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  13/1/1399، تاریخ پذیرش: 10/4/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده

این مقاله بر مبناي تحلیل گفتمان استوار شده است. گفتمانها نقش معنـادار سـاختن   

دارند. از همین رو با تغییر گفتمانها، مفاهیم جدید به وجـود آمـده و    مفاهیم را بر عهده

شوند و یا دچار تحول گشته و نیازمند بازتعریف هستند. در گفتمان انقـالب   معنادار می

باشد. بر همین اسـاس،   هاي پرتکرار میاسالمی و متون دینی، امت اسالمی یکی از واژه

مـورد   ،فتمان انقـالب اسـالمی و متـون دینـی    مقتضی است تا مفهوم امت اسالمی در گ

هاي  بازشناسی قرار گیرد. نوع پژوهش در این مقاله بنیادي است و سعی شده است داده

آوري شده از متون و منابع اصلی، با نگـاهی گفتمـانی توصـیف و تحلیـل گـردد.       جمع

 پژوهانـه و اسـتفاده از روش تحلیـل    همچنین سعی شده است تـا بـا رویکـردي آینـده    

راهبردي، وضع موجود بررسی و راهبردهاي الزم جهت رسیدن به وضع مطلوب ارائـه  

مفهوم امت اسالمی مورد بازشناسی قرار گرفتـه و بـه    ،در گفتمان انقالب اسالمی گردد.

صورت گسترده، بازنشر گردیده است. اما کماکان چالشـهایی بـر سـر راه تحقـق امـت      
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گیـري از رهنمودهـاي مقـام معظـم رهبـري،       بهـره  اسالمی قرار دارد که در این مقاله با

گیري  راهبردهایی جهت برطرف شدن چالشها و رسیدن به آینده مطلوب که همانا شکل

  باشد، ارائه گردیده است. امت اسالمی واحد می

پژوهـی، تحلیـل راهبـردي،     امت اسالمی، وحـدت اسـالمی، آینـده    واژگان کلیدي:

  گفتمان انقالب اسالمی.

  



  35  اسالمی ونمت و منابع براساس »اسالمی امت« مفهوم بازشناسی  

  مقدمه

شناسی متولد شـد و تـاکنون    اساساً در زبان )Discours analysis( یل گفتمانتحل

شناس سوئیسـی، بـا    مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. فردیناندو سوسور زبان

اولین قدمها را در ایجاد نظریه گفتمان برداشت، اما مدتها طول  ،طرح ساختارهاي زبانی

 زاده، (حسـینی  کـار آیـد  ه هاي اجتماعی ب یندارکشید تا نظریه وي براي فهم و توضیح ف

شناس ساختارگراي آمریکایی، بررسی  زیلگ هریس، زبان م1952در سال  .)ش1383

شناسی قـرار داد و آن را تحلیـل    را در کانون توجه زبان »جمله«تر از  واحدهاي بزرگ

از جملـه [و   تـر  گفتمان نامید. در تحلیل گفتمان ساختگرا، گفتمان به مثابه زبان، بـزرگ 

بـه   )Mouffe( و موفـه  )Laclau( الکالئو .)ش1383 شود (سلطانی، مفهوم] تعریف می

 و یندهاي سیاسی سرابا فر ،توسعه مفهومی از گفتمان همت گماشتند که به طور مشخص

نظریه گفتمان آنها تحت تأثیر سوسور بود. آنها  .)ش1378 (مارش و استوکر، کار داشت

قادر به تشخیص موضوعات و مفاهیم با هـیچ   ،قیقت ما بدون زبانمعتقد بودند که در ح

بلکه آن  ،کند میزانی از ثبات و پایداري نخواهیم بود. زبان صرفاً جهان را نامگذاري نمی

  .)ش1380 (نش، سازد دار و منظم می را براي ما معنی

توان گفت که گفتمـان یـک عملکـرد     در پاسخ به این سؤال که گفتمان چیست؟ می

اي از قواعد و آیینها را براي شکل بخشیدن بـه اشـیاء، کـالم و     زبانی است که مجموعه

