، 1390/11/10.
2. محمدمهدی غمامی، الزامات تحقق امت اسالمی و گذار از دولت مدرن، فصلنامه حکومت اسالمی، شماره 89، 

ص 184.

سازمان  اسالمی،  همکاری های 
گفتگوهای علمی و مذهبی و تقویت آن، 
اسالمی،  کشورهای  دادگستری  سازمان 
بشر  حقوق  نظارتی  و  اجرایی  نظامات 

اسالمی و سازمان بین المجالس اسالمی.
کاستن از برخی مؤلفه های درونی  شش. 
آن؛  فراملی  ابعاد  تقویت  و  دولت-کشور 
مانند قوانین تجارت، مالیات و ابزارهای 
و  دیپلماتیک  محدودیت های  مالی، 

روادید.
چندجانبه  توافقات  ایجاد  هفت. 
بین المللی و تعهدات حمایتی کشورهای 
امور  و  اقتصاد  در  یکدیگر  از  اسالمی 

نظامی.

5. احیای امت اسالمی در عصر کنونی 

موضوع،  این  در  دیگر  پربسامد  محور 
کنونی  عصر  در  اسالمی  امت  احیای 
و  گروه ها  افراد،   ، معاصر دوران  در  است. 
مشکل  حل  برای  مختلفی  جریان های 
و  تفرقه  با  مقابله  و  اسالم  دنیای  ضعف 
نیز ایجاد اتحاد برای تشکیل مجدد »امت 

اسالمی« فعالیت خود را آغاز کردند. 
اسدآبادی  جمال الدین  سید  مثال  برای 
زمینه  در  شاخص  چهره های  از  یکی 
وحدت امت اسالمی است. وی به همراه 
وحدت  عبده،  محمد  شیخ  شاگردش 
اسالمی را از مهم ترین اهداف آرمانی خود 
کوشش  می دانست و در این راه تالش و 
وی  راستا  این  در  آورد.  عمل  به  فراوانی 
وطن خاصی برای خویش انتخاب نکرد 
و در طول عمر مبارزاتی خود، به کشورهای 

متعدد سفر نمود و سکنی گزید. 
شیخ محمد شلتوت رئیس جامعة االزهر 
مصر فرد دیگری است که در راه وحدت 
اسالمی پای نهاده و فتوای جواز پیروی از 
فقه شیعه را صادر نمود و مذهب شیعه را 
در ردیف چهار مذهب فقهی اهل سنت 
به رسمیت شناخت. البته تأسیس مرکز 
»دارالتقریب بین المذاهب االسالمیه« در 
در  قمی  محمدتقی  آیت اهلل  توسط  قاهره 
ایجاد این گرایش معتدل در شیخ محمد 
بی شائبه  تالش های  و  بود  مؤثر  شلتوت 

پررنگ کردن تعارضات و اختالفات فرق اسالمی، در تعارض روشن با وحدت امت 
اسالم است و این هدف را دست نایافتنی می کند؛ اما با این وجود، اتحاد میان امت 
اسالمی قابل طرح است؛ چراکه اوًال از دیدگاه اهل سنت مسئله خالفت و حکومت 
 مسئله اصلی اجرای احکام است و نه 

ً
امری ثانوی بوده و جزء اعتقادات نیست؛ ثانیا

شکل و فرم ظاهری حکومت.
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بروجردی در صدور فتوای شیخ  آیت اهلل 
شناخته شدن  رسمیت  به  و  شلتوت 
مذهب شیعه در کنار مذاهب چهارگانه 
وارد  را  اسالمی  وحدت  که  تسنن  اهل 

مرحله نوین کرد، نقش به سزایی داشت.
تنها نکته ای که در این محور مورد تایید 
اسالمی  امت  طرح  موافقین  و  مخالفین 
احیای  در  اسالمی  انقالب  نقش  است، 

این امر است. به تعبیر محسن مهاجرنیا:

»نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران هم 
از مصادیق بازسازی شده و اسالمی پدیده 
»دولت-ملت« طبق متفاهم دنیای امروز 
است و هم مصداق بازسازی شده نظام 
ما  اصًال  است.  »امامت-امت«  سیاسی 
معتقدیم امتیاز انقالب اسالمی و امتیاز 
به همین  انقالب  این  بنیان گذار  اندیشه 
که توانست سنت اسالمی را برای  است 
انسان معاصر بازسازی و در دسترس قرار 

دهد.«1

محسن محمدی نیز در مقاله ای مراحل 
کرده   طبقه بندی  نگاه  چند  با  را  انقالب 

است:2
انقالب  ایجاد  مرحله ای:  پنج  1.فرایند 
اسالمی، ایجاد نظام اسالمی، ایجاد دولت 
ایجاد  اسالمی،  کشور  ایجاد  اسالمی، 

دنیای اسالم )امت اسالمی(.
انقالب  ایجاد  مرحله ای:  چهار  2.فرایند 
ایجاد  فرهنگی،  انقالب  ایجاد  سیاسی، 

انقالب اقتصادی، ایجاد امت اسالمی.
انقالب  ایجاد  مرحله ای:  سه  3.فرایند 
اسالمی، استقرار انقالب اسالمی، توسعه 

انقالب اسالمی )ایجاد امت اسالمی(.
در  اسالمی  امت  مراحل،  این  همه  در 
مرحله نهایی فرایند انقالب اسالمی قرار 
دارد و مبتنی بر آن هاست. امت اسالمی، 
مسائل  و  جغرافیا  با  را  اسالمی  انقالب 
می کند  مواجه  پیچیده تری  و  گسترده تر 
توان  نیازمند  مرحله  این  در  پیروزی  و 

1. محسن مهاجرنیا، نظام والیت فقیه همان نظام امامت 
است، خبرگزاری ایکنا، 25 مهر 1400.

امت  و  ایران  اسالمی  انقالب  محمدی،  محسن   .2
 ،11 شماره  منطقه ای،  پژوهش های  فصلنامه  اسالمی، 

زمستان 1398.

مضاعفی است. بر این اساس ایجاد وحدت و هم گرایی بین کشورهای اسالمی، در راستای 
ایجاد امت اسالمی، از اهداف استراتژیک انقالب اسالمی است، نه اهداف تاکتیکی.

6. مفهوم امت در اندیشه امام خمینی)ره(

به طور کلی نگرش های موجود در مورد انقالب اسالمی ایران و در قبال عالم اسالم و امت 
اسالمی را می توان در سه گفتمان جای داد:3

یک. گفتمانی که با تساهل می توان ناسیونالیستی یا لیبرال نامید؛ مطابق با این گفتمان، 
انقالب نباید نظم بین المللی و منطقه ای را به چالش بطلبد و در عوض باید بکوشد از 
فرصت انقالب استفاده کند و نیروی آزادشده را در راه آبادانی و توسعه ایران به کار اندازد. 
کنند، این امر به عهده  از تجارب انقالب اسالمی استفاده  حال اگر دیگران خواستند 
خودشان خواهد بود و لزومی ندارد دولت انقالبی در ایران یا کارگزاران آن، در این راه تالش 

کنند یا پیش قدم شوند.
. گفتمانی که معتقد بود انقالب اسالمی با هر وسیله ممکن و ازجمله کمک به گروه های  دو
اسالمی در سراسر عالم باید به دیگر مناطق صادر شود و انقالبی مشابه انقالب اسالمی در 
این نواحی به وجود آید. این گرایش قوانین و حقوق بین الملل را آلت دست استعمارگران و 

دشمنان اسالم می خواند و مدعی است که اسالم مرزی نمی شناسد.
سه. گفتمان سوم که به تئوری  ام القرا شهرت یافته است، می کوشد میان واقعیات عالم 
سیاست بین الملل )که گروه دوم نفی می کردند( و مقتضیات تفکر اسالمی و صدور انقالب 
، مترقی، توسعه یافته و  توازن برقرار کند. بر اساس این تئوری، انقالبیون باید کشوری پیشرو
بر موازین و الگوهای اسالمی بسازند تا رغبت و توجه جامعه جهانی را برای تقلید از آن در 

سطح عالم اسالم و حتی کل جهان سوم به وجود آورند. 
رهبری این هسته حکومتی )ایران( با والیت فقیه است که زعامت کل عالم اسالمی را هم بر 
عهده دارد و مرزهای ملی )قراردادی و بین المللی( تأثیری در این رهبری ندارند. و هرگاه میان 
منافع نهضت جهان اسالم و ام القرا تزاحمی پیش آید، منافع ام القرا مقدم خواهد بود؛ البته 
ام القرا می کوشد منافع به خطرافتاده امت را حفظ کند و از دست اندازی دشمنان محفوظ 

بدارد. تقدم مزبور زمانی توجیه شدنی است که موجودیت ام القرا به خطر افتد.
به نظر می رسد دیدگاه امام خمینی)ره( با هر سه گفتمان فوق متفاوت باشد. اختالف با 
نظریه اول و دوم روشن است؛ اوًال امام خمینی به صراحت محدود بودن انقالب اسالمی 
به مرزهای ایران را نفی کرده اند؛ همچنین توسل به هر وسیله و اقدامی را که باعث تصور 
تجاوزگری و تعرض به خاک »ملل« دیگر شود، نفی کرده اند. نظریه سوم نیز کافی نیست؛ 
کید ایشان بر  چراکه امام خمینی فقط مسلمانان را مخاطب قرار نمی دادند و اگر اصرار و تأ
مفهوم مستضعفین را در نظر بگیریم، روشن می شود که در افق نگاه ایشان، صرف وحدت 

جهان اسالم وجود نداشته و به عرصه های دیگر نیز می اندیشیدند. 
از نظر ایشان اگر اسالم به صورتی صحیح به مستضعفین ارائه شود، با آغوش باز از آن 
کرد و به این ترتیب، دایره امت اسالمی هم گسترش خواهد یافت و به  استقبال خواهند 
آرمان اصلی تر و بنیادی تر که وحدت عالم تحت لوای اسالم است، نزدیک تر خواهیم شد. 

3. محمدعلی قاسمی، دیالکتیک امت و ملت در آراء امام خمینی، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش49، 1385، ص 18.

امت اسالمی، انقالب اسالمی را با جغرافیا و مسائل گسترده تر و پیچیده تری مواجه 
می کند و پیروزی در این مرحله نیازمند توان مضاعفی است. بر این اساس ایجاد 
وحدت و هم گرایی بین کشورهای اسالمی، در راستای ایجاد امت اسالمی، از اهداف 

استراتژیک انقالب اسالمی است، نه اهداف تاکتیکی.
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محمد علی قاسمی معتقد است: »نسخه امام خمینی)ره( برای تشکیل امت اسالمی، 
پذیرش قوانین ضروری اسالم توسط تمام جوامع اسالمی و وحدت ذیل این قوانین است؛ 
ایشان وحدت در مرزها یا تجاوز و توسعه طلبی در حکومت را در نظر ندارند. به نظر ایشان 
اگر مسلمین عالم به ویژه با شنیدن پیام الهام بخش انقالب اسالمی از خواب بیدار شوند و 
اختالفات جزئی و فرق های خویش را به کناری بنهند و حکومتی مبتنی بر احکام و حقایق 
اسالمی ایجاد کنند، به واسطه شباهت در احکام و قواعد و قوانین و اهداف و استراتژی 
این دول و ممالک، قرابت و رابطه ای چنان نزدیک بین آن ها برقرار می شود که موجودیت 

جدیدی پدید می آید و گویی حکومتی واحد بر سراسر عالم اسالمی حاکم می شود.«1

7. زعامت و محوریت امت اسالمی

گرفته، زعامت و محوریت آن  که در موضوع امت اسالمی مورد بحث قرار  محور دیگری 
است. در این بین دو سوال اساسی مطرح می گردد:

الف(چرا باید جمهوری اسالمی ایران را محور امت اسالمی بدانیم؟
ب(زعامت و راهبری امت اسالمی باید با چه شخص یا گروهی باشد؟

علی شکوهی ازجمله مخالفان ایده امت اسالمی، این مساله را چنین تبیین می کند:

را در حوزه سیاست خارجی اصل می داند معتقد به  ایدئولوژیک  آرمان  که  »آن نگرشی 
نظریه امت و امامت است. از نظر آنان جمهوری اسالمی در مقطع پیروزی انقالب، پیشتاز 
تشکیل حکومت دینی در میان مسلمانان بود و همین شأن پیشتازی، این اولویت را برای 
ایران می آورد که »ام  القرای جهان اسالم« باشد و مسلمانان بقیه کشورها خود را نسبت به 
حمایت از این حکومت تازه  تأسیس مسئول بدانند. بعدها طالبان در افغانستان و داعش 
در عراق و سوریه با همین نگاه مدعی پی ریزی امت اسالمی شدند و هزاران نفر را از سراسر 
جهان به سوی حوزه تحت نفوذ خود گسیل داشتند و دفاع از حکومت خود را مسئولیت 
مشترک همه مسلمانان جهان معرفی کردند. این درست است که ما بسیاری از حاکمان 
این کشورها را مسلمان و مقید به احکام اسالم نمی دانیم اما درباره جمهوری اسالمی هم 
قضاوت مشابهی میان ملت های مسلمان دیگر وجود دارد و آنان هم ما را نماد اسالم تصور 
نمی کنند. یکی از دالیلی که مفهوم »جنگ تمدن ها« و به تبع آن مفهوم »گفت وگوی تمدن ها« 
را نادرست می دانم همین واقعیت است که معلوم نیست نماینده این تمدن های چندگانه 
در جهان کدام جریان یا دولت یا نهاد است. مثًال آیا نماینده تمدن اسالمی را باید جمهوری 
از نحله های دینی موجود در  یا اندونزی؟ هیچ کدام  اسالمی بدانیم یا عربستان یا مصر 
کشورهای اسالمی هم نمی توانند نماینده تمدن اسالمی تلقی شوند و ازجمله تشیع انقالبی، 
اسالم سلفی، اسالم تکفیری و جهادی، داعش و طالبان، مدعیان اسالم رحمانی و دیگر 
گرایش ها را نمی توان نماینده تمدن اسالمی تلقی کرد. این ها دشواری موجود در تعریف امت 
اسالمی است و طبعًا نمی توان با بازیگری یک واقعیتی عینی به نام »دولت - ملت« از یک 

مفهوم انتزاعی و ذهنی به نام »امت« سخن گفت.2 

مهدی نصیری نیز دراین باره می نویسد:

کاربرد  در  واژه  این  معنای  گفته اند.  سخن  اّمت  از  مجددًا  رئیس جمهور  آقای  اخیرًا 
مقامات جمهوری اسالمی بعضًا این است که ما مرکزیت جهان اسالم و امامت و والیت 
بر مسلمانان را بر عهده داریم. سؤال اساسی این است که ما واقعًا بعد از چهل ودو سال 

1. همان.

2. . علی شکوهی، یادداشت با عنوان »امت و امامت« یا »دولت - ملت«؟، روزنامه اعتماد، 32 آذر 
.0041

به  عرضه  برای  تحفه ای  چه  حکمرانی 
که  انقالب  آغاز  در  نظرم  به  داریم؟  امت 
نوپا و جوان بودیم و از سرد و گرم حکمرانی 
، و شور  کنونی بی خبر در روزگار پیچیده 
انقالبی غوغا می کرد و عشق آسان نموده 
بود و برای جهان خط ونشان می کشیدیم 
و  شورش  به  تهدید  را  منطقه  رژیم های  و 
سرنگونی می کردیم، شاید ایراد زیادی وارد 
عالم  مسلمین  ام القرای  را  خود  که  نبود 
بدانیم اما پس از گذشت 42 سال با این 
کارنامه ، خرد اقتضا می کند دست از این 
آرزوها برداشته و به اصالح حال ملت خود 
و کشور ایران بپردازیم و تعیین سرنوشت 

امت را به خودشان بسپاریم.3 

در مقابل این دیدگاه، مروجان اندیشه امت 
آغازگر  را  ایران  اسالمی  انقالب  اسالمی، 
این حرکت و ایران را محور امت می دانند. 

حمید پارسانیا می نویسد:

بود.  اسالمی  امت  کانون  دیرباز  از  »ایران 
یعنی با آمدن اسالم، ایران نقش مهمی را 
در سطوح مختلف حوزه معرفت اسالمی 
و عقالنیت مربوط به آن ایفا کرد. نمی گویم 
اما بدون شک  بود،  آن  تنها بخش فعال 
نظری  علمی،  فعالیت  کانون  مهم ترین 
بود.  ایران  در  اسالم  جهان  عقالنی  و 
اسالم  جهان  از  معرفتی ای  جریان  شما 
و  فعال  حضور  ایران  در  که  نمی بینید  را 
زنده ای نداشته باشد. الیه های مختلف 
عقالنیت در ایران حضور به هم می رساند 
را  قبلی  الیه  خاصی  جوشش  یک  با  و 
کانون  در  خودش  و  می راند  حاشیه  به 
می ماند. در ادبیات عرب نقش اصلی را 
ایفا می کند، در حدیث و کتابت حدیث 
و جمع احادیث باز ایرانیان نقش اول را 
دارند. در تفکر اشعری یا معتزلی بازهم در 
حوزه  در  و  دارد  وجود  اصلی  نقش  ایران 
تفکر عقلی، فراتر از نقش اول، تقریبًا نقش 
منحصربه فردی را در این زمینه ایفا و تمام 
الیه های قبلی را بازخوانی و از آن ها عبور 
قرار  اگر  که  بود  طبیعی  بنابراین  می کند. 

اخبار  وبسایت  امت؟،  یا  ملت  نصیری،  مهدی   .3
محرمانه، 17 دی 1400.
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است جهان اسالم یک خیزش مجددی 
کانونی  مستعدترین  ایران،  باشد،  داشته 
بود که مرکز این فعالیت و مقاومت باشد و 

درنهایت هم این حادثه رخ داد.1 

که  است  معتقد  نیز  لیمونی  داوودی 
انقالب و جمهوری اسالمی به دلیل دارا 
بودن این خصوصیات، این توانایی را دارد 
معرفی  اسالمی  امت  محور  عنوان  به  که 

گردد:2 
الف: توجه ویژه به ابعاد فرهنگی

هر  از  پیش  و  بیش  اسالمی،  جمهوری 
، یک حرکت فرهنگی است؛ نه یک  چیز
اقتصادی.  و  حقوقی  سیاسی،  انقالب 
خصلت های  نفی  معنای  به  این  البته 
نظام  این  اقتصادی  و  حقوقی  سیاسی، 
جمهوری   ، به عبارت دیگر نیست؛ 
از  به هیچ روی  که  درعین حال  اسالمی، 
سهم و تأثیر عواملی همچون فقر مادی و 
اقتصادی، ظلم اجتماعی و حقوقی و از 
دست دادن شأن و حیثیت بین المللی 
ساختن  نابهنجار  و  فاسد  در  جهانی  و 
ندارد،  تغافل  یا  غفلت  انسان ها  زندگی 
از  مردم  محروم ماندن  دل نگران  بیشتر 
با  اگر  و  است  اخالقی  و  معنوی  تکامل 
پدیده های اجتماعی ای مانند فقر و ظلم 
هم مبارزه می کند، به علت تأثیر منفی ای 
است که هر یک از این پدیده ها در تکامل 
داشته  می تواند  بشر  اخالقی  و  معنوی 

باشد.
گاهانه ب: اهمیت انتخاب آ

انقالب  و نهایی این  چون هدف اصلی 
تکامل معنوی انسان هاست و این هدف 
حاصل  آنان  اختیاری  افعال  براثر  جز 
به  هرگز  حرکت  این  رهبران  نمی شود، 
شیوه های مجبورکننده، تحمیلی و قهری 
متوسل نمی شوند بلکه می کوشند تا خود 
آورند  ایمان  حرکت  این  مقاصد  به  مردم 
گاهانه و آزادانه به انقالبیون بپیوندند و  و آ

1. حمید پارسانیا، تکون جهانی امت اسالمی، روزنامه 
فرهیختگان، 29 بهمن 1398.

2. علیرضا داوودی لیمونی، نقش هویت ساز مفهوم امت 
اسالمی در آموزه های دینی، پرتال امام خمینی، 7 آذر 

.1400

از جان ودل، سقوط و انهدام نظام فاسد و استقرار نظام اسالمی و تحقق امت اسالمی را 
بخواهند.

ج: تالش در تحکیم عقاید حقه
به منظور تکامل معنوی آدمیان، این حرکت نخست سعی در ایجاد یا تحکیم و تقویت 
از آن عقاید حقه در جهت مقاصد انقالب بهره  عقاید حقه در مردم می کند و سپس 
می جوید. رهبران این نظام، برخالف دیگران، از هر عقیده ای، اگرچه نادرست و خالف 
واقع استفاده نمی کنند. آنان با تحریک و تهییج شدید، احساسات و عواطف غیرعقالنی 
مردم را بر فعالیت های خود حاکم نمی سازند؛ بلکه احساسات و عواطف را محکوم و تابع 
احکام، ادراکات عقل و آرا و عقاید صحیح می گردانند و آنگاه از آن ها برای محقق کردن 
اهداف آن سود می برند. به همین دلیل، ترویج و اشاعه بینش ها و ارزش های اسالمی که هم 
، فداکاری و جان فشانی در مردم  صحیح و مطابق واقع اند و هم آمادگی شگرفی برای ایثار

پدید می آورند، ازجمله برنامه های رهبران نظام اسالمی است.
د: تأکید بر تبیین دقیق اهداف

رهبران جمهوری اسالمی، همچنین بر تعیین صریح و دقیق اهداف و مقاصد انقالب، 
، همواره اعالم می کنند اغراض ملت گرایانه، وطن پرستانه،  کید آشکاری دارند. ازاین رو تأ
نژادپرستانه و از این قبیل را دنبال نمی کنند و فقط در پی حق و عدالت اند و حال آنکه 
ایهام پوشیده  و  ابهام  را در پرده  و مقاصد خود  انقالب ها چه بسا اهداف  رهبران سایر 
می دارند، تا به این وسیله هیچ دسته ای از مردم را از خود نرانند. رهبران انقالب اسالمی، 
اهداف خود را به صورت آشکار صریحًا معلوم می دارند تا ارزش های حق و ارزش های باطل 

برآمیخته نگردد و مردم به گمراهی و بیراهه نیفتند.
 ملی

ً
ه: عبور از منافع صرفا

نگاه جمهوری اسالمی ایران در برخورد با مسائل و معضالت خود همواره مبتنی بر صالح و 
اولویت های جهان اسالم به عنوان یک کل واحد بوده است و به همین دلیل همواره منافع 
خود را در کنار منافع جهان اسالم تعریف نموده است. حمایت از مظلومان به ویژه فلسطین 
اشغالی و دشمنی با نمادهای انحراف و کفر در حالی همواره سرلوحه رفتار این نظام بوده 
است که می توانسته با عبور از آرمان های امت اسالمی منافع خود در چارچوب مفهوم ملت 
را تأمین کند. با این حال این نظام برای تحقق کامل امت اسالمی تعریف جدیدی از منافع 

ملی با محوریت اسالم ارائه نمود.

  نتیجه

یادداشت ها،  مهمترین  پایش  و  رصد  حاصل   ، مذکور هفتگانه  محورهای  که  شد  بیان 
است.  نشریات  و  مجازی  فضای  در  منتشرشده  مقاالت  و  مصاحبه ها  سخنرانی ها، 
دیده بان اندیشه به اقتضای رسالت تبیین گرایانه خود و به منظور روشن ترشدن اختالف 
نظرات موجود در باب وحدت امت اسالمی، این محورها را در قالب سواالت مصاحبه ای 
اختصاصی تعبیه و آنها را در اختیار یکی از اساتید جامعه شناسی قرار داده است. متن 

کامل این مصاحبه را در ادامه مالحظه می کنید. 
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می گوید ما به دنبال تشکیل امت اسالمی 
با  اسالمی  امت  این  تکلیف  هستیم، 
و اساسًا هویت  هویت ملی چه می شود 

ملی چه چیزهایی را شامل می شود؟ 
یک زمان شما این سؤال را از من می پرسید 
یا   ، تحلیل گر یک  به عنوان  می گویید  و 
جامعه شناس و یا نظریه پرداز از بیرون یک 
موضوع و پدیده را مورد مداقه قرار بدهید 
ظرف  در  وسیع تر  یا  ایران  ظرف  در  که 
این  معاصر  وضع  در  یا  و  اسالم  جهان 
اتفاق افتاده است و چطور می توانید این 

اتفاق را تحلیل کنید؟ 
جریان  سه  بگویم  می توانم  منظر  این  از 
عنوان های  به  سترگ  جریان  سه  یا  بزرگ 
معاصر  جهان  و  وضعیت  در  گوناگون 
تالش کردند در ظرف ایران به خصوص در 
150 سال اخیر این انسان و جامعه ایرانی 
کنند. ایران یک تاریخ  را به نوعی تعریف 
که قبل  درازنای بیش از 3 هزار سال دارد 
از حکومت های هخامنشی مردمان، اقوام 
و ملل گوناگونی در این پهنه وسیع فالت 

ایران زندگی می کردند.
تعبیر و تفسیر این تاریخ طوالنی، خود یک 
بحث مفصلی است؛ اما اینکه در دوران 
یا  ایران  تاریخ  با  ما  مواجهه  نوع  معاصر 
سرگذشت انسان ایرانی که از چندهزار سال 
پیش بوده و در هر دورانی برای مثال یک 
دین مانند دین زرتشتی، دین میترائی، دین 
یهودی، دین مسیحی و پس از آن در دورانی 
اسالم داشته که در دورانی اهل تسنن غالب 

بودند و بعد از آن تشیع غالب شدند. 
من سه روایت برای این تغییر و تحوالت در 
دوران معاصر می بینم. یک روایت، روایتی 
ایران  درباره  می خواهد  وقتی  که  است 
صحبت کند، دال مرکزی آن مفهومی به 
روایت  دارد.  قرار  شهر  شهروند  یا  پاتر  نام 
امر  ساحت  در  را  ایران  صرفًا  پیش رو 
باستانی می بیند؛ یعنی می خواهد بگوید 
که  بوده  زرتشتی  دین  ایران  اصلی  دال 
از اسالم  آن پیش  و هویت اصیل  تاریخ 
به عنوان  را  حاضر  روایت  معموًال  است. 

