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چکیده
بازشناسی کلیدواژگان اساسی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) گذرگاهی مهمم بمراش شمناخت مبلمنظ من نممه
فکرش-سیاسی بنائی که ایشان بمهصمنر قومن ی و نهمادش بامد از انوم ظ  4932بنانهماده و از خمند بمه یادگمار
گذاشتهاند« .امت» از دانش واژههایی است که درونمایهش دینمی و صمه ه اسم می داشمته و از ادبیما دینمی وارد
اندیشه سیاسی متفکران اس می علی الخصنص رههر کهیر انو ظ اس می شده است .تتهع آثار ن رش و عملی اممام
خمینی (ره) قکایت از آن دارد که این واژه ضمن قفظ اصالت دینی خند و با اخمذ از خاسمتهاه رآنمی و روایمیاش،
خند را با تحنال مفهنمی روز همچنن واژگان ملت و ملیگرایی همآوردش نماید و با استفاده از ابزار اجتهاد خمند را
با موتضیا زمانی و مکانی در اندیشه امام خمینی (ره) بازتنلید نماید .مواله قاضمر ممیکنشمد بما روش تنصمیفی-
تحلیلی و به شینه مبالاه کتابخانهاش ،دیدگاه امام خمینی (ره) را در این زمینه گزارش و بررسمی کنمد .بما گمذر بمر
ادبیا واژگانی مستامل از سنش امام خمینی (ره) میتنان چنین نتیجه گرفت که مفهنم ملت را مفهنمی قاشمیهاش
و در ارتهاط با مفهنم امت مییابیم و ایشان در اکثر اظهارن رهاش خنیش ملیگرایی به ماناش قاکمیت ملت را نفمی
نکردهاند ،بلکه نمیتگرایی و هیلهگرایی و آثار نامبلنظ آن را که منجب جدایی و افتراق امت اس می ممیشمند را
منرد نفی و طرد رار دادهاند.
کلیدواژگان :امت ،ملت ،ملیگرایی ،وقد اس می ،هنیت دینی.

سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

 نویسنده مسئول :عضو هیئتعلمی ،دانشکده معارف اسالممی علالوس سیاسالی ،دانشالااه امالاس دالاد
(علیهالسمس) ،تهران ،ایران ،رایانامهagohari@gmail.com :

 دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته معارف اسممی علوس سیاسی ،دانشااه اماس داد (علیهالسالمس)،
تهران ،ایران
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مقدمه
مفهوس امت به عنوان یک ادطمح قرآنی دینی در مرکز ثقال اندیشاله سیاسالی
دینی قرار میگیرد .این مفهوس که همزمان با دین اسمس ر اج یافته اسالت ،سالابقهای
در زبانهای غربی گذشته ندارد؛ بهعبارتدیار ایالن مفهالوس از مفالاهیص ادالی در
ادبیات اسممی است بهطالوری کاله در بالاا اسالممی بالودن ایالن ایه لالویی گالارده
اسمسشناس معر ف فرانسوی مینویسد « :امّت از ریشه خاص عربی اسالت کاله در
زبانهای ار پایی نمی توان مترادفی برای آن یافت .مخصوداً امّت النّبی که احتمالاًً
از ریشه ادلی اسّ به معنی مادر است» (گارده .)182 :2531 ،امت مطلوا جامعالهای
اسممی است که دین اسمس از همالان آغالاز تققالن آن را مالدنرر داشالته اسالت .در
اندیشه سیاسی اماس خمینی (ره) نیز امت از امهات اندیشه ی ایشان است ازآنجاکه
در عصر جدید در کنار مفهوس امت ،مفاهیص ملت ملت گرایی قرارگرفته برجسته
شده است ،ریشه یابی این مفاهیص بالرای تبیالین بهتالر امالت در عصالر حامالر ًزس
مر ری است .ادطمحات امت ملت در اندیشه امالاس در مالواردی متالرادف هالص
آمده است در مقاب مقوًتی همچون ملت بالزر

ملالیگرایالی ،در کنالار امالت

اسممی به کاربرده شده است .تومیح این مفاهیص خاسالتااه مفهالوس امالت ،زمالانی
مر رت می یابد که برخی نویسندگان غربی مراد از این مفهوس را-در اندیشه امالاس-
توسعه طلبی دانسته ایده های آرمانی ی را تجا زطلباناله برداشالت کالردهانالد ،امالا
در اقع باید نهضت دینی اماس ناالر هالای آرمالانی ی را در رالارروا اهالداف
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انسانی جهانی اسمس تقلی کرد که فراتر از ساختار مقد د ملی قرار گیرد.
به نرر می رسد نار

اماس خمینی مبتنی بر همبستای میان مسلمانان باًتر از

آن مستضعفان جهالان در عالین پالذیر

اسالتقمل موجودیالت کشالورهای جهالان

ازجمله کشورهای اسممی است .در این راستا ایشان میفرمایند« :جمهوری اسممی
مای است با همه هص جواران دیاالران بالا داللح دالفا زنالدگی کنالد» (موسالوی
خمینی ،2583 ،ج )118 :21یا «امید اریص دلح جهانی بر پایه استقمل ملتهالا
عدس مداخله در امور یکدیار مراعات اد حفظ تمامیت ارمی کشورها بنا شود»
(موسالالوی خمینالالی ،2583 ،ج )88 :3امالالاس در جالالای دیاالالری در خصالالوص پیونالالد
مسلمانان تبدی شدن آنها به یک جامعه میفرمایند« :امتها خودشان باید احالد
باشند ،مجتمع باشند؛ خودشان را از هص جدا ندانند ،مرزها را اسباا جدایی قطبها
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ندانند» (موسوی خمینی ،2583 ،ج.)115 :28

موموع این مقاله بیش از تبیین نسبت میان امالت ملالت در اندیشاله امالاس ،باله
اکا ی این مفهوس بررسی خاستااه فکری آن پرداخته است .در این راسالتا مقالاله
حامر با استفاده از ر

تقلیلی-تودیفی مبتنی بر هرمنوتیک باله شالیوه مطالعاله

کتابخانه ای به تبیین این فرمیه در میان آثار نوشالتاری ایشالان پرداختاله باله دنبالال
پاسخ بدین سؤال است که خاستااههای شک گیالری مفهالوس امالت در اندیشاله امالاس
خمینی (ره) برگرفته از ریست سؤاًتی رون معنا مفهوس امت در نااه ایشان
نسبت آن با ملت بهعنوان سؤاًت فرعی موردتوجه قرار میگیرد .ازآنجاکه در مورد
نسبت امت ملت خاستااه نرری آن در اندیشه سیاسی اماس خمینالی (ره) بقال
جداگانهی دورت نارفته است؛ اگرره در ادبیات دینی آرای اندیشالمندان ،کتالب
مقاًت متعدد در این زمینه بق

شده است که در قسمتهای مختلف مقالاله ،بالا

بیانی متفا ت به طرح بررسی آنها پرداخته میشود؛ ناگزیر در این راستا به شالیوه
تودیفی تقلیلی ،نخست با کا

در منابع ادی دینی ،مفهوس امت طیفهالای

معنایی آن ،آن گونه که در منابع یادشده بازتاا یافته ،بازشناسی میشالود .سالس

بالا

جست جو در آثار منتشره از سخنان آثار ایشان سعی میگردد معنا نسبت امالت
ملت ارائه گشته تا از این رهاذر خاستااه نرری امت مورد کند کا قرار گیرد.
چارچوب مفهومی
هر اندیشه سیاسی دارای ادالطمحات تعالابیر خالاص خالویش اسالت .دانالش
سیاسی اسمس نیز ادطمحات مفاهیص خاص خود را دارد کسی کاله بخواهالد بالا
مراح گوناگون تقول دانش آشنا شود ،ناگزیر باید ایهها تأ ی ها را بالهدرسالتی
بشناسد از اشتباه اخالتم آن هالا بالا کلمالات بسرهیالزد تالا باله شالناخت کامال

انهاره امّت در
اندیشه سیاسی

مشخصی برسد .ازجمله مفاهیص ادطمحات نزدیک باله هالص مشالابه در ادبیالات

امام خمینی (ره)

سیاسی ،ادطمح امت ملت است .لذا ًزس است تا به مفهوسشناسی ایالن ایگالان

( 443تا )414

پرداخته جایااه آن را در اندیشه سیاسی اماس خمینی (ره) بهدرستی تبیین آشکار
سازیص.
امت

در قرآن کریص ایهی امت بهدورت مفرد یا جمع بهطورکلی  26بار بالهکاررفتاله
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است (عبدالباقی )225-221 :2532 ،که در بیشتر موارد به معنای گر هی از انسانها
است .قرآن برای رساندن معنالای گر هالی از انسالانهالا از کلمالات متعالدد دیاالری
همچون ناس ( 168بار) قوس ( 585بار) قریه ( 32بار) اناس ( 3بالار) نیالز اسالتفاده
کرده است .آنچه از مفهوس امت مدنرر این نوشتار استً ،اق  3معنای مختلالف در
قرآن کریص را شام میشود.
امت به معنای مدت و زمانی معین

