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  چكيده

ها و  اند، ولي مفهوم، مؤلفه اگرچه امام خميني اصطالح سرمايه اجتماعي را بيان نكرده
هاي اسالمي به كار  روابط افراد، نهادها و دولتهاي مختلف  هاي آن را در عرصه شاخص
هاي فوق و نسبت آن با وحدت و همگرايي جهان  اين مقاله در صدد بررسي مؤلفه. اند برده

توان گفت كه امام خميني اتحاد و انسجام  در نگاهي كلي و فرا نگرانه مي. اسالم است
ملي به دنبال ايجاد وحدت   طحدر س. اند اي طرح كرده اسالمي را در دو سطح ملي و منطقه

هاي مشاركت سياسي، اعتماد، همياري و حس همكاري بر اساس  بين دولت و ملت با مؤلفه
  هاي اسالمي بر اساس اي نيز به دنبال وحدت كشور مباني ارزشي، و در سطح منطقه

ه منزله هاي اسالمي ب آموزه. اند هاي استقالل، آزادي، جمهوريت و بيداري اسالمي بودهمؤلفه
سرمايه اجتماعي بر روي انديشه سياسي امام خميني در خصوص وحدت و همگرايي دول 
اسالمي تأثير داشته و در نهايت به لحاظ نظري منجر به تأسيس دولت بزرگ اسالمي به نام 

  .شود مي» اتحاد جماهير آزاد اسالمي«
  

   :كليدي هايواژه
  .خميني، اتحاد، جماهير سرمايه اجتماعي اسالم، انسجام اسالمي، امام
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  ضرورت و اهميت. 1 
نگاهي به  اسالمي، كافي است  هاي براي درك ضرورت و اهميت وحدت دولت 

سو و اختالفات و تعصبات كور فرق و مذاهب اسالمي  الملل از يك تحوالت اخير نظام بين
  .از طرف ديگر بيفكنيم

بندي ايدئولوژي  مبتني بر بلوكالملل ـ كه چندين دهه پياپي  در سطح مناقشات بين
يكم فرو  و  ليبراليسم در برابر مكتب كمونيسم بوده است ـ كمونيسم در آستانه سده بيست 

قطبي  تك«: بين پردازان خوش  در پي آن، مناسبات نظام جهاني بر اساس نظريه نظريه. پاشيد
بيني شده  پيش» بي تمدنينزاع چند قط«: گرا پردازان واقع و بر اساس ديدگاه نظريه» ليبرالي
در اين ميان، آنچه بيش از همه براي دنياي اسالم اهميت دارد، بازخواني سرمايه . است

شك، امروز هژموني  بي .اجتماعي خويش و درك صحيح شرايط جديد نظام بين الملل است
كند و لذا با خلق مفاهيمي از هاي بزرگ غربي، دوران گذار و فترت را تجربه مي قدرت
و » ها جنگ تمدن«، »پايان تاريخ«، »ژئوپلتيك شيعه و قوس سني«، »تروريسم«قبيل 

. بندي سلطه جهاني است ، به دنبال پيدا نمودن الگوي جديدي از بلوك»نظم نوين جهاني«
كاران آمريكا به استعمار قديم و  بدين لحاظ، تحوالت جديد خاورميانه، بازگشت نئومحافظه

ژئوپلتيك جهان اسالم، به طور آشكار و پنهان در مرزبندي جديد  نيز اشغال نظامي مناطق
دنبال جلوگيري از اتحاد و انسجام  طور مستقيم به ها نهفته است، كه به نظريه جنگ تمدن

هاي سرمايه اجتماعي جهان اسالم است تا از احياي مجدد تمدن اسالمي و ديگر مؤلفه
  .اسالمي در منطقه خاورميانه جلوگيري نمايد

هاي اخير، تعصبات  اي جهان اسالم، با كمال تأسف در سالاما در سطح مناقشات فرقه
هاي مخوف اطالعات، عمالً به  هاي افراطي مذهبي را داريم كه توسط سازمان كور گروه

افزارانه،  اكنون اين مرزبندي سخت  هم. منازعات نظامي و سازماني كشانيده شده است
جاي همگرايي، موجب خشونت،   القوه مسلمانان را به تحليل برده، بهافزارانه ب هاي نرم سرمايه

بدين لحاظ، مسلمانان به جاي همبستگي . جمعي شده است قتل، ترورهاي متعدد و دسته 
اي، سياسي و قومي، در  هاي عوامانه فرقه مذهبي در برابر دشمن مشترك، به داليل برداشت

هاي اسالم، به منزله سرمايه  توجه به آموزهدر چنين موقعيتي، . مقابل هم صف كشيدند
اجتماعي جهان اسالم، نه تنها ضرورت دارد، بلكه تنها نسخه بيماري مزمني است كه به 

اكنون با توجه به  انداز شد و هم  ، طنين)ره(تكرار توسط فريادگر بيداري اسالمي، امام راحل
  .شده استاي و بيداري اسالمي، اهميت آن دو چندان تحوالت منطقه
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  طرح مسئله. 2
ترين اصل در سياست خارجي درباره جهان  ترين و كليدي ، مهم)ره(از منظر امام خميني

به لحاظ فراواني كاربرد الفاظ در لسان امام . اسالم، اصل اتحاد و انسجام اسالمي است
مروزه ترديد واژه همگرايي جهان اسالم اهميت بسياري دارد، تا جايي كه ا ، بي)ره(خميني

. شود ترين مناديان وحدت و همگرايي جهان اسالم ياد مي از ايشان به عنوان يكي از بزرگ
اند، شاهد بر اين بحث نموده )ره(كثرت آثار محققاني كه اتحاد را از منظر امام خميني

  .مدعاست
توان فراواني عبارات امام  مقاله حاضر به دنبال اين سؤال اصلي است كه آيا اساساً مي

هاي مهم  در مورد مؤلفه اتحاد و انسجام اسالمي را به عنوان يكي از شاخص )ره(خميني
سرمايه اجتماعي، در قالب الگويي نظري در سطح جهان اسالم ارائه نمود؟ فرضيه اجمالي 

در طرح شعار وحدت و انسجام اسالمي، به منزله يكي از  )ره(اين است كه امام خميني
گاه وحدت تاكتيكي، ملي يا ايدئولوژيكي را مدنظر نداشته  هيچ تكاليف ديني صادق بوده و

. گويي نشده است نگري و كليگرايانه خود دچار سطحي هاي وحدت و لذا در طول تالش
ايشان اتحاد كشورهاي اسالمي را به مثابه يك راهبرد، از متن مباني ديني و فرهنگي طرح 

استقالل سياسي و بيداري اسالمي قابل كرده است كه از ميان سه مفهوم آزادي سياسي، 
در خصوص اتحاد  )ره(بر اين اساس، سرمايه اجتماعي در انديشه امام خميني. رديابي است

كه در . است) معرفتي، ساختاري و بيداري اسالمي(و انسجام اسالمي، معادله سه مجهولي 
جهان و اسالم هاي آزاد اسالمي در سطح  يك ساز و كار منطقي منجر به اتحاد جمهوري

هاي آزاد اسالمي و متغير  بدين لحاظ، متغير وابسته تحقيق، اتحاد جمهوري. خواهد شد
  .مستقل آن، بيداري اسالمي و نيز متغير واسط آن، انسجام اسالمي است

كوشد تا ضمن توجه به مباني و مبادي مفهومي بحث، نظريه و الگوي اين مقاله مي
سازي نموده و در ضمن  وجو و مدل را جست )ره(مينيانسجام اسالمي از منظر امام خ

  .، جهت تحقق آن را تحليل كند)ره(مباحث، راهكارهاي عملي امام خميني

  مفاهيم. 3
  مفهوم اتحاد و انسجام اسالمي ) الف

هاي سرمايه اجتماعي در عرصه جهان اسالم  واژه انسجام اسالمي به عنوان يكي از مؤلفه
به معناي همبستگي، همراهي، هماهنگي، وفاق و همگرايي  در برابر واگرايي اسالمي