 :گیرد. نورمن فـرکالف در تعریـف تحلیـل گفتمـان معتقـد اسـت       موضوعات به کار می

گیري معنا و پیام واحدهاي زبانی را در ارتباط  تحلیل گفتمان، چگونگی تبلور و شکل«

تن واحدهاي زبانی، محیط بالفصل زبـانی مربوطـه و   با عوامل درون زبانی (در زمینه م

نیز کل نظام زبانی) و عوامل برون زبانی (زمینه اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی) بررسـی  

اي  تـر خـود بـه مجموعـه     ). تحلیل گفتمان در معناي فنـی ش1379 (فرکالف، »کند می

ها، مباحثات و  بهها، مصاح شناسی براي تحلیل کالمها، نوشته طرف از ابزارهاي روش بی



36   تمدن نوین اسالمی در آینه تقریب   

غیره اشاره دارد. به عنوان مثال تحلیلگران به بررسی ابعاد گوناگون مباحثات مانند آغاز 

و پایان آنها، چگونگی معرفـی، تـداوم و تحـول موضـوعات، چگـونگی نقـل قـول در        

  پردازند. مباحثات توسط مردم، چگونگی به نوبت سخن گفتن و غیره می

گفتن درباره جهان است. از این جهت است که ارتبـاط  نحوه سخن  ،گفتمان بنابراین

ارچوب زبانی هر گفتمـان شـکل   هعمیقی با بحث مفاهیم دارد. در حقیقت مفاهیم در چ

طور که براي شـناخت جهـان بایـد     باشند. همان  گرفته و با گفتمانهاي دیگر متفاوت می

عهـده دارنـد. در ایـن    مفاهیم ساخته شوند، گفتمانها نقش معنادار ساختن مفاهیم را بـر  

شـوند و یـا دچـار     برداشت با تغییر گفتمانها، مفاهیم جدید به وجود آمده و معنادار می

االتی که به دنبـال پاسـخ بـه آنهـا     ؤتحول گشته و نیازمند بازتعریف هستند. بنابراین س

این است که اوالً در گفتمان انقالب اسالمی آیا تحولی در مفهوم امـت اسـالمی    ،هستیم

هـاي گذشـته،    شود؟ ثانیاً با توجه به سیر تـاریخی امـت اسـالمی در سـده     اهده میمش

چالشهاي تحقق امت اسالمی چه بوده است؟ و ثالثاً راهبردهاي گذر از وضع موجـود و  

  رسیدن به وضع مطلوب چیست؟

  پژوهی و روش تحلیل راهبردي مبانی نظري: آینده

گیریهاي  بلکه کمک به ما براي تصمیمپژوهی لزوماً شناخت آینده نیست؛  هدف آینده

بینـی فرصـتها و    پژوهی است. روشهایی که ما را بـه پـیش   بهتر در امروز از طریق آینده

کند. توجه به این نکته مهم  تهدیدات و در نظر گرفتن چگونگی سرکردن با آنها وادار می

یـرات واکـنش   بینی کنیم تا اینکه فقـط بـه تغی   بهتر است پیش ،است که از نظر راهبردي

  .)ش1394 ،جائوتزي و سیپیو( نشان دهیم

آینده ممکن: شامل تمـامی  ) 1شود.  پژوهی، سه نوع آینده مطرح می در ادبیات آینده

آینده محتمل: آنچه به احتمـال بسـیار زیـاد در    ) 2تواند اتفاق بیافتد.  که می  هایی آینده

ترین رویداد  ترین و مرجح وبآینده مطلوب: آنچه مطل) 3خواهد پیوست.  عآینده به وقو
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رویکرد مـا بـه آینـده از افـق مطالعـات پرسـپکتیو        ،رود. در این اثر آینده به شمار می