این ایه در د آیه از قرآن کریص بدین معنی آمده است .در سالوره مبارکاله هالود
لن مدب ه ده :اگر عالذاا را تالا
آمده است« :و لئن ّ
أخران عنهم العذاب إلی أمه معدووه لقودن ّ
زمانی معین از آنان تأخیر کنیص بی شک خواهند گفت ره ریالزی آن را بالازمیدارد»
(هود .)8/در سوره مبارکه یوسف آمده است «....و قبل الذی جنب منهمب و ا ّهکدر ععدو امده:
از آن د تن کسی که رهایی یافت پ

از مدتی به یاد آ رد گفت» (یوسف.)63/

امت به معنای پیشوا ،رهبر و الگو و نمونه

تنها در یک مورد آمده است .خدا ند متعال در سوره مبارکه ابراهیص مالیفرمایالد:
«إ ّن اعراهقم کبن ّأمه قبنتب هلل حنقفب :ابراهیص پیشوایی فرمانبر خالدای متعالال یکتاپرسالت
بود) (نق  .)218/گفته می شود در این آیه امت به معنای رهبر الاالو اسالت لالی
مرحوس عممه طباطبایی در المیزان معتقدند که امت در این آیه به معنالی گر هالی از
انسانها است که بر این اساس حضرت ابراهیص (ع) که تنها موحد زمان خویش بود
بهمنزله یک گر ه یا جامعه مقسوا میگشت.
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راه و روش و دین و آئین

در د مورد در سوره زخرف امت بدین معنالا اسالت« :ا ّان وجدوان ابءنان عیدی امده :مالا
پدران خویش را بر آئینی یافتهایص» (زخالرف .)11 15/در جملالهی مالذکور ،یقینالاً
«امت» به معنای راه رسص ،شیوه کیش به کاررفته اسالت ،رالرا کاله اگالر باله معنالای
«گر هی از انسانها» میبود حرف «علی» کاممً زائد میشد .قالرآن کالریص ،در مالوارد
دیاری ،برای رساندن این معنا ،یعنی «آیین» ،از لفظ «ملت» نیز سالود جسالته اسالت
(مصباح یزدی.)33 :2511 ،
گروهی از جانداران (اعم از انسان و حیوان)
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در سوره مبارکه انعاس میفرماید« :و مب من هاعّه فیاالرض و ال طبئر یطری جبنبحقده ّاال أمدم

أمثبلکم مب فرطنب فی الکتبب من شین مثّ إلی رهبم هشرون :هیچ جنبندهای در زمین نیسالت
نه پرنده ای که با د بال خویش پر از کند مار اینکاله گالر ههالای ملال شالمایند»
(انعاس .)58/در این آیه ،خدا ند متعال جه شباهت اشتراک بین انسان حیوانات
را نه در کلرات عدد نه در انواع نیازهای حیوانی تبیین کرده ،بلکه عام شباهت
در امت خواندن حیوانات انسان ها را در قصد احد خلقتشان یعنی بازگشالت باله
خدا ند بیان میدارد .امری که از انتهای آیه مبارکه یعنی «مثّ إلدی رهبدم هشدرون» دانسالته
میشود (طباطبایی ،2512 ،ج.)285 :1
گروهی از انسانها

امت در این معنا که مورد قصد ما است  38بار در سورههای مختلف قرآن آمده
است .در همه این مفاهیمی که از امت دالورت گرفالت ،هالدف مقصالدی احالد
مشترک است؛ لذا عنصر مقوری در امت ،هدف احد است .ازنرر قرآن برای آنکه
تعدادی از انسانها یک امت گر ه مقسوا شوند باید هماالی دارای یالکجهالت
مشترک

یتوانالد هالر ریالزی همچالون حالدت در
حدت باشند این حدت م 

زمان ،مکان ،دین آئین باشد .بهعنوان ملال قرآن کریص به مجموعه انبیالا الهالی کاله
حدت در تبعیت تبلیغ دین الهی داشتهاند امت اطم نمالوده اسالت هررنالد کاله
حدت زمانی مکانی نداشتهاند (مصباحیزدی.)32-86 :2511 ،
به اعتقاد عممه طباطبایی (ره) نیز «امت به معنی گر ه انسانها است گاهی باله
مناسبتی بر یک نفر هص اطم میشود .اد این کلمه از «اسّ» به معنای قصد است
لذا به هر گر هی از مردمان گفته نمیشود بلکه به جمعیتی گفته میشود کاله دارای
مقصد احد بوده به اسطه آن با یکدیار مربو

متقد شده باشالند باله همالین

انهاره امّت در

مناسبت بر فرد یک انسان سایر معانی اطم میشالود» (طباطبالایی-211 :2512 ،

اندیشه سیاسی

.)215

امام خمینی (ره)

موموع مقتوای امت ،مفاهیص ناس ،عامه مردس هسالتند؛ مردمالی کاله ایمالان

( 443تا )414

احد به یک هدف احد دارند بین آنها حالدت معنالوی برقالرار اسالت .مؤلفاله
مقوری ادلی در ادطمح امت ،حدت مالذهبی دیالن اسالت .امالت جامعالهای
است که در آن افرادی که دارای ایمان هدف ،ایدئولویی تعهد انایزه میباشالند
با یکدیار اعمس اتقاد می نمایند به این نیت که در راه تأمین اهداف مقدس مشترک
خود کوشش جهاد نمایند .اسمس با تأسی

این مفهوس یک نوع تعهد مسالئولیت
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که به دنبال خود نهضت انقما را برای تأمین هدف مشترک در بردارد به جالود
آ رده است (بیادلی.)11-13 :2516 ،
این کلمه در طول تاریخ اسمس تغییراتی به خود دیده است .عالدهای از متفکالران
سیاسی معادر بیان میدارند که در آغاز پیدایی اسمس این ادطمح درفاً باله معنالای
جماعت پذیرنده رسالت پیامبر اکرس (ص) بکار میرفت .اما پ

از هجرت رسالول

گرامی اسمس به مدینه ،بستن پیمان با قبای گوناگون ،ایه امت مصدا

سیعتری

پیدا نمود به هصپیمانان غیرمسلص مسلمانان ازجمله یهودیان بنی عوف نیالز اطالم
گردید .پال

از پیمالانشالکنی یهودیالان تبالدی مساللمانان از اقلیالت باله اکلریالت

بهمر رزمان ،این ایه به معنای دیرین خویش یعنی جامعه پیر ان هر یالک از ادیالان
بازگشت .با توجه به این ممحرات ،می توان نتیجه گرفت که این تغییرات حاکی از
این است که ازنرر اسمس ،تنها مبنا مرجع معتبر برای تقسیص اجتماعالات بشالری
تمییز آن ها از یکدیار دین است به شمار ادیالانی کاله تالا زمالان اسالمس بالر مالردس
نازلشده است در جهان امت جود دارد (عزتی ،بیتا.)288 :
عممه طباطبایی نیز به مناسبت آیه  218سوره مبارکه بقره ،بقلالی در خصالوص
معنای امت در قرآن بدیع بودن آن مطرح کردهاند .ایشان با اسالتناد باله حالدیلی از
اماس داد (علیهالسمس) (عیاشی ، 2588 ،ج« ،)22-28 :2امه مسلمه» در این آیه را
بر پیامبر خاتص (ص) ائمهی معصوس (ع) داد دانستهاند (طباطبالایی ،2516 ،ج:2
 .)662عممه برای دفع دخ مقدر نسبت به اینکه ررا امت را ،برخمف خطااهای
عاس قرآنی بد ن قرینه بر رنین معنای مضیقی حم کرده ،مینویسالد کاله اطالم
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

کلمهی «امت» مقمد (ص) در مورد عموس مردمی که باله دعالوت آن جنالاا ایمالان
آ ردهاند ،اطمقی است نوظهور مستقدث ،به این معنا که بعد از نازل شدن قالرآن
انتشار دعوت اسمس این اسالتعمال شالایع شالد بالهطالوریکاله از هالرک

پرسالیده

میشد«از امت ره کسی هسالت » مالیگفالت« :از امالت مقمالد (ص)» (طباطبالایی،
 ،2516ج.)661 :2
ملت

در باا خاستااه اندیشه د لت -ملت باید گفت که در غرا نیز مالدتی عنصالر
دین در هویتبخشی به جامعه نقش ایفا مینمود بهطالوریکاله برخالی آن را جامعاله
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امتی گفتهاند که کصکص به دًیلی مؤلفههای دینی کنار زده شد عنادر ملالی غیالر