اسالمي است؛ كما اينكه همبستگي را به مشاركت، احساس تعلق و وابستگي دو يا چند 
: همان(و همراهي را به همراه بودن در انجام كاري به طور هماهنگ  )2084: نامه دهخدا، لغت(چيز
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ي يك پديده با پديده ديگر و وفاق را و هماهنگي را به تناسب و سازگاري اجزا )2085
مقصود از . اندمعنا كرده )17: 1372چلبي، (اي از اصول و قواعد توافق جمعي بر سر مجموعه

  همكاري و تعاون پيروان مذاهب اسالمي«: اتحاد و انسجام اسالمي، عبارت است از
اف عاليه ايمان براساس اصول مسلّم و مشترك اسالمي و اتخاذ موضع واحد براي تحقق اهد

گيري واحد در برابر دشمنان اسالم و احترام به التزام قلبي و عملي هر يك  اسالمي و موضع
  )22: 1384مجله انديشه تقريب، بهار (. »از مسلمانان به مذهب خود

بنابراين وحدت و انسجام اسالمي به معناي همگرايي پيروان مذاهب مختلف اسالمي در 
بي است؛ چرا كه حذف اختالف و تنوع فكري و مذهبي در عين وجود اختالفات مذه

وضعيت فعلي اگر محال نباشد بسيار مشكل است، ولي آنچه مطلوب و شدني است، يافتن 
راهبردهاي نظري و عملي براي مديريت صحيح پديده تعدد باورهاي مذهبي و جلوگيري از 

  . ها و پيامدهاي زيانبار واگرايي اسالمي است آسيب
ين پذيرش حضور ديگري و به رسميت شناختن اختالف و تنوع افكار را بايد بنابرا

 )78: 1376حيدري، (. ترين گام و مبناي انديشه وحدت به شمار آورد بسا مهم نخستين و چه
بيانگر اين مطلب است كه تأكيد وي بر وحدت، چنين مبنايي  )ره(بررسي آثار امام خميني

هاي كشورهاي  رمز تمام گرفتاري«: فرمايدماعي حاكم ميوي با نگاهي به اوضاع اجت. دارد
» اسالمي، اختالف و عدم هماهنگي است و رمز پيروزي، وحدت كلمه و ايجاد هماهنگي

ايشان ضمن پذيرش اختالفات مذهبي، آن را مانع . است )160: 10، ج1389امام خميني، (
عه در عقايد، در بسياري از البته سني و شي«: دانندهمبستگي در برابر دشمن خارجي نمي

: 20همان، ج(. »عقايد مختلف، اسباب اختالفات خارجي چرا بشود... آزادند... اند عقايد، مختلف
طرح اختالف بين مذاهب اسالمي از جناياتي است كه «: بدين لحاظ از منظر ايشان )33

براي حفظ كيان وحدت را «و به طور كلي،  )170: 15همان، ج(» زننددامن مي... قدرتمندان
بابايي (. »داننداسالم، گسترش اسالم عزيز و قدرتمند كردن جهان اسالم، امري حياتي مي

وحدت ايدئولوژيكي وحدتي آرماني و  )ره(رو از منظر امام خمينيازاين )218: 1383زارچ، 
مطلوب است كه در سطح مذاهب اسالمي، فعالً زمينه آن فراهم نيست؛ ولي آنچه امروز 
ضروري و شدني است، وحدت استراتژيكي به مثابه يك سرمايه اجتماعي بر اساس اصول 

اير مشترك اسالمي در برابر دشمن مشترك جهان اسالم است كه كيان اسالم، منابع و ذخ
خواهند بين اهل سنت و آنهايي كه مي«. كشورهاي اسالمي را مورد هدف قرار داده است

هاي  اينها نيست جز اينكه قدرت... اهل تشيع فاصله ايجاد كنند، نه سني هستند و نه شيعه
اند آن چيزي كه آنان را عقب زده است اسالم و وحدت مسلمين و برادري بزرگ فهميده

  )217: 1376تبيان، (. »ي استبين همه امت اسالم
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  مفهوم سرمايه اجتماعي) ب
گونه كه  همان. مفهوم سرمايه اجتماعي از دو واژه سرمايه و جامعه تركيب شده است

ها براي تأمين اهدافي خاص ايجاد شده، سرمايه  جامعه از پيوند و روابط ميان افراد و گروه
لوم اجتماعي وارد شده است و لذا به لحاظ اي است كه از علم اقتصاد، عاريه و به ع نيز واژه

  مفهومي و محتوا، كاركرد سخت افزارانه و ملموس خود را از دست داده و عنوان
از پيوند و تعامل ميان سرمايه و اجتماع، منابعي توليد شد كه . افزارانه و نامرئي يافته استنرم

اين . ت كشور تلقي گرديدافزاري الزم براي توسعه و پيشرف هاي اخير، شرط نرم در سال
ايجاد روابط گرم انساني، گسترش انسجام : منابع نرم، غير رسمي و نامرئي عبارتند از

  هاي اجتماعي، بسط مشاركت سياسي، اعتماد متقابل، حس همكاري فزاينده و بسط ارزش
  .مشترك

در چه واژه سرمايه اجتماعي، جديد است، ولي مفهومي قديمي  چنانچه مالحظه شد، اگر
قالبي جديد است كه در پي ايجاد و گسترش اعتماد، مشاركت، همگرايي و انسجام اسالمي 

ظاهراً سرمايه اجتماعي را نخستين بار ليدا جادسون هانيفان در كتاب مركز اجتماع . است
و بعدها جين جاكوبز در كتاب مرگ و زندگي در شهرهاي بزرگ آمريكا ) 1920(
به طور  1980وري و ايوان اليت مطرح كردند؛ اما در دهه گلن ل 1970و در دهه ) 1961(

جدي و گسترده، رابرت پاتنام، پير بورديو، جيمز ساموئل كلمن، فوكوياما و ديگر 
  :1387عليني، (. شناسي و علوم سياسي شده استانديشمندان وارد مباحث اقتصادي، جامعه

  )305ـ  347: 1389كيان تاجبخش، / 72- 62
ديو، سرمايه اجتماعي، يكي از اشكال مهم سرمايه است كه به طور از نظر پير بور

از نظر بورديو، . مستقيم و غيرمستقيم بر روي سرمايه فرهنگي و اقتصادي تأثير متقابل دارد
سرمايه اجتماعي، منافع و منابعي است كه افراد به واسطه عضويت در شبكه و اعتماد 

بدون سرمايه اجتماعي، سرمايه اقتصادي و  از ديدگاه وي. آورند اجتماعي به دست مي
اجتماعي، فكري » فضاي«واژه كليدي بورديو، . دهد فرهنگي، كاركرد خود را از دست مي

دهد، بلكه بيشتر به  و ادراكي است؛ يعني وي افراد را به صورت انفرادي مد نظر قرار نمي
كند، مد نظر ايجاد مي فضاي فكري و ادراكي بين افراد و شرايطي كه ميان آنها همگرايي

  )65: 1387عليني، (. دهد قرار مي
هاي پولي فرد را تأمين يا  تواند دارايي كند كه سرمايه اجتماعي حتي مي وي تأكيد مي

بورديو در اين مورد به سرمايه فرهنگي به عنوان يكي از منابع مهم سرمايه . افزايش دهد
توان گفت هدف و كارويژه مهم سرمايه اجتماعي از  بدين لحاظ مي. اجتماعي تأكيد دارد
بر خالف بورديو،  )1384توسلي و موسوي، (. سرمايه و توسعه اقتصادي استنظر بورديو، تأمين 
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، تعريف ماهوي از سرمايه اجتماعي )شناس برجسته آمريكاييجامعه(آقاي جيمز كلمن 
بدين لحاظ، . دهد دهد، بلكه از منظر كاركرد آن، تعريفي كاركردي ارائه مي ارائه نمي