)Perspective ( و معطوف به آینده مطلوب است. در این نوع از مطالعات، مطالعه آینده

ي ا به منظور ایجاد نگرش راهبردي در ذهن با نگاه بلندمدت و در راستاي خلـق آینـده  

از ایـن جهـت، راهبردهـا از     .)ش1394 ،جـائوتزي و سـیپیو  ( باشد مطلوب مد نظر می

گیرند و در حقیقت ابزاري هستند که سازمان به کمک آنها  می نشئتمدت  هدفهاي دراز

) هر تصمیمی کـه  38ص ش،1379(دیوید،  تواند به اهداف راهبردي خود دست یابد می

خـود از    وضع مطلوب اتخاذ شـود، در بنیـان  براي حرکت از وضع موجود تا رسیدن به 

جویـد کـه متناسـب بـا قـوه تعقـل و ادراك حسـی و شـهودي           روش تحلیلی بهره می

) بر همین اساس سعی شده است تا با 11ص ش،1392 (محمدي لرد، گیران است تصمیم

استفاده از روش تحلیل راهبردي وضع موجود بررسی و راهبردهایی جهت رسـیدن بـه   

  ارائه گردد. وضع مطلوب

  

  

  

  

در ادامه به منظور آشنایی با مفهوم امت اسالمی، ابتدا برداشتهاي قرآنی و تاریخی از 

این مفهوم از نظرگاه گفتمان انقالب اسـالمی تبیـین و سـپس ضـمن بررسـی چالشـها،       

  راهبردهاي تحقق آن، ارائه خواهد شد.

  شناسی امت اسالمی مفهوم

مۀ بر وزن فُعلَه، از ریشه (أ ـ م ـ م) آمده است که به   ا ،المعارف قرآن کریم دائرةدر 

شود  در واقع امت به گروهی گفته می«معناي قصد مخصوص بوده و اشتقاق یافته است. 

که مورد قصد و توجه مخصوص دیگران واقع شده و در یک ویژگی چون دین، زمـان،  

  وضع مطلوب وضع موجود

  راهبرد

 (شیوه حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب)
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اختیـاري یـا غیـر     توانـد  مکان، نوع یا صنف مشترك و همسان باشند. این ویژگی مـی 

اختیاري باشد، بر این اساس به پیروان یک دین و آیین بر اثر همسـانی در دیـن امـت    

اي از زمین زندگی  گویند و به مردمی که همزمان با یکدیگر در یک قرن یا در منطقه می

 دائرة» (شود ، امت اطالق میهستند کنند یا گروهی از مردم که داراي عملکرد یکسان می

 و گروهها تمام بهامت «در برخی منابع،  .)254ص ،4ج ش،1382 ،قرآن کریم المعارف

 آن کار، خواه گشته است؛ اطالق شوند، می مجتمع هدفی و کاري خاطره ب که جماعاتی

 راغـب اصـفهانی،  ( »اختیـاري  یـا  باشد اجباري باشد؛ واحد مکان و زمان یا واحد دین

گویند که مردمـی [داراي یـک    میامت را از آن جهت امت « .)193ص، 1ج ش،1383

مقصد هستند] چون از أَم یأُم به معنی قَصد یقْصد است. وقتی که یـک مردمـی بـا یـک     

 ،گویند، اعم از اینکه آن غایت سوي یک غایت حرکت کردند به آن امت می  مقصد و به

هـم کـه بـا     غایت خیر باشد یا شر، ماده باشد یا معنا، و بلکه حتی قرآن بـه حیوانـاتی  

