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درآمدی بر ضرورت وحدت و همگرایی در جهان اسالم 
 امام خمینی اندیشه بر تأکید با

 (1)زایی رضا لک

 چکیده
برد اهداف دیگر و عنصار ، همگرایی، از اهداف بزرگ دین، ابزار پیشاز دیدگاه امام خمینی
ی فاضله است که در ایجااد و اساتقرار عادالت نقاش محاوری دارد.  کلیدی تشدیل جامعه

پرساش برای ایجاد، ت بیت و گسترش همگرایی در ج ان اساالم،  راهدارهای امام خمینی
و « ام ات مطالب یا اّس المطالب»این مقاله است. پاسخ، براساس چارچوب نظری  اصلی
استقرایی ارائاه شاده اسات. از نظار اماام  -ای بودن دین، با روش اکتشافی سه الیهی  نظریه

، تحقق برادری در سه سطح باورها، اخالق و رفتار در سطح ج اان اساالم و گاام خمینی
های مساتدبر و  دوم، که بیشتر مرتبط با سطح سوم، یعنی سطح رفتار است، مبارزه با  ادرت

های  رآن کری   و آموزه بیت ، اهلی انبیای ال ی بر سیرهظال  است. این دیدگاه مبتنی 
اعتصاام »، «اخوت ایمانی»، «دوری از نزاع»، «نپذیرفتن والیت ی ود و نصارا»است که در 

مباارزه باا ظلا  و »و « همبساتگی بارادروار»، «کنار گذاشتن ترس و واهمه»، «الله به حبل
، ال اام در اجتماع ایمانی حاج ابراهیماییابد. اعالم برائت از مشرکین  تجلی می« ظال 

هاایی دیگار از کاارایی دیادگاه اماام  ، بشاشگرفتن از عاشورا، پیروی از منجای موعاود
 دهد که در این مقاله از آن ا بحث شده است. را نشان می خمینی

 
 ، همگرایی، برادری، ج ان اسالم، مبارزه با ظل  و ظال  امام خمینی :واژگان کلیدی

                                                 
 .rlakzaee@gmail.comالمللی المصطفی؛  پژوهشگاه بین همدار. پژوهشگر1
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 دمه. مق1
ها باه کماال و  رسیدن انساان»را در کنار « آمیز در ج ان همزیستی مسالمت» امام خمینی

( 95: 18 ، جشامارند. )اماام خمینای برمی« غایت تعلیمات اسالمی»، «سعادت اخروی
نمایناد،  های اسالم معرفای می حدا ل یدی از اهداف آموزه بنابراین، افقی که امام خمینی

کید مای بر همزیستی مسالمت ورزد و  آمیز، دور از خشونت و مبتنی بر همگرایی در ج ان تأ
روشاان اساات کااه همگرایاای، محاادود بااه ج ااان اسااالم نیساات و بااه تعاماال مساالمانان و 

ی همگرایی در  غیرمسلمانان در ج ان نظر دارد. با این حال، از آن جا که بحث مقاله درباره
ساالم و مو عیات جغرافیاایی آن ر. ک: ی مف اوم ج اان ا ج ان اسالم است )برای مطالعاه

ی اصلی ما در این مقاله، این  ( مسلله189: 1393؛ آذین و دیگران، 44ا  31: 1390رجاص، 
برای ایجاد، ت بیت و گسترش همگرایی در ج ان  پرسش است که راهدارهای امام خمینی

 اسالم چیست. 
« لب یاا اّس المطالابام ات مطا»چارچوب نظری حاک  بر مقاله، مبتنی بر چارچوب 

مطلاب لا . )سابزواری،  ،مطلب هال ،مطلب ما : ثالثه عل   المطالب  أس منطقیون است:
1369: 183) 

براساس این چارچوب، باید به چند پرساش پاساخ داد؛ چیساتی )ماا(، چرایای )لا (، 
توان  چگونگی )هل(. همگرایی و انواع آن چیست  همگرایی چه ضرورتی دارد  چگونه می

 (1388فر،  ان اسالم همگرایی ایجاد کرد  )ر. ک: حیدریدر ج 

 شناسی . مفهوم2
ای برای برطارف سااختن  الملل و نسشه همگرایی، تبیینی برای برخی فرایندها در روابط بین

( همگرایی در علاوم سیاسای 1100: 1388ای است. )گریفیتس،  ستیزهای ج انی و منطقه
یابی باه اهاداف  ها یا واحدهای سیاسی برای دست عبارت است از فرایندی که در آن، دولت

گاهانه، بششی از حاکمیت و ا تدار عالی خود را به مرکزی فراملای  مشترکشان، داوطلبانه و آ
های  کنند؛ به عبارتی دیگر، همگرایی، بیانگر شرایطی اسات کاه در آن، ساازمان واگذار می

اطی واحدهای گوناگون، باا حاذف های ارتب اجتماعی، ا تصادی، سیاسی، امنیتی و دستگاه
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گرایانه، به سود اهداف جمعای و مناافع مشاترک، باه  برانگیز و تعصبات ملی عوامل اختالف
گاردد.  شود که نظام جدیدی از رواباط، جاایگزین نظاام پیشاین می حدی به ه  نزدیک می

 (153 :1389)والیتی و سعید محمدی، 
کید بر همگرا» ی فراینادی اختیااری و آزاد  یی، باه منزلاهدر متون مربوط به همگرایی، تأ

ای طوالنی دارد و هنوز نیز به صورت گسترده  بوده است. البته همگرایی اجبارآمیز، تاریشچه
ی رواباط  ؛ )همان( بنابراین، همگرایی، مف اوم و در وا اع تجاویز در حاوزه«شود اعمال می

به سمت آن بروناد یاا نروناد.  ها باید تصمی  بگیرند که ها یا ملت الملل است که دولت بین
 کنند.  ی   ریه نیز استفاده می البته برخی در این مسیر، از  وه

 «همگرایای»ی  از واژه وجو نماوده اسات، اماام خمینای تا جایی که نگارناده جسات
انااد و تعااابیری ماننااد تفاااه ، وحاادت کلمااه، اماات اسااالمی، همسااویی و  اسااتفاده ندرده

ق، مسالمانان ج اان، مجتماع، تشاریک مسااعی، اعتصاام همداری، متحد، اتحااد، اتفاا
، به ویژه برادری و اخوت اساالمی را باه کاار  الله، ج ان اسالم، ممالک اسالمی و... بحبل

کیاد زیاادی « بارادری»ی  رآنای  بار واژه ( امام خمینی1387اند. )ر. ک: فوالدی،  برده تأ
شاان، مبتنای بار بارادری اسات، ی سیاسای ای تاوان گفات فلسافه ای که مای دارند، به گونه

ی ال یه است بارای اجارای  اخوت، از احدام سیاسیه»( زیرا 159 - 158: 1394زایی،  )لک
 ( که همگرایی، یدی از آن مقاصد است. 72: 1386آبادی،  )شاه«. مقاصد اسالمیه

پرشمار است که برای رعایت اختصار، به یک مورد  در این زمینه، سشنان امام خمینی
 کنی : شاره میآن ا

سل  که نمی سال ، م  سل  دیگار ضارر بزناد. م  َماا   تواند به م  نَّ سال  اسات: َّ  بارادر م 
ْخَو  وَن َّ  ن  ْؤم  ها انداختاه  (  رآن کری ، عقد  اخاّوت باین مسالمان10 . )حجرات:ة  اْلم 

 (. 249 :10 ، جزند. )امام خمینی است، برادر که به برادر ضرر نمی
ی حجرات، به ج اان اساالم ا در دوران  ی کریمه سوره د به آیهضمن استنا امام خمینی

 دهند: دفاع مقدس ا چنین تنبه می
کارده اسات و   بر کدام مملدت اسالمی پوشیده است این معنا که صدام به ما بغای

: 13 ، جطغیان کرده است و ظل  کرده است و هجوم کرده است  )اماام خمینای
ای از مسالمین بار طایفاه  ه اگر یاک طایفاه(  رآن شریف دستور داده است ک276
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ی مسلمین واجب است که بر ضد او  یاام  کردند و تعدی کردند، بر همه  دیگر بغی
 (340کند بر مسل . )همان:   کنند؛ فضاًل، از این که غیر مسل  َبغی

نویسد مراد  می« فشر رازی»معنای این آیه، مورد اتفاق مفسرین سنی و شیعه است؛ م اًل 
تواند ش روند عادی یا دارای مسلولیت باشد.  اغی در این آیه، همان ظال  است. ظال  میاز ب

 (104: 28 در هر صورت یاری مظلوم و دفع ظال  بر مسلمین واجب است. )فشر رازی، ج
گویند اگر عراق در خاک ماست، بناا بار فرماایش  ارآن  می براساس این، امام خمینی
ی مسلحانه شما گذشتی  و امیدی به  و مبارزه کنید. ما از مبارزهکری  متجاوز است و باید با ا