گران را  هاي هدفمند كنش اجتماعي است كه كنشهايي از ساختار  سرمايه اجتماعي، جنبه
توان گفت نگاه  بنابر اين تعريف مي )همان(. كند به منظور تأمين سرمايه انساني، تسهيل مي

كلمن از سرمايه اجتماعي، جنبه ساختاري دارد، يعني بعد ساختاري و نهادي را برجسته 
  .نه صرفاً نخبگان باشدتواند منبعي مهم براي عامه مردم،  كند كه چگونه مي مي

ترين انديشمند سرمايه اجتماعي، آقاي رابرت پاتنام  ترين و مهم رسد كه دقيق به نظر مي
وي بر خالف بورديو و كلمن ـ كه مباحث خود را در سطح افراد و خانواده متمركز . باشد

ر هدف اصلي وي د. گويد كرده بودند ـ با رويكردي كالن، از سرمايه اجتماعي سخن مي
بدين لحاظ، پاتنام، سرمايه اجتماعي را . آن، تأمين و كارآمدسازي دموكراسي است

ها، كه همكاري  هايي از سازمان اجتماعي، همانند اعتماد، هنجارها، همياري و شبكه بخش
اي  بنابراين جامعه )53ـ  43: 1387فقيه، (. نمايدكند، تعريف مي براي منافع متقابل را تسهيل مي

هاي  سه مؤلفه اعتماد اجتماعي تعميم يافته، هنجارهاي تعميم يافته و شبكهكه داراي 
باشد كه امكان توسعه را در  اجتماعي مشاركتي است، داراي سطح باالي سرمايه اجتماعي مي

  .درون خود دارد
توان از مجموع تعاريف ارائه شده، نتيجه گرفت كه سرمايه اجتماعي، داراي دو بعد  مي
مرتبط هم است كه به لحاظ تقدم رتبي، بعد ذهني ) ساختاري(و عيني  )شناختي(ذهني 

به اين معنا كه شبكه مشاركت كارآمد و انسجام اجتماعي از منابع معرفتي . مقدم است
شود و در نهايت از مجراي شبكه  ، تغذيه فكري و ادراكي مي)ها و اعتماد باورها، ارزش(

  .گذارد ابد و بر سياست و حكومت تأثير مييارتباطات و مشاركت اجتماعي تعميم مي
  »اتحاد جماهير آزاد و مستقل اسالمي«مفهوم ) ج

و » جماهير آزاد«، »وحدت«مفهوم اتحاد جماهير آزاد اسالمي، مركب از سه مفهوم 
هاي آزاد، كشورهاي اسالمي مستقل و آزاد از سلطه  مراد از جمهوري. است» اسالمي«

مراد از . است )460: 20همان، ج(و نفوذ استعمارگران  )204: 16، ج1389امام خميني، (بيگانگان 
مراد از . است) 11:522همان، ج(اسالمي، ابتناي حكومت بر اساس موازين الهي و قوانين اسالمي 

سياسي و   اسالمي بر محور استقالل  اتحاد و وحدت، همگرايي و اتحاد دول و كشورهاي
  .است )92: 18همان، ج(هاي اسالمي  ارزش

، وحدت كشورهاي »اتحاد جمهوري آزاد اسالمي«بنابراين، مراد از واژه تركيبي 
يك دولت «اسالمي بر اساس اصول مشترك فرهنگي، سياسي و اقتصادي و در قالب 

  .است )87: 1369امام خميني، (» هاي آزاد و مستقل اسالمي يا جمهوري
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هاي آزاد و مستقل اتحاد جمهوري«هاي  ترين مؤلفه با توجه به مطالب پيش گفته، مهم
هاي آزاد، اسالميت، همگرايي در چارچوب  استقالل جمهوري: عبارتنداز» اسالمي
هاي مشترك اسالمي، داشتن بازار مشترك اقتصادي، داشتن سياست خارجي واحد،  ارزش

دارا بودن سازمان نظامي و ارتش مشترك، دارا بودن كنگره و پارلمان مشترك و نيز ايجاد 
طلبد و از حوصله و  مقاله مستقلي را مي  پول واحد اسالمي، كه بحث از هر كدام از آنها،

  .چارچوب اين نوشتار خارج است

  »مدل اتحاد جماهير آزاد اسالمي«هاي مفهومي مباني و مؤلفه. 4
نكته اول، اينكه در انديشه . قبل از ورود به بحث، يادآوري چند نكته مهم الزم است

ه وحدت و انسجام اسالمي از درون مفاهيم متضاد و متعارض، قابل فهم و درك امام، نظري
پردازان مختلف، از حالت  بر خالف نظريه بسياري از نظريه )ره(انديشه امام خميني. است
اي به فقه سنتي بعدي و افراطي يا تفريطي فراتر رفته است؛ براي مثال اگر در فقه، عده تك

است؛ اگر در » فقه سنتي پويا«صرف معتقد بودند، نظريه امام، و ديگران به فقه نوگراي 
گرايي تمايل دارند، امام  گرايي و عده ديگر به آرمان اي به عملميدان عمل، عده

اي رويكرد هاي ديني، عده است؛ اگر در ميان گرايش» گراي واقع بين آرمان« )ره(خميني
اي ديگر به فقه و ظواهرِ اخبار ن بود و عدهشان باطن ديعرفاني بريده از فقه بودند و دغدغه

اي است؛ يا اگر در سياست و حكومت، عده» فقيه عارف« )ره(عنايت داشتند، امام خميني
جمهوري «اي ديگر بر اسالميت، ايشان بر بر جمهوريت و رأي مردم تأكيد داشتند و عده

اي براي ان اسالم، عدهدر موضوع وحدت اسالمي هم اگر در جه. نمودندتأكيد مي» اسالمي
به   اي ديگر به بهانه دفاع از واليت، دادند و عدهوحدت، پيشنهاد عدول از اصول تشيع را مي

هاي ديني و فرهنگي، منادي ضمن دفاع از آموزه )ره(زدند، امام خميني اختالفات دامن مي
گرايي  آرمان پردازي در لبه دو نظريه واقعيت اين است كه نظريه. وحدت شيعه و سني بود

گرايي، جمهوريت و اسالميت، مقبوليت و مشروعيت، انتصاب و انتخاب، بسيار و واقع
هاي غيرمعمول، خالق، نقاد و فعال تاريخ است كه امام دشوار و تنها كار شخصيت

  )454: 1376منصورنژاد، (. هاي شاخص آن است، يكي از چهره)ره(خميني
  هاي اتحاد و انسجام اسالمي كمك مؤثريمؤلفهنكته دومي كه به درك مفاهيم و 

از ديدگاه ايشان اين . است )ره(كند، اصول و قواعد سياست خارجي از منظر امام خمينيمي
اصل دعوت  )66: 14، ج1389امام خميني، (اصل نفي سبيل و سلطه بيگانگان، : اند از اصول عبارت

: 2همان، ج(اصل تولي و تبري،  )132: 18و ج 199: 15و ج 143: 18همان، ج(و تبليغ و صدور اسالم، 
اصل تأليف  )196: 21و ج 277- 273: 3همان، ج(ها،  اصل پايبندي به پيمان )206- 169: 21و ج 21- 17
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 )122: 12و ج 195: 4همان، ج(اصل نه شرقي نه غربي،  )24- 19: 12و ج 266- 265: 11همان، ج(قلوب، 
اصل احترام متقابل، اصل حفظ استقالل  )44: 13و ج 84: 1همان، ج(اصل حفظ كيان اسالم، 