حیانی جای آن را گرفت .برخی معتقدند که «جامعه قر ن سطی که تقالت لالوای
کلیسای کاتولیک از یک حدت مذهبی برخوردار بوده به شیوه امتی اداره مالیشالد؛
بدین معنی که هیچ تعلن خاطری جز به دین موجب اتقاد پیوستای آحاد جامعاله
نمیشود» (نقیبزاده .)8 :2581 ،امالا تقالول تطالور تالاریخی مغالرا زمالین براثالر
تکوین بوری ازی شکافته شدن فدرالیسص انقما دنعتی سالبب شالد تالا پدیالده
د لت -ملت شک بایرد که سمب حقوقی این قرارداد سالتفالیا گردیالد (بشالیریه،
 .)18-13 :2588نتیجه رنین فرایندی منجر به تقول از حدت مالذهبی غالرا باله
حدت ملی شده که امر زه جوامع مدرن غربی بر این مبنا استوار است.
این تطور فکری به اندیشه د لت – ملت کاله در د ره زمالانی اسالتعمار (قالر ن
هیجدهص تا نیمه د س قرن بیستص) توانست تقریباً بر ک سطح کره زمین مسلط شود؛
بهگونهای دورتبندی گردید که به یکالی از ادالول مقبالول اجمالاعی در عرداله
بینالمل تبدی شد بر آن آثار حقوقی خادی مترتب گشت.
مقققان در تعریف ملت ،مناقشات فرا انی را دورت دادهانالد .امالا بالهطالورکلی
می توان این مناقشات را به د نقله فرانسوی آلمانی از ملت تقسیص نمالود .سالنت
فکری فرانسوی براثر انقما فرانسه سنت قالرارداد اجتمالاعی ر سالو ،حالدت
زندگی در سالازمان سیاسالی را ییگالی عنصالر اداللی تشالکی ملالت مالیداننالد.
بهبیان دیار ،رشد تکام ملالت نیازمنالد تکالوین د لالت اسالت مفهالوس د لالت
سازمان سیاسی منطقاً ازنرر تاریخی بر مفهالوس ملالت تقالدس دارد (هیالو د:2583 ،
 225-222مصباحیزدی.)32 :2511 ،
در مقاب ایالن نقلاله ،نقلاله آلمالانی قالرار داشالته کاله باله برداشالتی فرهناالی
زبانشناختی از ملت عمقهمند است .از این دیدگاه عوامال فرهناالی زبالان عامال

انهاره امّت در

ادلی تشکی دهنده ملت میباشد نه جود د لتها .ییگی ادلی هویت ملی ،زبان

اندیشه سیاسی

است که دربرگیرنده سنتها ،آداا رسوس ،نمادها ،افسانههالا تالاریخ فرهنال

امام خمینی (ره)
( 443تا )414

تجربههای مشترک هر قالوس اسالت .بنالابراین ،احتمالال دارد در در ن یالک سالازمان
سیاسی رندین ملت جود داشته باشد (هیو د.)222-238 :2583 ،
به هرحال ،ما در این نوشتار ملت را مجموعهای از انسانهالای تقالت حاکمیالت
یک د لت تابع قوانین اطم کردهایص.
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ویژگیهای امت و امت اسالمی

از دیدگاه قرآن امت یک امر عینی خارجی نیست که مستق از ذهن ما تعالیّن
تشخص یافته باشد؛ بلکه امت بر اساس حدت اعتباری انسانهالا تققالن مالییابالد
(طباطبایی .)662-663 :2512 ،بر این اساس ،ییگیهای خادی دارد که در ذی به
بیان آنها میپردازیص.
ازجمله ییگیهای امت امت اسممی عبارت است از:
سلوک خادی را نسبت میدهد« :و ممّن خیونب

 قرآن کریص به هر امتی عم

ّأمه یهوون ءحلق و عه یعولنن :از آفریدگان ما گر هی هستند که بهحن راه
مینمایند به عدالت رفتار میکنند» (اعراف.)282/
 هر امتی برای خویش همان امت مزین
أمه عمیهم :...اینرنین عم

آراسته است....« :و کذلک زیّنب لکل

هر قومی را در رشمشان آراستهایص»

(انعاس.)288/
 هر امتی دارای حیات ممات است« :و لکل ّأمه أجل فإذا جبن أجیهم ال
ی تأخرون سبعه و ال ی توومنن :هر امتی را مدت عمری است رون اجلشان
فراز آید یک ساعت پیش پ

نشود» (اعراف.)56/

 خدا ند امت اسممی را امت سط خطاا میکند

برای رنین جامعهای

نیز سیره عملی نرری رسول خدا را بهعنوان الاوی میانهر ی اعتدال در
همه زمینهها معرفی مینماید .ازنرر قرآن کریص همین امر ،ممک برتری امت
اسممی بر دیار امتها گشته است« :و کذلک جعینبکم ّأمه وسطب لتکنننا شهوان

عیی النبس و یکنن الرسنل عیقکم شهقوا و :....اینچنین شما را امت سط قرار

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

دادیص تا بر مردمان گواه باشید پیامبر نیز بر شما گواه باشد» (بقره.)265/
 عممه طباطبایی دراینباره بیان میدارند که خدا ند برای امت اسممی آئینی
تشریح کرده است که آنها را بهاعتدال دعوت میکند هر د جنبه ر ح
جسص را مطابن اقتضا خود بهسوی کمال رهبری مینماید .بنابراین امت
اسممی یک نمونه از حد سط کام است که میتواند مقیاس
برای انقراف طرفین افرا

تفریط داشته باشد شهید

سنجشی

شاهد بودن آن بر

سایرین از همینجا نشأت میگیرد (قاسمی.)253 :2583 ،
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ییگی ادلی

اد مهص دیار امت اسممی که بهنوعی مفهوس مکم این

ادطمح است مفهوس برادری

اخوت میباشد

قرآن کریص شالوده

پایه

جامعه ایدهآل خود را بر اساس اخوت اسممی بنا نموده است .این امر
بیانار آن است که امت اسممی بر پایه حاکمیت الهی

حدت بشری

استوار است.
از نکات مزبور ،به خوبی اختمفات ملت امت آشکار گردید .درحالیکه ملالت
با ییگیهای رون فرهن  ،زبان ،تاریخ نیاد/قومیت مشالترک تعریالف مالیشالود،
امت بر حدت عقیده تأکید دارد دیار مبالانی تقسالیصبنالدی جوامالع را «جالاهلی»
میداند (قادری.)11 :2585 ،
این مسئله بهقدری حائز اهمیت بود که در نااه اه سنت جود د خلیفه یالا
اماس در قلمر اسممی قاب قبول نبود تنها برای توجیاله حکومالت امویالان انالدل ،
جود دریا بین د قلمر را مطرح ساختند.

شر

خاستگاه امت اسالمی در اندیشه امام خمینی (ره)

در بررسی جایااه امت ملت در اندیشه اماس ،میتوان ایالن د مفهالوس را در د
سطح فلسفه سیاسی جامعهشناختی تقلی کرد .در سطح تقلی فلسالفی ،بالا ناالاه
ایدئالیستی به معرفی نوع مطلوا آرمانی جامعه اسالممی مالیپالردازد کاله جوامالع
موجود مسلمان باید به سوی تققن آن نمونه آرمانی حرکت کننالد در آن دالورت
است که خود جمعی حقیقی را مییابند .در منرر اماس این هویالت جمعالی مطلالوا
اسممی ،همان مفهوس امت است .از طرفی در سطح تقلی جامعهشناسالانه مبتنالی
بر اقعگرایی ،اماس خمینی سایر هویتهای جمعی ماننالد قومیالت ،ملالت غیالره را
به عنوان اقعیتهای اجتماعی سیاسالی مالیپالذیرد .تالم

امالاس حرکالت جامعاله

مسلمانان از ابتنا بر این هویتهای تفکیککننده متفر بهسوی هویالت ادالی

انهاره امّت در

مطلوا یعنی امت است .اماس میکوشد علقههای غیرعقمنی مسلمانان به هویتهای

اندیشه سیاسی

خود کاسته بزداید جوامع را از سطوح دانی به سطوح عالی کمال هویت جمعی

امام خمینی (ره)
( 443تا )414

که همان هویت انسانی دینی در قالب امالت اسالت حرکالت دهالد از توقالف در
ماح پائین جلوگیری کند .این ناشی از هنر نرالری سیاسالی امالاس در جمالع بالین
آرمانگرایی فلسفی

اقعگرایالی جامعالهشناسالانه در بازشناسالی بازیالابی هویالت

جامعه اسممی تقت عنوان امت است (برزگر .)261-268 :2513 ،لذا امالاس مالمن
پذیر

این مراتب هویت ،بهعنوان اقعیتهای موجالود ،آن را مراتالب کلیالره یالک

حقیقت احده میداند (فوزی تویسرکانی .)221-222 :2583 ،دردالورتیکاله هماله
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آنها در مسیر مشترک ،اهداف یکسانی را دنبال کنند نهتنهالا متنالاقن نیسالتند بلکاله
میتوانند مفید هص باشند.
اماس خمینی برای نی به استراتیی آرمانی خویش بر مفاهیمی تأکید نمودهاند که
زمینهساز شک گیری تققن امت اسممی میباشند .از عمده ترین مومالوعاتی کاله
خاستااه امت اسممی اماس را بهخوبی تبیین میکند به ایالن مالوارد مالیتالوان اشالاره
نمود:
هویت اسالمی

هویت ازجمله ییگیهای انسانی اسالت کاله مبنالای ر انشالناختی داشالته در
تعام «خود» با «دیاری» شک میگیرد .مفهوس هویت کاله در حقیقالت پاسالخی باله
سؤال ره کسی بودن راونه شناسایی شدن است؛ فرایند پاسخاویی آگاهانه هالر
فرد یا قوس یا ملت به پرسشهایی از خود است؛ خاستااه ادلیا
ره فرهن