روایت باستان گرایانه از ایران می شناسیم.
روایت دیگری از ایران تالش می کند بگوید 

*یکی از چالش های حکومت دینی و به خصوص حکومت هایی که صبغه ملی دارند و از 
تاریخ و فرهنگ اصیلی برخوردار هستند، هنگامی که یک حاکمیت دینی در آن کشور پدید 
می آید، تعارضاتی میان هویت ملی و فرهنگی با هویت مذهبی جدید حاکمیت دارد پیش 
یا انقالب اسالمی تشکیل و تحقق امت  از دغدغه های جمهوری اسالمی  می آید. یکی 
اسالمی بود، با توجه به این شعار و آرمانی که در نظر گرفتند چگونه می توان این تعارض میان 
هویت ملی و هویت مذهبی را حل کرد؟ چون هر کدام اهدافی دارند که امکان دارد با همدیگر 
در تعارض باشد؛ یعنی اهداف مذهبی باعث شود بخشی از اهداف و آرمان های ملی زیر 

سؤال برود. چطور می توان تعارض را حل کرد؟
سؤال خوبی است؛ اما نکته این است که ما از منظر چه کسی می خواهیم پاسخ این پرسش یا 
دغدغه ها را مورد مداقه قرار بدهیم؟ یک زمان حاکمیت جمهوری اسالمی است که تعاریفی 
برای خود یا برداشتی از گفتمان جمهوری اسالمی یا نظام خود دارد. بعد از آن به عنوان مثال 
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 رویکرد نوسهروردی به
وحدت امت اسالمی

سید جواد میری



آن چیزی که ایرانیت ایرانی را ایرانی کرده 
است و بدان هویت بخشیده و موجب 
و  سرچشمه  ریشه،  قدرت،  انسجام، 
یک  به عنوان  بتواند  تا  شده  آن  جوشش 
و  پرتالطم  جهان  در  مستقل  هویت 
پرتخاصم زیست، تداوم و استمرار داشته 
دوران  از  پس  که  است  تاریخی  باشد، 
است.  شده  شروع  آن  با  همراه  و  اسالم 
اسطوره ها و بخش هایی از تاریخ در این 
خوانش و روایت حائز اهمیت هستند که 

با دین اسالم پیوند دارند. 
برخالف  را  جمعی  امر  حاضر  خوانش 
خوانش باستانی که امر جمعی را در ذیل 
دینی  امر  ذیل  می بیند،  باستان  تاریخ 
تا  ملت)با  مفهوم  با  که  می کند  دنبال 
تأنیث( تطبیق دارد و می گوید ملت و دین 
کانون و اجاق اصلی هویت ایرانی است 
می گوییم.  ایرانیت  و  ایران  بدان  ما  که 
قرآن  کتاب  و  امامان   ، پیامبر اسطوره ها، 
و  انسجام  ایرانیت  به  که  هستند  مهم 

هویت می دهند.
*آیا این خوانش اسالمی است؟ یادم می آید 
دکتر طباطبایی بر روی کلمه ملت با همین 
جریان اسالم گرا می گوید آن مفهومی که من 
از ملت درنظر دارم متفاوت با آن مفهومی 
که شما درنظر دارید. شما از ملت  است 
تاریخ  ملت  از  من  و  می کنید  اراده  را  آیین 

جغرافیایی را اراده می کنم.
یک خوانش سومی از ملت داریم که از قضا 
می توان گفت امر مستحدثه است. خوانش 
یک  در  ناسیون  به  ملت  می گوید  مذکور 
چارچوب امر سیاسی کانون آن تجدد، عالم 
معاصر و عالمیت جدید و مدرن است. 
اهمیت  از  روایت  این  در  اسطوره هایی 
برخودار هستند که به نوعی با این مدرنیته و 

عالم جدید نسبت داشته باشند. 
امر جمعی در اینجا به ملت )با تا دونقطه( 
سه  می شود.  تفسیر  ناسیون  به معنای 
روایت حاضر یعنی ملت با تای تأنیث، 
پاتر و ملت با تای دونقطه هر سه در دوران 
معاصر در ایران و هر سه برساخت جدید 
هستند؛ نه اینکه در قدیم چیزی نبوده و 
یک دفعه این سه روایت آمده  باشند. هر 

کدام از این سه روایت با امر ماضی و گذشته یک نسبتی دارند؛ اما این سه روایت در 100 
سال اخیر توانستند دو انقالب را رقم بزنند؛ انقالب مشروطه و انقالب اسالمی که تأسیس 
نظام جمهوری اسالمی را در پی داشت. بعضًا دو تا از آن ها با همدیگر علیه سومی متحد 

شدند. برای مثال ما در انقالب مشروطه شاهد هستیم که علما حضور بسیار فعالی دارند.
برای مثال عالمه نائینی مانیفست انقالب مشروطه را در کتاب »تنبیه االمه و تنزیه المله« 
تأسیس و صورت بندی می کند؛ اما با تأسیس نظام پادشاهی پهلوی روحانیت با آن فهم و 
آرایش نیروهایی که در جامعه به عنوان نیروهای مذهبی شناخته می شدند را کنار می گذارند. 
ما در اینجا می بینیم در برساخت دولت یا حکومت پهلوی باستان گرایان و متجددین یا 
روشنفکران متجدد نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. آحاد ملت، جریان ها و گرایش های 
سیاسی، اجتماعی، مذهبی و دینی در انقالب 57 حضور دارند؛ ولی در تأسیس نظام 
جمهوری اسالمی یا مشخصًا بعد از سال 1360 است که تثبیت نظام جمهوری اسالمی 
به عنوان یک جمهوری مستقر تثبیت می شود، نیروهای باستان گرا کنار می روند و نیروهای 
متجدد به این معنا که تجدد به تمامی سازوکارها مشروعیت می دهد نیز به کنار می روند. 
البته بعد از سال 1376 دگردیسی هایی در آرایش نیروها رخ می دهد؛ یعنی به نوعی این سه 
گرایش باستان گرایان، متجددان و مذهبی ها یا متدینین در جامعه ما حضور دارند و به نوعی 

تالش می کنند آپاراتوس قدرت را به دست بگیرند.
*چگونه باید حاکمیت این تعارض میان ملت و دولت را حل کند؟

وقتی انقالب ایران رخ می دهد، گفتمان امام غالب می شود و امت واحده شکل می گیرد، 
تالش می کنند امام چه در بیرون و چه در درون به عنوان یک ایدئولوگ یا رهبر مسلمین 
جهان معرفی و صورت بندی کنند. گفتمان انقالب اسالمی و تأثیر نظام جمهوری اسالمی 
در جهان اسالم واکنشی ایجاد می کند که امام می فرماید همان طور که ملت ایران پادشاه 
خودشان را اسقاط کردند و به زیر کشیدند، ای ملت های مسلمان شما هم برخیزید. در 
اینجا میان دولت های عربی، دولت های اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران شکافی 
رقم می خورد. آن ها می گویند اگر انقالب ایران نزدیک شوند باید پادشاهی اسقاط شود. 
جنگ ایران و عراق گفتمان جهان وطنی اسالمی یا انترناسیونالیسم اسالمی را به صورت 
ضمنی به یک انترناسیونالیسم شیعی به نوعی تبدیل می کند. وقتی آن ها می خواهند ما را 
معرفی کنند، می گویند این ها عجم، شیعی، مجوس و در بهترین حالت فقط برای جهان 

تشیع کار می کنند و اساس آن ها اساس انترناسیونالیسم اسالمی نیست.
بعد از پایان جنگ و استقرار دولت سازندگی، دولت اصالحات و بعد از آن دولت دوم 
آقای احمدی نژاد گفتمان ایران به عنوان مرکز و ام القری تمام جهان اسالم مطرح می شود. 
در دوران و دولت آقای روحانی و به خصوص دهه 90 دوران بازسازی گفتمان باستان گرایی 
به عنوان نوباستان گرایی است. یکی از ایدئولوگ های مهم این گفتمان در سطح عمومی، 
آقای سیدجواد طباطبایی بود که تالش می کرد گفتمان نوباستان گرایی را با یک خوانش 
جدیدی بیان کند. افرادی مثل ایرج افشار و متقدمین تجدد برای گفتمان خودشان دشمن 
بزرگ را تعریف می کنند؛ می گویند یکی ترک ها و دیگری عرب ها دشمن گفتمان ما هستند. 

البته به کاربردن این دو واژه به نوعی اسم رمز بوده است. 
عرب ها به معنای اسالم و ترک ها نیز به معنای تشیع هستند؛ چرا که گفتمان اصلی دولت 
صفوی ذیل قزلباش ها و شاه اسماعیل صفوی تا پایان دوران قاجار تشیع رنگ و لعاب 
ترکی دارد. آن ها نمی توانند مستقیم به اسالم حمله کنند؛ چون با عکس العمل شدیدی 
روبرو می شوند. برای همین می گویند ما باید عرب زدایی و زبان خودمان را سره کنیم. آن ها 
نمی توانند به تشیع نیز حمله کنند؛ چون نهاد قوی روحانیت شیعی وجود دارد و برای همین 
می گویند که باید ترک زدایی کنیم. اگر به مجموعه آثار دوجلدی محمود افشار نگاه کنیم 

دائم ترک ستیزی را ترویج می دهد.
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سید جواد طباطبایی به این شکل وارد نمی شود. او تالش می کند زمینه ها و مبانی فلسفه 
سیاسی برای اسالم زدایی و شیعه زدایی را از جامعه ایران به دست بیاورد. او شیعه زدایی 
را با خوانش هانری کربن دنبال می کند تا بگوید تشیع یک رست ایرانیکا است؛ یعنی تشیع 
یک خصوصیت و کیفیت ایرانی و اساسًا یک برساخت ایرانی است. واقعیت این است 
که ما در این صورت با امام صادق، امام علی، امام حسین و .. چه کنیم، این ها که ایرانی 
نبودند! با نگاه دیگر ما اسالم شیعی و اسالم سنی در اسالم نداریم. تشیع و والیت باطن 
اسالم به معنای واقعی کلمه است. آن ها در مقابل بحث نژادی هانری کربن که تشیع را به 
مثابه امتداد ایران باستان و به عنوان امتداد زروانیزم و زرتشتی گری می بیند بحث دیگری را 
ایجاد می کنند. اگر بخواهیم دهه 90 را صورت بندی کنیم این دهه احیا و بازسازی جریان 
نوباستان گرایی است که تالش می کند با جریان مذهبی یا ملت یک تقریب ایجاد کند. 
برخی کارگزاران نظام نیز در ساختار کلی نظام به این تقریب دامن می زنند؛ یعنی بزرگترین 

جایزه علوم انسانی اسالمی به آثار آقای سیدجواد طباطبایی اهدا می شود!
*راهکار شما چیست؟ این تعارض وجود دارد. برای مثال برخی می گویند که چرا ما باید با این 
ک امت اسالمی در سوریه، لبنان، فلسطین و .. دخالت کنیم در حالی که در داخل، مردم ایران  مال
مشکالت فراوانی داریم؛ یعنی به قدری خودمان را درگیر سیاست خارجی با مبنای امت اسالمی 
می کنیم که نمی توانیم فضای داخلی را بهبود بدهیم. شما به عنوان استاد جامعه شناسی تعارض 

امت و ملت را به چه شکلی حل می کنید، حاکمیت چطور باید این را برای مردم حل کند؟
اینکه ما باید در داخل چه سیاست گذاری هایی نسبت به مسأله ملیت ایرانی داشته باشیم 
یک بحث است. دوم اینکه کشور ایران در سیاستگذاری های خارجی باید چه رویکردهایی 
را اتخاد کند نیز بحث دیگری می باشد. جامعه و کشور ایران از نظر قومی و زبانی تنوع و 
تکثر بسیاری دارد. ما نیاز نداریم این تنوع و تکثر را سرکوب کنیم؛ بلکه باید برای آن یک 
ساختار تعریف کنیم. این ساختار و سیاست گذاری در حوزه مبانی شکل می پذیرد. من از 
آن به عنوان رویکرد نوسهروردی یاد کرده ام. شیخ شهاب الدین سهروردی وقتی در قرن ششم 
هجری می خواهد به صورت بندی وضعیت تفکر بپردازد، می بیند جریانی که ریشه آن در 
، جریان هلنی  جهان بینی سامی است و وحی و اشراق را مهم تلقی می کند. جریان دیگر
است و برای او عقل مهم است؛ مانند افالطون، ارسطو و فلسفه. جریان سوم نیز که از ایران 

باستان شکل گرفته و جریان کشف و شهودی اشراقی است.
برخی هر کدام از این سه جریان را در تقابل با همدیگر تعریف می کردند. آن ها می گفتند عقل 
هلنی ضدشریعت یا وحی است؛ مانند دوران میانی امام محمد غزالی که فالسفه را تکفیر و 
آن را یک امر بدعت آمیز تلقی می کند. عده ای از فقها نیز عرفان و تصوف را دیگری تصور و 
تکفیر می کردند. در مقابل نیز عرفا می گفتند که فقها نمی فهمند و فالسفه نیز استدالل شان 
چوبین است. سهروردی دقیقًا برعکس رفتار می کند و می گوید یک سیستم و نظام فکری 
کدام از عقل، وحی، اشراق و شهود جای خود را داشته باشد. او نظامی  الزم است تا هر 
را به عنوان فلسفه اشراق پایه ریزی کرد که در دوران مالصدرا تکمله ای بدان می خورد و تا 
امروز ادامه دارد. ما امروز جریانی داریم که می گوید به عنوان مثال ایران باستان اهمیت دارد، 
یک جریان هم داریم که می گوید ایران باستان و دوران مدرن را رها کن و ایران اسالمی باید 
ک، پایه و اساس واقع بودگی ما باشد. عده ای نیز می گویند ایران باستان و ایران اسالمی  مال
را رها کنید و تنها دوران مدرن اساس دارد. فقط در کشوری مانند ایران، هند یا چین این گونه 
نیست که سه رویکرد وجود داشته باشد؛ بلکه باید عقبه آن را در جامعه جستجو کرد. آقای 
حائری یزدی مفهومی دارد و می گوید ایران ملک مشاع است که ما باید بر اساس جلو برویم. 
ملک مشاع بودن یعنی تمام کسانی که در ایران هستند به نوعی در این ایرانیت شراکت 

دارند.
همه ایرانی ها در قدرت، ثروت، مکنت، منزلت و .. ملک مشاع است که باید به نوعی شراکت 

داشته باشند. اگر بتوانیم همه این شراکت 
را صورت بندی کنیم، حاکمیت برگردان یا 
منعکس کننده این تنوع در جامعه می شود. 
چیزی که ما امروز در قدرت داریم با تمامی 
جانبازان  و  شهدا  که  تالشی  و  خوبی ها 
و  تکثر  تنوع،  کننده  منعکس  اما  کردند؛ 

مطالبات جامعه ایران نیست. 
پرسش اینجاست که باید چه کاری کنیم 
قدرت  ساخت  در  تنوع  و  تکثر  این  تا 
متبلور شود؟ امکان دارد تجدد به ما چیزی 
یا  که در دوران پیشاتجدد  آموخته باشد 
نژاد  باشد.  نداشته  وجود  باستان  دوران 
در دوران باستان بسیار اهمیت داشته و 
کسی باید به قدرت می رسید که نژاد فرحی 
داشته باشد. آن چیزی که در دوران اسالم 
اتفاق افتاده؛ چه در دوران خالف و چه 
بعد از آن دوران سالطین به عنوان رئیس 
کسی  با  را  که آن ها قدرت  بود  قبیله این 
قوا،  تفکیک  مفهوم  نمی شدند.  شریک 
و  اراده ملی، مجلس  شراکت در قدرت، 

پارلمان در دوران تجدد مطرح می شود.
بندی  تقسیم  اساس  بر  من  نظر  به 
در  پارلمان  کردم  بیان  که  سه گانه ای 
ایران  جامعه  جریان  یک  حالت  بهترین 
ایران  ملت  جریان  می کند.  نمایندگی  را 
سردار  است.  دینی  جریان  معنای  به 
سلیمانی به زیبایی گفت که ما ملت امام 
حسینیم؛ یعنی این ملت، آن بخش دینی 
جامعه را نمایندگی می کند که در مجلس 
ولی  دارند؛  حضور  قدرت  ساخت  و 
جریانی که ما به آن ها باستان گرا و متجدد 
نمایندگی  باید  جایی  چه  در  می گوییم 

شوند؟ 
جامعه  میان  در  تعارض  ایجاد  نتیجه 
که این جماعت در شبکه های  می شود 
ماهواره ای خارجی حضور می یابند. اتفاقًا 
همه آن ها از داخل جامعه ایران هستند؛ 
تعارضات  نمی تواند  ایران  جامعه  چون 
ساخت  یک  بر  و  کند  مدیریت  را  خود 
که  این است  راه  تنها  قدرت تمرکز دارد. 
ما در مبانی ایران را ملک مشاع بدانیم. در 
چنین حالتی قائل به تقسیم قدرت ثروت، 

مکنت و منزلت می شویم.
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اگر فرض  *با توجه به تحوالت منطقه ای 
اسالمی،  امت  تحقق  و  استراتژی  بگیریم 
آن  که ایران به سمت  آرمان درستی است 
می رود. آیا ایران می تواند با توجه به هویت 
کند؟ چون غالب  آفرینی  ملی خود نقش 
را  ما  آن ها  و  است  عربی  اسالمی  هویت 
عجم می دانند؛ آیا ایران می تواند پیش قراول 
این جریان باشد و اگر می خواهد باشد باید 

چه کارهایی انجام بدهد؟
البته این که هویت اسالمی هویت عربی 

است، واقعی نیست.
*منظور فقط در این منطقه است.

حتی در این منطقه. برای مثال ترکیه دوران 
اگر  داشت.  برعهده  را  خالفت  از  بزرگی 
بخواهیم منطقه جهان اسالم را بگوییم، 
نمی شود.  محدود  عربی  جهان  به  صرفًا 
بزرگ ترین جمعیت مسلمان 250 میلیون 
میلیون   200 به  نزدیک  اندونزی،  در  نفر 
در پاکستان و .. حضور دارند. به نظر من 
نمی توان گفت که هویت اسالمی هویت 
عربی است. به معنای واقعی کلمه حتی 
خود ما در داخل ایران از همان ابتدا به ایده 
وحدت و امت اسالمی به معنای واقعی 

کلمه ملزم نبوده ایم. 
را  انقالب  ابتدای  از  اساسی  قانون  شما 
پست  ایران  در  اینکه  شرط  کنید.  نگاه 
و  پدر  است  این  باشید  داشته  قدرت  و 
امت  کجای  باشند.  ایرانی  دو  هر  مادر 
اسالمی می گوید حتی اگر فردی مادرش 
ایرانی و پدرش غیر ایرانی باشد، نمی تواند 
بیاید؟ برای مثال یکی از شبهات درباره 
جالل الدین فارسی این بود که پدر او اهل 

افغانستان بود.
تونسی  دوست  یک  قبل  سال  حدود 30 
کسی  چه  می گفت  سوئد  در  مستبصر 
گفته است که ایران کشور اسالمی است؟ 
شرط اینکه کسی در این ساخت قدرت 
ایرانی  که  است  این  باشد  داشته  پستی 
تنهایی  به  بودن  مسلمان  مسأله  باشد. 
مطرح نیست. این مسأله نشان می دهد 
نمی گیرد.  شکل  خالء  در  که  قدرت  که 
جامعه شناسی  صورت  به  بخواهیم  اگر 
صحبت کنیم. قدرت در روی زمین و بر 

روی مناسبات شکل می گیرد. جمهوری اسالمی یک دفعه نمی تواند تمام ساخت تاریخی 
جامعه ایران را بهم بریزد. این باعث می شود آرام آرام در یک بده بستان میان امر سیاسی و 
امر اجتماعی و حوزه های فرهنگی تغییر و تحوالت شکل بگیرد.  وقتی شما مغول ها را بعد 
از حمله به ایران نگاه کنید اسامی آن ها به خدابنده، شاهرخ و .. تغییر پیدا می کند. آن ها 
ابتدا می خواستند اجداد خود را به چنگیز برسانند؛ ولی آرام آرام تالش می کردند خود را به 

ائمه برسانند؛ زیرا فرهنگ و جامعه آن ها دچار تغییر می شود.
*راهکار اینکه ایران به عنوان پیش قراول امت اسالمی باشد باید چه اقداماتی را برای تأثیرگذاری 

دنبال کند؟
ایران کشور مهمی در منطقه و در جهان است؛ اما اگر بخواهد در این نقطه از جهان و در 
این عصر تأثیر گذاری داشته باشد صرفًا با اتکای بر ایدئولوژی نمی تواند تأثیر گذار شود. 
باید ابزارهایی در اختیار داشته باشد. به عنوان مثال ابزاری مثل ابزار نظامی و ابزار اقتصادی 
اهمیت دارد. روسیه قدرت نظامی را در اختیار دارد؛ اما قدرت اقتصادی اش ضعیف است. 
روسیه یک چیزی ندارد و آن نیز استقالل معنوی است. آن ها از نظر هویت یک هویت چند 
پاره ای پیدا کرده اند. پوتین در این دوران تالش می کند به سمت نومحافظه کاری پیش برود 
و یک هویت مستقل روسی شکل بدهد. تالش کارگزاران ایرانی و جمهوری اسالمی در این 
چهار دهه بیشتر به سمت استقالل هویت و ایدئولوژی بود؛ اما ساخت و زیرساخت های 

اقتصادی ما هیچ هویت و استقاللی ندارد. 
به قول عالمه جعفری که پیرامون فرهنگ پیشرو یا فرهنگ پیرو صحبت کرده اند، اقتصاد ما 
اقتصاد پیرو است و در حال تابعیت است. در حالی که بقیه ساحت ها تحت تأثیر اقتصاد 
هستند و خود استقالل ایدئولوژیک به دنبال ضعف اقتصاد دچار خدشه می شود. به نظر 
من جهان اسالم در کلیت و در وضع تاریخی جهان عصر نیشن استیت ها و دولت ملت ها 
را ندارد. امت اسالمی بهترین وضع اش مسأله  امپراتوری اسالمی  توان  و  که تاب  است 
فرهنگی و اسالمیزم فرهنگی است؛ یعنی ما تالش کنیم حتی در حوزه ای که بدان هالل 
شیعی کشورهایی مثل شام، سوریه، لبنان، عراق، ترکیه، بحرین، ایران، جمهوری آذربایجان 
و .. تالش برای تقویت داد و ستد عناصر و مؤلفه های فرهنگی است؛ چون نه جامعه و نه 

حتی روشنفکران این کشورها استعداد ندارند.
روشنفکران و دانشگاهی ها در عصر دولت ملت دائم بر طبل انفکاک می کوبند و تالش 
می کنند مرزهای هویتی را مشخص کنند. برای مثال وقتی آقای اسالمی ندوشن در روزهای 
اخیر فوت کرد همه از چپ و راست از او تجلیل می کنند. من نمی گویم که تجلیل نکنید 
ولی اسالمی ندوشن چه نسبتی با ایدئولوژی امت اسالمی دارد؟ دقیقًا برخالف آن است؛ 
کید  ولی چون بر زبان فارسی و هویت ملی که رنگ و بوی شیعی و اسالمی نداشته باشد تأ
می کند، حمایت شد. کشورهای عربی و ترکی نیز هویت های انفکاک شده را احیا می کنند؛ 
، نظام و سیستم نیشن استیت زندگی می کنیم که همین مرزهای مشخص  چرا که ما در عصر
به هویت های محدود شده اجازه رشد و بروز می دهد. آن نگاه که انترناسیونالیسم اسالمی 
است، در اوایل انقالب گفتمانی مثل شهید چمران، شهید مطهری و .. ایجاد کرد که به 
نظر من امکان دارد در تاریخی دیگر اقبال داشته باشند. حتی داخل ساخت حکومت 
چه سیاسی و چه فرهنگی کسی را پیدا نمی کنید که چشم انداز اسالمی به انترناسیونالیسم 
اسالمی داشته باشد. وقتی می خواهند از بیرون ما را ذیل ناسیونالیسم صورت بندی کنند 
به ما ناسیونالیسم شیعی می گویند. نوعی نوشعوبی گری که رنگ و لعاب اسالمی و شیعی 
دارد. در حالی که ما دارای گفتمان انترناسیونالیسم اسالمی هستیم و به آن سمت می رویم، 
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نقد و بررسی مهمترین محورهای موجود در باب وحدت امت اسالمی
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مقدمه

انسان ها به اقتضای طبع مدنی خویش، 
از ابتدا به زندگی جمعی رو آورده و برای 
مختلف  راه های  آن  رشد  و  ساماندهی 
توسعه و همچنین موانع آن را شناسایی 
روز  هر  بشری  اجتماعات  کرده اند. 
جلوه های جدیدی از خود در مقابل چشم 
افراد گشوده و اندیشمندان را به تکاپو برای 
تحلیل و تبیین نظری آن برانگیخته است. 
سیاسی،  ابعاد  تمام  در  نظریه ها  این 
طرح  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
قرن  از  دارند.  جریان  همچنان  و  شده 
تخصصی شدن  تبع  به  و  میالدی   19
زندگی  اجتماعی  جنبه  مختلف،  علوم 
نام  با  جدیدی  علم  درچارچوب  انسان، 
»جامعه شناسی« صورت بندی مفهومی و 

نظری یافت. 
به دلیل سیطره روش تجربی و پوزیتیویستی 
بر این علم و ظهور مشکالت عدیده در 
و  پدیده ها  از  ابعادی  تفسیر  و  تحلیل 
رویدادهای اجتماعی، برخی اندیشمندان 
ترجیح دادند تا باب جدیدی از معرفت 
گسترده تر تحت عنوان  و روش  بینش  با 
»اندیشه اجتماعی« برای توصیف، تبیین 

و تفسیر پدیده ها و رفتارهای اجتماعی انسان مطرح سازند. 
اندیشه  اجتماعی عبارت است از تمامی تفکرات، توصیفات و تحلیل هایی که توسط 
اندیشمندان مختلف درباره زندگی مشترک و جمعی انسان ها و پدیده های حاصل از آن 

مثل سیاست و فرهنگ، به دست داده شده است. 
گروه ها و جوامع بشری به کار برده  در اندیشه اجتماعی مفاهیم مختلفی برای نام گذاری 
می شود. برای مثال خود مفهوم جامعه به حیثیت تجمع و حضور افراد و اعداد انسان ها 
توجه دارد؛ اما مفاهیم دیگری نیز وجود دارد که عالوه بر حیثیت تجمع، حیثیاتی فراتر از این 
.. از این دسته هستند که یا به  را نیز شامل می شود. مفاهیمی مثل قوم، قبیله، عشیره، طایفه و

زمینه های نژادی و قومی توجه کرده و یا ویژگی های جغرافیایی را نشان می دهند. 
در این بین اما دو مفهوم »امت« و »ملت« فراتر از اینها، حوزه قصدمندی و نظام معنایی یک 
گروه از انسان ها را مورد توجه قرار می دهند. برای مثال اصلی ترین شالوده امت اسالمی توحید 
ربوبی است که نحوه کنشگری مسلمانان را حول محوریت خداوند در دنیا و آخرت تعیین 
می کند. اگرچه الزامات عصر کنونی، دسته بندی جدیدی را تحت لوای ویژگی های نژادی 
و قومی و با عنوان »ملت« به وجود آورده و لزوم پذیرش برخی مرزهای تفکیک گذاری شده 
را اجباری ساخته، اما مسلمانان همواره هدف خود را عبور از این محدودیت و حرکت به 

سمت تشکیل امت واحده اسالمی معطوف می نماید. 
از این رو تمام تالش خود را به کار می بندند تا با وحدت و همدلی، مقابل جبهه کفر ایستاده 
و نصرت الهی را از آن خود کنند تا به عزت جهانی دست پیدا کنند. بدین منظور و به طور 

معقول، آشنایی با سه مساله از ضروریات به حساب می آید:
. 1.آشنایی با ماهیت امت و ملت و نسبت آن دو با یکدیگر

. 2.آشنایی با ریشه های امت اسالمی و لوازم احیای آن در زمان حاضر
3.آشنایی با مدل حکمرانی در امت اسالمی و زعامت آن.
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مفهوم شناسی و نسبت بین امت و ملت



1. امت

الف( در لغت

ه(، ریشه ای قرآنی 
َ
واژه »امت« بر وزن )ُفْعل

در  مشخصی  مرادف  و  داشته  عربی  و 
ریشه  مورد  در  ندارد.  اروپایی  زبان های 
در  زیادی  نظر  اختالف  امت،  واژه  لغوی 
بین صاحب نظران وجود دارد که در اینجا 

به برخی از آنان اشاره می کنیم:

یک: قصد و هدف واحد

که برای واژه امت بیان  رایج ترین معنایی 
می داند،  )أ-م-م(  ریشه  از  را  آن  و  شده 
واحدی  هدف  و  قصد  که  است  گروهی 
همچون  ویژگی  یک  در  و  کرده  دنبال  را 
دین، زمان، مکان، نوع یا صنف، مشترک 

و همسان باشند. 
بر این اساس به پیروان یک دین و آئین و 
که همزمان در یک قرن و در یک  مردمی 
منطقه زندگی می کنند و دارای عملکرد 
یکسان اند، امت اطالق می شود. در این 
معنا اختیاری بودن یا نبودن اشتراک افراد 
مدنظر نبوده و صرفا وحدت آنها مورد توجه 

قرار می گیرد.1

دو: اجتماع مادری

برخی دیگر امت را نشات گرفته از »ُام« به 
که مردم  معنای مادر دانسته و معتقدند 
حاضر در یک سرزمین و اجتماع مادری را 

می توان با عنوان امت خطاب کرد.2

سه: راه و طریق سفر

امت همچنین به معانی دیگری همچون راه 
، هجرت، راه مستقیم و آشکار  عزیمت، سفر
کار می رود؛ از این رو برخی  و استوار نیز به 
همچون آیت اهلل جوادی آملی، این واژه را به 

معنای »الطریق الواضح« می دانند.3
که  گفت  باید  معنا  سه  این  بیان  از  بعد 
»امت«  مفهوم  لغویین  مشهور  نظر  طبق 
صرفًا مفهومی عقیدتی است که از ریشه 

1. دائره المعارف قرآن کریم، 1382، ص 254.
2. لویی گارده، اسالم؛ دین راست، ترجمه رضا مشایخی، 

1352، ص 286.
3.تفسیر تسنیم، جلد اول، 1386، ص 326.