معنـاي اعمـی   در قرآن مقصد هستند امت گفته؛ همچنان که امام یکدیگر هماهنگ و هم

برد و هم در مورد  یعنی به سوي حقیقت می ؛کند است، هم در مورد کسی که هدایت می

از ایـن جهـت    ).775ص، 15جش، 1388 (مطهـري،  »برد کسی که به سوي ضاللت می

 »هـدفی واحـد، آنـان را گـرد هـم آورده اسـت      گروهی است که  امت«توان گفت:  می

بـه معنـاي    امـت «در تعاریف دیگر آمده اسـت:   ).322ص ،4، جش1378، طباطبایی(

یـک   ،چون یک دیـن همجمعیتی است که امر واحدي آنها را در خود گرد آورده باشد؛ 

ش، 1369 (حسـینی دشـتی،   »یک جا یا یک نوع خلقـت  ،یک زمان ،یک روش، کیش

 »شود که قصد مشترك و نظـر مشـترك دارنـد    به کسانی گفته می امت). «256ص، 1ج

این واژه در معانی دیگر نیز کاربرد داشـته اسـت، از    .)118ص، 1جش، 1361 (قرشی،

، راهنمـا و  ملتجمله: شریعت، دین، جماعت، طریق، مذهب، زمان، یک نسل از مردم، 

تدا و قـومی کـه خداونـد    مق ،کیش و متحد در دین، اسوه معلّم خیر، راه روشن، گروه هم
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؛ 101، ص12ق، ج1405منظـور،   براي آنها پیامبر بر حقی را فرستاده است (ر.ك: ابـن 

دانشمندان علوم قرآنی، این واژه را مشترك لفظـی بـا    .)159، ص1م، ج1978درید،  ابن

، 1ج، ق1391 انـد (زرکشـی،   برشمرده» وجوه«معانی متعدد دانسته و آن را از مصادیق 

 یـا  در لفـظ  در علوم تفسـیري و قرآنـی، اگـر   . )299ص، 1ج، تا ی، بی؛ سیوط102ص

 مـذکور  عبارت که معنا این به گویند؛ وجوه را معانی این رود، احتمال معنا چند عبارتی

  .را ارائه کرد يتفسیر وجه، هربراي  و کرد تعبیر وجه چند بر بتوان را

، »جامعـه «اژگـانی نظیـر   با معنـاي و  امت«شود،  اما وقتی صحبت از امت اسالمی می

کـه در معنـاي ایـن واژگـان،      تفاوتهـاي اساسـی دارد؛ چـرا   » وطن«و » کشور«، »ملت«

بـر مبنـاي   » (اسالمی) امت«ویژگیهاي نژادي، جغرافیایی و ملّی وجود دارد؛ در حالی که 

 (عمیـد  »شـود  تعریف و تشکیل مـی  ،(دینی و اصالت فطرت) بینی وحدت عقیدتی و جهان

در حالی که در برخـی از منـابع آمـده اسـت:      ،)303و302صص، 2جش، 1366 زنجانی،

تواند جامع مفاهیمی چون قوم، قبیلـه،   اي با برد معنایی بسیار وسیع است که می امت واژه«

اي مذهبی که تحت لواي هدایت یک پیـامبر   عشیره، گروههاي نژادي و نیز ملت یا جامعه

 يمعنی امت در سـالها « .)192ص، 10ج ،ش1380 (موسوي بجنوردي، »قرار دارد، باشد

اي از مـردم   رود. ملت به مجموعـه  اخیر تغییراتی یافته است و به معنی ملت نیز به کار می

شود که از یک نژاد، زبان و فرهنگ و تابع یک حکومت باشند. آنها  یک سرزمین گفته می

، 1ج ش،1383 ،میالمعـارف انقـالب اسـال    دائرة( »توانند دینهاي متفاوتی داشته باشند می

توانـد بـه جـاي     نه تنها نمـی  ،رسد مفهوم امت به معناي اصلی خود اما به نظر می .)95ص

  کار رود؛ بلکه به لحاظ محتوایی کامالً با مفهوم ملت متفاوت است.ه ملت ب

کـریم   قرآنبرآمده از امت اسالمی اصطالحی «توان گفت:  با توجه به موارد فوق می

 پیـامبر  سنتاي برگزیده، متحد و هدفمند براساس دین و  ه جامعهظر بو سنت نبوي و نا

  .»باشد با قوامی به غیر از نژاد، اقلیم و زبان و مانند آن می، اسالم
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  امت اسالمی در قرآن کریم