کجاست ،دارای

تمدنی بوده ره نقشی در توسالعه تمالدن جهالانی داشالته امالر زه

داحب ره جایااه سیاسی-اقتصادی فرهنای در نرالاس جهالانی اسالت بالا خره
ارز های ملهص از هویت تاریخی ا تا ره حد در تققن اهداف اجتماعی ،سیاسالی
فرهنای جامعه موردبق

کارساز خواهد بود (هرمیداس با ند.)18 :2511 ،

نوشالتههالای امالاس خمینالی

با جود این که ایه «هویت» کمتر در سخنان دست
(ره)بهکاررفته است .اما ایگانی که به معنای هویت هستند ،بالهطالور گسالتردهای در
سخنان ایشان به کاررفته است .مفاهیمی همچون «ما» (در مقابال دیاالری)« ،خالود»،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

«خودی»« ،شالرقی»« ،ایرانالی»« ،اسالممی» (در مقابال غربالی) یالا «ملالت ایالران»
«ایرانیان» (افتخاری.)253 :2531 ،
حضرت اماس خمینی (ره) در سه سطح فردی ،ملی-اسممی دینالی ،پالیجالویی
هویت را در ددر توجهات خویش قرار داده است .در سطح فردی ،بندگی خالدا
پرهیز از تسلیص به غیر خدا را بهعنوان اسالاس هویالت انسالان معرفالی کالردهانالد .در
خصوص هویت ملی-اسممی ایشان با معرفی اسمس اقعالی در قالالب اسالمس نالاا
مقمدی تبیین ملز مات آن ،تعلقات دینی ملت ایران را به رنین نارشی از اسمس
تقویت کرد در سایه آن از یکسو پیوندهای قالومی-منطقاله ای ،زبالانی در یالک
معنا هویت های د ن ملی را منسجص سازد از دیار سو با تعریف ملیت ایرانیالت
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در ذی مفهوس اسمس ،هویت اسممی ایرانی را بازخوانی کند در سطح عالیتر مل

مسلمان را حول مقور هویت دینی اسممی حالدت بخشالد در کالانون توجهالات
جهان اسمس قرار دهد (منصورنیاد .)222 :2583 ،از این نرر ،ایشان هویالت را یالک
پیششر اساسی برای حکومت اسممی امت اسممی دانسالته بالهطالوریکاله بالین
هویت امت رابطهی د سویه برقرار مینماید .به همین منرور ایشان در دهاله2518
با تألیف کتاا کشفاًسرار به دفاع از هویت دینی میپردازند رهبری نهضالتی را
عهدهدار می گردند که پاسخی برای ح بقران هویالت جامعاله ایرانالی مساللمانان

جهان باشد .در این راستا ایشان میفرمایند« :مالن باله دالراحت اعالمس مالیکالنص کاله
جمهوری اسممی با تماس جود برای احیای هویالت اسالممی مساللمانان در سراسالر
جهان سرمایهگذاری می کند دلیلی هص ندارد که مسلمانان جهالان را باله پیالر ی از
ادول تصاحب قدرت دعوت نکنالد جلالوی جالاهطلبالی فالز نطلبالی دالاحبان
قدرت ،پول فریب را نایرد» (موسوی خمینی ،2583 ،ج.)32 :12
در بررسی سخنان اماس درباره «خود» «ما» -بالهعنالوان د رکالن هویالت ملالی-
میتوان به شاخصههایی که ازنرر ایشان عنادر سازنده هویت ملی میباشند ،اشالاره
کرد .ایشان در سخنان خود ،بر ادطمحاتی همچون «شخصالیت ایرانالی-اسالممی»،
«انسان اسممی»« ،آدس اسممی-شرقی»« ،موجالود شالرقی-اسالممی»« ،مغالز شالرقی»،
«انسان خودمانی»« ،انسان ایرانی-اسممی» «مغز اسممی-انسانی» تأکید کردهانالد
معتقدند که باید برای تققن آنها بهعنوان «خود اقعی» کوشید .به نرر ایشالان ایالن
«شخصیت ایرانی-اسممی-شرقی-انسانی» گص شده است به جالای آن« ،شخصالیت
غربی»« ،انسان غربی»« ،فکر غربی» «مغز غربی» نشسته است (فوزی.)16 :2513 ،
ازنرر ایشان عنصر ادلی کلیدی هویالت ،فرهنال
فرهنای سالص ،انسانی مستق است« :بی شک باًترین
موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهن

ادالی اسالممی اسالت کاله
اًترین عنصری کاله در

آن جامعه اسالت .اساسالاً فرهنال

هر جامعه هویت موجودیت آن جامعه را تشکی می دهد بالا انقالراف فرهنال ،

انهاره امّت در
اندیشه سیاسی
امام خمینی (ره)
( 443تا )414

هررند جامعه در بُعدهای اقتصادی ،سیاسی ،دنعتی نرامی قدرتمند قوی باشد
لی پوچ پوک میان تهی است .اگر فرهن

جامعه ای ابسته مرتز از فرهن

مخالف باشد ،نارار دیار ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گالرایش پیالدا مالی کنالد
باًخره در آن مستهلک می شود موجودیت خود را در تماس ابعاد از دست می دهد.
اسالالتقمل موجودیالالت هالالر جامعالاله از اسالالتقمل فرهن ال

آن نشالالأت مالالیگیالالرد،

ساده اندیشی است که گمان شود با ابستای فرهنای ،اسالتقمل در ابعالاد دیاالر یالا
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یکی از آن ها امکان پذیر است .بی جهت من باا اتفالا نیسالت کاله هالدف اداللی
جوامع زیرسلطه

استعمارگران که در رأس تماس اهداف آنان است ،هجوس به فرهن

است .اتفاقی نیست که مراکز تربیت تعلیص کشورها از آن جمله کشور ایالران از
دبستان تا دانشااه مورد تاخت تاز استعمارگران خصوداً غربیها اخیراً امریکالا
شور ی قرار گرفت» (موسالوی خمینالی ،2583 ،ج .)165 :23بنالابراین بالا انقالراف
فرهن  ،هویت جامعه درار آسیب جدی میشود موجودیت خویش را از دسالت
میدهد .ایشان د ری از اسمس قرآن ،خودباختای ،مصرفیشدن ،گرایش به غالرا

مهصتر از همه رخنه فرهن

استعماری بالهعنالوان اساًمالرا

را از نارسالاییهالا

معضمت عمده جهان اسممی میداند که با پناه بردن به اسمس ،ارد کردن قالرآن در
همه شئون زندگی ،بازگشت به اسالمس اجالرای احکالاس اسالممی خودبالا ری
بیداری را حلّال همه مشکمت گرفتاریها عام مجد عرمت اسممی میداند
تا در پناه آن آرمان امت اسممی تققنیابد (موسوی خمینی ،2583 ،ج.)238 :18
ازآنجاکه بق

از هویت ملی منو به پذیر

ملت بهعنوان مجموعهای از افراد

موجود در یک سرزمین معین تقت حاکمیت سیاسی خاص است ،باید بیان کالرد
که در اندیشه اماس با جود رسمیتبخشی به ملت به عنوان سطح تقلیال

اقعیالت

اجتماعی-سیاسی ،ایشان از ملی گرایی بهعنوان یک ایالدئولویی انتقالاد مالینمایالد
هویت دینی را مهص تر از هویت منبع

از ملیت دانسته آن را در رارروا اسالمس

بازتعریف بازتولید می کند .در دیدگاه ایشان« :اسممی بودن بیش از ایرانالی بالودن
بین افالراد ملالت ایالران ر ابالط مسالتقکص برقالرار کالرده اسالت» (موسالوی خمینالی،
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،2583ج «)388 :6ما «ملیت» را در سایه تعالیص اسالمس قبالول داریالص  ...ملالت ،ملالت
ایران است ،برای ملت ایران هص ،همه جور فداکاری می کنالیص ،امالا در سالایه اسالمس
است؛ نه اینکه همه ا

ملیت همه ا

گَبْریَّت ( !)5ملیت ،حد د

حد د اسالمس

است ،اسمس هص تأیید می کند ا را ،ممالک اسممی را بایالد حفالظ کالرد ،دفالاع از
ممالک اسممی جز

اجبات است،لکن نه اینکاله مالا اسالممش را کنالار باالذاریص

بنشینیص فریاد ملیت بزنیص (پان ایرانیسالص)» (موسالوی خمینالی ،2583 ،ج-215 :28
.)216
این در حالی است که ایگان «ملت» «ملت ایالران» در آثالار ایشالان در مالوارد
بسیاری ذکرشده است؛ این امر نشان میدهد که ایشان ملت را بهعنوان یک ک
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یک احد جمعی در نراس جدید بینالمل می پذیرند ،امالا پالذیر

ایالن احالدهای

جمعی به معنای پذیر

نوعی ایدئولویی مبتنی بر آنها یعنی قوسگرایی ،نیادگرایی،

منطقهگرایی ملیگرایی نیست؛ بلکه تنها از آن بالهعنالوان یالک شناسالنامه عامال
شناخت میتوان یاد کرد .این نوع نار