از ميان اصول فوق، اصل تولي و تبري، ... . كشورها و عدم مداخله در امور داخلي آنها و
اصل تأليف قلوب، اصل نه شرقي نه غربي و نيز اصل استقالل، به طور مستقيم و غيرمستقيم 

ه سرمايه اجتماعي اسالم، نقش ترين مؤلف در مسئله وحدت و انسجام اسالمي به عنوان مهم
  .كنند حساسي را ايفا مي

در سياست داخلي، خارجي و  )ره(نكته سوم، مربوط به اركان انديشه سياسي امام خميني
وحدت . 2وحدت رهبري؛ . 1: اند از اين اركان در عرصه داخلي عبارت. جهان اسالم است

ترين مؤلفه هاي سرمايه  مام، مهمدر واقع، از منظر ا. وحدت و انسجام اجتماعي. 3شريعت؛ 
اجتماعي اسالمي كه موجب وحدت و انسجام اجتماعي و در پي آن سبب پيروزي انقالب 

است؛ كما هاي اسالمي مشترك، برحول رهبري واحد و مشترك بوده  ارزش: اسالمي شده
 )1386مقيمي، (. گانه فوق استاينكه عوامل شكست و اختالف در نبود عناصر سه

  
اصل نفي سبيل و . 1: ا در عرصه سياست خارجي، سه مفهوم، جلوه بيشتري دارندام

  .اصل نه شرقي نه غربي. 3اصل دعوت و صدور معنويت اسالم؛ . 2سلطه؛ 
 در عرصه جهان اسالم نيز سه مفهوم كليدي ذيل، به عنوان شرط الزم براي وحدت و

اصل بيداري . 2ل و آزادي؛ اصل استقال. 1: انسجام دول اسالمي اهميت بسياري دارند
توان به لحاظ مفهومي، اين سؤال مهم را طرح  اكنون مي. اصل وحدت اسالمي. 3اسالمي؛ 
ساز مدل  هاي مفهومي زمينهترين مباني و مؤلفه ، كليدي)ره(از منظر امام خميني: نمود كه

سؤال فوق، يك  اند؟ براي پاسخ به اتحاد و انسجام اسالمي به عنوان سرمايه اجتماعي كدام
 درباره اتحاد و انسجام اسالمي مراجعه )ره(بار ديگر به كلمات و عبارات امام خميني



 

  

133 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  هشتمشماره  
  94 بهار 

  معرفتيهاي مؤلفه
  و ساختاري سرمايه

  اجتماعي اسالم
  ...در مورد تحقق

  )144تا  125( 

اي كه در ايجاد وحدت و انسجام  ترين مباني و مؤلفه هاي معرفتي و ساختاري مهم. كنيممي
ترين مؤلفه تحقق اتحاد جماهير آزاد و مستقل اسالمي، نقش كليدي و  اسالمي به عنوان مهم

  :ند ازا كنند عبارت مبنايي ايفا مي
  )هاي معرفتي مؤلفه(توحيد، قرآن و سنت نبوي ) الف

ترين عناصر معرفتي و ذهنيِ وحدت ترين و پرمايهترديد، سه مؤلفه فوق، مبناييبي
 ترين ووحدت در قوي«: است )ره(فرهنگي امام خميني ـ   اسالمي در آراي فكري

ذات اقدس الهي » وحدت«ترين مصاديق تحقق خود،  حقيقيترين و ترين و پرمايهصادق
  )85: 1377حجتي كرماني، (. »انددر آميخته» كثرت«و بقيه مصاديق وحدت، جملگي با ... است

اي درباره وحدت و انسجام اسالمي، بايد اظهار داشت كه از بعد از توجه به اين نكته پايه
هاي  عين كثرت مذهبي، تضادها و دشمني در» كشورهاي اسالمي«، )ره(منظر امام خميني

هاي اجتماعي مهمي دارند كه مظهر و تجلي  اي و نظري، سرمايهتاريخي، در اصول پايه
  . همگرايي و انسجام هستند
وحدت مسلمانان، تجلي توحيد اعتقادي آنهاست؛ از اين رو  )ره(از منظر امام خميني

ي كلمه توحيد بوده كه در پيشرفت مقاصد يكي از مقاصد بزرگ انبيا، توحيد كلمه از مجرا
در حقيقت، مقصد . اي داشته استكننده بزرگ اسالمي و تشكيل مدينه فاضله، نقش تعيين

امام (شود بزرگ انبيا جز در سايه انسجام نفوس، اتحاد و الفت جوامع اسالمي محقق نمي
وحدت و منع از اختالف  از مسائل مهم سياسي قرآن، دعوت به«و لذا  )311- 309: 1376خميني، 
واعتصموا بحبل اهللا جميعاً و «قرآن بعد از تأكيد بر  )37: 16، ج1389امام خميني، (. »است

  )39: همان(. »و التنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم«: فرمايد ، مي»التفرّقوا
در چارچوب نظري وحدت در  )ره(امام خميني» وحدت دول اسالمي«رو نظريه از اين

و كثرت در عين وحدت قابل ترسيم است؛ لذا مرزهاي كشورهاي اسالمي  عين كثرت
اينها بايد دست واحد ... مسلمانان بايد با هم يد واحده باشند«: صرفاً كثرت جغرافيايي است

ها  مرزها را اسباب جدايي قلب. باشند، مجتمع باشند، يكي باشند، خودشان را از هم جدا ندانند
]... خود[البته سني و شيعه در عقايد « )223: 10همان، ج(. »ها با هم ندانند، مرزها جدا، قلب

  )33: 20همان، ج(. »عقايد مختلف، اسباب اختالفات خارجي چرا بشود... آزادند
دو روي  )ره(از منظر امام خميني )88: 18همان، ج(» كلمه توحيد و توحيد كلمه«رو از اين
هاي كه روح و جان اعتقادات و ارزش» اهللا ال اله اال«اگر كلمه توحيد . اند يك سكه

، كه توصيه خداوند و پيامبر )وحدت و انسجام اسالمي(مسلمانان است با توحيد كلمه 
گيرد و زمينه احياي مجدد ، است، تركيب گردد، جامعه فاضله توحيدي شكل مي6اكرم

 :گرددتمدن اسالمي فراهم مي
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بر كفار و بر كساني كه بر ضد اشداء بايد باشد : منطق انبيا اين است كه
به ... خالقي كه )196: 19همان، (. بشريت هستند، بين خودشان هم رحيم باشند

طريق برخورد با مؤمنين و دوستان خود و ملحدين و ... اشكتب مقدس آسماني
محمد رسول اهللا و الذين معه ] كه[مستكبرين و دشمنان خويش را آموخته 

چنگ ... ما به حبل خدا و پيامبر )109: 20همان، ج(ينهم اشداء علي الكفار رحماء ب
 )8: 21همان، ج(. ايم و جداً بايد از هر آنچه غير رضايت آنان است، متنفر باشيمزده

همان، (. شما همه، ملت اسالم، تابع پيامبر و پيرو دستورات قرآن مجيد هستيد
  )272: 19ج

مبنا و مالك وحدت و انسجام  توان به خوبي استفاده كرد كه از عبارات فوق مي
، اصل توحيد و تبعيت از دستورهاي قرآن و )ره(كشورهاي اسالمي از منظر امام خميني

هاي مذكور ـ كه در واقع، در سايه تركيب اصول و مؤلفه. است )ص(سنت پيامبر اكرم
سو و تكثر مذهبي جهان اسالم   مبين وجود مباني نظري و اعتقادي وحدت اسالمي از يك

ريزي نمود كه تجلي اخوت، برادري و توان وحدتي را پي از طرف ديگر است ـ مي
اي و زندگي رحمت اسالمي در رفتار جمعي دول و ملل اسالمي در سطوح مختلف منطقه