»اّم، یؤّم« هم وزن »َقصد، یقُصد« اخذ شده4 و بیشترین قرابت را با همان معنای اول دارد. 
اطالق ُاّم بر مادر نیز بدان جهت است که کودک در زمینه نیازمندی های خود یا به جهت 
احساس آرامش، او را قصد می کند. در واژه »ُام«، حالت زایندگی که در واژه »والده« وجود دارد 

، نسبت به فرزند مطرح است.  نیست؛ بلکه مقصد و مقصودبودن و ملجأبودن مادر
بر این اساس، »امت« به مجموعه ای از انسان ها اطالق می گردد که هدف و مقصد واحدی 

آنان را گرد هم جمع نموده باشد.5 
مطابق این تعریف می توان برداشت مّوسعی از امت داشت؛ به این بیان که عنصر مشخصی 
ک نبوده و به صورت کلی،  همانند اشتراک در عقیده، در مقصدبودن و هدف بودن مال
اشتراک در هر مقصد و هدفی، برای صدق عنوان امت کافی خواهد بود. بنابراین، هدف و 

مقصد واحد می تواند اعم از امور دنیوی و معنوی باشد.

ب( در کاربرد قرآنی

امت خواستگاه عقیدتی و ایمانی دارد و در نصوص معتبر اسالم و همچنین در قرآن کریم، 
مبنای بحث درباره پیروان اسالم و انبیا سابق است. واژه امت  در قرآن  کریم  65 بار به  صورت  
مفرد یا جمع  به کار رفته  است . حداقل 5 معنای مختلف را می توان برای کاربرد قرآنی واژه 

امت ذکر کرد:6
1.امت به معنای مدت و زمانی معین: این کاربرد در دو سوره هود و یوسف)آیات 8 و 45( 

به کار رفته است.
2.امت به معنای پیشوا، رهبر و الگو و نمونه: این کاربرد در آیه 120 سوره نحل به کار رفته است.

3.راه و روش و دین و آئین: این کاربرد در دو آیه 22 و 23 سوره زخرف به کار رفته است.
4.گروهی از جانداران)اعم از انسان و حیوان(: این کاربرد در آیه 38 سوره انعام به کار رفته است.

5.گروهی از انسان ها: این کاربرد 58 بار در قرآن به کار رفته است و بیشترین قرابت را با مراد 
معنایی امت دارد. 

ویژگی گروهی از انسان ها که قرآن از آنان با عنوان امت یاد می کند، اشتراک در موازین دینی 
است؛ از همین بابت در روایات وارده نیز واژه امت بارها به  صورت های »امت  محمد« یا 
که  از یک  پیامبر پیروی   »امتی« یا »ُاَمم « وارد شده  و به  معنی  جماعتی  به کار رفته  است  
می کنند. »ُاَمم« نیز در قرآن به  معنی  اقوام  پیشین  و ملت هایی  که  خداوند برای  آنان  پیامبری  
گسیل  داشته ، به کار رفته  است . آیات متعددی از قرآن کریم به مسئله لزوم تشکیل امت 
واحده اسالمی پرداخته اند. دسته ای از این آیات هم چون آیه 92 سوره انبیا  و آیه 52 سوره 
مؤمنون به صورت صریح به موضوع امت پرداخته که اسالم شناسان در مقام بررسی و بیان 
جایگاه امت اسالمی و لزوم حرکت حکومت اسالمی به سمت تحقق امت واحده اسالمی 

به آنها استناد نموده اند. 
بر اساس این دو آیه و آیاتی از این دست که واژه امت در آنها به معنای جماعت مسلمانان 
، کتاب و پیامبرشان یکی  به کار رفته است، همه مسلمانان یک امت هستند، پروردگار
است و بر پایه فطرت و وظیفه اسالمی باید در راستای تحقق امت واحده گام بردارند. عالوه 
بر این دسته از آیات که صراحتا به موضوع وحدت اشاره کرده اند، آیات دیگری نیز وجود 

دارد که می توان آن ها را مبنای لزوم  تشکیل امت اسالمی دانست. 
بعضی از این آیات از جمله آیه 103 سوره آل عمران به برابری، اتحاد و برادری مسلمانان و 
آثار و نتایج آن اشاره می نماید. آیه مذکور با نعمت دانستن اخوت و برادری مسلمانان، هرگونه 
اختالف و تفرقه را نفی کرده و بر این نکته تاکید می ورزد که این یگانگی باید مبتنی بر دین 

4. راغب اصفهانی، 1404ق، ج1، ص86.
5. محمدحسین طباطبایی، 1394ق، ج4، ص172.

6. ابوذر گوهری مقدم، انگاره امت در اندیشه سیاسی امام خمینی، فصلنامه سپهر سیاست، شماره 6، 1394، ص 120.
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الهی و آموزه های اسالمی شکل گیرد. 
عالوه بر این آیاتی همچون آیه 46 سوره انفال که بر ضرورت تبعیت از فرمان خدا و پرهیز از 
تفرقه اشاره دارد، به نوعی مسلمانان را به گرد هم آمدن ذیل عقیده ای واحد و در قالب امت 
)توبه/71(  اسالمی امر می نماید. در کنار این ها، آیاتی که داللت بر والیت مسلمانان به یکدیگر
و برادری آن ها با هم دارد)حجرات/ 10( نیز می تواند مستندی برای تشکیل امت اسالمی 
از  منقول  روایات  در  اسالمی  واحده  امت  مسئله  آید.  حساب  به  کریم  قرآن  آیات  در 
معصومین)علیهم السالم( نیز مورد اشاره قرار گرفته است و تحقق آن به عنوان دستوری شرعی 

از ناحیه خداوند متعال از روایات نیز  قابل برداشت است. 
بر  که مسلمانان  بیان نمود  روایات مذکور می توان  و  آیات  بر مبنای مجموعه  نتیجه  در 
پایه فطرت و وظیفه اسالمی خود همه یک امت هستند، دینشان یکی، خدایشان یکی، 
پیامبرشان یکی و کتابشان یکی است. پس واجب است بر همه شهرها و کشورهاى آنها تنها 
یک حکم و یک قانون حکومت کند، و تنها یک سیاست آنها را اداره کند، چنانچه در صدر 

اسالم اینگونه بود.1
قرآن کریم برخی از ویژگی های امت ها و امت اسالمی را اینگونه بیان می کند:2

الف( هر امتی عمل و سلوک خاصی دارد )اعراف/181(
ب( اعمال هر امتی برای خود آنها مزین و آراسته است )انعام/108(

ج( هر امتی دارای حیات و ممات است )اعراف/34(
د( هر امتی دارای طاعت و معصیت است )حدید/25(
ه( امت اسالمی بر پایه اعتدال بنا شده است )بقره/143(

( برادری و اخوت رکن امت اسالمی است )حجرات/10( و
این ویژگی ها نشان از آن دارد که قرآن کریم برای امت یک وجود منحاز از وجود افراد آن قائل 
است و صرفا نگاه اعتبار و قرارداد به آن ندارد. این در حالی است که مقوله ملت، یک امر 

نسبی و سیال و وابسته به قرارداد اجتماعی انسان هاست.3 

ج( در اصطالح 

که اندیشمندان اسالمی  امت یکی از مفاهیم اساسی در نظام سیاسی اسالم می باشد 
اهتمام ویژه ای نسبت به تبیین و تشریح ماهیت و چیستی آن مبذول داشته  و عمومًا 
آرمان های خویش برشمرده اند. این مفهوم در  از  را یکی  رسیدن به امت واحده اسالمی 
گفتمان انقالب اسالمی و اندیشه سیاسی پایه گذاران آن نیز جزو مفاهیم راهبردی بوده که 

مورد بازشناسی قرار گرفته و به صورت گسترده، بازنشر گردیده است. 
امت در اصطالح بر مجموعه ای از انسان ها اطالق می شود که بر محور عقیده و ایدئولوژی 
خاص، تحت هدایت امامت خاص، در جهت هدف مشترک به هم پیوند می خورند. 

، یادداشت نسبت امت با معنای مدرن ملت، وبسایت وسائل، 16 مهر 1396. 1. سعید آجرلو
2. حاتم قادری، اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران، 1383، ص 77.

3. هادی رجبی، بازشناسی مفهوم امت اسالم براساس منابع و متون اسالمی، فصلنامه تمدن نوین اسالمی، شماره 11، 
ص 38.

سرزمینی،  قلمرو  با  انسان هایی  چنین 
و حقوق  کشوری  علقه های ملی، منافع 
رو  این  از  نمی شوند.  محدود  شهروندی 
می توان گفت که منظور از امت اسالمی، 
مردم جوامعی هستند که دین اسالم را به 
عنوان آیین و دین سعادت بخش در دو 

قلمرو مادی و معنوی پذیرفته اند.4 
گروهی  یا  جامعه  امت  دیگر  تعبیر  در 
انتخاب  را  روشنی  راه  که  است  انسانی 
کرده و به سوی مقصد و هدف مشترکی 
تا رسالت و مسئولیت  در حرکت است 
جهانی خود را تحت رهبری الهی به منصه 

ظهور برساند.5 
عده ای نیز امت را به معنای مردم، اجتماع، 
گروه، جامعه مومنین و حکومتی که تحت 

حاکمیت خدا قرار دارد، به کار برده اند.6
تغییراتی  تاریخ  طول  در  امت  اصطالح 
اعراب  جامعه  در  است.  دیده  خود  به 
جاهلی، عامل اصلی ایجاد تشکل های 
روابط  افراد،  بین  رابطه  برقراری  و  گروهی 
نسبی و خویشاوندی بود. به همین خاطر 
واژه هایی مانند عشیره، قبیله و قوم در بین 

آنها رواج داشت. 
واژه امت در میان اعراب دارای ریشه های 
جامعه شناختی نبوده و بیشتر در معنای 
آئینی و دینی به کار می رفته است.7 در آغاز 
معنای  به  اصطالح  این  اسالم،  پیدایش 
جماعت پذیرنده رسالت پیامبر اکرم)ص( 
کار می رفت؛ اما پس از هجرت ایشان  به 
به مدینه و بستن پیمان با قبائل گوناگون، 
واژه امت مصداق وسیع تری پیدا نمود و به 

هم پیمانان غیرمسلمان نیز اطالق گردید. 
تبدیل  و  یهودیان  پیمان شکنی  از  پس 
مسلمانان از اقلیت به اکثریت، این واژه به 
معنای دیرین خویش یعنی جامعه پیروان 

هر یک از ادیان بازگشت.8

در  وحدت  استراتژی  مقدمه  جعفری،  محمدتقی   .4
اندیشه سیاسی اسالم، 1375، ص 12.

5. تفسیر تسنیم، جلد اول، 1386، ص 326.
6. ظهیر احمدی، مفهوم شناسی امت در قرآن و اجتماع، 
ص   ،1388 کریم،  قرآن  معارف  و  علوم  پژوهشنامه 
                                                                                                                                                 .4

7. همان.
اسالمی،  انقالب  و  انقالبی  اسالم  عزتی،  ابوالفضل   .8

که بر محور عقیده و  امت در اصطالح بر مجموعه ای از انسان ها اطالق می شود 
ایدئولوژی خاص، تحت هدایت امامت خاص، در جهت هدف مشترک به هم 
پیوند می خورند. چنین انسان هایی با قلمرو سرزمینی، علقه های ملی، منافع کشوری 
که منظور از امت  گفت  و حقوق شهروندی محدود نمی شوند. از این رو می توان 
اسالمی، مردم جوامعی هستند که دین اسالم را به عنوان آیین و دین سعادت بخش 

در دو قلمرو مادی و معنوی پذیرفته اند. 
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2. ملت

الف( در لغت

در  که  است  عربی  واژه ای  نیز  »ملت« 
اصل به معنای راه و روش بوده1 و به همین 
مناسبت در متون دینی به معنای دین و 
 ، شریعت هم کار رفته است چرا که دین نیز

روش زیست انسان را تعیین می کند.2 
»طریحی« در »مجمع البحرین« در تبیین 
معنای ملت اینگونه می نویسد: ملت در 
به  خداوند  که  است  شریعتی  نام  اصل، 
زبان انبیاء برای بشر وضع نموده تا به جوار 
قرب خداوند واصل شوند. استعمال ملت 
شرعی  دستورات  و  احکام  مجموع  در 
شایع است، ولی در یکان یکان روا نیست. 
این معنای اصلی ملت است، ولی دایره  
استعمال آن بعدها وسعت یافت و به امم 

باطله نیز استعمال شده است.3 
علمای فقه اللغه  می گویند: یک تفاوت 
این  »ملت«  کلمه  و  »دین«  کلمه  میان 
را به خدا می توان  کلمه »دین«  که  است 
کرد و مثال گفت: »دین اهلل« یعنی  اضافه 
نیز  پیرو  فرد  به  همچنین  و  خدا،  دین 
اضافه می شود، مثال گفته می شود: »دین 

 .» زید، دین عمرو
ولی کلمه »ملت« نه به خدا اضافه می شود 
، لذا گفته نمی شود: ملت  و نه به فرد پیرو
، بلکه به  خدا یا ملت زید یا ملت عمرو
از طرف خدا مامور رهبری  که  آن رهبری 
مردم بر طبق طریقه خاصی است اضافه 
»ملت  می شود:  گفته  مثال  می شود، 
ابراهیم« یا »ملت عیسی« یا »ملت محمد 

صلی اهلل علیه و آله«. 
کلمه  این  مفهوم  در  که  است  این  مثل 
گنجانده شده است.  از این نظر  رهبری 
می توان گفت کلمه »ملت« نزدیک است 
با کلمه »مکتب« در اصطالح جدید. کلمه 
»مکتب« نیز معموال به رهبر یک روش و 

ص 180.
1. دهخدا، 1373ش، ج13، ص18947.

2. داوود شیخاوندی، زایش و خیزش ملت، 1386، ص 
.28

3. طریحی، 1375ش، ج5، ص474.

مسلک اضافه می شود. اگر این جهت را که در کلمه »ملت« نیز مانند کلمه »مکتب« امالء 
و دیکته کردن گنجانیده شده است مورد توجه قرار دهیم، شباهت و نزدیکی این دو کلمه 

بیشتر روشن می شود.4

ج( در کاربرد قرآنی

، هشت  واژه ملت 17 بار در 15 آیه از سوره های قرآن کریم بیان شده است که از این پانزده بار
ع(« اضافه شده و دیگر  یا نه مورد آن درباره »مکتب های الهی« بویژه به نام »حضرت ابراهیم)

موارد درباره »مکتب های باطل« به کار رفته است.
واژه ملت در »قرآن« 17 بار در 15 آیه از سوره های بقره)آیه های 120، 130، 135(، آل عمران)آیه 
95(، نساء)آیه 125(، انعام)آیه 161(، اعراف)آیه های 88 و 89(، یوسف)آیه های 37، 38(، 
، هشت  ابراهیم)آیه 13(، نحل)آیه 123(، حج)آیه 78(، بیان شده است. که از این پانزده بار
ع(« اضافه شده و دیگر  یا نه مورد آن درباره »مکتب های الهی« بویژه به نام »حضرت ابراهیم)

موارد درباره »مکتب های باطل« به کار رفته است. دو نمونه از این موارد در ذیل می آوریم:
شهید مطهری)ره( در توضیح واژه ملت در کتاب خدمات متقابل ایران و اسالم می نویسد: 
»مفهومی که این کلمه در قرآن کریم دارد با مفهومی که امروز مصطلح فارسی زبانان است و از 
آن، کلمه »ملیت« را مشتق کرده اند متفاوت است. ملت در اصطالح قرآن به معنی راه و روش 
ه  

ّ
و طریقه ای است که از طرف یك رهبر الهی بر مردم عرضه شده است. مثًال می فرماید:»مل

ابیکم ابراهیم« یعنی راه و روش پدر شما ابراهیم. یا می فرماید:» مله  ابراهیم حنیفا«. راغب 
اصفهانی در کتاب مفردات القرآن می گوید:»ملت و امالل که همان امالء است از یك ریشه 
است، »فلیملل ولیه بالعدل« یعنی ولی او از روی عدالت امالء کند. راغب می گوید:»علت 
اینکه یك طریقه الهی »ملت« نامیده شده است این است که از طرف خداوند امالء و دیکته 
شده است.« بنابراین از نظر قرآن، یك مجموعه فکری و علمی و روشی که مردم باید طبق آن 
، به اعتباری »دین«  ت« نامیده می شود و با دین، هم معنی است و یك چیز

ّ
عمل کنند، »مل

ت« نامیده می شود یعنی به آن اعتبار که از طرف خدا به پیامبری امالء 
ّ
و به اعتبار دیگری »مل

می شود تا به مردم ابالغ نماید و مردم را براساس آن رهبری کند.«

ج( در اصطالح

ملت بر خالف امت که خاستگاه دینی اش را حفظ نموده، توسعه مفهومی بسیاری یافته تا 
، تلقی خاصی از ملت صورت می گیرد که با مفهوم نخستین آن  آنجا که در دنیای معاصر
فاصله بسیاری دارد. »ملت به معنای جدید آن، امر تازه ای است که تاریخ آن از پیدایش 
ناسیونالیسم جدید ـ مکتب ملت ستایی ـ فراتر نمی رود و مربوط به تحوالت فکری، سیاسی 
و اجتماعی اروپا در دو سده اخیر و به خصوص پس از انقالب فرانسه است. به همین دلیل، 
واژه ملت در گذشته، معنای سیاسی امروزین را نداشته و کمابیش برابر با امت یا پیروان دین 

بوده است.5 
بنابراین، با توجه به تلقی جدید از »ملت«، این واژه را می توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف 
گاهی مشترک است. از این پیوند است که احساس  نمود که عامل پیوند آن یک فرهنگ و آ
افراد متعلق آن واحد، پدید می آید. از جمله  تعلق به یکدیگر و احساس وحدت میان 
ویژگی های هر ملت، اشغال یک قلمرو جغرافیایی مشترک و احساس دلبستگی و وابستگی 

به سرزمین معّین است.6 
شهید مطهری)ره( با التفات به همین مسئله که در اصطالح امروز فارسی، این کلمه بکلی 

4.  مجموعه آثار شهید مطهری جلد 14 بخش اول، اسالم از نظر ملیت ایرانی واژه »ملت«، ص 59 -60
5. سید علی قادری، مجموعه مقاالت اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، 1370، ص 375.

6. داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، 1373، ص 306.
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مفهوم مغایری با مفهوم اصلی خود پیدا کرده است می نویسد: » امروز کلمه »ملت« به یک 
که دارای سابقه تاریخی واحد و قانون و حکومت واحد  گفته می شود  واحد اجتماعی 
و احیانا آمال و آرمان های مشترک و واحد می باشند. این اصطالح فارسی یک اصطالح 

مستحدث و جدید است و در واقع یک غلط است. 
در صد سال و دویست سال و هزار سال پیش هرگز این کلمه در زبان فارسی به این معنی 
غلط استعمال نمی شد. گمان می کنم این اصطالح جدید از زمان مشروطیت به بعد پیدا 
که این کلمه را مضاف الیه کلمه دیگر قرار  شده است و ظاهرا ریشه این غلط این بوده 
می داده اند.. اعراب امروز در مواردی که ما کلمه »ملت« را به کار می بریم آنها کلمه »قوم« یا 
کلمه »شعب« را به کار می برند، مثال می گویند: »الشعب االیرانی« و یا »الشعب المصری« و 
غیره. ما که فعال در این بحث کلمه »ملت« و »ملیت« را به کار می بریم، همان مفهوم جدید 

و مصطلح امروز فارسی را در نظر گرفته ایم، خواه غلط و خواه درست.«1
برخالف معنای لغوی، در معنای اصطالحی ملت اختالفات زیادی هم در بین غربیان و 
هم در بین اندیشه غربی و اسالمی وجود دارد. آن گونه که در ادبیات سیاسی شایع است، به 
طور کلی دو تعریف آلمانی و فرانسوی از ملت وجود دارد؛ سنت فکر فرانسوی بر اثر انقالب 
، وحدت و زندگی در سازمان سیاسی را ویژگی و  فرانسه و سنت قرارداد اجتماعی روسو

عنصر اصلی تشکیل ملت می داند. 
به بیان دیگر رشد و تکامل ملت نیازمند تکوین دولت است و مفهوم دولت و سازمان 
سیاسی منطقا و از نظر تاریخی بر مفهوم ملت تقدم دارد. در مقابل، نحله آلمانی قرار دارد که 
به برداشتی فرهنگی و زبان شناختی از ملت عالقه مند است. از این دیدگاه عوامل فرهنگی 

و زبانی عامل اصلی تشکیل دهنده ملت می باشند نه وجود دولت ها. 
ویژگی اصلی هویت ملی، زبان است که دربرگیرنده سنت ها، آداب و رسوم، نمادها و فرهنگ 
و تجربه های مشترک هر قوم است؛ بنابراین احتمال دارد که در درون یک سازمان سیاسی، 
چندین ملت وجود داشته باشد.2 طبق نظریه آلمانی، میان نژادهای بشری سلسله مراتب 
است و به شکل هرم در باال و پایین یکدیگر قرار گرفته اند. در قله این هرم، نژاد آریایی ناب 
است و نژادهای رنگین و دو رگه در سلسله مراتب پایین هرم قرار دارند. نژاد آریایی ناب، نژاد 

ژرمن آلمانی است که ملت آلمان را پدید آورده است. 
اما نظریه فرانسوی، معتقد است که عالوه بر اهمیت نژاد، زبان و دیگر عوامل مادی و معنوی 
همچون احساسات ملی، عوامل تاریخی، اقتصادی و انسانی نیز در تشکیل ملت مؤثرند. 
انگیزه های معنوی به همراه عوامل مادی، احساس همبستگی را در میان اعضای یک 
اجتماع به وجود می آورد و این احساس تعلق به یک جامعه معین که متمایز از جوامع دیگر 

است، پایه و اساس ملت را در روزگار ما تشکیل می دهد.3
ملت  که  دارند  نظر  اتفاق  مساله  این  بر  آلمانی  و  فرانسوی  دیدگاه  دو  هر  آنکه  نتیجه 
مجموعه ای از انسان های تحت حاکمیت یک دولت و تابع قوانین است؛ جالب آنکه 

1.  مجموعه آثار شهید مطهری جلد 14 بخش اول، اسالم از نظر ملیت ایرانی واژه »ملت«، ص 60
2. آندرو هیوود، سیاست، ترجمه عبدالرحمان عالم، 1389، صص 158 تا 163.

3. عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، 1376، ص 135.

بسیاری از اهل نظر بر تقدم دولت بر ملت 
دولت ها،  که  معنا  این  به  دارند؛  تاکید 
ملت ها را می سازند؛ یعنی هر دولت اهالی 
تحت اداره خویش را ملت تعریف می کند 
و بر آن اساس، ملت ظهور می کند و پرورده 
محصول  ملت  دیگر  طرف  از  می شود. 
دورانی خاص)سرمایه داری( و مرحله ای 
مشخص از تحول تاریخی غرب است و 
)قرون  غرب در دوره زمانی عصر استعمار
هیجدهم تا نیمه دوم قرن بیستم(، توانسته 
بود این صورت بندی را به دیگر نقاط عالم 
به  امروزه  که  جایی  تا  بدهد؛  سرایت  نیز 
یکی از اصول مقبول و اجماعی در عرصه 

روابط بین الملل تبدیل شده است.4
به  که  کسی  مهم ترین  اسالم  جهان  در 
»ابونصر  پرداخته،  ملت  اصطالح  تبیین 
چنین  وی  تعبیرات  از  است.  فارابی« 
و  عقاید  مجموعه  »ملت«،  که  برمی آید 
فعالیت های مشترکی است که در قالب 
مقررات مخصوصی ریخته شده و انبوهی 
از مردم برای وصول به هدف معینی به آن 

قواعد ملتزم گردیده اند. 
بر این اساس، واژه ملت در اینجا به معنای 
صاحبان عقیده و قانون است که به جای 
نحوی  به  و  نشسته  قانون  و  عقیده  خود 
تجلی حقوقی پیدا کرده است. مطابق این 
، در واقع »ملت«، التزام جماعتی از  اعتبار
مردم به این مقررات و هدف مشترکی که 
را ترسیم  آورده است و هویتی  گرد  را  آنها 
دیگر  هویت های  از  را  آنان  که  می کند 

متمایز می کند، خواهد بود. 
است  سّیال  مفهومی  »ملت«  بنابراین، 
در  و  رفته  فراتر  حقوقی  حیطه های  از  که 
عرصه های اجتماعی منعکس می شود.5  
در  ملت  مفهوم  دیدگاه،  این  برخالف 
و  مسلمانان  بین  رایج  امروزین  اصطالح 
تاثیر  تحت  فارسی،  زبان  در  همچنین 
به  مشروطه،  واقعه  همچون  رویدادهایی 
از معنای اصلی خود خارج شده و  کلی 

تا جامعه جهانی،  از جامعه بین المللی  بوزان بری،   .4
ترجمه محمد علی قاسمی، 1388، ص 139.