متأثر از تفکالر قرآنالی اسالت کاله در آن از

احدهای جمعی به عنوان عام شناسایی آنها یالاد مالیشالود (فالوزی.)11 :2513 ،

دبس إا خان َخیَوندب إکم َمدن ذَ َکد ٍر َو أإنثَدی َو
خدا ند متعال در قالرآن کالریص مالیفرماینالد« :ای أیدُّ َهدب النّ إ
ا ا
نو ا
ا
ا
اّلل أَت َوب إکم إا خن هللاَ َعیدقم خ دری :ای مردس! بالیتردیالد
َکرَم إکم ع َ ّ
َج َعنَب إکم إشعإنءً وقَدَبئ َل لتَ َ
عبرفإنا إ خن أ َ
ما همه افراد نوع شما را از یک مرد زن (آدس حالوا) آفریالدیص شالما را قبیلاله ای
بزر

کورک قراردادیص تا همدیار بشناسید مسلماً گرامی تالرین شالما نالزد خالدا

پرهیزکارترین شماست همانا خدا ند بسیار دانا آگاه است» (حجرات.)25/
وحدت اسالمی

اماس خمینی به عنوان یکی از منادیان حدت اسممی ،شک گیری ،پیر زی ،بقا
تدا س امت اسممی را در گر تققن آرمان حدت اسممی میدانستند .ایشان ًزماله
اساسی یک امت اسممی را حدت حقیقی دانسته (موسوی خمینالی)58 :2518 ،
حدت حقیقی را در حدت قلبها میداند با این بیان استراتیی حدت خود را
نه از طرین تجا زطلبی مرزشکنی به هصزدن قوانین انسانی بلکه از طریالن یالک
مبنای عقیدتی فکری دنبال میکند.
بررسی آثار اماس خمینی بیانار این است که تأکید بر حالدت در آثالار ایشالان از
یک مبنای نرری قوی ریشه میگیرد این تأکید بر مکتالب فلسالفی عرفالانی ا کاله
مبتنی بر حدت حقیقی عالص خلن امر

حدت حقیقالی موجالود اسالت اسالتوار

میباشد (موسوی خمینی .)26 :2512 ،در نااه ایشان گرایش به حدت حقیقالی در


انهاره امّت در

جامعه انسانی از جلوههای اعتقاد به توحید است نقطاله مقابال آن یعنالی تفرقاله

اندیشه سیاسی

تکلرگرایی از ییگیهای شرک نفا بهحساا میآید .ایشان با استناد باله آیاله «و
اعتصمنا حب ل هللا مجقعبً و ال تفرقدنا» معتقد است که حدت حقیقی ،بالا د

امام خمینی (ره)
( 443تا )414

ییگالی بالاهص

بودن ،اجتماع داشتن اعتصاس این جمع به راه حن تعریف میگردند تجمع بد ن
تمسک به حب اللهی حدت نیست (موسوی خمینی.)21 :2582 ،
حضرت اماس خمینی (ره) همواره در موارد متعدد ،ریشه بسیاری از مشالکمت
مسلمین را عدس جود « حدت» میان آنان میدانند .ایشان یکالی از رمالوز موفقیالت
انقما اسممی ایران را تققن حدت کلمه در میان اقشار مختلالف جامعاله عنالوان
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نموده سایر ممالک اسممی را نیز به الاوگیری از انقما ایران (موسوی خمینالی،
 ،2583ج )25 :2حفظ حدت در مقاب اغیار دعوت مالینماینالد« :مشالک عمالده
مسلمین همان د ری از اسمس قرآن است؛ اگالر مساللمین بالهحسالب امالری کاله
خدای تبارک تعالی فرموده اسالت «و اعتصدمنا حب دل هللا مجقعدبً وال تفرقدنا» اگالر باله همالین
امر نهالالی عم ال مالالیکردنالالد ،تمالالاس مشکمتشالالان-مشالالکمت سیاسالالی ،اجتمالالاعی
اقتصادیشان -رفع میشد؛ هیچ قدرتی نمیتوانست با آن مقابلاله کنالد» (موسالوی
خمینی ،2583 ،ج .)213 :3رهبر کبیر انقما ،تفرقه اختمف جوامع اسممی را در
سه سطح اختمف میالان سالران کشالورهای اسالممی ،اخالتمف سالران د لالتهالا بالا
مردمشان نیز اختمف مسلمین بالا یکالدیار موردانتقالاد قالرارمالیدهنالد (موسالوی
خمینی ،2583 ،ج 133 :5موسوی خمینالی ،2583 ،ج 213 :3موسالوی خمینالی،
 ،2583ج )518 :2تفرقالاله را عام ال اساسالالی تضالالعیف آنالالان مقاب ال اسالالتعمارگران
مقسوا می دارند (موسوی خمینی ،2583 ،ج .)158 :3ایشان نالاتوانی د لالتهالای
عرا جهت آزادی فلسطین از دست رییص دهیونیستی را یکی از بارزترین نشانههالا
نتایج عدس حدت مسلمین عنوان میکنند تنها راه رهایی از این خاری ذلالت
را حدت تقت پررص کلمه توحید بیان میدارند (موسالوی خمینالی ،2583 ،ج:5
.)136
ایشان با بیداری آگاهی کام از معیت جوامع اسالممی ،ناالاه باله ا مالاع
اجتماعی حاکص بر آنها«رمز تماس گرفتاریهای کشورهای اسالممی را در اختمفالات
کلمه عدس همالاهنای رمالز پیالر زی را در حالدت کلماله ایجالاد همالاهنای»
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میداند معتقد است د لتهالای اسالتعمارگر
(موسوی خمینی ،2583 ،ج )216 :23
خارجی با استفاده از ابزارهای داخلی خود همچون سران فاسد مزد ر کشالورهای
اسممی عنادر فرهنای ابسته که از آنهالا باله « عالا السالمطین»« ،آخونالدهای
درباری»« ،جیرهخوار» «نفا افکن» یالاد مالیکنالد باله تخریالب حالدت انسالجاس
اسممی ملتهای مسلمان میپردازند مالیفرمایالد« :طالرح اخالتمف بالین مالذاهب
اسممی از جنایاتی است که به دست قدرتمندان که از اختمف بین مساللمانان سالود
می برند عمال ازخدابی خبر آنان ازجمله عا السالمطین ،کاله از سالمطین جالور
سیاهر ی ترند هرر ز بر آن دامن میزنند» (موسوی خمینی ،2583،ج.)5 :6
ایشان همواره بر تم
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دشمنان در ایجاد تفرقه دینی ،مذهبی فرقهای در میالان

امت اسممی تأکید مینمودنالد مالمن پرهیالز مساللمین از افتالادن در ایالن داس ،راه

رهایی از سلطه استبداد استکبار را « حدت مسلمانان ،بلکه تمالامی مستضالعفان
دربنالالد کشالالیدگان جهالالان» (موسالالوی خمینالالی ،2583 ،ج )32 :28دانسالالته تأکیالالد
مینمودند« :مستضعفین جهان ،ره آنها که زیر سلطه آمریکا راله آنهالا کاله زیالر
سلطه سایر قدرتمندان هستند اگر بیدار نشوند دستشان را باله هالص ندهنالد قیالاس
نکنند ،سلطه شیطانی رفع نخواهد شد همه باید کوشالش کنالیص کاله حالدت بالین
مستضعفان در هر مسلک مذهبی که باشند تققالن پیالدا کنالد» (موسالوی خمینالی،
 ،2583ج.)613 :21
ایشان با طرح ایده تشکی «حزا جهانی مستضعفین» کوشیدند نوعی حدت
انسجاس در نی در میان مستضعفان جهان ایجاد نموده نهادی مشترک برای بررسی
پیایری ا ماع احوال رفع مشکمت آنان به جالود آ رنالد معتقالد بودنالد در
دورت شک گیری این حزا« ،تماس مشکمت مسلمین رفع میشود؛ هالیچ قالدرتی
با این قدرتها نمیتواند مقابله بکند( »....موسالوی خمینالی ،2583 ،ج .)552 :3لالذا
تشکی حزا جهانی مستضعفین ،متشک از ک انسانهای مرلوس عالص ،زمینالهسالاز
اتقاد جهانی مستضالعفان در مقابال مسالتکبران بالرای رسالیدن باله حقالو خالویش
میدانند .ایشان بر اساس آموزه های ادی اسممی ،غایت نهالایی جهالان آفالرینش را
استقرار حکومت جهانی مستضعفان در پرتو حکومت عدل الهی موعود میدانند کاله
تققن آن مستلزس بیداری مستضعفان الاو قرار دادن انقما اسممی ایران بهعنوان
زمینهساز حکومت عدل مهد ی است.
ظلمستیزی و حقگرایی