مورد آن به صورت مفرد (امت) و  52بار در قرآن کریم آمده است که  65واژه امت 

واژه امت در قرآن کریم بیشتر به معناي همسـانی  مورد به صورت جمع (اُمم) است.  13

 ،المعـارف قـرآن کـریم    دائـرة ( در دین و آیین و همسانی زمانی و مکانی آمـده اسـت  

نَا«مانند:  ،)254ص، 4جش، 1382 تِنَا َوِمنْ  َلَك  ُمْسلَِمْنيِ  َواْجَعْلنَا َربَّ يَّ ـةً  ُذرِّ  »َلـَك  ُمْسـلَِمةً  ُأمَّ

ا تسلیم [فرمان] خود قرار ده و از نسل ما امتی فرمانبردار پروردگارا ما ر« ؛)128، (بقره

پـذیر   خود [پدید آر] و آداب دینی ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشاي کـه تـویی توبـه   

ُ «، »مهربان ًة واِحَدةً وَلو شاَء اهللا شـما را    خواست  و اگر خدا می«؛ )48، (مائده » َجلََعَلُكم ُامَّ

ةٌ  تِْلَك « ،»داد یک امت قرار می  ؛)134، (بقـره » َكَسـْبُتمْ  َمـا َوَلُكـمْ  َكَسَبْت  َما َهلَا َخَلْت  َقْد  ُأمَّ

دستاورد آنان بـراي آنـان و دسـتاورد شـما بـراي       ،آن جماعت را روزگار به سر آمد«

ةٍ  َولُِكلِّ «، »شما بازخواست نخواهید شد ،اند کردهشماست و از آنچه آنان می  َفـإَِذا َأَجٌل  ُأمَّ

و براي هـر امتـی اجلـی    «؛ )34، (اعراف »َيْسَتْقِدُمونَ  َوَال  َساَعةً  َيْسَتْأِخُرونَ  َال  َأَجُلُهمْ  َجاءَ 

  .»توانند] ساعتی آن را پس اندازند و نه پیشنه [می ،پس چون اجلشان فرا رسد ،است

ةً  النَّاُس  َكانَ «اند:  از نگاه قرآن کریم، انسانها در آغاز امت واحد بوده  َفَبَعـَث  َدةً َواحِ  ُأمَّ

 ُ ِرينَ  النَّبِيِّنيَ  اربكا پس خداوند پیامبران  ،مردم امتی یگانه بودند«؛ )213، (بقره »َوُمنِْذِرينَ  ُمَبشِّ

بسیاري از مفسران معتقدند که مقصود از وحدت در  ».دهنده برانگیخت را نویدآور و بیم

مـراد از وحـدت را   همسانی در دین و عقیده است. برخـی دیگـر از مفسـران     ،این آیه

آمیز اجتماعی مردم بر اثر سادگی زنـدگی اولیـه انسـانها     همرنگی و همزیستی مسالمت

اند که در آیه مجاز حذف رخ داده و در  اند. بیشتر مفسران در این جهت هم عقیده دانسته

ُ «واقع آیه چنین بوده است:  ًة َواِحَدًة َواخَتَلُفوا َفَبَعَث اهللا ؛ یعنـی پـس از   ...» َكاَن النّاُس ُامَّ

آمیز دچار اختالف و تفرقه شدند و خداوند براي رفع ایـن   وحدت و همزیستی مسالمت

ةً  إِالَّ  النَّاُس  َكانَ  َوَما«اختالف، پیامبران را گسیل داشت. آیه  ، (یـونس  »َفاْخَتَلُفوا َواِحَدةً  ُأمَّ
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ـ   »پس اختالف پیدا کردند ،و مردم جز یک امت نبودند«؛ )19 ن تقـدیر را تأییـد   نیـز ای