5. عبدالمحسن مشکوه الدینی، ملت و ارکان پایداری 
آن در متون فارابی، 1353، ص 13.

آن گونه که در ادبیات سیاسی شایع است، به طور کلی دو تعریف آلمانی و فرانسوی 
از ملت وجود دارد؛ سنت فکر فرانسوی بر اثر انقالب فرانسه و سنت قرارداد اجتماعی 
روسو، وحدت و زندگی در سازمان سیاسی را ویژگی و عنصر اصلی تشکیل ملت می 
داند. اما نظریه فرانسوی، معتقد است که عالوه بر اهمیت نژاد، زبان و دیگر عوامل 
مادی و معنوی همچون احساسات ملی، عوامل تاریخی، اقتصادی و انسانی نیز در 

تشکیل ملت مؤثرند.
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در معنایی مشابه آنچه اعراب به آن »قوم« 
یا »شعب« می گویند)مشابه همان دولت 

غربی(، به کار می رود.1 

3.تفاوت ها و شباهت ها

در ادبیات قرآنی و تفسیری، دقت مفهومی 
از  ملت  و  امت  مفهوم  دو  میان  خاصی 
هر  چراکه  ندارد،  وجود  اصطالحی  منظر 
دو واژه، متناظر به عقیده دینی هستند؛ اما 
مفهوم ملت در اندیشه سیاسی اسالمی 
دامنه  سیاسی،  فالسفه  آراء  در  به ویژه 
گسترده تری پیدا نموده و از معیار عقیده 
و حوزه شریعت فراتر می رود که در نتیجه، 
عنوان  به  امروزه  که  آنچه  با  ملت  مفهوم 
برداشت حقوقی از »ملت« وجود دارد، در 

یک راستا قرار می گیرد.2 
و  »امت«  ماهوی  تفاوت  خصوص  در 
واژه  خالف  بر  که  گفت  می توان  »ملت« 
قلمرو  و  سرزمین  عنصر  با  که  »ملت« 
معنا  و  بوده  همراه  خاصی  جغرافیایی 
عرف  در  اینک  و  می کند  پیدا  مفهوم  و 
رسمیت  به  خارجی  و  داخلی  حقوق 
شناخته می شود، »امت« با عنصر عقیده 

و آرمان، پیوند خورده است.
اما »ملت« با ویژگی هایی چون فرهنگ، 
زبان، تاریخ و نژاد، قومیت مشترک تعریف 
کید  می شود، »امت« بر وحدت عقیده، تأ
از  را  تقسیم بندی  مبانی  دیگر  و  دارد 

مختصات جوامع »جاهلی« می داند.3 
و  شهروندی  قبیل  از  مباحثی  بنابراین، 
تابعیت که امروزه از ملزومات بحث ملت 
و  سیاسی  اندیشه  در  نحوی  به  است، 
حقوقی، قابلیت طرح پیدا می کنند؛ حال 
قرآنی،  خاستگاه  »امت«  اصطالح  آنکه 
هویت و جوهره دینی خود را حفظ نموده 
و با مقوالتی مانند »تابعیت« و »شهروندی« 

دوباره،  نگاهی  ت، 
ّ
مل و  اّمت  آراسته،  1. حسین جوان 

فصلنامه حکومت اسالمی، شماره 16، 1379.
2. حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، 1380، ص 

.28
در  ملت  و  امت  دیالکتیک  قاسمی،  محمدعلی   .3
آراء امام خمینی، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش49، 

1385، ص 18.

چندان همدلی نمی کند.4
م را به دو 

َ
که فقها، عال امت خواستگاه و تلقی اسالمی دارد و بر اساس همین واژه است 

مجموعه بزرگ یعنی داراالسالم و دارالکفر تقسیم می کنند؛ اما ملت پدیداری محصول تحول 
و تطور تاریخی مغرب زمین است که اغلب محققان و متخصصان حوزه های علوم انسانی، 
ظهور آن را ناشی از تکوین بورژوازی و شکافتن پوسته فدرالیسم، در نتیجه انقالب صنعتی 

می دانند که سمبل حقوقی آن قرارداد وستفالیاست.5  
به بیان دیگر در حالی که ملت با ویژگی هایی همچون فرهنگ، زبان، تاریخ و نژاد و قومیت 
مشترک تعریف می شود، امت بر وحدت عقیده تاکید دارد و دیگر مبانی تقسیم بندی 
که دینی جاودانی و جهان شمول است و  جوامع را جاهلی می داند.6 اسالم از آن جهت 
جامعه بشری را مخاطب خویش می داند، بدون توجه به مرزهای سرزمینی و تفاوت های 
نژادی، زبانی، ملی و فرهنگی از میان همه انسان ها سربازگیری می کند و نام »امت واحده« 

را بر پیروان خویش می نهد. 
این مفهوم به کلی با مفهوم شهروندی »ملت« که افراد را به دولت حاکم در یک سرزمین 
معین مرتبط می سازد، متفاوت است.عالوه بر این تفاوت ماهوی امت و ملت، می توان به 

برخی دیگر از تفاوت های این دو اشاره کرد:7
1.اعضای یک امت به دلیل پیوند عمیق فکری در یک مسیر و در راستای یک هدف 

متعالی گام برمی دارند؛ اما ملت مجموعه ای متفرق از نظر دیدگاه، مسیر و هدف است.
2.هدف گذاری واحد مبتنی بر مفهوم امت موجب می شود تمام افراد برای رسیدن به آن 
همراه و یاور یکدیگر باشند و احساس اشتراک کامل حاصل شود، این در حالی است که 
جز در موارد معدود هدف مشترک در مقیاس ملت شکل نمی گیرد و به همین دلیل افراد 

اشتراک و یکپارچگی کامل ندارند.
3.مجموعه تفکیک شده بر اساس مفهوم ملت به دلیل تفاوت های فکری موجود در آن 
زمینه های انزوا و فردمحوری را ایجاد و تشدید می کند که این به بیگانگی اجتماعی یک 
کامًال متفاوت است.  ملت منجر می شود؛ اما در واحد برآمده از نگاه امت پایه این امر 

اشتراک فکری ماهیت اجتماع را تقویت و ارتباطات را گسترده تر می کند.
که  بر منافع و عمومًا یک طرفه و موقت است، در حالی  4.رابطه حاکم و ملت مبتنی 
به دلیل اهمیت پیوندهای اعتقادی در امت، تمام افراد در تمام زمان ها مکلف و موظف به 

پاسداری و نظارت بر حکومت و حاکمان هستند تا از مسیر صحیح و معین خارج نشود.
5.رابطه حاکم و مردم یک رابطه نه صرفًا سیاسی که رابطه ای دینی و برخاسته از ادله شرعی 
است به همین دلیل مردم موظف به نظارت بر حکومت در انجام تمام وظایف دینی و 
اعتقادی خود هستند و هرگونه خطا و سهل انگاری باید توسط افراد جامعه شناسایی، 

گوشزد و در صورت نیاز برخورد شود.
6.مدل سیاسی مبتنی بر دیدگاه مدرن با محوریت ملت، مدل دولت_ملت است اما مدل 

4. امان اهلل شفایی، مفهوم شناسی»امت« و نسبت آن با »ملت«، خبرگزاری فارس، 18 اسفند 1394.
، 1387، ص 8. 5. احمد نقیب زاده، تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از وستفالی تا امروز

6. محمدعلی قاسمی، دیالکتیک امت و ملت در آراء امام خمینی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 49، ص 135.
7. علیرضا داوودی لیمونی، نقش هویت ساز مفهوم امت اسالمی در آموزه های دینی، پرتال امام خمینی، 7 آذر 1400.

هدف گذاری واحد مبتنی بر مفهوم امت موجب می شود تمام افراد برای رسیدن به آن 
همراه و یاور یکدیگر باشند و احساس اشتراک کامل حاصل شود، این در حالی است 
که جز در موارد معدود هدف مشترک در مقیاس ملت شکل نمی گیرد و به همین دلیل 

افراد اشتراک و یکپارچگی کامل ندارند.
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سیاسی در نظریه امت، مدل امام_امت است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
در ساختاری نوین و امروزین تبلور و جاری شده است.1 

بنابراین به نظر می رسد ملی گرایی با دالئل متعدد با نظریه امت از منظر اسالم ناسازگار است. 
کید بر حاکمیت سکوالریسم و جزء گرایی تنگ نظرانه در تضاد با نظام  ملی گرایی به دلیل تأ
شریعت جامع و جهان گرای اسالمی قرار دارد. هانتینگتون در اینباره می نویسد: »حاکمیت 
نظریه »ملت – دولت« با اندیشه حاکمیت خداوند و تقدم امت سازگاری ندارد. اندیشه 

امت، مفهوم ملت – دولت را بخاطر وحدت جهان اسالم، نفی می کند..«.2

4. نسبت سنجی مفهومی »امت« و »ملت«

بیان شد که احیای امت اسالمی و نجات ملل مستضعف در جهان، یکی از آرمان ها و 
ضروریات امروز ما به شمار می رود؛ حال این سوال مطرح می شود که در صورت تحقق چنین 
وحدتی و احیای امت اسالمی، وضع ملت ها و ملیت چه خواهد شد؟ آیا باید همگی اقوام 
و ملل مسلمان از هویت قومی)محلی( خویش چشم بپوشند و در هویتی واحد مستحیل 
شوند؟ یا اینکه استقالل آنها مانع از پیوستن به جرگه امت اسالمی خواهد شد؟ در پاسخ به 

این سوال باید 4 نسبت محتمل الوقوع بین دو مقوله امت و ملت را بررسی کنیم: 
1.همسویی منافع »امت« و »ملت« نسبت به مورد خاص.

2.همسویی مضاّر »امت« و »ملت« نسبت به مورد خاص.
3.تقابل منافع »امت« در موردی خاص با »ملت«.
4.تقابل منافع »ملت« در موردی خاص با »امت«.

در صورتی که این موارد در دو ُبعد داخلی و عرصه بین المللی مطرح شوند، صورت هاى 
مسأله، هشت صورت خواهد بود و اگر به هر یک از این هشت صورت از دو منظر »مبانی 
دینی« و »موازین حقوقی« نگریسته شود، مجموعًا شانزده صورت وجود خواهد داشت. حکم 
هشت صورت از این شانزده صورت روشن است؛ چرا که در موارد همسویی منافع »امت و 
ملت« در مورد پدیده اى یا فرض همسویی مضاّر آنها در مورد پدیده اى چه در بعد داخلی و 
چه در بعد بین المللی، چه از نظر موازین حقوقی و چه از نظر مبانی دینی، هیچ گونه مشکل 

و اختالفی وجود نخواهد داشت. 
مشکل در جایی بروز می کند که میان منافع »ملت« و »امت« نوعی تقابل در مورد پدیده اى 
وجود داشته باشد. در اینگونه موارد چه باید کرد؟ از نظر مبانی دینی کدام یک بر دیگرى 
مقدم می گردد؟ از نظر موازین حقوقی کدام یک بر دیگرى مقدم می گردد؟ در مورد سؤال 
اول پاسخ واضح است؛ زیرا با توجه به اصالت »امت« در فرهنگ دینی در مقابل عنصر 
»ملت« به هنگام تزاحم یا تعارض، علی القاعده تردیدى در تقدیم جانب »امت« وجود 
نخواهد داشت و اساسًا تفاوت نظام اسالمی با غیر اسالمی در همین امر ظاهر می گردد. 
آرى در مواردى که تقدیم منافع اّمت اسالم و چشم پوشی از منافع ملی، موجبات تزلزل در 
ارکان حاکمیت و اساس نظام اسالمی را فراهم آورد، دیگر نمی توان منافع »اّمت« را بر منافع 

ت« ترجیح داد. 
ّ
»مل

از نقطه نظر موازین حقوقی و قانون اساسی در نظام هایی که در قانون اساسی خود تنها بر 
کید کرده اند، باز مسأله روشن است؛ زیرا این نظام ها در »حقوق  عنصر »ملت« تکیه و تأ
اساسی« خود براى »امت« محلی از اعراب قایل نشده اند، پس ترجیح با جانب »منافع 
ملت« خواهد بود؛ اما در قانون اساسی جمهورى اسالمی ایران که هر دو عنصر »امت« و 
»ملت« به رسمیت شناخته شده اند، به هنگام »تزاحم یا تعارض منافع« تکلیف چیست؟ 

1. حمید پارسانیا، تکون جهانی امت اسالمی، روزنامه فرهیختگان، 29 بهمن 1398.
2. ساموئل هانتینگتون، برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول، 1378 

ص279 -423.

در این باره سه نظر کلی وجود دارد:

الف(تقدم امت

برخی معتقدند که به دو دلیل می توان در 
اینجا نیز »منافع امت را بر ملت« ترجیح 

داد:3
این  بر  اساسی  قانون  بر  حاکم  روح  اوًال، 

برترى شهادت می دهد.
ثانیًا، آنچه از اصل چهارم قانون اساسی 
می شود،  استفاده   ، مادر اصل  عنوان  به 
ترجیح جانب منافع »امت« می باشد. این 
تزاحم یا تعارض، فرع بر تزاحم یا تعارضی 
موازین  تعارض  یا  »تزاحم  یعنی  کلی تر 

شرعی با منافع ملی« است. 
خاطر  به  رشدى  سلمان  قتل  فرمان 
اصرار  پیامبراکرم)ص(،  سّب  و  ارتداد 
اعالمیه  با  که  الهی  حدود  اجراى  بر 
ندارد،  همسویی  بشر  حقوق  جهانی 
و  آزادى بخش  نهضت هاى  از  پشتیبانی 
اشغالی  سرزمین هاى  در  انتفاضه  بویژه 
فلسطین، موضع گیرى در برابر قدرت هاى 
کشورهاى دیگر  که  استکبارى در فرضی 
- نه کشور ما - را مورد تعرض قرار دهند و 
صدها نمونه از این قبیل، بر مبناى منافع 

ملی غالبًا غیرمنطقی به نظر می رسند.

ب(تقدم ملت

تزاحم،  صورت  در  که  معتقدند  برخی 
پاسداشت حقوق ملت ها مقدم بر حقوق 
امت اسالمی است. مهمترین دلیل اینان 
ناممکن بودن تقدم امت در تاریخ سیاسی 

معاصر جهان است.4 
توضیح آنکه تقدم امت در دوران سنتی 
گرداننده عرصه  کفر  که دو امت ایمان و 
بین المللی بودند، امری پسندیده و مطلوب 
دولت ها  این  کنونی  جهان  در  اما  بود؛ 
تنظیم  در   را  اصلی  نقش  که  هستند 

مناسبات بین المللی بازی می کنند. 
به  دیگر  بار   ، بشر تاریخ  پایان  در  شاید 
هویت عام و مشترك بشر برگردیم و مرزهای 

ت، نگاهی دوباره، 
ّ
3. حسین جوان آراسته، اّمت و مل

فصلنامه حکومت اسالمی، شماره 16، 1379. 
4. احمد زیدآبادی، یادداشت با عنوان در باِب تفاوِت 

حقوقی امت و ملت، کانال تلگرامی جمهوریت.
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جغرافیایی از بین بروند و همه انسان ها در 
بزرگ  سراسر جهان یك واحد اجتماعی 
تلقی شوند؛ اما اکنون چنین نیست و ما در 
کشورها شاهد  درون مرزهای جغرافیایی 
حضور ملت هایی هستیم که چه بسا دین 
و نژاد و فرهنگ واحدی هم ندارند اما خود 

را متعلق به یك کشور معین می دانند. 
در جهان اسالم با مردم مسلمانی مواجه 
هستیم که در ده ها کشور اسالمی پراکنده 
هستند و هرچند دین و کتاب و پیامبر و 
قبله واحدی دارند اما به دالیل مختلف 
و  سلیقه  و  عملکرد  و  مواضع  دارای 

کارکردهای متفاوت و مختلفی هستند.
با  دولت های حاکم بر مسلمانان جهان 
یکدیگر همسو و همسود نیستند و حتی 
اگر در قالب کنفرانس کشورهای اسالمی 
در کنار هم قرار بگیرند، باز هم اختالفات 
منافع میان آنها باقی است. اگر واقعیت 
محوربودن  جهانی  مناسبات  در  موجود 
در  صورت  آن  در  باشد،  ملت   - دولت 
اهداف  یا  ملی  اهداف  میان  انتخاب 
را  ملی  اهداف  باید  قطعا  ایدئولوژیك 

ترجیح بدهیم.1 

ج( دیالکتیک و تعامل طرفینی

گروهی  برخالف قائلین دو دیدگاه قبلی، 
دیگر بر این عقیده اند که نباید این مساله 
را به سادگی مالحظه کرده و دو مقوله امت 
و ملت را به آسانی از یکدیگر قابل تفکیک 

دانست. 
از نظر اینان، ملت ها امروزه هسته مرکزی 
تشکیل امت بوده و آن را آبیاری می کنند؛ 
از طرف دیگر امت نیز می تواند امنیت، 
کند؛  اقتدار و هویت ملت ها را تضمین 
احیای  دغدغه مندان  از  هیچکدام  لذا 
امت اسالمی از سیدجماالدین اسدآبادی 
تـا مقام معظم رهبری، نـه تنهـا مخالفتی با 
ی گرایی عقالنی و منطقی ابراز نکرده اند 

ّ
مل

بلکه آن را وسیله ای برای مقابله با اسـتعمار 
جوامع  آحاد  بین  در  همگرایی  ایجاد  و 

1. علی شکوهی، یادداشت با عنوان »امت و امامت« یا 
»دولت - ملت«؟، روزنامه اعتماد، 23 آذر 1400.

مسلمان می دانند.2 
به طور کلی قائلین به مقوله دیالکتیک بین امت و ملت، به تبیین چند مساله اساسی می پردازند:

یک: توجه اسالم به شاخصه های ملی

طبق شهادت تاریخ، اسالم از منشا، بر پایه یک ملت خاص استوار بوده و برخی از احکام 
کرده است. همچنین با وضع  خود را بر اساس شاخصه های ملی همان فرهنگ صادر 
احکام متغیر این اجازه را به متولیان دین داده تا در مواردی بر اساس منافع و شرایط ملی، 

احکام تازه ای را صادر نمایند. 
از طرف دیگر خداوند نفس تعدد و اختالف اقوام و ملل را در قرآن امر مطلوبی در جهت 
بهتر شناخته شدن آنها می داند و از آن تجلیل می نماید. از این رو می توان ادعا کرد که اسالم 
برخالف ادیان دیگر با انعطاف پذیری که دارد، تحمل سنت های مختلف ملی را داشته 
و حتی برخی را تا این حد جسور ساخته که در پی تطبیق نظریه »جهان وطنی« بر مبانی 
اسالمی برآیند.3 البته در بین اندیشمندان مسلمان نیز افرادی مثل غزالی سعی کرده اند تا 

واقعیت نظم اسالمی را منتشر در سنت ها و مراکز قدرت متعدد ببینند.4 

دو: ارتباط منافع ملی با هویت فرهنگی

برخالف تصور برخی که منافع ملی را محدود در حفظ موجودیت، استقالل، تمامیت ارضی 
و امنیت کشور می دانند،5 باید حیطه های دیگری همچون توسعه اقتصادی، منطقه نفوذ، 

دفاع از ارزش ها و نیز دفاع از اتباع خود در خارج از مرزها را نیز وارد در این حوزه دانست.6 
ی دارای بار ارزشی 

ّ
ی به این دلیل است که اوًال، مفهوم منافع  مل

ّ
این بسط و گستره منافع  مل

ی می باشند؛ ثانیًا، رابطه 
ّ
است و هر یك از دولت ها، دارای برداشت خاصی از منافع  مل

ی و میزان برخورداری دولت ها از قدرت و توانایی 
ّ
مستقیمی میان حوزۀ اطالق منافع  مل

وجود دارد؛ یعنی با افزایش قابلیت های نظام، امکان دارد، تعریف مجددی از هدف ها و 
ی، براساس ویژگی های ساختاری و مختصات نظام 

ّ
ی به عمل آید، ثالثًا، منافع  مل

ّ
منافع  مل

ایدئولوژیك، تعبیر و تفسیر می شود.7 
گستره، معموال منافع ملی را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم  به منظور فهم بهتر این 
می کنند. منافع مادی به معنای شرایط یا امتیازات ملموس و عینی، مانند تمامیت ارضی 
و توسعه اقتصادی است و عناصر معنوی آن شامل ارزش هایی مانند فرهنگ، استقالل، 

ی و ایدئولوژی یا نظام ارزشی است.8 
ّ
حاکمیت مل

2. محسن اسکوئی، ملی گرایی و وحدت اسالمی، تعامل یا تقابل؟، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 40، زمستان 1388.
3. Piscatori, 1986, p 40-75.

4. مسعود شهرام نیا، تعامل و تقابل ملی گرایی و اسالم گرایی در ایران، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، شماره 5، 
تابستان 1392.

5. هوشنگ عامری، اصول روابط بین الملل، 1370، ص 176.
ی و نظام بین المللی، 1374، ص 38.

ّ
6. جلیل روشندل، امنّیت مل

7. غالمرضا علی بابایی، فرهنگ روابط بین الملل، 1387، ص 324.
ی و مصالح اّمت  اسالمی، فصلنامه پاسخ، شماره 14، تابستان 1398.

ّ
8. ابوالحسن بکتاش، منافع  مل

وقتی از منافع ایران اسالمی سخن به میان می آید، مقصود، تنها جغرافیا و خاك نیست؛ 
کمتر از یك دهه سابقۀ حیات، قابل  که این مشخصه ها برای دولت هایی با  چرا 
تعریف است و عالوه بر این شاخصه ها، شاخصه های دیگری از جنس هویتی و 
ی ما عالوه بر 

ّ
تمدنی نیز از جمله منافع یك ملت می باشد. بنابراین حفظ منافع  مل

 در قالب حفظ و 
ً
شاخصه های حیاتی آن، همچون؛ تمامیت ارضی، امنیت و..، یقینا

ی، دینی و انقالبی ما معنا می یابد.
ّ
حراست از هویت مل
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در این میان، آنچه که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط و به هم پیوستگی 
ی، نه تنها جدا از هویت  

ّ
ی در یك جامعه است؛ به گونه ای که منافع  مل

ّ
ی با هویت  مل

ّ
منافع  مل

ی، مبتنی بر شناخت همین هویت 
ّ
ی یك جامعه نیست، بلکه اساسًا، شناخت منافع  مل

ّ
مل

ی آن تعریف می شود و درك 
ّ
ی در یك جامعه، با هویت  مل

ّ
می باشد، به عبارت دیگر منافع  مل

ی و برآمده از ارزش های یك جامعه است. 
ّ
، مستلزم درك هویت  مل ی یك کشور

ّ
منافع  مل

این هویت مجموعه ای از ارزش های انسانی و دینی است که مردم آن را باور دارند و با آن 
ی را دور از هویت و ارزش های 

ّ
رفتار خود را شکل داده اند، بدون تردید نمی توان منافع  مل

ی 
ّ
مردم آن ملت دانست، چنانکه مقام معظم رهبری فرمودند: »آن  وقتی منافع، واقعًا منافع  مل

ت در تعارض نباشند«1 
ّ
هستند که با هوّیت مل

تی 
ّ
ی ما چه جوری تعریف می شود؟ ما مل

ّ
همچنین در جای دیگر می فرمایند: »هویت  مل

هستیم مسلمان، ریشه دار در تاریخ، و انقالبی؛ این هویت ما است. مسلمانی ما، عمق 
ت ما را تشکیل می دهد«.2

ّ
تاریخی ما و انقالبی بودن ما سه  عنصر اصلی است که هوّیت مل

ی با فرهنگ، گره خورده است و فرهنگ یك جامعه، به خصوص 
ّ
، هویت  مل به بیان دیگر

جامعه ما، آمیخته ای از باورها و ارزش های انسانی و دینی و رفتارهای برآمده از آن است که 
ی مردم ما را شکل داده است. 

ّ
هویت  مل

بنابراین، فرهنگ را باید مهم ترین و غنی ترین منبع هویت دانست؛ زیرا فرهنگ، توانایی 
 ، چشمگیری در تأمین نیاز انسان ها به متمایزبودن و ادغام شدن در جمع دارد؛ به بیان دیگر
فرهنگ، منبعی تفاوت آفرین و در عین حال، انسجام بخش است و شیوۀ زندگی خاصی 
را می سازد که نه تنها امکان هویت یابی را فراهم می کند، بلکه به زندگی انسان ها نیز معنا 
می دهد. از طرف دیگر فرهنگ اسالمی به دلیل جنبه های ارزشی فرامکانی و فرازمانی که 

دارد، توانایی اختالط با فرهنگ های ملی مختلفی همچون فرهنگ ایرانی را داراست. 
، هویت  ی، سخن به میان می آید، ناگزیر

ّ
این اختالط تا حدی است که هرگاه از هویت  مل

ی، هویت اسالمی نهفته است. البته 
ّ
اسالمی نیز مطرح خواهد شد و به عبارتی، در هویت  مل

کید بر یکی از این هویت ها به معنی نفی دیگری نیست؛ لکن بر کسی پوشیده نیست که  تأ
ی 

ّ
هویت فرهنگی یك ملت، آن فرهنگی است که در جانش ریشه دوانیده است و هویت  مل

این مردم، اسالم است.3
وقتی از منافع ایران اسالمی سخن به میان می آید، مقصود، تنها جغرافیا و خاك نیست؛ چرا 
که این مشخصه ها برای دولت هایی با کمتر از یك دهه سابقۀ حیات، قابل تعریف است و 
عالوه بر این شاخصه ها، شاخصه های دیگری از جنس هویتی و تمدنی نیز از جمله منافع 

یك ملت می باشد. 
در این میان تنها حفظ و صیانت از مرزهای جغرافیایی و زمینی این مرز و بوم مطرح نیست، 
ی به شمار می رود و حراست از 

ّ
بلکه حفظ امنیت وجودی ما، که یکی از مؤلفه های منافع  مل

کیان هویتی و تمدنی ایران اسالمی مطرح است. 
عالوه بر اینها، اسالم و انقالب اسالمی نیز بافت هویتی ایران را پرمعناتر کرده است؛ بنابراین 
 ،.. ی ما عالوه بر شاخصه های حیاتی آن، همچون؛ تمامیت ارضی، امنیت و

ّ
حفظ منافع  مل

ی، دینی و انقالبی ما معنا می یابد.
ّ
یقینًا در قالب حفظ و حراست از هویت مل

سه: مراتب داشتن منافع ملی

گرچه آرمان نهایی اسالم دربارۀ مناسبات انسانی، رسیدن به اّمت واحد بشری است و در 
همین راستا، مصالح اّمت  اسالمی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ لکن نکتۀ اساسی 

.96/2/22  .1
2. همان.