انجام این کار از طرف شما نداری . پس حدا ل صدام را محدوم کنید و اگر این کاار را ها  
 (. 108ا  107: 16 ، جطرف باشید. )امام خمینی دهید، الا ل بی انجام نمی

ت و محصااول مقاادماتی وحاادت  و بااه تعبیااری همگرایاایس را از ساانخ رحماا امااام
در  ( اماام8: 1373دانستند که بدون آن به دست نشواهاد آماد. )سایداحمد خمینای،  می 

ی عموم نوشته شاده اسات، در بیاانی تااریشی و  ، که برای استفادهشرح چهل حدیثکتاب 
 دارند:  ی معنا و ماهیت وحدت اظ ار می اخال ی درباره

، که عالوه بر آن کاه خاود، مقصاود میدی از مقاصد بزرگ شرایع و انبیای عظا
ی  ی پیشرفت مقاصاد بازرگ و دخیال تاام در تشادیل مدیناه مستقل است، وسیله

باشد، توحید کلماه و توحیاد عقیاده اسات و اجتمااع در م ااّم اماور و  فاضله می
االنساان و  ی ارباب تعدی است که مستلزم فسااد بنی جلوگیری از تعدیات ظالمانه

ه است و این مقصد بزرگ، که مصلح اجتماعی و فردی است، ی فاضل خراب مدینه
ی وحادت نفاوس و اتحااد هما  و الفات و اخاوت و  انجام نگیرد، مگر در ساایه

صدا ت  لبی و صفای باطنی و ظاهری و افاراد جامعاه باه طاوری شاوند کاه ناوع 
ی یک ششص باشاد و افاراد  ششص دهند و جمعیت، به منزله  آدم تشدیل یک بنی

ها، حول یک مقصد بزرگ ال ی و یک م ا   ها و سعی ه باشد و تمام کوششبه منزل
عظی  عقلی، که صالح جمعیت و فرد است، چرخ زند و اگر چنین مودت و اخوتی 
در بین یک نوع یا یک طایفه پیدا شد، غلبه کنند بر تمام طوایف و مللی که بار ایان 

ت و نیداویی باه یدادیگر و طریقه نباشند... . مسلمین مأمورند به دوستی و مواصل
مودت و اخوت و معلوم است آنچه موجاب ازدیااد ایان معاانی شاود، محباوب و 
مرغوب است و آنچه این عقد مواصلت و اخوت را بگسلد و تفر ه در بین جمعیت 
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ا  309: 1389اندازد، مبغوض صاحب شرع و مشاالف مقاصاد بازرگ اوسات. )
310) 

اهداف بزرگ دین، ابزار پیشبرد اهاداف دیگار و  طبق این دیدگاه، وحدت و همگرایی، از
ی فاضله است که در ایجاد و استقرار عدالت در جامعاه نقاش  عنصر کلیدی تشدیل جامعه

محبوب خداوند متعال   محوری دارد. هر چه سبب وحدت و همگرایی جوامع اسالمی شود،
 است و آنچه موجب شداف و واگرایی گردد، مبغوض خداوند متعال است. 
و « بارادری«  تار، بنابراین، ج ان اسالم باید در عمل، به طرف همگرایی و به تعبیر د یاق

 شود. افدنانه بپرهیزد تا مشدالتش حل  الله حرکت کند و از  ول و فعل تفر ه اعتصام بحبل

 . انواع همگرایی3
شاود.  ی مف وم همگرایی و برای تبیاین آن پای گرفتاه مای بحث از انواع همگرایی، در ادامه

الملال ر. ک: والیتای و محمادی،  ی بین ی انواع نظریات همگرایی در عرصه )برای مطالعه
الملل است؛ از  ی روابط بین ( گفتی  که بحث همگرایی، مربوط به حوزه157 -155: 1389

را  الملل بیان کنی  و سپس دیادگاه اماام این رو، الزم است انواع همگرایی را در روابط بین
ذیال  شاود: در بشاش نشسات، دیادگاه اماام این بحث در دو بشش ارائه می نشان دهی .

مباحث رایج این بحث نشان داده و در بشش دوم، دیدگاه ایشان به طور مستقل، باه اجماال 
 شود.  تبیین می

توان به سه نوع اصلی تقسی  کرد که هار یاک براسااس هادفی کاه دارد،  همگرایی را می
هااای سااابقًا جاادا از هاا  و  شساات، همگرایاای ساارزمینی ن . گونااه1شااود:  تعریااف ماای

ای اسات کاه  . نوع دوم، همگرایی منطقه2شان در  الب یک دولت واحد است؛  یدپارچگی
. ناوع ساوم، باه همگرایای در 3هاای منطقاه اسات؛  در آن هدف، تقویت همداری دولات

نماید و  چارچوب هنجارهای مسلط اجتماعی، ا تصادی، فرهنگی و سیاسی ج ان اشاره می
نیز با بسیاری از مفاهی  مالزم با ج انی شدن همپوشی دارد. این شدل همگرایای را بیشاتر 

 ، با تلشیص(1100: 1388نامند. )گریفیتس،  می« زدگی غرب»
بندی مشاشص کنای ، بایاد بگاویی  کاه  را براساس این طبقه اگر بشواهی  دیدگاه امام

در  زیرا امام خمینی  ای  رار دارد، مگرایی منطقهدیدگاه ایشان در نوع دوم همگرایی، یعنی ه
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از   پاسخ پرسش خبرنگاری کاه پرساید: آیاا شاما خواساتار تأسایس و تشادیل فدراسایونی
های اسالمی در منطقه هستید ، خیلای کوتااه پاساخ م بات دادناد: در صاورتی کاه  دولت

گیری و  ی شدل اره( ایشان درب142: 5:ج 1385، مقتضی بشود، امدان دارد. )امام خمینی
 ای تصریح کردند: تقویت برادری و همگرایی و برطرف ساختن ستیزهای ج انی و منطقه

ی یک دولات باشاند؛ کأناه یاک جامعاه هساتند.  های اسالمی باید به منزله دولت
 (199: 7 )همان، ج
اندیشاند و سیاسات همگرایای باا  رنگ ساختن مرزها نمی به ک  بنابراین، امام خمینی

فرماید  ای کوتاه ولی بسیار م   می کنند و در جمله مرزها )دیدگاه نشست( را دنبال نمیمحو 
)هماان، «. هاا باا ها  ها ندانند. مرزها جدا،  لاب مرزها را اسباب جدایی  لب»که برادران 

 (105: 11 ج
های مسالمانان نیسات، بلداه بار  به معنای تأیید حدومت البته این سشن امام خمینی

هاای مسالمین  مشادل مسالمین، حدومات»ن بر این باور بودند که از سویی، عدس، ایشا
«. ی اجانب بر ماسات ترین مندر، غلبه بزرگ»( و از سوی دیگر، 83: 13 )همان، ج« است.

برادری و مبارزه با ظل  را پیش روی ملال  ( به همین دلیل، امام خمینی187: 7 )همان، ج
 ان رفت:گذارند؛ همان راهی که ایر مسلمان می

ما و تی که در ایران ملتمان اتحااد پیادا کارد، چاه  ادرت بزرگای را   شما دیدید که
میلیارد جمعیت دنیا از مسلمین، این طور با ه   خواهی  که یک شدست داد. ما می

ی  ماناد و ناه  ضایه ی  دس دیگر با ی می متحد بشوند. اگر متحد بشوند، نه  ضیه
السالطین بگذارند و اتحااد ماا را باه ها   اگر وعاظافغانستان و نه  ضایای دیگر و 

الله، پیاروز خاواهی  شاد و دول اساالمی و ممالاک اساالمی پیاروز  شاص نزنند، ان
 (98: 13 خواهند شد. )همان، ج

فیلسوف سیاسی و صااحب مدتاب بودناد، در اداماه، اناواع  از آن جا که امام خمینی
رساد بارای تبیاین  کنی ؛ به نظر می تبیین می همگرایی را در مدتب سیاسی ایشان به اختصار

بازشناخت، زیارا اناواع همگرایای، از  انواع همگرایی، باید انواع سیاست را از دیدگاه امام
سیاست را باه رواباط حااک  و ملات و روابطای تعریاف  شود. امام انواع سیاست زاده می

( 228: 3 دارد. )همان، ج های دیگر، برای جلوگیری از مفاسد کنند که حاک  با حدومت می
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ی ماهیت سیاست، به معرفی سیاساتمداران و  ایشان در جایی دیگر، با تفصیلی بیشتر درباره
( و در آن 433 -432: 13 پردازند )هماان، ج و سیاست مطلوب اسالمی می  ا سام سیاست

 کنند: جا، سیاست را به دو نوع و نوع دوم را به دو بشش تقسی  می
، اولیا و باه تباع آن اا، علماای بیادار ی انبیا این نوع سیاست، ویژه سیاست ال ی:. 1