با نااهی دقین عمین به امت اسممی در اندیشه اماس خمینی میتوان ادعا نمود

انهاره امّت در

که ظلص ستیزی در قالب مفهوس استکبارستیزی از کلیدی ترین بنیادهای فکری ایشالان

اندیشه سیاسی

نشأت میگیرد .بنیاد فکری ظلصستیزی ریشاله در حالنجالویی گالرایش انسالان باله

امام خمینی (ره)
( 443تا )414

حقیقت دارد که امری فطری موردقبول سرشت پاک هالر انسالانی مالیباشالد .امالاس
خمینی با استناد به آیات ابتدایی سوره مبارکه الرحمن ،ذاتی بودن گرایش انسالانهالا
به مبارزه با ظلص را اینرنین منقح مینمایند که« :انسان را ،خدای تعالالی از حقیقالت
رحمت خود آفریده انسان دورت رحمت الهیّه است ....ازاینجهت اسالت کاله
انسان ظالص قسیّالقلب هص از ظلص قسا ت فطرتاً متنفّالر اسالت ...از معالدلت
رحمت رأفت ذاتاً خوشش میآید» (موسوی خمینی.)168 :2511 ،
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با نااه به سخنان آثار اماس ،میتوان مبارزهجویی ظلصستیزی ایشان را بازتابی
از بینش عارفانه حکیمانه ایشان از مبانی دینی اسممی تفسیر نمود که تماس انبیا
رس الهی در این راه گاس برداشتهاند برای آن مبارزه نمودهانالد .از ناالاه ایشالان،
هدف ارسال انبیا الهی بسیار گسترده تر از کنار زدن مستکبرین رساندن مالردس باله
رفاه آبادانی دنیای آنان می باشد (موسالوی خمینالی ،2583 ،ج .)358 :1ایشالان بالا
بهره گیری از آیات قرآن سیره انبیا الهی ،کمس خالویش را بالا دعالوت از مالردس
علما به مبارزه تقت عنالوان «قیالاس ل» آغالاز نمالودهانالد «آن را تنهالا راه ادالمح
د جهان» عام نی به قرا الهالی مقالاس «قدبب قنسدأ أو أهندی» مالیداننالد (موسالوی
خمینی ،2583 ،ج .)12 :2در همین راستاست کاله ایشالان تققالن دیانالت را جالز در
«اعمس مقبت

فاداری نسبت بهحن اظهالار خشالص برائالت نسالبت باله باطال »

ممکن نمیدانند معتقدند «خلوص عشن موحدین» جز در «ظهور کامال نفالرت از
مشرکین منافقین» میسر نخواهد شد (موسوی خمینی ،2583 ،ج.)523 :18
ازاین ر  ،ایشان مبارزه با ظلص حاکمان را در هله ا ل بر عهالده علمالای جامعاله
اسالممی دانسالته معتقالالد بودنالد کالاله «علمالای اسالمس موظفنالالد بالا انقصالالارطلبی
استفادههای نامشر ع ستماران مبارزه کنند؛ ناذارند عده کلیری گرسنه مقالر س
باشند در کنار آنها ستماران غارتار حراس خوار در ناز نعمت به سالر ببرنالد»
(موسوی خمینی.)51 :2585 ،
این مبارزه با ظلص در آرا

اندیشه اماس خمینی رنان پررن

جلوه مینمایالد باله

حدی که ایشان عدس توانایی در از میان بردن ظلص را موجب اسقا تکلیالف انسالان
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ندانسته بیان می کند که اگر توانایی مبارزه با ظلص جود نداشته باشد ،سالکوت در
برابر ظلص تالن دادن باله آن نیالز از حرمالت برخالوردار اسالت .ایشالان درایالنبالاره
میفرماید« :شما که فعمً قدرت ندارید جلالو بالدعتهالای حکالاس را بایریالد ایالن
مفاسد را رفع کنید ،اقمً ساکت ننشینید ،تالو سالر شالما مالیزننالد ،داد فریالاد کنیالد،
اعترا

کنید .انرمس نکنید .انرمس بدتر از ظلص است .اعترا

کنید؛ تکذیب کنیالد؛

فریاد بزنید» (موسوی خمینی .)226 :2585 ،رنین منطقی است که باع

مالیگالردد

ایشان در سخت ترین شرایط د ران ا ج نهضت اسممی ،دست از مبارزه با اسالتکبار
جهانی آمریکا رییص دهیونیستی برنداشته درحالیکه برخی از انقمبیالون معتقالد
بودند که در این شرایط نباید بهگونهای سخن راند عم نمود کاله سالایر کشالورها
112

علی الخصوص ابرقدرتها را مقاب نهضت قالرار داد ،رهبالر انقالما ،بالا دالراحت

مخالفت جدی انقما ایران را با تمامی نراسهای ظالص دنیا حمایت خالویش را از
همهی ملتهای مستضعف نهضتهای آزادیخواه اعمس مالینمودنالد (دهشالیری،
 )553 :2513بهگونهای که در سال  2565با جوداینکه تقتفشار رییص پهلوی قالرار
داشتند میفرمودند« :ما برای دفاع از اسالمس ممالالک اسالممی اسالتقمل ممالالک
اسممی درهرحال مهیا هستیص .برنامه ما برنامه اسمس است....برادری با جمیالع فالر
مسلمین در تماس نقا عالص ،هصپیمانی با تماس د ل اسممی است در سراسالر جهالان؛
مقاب دهیونیست ،مقابال اسالرائی  ،مقابال د ل اسالتعمارطلب» (موسالوی خمینالی،
 ،2583ج.)552 :2
این سخنان نشان میدهد که ا ًً استضعاف در اندیشه اماس خمینی امالری دالرفاً
مادی نیست که بتوان مستضعفان را معادل فقرا اقشار آسیبپذیر جامعاله دانسالت،
ثانیاً این مفهوس درفاً اختصاص به مسلمین نداشته تماس افرادی را شام مالیشالود
که به نوعی مورد ظلص قرارگرفته از حقو حقّه خویش مقر س ماندهاند (افتخاری،
 .)132 :2532ازاینر  ،اماس ممن احتراس به رعایت حقو تمامی انسالانهالا عالدس
دخالت در امور داخلی کشورها طبن حقو بین المل  ،دفاع از حن عدالتجالویی
مردس ستمدیده مرلوس جهان را بهعنوان ظیفه د لت اسممی قلمداد مالینمایالد.
در نااه ایشان رسالت جمهوری اسممی در دفاع از مرلوس مبارزه با ظلص نهتنها در
سطح ملی بلکه در سطح جهان تعریف میشود تصریح میدارند که« :مالا طرفالدار
همه مرلومین عالص هستیص ظلصستیزی دفاع از حن مقد د به یک حیطه خالاص
جغرافیایی نمیشود» (موسوی خمینی.)51 :2518 ،
حضرت اماس در موارد متعدد با برشمردن مزایا تواناییهالای گونالاگون جهالان
اسمس -از ذخایر عریص نفت گرفته تا ذخایر معنالوی الهالی دیالن اسالمس -یکالی از

انهاره امّت در

عوام مهص مؤثر در عقبماندگی اسالتلمار را ابسالتای دسالتنشالانده بالودن

اندیشه سیاسی

سران کشورهای ممالک اسممی میدانند که زمینه را برای سلطه کشورهای مسالتکبر

امام خمینی (ره)
( 443تا )414

بر ممالک تقت سلطه هموار میکند .ایشان معتقد بودند که «آن ریزی کاله سالر راه
اسمس قراردادند ،این حکومتهای فاسدند» (موسوی خمینی ،2583 ،ج.)81 :25
اماس خمینی معتقد بودند اگالر مستضالعفان جهالان بخواهنالد از رناالال اسالتکبار
رهایی یابند ،راهی جز قیاس علیه حکاس فاسد

ابسته که عوامال

عنادالر داخلالی

استکبار مقسوا میشوند ،ندارند لذا دراینباره میفرمایند این ملتها باید «دسالت
ر ی دست ناذارند نرارهگر دقنه شکست اسمس غارت سرمایههالا منالابع
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نوامی

مسلمین نباشند» (موسوی خمینی ،2583 ،ج .)518 :18ایشان با طالرح ایالن

سؤال که «آیا قت آن نرسیده است که ملتهای اسممی از جای خالود برخیزنالد
سردمداران خود را در مقاب شرف اسمس خامع کنند » (موسالوی خمینالی،2583 ،
ج )552 :28ملتهای مسلمان را به قیاس علیه حاکمان ابستهشالان دعالوت نمالوده
میفرمایند« :باید مسلمین در آستانه قرن پانزدهص هجری بساخیزنالد در زیالر پالررص
الهالالی-اسالالممی از حقالالو حقالاله خالالود دفالالاع کننالالد دسالالت سالالتمکاران خصودالالاً
ابرقدرتهای شر


غرا را قطع کننالد دیکتالاتوریهالای مالدعی دموکراسالی

کمونیستی را بالهجالای خودشالان بنشالانند» (موسالوی خمینالی .)83 :2516 ،در ایالن
دورت است که عده تخلفناپذیر الهی مبنی بر به حکومت رسالاندن مقر مالان
مستضعفان در جهان مققن شده با تققن حکومت اسالممی جهالانی ،دیاالر هالیچ
تجا زگری دورت نخواهد گرفت هیچ د لتی باله دیاالری تعالدی نخواهالد کالرد
(موسوی خمینی ،2583 ،ج 518 :2موسوی خمینی ،2583 ،ج.)651 :5
فرهنگ انتظار