بايد كوشش كنيد، بايد كوشش كنيم كه اين رحمت ادامه پيدا «: اجتماعي مسلمانان باشد
  )18: 17همان، ج(. »است كلمه و اتحاد از رحمانتفرقه از شيطان است و وحدت ... كند

از مركز «: فرمايدگرفتن اين اصل بنيادين مي به همين دليل، امام با تعجب از ناديده
اهللا و وحدت فرموده در آنجا مردم را دعوت به اعتصام به حبل) ص(وحي كه رسول اكرم

  )15:263همان،ج(.»كشدنگيز ميا دارد و فرياد نفاق است، يك آخوند درباري، صداي نفاق برمي
قدر مهم نيستند  اختالفات فقهي و مذهبي آن )ره(به عبارت ديگر، از منظر امام خميني

يك دسته از «: كه از اتحاد و انسجام جهان اسالم جلوگيري كنند و موجب اختالف شوند
حنبلي و  اي اي از مسلمانان سني، يك دسته حنفي و دستهمسلمانان، شيعه هستند و يك دسته

. »ها دليل اختالف نيست اين... اصالً طرح اين معنا، از اول درست نبود. اي اخباريدسته
  )259: 12همان، ج(

كند؛ بدان اشعار عرفاني امام نيز نداي وحدت را از منظر نظام توحيدي هستي تكرار مي
  :داند حد كه حتي فرياد اناالحق منصور را نشان انيت، ثنويت و تكثر مي

ا الحق مــي فرازبر    زني دار فـرياد اـَن
ـود ـحق ره منصــور ـب ااـل   فـرياد اـن

 

ا چـه شـد؟ مـدعي حــق     طلب، انيت و اـن
  مـرب مـددي كه فكـر راهـــي بكـني يا

 )17: 157فوزي، كيهان فرهنگي، ش(
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  )هاي ساختاري مؤلفه(هاي آزاد  استقالل، آزادي و جمهوري) ب
ساز و مباني معرفتي و ذهنيِ انسجام و  پيشين را مفاهيم هويتاگر سه مؤلفه كليدي 

  گاه سه مفهوم فوق را تلقي نماييم، آن )ره(اسالمي از منظر امام خميني هاي اتحاد دولت
ترين عناصر ساختاري و عيني براي درمان تفرق و تشتت جهان اسالم فرض  توان مهممي
  .شودحد مجال مقاله تبيين مي براي روشن شدن موضوع، اين سه مفهوم در. نمود

نفي سلطه و  )490: 5، ج1389امام خميني، (استقالل از منظر امام، به معناي عدم وابستگي، 
اداره  )282: 21امام خميني، صحيفه نور، ج(قطع نفوذ بيگانگان،  )195: 1376تبيان، (دخالت خارجي، 
از ديدگاه امام، . است )460: 2ان، جهم(و خروج از نفوذ استعمار  )16: 5همان، ج(مستقل مملكت 

شرط نيل به  استقالل در حوزه دروني، پيش. استقالل در دو حوزه دروني و قابل تأمين است
بدين لحاظ، استقالل بر دو پايه  )79: 13عارفي، فصلنامه معرفت، ش(. استقالل در حوزه بيروني است

بازگشت به هنجارها و آزادي از قيود فكري و فرهنگي غرب و : اول: استوار است
ايشان ابعاد دوگانه استقالل . هاي اسالمي استعمارزدايي از سرزمين: هاي اسالمي؛ دوم ارزش

  :نمايد فوق را اين گونه ترسيم مي
ها و مستكبرين،  هاي مستضعف به ابرقدرت ترين وابستگي ملت بزرگ

يرد و گ ها از آن سرچشمه مي وابستگي فكري و دروني است كه ساير وابستگي
تا استقالل فكري براي ملتي حاصل نشود، استقالل در ابعاد ديگر حاصل نخواهد 

براي به دست آوردن استقالل فكري و بيرون رفتن از زندان وابستگي، خود . شد
  )186: ، دفتر اول1362امام خميني، (. و مفاخر و آثار ملي و فرهنگي خود را دريابيد

عبارت فوق، ضمن تأكيد بر بعد خارجي استقالل، آن را مبتني بر استقالل دروني و 
به تعبير ديگر، قطع نفوذ بيگانگان در اداره مستقل مملكت، . فكري ـ فرهنگي نموده است

نيازمند بازگشت به مفاخر فرهنگي و معرفتي خويش است كه  )16: 5امام خميني، صحيفه نور، ج(
بدين لحاظ در بعد . ذكر نموديم» توحيد، قرآن و سنت نبوي«عنوان در قسمت قبلي، تحت 

زدگي، مقدم بر  و طرد خودباختگي و غرب) ذهني(نظري، از منظر ايشان استقالل فرهنگي
امام، اين نكته لطيف و دقيق . ، طرد حاكميت و سلطه بيگانگان است)عيني(استقالل سياسي

هايي كه در همه جا موجودند از اين مملكت نروند تا اين غربزده«: كندگونه بيان ميرا اين
نكته مهم ديگري كه در  )291: 10همان، ج(. »يا اصالح نشوند، شما به استقالل نخواهيد رسيد

اهميت جدي دارد، نسبيت مفهوم استقالل از ديدگاه ايشان  )ره(فهم استقالل از منظر امام
ه نفي مطلق استقالل قائل بود و نه در توان ب بدين معنا كه در جهان امروز، نه مي. است

در حقيقت، استقالل حقيقي، مفهومي چند بعدي و . تحقق استقالل اظهار ترديد كرد
ها تقريباً غير ممكن است؛ چون كسب استقالل كامالً در  مشكك است كه تحقق همه آن
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  شواربسيار د... هاي گوناگون فرهنگي، ارتباطي، سياسي، اجتماعي، نظامي وهمه حوزه
: كنند ايشان مطلب فوق را اين گونه بيان مي) 457- 456: 1384جمشيدي، . (نمايدمي
گرفتني  استقالل فكري، استقالل روحي ما را از دستمان گرفتند، اين بدتر از آن استقالل«

زيرا بر خالف وابستگي اقتصادي، نظامي؛ وابستگي ... بود كه كشور ما استقالل نداشت، 
امام خميني، (. »كنيم كه خودمان چيزي نداريمزيرا فكر مي. ابل جبران استفكري بسيار غيرق

  )119: 22، دفتر1362
راهكار انزواطلبي به منظور كسب استقالل در  )ره(از طرف ديگر از منظر امام خميني

ابعاد گوناگون مردود است، چون اين راهكار منجر به قطع ارتباط با دنياي خارج و دور 
ما «: نمايد وي اين مطلب را اين گونه بيان مي. ت و الزامات زندگي استشدن از واقعيا

. اين غير معقول است... خواهيم در يك كشوري زندگي كنيم كه از دنيا منعزل باشد نمي
وقتي دنيا وضعش اين طور است، ما نبايد ... امروز دنيا مانند يك عائله و يك شهر است

خواهد با همه عالم روابط  اعي و حكومتي است و مياسالم يك نظام اجتم...منعزل باشيم 
  )413: 19، ج1389امام خميني، (. »داشته باشد
اصوالً بحث از آزادي . هاي آزاد است هاي عيني دوم و سوم، آزادي و جمهوري مؤلفه

اهميت اين مسئله از آن جهت قابل . ها، قابل طرح و ارزيابي استدر بعد داخلي دولت
را » دولت بزرگ اتحاد جماهير اسالمي«هاي ملي آزاد، اركان اساسي  توجه است كه دولت

هاي آن را به عهده دهي و پيشبرد اهداف و برنامه تشكيل داده و نقش محوري در شكل
» هاي آزاد اسالمي جمهوري«متشكل از » دولت بزرگ اسالمي«بدين لحاظ، . گيرندمي