ی ابعااد انساان و  آیند. این سیاست، سعادت همه ی آن برنمی اسالم است و دیگران از ع ده
 نماید.  جامعه را در دنیا و آخرت تأمین می

شود،  سیاست غیرال ی: این نوع سیاست، که به دو بشش انسانی و شیطانی تقسی  می. 2
عد هدایت می عاد ماادی اسات. روشان   کند و به سعادت می امت را در یک ب  رساند و آن، ب 

توان آن را افزایش یا کاهش داد و تاأثیری در  است که تعداد اعضا، امری ا تضایی است و می
 بندی ندارد.  اصل این طبقه

 یاد کرد:  توان از سه نوع همگرایی  بر این مبنا، می
: این همگرایی، در صراط مساتقی  و زماین اعتقااد ال ای الهی متعالییکم. همگرایی 

خادای »اسات. « الله  حبل»ی وحی ال ی آب نوشیده و مبتنی بر  ریشه دوانده و از سرچشمه
ه  

َحْبل  اللَّ وا ب 
م  اه.  ، ولی اجتماع با تشبث به حبل« تبارک و تعالی امر فرموده است: َو اْعَتص  اللَّ

َحْبل  »یست؛ هر اجتماعی مطلوب ن وا ب 
م  ه   َو اْعَتص 

اْ اَرْأ »مطلوب است. همان اسات کاه  «اللَّ
َک  اْس   َربل  (334: 8 . اس  رب، ریسمانی است که همه به آن باید اعتصام کنند. )همان، ج «ب 

: هدف ایان همگرایای، سار و ساامان دادن باه دنیاا و دوم. همگرایی متعارف انسانی
است و در وا ع، فقط عنصر اعتصام در آن وجاود دارد، ولای از ی ب تر امور مادی بشر  اداره

ب ره و غیرال ی است. این همگرایی، از تفر ه و تشتت ب تر و دارای فایاده  الله بی عنصر حبل
 رود.  الله به شمار نمی است، ولی از مصادیق اعتصام بحبل

قابله و مبارزه : در این نوع همگرایی، آرمان و هدف، مسوم. همگرایی متدانی شیطانی
اللاه اسات کاه مصاداق باارز آن، شایطان بازرگ،  با اعتصام ال ی و از ها  گسایشتن حبل

 امریداست. 
کناد،  همگرایی در نوع متعالی، مبتنی بر راهبرد برادری است و پیونادی کاه ایجااد مای

م های ال ی است و در نتیجه، موجب اتحاد پیدروار ج ان اسال ارگانیدی و طبیعی و با انگیزه
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شود، ولی اگر فقط منافع افراد یا کشورها را به ه  وصل کرد، از نوع متعاارف یاا متادانی  می
ی»ی  است و از مصاداق کریماه ْ  َشاتَّ ب    او ل  ْ  َجمیعاًا َو    ( برشامرده 14)حشار: « َتْحَساب   

 شود.  می
ّله»بنابراین، همگرایی ارزشمند، همگرایی  باین  است و هنگامی که این نوع همگرایی« ل 

 شود.  افراد ملتی شدل بگیرد و آنان می اق برادری با یددیگر ببندند، پیروزی محقق می

 . ضرورت همگرایی4
توان از سه دیادگاه  ضرورت همگرایی در ج ان اسالم چیست  به این پرسش، دست ک  می

. از 3هاای روایای و حادی ی؛  . از دیادگاه آماوزه2های  رآنی؛  . از دیدگاه آموزه1پاسخ داد: 
 های عقالیی. دیدگاه آموزه

 های قرآنی . از دیدگاه آموزه1-4
ی ضرورت وحدت و همگرایای و پرهیاز از نازاع و  آیات بسیاری از دیدگاه  رآن کری  درباره

کنی  که  ( در ادامه، به اختصار، به برخی از آن ا اشاره می1392درگیری وجود دارد. )پورفرد: 
 گرفته است.   رار مورد استناد امام خمینی

 آیه منع نزاع. 1
 فرماید:  ی شریفه می خداوند متعال در این آیه

«  ْ د  وا َو َتْذَهَب ریح  وا َفَتْفَشل  وَله  َو الَتناَزع  َه َو َرس  وا اللَّ  ( 46)انفال: «. َو َأطیع 
ای که باشد، ممنوع  گویند تنازع به هر شیوه ی کریمه می در توضیح این آیه امام خمینی

برد. از دیدگاه  آورد و رنگ و بوی انسان و ملت را از بین می . نزاع و درگیری، سستی میاست
کنند تفر ه بیندازند و تنازع ایجاد کنند و در عین حال، ادعاای  ایشان، کسانی که کوشش می

کنند، شناخت وا عی از اسالم ندارند و اسالمی را، که  رآن، کتاابش و کعباه،  اسالم ه  می
اند؛ بنابراین، باید هماه باه دساتور اساالم و  ارآن  ست، نیافته و به آن ایمان نیاوردهاش ا  بله

 (153: 13 ، جکری ، با ه  متحد باشند و تنازع ندنند. )امام خمینی
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 آیه اخوت. 2 
 فرماید: ی شریفه می خداوند متعال در این آیه

وا َبااْیَن َأَخاا» ح  ْخااَوه  َفَأْصاال  ااوَن َّ  ن  ْؤم  َمااا اْلم  نَّ ااونَّ  ْرَحم  ااْ  ت  د  ااَه َلَعلَّ ااوا اللَّ ق  ْ  َو اتَّ ْید  «. َو
 (10)حجرات: 

دارند که این آیه، حد  اخال ی اسات کاه البتاه در آن، حدا   تصریح می امام خمینی
، اجتماعی ه  مطرح شده است و افزون بر این، ج ات سیاسای نیاز دارد. )اماام خمینای

 (132 :13 ج
ها  راهبارد بارادری را  استاد بزرگاوار اماام خمینای، «آبادی الله محمدعلی شاه آیت»

 دانست که در اجرای اهداف اسالم نقشی کلیدی دارد و معتقد بود: حدمی سیاسی می
اللاه  ی ال یه است بارای اجارای مقاصاد اساالمیه. )آیت اخوت، از احدام سیاسیه

 (72: 1386آبادی،  شاه
دانناد و بیاان  به همین آیاه مای راه حل مشدالت ج ان اسالم را ه  عمل امام خمینی

کنند: ما باید بیدار باشی  و بدانی  که این حد  ال ی، یک حد  سیاسای اسات کاه اگار  می
سل ، که تقریبًا یک ملت میلیارد جمعیت هستند، با ه  برادر باشند و برادرانه و با نظار  های م 

اند باه آن اا تجااوز کناد. تو ها نمی محبت و دوستانه با ه  رفتار کنند، هیچ یک از ابر درت
 (131-134: 13 ، ج)امام خمینی

نمایند:  زنند و ابراز می در این زمینه، انقالب کبیر اسالمی ایران را م ال می امام خمینی
همان طور که مالحظه کردید، و تی ملت ایران با ه  متحد شدند و برادروار با ه  و در کنار 

های بزرگ نتوانستند در مقابل آن اا  جه داشتند،  درته  بودند و به برادری اسالمی خود تو
 (44: 2، ج1396؛ برای مطالعه بیشتر ر. ک: حقی، 132مقاومت کنند. )همان، 

بنابراین، عمل کردن به همین آیه، سبب ایجاد و تقویت و گسترش همادلی، همگرایای، 
م نگااه شود؛ به دیگر ساشن، و تای در ج اان اساال محبت و صمیمیت در ج ان اسالم می

( 275: 6 ، ج)امام خمینی« مملدت محمدی»فرما باشد، ج ان اسالم به  برادرانه حد 
شود بیگانگان نتوانند تفر ه ایجاد کنند و بر کشاورهای  گردد و در نتیجه، سبب می تبدیل می

«. ی اجانب است اثر جدایی افدندن بین برادرها، سلطه»زیرا   مسلمانان سلطه داشته باشند،
 ( 153: 13 ن، ج)هما
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 آیه اعتصام . 1
 فرماید: ی شریفه می خداوند متعال در این آیه

وا» یعًا َو الَتَفرَّ   ه  َجم 
َحْبل  اللَّ وا ب 

م   (103عمران:  )آل«. َو اْعَتص 
ها اگار  ها و دولت الله است و ملت ی کریمه، اعتصام به حبل تعالی در این آیه فرمان حق

های اسالمی برسند، که سعادت بشر است، باید  ی ابعاد هدف هبشواهند به پیروزی و به هم
ه داشته باشند، از اختالفات و تفر ه بپرهیزند و فرمان حق اعتصام به حبل تعالی را اطاعت  اللَّ

 (170: 7 ، جنمایند. )امام خمینی
هار اجتمااعی را مطلاوب  ی کریماه، اماام خمینای های ال ای ایان آیاه براساس آموزه

 الله شدل بگیرد:  شمارند که بر محور حبل ، بلده اجتماعی را مطلوب برمیدانند نمی
َحْبل  » وا ب 