ی و مصالح اّمت  اسالمی، فصلنامه پاسخ، شماره 14، تابستان 1398.
ّ
3. . ابوالحسن بکتاش، منافع  مل

این است که به میزان اهمیت و به نسبت 
دسترسی به این مقاصد، باید اهداف مورد 

نظر را رتبه بندی کرد.
سطح  سه  در  ی 

ّ
مل منافع   روی ،  این  از   

مهم  »منافع  حیاتی«،  و  وجودی  »منافع 
رتبه بندی  جهانی«  »منافع  و  اساسی«  و 
برای  می بایست  منظر  این  از  و  می شود 
»منافع  کوشید.  آن  حفظ  و  دستیابی 
وجودی و حیاتی« مانند استقالل سیاسی 
و تمامیت ارضی را ارزش هایی بدانیم که 
، به آن بستگی  کشور بقاء و ادامه حیات 
در  کشور  موجودیت  آنها،  بدون  و  دارد 

معرض خطر قرار می گیرد. 
ارزش هایی  از  دسته  آن  اساسی«  »منافع 
قابل  زیاد،  اهمّیت  وجود  با  که  هستند 
و  توسعه  جمله:  از  هستند،  مصالحه 
از  برخورداری  و  اقتصادی  پیشرفت 
»منافع  نهایت  در  دنیا.  روز  فناوری های 
نیز  و  اّمت  اسالمی  مصالح  جهانی« 
حضور و عضویت در مجامع جهانی را در 

برمی گیرد. 
با توجه به این که مصالح اّمت  اسالمی در 
ی و ارزش های انسانی و اسالمی 

ّ
اهداف مل

ی شمرده 
ّ
ما تعریف می شود، از منافع  مل

ی 
ّ
شده و می تواند با سطوح دیگر منافع  مل

تزاحمی نداشته باشد؛ چرا که این سطوح، 
دیده   » مقدور »قدر  و  دسترسی  میزان  به 
شده اند و در مرتبه خود، قابل تحقق بوده 
و در این مرتبه با سطوح دیگر مزاحمتی 
ندارند؛ همانطور که امام خمینی)ره( روزی 

اینگونه می فرمایند: 
ت ایران است که باید به 

ّ
»اصل؛ منافع مل

بهترین وجه رعایت شود«4 و در جای دیگر 
باید  ما  خارجی  »..سیاست  می فرمایند: 
حفظ  و  استقالل  آزادی،  حفظ  برمبنای 

مصالح و منافع امت اسالمی باشد«.5 
این نشان می دهد در سیاست گذاری ها و 
نیز در عرصه عمل، چه در سیاست داخلی 
و چه سیاست خارجی، رعایت سطوح، 
ی الزم است و 

ّ
مراحل و یا مراتب منافع  مل

، ج5، ص474. 4. . صحیفه نور
5. . همان، ج4، ص414.
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این مهم، منافاتی با اهداف و آرمان های 
انقالب و نظام جمهوری اسالمی ندارد.

چهار: وابسته بودن منافع فراملی به منافع 
ملی

ی 
ّ
در فقه شیعه، مرز مسؤولیت های فرامل

به  اسالمی  دولت  خارجی  سیاست  در 
دو  بر  مبتنی  وابسته،  متغیر  یک  عنوان 

متغیر مستقل والیت و دفاع می باشد. 
تعریف  نوع  با  متناسب  اساس  این  بر 
والیت در عصر غیبت به لحاظ حدود آن، 
از اطالق گرفته تا دولت عرفی و از نصب 
تا انتخاب و وکالت، و نیز تعریف و تعیین 
حدود دفاع، از مرزهای ملی گرفته تا گستره  
مظلومان عالم، مرز و میزان مسؤولیتهای 

ی دولت اسالمی تغییر می کند.1 
ّ
فرامل

به عنوان نمونه طبق نظریه  نصب، فقیه 
در  مسلمانان  کلیه   به  نسبت  حاکم، 
میکند  پیدا  والیت  جهان،  نقاط  اقصی 
آن  خود  که  چند  هر  دارد،  ومسؤولیت 
مسلمانان به این امر توجه نداشته و یا حتی 
سرباز زنند. در مقابل، در نظریه  انتخابی 
ی 

ّ
فرامل مسؤولیتهای  حدود  فقیه،  والیت 

کشورانتخابکننده  مردم  نظر  به  بستگی 
فقیه دارد و او مبسوط الید نیست.

که  میباشد  دفاع   ، دیگر متغیرتأثیرگذار   
گستره  آن  نظر متفکران اسالمی در مورد 

متفاوت است. 
برخی دایره  آن را وسیع در نظرمی گیرند؛ 
مثًال نجات مظلومین مورد تجاوز در جهان 
را واجب و از مصادیق دفاع بر می شمرند. 
دیدگاهی  چنین  که  است  روشن 
مسؤولیت های  مصادیق  توسعه دهنده  
مقابل،  در  است.  اسالمی  دولت  ی 

ّ
فرامل

دیدگاهی که دفاع را محدود به حفاظت و 
ی 

ّ
صیانت از دولت اسالمی و مرزهای مل

را تحدید می کند و  این وظایف  میداند، 
یا حتی در نظریه  وکالت و دولت  عرفی 
می توان به حذف این مسؤولیت ها رسید.2

ی 
ّ
فرامل مسئولیت های  حقیقت،  صادق  سید   .1

درسیاست خارجی دولت اسالمی، 1376، صص 29 
و 30.

2. همان، ص 237.

نتیجه گیری

کرد که منافع امت اسالمی و منافع ملی کامال  بعد از بیان این چند مساله باید اعتراف 
مندمج در یکدیگر بوده و رابطه دیالکتیکی با هم دارند. از این رو در فرض تزاحم ارزش های 
ی، در واقع این تزاحم 

ّ
دینی و یا به اصطالح ایدئولوژیك با دیگر گزینه های اساسی منافع  مل

به معنای تزاحم اجزاء یك مجموعه با یکدیگر خواهد بود که با توّجه به تقدم و تأّخر مراتب و 
سطوح آن، باید در جهت رفع این تزاحم و یا تقدم یکی بر دیگری اقدام نمود. 

اهدافی که »جمهوری اسالمی« در سطح اّمت  اسالمی دنبال می کند، تعارضی با منافع  
ی در هر جامعه ای مبتنی بر ارزش های آن جامعه می باشد؛ 

ّ
ی ندارد؛ چرا که منافع  مل

ّ
مل

ی آن را شکل می دهد و در قالب ایدئولوژی، موجب 
ّ
همان ارزش ها و باورهایی که هویت  مل

ی 
ّ
انسجام آن جامعه می گردد، این ارزش ها، در سیاست گذاری ها برای وصول به اهداف مل

جهت دهنده است.
ی بشمار می روند؛ از این روی، با توجه به مراحل 

ّ
این اهداف نیز از مولفه های مراتب منافع   مل

ی، نسبت به مولفه های خود دارد، می توان گفت رویکردهای 
ّ
و سطوح مراتبی که منافع   مل

جمهوری  اسالمی، نسبت به اقتضائاتی که در سطح اّمت  اسالمی طلب می کند، با اهداف 
ی، تعارض و منافاتی نخواهند داشت.3

ّ
و منافع   مل

3. محمود پروانه، دیالکتیک تنافع، دوفصلنامه انسان پژوهی دینی، شماره 17 و 18، اسفند 1387.

ی در سیاست خارجی دولت اسالمی به عنوان 
ّ
در فقه شیعه، مرز مسؤولیت های فرامل

یک متغیر وابسته، مبتنی بر دو متغیر مستقل والیت و دفاع می باشد. بر این اساس 
متناسب با نوع تعریف والیت در عصر غیبت به لحاظ حدود آن، از اطالق گرفته تا 
دولت عرفی و از نصب تا انتخاب و وکالت، و نیز تعریف و تعیین حدود دفاع، از 
ی دولت 

ّ
گرفته تا گستره  مظلومان عالم، مرز و میزان مسؤولیتهای فرامل مرزهای ملی 

اسالمی تغییر می کند.
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فصل دوم

امت سازی؛ از دیروز تا امروز



پروژه امت سازی مقوله ای نیست که بتوان 
انکار  اسالم  دین  تاریخی  سیر  در  را  آن 
کرد؛ پیوندهای مهم و مشترک مسلمین 
نشان از به ثمر نشستن تالش های پیامبر و 
اهل بیت و مجاهدان اسالم برای تشکیل 

امت بزرگ اسالمی دارد. 
است  پارادایم  یک  »امامت-امت«  نظام 
که در ذیل آن حکومت اسالمی »دولت-
« مدینه پیامبراسالم)ص( با رفراندوم  شهر
تاریخی اهالی مدینه محقق شد و در سال 
35 هجری قمری مرحله دیگری از آن در 
همان  توسط  فدرالی«  »نظام  یک  قالب 
مردم و نمایندگانی که از سرتاسر مملکت 
گسترده اسالمی از آفریقا، آسیا تا مرز هند و 
چین در اعتراض به خلیفه سوم، مطالبه 

حق و عدالت داشتند، انتخاب شد. 
سومین جلوه نظام امامت و امت در عصر 
غیبت بعد از پیروزی انقالب اسالمی در 
و  شد  محقق  اسالمی  جمهوری  قالب 
چهارمین و کامل ترین تجلی چنین نظامی 
تحقق  )عج(  عصر امام  ظهور  عصر  در 

خواهد یافت.1 
پایه  بر  که  اسالم  سیاسی  فلسفه  امروزه 
محور  بر  و  جهان  از  واقع بینانه  شناخت 
حکم  گرفته،  شکل  توحیدی  آرمان های 
به  اسالمی  کشورهای  تمام  که  می کند 
عنوان جزئی از پیکره واحد »امت اسالمی« 
تحکیم  راه  در  جهانی  تالش  یک  در 
وحدت اسالمی و اعتالی اسالم در برابر 

کفر بکوشند. 
این نظریه مبتنی بر ایجاد مرزهای عقیدتی 
و پیوندهای ایدئولوژیک بر اساس اسالم، 
یکپارچگی جهان اسالم را با رعایت تنوع 
فرهنگی و قومی و سرزمینی زمینه سازی 

می کند. 
اگر مسلمانان از مرزهای ملی عبور نموده 
و مصالح کلی جهان اسالم را در اولویت 
کاری خود قرار دهند، با توجه به فرهنگ 
و  سرزمینی  موقعیت های  و  اسالم  غنی 
قرار  اسالم  جهان  اختیار  در  که  راهبردی 

1. محسن مهاجرنیا، نظام والیت فقیه همان نظام امامت 
است، خبرگزاری ایکنا، 25 مهر 1400

دارد و ذخایر و منابع طبیعی که مسلمانان در اختیار دارند، می توانند در معادالت جهانی 
تعین کننده بلکه تصمیم گیرنده باشند. 

با تعمق در مفهوم امت و ورود این اندیشه درحوزه حقوق، سیاست و اجتماع، جهان اسالم 
و مسلمانان می توانند به قدرتی بالمنازع تبدیل شوند و الگویی برای جامعه بشریت و 

زمینه ساز تشکیل حکومت جهانی بر پایه اسالم شوند.

1. امت سازی پیامبر اسالم و ائمه معصومین

با استناد به آیات قرآن به راحتی می توان فهمید که رسول اکرم)ص( مأموریت داشتند به 
، نمونه، شاهد بر همگان،  ، عدالت گستر ، حق مدار ، امتی یگانه، فراگیر عنوان آخرین پیامبر

معتدل و متعادل ایجاد نمایند. 
به قرینه اینکه ایشان تعبیر امتی را در جای جای کالم خود به کار می برند، برداشت می شود 
که ایشان طرح و نقشه مشخصی برای ساخت این مقوله داشتند؛ در واقع حضرت درصدد 
کمانی از قومیت های متعدد و مذاهب متعدد را به دنبال یک هدف  که رنگین  بودند 
مشترک یعنی همان تمدن اسالمی جمع نموده و مدینه فاضله ای که 124 هزار پیامبر وعده 

ظهور آن را داده بودند، محقق سازد. 
به طور ویژه در پرونده رسالت پیامبر اسالم، تلفیق و ابتنای امت و دولت اسالمی بر یکدیگر 
کل ماجرای امت سازی ایشان در فعالیت برای  که برخی  کرد؛ تا جایی  را می توان نظاره 
تشکیل دولتی قدرتمند و فراگیر توصیف کرده اند؛ ولی نباید فراموش کرد که ایشان پروژه 
»امت سازی« خود را خیلی قبل تر از تشکیل دولت، یعنی از زمان حضور در شهر مکه و در 

حصر مشرکین قریش آغاز نمودند. 
همه  مبارزه  مکی،  سور  گواهی  بنابه  رسالتش  دوران  آغازین  همان  از  خدا)ص(  رسول 
جانبه ای را برای تحقق امت جدیدی به نام امت اسالمی شروع نمودند؛ دغدغه اصلی 
ایشان به اعتراف خودشان، تغییر »بینش«، »نگرش« و »گرایش« مردم به سمت توحید بود 
که این نتیجه ای جز اجتماع مردم حول محورهای اعتقادی نظری و عملی واحد به همراه 

ندارد.
از اقدامات مهم پیامبر که برخی نویسندگان آن را در جهت امت سازی مبتنی بر معارف 

اسالمی شمرده اند، می توان به موارد زیر اشاره نمود:2
1. اولین اقدام ایجاد تحول بنیادین در باورهای قوم عرب؛ از باور به شرک و خرافه پرستی به 

باور به توحید و حق پرستی.
2. اقدامات فرهنگی از جمله تشویق مسلمین به علم اندوزی و حتی تکلیف کردن آنان و 

برداشتن محدودیت های مکانی و زمانی.
3. اقدامات اقتصادی مثل تحریم ربا و تقویت بنیان های اقتصادی و کاهش فقر از طریق 
ترغیب به کار و تالش اقتصادی، ترویج فرهنگ احسان و انفاق و تشریع قوانین مالی ذیل 

عناوینی چون خمس و زکات و کفارات.
4. اقدامات سیاسی و اجتماعی مثل بنای مسجد به عنوان پایگاه حکومت و سیاست 
عالوه بر پایگاه عبادت، تنظیم قراردادهای سیاسی با اهل کتاب و برخی قدرتهای بیرونی، 
ایجاد پیوند برادری میان مسلمانان برای تقویت ارتباطات اجتماعی، فراهم نمودن سیستم 
اداری منظم برای تمشیت امور مسلمین، ایجاد حس تعهد و مسئولیت پذیری مردم نسبت 

به امت و حکومت و نقش دادن به آنها در مصالح عمومی از طریق مقوله بیعت. 
بر این اساس می توان اعتراف کرد که اولین سلول های پیکره امت اسالمی در همان روزهای 
دشوار مکه با دست توانای رسول خدا بنا شد؛ اولین دل ها به سمت این معارف الهی گشوده 

2. نجف لک زایی، سیره پیامبر اعظم در گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسالمی، 1386، صص 150-128.
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و ذهن ها روشن و اراده ها روزبه روز مستحکم تر شد؛ البته این امت سازی فقط سیاسی نبود 
و بخش عمده آن را تربیت یکایک افراد تشکیل می داد. از این رو در قرآن نیز هر جا مفهوم 
امامت به کار رفته، مراد پیشوایی و رهبری در شئون مختلف سیاسی، اجتماعی و فکری 

.. ناظر به امت است.1  و
سیر نزول سور قرآنی نشان می دهد که برای رسیدن به الگوی امتسازی نبوی ابتدا می بایست 
در بنیادهای فکری، فرهنگی و معرفتی جامعه طاغوتی و جاهلی تحول ایجاد کرد و این 
مهم تنها با نهادینه شدن مفاهیمی چون احساس نیاز به خدا، مسئولیت در برابر او و ایجاد 

انگیزه برای تغییر وضعیت مطلوب به دست می آید. 
پس از تالش های بی وقفه پیامبر اکرم در راستای تحول تدریجی در جامعه طاغوتی مکه، از 
طریق تبیین مبانی حاکمیت الهی، دو گروه بر مبنای دو هویت متضاد نمودار شدند؛ حاال 
زمان فرمان عملی فرارسیده و قرآن هسته کوچک مومنین را به عدم تبعیت از مشرکین و 

هجرت یا مقاتله با آنان دعوت می کند.2 
به طور کلی می توان 7 اصل مهم و بنیادین را در پروژه امت سازی پیامبر اسالم پی گرفت:3

1.عدالت: اقامه عدل و قسط اولین و مهمترین اصلی است که پیامبر اسالم با تکیه بر 
کید کرده و همگان را به رعایت آن در زندگی فردی  فطرت عدالت جوی انسان ها، روی آن تأ

و اجتماعی توصیه می فرمودند.
2.وحدت: رسول خدا در زمان و مکانی مبعوث شدند که بشریت بر اثر فاصله گرفتن از 
وحی الهی به منجالب فساد آلوده شده بود؛ خون یکدیگر را می ریختند و گوشت یکدیگر را 

می خورند؛ پیامبر آمدند و آنها را به معیارهای راستین وحدت رهنمون شدند.  
کارهای خیر  3.تعاون و همکاری: پیامبر اسالم تمام مردم را به همکاری با یکدیگر در 

دعوت کرده و از تعاون در گناه و تجاوز بر حذر می داشتند. 
، اوال درستکاری و  4.احسان و انفاق: به باور قرآن و رسول گرامی اسالم، تنها راه مبارزه با فقر

صداقت مردم در کسب و کار و ثانیا احسان و انفاق ثروتمندان نسبت به فقراست.
5.نظارت همگانی: این اصل همان فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. وقتی نهالی 
 َعْن َرِعیِتِه« همه باید نگران 

ٌ
کاشته می شود رسیدگی می خواهد؛ »کلکْم راٍع، َو کلکْم َمْسُؤول
آسیب ها و تهدیدها باشند و از این امت واحده مراقبت نمایند.

6.مبارزه با فساد: فسادهای اخالقی، مالی و فرهنگی وقتی در برنامه های جاری جامعه 
اسالمی وارد شوند، خساراتی را برجای می گذارد که جبران ناپذیر است و و در نهایت طرح 

امت سازی نبی مکرم اسالم را دچار اختالل می کنند.
: طرح امت سازی نبی مکرم اسالم دائما باید ساماندهی شود به این معنا  7. ساماندهی امور

که دائما مدیریت، تدبیر و آینده نگری داشتن در بین امت اسالمی وجود داشته باشد.

1. . سید علی خامنه ای، انسان 052 ساله صص 03 تا 95.
، بررسی سیر تکوینی امت سازی پیامبر اکرم در سور مکی، فصلنامه مطالعات  2. . محمدرضا رنجبر

99، صص011-39. تفسیری، شماره 14، بهار
، امت سازی نبی مکرم اسالم، خبرگزاری حوزه، 31 آبان 0041. 3. . خانم شادمهر

بعد از بیان اصول پروژه امت سازی پیامبر 
که تمام  کرد  اسالم)ص(، می توان اذعان 
ائمه معصوم بعد از ایشان نیز همین اصول 
را در مسیر امت سازی زنده نگه داشته اند؛ 
آنها گاهی برای حفظ وحدت امت، از حق 
خود گذشته وخانه نشینی پیشه می کنند و 
گاهی برای مبارزه با فساد، قیام مسلحانه 
گاهی شاگردان خود را با مشق  می کنند؛ 
عدالت در مسیر قضاوت آشنا می سازند 
گاهی با مؤلفه احسان و انفاق، خود را  و 

شهره شهر می نمایند. 

2. امکان و لزوم تشکیل امت 
در زمان غیبت

مساله امامت در اصظالح قرآنی ناظر به 
امت بیان شده و گویا قرآن این دو را متالزم 
که  سوالی  است.  گرفته  نظر  در  یکدیگر 
آیا در  که  این است  اینجا رخ می نمایاند 
دوره غیبت امام معصوم، مساله تشکیل 

امت منتفی است؟ 
در پاسخ به این سوال برخی معتقدند که 
در  کوتاهی  مدت  به  صرفا  اسالمی  امت 
ظهور  منصه  به  اکرم)ص(  پیامبر  زمان 
، امکان  رسیده و تا زمان ظهور امام عصر
این  مقابل  در  ندارد.4  وجود  آن  احیای 
دیدگاه الزم است تا به چند نکته کلیدی 

اشاره گردد:

الف( از بین نرفتن حجت ظاهری

در مورد امام زمان باید این نکته مورد توجه 
قرار گیرد که در دوره غیبت ایشان در مقابل 
دید همگان ظاهر نیستند نه اینکه حضور 
ندارند؛ به شهادت روایات، زمین نمی تواند 
در  لذا  باشد  خالی  معصوم  حجت  از 
دوران ما هم امام حضور ولو نامحسوس 

دارد و این حضور بی فایده نخواهد بود. 
دوران  ابتدای  همان  از  اینکه  بر  مضاف 
غیبت، ارتباط خود را با مردم قطع ننموده 
و در دوران غیبت صغری از طریق نواب 
خاص، جویای احوال شیعیان می شدند. 
در دوران غیبت کبری نیز ایشان با اعطای 

اخبار  وبسایت  امت؟،  یا  ملت  نصیری،  مهدی   .4
محرمانه، 17 دی 1400.

به طور ویژه در پرونده رسالت پیامبر اسالم، تلفیق و ابتنای امت و دولت اسالمی بر 
یکدیگر را می توان نظاره کرد؛ تا جایی که برخی کل ماجرای امت سازی ایشان در 
فعالیت برای تشکیل دولتی قدرتمند و فراگیر توصیف کرده اند؛ ولی نباید فراموش 
کرد که ایشان پروژه »امت سازی« خود را خیلی قبل تر از تشکیل دولت، یعنی از زمان 

حضور در شهر مکه و در حصر مشرکین قریش آغاز نمودند.
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با  خود  ارتباط  واقع  در  فقها،  به  عام  اذن 
قدمی  و  نکرده  قطع  را  اسالمی  جوامع 
اسالمی  امت  به  بخشی  قوام  جهت  در 
کیان اسالم و  برای ادامه حیات و حفظ 

مسلمین برداشته اند. 

ب( کفایت حجت باطنی

معصوم،  امام  حضور  و  وجود  از  فارغ 
خداوند حجت دیگری را در انسان ها به 
ودیعت نهاده که به وضوح، امکان و لزوم 

تشکیل امتی واحده را تصدیق می کند. 
بشر  عاقله  قوه  همان  الهی  نعمت  این 
است که انسجام اجتماعی را جز در سایه 

وحدت و عمومی جستجو نمی نماید. 
اگر جامعه ای بر اساس عقالنیت حقیقی 
شکل بگیرد، از آنجایی که همه انسان ها 
می باشند،  مشترک  ویژگی  این  دارای 
امت سازی  و  وحدت  لزوم  به  همگان 
کرده و خود را زیر چتر این  واحده اذعان 

امت قرار خواهند داد. 
انسان ها فطرتًا خواهان  اینکه  بر  مضاف 
و  هستند  واحد  جامعه  در  زندگی 
به  که  است  این  آنها  فطرت  مقتضای 
دارند.  گرایش  انسانی  یک وحدت طلبی 
نیازمندی  و  آنها  زندگی  قوام  همچنین 
آنها در گرو این وحدت طلبی ذاتی است. 
نقش  امت سازی  فرآیند  در  بنابراین 

وجایگاه عقل و فطرت قابل توجه است.1

ج( جهان مدرن و نیاز به امت سازی

جهان معاصر جهانی است که با سرعت 
بسیار زیادی در حال تغییر است و این 
و  آرامش  مدرن شدن،  و  نو  به  نو  تغییر 
امنیت انسان را به مخاطره انداخته است؛ 
از این رو انسان معاصر همواره به دنبال 
راه حلی برای عبور از این مشکل می گردد تا 
بتواند در پرتوی آن هم به زندگی خود معنا 
بخشد و هم امنیت و آرامش روانی خود را 

به دست آورد. 
در این رهگذر دنیای اسالم، تنها راه آرامش 
وحدت  در  را  جهانی  امنیت  و  بشری 

1. سید صفورا محمدی، فرآیند امت سازی و نسبت آن 
، 3 خرداد 1396. با ملت در دولت مدرن، خبرگزاری مهر

ملت های مختلف زیر پرچم یک امت دینی و جهان شمول تصویر می کند. 
تاکید بر برادری انسان ها، ارائه مدل زیست مسالمت آمیز و همچنین آثار و برکات اتحاد 
ملل مختلف، از مهمترین تاکتیک هایی است که منابع دینی اسالمی از آن به منظور تحقق 

امت واحده استفاده نموده اند.2
بر اساس آنچه بیان شد می توان اذعان کرد که تشکیل امت اسالمی در زمان غیبت نه تنها 
ممکن بوده بلکه از ضروریات جهان امروز به شمار می رود. به این منظور نیازمند مبانی 
دینی، اخالقی، علمی و عقالنی هستیم تا در سطح جهانی بتوانیم مدیریت کالن را در 

دست گرفته و زمینه تحقق آن را فراهم نمائیم. 
اسالم برای تحقق این امر از اصل دعوت و اصل تبلیغ در طول تاریخ استفاده کرده است؛ 
همچنین در زمینه اخالقی هم می توان از اصل امر به معروف و نهی از منکر استفاده نمود. 
اسالم حتی نسبت به غیر مسلمانان هم توجه ویژه ای داشته و مشترکاتی مثل اصل آزادی و 

مبارزه با ظلم و استکبار را با آنان را در میان می گذارد. 