هاي استبدادي  چون رژيم. باشد مي هاي مردمي و غيراستبدادي آور دولت است كه پيام
: نمايند ماهيتاً با منافع مردمي سازگاري ندارند و عمدتاً در مسير اهداف بيگانگان عمل مي

  ) 80: 13عارفي، فصلنامه معرفت، ش(
هاي كشورهاي اسالمي كه  اهللا آن وحدت بين مسلمانان دولت  شاء اگر ان

اند و امر به آن و اهتمام در آن فرمودهاند الشأن خواسته خداوند تعالي، رسول عظيم
... توانندها مي هاي كشورهاي اسالمي با پشتيباني ملت حاصل شود، دولت

و از ننگ خضوع در برابر ... ترين قدرت را در جهان به دست آورند بزرگ
چشند و براي به دست  ها نجات يابند و شيريني استقالل و آزادي را مي ابرقدرت

ها با تفاهم با ملت خود براي  ي الزم است هر يك از دولتآوردن چنين قدرت
. بخشي را در دست مطالعه قرار دهند دفاع از كشورشان يك چنين طرح حيات

  )92: 18همان، ج(
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» آزادي«هاي اسالمي، سه مفهوم بنابراين در انديشه انسجام اجتماعي و همبستگي دولت
در يك شبكه ارتباطيِ » ساختار جمهوريت«از نفوذ بيگانگان و » استقالل«افراد مسلمان، 

مرتبط به هم قرار دارند كه هرگونه خلل در يكي، موجب خلل در هويت تمدني و 
: 11همان، ج(» .اول مرتبه تمدن، آزادي ملت است«كنفدراسيون دول اسالمي است؛ چراكه 

: 4ان، جهم(. »دولت اسالمي يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي است«بدين لحاظ،  )42
از منظر  )234: 4همان، ج(. »در اسالم، دموكراسي مندرج است و مردم آزادند در اسالم« )141

هاي وابسته و استبدادي، مانع اصلي در هويت جمعي و انسجام  وجود دولت )ره(امام خميني
هاي ناروايي كه در سراسر وطن  براندازي طاغوت به معناي قدرت«اسالمي است و لذا 

  )139: 15، ج1362امام خميني، (. »قرار است، وظيفه همه ماستاسالمي بر
به خوبي دريافته بود كه احياي تمدن اسالمي و تشكيل دولت بزرگ  )ره(امام خميني

هاي آزاد اسالمي ممكن نيست و اين مسئله محقق  اسالمي، بدون همياري مردم و جمهوري
  ما«: اركتي و مردمي شوندهاي غير مردمي و وابسته، مش شود مگر اينكه رژيمنمي
خواهيم كه همه ممالك اسالمي اوالً در محيطي كه خودشان به حسب حكم اسالم بين مي

ها بيايند  دولت )181: 15، ج1376تبيان، (. حكومت و بين مردم مخالفت نباشد و همه با هم باشند
ا هم دوست ها بيايند خاضع بشوند، ب ها قيام بكنند، خود دولت قبل از اينكه خود ملت

  )195: 18امام خميني، صحيفه نور، ج(. »بشوند
بندي  را به عنوان جمع )ره(توان اين جمله امام خمينيگفته، مي با توجه به مطالب پيش

وصيت من به همه مسلمانان و مستضعفان اين «: گفته بيشتر درك نمود همه مطالب پيش
به سوي يك دولت اسالمي با و ... در زير پرچم پرافتخار اسالم، مجتمع... است كه
  )87: 1369امام خميني، (. »رويد هاي آزاد و مستقلي به پيش جمهوري

  )هاي بصيرتي سرمايه اجتماعي و انسجام اسالمي مؤلفه(بيداري اسالمي مردم و نخبگان ) ج
براي خروج از انحطاط و احياي عظمت گذشته اسالمي  )ره(سومين راهبرد امام خميني

ها، علما و روشنفكران جوامع  و انسجام اسالمي، تحول دروني در سطح ملت در پرتو اتحاد
  . اسالمي به عنوان سرمايه اجتماعي است

در واقع اگر دسته اول مفاهيم پيشين را مفاهيم ذهني، معنوي و اصول مشترك ديني 
وحدت ترين سرمايه اجتماعي اسالم براي  به مثابه مهم) 77: 17امام خميني، صحيفه نور، ج (

هاي عيني وحدت و  هاي پيشين را مؤلفه و انسجام اسالمي فرض كنيم و دسته دوم مؤلفه
  انسجام دول اسالمي تصور نماييم، بيداري اسالمي و حضور فعال نخبگان دنياي اسالم را

هاي فوق  شناختي براي تحقق دو دسته از مؤلفهترين شرط و عامل عيني جامعه توان مهممي
  .به شمار آورد
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بيداري «، »تحول دروني«هايي نظير براي توضيح اين مسئله از واژه )ره(امام خميني
هاي آگاهي توده«و  )78: 13عارفي، فصلنامه معرفت، ش(» بازگشت به هويت اصيل«، »قلبي

حميدي، (. جويد كه اساس آن بازگشت به تعاليم اسالم ناب محمدي استبهره مي» مردمي
1386(  

ريزي يك دولت حقه اسالمي  وظيفه ما اين است كه از حاال براي پايه
كوشش كنيم، تعليمات بدهيم، همفكر بسازيم، يك موج تبليغاتي و فكري به 

هاي آگاه،  كم توده وجود آوريم تا يك جرياني اجتماعي پديد آيد و كم
شناس و ديندار در نهضت اسالمي متشكل شده قيام كنند و حكومت  وظيفه

امام (. تبليغات و تعليمات دو فعاليت مهم و اساسي ماست. سالمي تشكيل دهندا
  )175: 1357خميني، 

ترين راهبرد مبارزاتي در جهت بسترسازي تأسيس دولت  براساس آموزه فوق، مهم
چراكه وضعيت نابهنجار «بزرگ اسالمي، تعليم و تربيت و نهضت فكري فرهنگي است؛ 

امل گوناگوني مانند انحطاط فكري و اعتقادي مسلمانان و كنوني جهان اسالم معلول عو
هاي استبدادي بر آن است كه در جهت مسخ هويت  هاي استعماري و رژيم سلطه قدرت

عارفي، فصلنامه معرفت، (. »دارندواقعي امت اسالمي ونيز غارت منابع زيرزميني آنها گام بر مي
  )78: 13ش

هاي ذهني و معرفتي  خود، به عنوان سرمايهاز منظر ايشان، بازگشت به هويت اصيل 
سرمايه اجتماعي، بدون تعليم و تبليغ اسالم ناب توسط نخبگان مسلمان و بيداري توده مردم 

هاي ترين مسئوليت نخبگان مسلمان، پرهيز از اسالم رسانه بدين لحاظ، مهم. ممكن نيست
ظيفه دارند از احكام مسلّمه علماي اسالم و«: شناسانه غربي و تفسير درست اسالم است شرق

ها اظهار  اسالم دفاع كنند، از استقالل ممالك اسالمي پشتيباني نمايند، از ستمكارها و ظلم
  )340: 14، دفتر1362امام خميني، (. »تنفر كنند
دار مسئوليت سنگين دفاع از اسالم رو نخبگان ديني و روشنفكران اسالمي، عهدهاز اين

بخش، جهت تحقق عيني  م احياي باورهاي مشترك انسجا ناب، استقالل، آزادي و
وظيفه علماي اسالم است، وظيفه دانشمندان مسلمانان «. هستند» كنفدراسيون دول اسالمي«

كه هشدار بدهند به ممالك ... است، وظيفه نويسندگان و گويندگان طبقات مسلمانان است
همان، (. »ايد خودشان را پيدا كنندها ب مسلمان... اسالمي كه ما خودمان فرهنگ غني داريم

  )215: 15دفتر
يابي به بيداري مردمي، راهكارهاي متعددي از جمله حج  براي دست )ره(امام خميني