م  ه   َو اْعَتص 
اَک »  مطلوب است. همان است کاه  «اللَّ اْسا   َربل . اسا   «اْ اَرْأ ب 

رب، همان ریسمانی است که همه به آن باید اعتصام کنند. مردم را دعوت کنید باه 
 (334: 8 ، جه گروه گروه نشوند. )امام خمینیوحدت. دعوت کنید به این ک

های ماادی  بنابراین، اگر وحدتی براساس هواهای نفسانی و فقط و فقط بر مبنای خواسته
 الله شمرد. توان آن را از مصادیق اعتصام بحبل و دنیوی محدود شدل بگیرد، نمی

 آیه رحمت. 2

 فرماید: ی شریفه می خداوند متعال در این آیه
َحمَّ » َحماص  َبْیَن   م  ار  ر  فَّ اص  َعَلی اْلد  دَّ ذیَن َمَعه  َأش  ه  َوالَّ

ول  اللَّ  (29)فتح: «.  د  َرس 
 ی شریفه معتقدند: براساس این آیه امام خمینی

همه تحت لوای اسالم و  رآن مجید مجتمع بشوند، زیرا آن طور کاه  ارآن دساتور 
َحماص»داده است،  ر باشد. در اسالم اساساًا ناژاد مطارح بر کفا« اشّداص»بین   و « ر 

: 9 ، جها ابدًا مطارح نیسات. )اماام خمینای نیست، عربی و عجمی و سایر گروه
273) 

بر این مبنا، برخورد  اطع با دشمنان اسالم و همگرایی و بلده اباراز رحمات و محبات، 
الم است ی ج ان اس صرف نظر از مو عیت نژادی و تفاوت زبانی و مدان جغرافیایی، وظیفه

 که  رآن بر دوش ج ان اسالم گذاشته است.
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 آیه نپذیرفتن والیت یهود و نصارا. 3
 فرماید:  ی شریفه می خداوند متعال در این آیه

صاری» وَد َو النَّ وا اْلَی   ذ  ش 
وا ال َتتَّ ذیَن آَمن  َ ا الَّ یااص  َبْعاضو َو َماْن   یا َأیُّ ْ  َأْول  یاَص َبْعض    َأْول 

  ْ مین َیَتَولَّ   ال 
ی اْلَقْوَم الظَّ َه الَیْ د  نَّ اللَّ  َّ  ْ

ْن   ه  م  نَّ ْ  َفإ 
ْند    (51)مائده: «. م 

رسد براساس این آیه، اتشاذ دشمن مشترک، محور همگرایی ج ان اساالم در  به نظر می
کنند که چرا با این که در ج ان  این پرسش را مطرح می نظر گرفته شده است. امام خمینی

ی دو  های زیاد و بلداه هماه چیاز داریا ، بایاد تحات سالطه  در مشازن، زمیناسالم این 
هاای ج اان اساالم بار  این است که حدومات ابر درت باشی   پاسخ  رآنی امام خمینی

اند. چند ندته در این جاا وجاود  خالف سفارش  رآن، ی ود و نصارا را دوست انتشاب کرده
کنناد و منظاور از  ه سرکش و غیرسرکش تقسای  مایی ود و نصارا را ب . امام خمینی1دارد: 

ی ی ود و نصارا  دانند و نه همه ی ود و نصارا در این آیه را ی ود و نصارای سرکش  و ظال س می
معتقدند حاکمان ج ان اسالم نه فقط دوستی حدام ی ودی و مسایحی  . امام خمینی2را؛ 

اند و دلیل  که نوکری آن ا را ه   بول کردهاند،  مانند امریدا و رژی  غاصب اسرائیل را پذیرفته
( 455ا  456: 15 ، جدانند؛ )امام خمینی این نقص بزرگ را اختالف و تفر ه مسلمانان می

برند و در وا ع، ج ان اساالم و  براساس همین آیه، از دو مدل اسالم نام می . امام خمینی3
کنناد. خبرنگاار  ساته تقسای  مایی کریماه، باه دو د حدام ج ان اسالم را براساس این آیاه

 پرسید: تلویزیون سی. بی. اس امریدا از امام خمینی
آ ای سادات، رئیس جم ور مصر، که مرد بسیار مذهبی و مسالمان اسات، گفتناد 

شاما آباروی اساالم را  -ی ایشان نیسات با عرض معذرت از جسارت که گفته -که
را دیواناه  ه باود کاه اماامبرید. در وا ع، ایشان جسارتش را باه حادی رسااند می

عالی نظرتاان را در ماورد  توصیف کرد. ممدان اسات اساتدعا بدان  کاه حضارت
 اظ ارات آ ای سادات بفرمایید 

 و ایشان پاسخ دادند:
اسالمی که پیش انور سادات هسات، غیار از اساالمی اسات کاه پایش مسالمین 

ری  نّصاش ساازد.  ارآن کا هست. اسالم انور سادات، با مشالفت نّص  ارآن مای
های اسالم دوساتی ندنیاد و ایشاان باا کاارتر و بگاین دوساتی  هست که با دشمن
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شود که الفاظ در نظر شما ه  معاانی دیگاری  کردند، برخالف مسلمین. معلوم می
دانیاد و او را مسال  صاحیح  پیدا کرده است که او را مذهبی متع د باه اساالم مای

یم هسـت کسـانی کـه بـا دانید.  می های اسـالم دوسـتی  دشـمندر قـرآن کـر
کناد. لدان باا  آ اای ساادات ادعاای اساالم مای (1)کنند، اینها مسلم نیستند. می

داناد کاه در جناوب  کند. آ ای سادات می های اسالم، به مسلمین حمله می دشمن
گذرد و  گذرد و بر فلسطین از دست این جانی چه می لبنان از دست اسرائیل چه می

سل  مایکند و  او با او دوستی می داناد. کارهاای ایشاان را بایاد باا  باز خودش را م 
معیارهای اسالمی سنجید تا ببینی  که آیاا آباروی اساالم را ایشاان حفاظ کردناد و 
کارهای ملت ما را باید با معیارهای اسالمی سانجید تاا ببینای  باه اساالم خیانات 

فات  و ام اال هاست که گ کردند، آبروی اسالم را بردند. کارهای آ ای سادات همین
این ا. حتی ملت خاودش ها  باا او موافاق نیساتند و مسالمین ها  او را محداوم 

برای حفظ استقالل،  یام بارای حفاظ اساالم،  یاام   کردند... . آیا آ ای سادات  یام
دانناد   و آباروی اساالم را در  برای تحقق جم وری اسالمی را برخالف اسالم می

از بین ببرد و رژیا  شاهنشااهی را از باین ببارد و دانند که ملتی جباران را  خطر می
بارد    رژی  جم وری اسالمی بر رار کناد   آیاا ایان آباروی اساالم را از باین مای

 (79ا  78: 11 ، جامام صحیفه)
های ج ان اسالم در انتشاب دوست و دشمن د ت و  بنابراین، اگر مسلمانان و حدومت

شاوند و بارای  و بلده تابع و خادم بیگانگاان نمایبه تعالی   رآن توجه و عمل کنند، دوست 
 گیرند. مقابله با دشمن مشترک اسالم اصیل و عقالنی در صف واحد  رار می

 . از دیدگاه معصومان2-4
ی ضارورت وحادت و  ، گفتارها و رفتارهای بسایاری درباارهدر سیره و سنت معصومان

ر ادامه، به اختصاار، باه برخای از آن اا همگرایی و پرهیز از تفر ه و واگرایی وجود دارد که د
 ارار گرفتاه اسات. هار یاک از ایان ماوارد،  کنی  که مورد اساتناد اماام خمینای اشاره می

ی  تاوان آن را نظریاه هاا و مشتصاات دیادگاهی اسات کاه مای ی یدی از ویژگی دهنده نشان

                                                 
نْ یَ َو َمْن »ی  . ظاهرًا به  رینه1 ْ  م  ْ  د  َتَولَّ   ْن   ه  م  نَّ  «. ْ  َفإ 
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یدادیگر سافارش  ، همواره، مسلمانان را به پیوند بابیت  مقاومت نامید. از آن جا که اهل
 معتقدند بر ه  زدن وحدت مسلمانان، جاهالنه یا مغرضانه است: اند، امام خمینی نموده

سفارش کردند به ما که بپیوندید با ه  و با ه  اجتماعمان را حفاظ  ائمه اط ار
کنی  و کسی که این اجتماع را بشواهد که به ه  بزند، یا جاهل است و یا مغارض. 