3.الزامات امت سازی

بعد از اثبات امکان تشکیل امت اسالمی در زمان حاضر باید دانست که الزامات مهم برای 
تحقق امتی فراگیر در این زمان، دارای دو ُبعد می باشد:3

الف(بُعد نظری

در ُبعد نظری 6 مولفه مورد توجه است:
یک: ترویج گفتمان همگرایی اسالمی مبتنی بر کرامت، برادری و برابری اسالمی: جامعه 
توحیدی برپایه حاکمیت اهلل و حفظ مشترکات و احیای هویت مذهبی و دینی، عالوه بر 
تمسک به اندیشه های اصیل اسالمی بر نفی غرب و شرق زدگی تاکید کرده و با پاسداشت 

ارزش های دینی، خواستار احیای مجدد هویت اسالمی و مذهبی می گردد.
: گذار از سکوالریسم اعتقادی و سیاسی: پایبندی راسخ به ابعاد اجتماعی و سیاسی  دو
الزامات احیای امت  از مهمترین  برای ساحت دولت  آن  اقتضائات  و  احکام اسالمی 

اسالمی است.
سه: تبلیغ و تبدیل احیای امت اسالمی به خواست عمومی در میان مسلمانان: این امر 

عالوه بر آرمان سازی و اعطای هدف، تعصبات قومی و مذهبی را از بین می برد.
: مفهوم یابی و تعریف مشترک از امت اسالمی و اصول اساسی آن. چهار

پنج: شناخت جامع از مفهوم دولت مدرن و نسبت سنجی آن با اصول حاکمیت در 
اسالم.

شش: تحلیل درست از وضعیت ساخت دولت مدرن و نظام حقوق اساسی کشورهای 
. اسالمی در حال حاضر

2. همان.
3. محمدمهدی غمامی، الزامات تحقق امت اسالمی و گذار از دولت مدرن، فصلنامه حکومت اسالمی، شماره 89، 

ص 184.

تشکیل امت اسالمی در زمان غیبت نه تنها ممکن بوده بلکه از ضروریات جهان امروز 
به شمار می رود. اسالم برای تحقق این امر از اصل دعوت و اصل تبلیغ در طول تاریخ 
استفاده کرده است؛ همچنین در زمینه اخالقی هم می توان از اصل امر به معروف و نهی 
از منکر استفاده نمود. اسالم حتی نسبت به غیر مسلمانان هم توجه ویژه ای داشته و 

مشترکاتی مثل اصل آزادی و مبارزه با ظلم و استکبار را با آنان را در میان می گذارد.
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ب(ُبعد عملی

در ُبعد عملی نیز 6 مساله برجسته است:
یک: وجود تعامالت و سازوکارهای بین المللی در میان کشورهای اسالمی با سایر کشورها.

: تدوین الگوی اتحاد جماهیر کشورهای اسالمی دو
سه: انجام اصالحات الزم در قانون اساسی و اسناد باالدستی کشورهای اسالمی و تطبیق 

آن با مبانی اسالمی.
: ایجاد ساختار و ضمانت اجرای اصول اسالمی در کشورهای اسالمی. چهار

پنج: کاستن از مولفه های درونی و تقویت ابعاد فراملی اقتصاد و تجارت کشورهای اسالمی.
شش: ایجاد توافقات دو و چندجانبه به منظور حمایت های نظامی و امنیتی کشورهای 

. اسالمی از یکدیگر
عالوه بر الزامات، به طور کلی می توان از چند راهبرد کلی در مسیر احیای امت اسالمی یاد 

کرد:1
1.مبارزه با روحیه ناسیونالیستی و ملی گرایی

در مبنای سیاسی اسالم، حب و بغض افراد بر اساس تقوا و ایمان دیگران شکل می گیرد نه 
میهن پرستی و همسایگی آنان. از این رو می توان ادعا کرد که ناسیونالیسم در کنار تمایالت 
قومی، نژاد و حس برتری جویی نسبت به دیگران، نتیجه ای جز تجزیه امت واحده اسالمی 

نخواهد داشت.
2.شناساندن دوست و دشمن

گام بعدی در احیای امت اسالمی، هدفمندکردن و جهت دارنمودن امت مسلمان در 
راستای مقابله با مستکبران و ظالمان و آزادی سرزمین های اسالمی است. این راهبرد 
می تواند گروه های مختلف شیعه و سنی را با یکدیگر همراه سازد و نقطه آغازین شکل گیری 

گروه های متحدی همچون جهاد اسالمی گردد.
3.القای روحیه وحدت

کید بر قرآن مقدس و  با تمرکز بر اهداف کلی دین مانند ایمان به خدا و کفر به طاغوت، تأ
همچنین برجسته سازی شخصیت پیامبر اکرم)ص( به عنوان صاحب شریعت، می توان 
روحیه وحدت را در جامعه اسالمی تقویت کرده و شاهد رفتار برادرانه گروه های مختلف با 

یکدیگر بود.
4.استفاده از ظرفیت های جهان اسالم

استفاده از ظرفیت هایی مانند ایمان به خدا، محبت اهل بیت، امید به آینده ای روشن 
گاهی  و غیرت جوانان تا حد زیادی موانع احیای امت اسالمی را از بین برده و به وسیله آ

بخشی نسبت به مسلمانان، آنها را در صف واحد با یکدیگر متحد می سازد.
به جرأت می توان ادعا کرد که اجرای راهبردهای ذکرشده در دوران حاضر از دغدغه های 
اصلی انقالب اسالمی ایران و مورد تاکید رهبران آن بوده است. از این رو در اینجا به پروژه 

امت سازی در گفتمان انقالب اسالمی اشاره خواهیم کرد.

4.انقالب اسالمی و پروژه امت سازی

انقالب مردم ایران علیه ظلم و استکبار در سال 57، بار دیگر بارقه امید را در دل مسلمانان 
و مستضعفین جهان نسبت به احیای تمدن نوین در سایه امتی اسالمی روشن ساخت. 
ویژگی منحصر به فرد این انقالب که آن را از سایر انقالب ها ممتاز می سازد، همانا پیروی از 
حرکت انبیای الهی است که هدف عمده آن ایجاد امت واحده در مسیر صحیح است. 

1. هادی رجبی، بازشناسی مفهوم امت اسالمی در گفتمان انقالب اسالمی، پژوهشهای سیاسی جهان اسالم، شماره 40، 
1399، ص 113.

مهم ترین ویژگی حرکت انبیا و به تبع آن 
انقالب اسالمی ایران، توجه دادن انسان به 

ابعاد معنوی اوست. 
را  حرکت  این  که  است  ویژگی  همین 
نسبت به حرکت های دیگر به طور کامل 
متمایز می سازد و انسانیت انسان را مورد 
حرکت  دیگر  ویژگی  می دهد.  قرار  توجه 
فردگرایی،  به  هرگز  که  است  این  انبیا 
نمی دهد؛  بها  خودگزینی  و  خودخواهی 
چراکه اموری از این قبیل، الزمه دنیاگروی 
است که انبیا همواره در مسیری خالف آن 

قدم برمی داشتند.
موفقیت عمده این انقالب بعد از توفیق 
اسالمی،  جمهوری  نظام  تشکیل  در 
و  اسالم  به  مسلمانان  گاه ساختن  آ در 
ارزش های اصیل و پایدار و رهایی بخش 
انسجام  و  وحدت  به  دست یافتن  آن، 
قدرت های  مقابل  در  آنان  فراملی 
استعماری و در نهایت ایجاد امت اسالمی 
در  اعتقادی  و  فراملی  واحدی  عنوان  به 

پهنه جغرافیای جهان اسالم بود. 
روزهای  انقالب در همان  این  بنیانگذار 
پیرامون  پیامی  در  نهضت  آغازین 
که  می دهد  نشان  اسراییل  محکومیت 
منافع  از  را  خود  ایران  اسالمی  نهضت 
نمی داند  جدا  اسالمی  امت  مصالح   و 
به  محدود  اسالمی  انقالب  نهضت  لذا 

جغرافیای ایران نیست. 
ایشان در جایی تصریح می کند که: »کشور 
ما، ملت ما که این همه شهدا داده است 
و این همه معلولینی که تقدیم کرده است، 
منحصر  را  اسالم  ما  و  است  اسالم  براى 
به ایران نمی دانیم. اسالم، همه جا اسالم  
و  است  اسالم  همین  هم  مصر  است. 
سودان هم همین اسالم است و عراق هم 
همین اسالم است و حجاز همین اسالم 
است و سوریه و سایر جاها؛ ما نمی توانیم 
سایر  حساب  از  را  خودمان  حساب 
مسلمین جدا کنیم. ایران هم از باب اینکه 
یك کشور اسالمی است، ما این زحمات را 

برایش کشیدیم.2 

2. صحیفه امام، ج 15، ص: 370.
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پروژه  به  مربوط  مسائل  و  مفاهیم  تمام 
توسط  و  انقالب  از  پیش   ، امت سازی 
رهبر فرزانه آن امام خمینی)ره( پی ریزی و 

نگاشته شده بود. 
برای نیل به استراتژی تشکیل امت  امام 
و  موضوعات  علمی،  و  نظری  بعد  در 
امت  تشکیل  زمینه ساز  که  را  مفاهیمی 
ایشان  داده اند.  قرار  توجه  مورد  هستند، 
عالوه بر اقداماتی همچون تشکیل بسیج 
و  قدس  جهانی  روز  اعالم  مستضعفین، 
احیای حج ابراهیمی، مسائل استراتژیک 
می نمود.  دنبال  نیز  را  مهمی  نظری  و 

مسائلی چون:1
انقالب  اسالمی:  هویت  بر  تاکید  الف( 
اسالمی با پررنگ کردن هویت اسالمی اوال 
قوام جامعه ایرانی را مستحکم تر نموده و 
با  مایه پیوند جامعه ایرانی و ملت ایران 
امت  عنوان  ذیل  مسلمین  بزرگ  جامعه 

اسالمی شده است. 
ب( برجسته سازی فرهنگ انتظار: از آنجا 
حاکیمت  انتظار  یا  و  موعود  انتظار  که 
در  می تواند  اسالم  پناه  در  عدل  جهانی 
احیای هویت اسالمی مسلمین و مقابله 
با روحیه خودباختگی و احساس حقارت 
باشد،  موثر  بسیار  غرب  فرهنگ  برابر  در 
اندیشی تمام، احیای  با ژرف  راحل  امام 
ارکان  از  به عنوان یکی  را  انتظار  فرهنگ 
مهم احیای هویت و وسیله ای برای تحقق 
دوباره قدرت گذشته مسلمین در جهان 

مورد نظر خاص قرار دادند.2 
امت  تحقق  در  انتظار  فرهنگ  اهمیت 
اسالمی زمانی آشکارتر می شود که بدانیم 
اساسا حکومت جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان مقدمه سازی برای ظهور و مهمترین 
مومنین  سوی  از  انتظار  زمان  در  وظیفه 

تشکیل شده است. 
وحق گرایی:  ظلم ستیزی  تئوریزه کردن  ج( 
ماهیت  که  ایران  اسالمی  انقالب 

در  اسالمی  امت  مفهوم  بازشناسی  رجبی،  هادی   .1
گفتمان انقالب اسالمی، پژوهش های سیاسی جهان 

اسالم، شماره 40، 1399.
احیای  در  خمینی  امام  نقش  سروستانی،  شفیعی   .2

فرهنگ انتظار صص287-286.

اصلی اش اسالمی است طبیعتا مانند خود اسالم ماهیتی ضد ظلم دارد. امام خمینی)ره( 
در مبارزه با ظلم فقط به مبارزه علیه پادشاهی درون ایران بسنده نکرد؛ بلکه به مبارزه با همه 
طواغیت جهان آغاز کرد و از آزادگان عالم دفاع نمود که مصداق بارز آن مساله فلسطین و 

قدس شریف است. 
د( تاکید بر لزوم تشکیل حکومت: ایشان بسیار واقع بینانه به این نتیجه رسیدند که تشکیل 
امت اسالمی جز با تشکیل حکومت اسالمی امکان پذیر نیست. زیرا دشمان اسالم که 
از تشکیل امت اسالمی واحد ترس دارند؛ لذا در صدد تضعیف و حتی نابودی این امت 

برمی آید. تا قدرت نباشد نمی توان جلوی آن دشمنی ها را سد کرد. 
ه( اصرار بر وحدت امت: امام راحل یکی از بزرگترین منادیان وحدت امت اسالمی است 
که این حقیقت در البالی سخنان ایشان کامال هویداست. به اعتقاد ایشان شکل گیری، 
پیروزی، بقا، و تداوم امت اسالمی در تحقق آرمان وحدت اسالمی نهفته است و از آنجایی 
که خاستگاه اصلی امت وحدت بین مسلمین است، تاکید ویژه ای روی وحدت داشته اند. 
ایشان می فرمایند: » یکی از مقاصد بزرگ شرایع و انبیاء عظام، که عالوه بر آنکه خود مقصود 
مستقل است، وسیله پیشرفت مقاصد بزرگ و دخیل تام در تشکیل مدینه فاضله می باشد، 
توحید کلمه و توحید عقیده است، و اجتماع در مهاّم امور و جلوگیرى از تعدیات ظالمانه 

ارباب تعدى است، که مستلزم فساد بنی االنسان و خراب مدینه فاضله است. 
این مقصد بزرگ، که مصلح اجتماعی و فردى است، انجام نگیرد مگر در سایه وحدت 
نفوس و اتحاد همم و الفت و اخّوت و صداقت قلبی و صفاى باطنی و ظاهرى، و افراد 
جامعه به طورى شوند که نوع بنی آدم تشکیل یك  شخص دهند، و جمعیت به منزله یك 
شخص باشد و افراد به منزله باشد، و تمام کوشش ها و سعی ها حول یك مقصد بزرگ الهی 

و یك مهم عظیم عقلی، که صالح جمعیت و فرد است، چرخ زند.3
 نقش آفرینی انقالب اسالمی در بازیابی امت اسالمی، پس از ارتحال امام خمینی)ره( دچار 

ضعف نشده و در دوران زعامت آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی( با قدرت پیگیری شد. 
رهبر معظم انقالب در این باره می فرمایند: »وقتی از اسالم و اصول انقالب و اهداف انقالب 
اسالمی سخن می گوییم، مخاطب ما همه  مسلمانان عالم هستند؛ و آن هنگام که از مبارزه 
و مقابله با استکبار جهانی و قلدرها و غارتگرهاى جهان حرف می زنیم، مخاطب ما تمام 
مستضعفان عالمند. این، طبیعت پیام ماست؛ استکبار جهانی هم این مطلب را می داند. 

دشمنی او با ما و امام)ره( و انقالب اسالمی نیز به خاطر همین نکته است.«4 
از نگاه ایشان اساسا انقالب اسالمی اولین مرحله سیر رسیدن به تشکیل امت اسالمی 
است. انقالب اسالمی باید در سیرتکاملی خود به امت اسالمی منجر شود و اال عقیم خواهد 
بود. ایشان مراحل تکّون امت اسالمی را در پنج مرحله: انقالب اسالمی، نظام اسالمی، 
دولت اسالمی، کشور اسالمی و امت اسالمی بیان نموده اند؛ لذا با این تبیین می توان گفت 

تشکیل امت اسالمی علت غایی انقالب اسالمی ایران است.5 

3. امام خمینی)ره(، چهل حدیث، صص310-309.
4. بیانات رهبر انقالب در تاریخ 1368/4/4.

5. عباسعلی مشکانی سبزواری، جایگاه امت اسالمی در فرایند تکاملی انقالب اسالمی، فصلنامه مطالعات تقریبی 

از آنجا که انتظار موعود و یا انتظار حاکیمت جهانی عدل در پناه اسالم می تواند در 
احیای هویت اسالمی مسلمین و مقابله با روحیه خودباختگی و احساس حقارت در 
برابر فرهنگ غرب بسیار موثر باشد، امام راحل با ژرف اندیشی تمام، احیای فرهنگ 
انتظار را به عنوان یکی از ارکان مهم احیای هویت و وسیله ای برای تحقق دوباره 

قدرت گذشته مسلمین در جهان مورد نظر خاص قرار دادند.
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انقالب اسالمی از آن جهت می تواند حرکتی به سمت امت اسالمی باشد که واجد شرایط 
مناسب این امر است. شرایطی که می توان اینگونه معرفی نمود:1

الف - توجه ویژه به ابعاد فرهنگی
، یک حرکت فرهنگی است؛ نه یک انقالب  جمهوری اسالمی، بیش و پیش از هر چیز
 سیاسی، حقوقی و اقتصادی. البته این به معنای نفی خصلت های سیاسی، حقوقی 
که به  ، جمهوری اسالمی، در عین حال  و اقتصادی این  نظام نیست. به عبارت دیگر
هیچ روی از سهم و تأثیر عواملی همچون فقر مادی و اقتصادی، ظلم اجتماعی و حقوقی  
و از دست دادن شأن و حیثیت بین  المللی و جهانی در فاسد و نابهنجارساختن زندگی 
انسان ها غفلت یا تغافل ندارد، بیشتر دل نگران محروم ماندن مردم از تکامل معنوی و 
اخالقی است و اگر با پدیده های اجتماعی  ای مانند فقر و ظلم هم مبارزه می کند، به علت 
 تأثیر منفی  ای است که هر یک از این پدیده ها در تکامل معنوی و اخالقی بشر می تواند 

داشته باشد.
گاهانه ب- اهمیت به انتخاب آ

چون هدف اصلی و نهایی این انقالب تکامل معنوی انسان هاست و این هدف جز بر اثر 
افعال  اختیاری آنان حاصل نمی شود، رهبران این حرکت هرگز به شیوه های مجبور کننده، 
تحمیلی و قهری متوسل نمی شوند بلکه  می کوشند تا خود مردم به مقاصد این حرکت ایمان 
گاهانه و آزادانه به انقالبیون بپیوندند و از جان  و دل، سقوط و انهدام نظام فاسد و  آورند و آ

استقرار نظام اسالمی و تحقق امت اسالمی را بخواهند.
ج - تالش در تحکیم عقاید حقه

به منظور تکامل معنوی آدمیان، این حرکت نخست سعی در ایجاد یا تحکیم و تقویت 
از آن  عقاید حقه در جهت مقاصد انقالب بهره  عقاید حقه در مردم می کند و سپس 
می جوید. رهبران این نظام، برخالف دیگران، از هر عقیده ای، اگرچه نادرست و خالف واقع 

استفاده  نمی کنند. 
آنان با تحریک و تهییج شدید، احساسات و عواطف غیرعقالنی مردم را بر فعالیت های 
خود حاکم نمی سازند بلکه احساسات و عواطف را محکوم و تابع احکام، ادراکات عقل 

و آرا و عقاید صحیح می گردانند و آنگاه از آنها برای محقق کردن اهداف آن سود می برند. 
به همین دلیل، ترویج و اشاعه بینش  ها و ارزش های اسالمی که هم صحیح و مطابق واقعند 
، فداکاری و جانفشانی در مردم پدید می آورند، از جمله  و هم  آمادگی شگرفی برای ایثار

برنامه های رهبران  نظام اسالمی است.
د- تأکید بر تبیین دقیق اهداف

رهبران جمهوری اسالمی، همچنین بر تعیین صریح و دقیق اهداف و مقاصد انقالب، 
، همواره اعالم می کنند اغراض ملت  گرایانه، وطن پرستانه،  کید آشکاری  دارند. از این رو تأ
نژادپرستانه و از این قبیل  را دنبال نمی کنند و فقط در پی حق و عدالتند و حال آنکه رهبران 
سایر انقالب ها چه  بسا اهداف و مقاصد خود را در پرده ابهام و ایهام پوشیده می دارند، تا 
به این وسیله هیچ دسته ای از مردم را از خود نرانند. رهبران انقالب اسالمی، در عین حال که 
خیرخواه همه مردم هستند و منافع و مصالح جمیع افرادجامعه را در تمام ابعاد و وجوهش، 
می خواهند؛ اهداف خود را به صورت آشکار صریحًا معلوم می دارند تا ارزش های  حق و 

ارزش های باطل برآمیخته نگردد و مردم به گمراهی و بیراهه نیفتند.
 ملی

ً
ه- عبور از منافع صرفا

نگاه جمهوری اسالمی ایران در برخورد با مسائل و معضالت خود همواره مبتنی بر صالح و 

مذاهب اسالمی، شماره 33، پاییز92، ص65-49.
1. علیرضا داوودی لیمونی، نقش هویت ساز مفهوم امت اسالمی در آموزه های دینی، پرتال امام خمینی، 7 آذر 1400.

اولویت های جهان اسالم به عنوان یک کل 
واحد بوده است و به همین دلیل همواره 
کنار منافع جهان اسالم  منافع خود را در 

تعریف نموده است. 
فلسطین  ویژه  به  مظلومان  از  حمایت 
انحراف  نمادهای  با  دشمنی  و  اشغالی 
و کفر در حالی همواره سرلوحه رفتار این 
که می توانسته با عبور از  نظام بوده است 
در  خود  منافع  اسالمی  امت  آرمان های 
با  کند.  تأمین  را  ملت  مفهوم  چارچوب 
این حال این نظام برای تحقق کامل امت 
اسالمی تعریف جدیدی از منافع ملی با 

محوریت اسالم ارائه نمود.

امت  تحقق  ابزار  مقاومت   .5
اسالمی 

خروجی های  و  آثار  مهمترین  از  یکی 
بیداری  نهضت  خلق  اسالمی،  انقالب 
اسالمی در سطح جهانی است. بیداری 
که  شد  پیشنهاد  جهت  آن  از  اسالمی 
افول  سبب  غرب،  استعماری  عملکرد 
تمدن اسالمی در تمام جهات آن گردیده 
احیای  هدف  به  دیگر  بار  مسلمانان  و 
برپایی  همچنین  و  خود  تمدنی  اندیشه 
پا  به  موجود،  جغرافیای  ورای  امتی 

خواستند. 
با  که  است  نهضتی  اسالمی  بیداری 
استفاده از تمام دغدغه های انقالب یعنی 
، توانست در  وحدت، ظلم ستیزی و اقتدار
کمترین زمان ممکن ادبیات خود را تولید و 

مشتاقان خود را در جهان پیدا نماید. 
انقالب  از  پیش  تا  اسالمی  جنبش های 
روبرو  اساسی  معضل  دو  با  اسالمی، 
بودند؛ اول درک ناقص رهبران نهضت از 
تعالیم دینی و واکنش تند و منفی در برابر 

پدیده های فرهنگی غرب. 
و  جامع  تفسیر  با  خمینی)ره(  امام 
همه جانبه تعالیم دینی، تالش کرد بنیان 
فکری و ایدئولوژیکی جنبش های اسالمی 
میان  ایشان  همچنین  بخشد.  غنا  را 
غرب  تمدن  منفی  و  مثبت  جنبه های 
جریانات  موضع  تا  کرده  ایجاد  تفکیک 

اسالم گرا را از حالت انفعال خارج نماید. 
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تشکیل نهضت بیداری اسالمی در واقع 
این خودباوری را به جوانان سراسر جهان 
تزریق کرد که همچون جوانان و نوجوانان 
ایرانی علیه ظلم و استکبار به پاخیزند و از 

قدرت های پوشالی نهراسند. 
بر  تاییدی  مهر  نهضت  این  همچنین 
زنده بودن مساله جهاد و شهادت در تمام 
ادوار تاریخ و باز بودن باب اصالح انسان 

بود.1
مرکزی  هسته  اسالمی  انقالب  رهبران 
گفتمان بیداری اسالمی را مولفه »مقاومت« 
همه جانبه بیان کرده و با ابتنای آن بر تفکر 
اصیل اسالمی، بر قدرت بسیج توده مردم 
در  توحیدی  اعتقاد  بر  تکیه  با  مسلمان 

صحنه مبارزه تاکید کردند.
مبارز  جریانات  به  واحدداشتن  نگاه 
که در مبانی عقیدتی، آرمان ها  مختلف 
نظر داشتند،  و دشمن شناسی، وحدت 
تشکیل جبهه ای وسیع از جریان مقاومت 
کل منطقه غرب آسیا و بلکه  به وسعت 
به  را  غربی  مدرن  استعمار  علیه  آفریقا 

همراه داشت. 
انقالب اسالمی طرحی نو در شیوه مبارزه 
ارائه داده و مبارزه مبتنی بر اسالم خواهی 
این  نمود.  دیگری  آرمان  هر  جایگزین  را 
گفتمان همچنین مبارزه را از حالت کنش 
به  خواص  عده ای  به  محدود  جنگی 

سطح توده مردم مسلمان توسعه داد. 
اسالمی  جمهوری  خود  دیگر  طرف  از 
برای  همواره  گفتمان،  این  راس  در  نیز 
صهیونیستی  توطئه های  خنثی سازی 
و آمریکایی جهت تغییر بافت سیاسی 
کشورهای  تجزیه  و  آسیا  غرب  منطقه 
منطقه که بعد از حادثه 11 سپتامبر سال 
2000 کلید خورد، قدم برداشته و پهلوانانی 
را  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  همچون 

تقدیم جهان اسالم نموده است.
امروزه جبهه مقاومت جوانان پرشور عرب 
لبنانی، فلسطینی، سوری و عراقی و حتی 
خود  دل  در  را  افغانستانی  و  پاکستانی 

امت  و  ایران  اسالمی  انقالب  محمدی،  محسن   .  .1
 ،11 شماره  منطقه ای،  پژوهش های  فصلنامه  اسالمی، 

زمستان 1398.

جای داده و تمام توجه خود را اوال بر ایجاد وحدت بین مسلمین و ثانیا بر دفع توطئه های 
دشمنانی همچون آمریکا متمرکز ساخته است. 