  :نمايندابراهيمي و روز جهاني قدس را به نخبگان ديني توصيه مي
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خواهم كه براي كوتاه هاي اسالمي مي من از عموم مسلمانان جهان و دولت
ين غاصب و پشتيبانان آن، به هم بپيوندند و جميع مسلمانان جهان كردن دست ا
  كنم آخرين جمعه ماه مبارك رمضان را كه ايام قدر است ورا دعوت مي

» روز قدس«تواند تعيين كننده سرنوشت مردم فلسطين نيز باشد، به عنوان مي
امام (. ينداعالم نما... المللي مسلمانان را انتخاب، و طي مراسمي همبستگي بين

  )229: 8خميني، صحيفه نور، ج
   :ايشان در مورد نقش حساس علماي بيدار اسالم در ايام حج، اين چنين بيان داشتند

با قلم و ... الزم است كه متعهدان و بيداران و دلسوزان براي غربت اسالم
بيان و گفتار و نوشتار به كوشش برخيزند؛ خصوصاً در ايام مراسم حج كه پس 

توانند در شهر و ديار خود با توجه به اين بعد  ها مي ن مراسم عظيم، انساناز اي
و مسائل اساسي اسالم و مسلمانان را ... عظيم، مسلمانان و مظلومان جهان را بيدار

   )43: 19همان، ج (]. طرح نمايند[
علماي اعالم و خطباي معظّم، مسلمانان را به جهات سياسي و وظايف بسيار 

اي از ه سازند؛ وظايف خطيري كه اگر مسلمانان جهان به گوشهخطيرشان آگا
آن توجه كرده و عمل كنند، عزتي كه خداوند براي مؤمنين قرار داده است، 

  )123: 15همان، ج (. بازيابند
ها  نكته شايان ذكر ديگر اينكه به نظر مي رسد كه هم اكنون بيش از سه دهه، سياست

اين در حالي . اي سياسي ديني نهضت امام خميني استاي متأثر از آر و تحوالت منطقه
  هايي همچون مشروطه، ملي شدن نفت، جمال عبدالناصر، است كه با عدم توفيق نهضت
منطقه خاورميانه بزرگ، همچنان روند ليبراليزه شدن را .... سيد جمال، اقبال، نواب صفوي و

. المي، به يأس مبدل شده بودكرد و همه اميدهاي بازگشت به احياي مجدد تمدن اس طي مي
الدول  اي جهان اسالم و روابط بين هاي منطقه در صحنه سياست )ره(اما ورود امام خميني

هاي ديني، بارقه اميد شد و چهره وي را فراملي و الگوي رفتاري ها و گزاره اسالمي با مؤلفه
ئل ايران در اي كه تحليلگران مسا هاي اسالمي قرار داد، به گونه ها و جنبش نهضت

را به عنوان روند جديدي در تحوالت سياست  )ره(كشورهاي غربي، ظهور امام خميني
اياالت متحده  اي ترين پژوهشگران خاورميانه ريچارد فالك ـ از سرشناس. الملل دانستند بين

ـ در آستانه انقالب اسالمي ايران، تحليل خود را نسبت به رنسانس اسالمي خاورميانه اين 
  :دارد بيان ميچنين 

داد؛ زيرا هيچ يك از رهبرانش به حقارت  خاورميانه با نااميدي به حيات خود ادامه مي
آنان به دنبال نقطه اميدي . شكل گرفته در ذهن و روحيه مردم توجهي نداشته است
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هاي متراكم شده را  گشتند كه حداقل، حرف دل آنها را بر زبان جاري ساخته و عقده مي
اهللا خميني چنين جسارتي را به آنان خواهد داد و مردم خاورميانه را براي  آيت. آزاد نمايد

خميني، مرد پرفروغ منطقه خواهد بود، چون . يابي به آرزوهايشان كمك خواهد كرد دست
  )279: 5متقي، فصلنامه علوم سياسي، ش(. آنان را براي آزادي و غرور كمك خواهد كرد

گر ورود گفتمان جديد و مستقلي با هويت اصيل اسالمي به  هايي، بيان چنين برداشت
صحنه روابط جهان اسالم بوده است كه نه تنها جنبه انتقادي به اصول حاكم بر روابط 

هاي ضد  الملل دارد، بلكه سياست خارجي دول اسالمي و غير اسالمي را مسحور ايده بين
در واقع، اساس اين ايده، استقالل و آزادي . نموده استستيزي خويش  سلطه و هژمونيك

هاي  ها و بازگشت به آرمان هاي اسالمي از قدرت دول و ملت )15: 2امام خميني، صحيفه نور، ج (
، كما اينكه اصول و قواعد سياست داخلي )ره(امام خميني )128: همان(اسالمي بوده است؛ 

نمودند، انسجام اسالمي جهان اسالم را نيز  نباط ميخود را از فقه، كالم و مباني اسالمي است
هاي جغرافيايي  بر اساس اصول و قواعد اسالمي بنا نهادند؛ از اين رو ضمن حفظ مرزبندي

هاي  اتحاد جمهوري(بر ضرورت ايجاد كنفدراسيون دول اسالمي ) ملت - دولت (جديد 
  .اسالمي مطرح نمودندهاي  رفت از بحران تفرقه دولت به منظور برون) آزاد اسالمي

 ) هاي ساختاري تحقق مؤلفه هاي معرفتي اسالم  احياي سرمايه( بيداري اسالمي 
  اتحاد جماهير آزاد اسالمي وحدت و انسجام اسالم 

   »هاي آزاد اسالمي اتحاد جمهوري«مدل و نظريه . 5 
انسجام اسالمي يابي سرمايه  از مجموع مباحث مفهومي پيشين، چند نكته مهم براي مدل

  .، قابل درك است)ره(از منظر امام خميني
نكته اول، اينكه نظريه اتحاد و انسجام دول اسالمي امام، يك معادله چند مجهولي را به 

كشد كه در نهايت به اتحاد جماهير آزاد اسالمي و يا به تعبير خودشان به يك  تصوير مي
. منتهي خواهد شد )195: 18همان، ج(» لهاي آزاد و مستق دولت بزرگ اسالمي با جمهوري«

توحيد، سنّت نبوي، (ترين اصول اعتقادي مشترك  اولين اقدام الزم، توجه عالمانه به مهم
در حقيقت اگر اين معادله كه در سطح معنوي . فرَق و مذاهب اسالمي است) معاد و قرآن
ـ اعتقادي  نيـ فرهنگي مطرح است حل شود، شرايط روحي و باورهاي دي و اعتقادي

  .اتحاد و انسجام اسالمي، نقش حساس خود را باز خواهد يافت
، )ره(دومين نكته حائز اهميت در ترسيم الگوي اتحاد جماهير آزاد اسالمي امام خميني

مؤلفه استعمار كه در . شودبه پديده مخرب استعمار در تاريخ معاصر جهان اسالم مرتبط مي
استعمار قديم، (هاي متفاوتي يط زماني، تاكنون چهرهمراحل مختلف و به تناسب شرا
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ترين مؤلفه منفي و مانع  مهم )ره(به خود گرفته، از منظر امام) استعمار نو و فرا استعمار
هاي  ترين كارويژه قدرت در حقيقت، مهم. خارجي اتحاد جمهوري هاي آزاد اسالمي است

ي كشورهاي اسالمي و نيز تبديل استعماري، نابودي استقالل سياسي، فرهنگي و اقتصاد
هاي وابسته، استبدادي و فاقد هاي آزاد و مستقل اسالمي به حكومت ها و جمهوري حكومت

ـ اجتماعي بدين لحاظ، دومين مؤلفه معادله، به جنبه سياسي . مقبوليت مردمي بوده است
ي كشورهاي ها و هيأت حاكمه سياس به تعبير ديگر، تا در سطح دولت. انسجام مرتبط است