 (84: 6 )همان، ج

 . عقد برادری؛ سیره رسول خدا1
از مده به مدینه هجرت فرمودند و مساجدی بناا نمودناد و آن را  هنگامی که پیامبر اعظ 

مرکز حدومت  رار دادند، بین مسلمانان م اجر و انصار عقد اخوت ایجاد کردند تا نشستین 
بنشایند. اماام ی عطوفت و برادری برویاد، ببالاد و باه باار  بذرهای امت اسالمی در مزرعه

باین مسالمین در صادر اول اساالم عقاد  فرماید: رسول خادا در این زمینه می خمینی
ْخَوه  »  اخوت اجرا فرمود و به نّص  وَن َّ  ن  ْؤم  َما اْلم  نَّ (، اخوت بین مؤمنان بر رار 10)حجرات:« َّ 

 خداهای پیامبر  ( بر این مبنا، عقد اخوت، یدی از سنت311: 1389، شد. )امام خمینی
ی مسلمانان ج ان در این سنت ه  باه آن حضارت  است که الزم است ج ان اسالم و همه

 ا تدا کنند. 
شاود، بلداه بایاد باه  روشن است که با عقد اخوت، به تن ایی برادری محقق نمای

در ایان زمیناه ها  باه چناد روایات  الزامات برادری ه  پایبند بود. امام خمینی
ان آن ا را برادری، همدالنه و مجدانه نامید که در ادامه، به استناد کردند که شاید بتو

 کنی . آن ا اشاره می

 . همگرایی موحدانه2
 نویسند:  می شرح چهل حدیثدر کتاب  امام خمینی

فرمایند: تواصلوا و تباروا و تراحموا و کونوا َّخوه أبرارا کما أمرک   می امام صادق
رفتااری و م رباانی نماییاد و  باشاید و خاوشالله عزوجل؛ با یددیگر پیوند داشته 

گوناه کاه خادای عاز و جال فرمانتاان داده اسات.  برادرانی نیدوکار باشید، هماان 
 (216: 12، ج ال یعه وسائل؛ 175: 2ق: ج 1388)کلینی، 
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در این روایت، از امت اسالمی خواسته شاده اسات کاه براسااس دساتور خداوناد، باه 
( عمل به 10( و برادر ه  باشند. )حجرات: 29ند )فتح: یددیگر رحمت و محبت داشته باش

ی اعتقاد توحیدی مسلمانان اسات، از عوامال م ا  ایجااد و  کننده این دستور ال ی، که بیان
 رود.  ت بیت همگرایی در ج ان اسالم به شمار می

 . همگرایی مجدانه3
 نویسند: می شرح چهل حدیثدر کتاب  امام خمینی

یحق علی المسلمین االجت اد فی التواصل و التعااون »یند: فرما می امام صادق
علی التعاطف و المواساه ألهل الحاجه و تعاطف بعض   علی بعض حتی تدوناوا 

ْ ؛ شایساته اسات مسالمانان در پیوساتن باه  کما أمرک  الله عز و جل َحمااص  َبْیاَن   ر 
با ه  بدوشند تاا یددیگر و یاری کردن و محبت و مواسات با نیازمندان و م ربانی 

همچنان باشند که خداوند عز و جل از آنان خبار داده اسات باه  اول خاویش کاه 
 (175: 2ق: ج 1388)کلینی، «. اند مؤمنان با یددیگر م ربان»

کید داری ، واژه دهد  است که نشان می« االجت اد»ی  آنچه در این حدیث شریف بر آن تأ
ی باید جد، ج د، تالش و کوشش کند تا نیازهاا که ج ان اسالم برای ایجاد و ت بیت همگرای

و مشدالت را برطرف سازد، نه آن که فقط به سشن گفتن بسنده نمایند یاا بارای برادرانشاان 
هاا و  ی ظرفیات چالش بیافریند، بلده باید ج ان اسالم در مقام عمل، باا جادیت، از هماه

 رد. امدانات خود به منظور ایجاد همگرایی و تقویت اخوت ب ره بب

 . همگرایی همدالنه4
 نویسند:  می شرح چهل حدیثدر کتاب  امام خمینی

فرمایند: اتقوا الله و کونوا َّخوه برره متحابین فی الله متواصالین  می امام صادق
متراحمین؛ تزاوروا و تال وا و تاذاکروا أمرناا و أحیاوه؛ تقاوا بورزیاد و باا یدادیگر 

راه خدا یاور یددیگر باشاید و باه یدادیگر  رفتار باشید؛ در همچون برادرانی خوش
بپیوندید و با ه  دوستی نمایید. به دیدار یددیگر بروید و در امر ما بحث کنید و آن 

 (175: 2ق: ج 1388را زنده نگه دارید. )کلینی، 
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ناظر به ج ان تشایع  گر چه ممدن است که ابتدا به نظر برسد که سفارش امام صادق
و احادیث دیگر این باب، دلیلی بارای  ی حضرت امام صادق سیرهاست، ولی با توجه به 

ی  بین همه بیت ی علوم اهل این انحصار وجود ندارد، ضمن آن که بحث و مذاکره درباره
 پذیر است.  مذاهب اسالمی امدان

 . همگرایی مکلفانه5
 ای دارد و توصیه به همگرایی و همدلی، فقط جایگاه اخال نباید پنداشت که در تفدر امام

در بحث تقیاه و  در حد موعظه و خواهش متو ف مانده است، زیرا از عبارات امام خمینی
شک،  اول باه  آید. بی ی مداراتی به دست می استفتائات ایشان، وجوب تدلیفی عمل به تقیه

ی ایشاان  ی بعد فق ی همگرایی و انسجام مسلمانان در اندیشه دهنده وجوب این تقیه، نشان
 است:

علی الشوف علی نفسه أو غیره، بل الظاهر  -بل وجوب ا -یتوّ ف جواز هذه التقّیهال
أّن المصالح النوعیه صارت سببًا إلیجاب التقّیاه مان المشاالفین، فتجاب التقّیاه و 

ی  کتمان السّر و لو کان مأمونًا و غیر خائف علی نفسه و غیره؛ جواز این تقیاه )تقیاه
بر خوف بر نفس یا غیر آن نیست، بلده مصاالح  مداراتی( بلده وجوب آن، متو ف

نوعیه سبب وجوب این تقیه نسبت به مشالفین گردیده است. پس این تقیه و کتمان 
سّر واجب است، ولو ایمان باشاد و بار نفساش یاا غیار آن خاوف نداشاته باشاد. 

 (71 تا: )بی
  رار گرفته است: کنی  که مورد استناد امام خمینی در ادامه، یدی از روایاتی را ذکر می

َّیاک  أن تعملوا عمال یعّیرونا به فإّن ولد السوص یعّیر والده بعمله کونوا لمن انقطعت  
وا فـی عشـائرهمالیه زینا و التدونوا علیه شینا  و عاودوا مرضااه  و اشا دوا  صـلو

ص من الشیر فأنت  أولی به من   و الله ماا عباد اللاه  جنائزه  و ال یسبقوند  َّلی شی
: 1378ص،  اال: التقیاه. )کلینای،  ص  لات: و ماا الشاب ص أحب َّلیه من الشب بشی

 (555 :3 ج
، امار باه نمااز «صّلوا فی عشائره »داللت روایت بر وجوب، به این تقریب است که تعبیر 

تواناد  ی امر( براساس بعضی مبانی، مای )صیغه« افعل»خواندن با اهل سنت است و هیلت 
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بار « افعال»ی  استدالل ایان اسات کاه بادون شاک، صایغه دلیل بر وجوب باشد. توضیح
کند؛ حال بحث در این است که آیاا ظ اور  مطلوبیت و محبوبیت فعل نزد شارع داللت می

وضاعًا بار « افعل»ی  در وجوب یا استحباب یا جامع بین این دو دارد. از نظر مش ور، صیغه
وضعًا بر وجوب داللت « علاف»ی  ، صیغهکند، ولی از نظر امام خمینی وجوب داللت می

نماید، به این دلیل که نزد عقاال، اطاعات  کند، بلده به حد  عقال بر وجوب داللت می نمی
امر الزم است تا زمانی که از جانب مولی ترخیص و جاوازی وارد شاود و لازوم اطاعات را 

 را حجات« افعال»ی  ( یعنای عقاال صادور صایغه256: 1 تا: ج ، بیبردارد، )امام خمینی
شمرند.  کننده با آن را مستحق عقاب برمی  دانند و اطاعت از آن را الزم و مشالفت عقالیی می

در روایت هشام، بر وجوب « صّلوا فی عشائره »ی  ، جملهبراساس این مبنای امام خمینی
« عودوا مرضاه  و اش دوا جنائزه »کند، گر چه اوامر بعدی، یعنی  نماز با عامه داللت می

وجود  رینه، ظ ور در وجوب ندارد و بر مشروعیت یا استحباب ایان ماوارد داللات به دلیل 
کند، چون به مناسبت حد  و موضوع، احتمال وجوب عیادت بیماران و شرکت در تشییع  می

شود. )حیدری،  شود، ولی نسبت به نماز با آن ا احتمال وجوب داده می ی آن ا داده نمی جنازه
1396 :53) 