کالن، مایه وحدت  خود همین تمرکز بر هدف معین و مشخص بودن استراتژی مبارزه 
جریان های مبارز و در ادامه سبب وحدت آحاد مسلمین و تقویت امت اسالمی خواهد 
شد. جبهه مقاومت از همه عناصر اختالف انگیز قومیتی، نژادی، رنگ، ملیت و حتی 

مذهب عبور کرده است. 
در این جبهه عرب و عجم، عراقی و شامی، افغانی و ایرانی، سنی و شیعه در کنار هم و 
برادرانه یک هدف را نشانه گرفته اند و آن هم قطع دست آمریکا از منطقه و رهایی ملت های 

منطقه است. 
گروه های مقاومت از حزب اهلل لبنان، جهاد اسالمی حماس غزه، الحشد الشعبی عراق و 
جریان حشد شعبی در سوریه، لشکرهای فاطمیون افغانستان و زینبون پاکستان علی رغم 
اختالفات، تحت فرماندهی واحِد والیت فقیه جبهه مقاومت را برای تشکیل سد دفاعی 
امت اسالمی در برابر توطئه های غربی_صهیونیستی علیه اسالم و امت اسالمی تشکیل 

داده اند. 
در نگاه سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی، سرنوشت مسلمانان از هر قومی و 
هر ملیتی و در هر منطقه جغرافیایی، به عنوان یک امر بسیار مهم مطرح است. ملت ها 
در چنین فضایی از هم تجزیه شده نیستند؛ نگاه تجزیه شده به ملت های اسالمی همان 
را  که دنیای استکبار می خواهد و جریان مقاومت مهمترین دشمن خود  چیزی است 

استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی می داند. 
، ملت های مسلمان جهان بر این مسئله اعتراف دارند  طبق بیان رهبر معظم انقالب امروز
که مسیر برون  رفت آن ها از این وضعیت حقارت  آمیزی که دچارش گشته بودند، در مسیر 
مقاومتی است که از سوی انقالب اسالمی طراحی شده است و با پیوستگی ای که در این 

کشورها رخ می دهد، قدرت اسالمی در عرصه جهانی نمود خواهد یافت.2 
با مجاهدت  های  از جبهه مقاومت  ایشان در جای دیگر می فرمایند: چنین شبکه ای 
طول  در  سلیمانی،  قاسم  حاج  خورد؛  رقم  سلیمانی  سردار  خستگی ناپذیر  و  بی نظیر 
حیات خویش با خوش درخشیدن در صحنه های ملی و منطقه ای و بین المللی و به پای 
کارآوردن ظرفیت های مردمی برای تحقق آرمان عدالت و مبارزه با تروریسم و حامیان آنان، 
، ثابت کرد  باطل السحر مدعیان وطن پرستی جدای از ریشه های دینی و اعتقادی شد. او

دفاع از وطن و امت اسالم در کنار هم معنادار است.3

.1368/4/3 .2
.1400/10/11 .3

در نگاه سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی، سرنوشت مسلمانان از هر 
قومی و هر ملیتی و در هر منطقه جغرافیایی، به عنوان یک امر بسیار مهم مطرح است. 
ملت ها در چنین فضایی از هم تجزیه شده نیستند؛ نگاه تجزیه شده به ملت های 
اسالمی همان چیزی است که دنیای استکبار می خواهد و جریان مقاومت مهمترین 

دشمن خود را استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی می داند. 
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محوریت و زعامت امت اسالمی 



در مطالب پیشین، در حیطه مفهومی از 
شد  بحث  اسالمی  امت  گستره  و  ابعاد 
و در عرصه مصداقی نیز از تاریخچه به 
اختصار سخن به میان آمد. اکنون نوبت 
و زعامت امت در  از محوریت  به بحث 
عصر حاضر است. اهمیت این بحث در 
نگاهی است که انقالب اسالمی به مسئله 

»امت سازی« دارد. 
بنیان گذار  عنوان  به  خمینی)ره(  امام 
کیدات بسیار زیادی  انقالب اسالمی، تأ
بر  مبتنی  و  داشتند  اسالمی  امت  بر 
هدف  و  فلسفه  اسالم،  سیاسی  اندیشه 
وحدت  گرو  در  را  حکومت ها  نهایی 
می دیدند. مبتنی بر اندیشه ایشان، نظام 
اسالمی واقعی، اصوًال می بایست به سمت 
و  وسوی تحقق عینی وحدت، همیاری 
همسویی با سایر حکومت های اسالمی 
حرکت کند. اگر چنین نباشد، در خالف 

مسیر واقعی خود حرکت نموده است. 
پیشوایان  کالم  به  استناد  با  که  چنانچه 
دینی به این فلسفه وجودی حکومت ها 
برای  حکومت  تشکیل   « کردند:  اشاره 
است  مسلمین  وحدت  و  نظام  حفظ 
در  علیهاالسالم  زهرا  حضرت  که  چنان 
که امامت نظام و  خطبه خود می فرماید 

تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است.«1
وحدت،  به  ایشان  کیدات  تأ از  هدف 
کید بر هویت اسالمي و تشکیل امت  تأ
واحد اسالمي، حفظ وحدت مسلمانان 
بزرگ  قدرت هاي  برابر  در  صف  ایجاد  و 
که از نظر ایشان علت العلل تفرقه  است 
در جهان اسالم هستند که سعي مي کنند 
ملي گرایي،  ایدئولوژی های  طریق  از 
ابتدا  مذهبي  اختالفات  و  ناسیونالیسم 
وحدت مسلمانان را از بین برده و سپس به 

غارت و چپاول آنان بپردازند. 
امت  عنوان  تحت  خمیني)ره(  امام 
اسالمي از مسلمانان جهان در هر جایي 
و از هر فرقه و گروهي مي خواهد که حول 
محور اسالم و تحت لواي )ال اله اال اهلل( و 

1.  وحدت از دیدگاه امام خمینی، دفتر پانزدهم، ص 
157-158، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.

به صورت یك امت واحد عمل نمایند. در این صورت مي توانند به قدرت اول دنیا تبدیل 
شوند. این در حالي است که هر کدام از ملت ها و کشورهاي اسالمي مي توانند مستقل 
باشند، ولي هدف همه باید حفظ وحدت اسالمي و تأمین استقالل و سربلندي مسلمانان 
باشد. بنابراین ایجاد امت اسالمی به عنوان مرحله نهایی فرایند تکاملی انقالب اسالمی 
شناخته می شود و از مهم ترین کارویژه های مهم جمهوری اسالمی حرکت در مسیر گسترش 
از این طریق  ایجاد امت اسالمی  برای  و بسترسازی  فرهنگ تقریب و وحدت اسالمی 

است.2 اینک در این فصل دو مسئله مهم را از نظر می گذرانیم: 

1.محوریت امت اسالمی

یکی از مسائل بسیار کلیدی در بحث از امت اسالمی، محوریت یکی از کشورهای موجود 
در آن به منظور اجرایی سازی برنامه های امت و همچنین اتصال میان کشورهای مسلمان 
است. تعیین یک مرکزیت دینی و برگزیدن و تربیت اّمتی منسجم را می توان هدف اغلب 
بلکه تمام ادیان گذشته دانست. این موضوع در مورد »آیین« و »امت اسالم« شکل کامل تری 
یافته و خدایی که منشأ »عدل« و »حق« است، مرکزیتی را به نام مادِر شهرها یا »امّ القری« 
معّین کرده است. همو انسانی را که »حقگرا« و »تسلیم« امر وی و نیز دعوت کننده به سوی 
ت« و »آیین حنیف فطرت« و دور از افراط و تفریِط راست و چپ است، فرمان داده 

ّ
»مل

است تا در مادِر شهرها و »امّ القرا«ی مورد اشاره، »بیت«ی را برای او بسازد و آن را تطهیر و 
تقدیس کند تا در کنار همین »بیت«، پیامبر اعظم)ص( با »شریعت خاتم« ظهور کند و با 

تعلیم و تربیت خود، »اّمت وسط« را پدید آورد. 
»اّمت وسط«، به برکت مجموع آنچه بدو داده شده است، عهده دار وظایف و مسئولیت های 
که از آن جمله است: نظارت بر اعمال دیگر اّمت ها و شهادت دادن بر  مهمی می شود 
آن، الگو بودن برای آن ها و مشارکت بارز در بسط معنویت و صلح و سالم جهانی.3 این 
مسئولیت در زمان حاضر که عصر سرخوردگی های انسان معاصر است و از الگوی مدنّیت 
کارا برای تمدن بشری سخن می رود، اهمیتی افزون می یابد. از این رو  اسالمی و طرحی 

می توان ادعا کرد که واژه ام القرا یک واژه دینی و به عبارت دیگر تأسیسی اسالم است.

الف( مکه؛ پایگاه آغازین امت اسالمی

شهر مکه و منطقه حجاز از آنجایی که موطن وحی و نزول تعالیم اسالمی به حساب می آیند، 
القرای جهان اسالم معرفی می گردند)انعام/94(.  ام  در صدر اسالم و در قرآن به عنوان 
تا پیش از ظهور اسالم در عربستان، اصل سازمان اجتماعی و سیاسی، اساسًا ماهیت 
قبیله ای داشت و خویشاوندی خونی، قاطع ترین عنصر در تصور و دریافت عرب جاهلی 
نسبت به وحدت اجتماعی بود. در برابر این تصور پرسابقه، قرآن کریم اندیشه تازه ای را در 
که دیگر بر روابط خویشاوندی و  گسترش داد  کرد و  خصوص وحدت اجتماعی عرضه 
خونی متکی نبود، بلکه از اعتقادات مشترک دینی برمی خواست.4 همچنان که از دقت در 
آیات قرآنی و بررسی تاریخ عرب و تاریخ زندگی اجتماعی قبل از ظهور اسالم، برمی آید؛ در 
حجاز و عربستان، عامل اصلی ایجاد جامعه و تشکل های گروهی، عامل برقراری رابطه بین 

افراد در جامعه اعراب جاهلی، روابط نسبی، خونی و خویشاوندی بود. 
.. از مهمترین واژه های اجتماعی  ، واژه هایی مانند: عشیره، قبیله، قوم و به همین خاطر

2.  عباسعلی مشکانی سبزواری، جایگاه امت اسالمی در فرایند تکاملی انقالب اسالمی، مطالعات تقریبی مذاهب 
اسالمی )فروغ وحدت سابق( سال نهم پاییز 1392 شماره 33.

3.  ابوالفضل خوش منش، »اّم القری« پایگاه جهانی »امت وسط«، پژوهش های قرآن و حدیث سال چهل و هفتم بهار و 
تابستان 1393 شماره 1.

 ، ، خدا و انسان در قرآن، معناشناسی جهان بینی قرآنی، مترجم، احمد آرام، شرکت سهامی انتشار 4.  توشیهیکو ایزوتسو
چاپ پنجم، 1381، ص 96.
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است که در قرآن به کار رفته و نشان دهنده این است که این مفاهیم به عنوان سازمان های 
اجتماعی عصر نزول قرآن در میان عرب ها بوده است. چنانکه در اندیشه ابن خلدون این 
با عنوان مفهوم »عصبیت« چارچوب بندی شده  نوع زیست و همبستگی اجتماعی، 
است. او معتقد است زندگی در بادیه به عصبیت در میان افراد ایل و عشیره منجر می شود 

و با اتکای آن صاحب قدرت می شوند و آنگاه  به زندگی شهری روی می آورند. 
استبداد ایل و عشیره از نظامی مناسب خود برخوردار است و نیروی اصلی این نظام، که به 
تعبیر ابن خلدون بر محور عصبیت انسجام می یابد، از آرمان هیا متناسب با آن بهره می برد. 
مستبدی که در این نظام در مرکز اقتدار قرار می گیرد و تقنین و اجرا بر محور رأی و فرمان او 
شکل می گیرد، خود از هدایت الهی بی بهره است و راه به جایی نمی برد؛ بلکه با گسترش 
گمراه می کند. بنابراین وحدت و انسجام نیروی استبداد  حاکمیت خود، دیگران را نیز 
هرگز بر معرفتی شهودی و ایمانی حقیقی متکی نیست، بلکه بر اساس شناختی حسی و 
گرایشی عاطفی است.1 با آنکه عصبیت، محور انسجام نظام قبیله ای شبه جزیره بود، ولی 
)ص( برای ایجاد حاکمیت دینی،  جامعه دینی پیامبر بر مبنای آن قرار نداشت و پیامبر
سخت ترین ستیز را با بسیاری از روابط و مناسبات قبیله ای انجام داد. بر پایه همین تالش 
بود که مناسبات جدیدی ایجاد شد و امت اسالمی به عنوان نخستین فرآورده سیاسی 
انسانی اسالم در مدینه النبی ظهور یافت. به سرعت نیز امت اسالمی توسعه یافت و سه 

تمدن بزرگ، یعنی ایران و رم و مصر را درنوردید. 
به تعبیر مقام معظم رهبری:»آنچه که توانست جامعه کوچک چندهزار نفری مدینه را در 
سال های اول هجرت، به یک امت عظیم و مقتدر و عالم و عزیز و چشمه جوشان علم 
و حکمت برای دنیا در قرن چهارم و پنجم هجری تبدیل کند، عبارت بود از ایمان روشن، 
؛ بعد امت اسالمی در افت وخیزهای  تعالیم واضح و همه جانبه، عزم راسخ و جهاد مستمر
فراوان خود در هر جا که از آن تعالیم غفلت کرد، دچار شکست و عقبروی شد. هر جا علم، 
اخالق، روابط اجتماعی، اقتدار معنوی، عزت، وحدت و برتر از همه عدالت را نادیده گرفت، 
رشد آن متوقف شد و عقبگرد کرد و کار به جایی رسید که قدرتهای متجاوز و متعرض و 
طماع توانستند این امت را تکه کنند، در مقابل هم به تضعیف قوای یکدیگر وادار کنند، 

برآنها تسلط پیدا کنند و منابع آنها را بگیرند.« 2
 امروزه هم برخی سعی دارند تا همچنان عربستان سعودی و شهر مکه را مرکز دینی جهان 
اسالم و محور امت اسالمی معرفی کنند؛3 اما بسیاری از تحلیلگران)حتی از خود کشورهای 
عربی( بر این عقیده هستند که عربستان امروزی توان این مدیریت را نداشته و محوریت و 

راهبری خود را از دست داده است.4

ب( ایران؛ ام القرای امروز جهان اسالم

مسئله احیا و تجدید حیات اسالم و بیداری مسلمانان و در مرحله پیشرفته تر آن، تجدید 
، از طرف رهبران، مصلحان و  بنا و یا بازسازی امت اسالمی و دنیای اسالم، در قرون اخیر
متفکران دینی جهان اسالم به منظور رفع عقب ماندگی و انحطاط داخلی و همچنین در 

1.  حمید پارسانیا، حدیث پیمانه، ص33-31
2.  حدیث والیت، 1394، موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه ای، 128

، محمد، سـیري در اندیشـه هـاي سیاسـي عبـدالرحمن کـواکبي، 1377، ص 4. 3. محمد نصر
4. نیکوالس کریستوف، عربستان و نابودکردن جهان اسالم، وبسایت دیپلماسی ایرانی، 16 تیر 1395.

جهت برخورد با سلطه غرب طرح و دنبال 
گردیده است. یکی از چهره های شاخص 
مصلحان وحدت طلب »امت اسالمی«، 
است.  بوده  اسدآبادی  سیدجمال الدین 
محمد  شیخ  شاگردش  همراه  به  وی 
مهمترین  از  را  اسالمی  وحدت  عبده، 
اهداف خود می دانست و در این راه تالش 
فراوانی به عمل آورد. شکل گیری انقالب 
زمینه سازی  در  به سزایی  نقش  اسالمی 

برای تشکیل امت اسالمی، داشته است.
ایران،  سرزمین  در  تاریخی  رویدادی  قوع 
تمام  توجه   ، اخیر قرن  در  تا  شد  باعث 
کشورهای اسالمی و غیراسالمی جهان به 
این سو جلب شود. انقالب دینی مردم ایران 
در سال 57 صرفا یک اقدام سیاسی نبود؛ 

بلکه معادالت جهانی را نیز به هم ریخت. 
از  حلقه  متکامل ترین  اسالمی  انقالب 
دوران  در  اسالمی  جنبش های  سلسله 
و  حرکات  در  عطفی  نقطه  و  معاصر 
شمار  به  فرهنگی  و  فکری  جنبش های 
را  خود  آرمانی  و  نهایی  هدف  که  می رود 
بازسازی  و  اسالمی  امت  بنای  تجدید 
ایجاد  نهایت  در  و  ایجاد دنیای اسالم  یا 
تمدن اسالمی قرار داده است. به اعتراف 
جهت  سه  از  انقالب  این  صاحب نظران 
کشورهای  زمره  در  را  ایران  کشور  توانست، 
داعیه دار محوریت امت اسالمی وارد نماید:

یک: توجه همزمان به آبادانی و امنیت

وقوع انقالب و پس از آن جنگ تحمیلی،  
ضرورت های جدیدی را در سیاست های 
که  آورد  به وجود  ایران  و خارجی  داخلی 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  آن  از  قبل  تا 
نبود. از همین زمان بازسازی اقتصادی در 
دستورکار دولت مردان جدید قرار گرفت و 

، شعار همگان شد.  توسعه کشور
و  امنیت  مساله  به  توجه  دیگر  طرف  از 
حفظ حریم های نظامی به منظور حفظ 
جان و مال و ناموس مردم مسلمان، بیش 
گرفته و به دغدغه ای  از پیش رنگ و بو 
جدی تبدیل شد.5 توجه به این دو مساله 

اسـالمي،  انقـالب  صدور  سیاست  فالح نژاد،  علی   .5
1384، ص 23.

امروزه هم برخی سعی دارند تا همچنان عربستان سعودی و شهر مکه را مرکز دینی 
جهان اسالم و محور امت اسالمی معرفی کنند؛ اما بسیاری از تحلیلگران)حتی از خود 
کشورهای عربی( بر این عقیده هستند که عربستان امروزی توان این مدیریت را نداشته 

و محوریت و راهبری خود را از دست داده است. 
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باعث آن شد تا در کوتاه ترین زمان ممکن، 
تأثیرگذارترین  از  یکی  عنوان  به  ایران 

کشورهای اسالمی تبدیل گردد.

دو: الگوی استکبارستیزی

مبارزه  »جسارت  و  »آزادی«  »استقالل«، 
با استکبار و استبداد«، سه مولفه مهمی 
که انقالب اسالمی توانست آنها  هستند 
کرده  مخابره  جهان  به  ایرانیان  زبان  از  را 
کالبد  به  را  تازه ای  روح  برخی،  قول  به  و 
مرده جوامع بشری بدمد. امروزه به راحتی 
می توان محوریت مدل انقالب اسالمی را 
در جنبش های آزادی خواهانه مختلف در 
کرد و نسبت به الگو  سراسر جهان نظاره 

بودن این حرکت اعتراف کرد.

سه: رهبری مناسب

سومین تحولی که انقالب اسالمی توانست 
در سطح بین المللی ایجاد کند، رونمایی 
دینی،  قابلیت های  با  توانا  رهبری  از 
سیاسی و علمی بود که با پیش بینی های 
علیرغم  و  جهان  تحوالت  از  خود  دقیق 
دیگر  بر  تسلط  جهت  در  ادعا  نداشتن 
از  فراتر  رهبری  در  خود  توانایی  کشورها، 
یک ملت را به گوش همگان رسانید. این 
رهبر الهی ثابت کرد که می تواند با دست 
خالی و با تکیه بر ایمان قوی و کمک مردم 
مسلمان، مقابل زورگویی دشمنان اسالم 

ایستادگی کرده و آنها را به زانو در آورد. 
از  بعد   ، مذکور جهت  سه  این  اساس  بر 
همچون  زیادی  صاحب نظران  انقالب، 
اسالمی  جمهوری  مدل  بهشتی،  شهید 
را  انقالب  از  برآمده  اساسی  قانون  و 
دوره  در  »امام_امت«  نظام  بارز  مصداق 
دفاع  را  آن  وظیفه  و  کرده  معرفی  غیبت 
از  حمایت  و  مسلمانان  همه  حقوق  از 
برابر  در  مستضعفین  حق طلبانه  مبارزه 
مستکبرین در هر نقطه از جهان، عنوان 
به سراغ تدوین  نیز  عده ای دیگر  کردند.1 
مدلی نظری با عنوان »ام القرا« رفتند تا خال 
انتخاب  برای  صحیح  معیارهای  وجود 

ملت،  مدرن  معنای  با  امت  نسبت   ، آجرلو سعید   .1
وبسایت وسائل، 16 مهر 1396.

محور امت را در اندیشه سیاسی اسالم پر کنند.2 نظریه ام القرا بنا دارد تا تامین منافع ملی 
را در کوتاه مدت و تحقق اهداف جهان شمول اسالم را در بلندمدت، وظیفه محور امت 
اسالمی دانسته و رابطه دیالکتیکی بین این دو برقرار کند. این نظریه دارای سه رکن اساسی 

می باشد:3
ک وحدت در محدوده ام القرا، وحدت در انجام وظیفه است؛ زیرا در این مدل،  الف( مال
امتی مسئول با رهبری مسئول جمعا در سرزمینی به عنوان ام القرا، هسته مرکزی حکومتی 
که وظیفه سنگینی  کرد  که برد جهانی دارد. از این رو می توان ادعا  را تشکیل می دهند 
روی دوش مردم و رهبر ام القرا وجود دارد چرا که باید عالوه بر آبادانی داخلی کشور خود، به 

تحوالت جهانی نیز واکنش نشان دهند.
ام القرا نسبت  در احساس وظیفه  اثری  بین المللی  و جغرافیایی  قراردادی  مرزهای  ب( 
به امت اسالمی نداشته و این قلب تپنده باید همواره نسبت به مشکالت و معضالت 
کشورهای اسالمی دیگر از خود دغدغه نشان دهد. طبق این نظریه مشکالتی که اینک در 
یمن و سوریه و عراق و دیگر کشورهای اسالمی به وجود آمده، باعث می گردد تا ایران نسبت 

به آنها واکنش نشان دهد.
ج(ام القرا باید دارای رهبری باشد که توانایی اعمال والیت بر کل امت اسالمی را دارا باشد. 
به بیان دیگر زعامت امت اسالمی نیز باید از درون ام القرا بوده و مبتنی بر اندیشه حقیقی 
نه بخاطر  کشور  بودن یک  ام القرا  بیان دیگر  به  باشد.  دارا  را  اسالمی، صالحیت والیت 
موقعیت استراتژیک، جمعیت، نژاد و امثال اینها، بلکه بخاطر والیت است. اگه کشوری 
داعیه ام القرابودن داشته باشد، باید سطح رهبری خود را از مرزهای جغرافیایی فراتر برده و 

رهبری داشته باشد که الیق رهبری کل امت اسالمی باشد.5  
گاهی و بر اساس رهنمودهای  بنابراین انقالب اسالمی به رهبری امام راحل)ره(، با خودآ
اسالم ناب، در مقابل ایده استعماری »دولت ـ ملت«، طرح بازسازی امت اسالمی را طرح 
کردند و معتقد بودند وجود نظام سیاسی غیر اسالمی لزومًا منتهی به اجرانشدن دستورات 
سیاسی اسالم شده و بنابراین چاره ای نیست جز از بین بردن آن نظام های حکومتی که 
در درون خود فاسد هستند. این وظیفه ایست که تمام مسلمانان باید اجرا نمایند. این 
کنند. حضرت امام مفهوم دولت های  که از مظلومین حمایت  وظیفه مسلمانان است 
ملی،  روانکاوی نوگرایی، بازسازی توسعه و گفتمان دموکراسی غرب را رد کردند و برای یك 
که جهان شمولی »امت اسالمی« را در بردارد و  حکومت و نظام فراتر از دولت های ملی 

»هویت اسالمی« را باالتر از سایر هویت های انسانی قرار می دهد، کوشش کردند. 
بدین جهت مدلوالت معرفت شناسی انقالب اسالمی را نمی توان در چهارچوب »فردگرایی«، 
»پلورالیزم«، » بازاندیشی« و »اصالح دینی« و »فردگرایی« و نمودارهای تحلیلی غرب که بسیار 
متداول بوده و ترویج می شوند، درك کرد. گفتمان اسالمی حضرت امام و انقالب اسالمی را 
باید در بستری فراتر از دین و سیاست، نوگرایی و سنت، مدرنیته و پست مدرنیته و واژه های 
مشابه مطالعه و بررسی کرد. افکار و اعمال حضرت امام از قرآن کریم سرچشمه می گیرد و 

2. محمد جواد الریجاني، محمدجواد، مقوالتي در استراتژي ملي، 1369.
3. محسن خلیلی، برابرسنجِي مفهومي آموزه هاي سه گانه سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران، فصلنامه تحقیقات 

سیاسي بین المللي، شماره 21، زمستان 1393.
، 16 فروردین 1395. 5. محسن منصوری، دکترین ام القرا، پایگاه خبری صاحب نیوز

ام القرا بودن یک کشور نه بخاطر موقعیت استراتژیک، جمعیت، نژاد و امثال اینها، بلکه 
بخاطر والیت است. اگه کشوری داعیه ام القرابودن داشته باشد، باید سطح رهبری 
خود را از مرزهای جغرافیایی فراتر برده و رهبری داشته باشد که الیق رهبری کل امت 

اسالمی باشد.
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هرگونه تحلیلی از اندیشه های او و انقالب اسالمی باید یك الگوی وحدت گرا و مقدس 
قرآنی و توحیدی را در برداشته باشد. 1

2. زعامت امت اسالمی2

همانطور که بیان شد، زعیم و رهبر امت اسالمی باید والیت بر تمام مردم این امت داشته 
تا بتواند در بزنگاه های تاریخی برای آنان تصمیم گیری الزم را به عمل آورد. از طرف دیگر 
بر اساس آنکه والیت عمومی تشریعی از آن خدا، پیامبر و ائمه معصوم است، تنها کسی 
که به نحوی از امام معصوم نیابت  می تواند این ویژگی را در زمان غیبت از آن خود کند 
داشته باشد. بر این اساس می توان ادعا کرد که بهترین مدل در تعیین زعیم امت اسالمی 
است، مدلی است که نظریه »والیت فقیه« در عصر جدید ارائه می دهد. این نظریه در آخرین 
سال های قرن بیستم، عمًال کارایی و صالحیت دخالت دین را در امور جامعه بر همگان 
روشن ساخته و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، امام خمینی)ره( با تکیه بر همین نظریه 
توانستند علیرغم میل همه قدرت های استعمارگر دنیا، نظام حکومت اسالمی را ایجاد کرده 
و به خوبی آن را اداره کنند.  به طور خالصه می توان گفت که »نظریه والیت فقیه« در واقع 
مدلی از نحوه حکومت داری و اداره جامعه انسانی است. در این مدل، در شرایط عدم 
حضور فرستاده خداوند)پیامبر یا امام معصوم( به ناچار و از باب سلسله مراتب تشکیکی 
موجود در بین انسان ها، اداره جامعه باید به شخصی سپرده شود که بیشترین قرابت نظری و 
عملی را به فرستادگان الهی دارد. به بیان ساده تر در زمان غیبت امام، کسی باید زعامت امور 
را در دست بگیرد که هم از لحاظ نظری عالم به علوم دینی و منویات امامان باشد و هم از 
لحاظ عملی بتواند بهترین و نزدیک ترین تصمیم را به تصمیم امام معصوم أخذ نماید. این 
شخص کسی جز فقیه نمی تواند باشد، چرا که هم عالم به علوم دینی است و هم با استفاده 

از همین علم می تواند، جامعه را به سعادت برساند. 

الف( ویژگی های زعیم امت

کسی که می خواهد در جایگاه ولی فقیه بنشیند و زعامت امت اسالمی را بر عهده بگیرد، 
باید ویژگی های زیر را دارا باشد:

یک: علم به آموزه ها و احکام الهی)فقاهت(

در حقیقت تمام احکام صادره از سوی حاکم اسالمی و تصمیماتش، باید در چارچوب 
احکام شرع باشد و این امر حاصل نمی شود مگر با قدرت اجتهاد و فقاهت حاکم. بنابراین 
کسی که در رأس امت اسالمی قرار می گیرد، الزم است به منابع دینی مسلط باشد و قدرت 
استنباط احکام الهی از آنها را داشته باشد. از چنین کسی به »فقیه« یا »مجتهد« تعبیر 
می شود؛ یعنی اسالم شناسی که در همه اصول و فروع دین، مجتهد است و قدرت درک 
ابعاد سیاسی اسالم را نیز دارد. البته الزمه چنین مقامی این نیست که آن شخص، مقلدانی 
نیز داشته باشد و به اصطالح مرجع تقلید باشد؛ چرا که آنچه در اداره حکومت اسالمی 

ضرورت دارد، علم به قوانین الهی از طریق استنباط در منابع است.