هاي آزاد اسالمي،  اسالمي، عزم استقالل و اتكا به قدرت عظيم مردمي ايجاد نشود، جمهوري
در همين عرصه، مفهوم . گردد كه نقطه عزيمت كنفدراسيون دول اسالمي است، محقق نمي

  همواره آن را در كنار استقالل و جمهوري اسالمي مطرح )ره(آزادي كه امام خميني
  .يابد گاهي معنادار در منطق دروني نظريه اتحاد و انسجام اسالمي مينمودند، جايمي

ها و  ، به بيداري توده»اتحاد جماهير آزاد اسالمي«سومين نكته جهت تحقق عيني نظريه 
، بدون حضور آگاهانه مردم در صحنه )ره(از منظر امام خميني. گرددجامعه مدني بر مي

هاي آزاد اسالمي در سطح جهان اسالم،  جمهوري زندگي اجتماعي، وفاق اجتماعي و تأسيس
در واقع، مسير تحوالت و تغييرات اجتماعي از كانال تحوالت دروني و . گرددمحقق نمي

لذا فريادهاي مكرر . گذردـ سياسي توسط علماي بيدار و دلسوز مسلمان مي بيداري اسالمي
داد «ن جهت بيداري و اينكه به آن فقيه بصير به علما، انديشمندان، دانشگاهيان و حوزويا

توان مطالب فوق را بر روي مي. ، همگي در همين زمينه قابل تفسير است»اسالم برسيد
  .نمودار ذيل اين گونه نشان داد
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كه در نمودار فوق نشان داده شده است، براي رسيدن به اتحاد و انسجام اسالمي به  چنان
اعي، به منظور تأسيس دولت بزرگ اسالمي بايد هاي مهم سرمايه اجتم عنوان يكي از مؤلفه
ابتدا بيداري . براي حل اين سه مسئله، نيازمند سه كليدواژه مهم هستيم. سه مسئله حل شود

اسالمي و بازگشت به اصول مشترك معرفتي اسالم، سپس نفي وابستگي و استعمار خارجي 
و مردم در كشورهاي  و باالخره ايجاد پيوند مشاركتي بين حكومت) استقالل سياسي(

توان بر روي مثلث سه بعدي ذيل بازسازي مطالب فوق را مي). آزادي سياسي(اسالمي 
  :نمود

  
هاي اسالمي در كنار بيداري  گرايي در ارزشاستعداد جمع )ره(از نظر امام خميني

هاي اسالمي به استقالل در كنار  سو و نيز بازگشت دولت اسالمي جوامع اسالمي از يك
دهند كه امكان وصول به دي سياسي مردم از طرف ديگر، ساز و كاري را شكل ميآزا

كه در نمودار چنان. نمايد اتحاد جماهير آزاد اسالمي، در سطح جهان اسالم را فراهم مي
هاي مهم  از ميان دو دسته مؤلفه» هاي اسالمي كنفدراسيون دولت«پيشين نشان داده شد، 

تزلزل در هر . گذرد مي) عيني و ساختاري(اجتماعي ـ  سياسي و) ذهني(فرهنگيـ  اعتقادي
كدام از اركان فوق موجب تزلزل در انسجام اسالمي خواهد شد؛ لذا در نمودار پيشين، بردار 

. گذرد گفته مياتحاد و انسجام اسالمي دقيقاً از وسط دو دسته مؤلفه معرفتي و ساختاري پيش
ي معرفتي و ساختاري در مكانيزمي معنادار، به نقطه ها ها و مؤلفه در حقيقت اگر شاخص

  .تعادل نرسد، نقطه جوش انسجام كشورهاي اسالمي نيز به وجود نخواهد آمد
هاي آزاد و مستقل جمهوري تمسك به باورهاي مشترك ديني و بيداري اسالمي 

  اتحاد جماهير آزاد اسالمي اسالمي 
اينكه تأسيس جمهوري اسالمي داخل سرزميني ، كما )ره(بنابراين از منظر امام خميني

استوار است، تأسيس دولت » اسالم، وحدت رهبري و بيداري ملي«بر اساس سه ركنِ 
بيداري اسالمي، وحدت و انسجام اسالمي، «بزرگ اسالمي نيز بر پايه سه ركن 

  .استوار خواهد بود» هاي آزاد اسالمي جمهوري
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  گيري نتيجه. 6
رد الفاظ در زبان سياسي امام خميني، واژه وحدت و انسجام به لحاظ فراواني كارب

اين نوشتار . الدولي اسالمي است هاي مباحث روابط بين ترين كليد واژه اسالمي يكي از مهم
هاي سرمايه اجتماعي به  پس از بررسي مفهوم اتحاد و انسجام اسالمي به منزله يكي از مؤلفه

انسجام اسالمي از منظر امام داراي دو سطح ملي و اين نتيجه منتقل شد كه مؤلفه وحدت و 
به منظور محدود كردن حيطه تحقيق، مفهوم انسجام اسالمي . باشدمي) جهان اسالم(اي  منطقه

  :دنبال نموده و به يافته ذيل دست يافت) كشورهاي اسالمي(را در سطح منطقه اي 
سرمايه اجتماعي داراي سه  هاي اوالً، وحدت و انسجام اسالمي به عنوان يكي از مؤلفه

در سطح معرفتي و ذهني سه عنصر . باشد شناختي، ساختاري و بصيرتي مي معرفت: دسته
) استقالل، آزادي، جمهوريت(و در سطح ساختاري سه عنصر ) توحيد، قرآن و سنّت نبوي(

و در سطح شناختي و بصيرتي عنصر بيداري اسالمي وجود دارد كه عناصر فوق در يك 
  .ر معنادار منجر به اتحاد جماهير اسالمي مي گرددسازوكا

گراست، به لحاظ نظري و  شدت جمع به )ره(ثانياً، از آنجا كه انديشه سياسي امام خميني
هاي همگرايي  گراست ندارد و لذا زمينه عملي، آسيب مكتب ليبراليسم را كه به شدت فرد

و انسجام اسالمي را به عنوان  جهان اسالم در آراي وي، بسيار برجسته است و نيز وحدت
  .هاي ديني دارد دانستند كه ريشه در آموزه و تكليف شرعي مي) نه تاكتيك(استراتژي 

كند،  هاي معرفتي و ساختاري، پيوند منطقي ايجاد مي ثالثاً، از منظر ايشان آنچه بين مؤلفه
المي به لحاظ مؤلفه بيداري اسالمي در سطح توده مردم و نخبگان است و لذا بيداري اس

  .كند متغيرهاي پژوهشي، نقش متغير مستقل را ايفا مي
هاي اسالمي از مجراي استقالل سياسي و آزادي  ها و دولت رابعاً، تا زماني كه حكومت

هاي آزاد اسالمي تغيير ساختار ندهند، دستيابي به همگرايي و انسجام  سياسي به جمهوري
  .دول اسالمي، غيرممكن است

گفته، امكان  هاي ساختاري و معرفتي پيش ا از تعامل و تضارب مؤلفهخامساً، تنه
اتحاد جماهير آزاد «دسترسي به مدل اتحاد و انسجام اسالمي در قالب و ساختار سياسي 

  .فراهم خواهد شد» اسالمي
خالصه آنكه در انديشه سياست خارجي امام خميني، بيداري اسالمي از مجراي معارف 

مي، سرمايه اجتماعي مهمي به نام اتحاد و انسجام اسالمي را در سطح و فرهنگ سياسي اسال
كند كه در يك ساز و كار و تعامل چند بعدي، موجب  توليد مي) جهان اسالم(اي  منطقه

  .خواهد شد) اتحاد جماهير آزاد اسالمي(تأسيس دولت بزرگ اسالمي 
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