 رت و قدرت همگرایی. همگرایی قد6
ای دوطرفاه بر ارار  های روایی، بین همگرایای و  ادرت، رابطاه براساس آموزه امام خمینی

کنند و بر این باورند که از سویی، وحادت و همگرایای سابب تولیاد  ادرت و بر اراری  می
شود و از سوی دیگر،  درت و تشدیل حدومت ها  موجاب حفاظ و تقویات  حدومت می

آفرین.  آفرین است و وحدت،  ادرت گردد؛ بنابراین،  درت، وحدت یهمگرایی و وحدت م
 اند، چنین است: استناد نموده ، که در آن به فرمایش حضرت زهراسشن امام خمینی

برای این که وحدت امت اسالم را تاأمین کنای ، بارای ایان کاه وطان اساالم را از 
ارج و آزاد کنی ، راهی ی آن ا خ نشانده های دست تصرف و نفوذ استعمارگران دولت

نداری  جز این که تشدیل حدومت بدهی ، چون به منظور تحقق وحادت و آزادی 
نشاانده را سارنگون کنای  و  های ظاال  و دست های مسلمان بایستی حدومت ملت

ی اسالمی را، که در خادمت ماردم اسات، باه وجاود  پس از آن، حدومت عادالنه



 

 

103 

مد
درآ

 ی
گرا

هم
 و 

دت
وح

ت 
ور

ضر
بر 

 یی
تأک

 با 
الم

اس
ان 

جه
در 

 ید
اند

بر 
شه

ی
 

خم
ام 

ام
نی

ی
 

اسات، چنانداه   مسالمین  و وحادت  آوری . تشدیل حدومات، بارای حفاظ نظاام
ناا »فرمایند که  ی خود می در خطبه حضرت زهرا اه  َو َّماَمت  لَّ ْلم  ظاماًا ل  نا ن  َو طاعت 

رَ ه   ْلف  ًا ل  ( امامت، برای حفاظ نظاام و تبادیل افتاراق 483: 1، ج الغمه ب ف«. )َلمَّ
 (36 -37: 1390، مسلمین به اتحاد است. )امام خمینی

های  رآنی و روایی، بارای باه دسات  زم است مسلمانان با ال ام از آموزهبراساس این، ال
دهی کنناد تاا شااهد برافراشاته  گرفتن حدومت تالش منسج  و متشدل خویش را ساازمان

زنناد و   یاام ملات ایاران را م اال مای ی حق در ج اان شاوی . اماام خمینای شدن کلمه
ه تعبیار دیگار، همگرایای در کاار باود، فرمایند در انقالب ایران، چون وحدت کلمه و ب می

 پیروزی حاصل شد:
ای که همه چیزتاان را  این  درت به این بزرگی را شما ملت، شما ملت  سر و پابرهنه

ارد  خوردند،  یام کردید  وس چون وحدت کلمه در کار بود، با مشتتان تانک هاا را خ 
 (45: 6 ، جکردید. )امام خمینی

جایی  ادرت،  ادرت  در ایران انجام دادند، عالوه بار جاباه با انقالبی که امام خمینی
بیگانگاان و   جدیدی نیز پدید آوردند که متدی به خدا و مردم بود و نه  درت نظامی و  درت

رود. اماام    های مساتدبر باه ایاران اساالمی باه شامار مای این دلیل اصلی ت اج  ابر ادرت
ایران عملی کردند، برای کشورهای دیگر ای را که در  با صراحت و شجاعت، نسشه خمینی

خواهناد از اطاعات خاارج شاوند و حدومات  کنند و از آن ا می ج ان اسالم ه  تجویز می
 اسالمی تشدیل بدهند تا بتوانند از همگرایی ج ان اسالم مرا بت و محافظت کنند.

 های عقالیی  . از دیدگاه آموزه3-4
یی از دیادگاه عقاال چاه ضارورتی دارد. بارای رسد که همگرا در این جا پرسشی به ذهن می

پاسخ به این پرسش الزم است ابتادا باه چگاونگی راه یاافتن شاداف و واگرایای مسالمانان 
اند.  های تاریخ داده از دو دیدگاه پاسشی تحلیلی و مبتنی بر وا عیت بپردازی . امام خمینی

گاردد؛ اگار باه   ماانی برمایی نشست تحلیل ایشان، به پیش از فروپاشی امپراتوری ع زاویه
بینی  که اگر چه کاماًل اساالمی  حدود صد سال پیش برگردی ، حدومت بزرگ ع مانی را می

مسلمین آن ا بودند که مجد »رفت و  ه  نبود، ولی به هر حال  درت اول ج ان به شمار می
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ن معنویاات باود؛ ها بود؛ معنویات آن ا، باالتری آن ا دنیا را گرفته بود؛ تمدن آن ا، فوق تمدن
ی ممالاک بیشاتر باود؛  ی مملدتشاان از هماه ترین رجال باود؛ توساعه رجال آن ا، برجسته

( استعمارگران و باه 374: 1 ، ج)امام خمینی«. ی حدومتشان بر دنیا غالب شده بود سیطره
توانناد باه ثاروت  ها دیدند که با حضور ایان حدومات بازرگ و مقتادر نمای ویژه انگلیسی

سالمی دست پیدا کنند؛ به همین دلیل، ب ترین چااره را در ایان دیدناد کاه باین کشورهای ا
تفر اه بیناداز و »ممالک اسالمی تفر ه بیندازند تا به ایان ترتیاب، شاعار معروفشاان یعنای 

 تحقق یابد. « حدومت کن
شود تحمیل کرد چیزهایی  دیدند که با این سیطره، با این وحدت دول اسالمی، نمی

شود ذخایر این ا را، طالی سیاه این ا را، طاالی زرد این اا را،  اهند؛ نمیخو را که می
شود این ا را  بضه کرد. درصدد چاره برآمدند؛ چاره این باود کاه باین ممالاک  نمی

 بیندازند. )همان جا(  اسالمی تفر ه
براساس این تحلیل، ایجاد شداف بین مسلمانان به اشدال مشتلف، ترفند و توطلاه و باا 

بنابراین، اگر مسلمانان بشواهند به توساعه، رفااه و  (1)اف سیاسی و ا تصادی بوده است؛اهد
ی خویش دست یابند، الزم است دست از اختالف بردارناد و بار اشاتراکات   درت گذشته

کید کنند که میانشان وجود دارد.   فراوانی تأ
و فروپاشای  ، باه پاس از جناگ ج اانی اولی دوم تحلیل تاریشی امام خمینای زاویه

هاا  ی حدومت ع مانی، غربای شود؛ پس از فروپاشی و تجزیه امپراتوری ع مانی مربوط می
نشاانده،  های دست بر هر یک از کشورهای اسالمی، کسی را گماشتند و کوشیدند حدومت

دانستند اگر مسلمانان با ها  همادل شاوند، اجاازه  دشمن یددیگر باشند، زیرا به خوبی می
 ن ثروت آن ا را چپاول کنند. دهند دیگرا نمی

را تده تده کردند و هار  (2)و تی در جنگ اول ج انی غلبه کردند، حدومت ع مانی
هاا باا ها  دشامن شاوند، زیارا  کس را بر جایی گماردند و کوشیدند این حدومت

                                                 
1. divide and rule. 

م( 1913ی لنادن ) ه باه ع دناماهکان، دم آغاز شد. در جنگ اتحاد بال19ل  رن یاز اوا یع مان ی. انحطاط امپراتور2
اول و  یان جنگ ج انیاژه را از دست داد. در جر یایخود و در ییپاات ارودی مستمل بًا همهین دولت تقریانجامید، ا

ن از تصارف آن یه، عربساتان، اردن و فلساطیشامل عراق، سور یعرب یها نیم(، سرزم1932با انعقاد  رارداد لوزان )
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دانستند که مسلمین با این خزائن و این جمعیت اگر متحد شوند، برای امریدا و  می
 (186: 7 ، جیست. )امام خمینیبرای غرب حظی ن

بنابراین، شداف و واگرایی، دلیل شدست مسلمانان در آغاز و علات اساتمرار شدسات 
گردد که سبب شده است منافع مسلمانان نصایب دشامنان اساالم شاود. پاس الزم  آنان می

است ج ان اسالم برای کسب و جلب منافع مادی و معنوی، در صاراط مساتقی  همگرایای 
امروز ما مدلف هستی  که در هر لباس و »، . براساس این، به تعبیر امام خمینیحرکت کند

هر شغلی هستی ، از اختالف کلمه احتراز و به وحدت اسالمی، که پیوساته ماورد سافارش 
ْلیا و کلمه کتاب و سنت است، گرایش نموده، کلمه ؛ «ی باطل را سفال  رار دهی  ی حق را ع 

ی مسالمانان و  بنابراین، برافراشتن پرچ  حق در ج اان، وظیفاه( 311: 4 ، ج)امام خمینی
بدی ی است که این م  ، با اخوت اسالمی و همگرایی ج ان اسالم میسر است، نه با تفر ه 
و تنازع؛ بنابراین، زمانی که مسلمانان و سران کشورهای اسالمی به جاای مباارزه باا ظاال ، 

توان انتظار داشت که در ج ان اسالم  ظال  باشند، نمیتر، کارگزار  یاور ظال  و به تعبیر د یق
ی  ها و نشبگان، با به کار بساتن نظریاه همگرایی ایجاد یا تقویت شود؛ از این رو، باید ملت

گاهی، وارد میدان مبارزه شوند و از خطر هراسی به دل راه  مقاومت، با شجاعت، ش امت و آ
 ندهند. 