دو: برخورداری از کفایت، کاردانی و تدبیر

کسی که در رأس امت اسالمی است، الزم است عالوه بر قدرت استنباط احکام الهی، توانایی 
و مهارت الزم برای اداره کشور را داشته باشد تا بتواند مصالح را به شکل مطلوب تر و فراگیرتر 

1.  کتاب ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقالب اسالمی/ حمید موالنا، ایدئولوژی و انقالب، موسسه تنظیم نشر و آثار امام 
خمینی)ره(، ج2 

کتاب های مختلفی همچون  که در  از نظریه والیت فقیه عالمه مصباح یزدی  زیادی  تا حد  این بخش  2. مطالب 
»حکیمانه ترین حکومت« و »نظری گذرا درباره والیت فقیه« مطرح شده، اقتباس شده است. برای مالحظه تفصیل این 

« مراجعه شود.  نظریات در یک پرونده، به شماره 19 نشریه دیده بان اندیشه با عنوان »حکیم بصیر

تأمین کند. زمان شناسی، دشمن شناسی، 
دوراندیشی، تیزهوشی، زیرکی و کیاست، 
شجاعت و قاطعیت در تصمیم گیری از 

عناصر مهم در اداره کشور است.

سه: برخورداری از صالحیت اخالقی، تقوا 
و عدالت

همه  و  اسالمی  امت  در  قوانین  مجری 
عالوه  باید  جامعه  مدیران  و  کارگزاران 
و  صالحیت  از  قوانین،  به  آشنایی  بر 
برخوردار  نیز  اخالقی  شایستگی های 
در  که  امکاناتی  و  ِسَمت  از  تا  باشند 
گرفته، سوءاستفاده نکنند  اختیاران قرار 
که  مسئولیتی  انجام  جهت  در  را  آنها  و 
گیرند و اغراض  کار  گرفته اند به  به عهده 
باعث  جناحی  و  گروهی  و  شخصی 

تخطی آنها از محدوده وظایفشان نگردد. 
صالحیت  از  باید  قانون  مجری  پس 
عدالت  و  تقوا  از  مرتبه ای  از  و  اخالقی 
و  هوا  مقابل  در  بتواند  که  باشد  برخوردار 
هوس  و منافع شخصی و گروهی مقاومت 

کند و حق را بر آنها مقدم دارد.

ب( نحوه انتخاب زعیم امت

اصل اولی در فقه اسالمی، والیت نداشتن 
با  آنکه  مگر  است،  دیگر  کس  بر  کسی 
دلیل یقینی، والیت شخصی اثبات گردد. 
در اینجا آنچه یقینی است والیت یک فرد 
است و درباره والیت مجموعه ای از افراد، 

شّک وجود دارد. 
بنابراین باید به همان قدر یقینی که والیت 
این،  بر  عالوه  کرد.  اکتفا  است  فرد  یک 
این احتمال وجود دارد که یکی از فقهای 
شورای یادشده اصلح از سایرین باشد. در 
ک مشروعیت  این صورت، از آنجا که مال
بود،  خواهد  اکثریت  رهبری  شورای  نظر 
اقلیت  در  أصلح،  شخص  آن  نظر  اگر 
قرار گرفت لزومًا باید کنار گذشته شود. آیا 
که نظر افراد غیر اصلح  می توان پذیرفت 
بر أصلح مقدم شود؟! منطق عقل و شرع 

می گوید باید سراغ اصلح برویم. 
شورایی،  نه  است  فردی  والیت  که  حال 
چگونه و با چه ساز و کاری می توان از میان 
افراد متعددی که حائز شرایط رهبری امت 
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اسالمی هستند، یک نفر را به عنوان ولی 
فقیه تعیین کرد؟ 

یک: نظریه انتصاب

غیبت،  عصر  در  دیدگاه،  این  اساس  بر 
عملی  و  علمی  شرایط  واجد  که  فقیهی 
است، از طریق نصب عام، وظیفه إعمال 
دارد؛ در عصر غیبت  بر عهده  را  والیت 
ع(،  معصوم) امام  حضور  عصر  همچون 
فقها،  حاکمیت  مشروعیت  منشأ  تنها 
مأذون بودن آنان از سوی خداوند است و 
مردم در تحقق و فعلیت یافتن حکومت و 

حاکم مشروع نقش دارند. 
إعمال  برای  الزم  شرایط  در  که  فقیهی 
والیت، از دیگران اصلح باشد، حق اعمال 
والیت دارد. این وظیفه مردم است که از هر 
طریق ممکن، آن فرد اصلح را کشف کنند. 
در این صورت، دیگر صحبت از انتخاب 
نیست تا کسی بگوید من بر اساس حق 
رأی  اصلح  غیر  فرد  به  خود،  انتخاب 
می دهم. در اینجا ]تنها[ حکومت آن فرد 

اصلح اعتبار دارد. 
تذکر این نکته نیز جا دارد که تشخیص 
از  موجود،  فقهای  میان  از  اصلح  فرد 
عهده عامه مردم بر نمی آید؛ لذا در چنین 
مواردی، عقالیی ترین شیوه این است که 
برای تشخیص و کشف آن فرد اصلح، به 
اهل خبره و کارشناسان فن اعتماد شود. 
اهل  توسط  اصلح  فرد  کشف  واقع  در 
او  به  آنان  که  نیست  معنا  این  به  خبره، 
والیت می بخشند، بلکه در حقیقت زمینه 

إعمال والیت او را فراهم می سازند. 
در فقه شیعه از آغاز عصر غیبت، هیچ 
امور  در  فقیه  تصرف  اذن  نامداری،  فقیه 
و  نکرده  دیگران  نظر  به  مقید  را  جامعه 
ایشان اتفاق نظر داشته اند که مشروعیت 
باال  ناحیه  از  فقیه،  توسط  والیت  إعمال 
یعنی خداوند بوده است نه از پایین و از 

ناحیه مردم. 

دو: نظریه انتخاب

غیبت]بر  عصر  در  نظریه1،  این  مطابق 

.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی والیة الفقیه و  1.  ر

ع( مشروعیت بخش والیت فقهاست  ( [ هم اذن خداوند و ائمه اطهار خالف عصر حضور
و هم انتخاب و پذیرش مردم در آن دخیل است. بر اساس این دیدگاه، والیت از دو طریق 
جعل می شود: یکی نصب خداوند و دیگری انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم مردم. طریق 

دوم هم دو شرط دارد:
 1( طریق اول یعنی نصب الهی امکان نداشته باشد.

 2( مردم کسی را به عنوان ولّی خود برگزینند که شرایط تعیین شده از سوی شرع مقدس 
اسالم را)نظیر فقاهت، عدالت و کفایت( داشته باشد. 

قائل این دیدگاه، بر این اعتقاد است که طریق اول یعنی نصب در عصر غیبت امکان 
وقوعی ندارد؛ به ناچار باید به طریق دوم تن داد که همان انتخاب مردم است. به زعم قائل 
این دیدگاه، نسبت به عصر غیبت نصب خاصی وجود ندارد و برای نصب عام هم پنج راه 
متصور است که در تمام آن راه ها اشکاالتی وجود دارد؛ لذا چاره ای جز واگذارکردن  این امر 

: به انتخاب مردم نیست. این پنج راه عبارتند از
الف( نصب عام تمام فقهای هر عصر و والیت داشتن فعلی تک تک فقها به صورت 
مستقل: این فرض باطل است چرا که هدف از تشکیل امت؛ وحدت و انسجام به منظور 
اجرای احکام الهی در جوامع اسالمی است، و والیت و زعامت استقاللی تک تک فقها 

مخّل چنین هدفی است. لذا چنین نصبی از سوی شارع حکیم، قبیح است.
ب( نصب تمام فقها اما مجاز بودن إعمال والیت توسط تنها یکی از آنها: این صورت هم 
کی مشخص  باطل است؛ زیرا اوًال آن شخصی که مجاز به اعمال والیت است، با چه مال
می گردد؟ اگر بگویید توسط مردم انتخاب گردد، پس پذیرفتید که انشاء والیت با انتخاب 
مردم است. ثانیًا در صورت اعمال والیت یک فقیه انشاء والیت توسط سایر فقهاء، کاری 

لغو خواهد بود و خداوند منزه از چنین امری است.
ج( نصب یک فقیه به صورت غیر معین و تالش برای کشف آن مصداق از سوی دیگران: 
این راه نیز پذیرفته نیست؛ چرا که راهی برای یافتن آن شخص جز از طریق انتخاب مردم 

وجود ندارد و لذا چنین نصبی لغو و بی ثمر خواهد بود.
د( نصب تمام فقها و إعمال والیت از سوی تمام آنها مشروط به اینکه عملکرد هر یک از آنها 
مطابق نظر تمام فقهاء باشد: این راه نیز قابل تحقق نیست؛ چرا که چنین توافقی عادتًا غیر 

ممکن است و عقالء نیز چنین روشی را بر نمی تابند.
ه( نصب مجموعه فقها و إعمال والیت مشترکًا؛ بدین معنا که تمام فقها در یک عصر به 
منزله یک امام باشند و به صورت مشترک، اعمال والیت کنند: این روش نیز غیر ممکن 
بوده و بر خالف سیره عقالست. به دلیل وجود اشکاالت در این پنج فرض، در نهایت آقای 
منتظری می گویند ناچاریم به سمت انتخاب برویم. ایشان می گوید همانطور که در والیت 
فقیه شرطی به نام »فقاهت« و شرطی به نام »عدالت« و شرطی به نام »کفایت« داریم، شرط 

دیگری هم داریم و آن »مقبولیت« است.

ج( شبهات مربوط به زعامت امت

به طور کلی می توان شبهات وارده بر نظریه والیت فقیه در زعامت امت اسالمی را به 3 دسته 
کلی تقسیم کرد:

یک:  شبهات فلسفی

* جدایی دین از سیاست 

یکی از مسائل فلسفی و نظری که یادگار دهه های اخیر علم است، تفکیک حوزه های 

فقه الدولة االسالمیة، ج1 ص417-405.
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مختلف معارف بشری از یکدیگر است. برای مثال از اواخر قرن 20 به بعد شعار جدایی 
دین از امور اجتماعی مثل سیاست، توانست تمام مجامع علمی جهان را به خود مشغول 
سازد. مبنای اینگونه تفکیک ها نیز 2 موضوع اساسی است: اولین مساله شهرت بیش از 
حد مسائل زبانی و ادبیاتی است. یکی از دالیل جدایی علوم در نوع زبان مورد استفاده آنها 
نهفته است. بسیاری با این استدالل که زبان دین زبان موعظه و نصحیت است، بر این 
شدند که پس نمی توان آن را در مسائل مختلفی مثل حکمرانی دخالت داد. دومین مساله 

نیز تفکیک روش های مختلف و انحصار تلقی علم بر روش تجربی است. 
در فلسفه باستان تمام روش ها در عرض یکدیگر انسان را به حقیقت می رساندند اما در 
عصر مدرن، روش های غیر تجربی که در دین و امور متافیزیکی کارایی دارند، از دایره علم 
خارج شده و لذا نمی توان آنها را برای استفاده در امور اجتماعی استفاده کرد. به طور قطع 
می توان پررنگ ترین الیه زعامت امت اسالمی توسط ولی فقیه را الیه سیاسی آن دانست؛ از 
این رو شبهه سکوالریسم به این مساله نیز وارد می شود که آیا دین اسالم و کسی که نماینده 
آن است، می تواند برای راهبری سیاسی ملت های مختلف نسخه ای صادر کند؟ در اینجا 

به برخی از شبهات وارد شده در مورد موضوع جدایی دین از سیاست اشاره می کنیم:
1. دین، یک امر کلی است، ولی سیاست و حکومت، اموری جزئی هستند، پس ربطی به 
گاهی ندارد تا بتواند برای آنها برنامه  هم ندارند؛ لذا ولی فقیه از جزئیات ملت های مختلف آ

بچیند. در مورد این استدالل باید گفت که سه ادعا در آن مطرح شده است:
الف(دین، تنها مسأله ای کلی است.

ب(سیاست صرفا مسائل جزئی است.
ج(کلیات با جزئیات ارتباطی ندارند.

در این اشکال، سه مغالطه وجود دارد. نه دین، تنها کلیات است )و چه بسا وارد در جزئیات 
شده است( و نه سیاست، صرفا جزئیات است، )بلکه سیاست نیز گاهی براساس مبانی 
بسیار کلی بنا شده و نمی توان آن را از ریشه ها و بنیادهای نظری اش جدا کرد( و نه کلیات 

و جزئیات با هم بی ارتباطند.
؛ بنابراین، دین و سیاست، با هم بی ارتباطند. در  2. دین، ثابت است و سیاست، متغیر
این مورد نیز باید بدانیم که نه دین، همه چیزش ثابت است، بلکه احکام متغیر نیز دارد و 
نه سیاست، همه اش متغیر است، بلکه بسیاری از مبانی نظری سیاست، ثابت است و نه 

این که ثابتات و متغیرات با یکدیگر بی ارتباطند.
3. دین برای سعادت فردی آمده و ارتباطی با هدایت جوامع ندارد؛ این جا نیز باید ابتدا 
روشن شود که از دیدگاه کالمی دینی، »سعادت« یعنی چه؟ سعادت از دیدگاه الئیک، یک 

 . تعریف دارد و از دیدگاه اسالمی، تعریفی دیگر
همین طور کارکردی که در دیدگاه لیبرال برای دین قائلند با کارکردی که ما از قرآن و سنت 
برای دین، استنباط می کنیم، یکی نیست. در مقوله »ارتباط« نیز چنین است، یعنی در 
مفهوم ارتباط فرد با جامعه، و ارتباط سعادت فردی و سعادت اجتماعی نیز اختالف داریم. 

چه بسا در خود این »ارتباط« خدشه شده است که این بخصوص پاسخ عقلی دارد.
4.دین برای تربیت آمده و تربیت، ارتباطی با راهبری سیاسی ندارد. در این باره نیز باید 
که »تربیت« چه مقوله ای است و آیا می شود جامعه ای را بدون داشتن اهرم های  گفت 

آیا  کرد؟  تربیت  جامعه  آن  در  قدرت 
یک  فرهنگی  رسانه های  گفت  می توان 
موزه ها،  تحقیقات  دانشگاهها،  جامعه، 
اقتصادی،  سیستمهای  وزارتخانه ها، 
برنامه ریزی ها، دستگاه حقوقی و قضایی 
آن هیچ ربطی به دین نداشته باشند و تابع 
دکترین دینی نباشند و با این حال، بتوان 
جامعه را تربیت کرد؟ در واقع آیا یک فرد و 
حتی یک کودک را می توان بدون دخالت 
در نحوه معیشت و ارتباطات و حقوق و 

مناسباتش تربیت کرد؟

* صالحیت مردم برای انتخاب

همانطور که در بخش نحوه انتخاب ولی 
دنبال  به  منتظری  آقای  شد،  بیان  فقیه 
اثبات صالحیت مردم برای انتخاب ولی 
فقیه است و در این راه از دو دلیل عمده 
ایشان  نظر  مقابل  در  کند.  می  استفاده 
مسائل  در  اوًال  ما  وقتی  که  گفت  باید 
انسان  که  کردیم  اثبات  انسان شناسی 
نمی تواند  و  بوده  علم  در  ضعف  دارای 
کند و ثانیًا در  تمام مصالح خود را درک 
مباحث سیاسی بیان کردیم که رهبر یک 
جامعه باید بتواند تمام مصالح مورد نیاز 
جامعه را محقق سازد، پس به هیچ عنوان 
در  مردم  انتخاب  برای  نقشی  نمی توانیم 
شویم  قائل  حاکم  به  مشروعیت بخشی 
می تواند  حاکم  با  همراهی  که  چند  هر 

فعالیت را تسریع بخشد. 
محدودشدن  مستلزم  انتخابی بودن، 
والیت فقیه به حدود زمان و مکان است؛ 
کسانی حکمش اعتبار  یعنی فقیه، برای 
کرده اند؛  که او را انتخاب  خواهد داشت 
حال آنکه چنین پیامدهایی مورد پذیرش 
شریعت الهی و حتی قائل همین دیدگاه 
والیت  مکانی،  جهت  از  حتی  نیست؛ 
از  خارج  در  که  کسانی  حق  در  حتی  او 
مرزها هستند نافذ است؛ مضاف بر آنکه 
از  فقیه  که  است  آن  دیدگاه  این  الزمه 
زمانی والیت داشته باشد که او را انتخاب 
که  می آید  الزم  صورت  این  در  نمایند، 
اجرای بخش وسیعی از احکام اسالم تا 

زمان انتخاب مردم، تعطیل شود.

فقیهی که در شرایط الزم برای إعمال والیت، از دیگران اصلح باشد، حق اعمال والیت 
دارد. این وظیفه مردم است که از هر طریق ممکن، آن فرد اصلح را کشف کنند. در این 
صورت، دیگر صحبت از انتخاب نیست تا کسی بگوید من بر اساس حق انتخاب 
خود، به فرد غیر اصلح رأی می دهم. در اینجا ]تنها[ حکومت آن فرد اصلح اعتبار دارد. 
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دو: شبهات دینی

* تشکیک در معنای والیت

عنوان  با  کتابی  در  حائری  دکتر  آقای 
حکمت و حکومت، که در لندن منتشر 
شده، چند اشکال صریح راجع به والیت 

فقیه مطرح می کند:
1. والیت در اسالم به معنای زعامت نیست!
به نظر ایشان والیت فقیه اساسا به معنای 
زعامت نیست. آقای حائری تا جایی پیش 
می رود که حتی تعبیر کلمه »ولی« را در خطبه 
که پیامبر اکرم درباره امیرالمؤمنین  غدیر 
به کار برده اند، به معنای محبت و دوست 
از ضروریات  داشتن می گیرد؛ یعنی یکی 
شیعه را منکر می شود؛ زیرا چنانچه »ولی« 
را از تشیع بگیرند، در آن صورت شیعه در 
مسائل حکومتی صدر اسالم با اهل سنت 
سخنی برای گفتن ندارد. اجمال صحبت 
که والیت در روایات به  ایشان این است 
معنای قضاء و داوری در دعاوی و فصل 
خصومات به کار رفته و به معنای مصطلِح 
»زعامت سیاسی« نیست. در متون شیعی 
چیزی که اثبات زعامت سیاسی در عصر 
غیبت برای فقیه عادل کند و دلیل شرعی 

به نفع امت اسالمی باشد، نداریم. 
ارائه  از  در نقد سخنان آقای حائری بعد 
روایات متعدد در باب زعامت سیاسی در 
که همان مسأله  اسالم، باید یادآور شویم 
مظهر  برجسته ترین  نیز  داوری  و  قضا 
زعامت است؛ لذا می گویند زعیم هر امتی 

را باید از مسند قضاوت تشخیص داد. 
2. عدم جمع والیت و جمهوریت

فقیه  ولی  زعامت سیاسی  ایشان  نظر  به 
مختلف  ملت های  بودن  جمهوری  با 
و  احکام  یعنی  والیت  زیرا  دارد؛  تناقض 
ضوابط خاص توسط یک نفر تعیین شود 
ولی در جمهوریت، تمام مردم آزاد هستند. 
که این  گفت  در نقد این دیدگاه نیز باید 
برداشت از جمهوریت معادل همان هرج 
و مرج اجتماعی و سیاسی است. مسأله 
اطاعت پذیری و قانون مداری و شهروندی 
حتی در جوامع لیبرال نیز به عنوان اصل 
امت  زعامت  فرق  است.  مطرح  ثابت 

اسالمی و حکومت الئیک در این تبعیت از نهادهای حاکمّیت نیست، بلکه فرق در 
محتوای قوانین آن می باشد .

* روایات منع از قیام امت

برخی در تالشند تا با برجسته سازی روایات مربوط به منع قیام امت در زمان غیبت، اصل 
لزوم احیای امت اسالمی در زمان غیبت با محوریت ولی فقیه را زیر سوال ببرند. در این 
باره بحث های زیادی صورت گرفته ولی به طور خالصه می توان گفت که اوال برخی از این 
روایات از ضعف سندی رنج برده و اعتبار ندارند؛ ثانیا اینها غالبا »قضیه شخصیه« و 
»روایات فی واقعه« هستند که در زمینه و بافت و کانتکست تاریخی خاصی صادر شده اند 
و مربوط به همان بافت و شرایط و قیام کنندگانی وابسته به خاندان پیامبر هستند که یا از 
سر موقعیت نشناسی دست به قیام زدند و یا از قدرت طلبان و مدعیان دروغین امامت و 
مهدویت بودند؛ لذا مضمون این روایات قابل تسری به هر شرایطی و استنباط این حکم 
از آنها که هر حرکت انقالبی و اصالح طلبانه قبل از ظهور نامشروع است، نمی باشد. وجود 
تکالیف سیاسی و اجتماعی امت اسالمی که در قرآن و روایات با صدها ادات امر و تاکید 
 ، به آنها اشاره شده، نمی تواند تنها با استناد به معدود روایاتی در باب نهی از قیام قبل از ظهور

از موضوعیت افتاده و تعطیل گردند.1

سه. شبهات تاریخی و اجتماعی

آقای محسن کدیور یکی از کسانی است که با جدیت تمام به دنبال نقد نظریه والیت فقیه 
است. ایشان به طور معمول از دو روش برای نقد این نظریه استفاده می کند که هر دو در واقع 
با استناد به امور تاریخی و اجتماعی به دنبال ابطال نظریه والیت فقیه هستند. در اینجا 

خالصه ای از دو استدالل آقای کدیور بیان خواهد شد:

الف( پیشینه تاریخی نداشتن نظریه والیت فقیه 

مهمترین استداللی که آقای کدیور از آن بهره می برد، این است که نظریه والیت فقیه در بین 
فقهای متقدم شیعه سابقه نداشته و یکی از ابداعات امام خمینی)ره( است. در نقد این 
دیدگاه باید به طور خالصه گفت که در اصل زعامت فقیه، اجماع محصلی در بین نظر فقها 

وجود دارد و اختالف نظرهای موجود صرفا در محدوده اختیارات ولی فقیه است. 

ب( ابتذال فقها در سیاست 

دومین استداللی که آقای کدیور به آن متوسل می شود، حتمی بودن به ابتذال کشیده شدن 
فقها در بطن سیاست است. به نظر ایشان از آنجایی که سیاست عرصه دروغگویی، نیرنگ 
و فساد است، ورود فقها به این عرصه نتیجه ای جز به ابتذال کشیده شدن خود آنها ندارد. 
کامال واضح است که مراد ایشان از سیاست در اینجا، همان سیاست مدرنی است که بر 
مبنای انسان شناختی هابزی استوار است و فقط با نیرنگ و حیله می توان آن را اداره کرد؛ 
اما در مدل سیاست ورزی اسالمی و دین، حاکم به دنبال سعادت شهروندان است و 

شهروندان نیز از این بابت به او عشق می ورزند و همکاری می کنند. 

، 19 مرداد 1398. 1. مهدی نصیری، عصر حیرت، وبسایت خبری مشرق نیوز

انتخابی بودن، مستلزم محدودشدن والیت فقیه به حدود زمان و مکان است؛ یعنی 
فقیه، برای کسانی حکمش اعتبار خواهد داشت که او را انتخاب کرده اند؛ حال آنکه 
چنین پیامدهایی مورد پذیرش شریعت الهی و حتی قائل همین دیدگاه نیست؛ چرا که 
والیت فقیه محدود به زمان مشخصی نبوده و نیز از جهت مکانی، والیت او حتی در 

حق کسانی که در خارج از مرزها هستند نافذ است.
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ان
خو

فرا

نشریه رصدی_تحلیلی دیده بان اندیشه در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پژوهشی و 
هیأت تحریریه خود، از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی دعوت به همکاری  بنماید.

شرایط همکاری

 دارابودن مدرک تحصیلی ارشد یا دکتری )سطح 3 و 4 حوزوی(
 تسلط بر امر  پژوهش و مقاله نویسی علمی

 آشنایی با ملزومات پژوهشی از قبیل تایپ و ویراستاری
مزایا

 انتشار تولیدات پژوهشی در ماهنامه دیده بان اندیشه
 پرداخت حقوق و حق الزحمه مکفی

 معرفی به کتابخانه های مختلف جهت تکمیل پژوهش

عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال رزومه، با نشانی کاربری          
danial_basir@  در ایتا در ارتباط باشند.

شمارهپیشیننشریه:

فقیه آگاه
اهلل  آیت  اندیشه  بررسی  ویژه نامه 

صافی گلپایگانی

 فقیهی که قانون را مقدس می شمرد
 همراه همیشگی حکومت اسالمی
 حامی مردم و نماد استقالل حوزه
 دنبال کننده  وحدت شیعه و سنی
 عیار خالص سنت گرایی حوزه  قم
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دست نمایان دشمن در آستین تفرقه، علمای مسلمان و مخصوصا تشیع 
را بر آن داشت تا با سوری نشان دادن اختالفات و تاکید بر مشترکات دینی 
کرده و همچون دوران صدر  و مذهبی، بار دیگر این خرقه پاره پاره را ترمیم 
اسالم، مردم مسلمان را در یک صف قرار دهند. امام خمینی)ره( بنیانگذار 
گاه و بصیر نسبت به احواالت جهان  کبیرانقالب اسالمی، در مقام فقیهی آ
اسالم، به صورت جدی در جریان انقالب و بعد از آن مشعل اتحاد برافراشته 
و از تمام ملل مسلمان دعوت کرد تا خود را تحت لوای پرچمی واحد علیه 

دشمنی واحد قرار دهند. 
این سرمایه گذاری ویژه روی احیای امت اسالمی بعد از ارتحال ایشان نیز 
امروز توسط رهبر معظم انقالب و در قالب جمهوری  تا  و  تعطیل نگشته 
اسالمی ایران، همچنان با قوت به راه خود ادامه می دهد.در سال های گذشته 
بارها و بارها جهان شاهد آن بوده که جمهوری اسالمی در مسیر اتحاد با تمام 
ملل اسالمی قدم برداشته و در حد توان در بزنگاه های حساس به یاری آنان 

شتافته است.

تلفن تماس
02537830114

 ارتباط با ما
www.Fekrat.net

admin@fekrat.net

شبکه های اجتماعی
fekrat_net@