«انترار» در لغت به معنای ،رشص به راه بودن به امید آمدن کسی باله سالر بالردن
است .در آموزه های شیعی ،انترار به عنوان یک عبادت ،بلکه زیباترین کامال تالرین
جلوه بندگی حن تعالی مطرح شده است؛ در حدیلی از امیرمومنالان (ع) آمالده اسالت:
دل ایعمددبل إلددی هللا انتظددبر الفددر  :منترالالر باشالالید از
«إنتظدرو و ال تقأسدنا مددن رو هللان فددإ ّن أحد ّ
رحمت خدا ند ناامید ناردید؛ زیرا مقبوا ترین عمال نالزد خدا نالد انترالار فالرج
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

است» (مجلسی2685 ،ه ، .ج .)213 :31امالاس خمینالی نیالز بالا یرف اندیشالی تمالاس،
احیای فرهن

انترار را یکی از ارکان مهص احیای هویت اسممی

سالیله ای بالرای

تققن د باره قدرت شوکت گذشته مسلمانان در جهان می دانست می فرمود« :ما
همه انترار فرج داریص باید در انترار خدمت بکنالیص؛ انترالار فالرج ،انترالار قالدرت
اسمس است ما باید کوشش کنیص تا قالدرت اسالمس در عالالص تققالن پیالدا بکنالد
مقدمات ظهور انشا ال تهیه بشود» (موسالوی خمینالی ،2583 ،ج .)516 :8باله نرالر
می رسد با این تفسیر ،پیاس احادی

یادشده بهتر دقین تر قاب دریافت اسالت؛ زیالرا

حضرت اماس -برخمف بسیاری ذهنیت های رایج – معتقد بودند که انترار تنها یالک
آرز نیست ،بلکه آرز
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امید همراه با عم

ر ایات ،از انترار به عنوان بهترین عم

تالم

اسالت باله همالین دلیال در

مقبوا ترین عبادت یادشده است ،گرناله

درف آرز داشتن ،بد ن عم

تالم

هرگالز نمالی توانالد بهتالرین عمال عبالادی

مقسوا شود.
انترار فرج جدای از نقش مهص آن در هویتبخشی به مسلمانان ،خود مالیتوانالد
به عنوان عام مستقلی در پویایی حرکالت جامعاله تققالن امالت اسالممی نقالش
داشته باشد .اهمیت فرهن

انترار در تققن امت اسممی زمانی آشکارتر میشود که

بدانیص حکومت جمهوری اسممی در ایران بر مبنای دیدگاه اماس راجالع باله مومالوع
انترار تشکی شده است این حکومت مقدمهای برای حکومت جهانی امالاس عصالر
(عج) میباشد .انترار در اندیشه اماس از نوع نااه اجتماعی خاص ایشالان باله دیالن
دیدگاه متعهدانه ای کاله نسالبت باله ادای تکلیالف الهالی عمال باله ظیفاله داشالتند
برمی خیزد ایشان انترار را به معنی آمادگی فردی اجتماعی برای برپالایی د لالت
عدل منترر تعبیر مینمایند همه باید در این انترالار خالدمت کننالد .ازنرالر ایشالان
انترار فرج «انترار قدرت اسمس است ما باید کوشش کنالیص تالا قالدرت اسالمس در
عالص تققن پیدا کند مقدمات ظهور انشا ال تهیه بشود» (موسوی خمینی،2583 ،
ج.)133 :1
رهبر کبیر انقما در مورد تشکی حکومت یا تأسالی

نرالاس مبتنالی بالر دیالن

احکاس آن ،از مهد یت انترار بهره میگیرد با طراحی این پیشفر

ذهنالی کاله

آرمان توحید همه پیامبران به دست حضرت مهدی تققالن خواهالد یافالت ،قرائتالی
جدید از د لت دینی منترر بیان میدارد« :در برخی ر ایالات هسالت کاله یکالی از
اعمال مستقب این است که مؤمنین در حال انترار اسلقه هص داشته باشند ،نه اینکه
اسلقه را تهیه کنند باذارند کنار بنشینند .باید اسلقه داشته باشند برای اینکه با
ظلص مقابله کنند ،با جور مقابله کنند .تکلیف است نهی از منکالر اسالت بالر هماله مالا

انهاره امّت در

تکلیف است .باید مقابله کنیص با این دستااههای ظالص خصوداً دستااههایی کاله بالا

اندیشه سیاسی

اساس مخالفند( ».دادقیآزرگانی .)135 :2582 ،لذا ظیفه پیشایری از ستصپیشالای

امام خمینی (ره)
( 443تا )414

حاکمان خودکامه را تکلیف عالمان دینشناس منترران حقیقی ا میداند که زمینه
را برای ظهور حضرتشان مهیا میکنند« :ما باید فراهص کنیص کار را ...مهیا بشود عالالص
برای آمدن حضرت-سمس ال علیه -درهردورت» (موسوی خمینالی ،2583 ،ج:12
.)21
به همین خاطر ایشان از نراس جمهوری اسممی تعبیر به «امانت الهی» که باید به
«داحب امانت» یعنی حضرت لیعصر برسد ،یاد میکردند تا مبادا مسالائ دنیالوی
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ما را از ظیفه اداللی خالویش بازبالدارد از ررایالی فلسالفه تشالکی جمهالوری
اسممی غاف شویص« .مسئوًن باید بدانند که انقما مالا مقالد د باله ایالران نیسالت.
انقما مردس ایران ،نقطه شر ع انقما بزر

جهان اسمس به پالررص داری حضالرت

حجت است که خدا ند بر همه مسلمانان جهانیان منت نهد ظهور فرجش را
در عصر حامر قرار دهد .مسائ اقتصالادی مالادی اگالر لقراله ای مسالئولین را از
ظیفه ای که بر عهدهدارند ،منصرف کند ،خطری بالزر

خیالانتی سالهماین را باله

دنبال دارد .باید د لت جمهوری اسممی تماس سعی توان خالود را در اداره هرراله
بهتر مردس بنماید این بدان معنا نیست که آن ها را از اهداف عریص انقما که ایجاد
حکومت جهانی اسمس است ،منصرف کند» (موسوی خمینی ،2583 ،ج.)288 :12
رابطه امت و ملت در دیدگاه امام خمینی

با گذر بر ادبیات ایگانی مستعم از سوی امالاس خمینالی (ره) مالیتالوان رنالین
نتیجه گرفت که ادالطمح امالت مقولاله ای کلیالدی مقالوری در اندیشاله سیاسالی
بنیان گذار انقما اسممی ایران است؛ بهگونالهای کاله اگالر از حیال

تالواتر کلمالات

کلیدی در آثار گفتار اماس خمینالی (ره) قضالا ت کنالیص ،مفهالوس ملالت را مفهالومی
حاشیهای در ارتبا با مفهوس امت مییابیص .در اندیشاله ایشالان ،مالراد از ادالطمح

"ملت" که همراه با قید اسممی بیان میشد ،همان امت اسالممی اسالت کاله امهالات
اندیشه سیاسی آرمان اجتماعی ایشان را نمایان میسازد .در همینخصوص ایشان
در سخنانی میفرمایند« :آنهایی که میگویند ما ملیالت را مالیخالواهیص احیالا بکنالیص
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

آنها مقاب اسمس ایستادهاند .اسمس با ملیت مخالف است .معنی ملیت این است کاله
ما ملت را مالیخالواهیص اسالمس را نمالیخالواهیص» (موسالوی خمینالی.)16 :2582 ،
بنابراین امت در اندیشه اماس ،مردس جوامعی هستند که دین اسمس را بهعنوان آئالین
دین سعادت بخش در قلمر مادی معنالوی پذیرفتاله فراتالر از مرزهالای ملالی
مقد دیتهای جغرافیایی بدان مینارند .با این بیان همه مسلمانان اعالص از سالاکنین
کشورهای اسممی غیر اسممی  ،در دایره امت قرارگرفته نسبت به مفهوس ملت،
از عمومیّت برخوردار است.
ازاینر  ،با جود سخنان اماس خمینی در طرد نفی ملیگرایی ،مالیتالوان رنالین
بیان نمود که ایشان در اکلر اظهارنررهای خویش ملالیگرایالی باله معنالای حاکمیالت
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ملت را نفی نکردهاند ،بلکه قومیتگرایی قبیلهگرایالی آثالار نالامطلوا آن را کاله

موجب جدایی افترا امت اسممی میشالود را مالورد نفالی طالرد قالرار دادهانالد
(قامیزاده .)312 :2511 ،ایشان در سخنانی بیان مینماینالد کاله« :مالا «ملیالت» را در
سایه تعالیص اسمس قبول داریص  ...ملت ،ملت ایران است ،برای ملت ایران هالص ،هماله
جور فداکاری می کنیص ،اما در سایه اسمس است؛  ....ملیت ،حالد د

حالد د اسالمس

است» (موسوی خمینی ،2583 ،ج .)215 :28لذا اماس خمینی با جود اعتقاد به آرمان
حکومت جهانی اسمس ،اد استقمل حکومالتهالا ،ملالتهالا

احالدهای مسالتق

حکومتی را بنا به مقتضیات زمانه به رسمیت شناخته بالر حفالظ آنهالا تأکیددارنالد
(موسوی خمینی ،2583 ،ج .)168 :25عم ه بر این پذیر

قانون اساسی جمهوری

اسممی ایران از سوی ایشان نیز میتواند مؤیّد دیاری در به رسمیت شناختن ادال
د لت-کشور پدیده ملت از سوی ایشان باشد (بابایی زارچ.)228 :2585 ،
نتیجه
بررسی منابع دینی ازجمله قرآن کریص حکایت از آن دارد که امالت در قالرآن باله
معانی گوناگونی بهکاررفته است در برخی مالوارد بالر کال جامعالهی بشالری ،گالاه
جامعه ی اسممی در برخی کاربردها به معنای آئین ر

نیز بهکاررفتاله اسالت.