 . راهکار ایجاد همگرایی 5
ی به ه  مرتبط دارد و  ، اسالم، دین جامع است که دست ک  سه الیهامام خمینی در  رائت

ی اعتقاادی و  ی نشست، الیاه ی مسلمانان باید اسالم را در این سه الیه اجرا کنند: الیه همه
ی دوم، اخالق و مبتنی بر محبت عادل و  مبتنی بر ایمان به توحید و نفی طاغوت است؛ الیه

ی سوم، اعمال اسالمی و مبتنای بار نظاام فق ای  ل  و ظال  است؛ الیهعدالت و نفرت از ظ
رساد  ( که به نظر مای244: 14، ج اسالم است، یعنی عمل به ظواهر اسالم )امام خمینی

های عمل به ظواهر اسالم است. باا  امر به معروف و ن ی از مندر و ج اد، از بارزترین نمونه

                                                                                                                   
د ی کناونی محادو هکیان مساتقل و باه ترینشا کتر یدرآمد. پس از آن، نواح ییمومت دول اروپایخارج شد و تحت  

 گشت.
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گذارناد  اهر حسی و مادی عبادت را به کلی کنار نمیمظ این تبیین، از سویی، امام خمینی
گیرند و از سوی دیگر، عبادت را تن اا  و عبادت را فقط حالت روحانی و معنوی در نظر نمی

کنناد تاا باه تعبیار  عمل حسی خارجی و به دور از محتوا و مضمون روحی نیز معرفای نمی
پرساتی حفاظ کارده باشاد و در  اش را با بات ، فاصله«الله ش ید سیدمحمدبا ر حدی  آیت»

 (13: 1391ی ابعاد انسان را مراعات کرده است. )حدی ،  نتیجه، دینی میانه شود که همه
تواند در سه سطح اعتقادی، اخال ی و رفتاری تبیین  براساس این، همگرایی و برادری می

 ولی تبیین همگرایی در سطح عمل و اجارا م ا  اسات. اعاالم روز ج اانی  ادس و شود، 
ی وحدت، تشدیل ارتاش صادمیلیونی  حمایت ج انی از ملت مظلوم فلسطین، تعیین هفته

مشترک در ج ان اسالم، معرفی امریدا و رژی  ص یونیستی اسرائیل به عنوان دشمن مشترک 
، ا تادا باه ساید و سااالر ی مسلمانان، اعالم برائت در حج، پیروی از م دی موعود همه

برای ایجاد همگرایی هر چه بیشاتر در ج اان  ی امام خمینیو...، از راهدارها ش یدان
 اسالم است. 

گفتای ، در نپاذیرفتن  ی راهدارهای ایجاد همگرایی از دیدگاه امام خمینای آنچه درباره
ی منسج  و برادروار با ظال  مشترک است. این ندته، منطباق بار منطاق  ارآن  ظل  و مبارزه
موَن َو »فرماید:  است که می ظَلمون؛ نباید ظل  کنید و نباید الَتظل  بگذارید به شاما ظلا   الت 

های روایی که پیش  ( ضمن آن که آیات دیگری از  رآن کری  و نیز آموزه279، )بقره: «شود.
کنناد. در اداماه، باه تبیاین برخای از  از این از آن ا بحث کردی ، از این منطق حمایات مای

 پردازی  که اشاره شد: مواردی می

 الم برائت در حج ابراهیمی. اع1-5
دهی ج ان اسالم برای مقابله با دشمنان ظاال  و مساتدبر، محاور  در اعالم برائت، سازمان

ی  مرحله»ی راهبردی حج و  ترین نقطه ترین و م   همگرایی است. شاید بتوان گفت کلیدی
و مقاااام معظااا   ( کاااه اماااام خمینااای316: 20 ، ج، )اماااام خمینااای«اول مباااارزه

اناد، معرفای دشامن مشاترک  گیاری کرده العالی( در ج ان اسالم در حج پی مدظلهرهبری)
ی مسلمانان و دعوت از برادران مسلمان به منظور نفی و ابراز تنفر و نفارت از اوسات و  همه
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ظَلمون»منطق اسالم است که  این موَن َو الت  ( و اعالم برائت، آغاز برائت 279)بقره: « الَتظل 
 مللی است. ال از ظالمان بین

اعالم برائت از مشرکان و ملحدان استدبار ج انی و در رأس آنان امریدای  امام خمینی
دانناد  زنند و آن را از ارکان توحیدی و واجبات سیاسی حج می جنایتدار را با توحید پیوند می

د   )اعاراف: »فرماید که باید  و تصریح می َربل  ب 
هاا و   اه( بات ال172در تجدید می اق َأَلْست 

 (314: 20 ، ج)امام خمینی«. اربابان متفر ون شدسته شود
ایشان، که نگااهی جاامع و صاد در صاد سیاسای باه اساالم و حاج دارناد، حضارت 

را، که کعبه یادگاار آن بزرگاواران اسات، مباارزان سیاسای و  و حضرت محمد ابراهی 
ایشان مبارزات انبیا و بانیان کعبه را  دانند که باید از آنان در مبارزه ال ام گرفت.  الگوهایی می

دانند، بلده آناان  های سنگی و چوبی نمی محدود و محصور در مبارزه و در ه  شدستن بت
ها  کند، در صف اول مبارزه با فرعونیان، نمرودیان و ابوج ل را چنانده  رآن کری  معرفی می

با کاالم ابادی  ابراهی  خلیل شان را از  ول بیت غزل سراسر مبارزه کنند که شاه معرفی می
نی َبری» ون انَّ ْشر ک  ا ت  مَّ ( سپس 317: 20 ، جنمایند. )امام خمینی ( ابال  می19)انعام: « ص  م 

خوانناد، کااخ  اند، به پیروی از انبیای ال ای فرامای مسلمانان را، که آهنگ حج نموده امام
مالاک اساالمی و خاون و نااموس نامند که بر م می« هایی چون کاخ سیاه خانه بت»سفید را 

 مسلمانان و ج ان سوم مسلط است و باید در ه  شدسته و نابود شود. )همان جا(
راه عالج انزوا و انحراف سیاسی حج را عمل به اصل اعالن  براساس این، امام خمینی

خوانناد کاه  شامارند و باا ظرافات تماام، زوار ایرانای را کساانی می برائت از مشارکان برمی
اند نظام ظال  شاهنشاهی را سا ط کنناد و دسات بیگانگاان و باه ویاژه امریداا را از  نستهتوا

هاای شارق و  کشورشان کوتاه سازند و حقیقت برائت از مشرکان را به نمایش گذاشته و بات
 اند: غرب را در ه  شدسته

کشاد کاه حاج را از  ی معظمه زائران عزیزی را در آغوش می الحرام و کعبه الله بیت
ساوق  محمادی -نزوای سیاسی و انحراف اساسی، به سوی حج ابراهیمیا

شادنند و  های شرق و غرب را در ه  مای نمایند و بت داده، حیات آن را تجدید می
، دارناد. )اماام خمینای معنای  یام ناس و حقیقت برائت از مشرکان را عرضه می

 (334: 19 ج
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شارک و مستضاعفان را از مساتدبران و ذکر این ندته الزم است که باید حساب کاافر، م
اللاه  آیت»کنناد و چنانداه  مستدبران و ظالمان را نفای مای ظالمان جدا کرد. امام خمینی

از مارز کفارش نگاذرد، « کاافر»این اسات کاه اگار  معتقدند، دیدگاه امام« جوادی آملی
را « مساتدبر» کند، ولی آمیز داشت، چون کافر به خود ست  می توان با او زندگی مسالمت می

توان تحمل کرد، نه به این دلیل که کافر است؛ به این دلیل که به تعبیر  رآن کری ،  هرگز نمی
، به این دلیل کاه: «و  اتلوا ائمه الدفر»فرماید با سران کفر بجنگید؛  مستدبر است؛  رآن می

بع احتارام های اساتدباری تاا ( یعنای  ادرت12)توباه: « َّن   ال أیمان  نه ال َّیمانس ل ا »
ها و اصواًل پایبند هیچ تع دی نیستند؛ )جوادی  ها و پیمان ها،  راردادها، سوگندنامه نامه  طع