  .)258ص ،2ج ،ش1382 ،المعارف قرآن کریم دائرة( کند می

سنتهاي الهی، روشهایی است که خداي متعال امور عالم و آدم را بر پایه آنها تدبیر و 

ترینِ این سنتها بـراي امتهـا را    که مهم ،)425ص ش،1368 کند (مصباح یزدي، اداره می

و  36، ؛ نحـل 47، ؛ یـونس 134و133، یـامبران (طـه  گونه برشمرد: ارسال پ توان این می

؛ 17و15، )، تعذیب و هالك ساختن امتها پس از اتمـام حجـت الهـی (اسـراء    24، فاطر

؛ 117، ؛ هـود 11، ؛ انبیـاء 59، )، هالکت امتها بر اثر ستم و ناسپاسی (کهـف 44، مؤمنون

) و امتحان و 11 ،؛ رعد53، )، تغییر سرنوشت امتها بر اثر عملکرد خود (انفال112، نحل

  ).42، ابتالي امتها (انعام

در قرآن کریم بسا یک نفر را به لحاظ اینکه همه صفات نیـک در او جمـع اسـت و    

ـةً  َكانَ  إِْبَراِهيمَ  إِنَّ «: است مقام رهبري دارد، امت گویند چون ابراهیم که در قرآن آمده  ُأمَّ

ِ  َقانًِتا 㬙 َحنِيًفا  ْ راستی ابراهیم پیشوایی مطیع خدا ه ب« ؛)120، (نحل »ِركِنيَ اْلُمْش  ِمنَ  َيُك  َوَمل

) و یا بـه  256ص، 1جش، 1369 (حسینی دشتی، »گراي بود و از مشرکان نبود [و] حق

 زیـرا کـه آن روز فقـط او موحـد بـود      ؛دلیل اینکه او امتی بود که فقط یک فرد داشت

  .)118ص، 1جش، 1361 (قرشی،

ـةٍ  َخـْريَ  ُكنْـُتمْ «: اسـت  ی، بهترین امـت پدیـد آمـده   اسالم در بیان قرآن کریم، امت   ُأمَّ

شما بهترین امتی هستید کـه بـراي مـردم پدیـدار     « ؛)110، عمران (آل »لِلنَّاسِ  ُأْخِرَجْت 

امت در این آیه به ائمه معصومین تأویل شده اسـت. بـه    ،در برخی از روایات». اید شده

مسئولیت پیشوایی  یت آن است که ائمهمقصود از این روا ،پژوهان نظر برخی از قرآن

  .)264ص ،2، جش1382 ،المعارف قرآن کریم دائرةعهده دارند ( امت را بر

معرفی کرده است که در راستاي سـنت  » امت وسط«همچنین قرآن، امت اسالمی را 

ـةً  َجَعْلنَـاُكمْ  َوَكَذلَِك «آفرینی خواهند داشت:  عنوان شاهد بر امتها نقش الهی به  َسـًطاوَ  ُأمَّ
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گونه شما را امتی میانه قرار دادیـم تـا   و بدین«؛ )143 ،(بقره »النَّاسِ  َعَىل  ُشَهَداءَ  لَِتُكوُنوا

را برداشـت و  » جامعـه اعتـدالی  «. برخی از این آیه شریفه، تعبیـر  »بر مردم گواه باشید

وسطیت به قول مطلـق و بـه جمیـع    «اند؛ و حال آنکه منظور خداوند متعال  ترویج کرده