اما در اندیشه سیاسی اماس خمینی (ره) ،امت دًلت بر جوامعی هدفمند هسالتند کاله
دین اسمس را بهعنوان آئین دین سعادت بخش در قلمر مادی معنوی پذیرفته
فراتر از مرزهای ملی مقد دیتهای جغرافیایی بدان مینارند .با این بیالان هماله
مسلمانان اعص از ساکنین کشورهای اسممی غیر اسممی  ،در دایره امت قرارگرفته
نسبت به مفهوس ملت ،از عمومیّت برخوردار است .لذا امالاس مالمن پالذیر

ایالن

مراتب هویت ملی ،بهعنوان اقعیت های موجود ،آن را مراتب کلیالره یالک حقیقالت
احده میداند .دردورتیکه همه آنها در مسیر مشترک ،اهالداف یکسالانی را دنبالال
کنند نهتنها متناقن نیستند بلکه میتوانند مفید هص باشند.

انهاره امّت در
اندیشه سیاسی
امام خمینی (ره)
( 443تا )414

در ایالالن بررسالالی مالالیتالالوان امالالت ملالالت را در د سالالطح فلسالالفه سیاسالالی
جامعهشناختی تقلی کرد .در سطح تقلی فلسفی ،با نااه ایدئالیستی به معرفی نوع
مطلوا آرمانی جامعه اسممی میپردازد که جوامع موجود مسلمان باید بالهسالوی
تققن آن نمونه آرمانی حرکت کنند در آن دورت است که خود جمعی حقیقالی
را مییابند .در منرر اماس این هویت جمعالی مطلالوا اسالممی ،همالان مفهالوس امالت
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است .از طرفی در سطح تقلی جامعه شناسانه مبتنی بر اقعگرایی ،امالاس خمینالی
سایر هویتهای جمعی مانند قومیت ،ملت غیره را بهعنوان اقعیتهای اجتماعی
سیاسی میپذیرد.
ازاین ر اماس خمینی برای نی به استراتیی آرمانی خالویش بالر مفالاهیمی رالون
هویت اسممی ،حدت اسممی ،ظلصستیزی حنگرایی فرهن

انترار بالهعنالوان

زمینهسازان شک گیالری تققالن امالت اسالممی تأکیالد مالینمایالد مالمن پالذیر
ملی گرایی به معنای حاکمیت ملت ،قومیتگرایی قبیله گرایی آثار نالامطلوا آن
را که موجب جدایی افترا امت اسالممی مالی شالود را مالورد نفالی طالرد قالرار
میدهند.

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931
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کتابنامه
قرآن کریص
 افتخاری ،ادغر ( .)2532مفهوسشناسی سیاسی در اندیشه اماس خمینی (ره) ،با
همکاری جمعی از نویسندگان ،تهران :انتشارات دانشااه اماس داد
(علیهالسمس).
 ا ز کریملی ،ا موت ( .)2585نرریههای ناسیونالیسص ،ترجمه مقمدعلی
قاسمی ،تهران :موسسه مطالعات ملی ،تمدن ایرانی.
 بابایی زارچ ،علیمقمد ( .)2585امت

ملت در اندیشه اماس خمینی ،تهران:

مرکز اسناد انقما اسممی.
 برزگر ،ابراهیص ( .)2513درا  ،مابطه هویت در اندیشه اماس خمینی ،فصلنامه
مطالعات ملی ،شماره .3
 بشیریه ،حسین ( .)2588آموز

دانش سیاسی ،راپ د س ،تهران :موسسه نااه

معادر.
 بیادلی ،علی ( .)2516تاریخ اندیشه سیاسی در غرا از طال

تا مارک ،

تهرانً :دن.
 دهشیری ،مقمدرما ( .)2513درآمدی بر نرریه سیاسی اماس خمینی ،تهران:
مرکز اسناد انقما اسممی.
 دادقی آزرگانی ،مقمدامین ( .)2582سیمای حضرت مهدی در اندیشه اماس
خمینی ،قسمت د س مجله حضور ،شمارۀ.2
 طباطبایی ،سید مقمدحسین ( .)2512تفسیر المیزان ،ترجمه جمعی از
دانشمندان ،جلد ا ل-د س-هفتص  ،راپ ششص ،تهران :بنیاد علمی

انهاره امّت در
اندیشه سیاسی
امام خمینی (ره)
( 443تا )414

فکری

عممه طباطبایی.
 عبدالباقی ،مقمد فؤاد ( .)2532المعجص المفهرس ًلفا القرآن الکریص ،راپ
دهص ،قص :نوید اسمس.
 عزتی ،ابوالفض (بیتا) .اسمس انقمبی انقما اسممی ،تهران :هدی.
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 عیاشی ،مقمد بن مسعود (2588ه .) .کتاا التفسیر ،تققین توسط سید هاشص
رسولی مقمتی ،جلد  ،2تهران :راپخانه علمیه.
 فوزی تویسرکانی ،یقیی ( .)2583اماس خمینی هویت ملی ،تهران :مرکز اسناد
انقما اسممی.
 فوزی ،یقیی ( .)2513اماس خمینی

هویت ملی در ایران ،فصلنامه مطالعات

ملی ،شماره ،6تابستان  ،2513دص.83-25
 فوزی ،یقیی ( .)2588راهبرد ایجاد حدت در جهان اسمس ،فصلنامه حضور،
شماره ،51پائیز.2588
 قادری ،حاتص ( .)2585اندیشههای سیاسی در اسمس ایران ،تهران :سمت.
 قاسمی ،مقمدعلی ( .)2583دیالکتیک امت

ملت در آرا اماس خمینی (ره)،

فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال سیزدهص ،شماره سوس ،پائیز  ،2583ص .253
 قامیزاده ،کاظص با همکاری میاییفر ،سعید ( .)2511اندیشههای فقهی سیاسی
اماس خمینی،تهران :مرکز تققیقات استراتییک ریاست جمهوری.
 گارده ،لویی ( .)2531اسمس دین راست ،ترجمه رما مشایخی ،تهران :شرکت
سهامی انتشار.
 مجلسی ،مقمدباقر (2685ه .) .بقار اًنوار ،داراًحیا التراث العربی ،بیر ت.
 مصباحیزدی ،مقمدتقی ( .)2511جامعه

تاریخ از دیدگاه قرآن ،راپ د س،

تهران :سازمان تبلیغات اسممی.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

 منصور نیاد ،مقمد ( .)2583دین هویت ،تهران :انتشارات تمدن ایرانی.
 موسویخمینی ،سید ر ح ال (اماس) ( .)2512حدت از دیدگاه اماس خمینی،
تبیان (دفتر پانزدهص) ،تهران :موسسه تنریص نشر آثار اماس خمینی (ره).
 موسویخمینی ،سید ر ح ال (اماس) ( .)2518جهان اسمس از دیدگاه اماس
خمینی ،تبیان (دفتر نوزدهص) ،تهران :موسسه تنریص نشر آثار اماس خمینی (ره).
 موسویخمینی ،سید ر ح ال (اماس) ( .)2582قومیت ،ملیت اندیشه فراملی از
دیدگاه اماس خمینی ،تبیان (دفتر سی رهارس) ،تهران :موسسه تنریص نشر آثار
اماس خمینی (ره).
 موسویخمینی ،سید ر ح ال (اماس) ( .)2583دقیفه اماس ،جلد ،12-2تهران:
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موسسه نشر تنریص آثار اماس خمینی (ره).

 موسویخمینی ،سید ر حال (اماس) ( .)2516کلمات قصار ،پندها

حکمتها،

راپ سوس ،تبیان ،تهران :موسسه تنریص نشر آثار اماس خمینی (ره).
 موسویخمینی ،سید ر حال (اماس) ( .)2511شرح جنود عق

جه  ،تهران،

موسسه تنریص نشر آثار اماس خمینی.
 موسویخمینی ،سید ر حال (اماس) (ً .)2585یتفقیه

حکومت اسممی،

تهران :موسسه تنریص نشر آثار اماس خمینی.
 نقیب زاده ،احمد ( .)2581تاریخ دیسلماسی

ر ابط بینالمل از ستفالی تا

امر ز ،تهران :قوم .
 هرمیداس با ند ،دا د ( .)2511رالشهای بر نمرزی هویت ایرانی در طول
تاریخ ،اطمعات سیاسی-تاریخی ،سال د ازدهص ،شماره نهص

دهص ،خرداد

تیر  ،2511دص .52-18
 هیو د ،اندر ( .)2583سیاست ،ترجمه عبدالرحمن عالص ،تهران :نشر نی.

انهاره امّت در
اندیشه سیاسی
امام خمینی (ره)
( 443تا )414
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