( بنابراین، با سران کفر مبارزه کنید، چون مستدبرند و باه ع اد و پیماان 275: 1381آملی، 
ترین خبر  م  اکنون »وفادار نیستند، نه این که چون کافرند، با آن ا بجنگید. معنای برائت که 

ی تاولی و تباری یاا برائات، باه  ( همین مطلب است. مسلله274)همان، « در ج ان است.
الله جوادی آملی به درستی معتقد است که  جایگاه م می دارد که آیت  دری در تفدر امام

و حج همراه برائت از شرک و مشارکین را « حج جاهلی»حج من ای برائت را  امام خمینی
( تا بادین وسایله، همگرایای فراگیار باین 271کنند )همان،  معرفی می« یحج ابراهیم»

 (1394 زایی: ج ان اسالم پدید آید. )لک

 . الهام گرفتن از عاشورا2-5
و به هماراه برادرشاان، سارور  ی پیامبر ، بزرگ زنان ج ان، نوه، فرزند فاطمهحسین

توانند یدی  و باعظمت که می جوانان ب شت هستند. ششصیتی محبوب، آ ای ش یدان، آزاده
باا تفسایر سیاسای  یاام ال ای  از محورهای همگرایی در ج ان اسالم باشند. امام خمینی

 کنند: ، خطاب به مسلمانان ج ان تصریح میالحسین حضرت اباعبدالله
، الحساین عبدالله مسلمانان باید... همچون سید و ساالر ش یدان، حضرت ابی

حرب و از طواف کعبه و حرم، به طواف صااحب بیات و...  از احرام حج، به احرام
ناپذیر و بنیانی مرصوص مبدل گردند کاه ناه ابر ادرت  رو آورند و به امتی شدست

شرق یارای مقابله آنان را داشته باشد، نه غرب، کاه مسالمًا روح و پیاام حاج چیاز 
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فاس را دیگری غیر از این نشواهد بود که مسالمانان ها  دساتورالعمل ج ااد باا ن
 (317ا  316: 20 ، جی مبارزه با کفر و شرک را. )امام خمینی بگیرند و ه  برنامه
با الگو  الحسین به این معناست که حضرت اباعبدالله این عبارات م   امام خمینی

های جاندار  یام کردند؛ بدین ترتیب، امام  ، برای دره  شدستن بتگرفتن از انبیای ال ی
المللی و ج اد اکبار در  ی بین طرت، مسلمانان را به ج اد اصغر در عرصهبا زبان ف خمینی
الگویی کامال و راساتین  الحسین خوانند و حضرت اباعبدالله ی خودسازی فرامی عرصه
از کعبه راهی کربال شدند و  -ی مفرده پس از انجام عمره -شمرند که برای احیای حج  برمی

وار باه مسالخ بردناد و  تن و نزدیدانشاان را اباراهی حرب را به جای حرم برگزیدند و خویش
به جای نوشیدن و وضو گارفتن باا آب زالل زمازم، باا خاون   ربانی نمودند. امام حسین

سرخ خویش وضو گرفتند و احرام ش ادت بستند و در  ربانگاه، نمااز عشاق ا اماه کردناد. 
ی آناان پرداختناد. اماام های جانادار، باه رجا  و رما در میدان مبارزه با بت سیدالش دا

ی جناگ کبیار و اکبار و اصاغر، باه میادان جناگ باا مساتدبران و  در سه عرصه حسین
 زورگویان آن روزگار گام گذاشتند و برای همیشه به مسلمانان درس آزادی و آزادگی دادند. 

و  ی سیاسی حضارت سیدالشا دا ، مسلمانان با ا تدا به سیرهاز دیدگاه امام خمینی
ناپذیر و بلداه  ادرت  توانند به  درتی شدست ر شک و شرک و ن راسیدن از مرگ، میغلبه ب

معناسات؛  های ترساو بی اول دنیا بدل شوند؛ به عبارت دیگر، همگرایای باا حضاور انساان
، کاه ماورد احتارام، بنابراین، بر مسلمانان ج ان است که با ا تدا به حضرت سیدالش دا

می هستند، با هدف اصالح و امر به معروف و ن ای از ی مذاهب اسال محبت و پذیرش همه
مندر  یام و بار تارس، شاک و شارک غلباه کنناد و باا ا تادا باه سااالر شا یدان، حضارت 

ای سیاسی خلق نمایند. با این تبیین، روشن است که تمساک  ، حماسهالحسین اباعبدالله
حضاارت  ، سااید جوانااان اهاال ب شاات،ی پیااامبر اعظاا  ی نااواده بااه ساابک و ساایره

های م   ایجااد همگرایای در ج اان اساالم اسات.  ، یدی از ظرفیتالحسین اباعبدالله
 (1394زایی:  )لک
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 . تأسی به مهدی منتظر3-5
ی م دویت نگاهی همگرایانه دارند. ایشان براساس راهبارد وحادت  به مسلله امام خمینی
دهاد و  عباه نادا سار مایی مسلمین، از ک ، به اتفاق همهنمایند: م دی منتظر تصریح می

( آن گاه از این ندته چناین 78ا 77: 18، جخواند. )امام خمینی بشریت را به توحید فرامی
ی توحید را از  ما ه  باید از آن ا تبعیت کنی  و ندای توحید کلمه و کلمه»گیرند که  نتیجه می

و اجتماعات زنده  ها ها و افشاگری ها و تظل  آن مدان مقدس سر دهی  و با فریادها و دعوت
ها را بشادنی  و شایاطین را، کاه در رأس  ی مدرمه، بت و کوبنده در مجمع مسلمین در مده

اللاه و  اللاه و حبیب آن ا شیطان بزرگ است، در عقبات رمی کنی  و طرد نمایی  تا حج خلیل
 )همان جا(«. ، را به جا آورده باشی الله، م دی عزیز ولی

ی مسلمانان را باه  ج ان اسالم و بلده همه ه شد، امام خمینیدر این فراز، چنانده دید
اند یا  به دنیا آمده خوانند و اصاًل اسمی از این که حضرت فرامی پیروی از م دی منتظر

ی ماذاهب اساالمی، همدالناه بیاان  آورند و با تدیه بر مسالمات هماه آیند، نمی به دنیا می
تارین دادگساتر  ، کاه بازرگ، یعنای م ادی عزیاز«هالل ولی»کنند که باید با پیروی از  می

 های ظال  برخیزی .  هستند، به نبرد با ابر درت
ی م دویت، بتوان گفات اواًل اعتقااد مسالمانان باه  رسد با این نگاه به مسلله به نظر می

ساالری دینای اسات؛ ثانیاًا پیوناد  ی مردم های اصلی و بنیادین نظریه م دویت، یدی از پایه
ی مقابل سیاسات  سازد و ثال ًا در نقطه دیانت و سیاسی بودن اسالم را برجسته می سیاست و

( در این نگاه، 1394زایی:  خوار،  رار دارد. )لک انتظار، شیطان بزرگ، یعنی امریدای ج ان
ی آن، رویدرد معنوی به سیاست و مبارزه باا دشامن  و در نتیجه تأسی به حضرت م دی

 شود.  چه بیشتر ج ان اسالم میمشترک، سبب همگرایی هر 

 گیری نتیجه

تارین راهداار اماام  رسد از مجموع آنچه گفتی ، بتاوانی  نتیجاه بگیاری  کاه م ا  به نظر می
ی  نظریاه»توان آن را دیدگاه یاا  برای همگرایی ج ان اسالم، دیدگاهی است که می خمینی

و  ی انبیاای ال اای یرهنامیاد. ایان نظریااه یاا دیادگاه، در وا اع، مبتناای بار سا « مقاومات
های  رآن کری  است که مسالمانان ج اان را ذیال هادف واحاد جماع  و آموزه بیت اهل
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دوری »، «نپذیرفتن والیت ی اود و نصاارا»است که در «  یام لله»کند و آن هدف واحد،  می
، «کناار گذاشاتن تارس و واهماه»، «اللاه اعتصاام باه حبل»، «اخاوت ایماانی» ، «از نزاع

متجلی شده است. اعالم برائت از مشرکان « مبارزه با ظال  و ظال »و « برادروار همبستگی»
، ال اام گارفتن از عاشاورا، پیاروی از منجای موعاود، در اجتماعی ایمانی حج ابراهیمی

دهد. در این  را نشان می هایی دیگر از کارایی دیدگاه امام خمینی ، بششحضرت م دی
رسد که هر دو نیک و هر دو پیروزی و  شود یا به ش ادت می یمبارزه، انسان مسلمان پیروز م

براسااس آن  الحسنیین است و این د یقًا همان منطقی است که امام خمینی مصداق احدی
کردند، از ایران  توانستند شاه ظال  ایران را، که ظالمان دیگر شرق و غرب ه  به او کمک می

های  نظامی و  درت سالح ب ره گیرند و از  ادرتاسالمی بیرون کنند، بدون آن که از نیروی 
 خارجی کمک بشواهند. 
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