معانی باشد که از آن جمله وسطیت معارف و کماالت روحیه است که مقام برزخیت کبرا 

و وسطیت عظما است؛ و لهذا این مقام اختصاص دارد به کمل از اولیاء. و از این جهت، 

هسـتند، چنانچـه حضـرت     در روایت وارد شده که مقصود از این آیـه، ائمـه هـدي   

» رماید: ماییم امت وسط و ماییم شهداي بر خلـق ف به یزید بن معاویه عجلی می باقر

حقیقت امت وسط، امتی است که بر مدار صراط مسـتقیم   .)288ص ش،1370 (خمینی،

حقیقت صراط، صورت باطن والیت است، چنانچه در احادیث وارد اسـت کـه   «باشد و 

بنابراین قوام امت اسالمی  .)360ص ش،1371 (خمینی،» صراط است امیرالمؤمنین

بارها و در مواضع مختلفی در قرآن کریم  ،وجود و والیت امام جامعه است و این مهم به

، (بقـره » اهـل الـذکر  «)، 59، (نسـاء » مراولـواأل «ظاهر و بیان شده است. از این جهت، 

، عمـران  (آل» اهللا حبـل «) و 19، (توبـه » صـادقین «)، 33، (احـزاب » اهل البیت«)، 124

، (احزاب» امانت«) و 55، (مائده» مؤمنون«و » مستقیمصراط «و » اهللا صراط «) و 103

نازل شده است (خمینی،  بیت)  و صدها آیه دیگر درباره مقام و شأن امامت اهل72

  .)132-130صصتا،  بی

ُتُكمْ  َهِذهِ  إِنَّ «آیه روایت است که  از امام صادق ةً  ُأمَّ ایـن  «؛ )92، (انبیاء »َواِحـَدةً  ُأمَّ

گوید: از  باشد. ابوبصیر می می درباره آل محمد ،»تی یگانه استشما که ام  است امت

چـه کسـانی هسـتند؟     یعنی امت پیامبر اسالم» من أُمۀ؟«... : پرسیدم امام صادق

گفت امت وي، مؤمنانی هستند که آنچه او از سوي پروردگار خویش آورده اسـت، بـه   

که به دستور خدا باید همراه آنهـا   ،)پذیرند و همراه در امانت گرانمایه او (ثقلین جان می

ند کـه خداونـد   هسـت  پویند. آن دو کتاب خدا و خاندان پاك پیـامبر  پیش بروند، راه می
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خدا، مردم باید پیـرو آن دو   ایشان را از هر آلودگی به دور داشته است و پس از پیامبر

  .)494ص، 2ج ش،1372 جوادي و دیگران، سید حاج  (صدر باشند

  میت امت اسالمی در اندیشه سیاسی اسالمجایگاه و اه

» والیـت «در اسالم، توحیدي مد نظر است که خداوند را به عنوان حاکم و صاحب 

مطرح کرده و رسولی را نیز براي اعمال این حکم و والیت به میان مردم فرستاده است. 

رین ثمره تبر این اساس، مسلمانان باید مطیع خداوند و رسول او باشند. این اطاعت مهم

رود. حاصـل   ترین اصل براي ایجاد وحدت به شمار مـی  سیاسی عقیده توحید و اساسی

گیري امت واحده است و تشکیل امت واحده براي تشکیل دولت و  شکل ،چنین وحدتی

  .)45ص ش،1377 (جعفریان، باشد حائز اهمیت و بسیار ضروري می ،نظام امري

بررسی آیات قرآن کریم حول محـور   ، با»امت اسالمی«در خصوص تعیین جایگاه 

توان گفت این واژه و مفهوم در نشان دادن سـیماي جامعـه دینـی     می» امت«موضوعی 

امـا   ،)49ص ش،1388 (احمـدي،  باشـد  هاي دیگر رساتر مـی  مسلمانان، نسبت به واژه

شخصیت و جایگاه خاصـی قائـل اسـت؟ در    » امت«ال این است که آیا قرآن براي ؤس

ها) سرنوشت مشترك، نامه عمل مشترك، فهم و  قرآن براي امتها (جامعه پاسخ باید گفت

امت وجود عینـی نداشـته   اگر شعور، عمل، طاعت و عصیان قائل است. بدیهی است که 

باشد، سرنوشت و فهم و شعور و طاعت و عصیان معنی ندارد. قرآن بـه نـوعی حیـات    

و تمثیـل نیسـت، یـک     است. حیات جمعی صرفاً یـک تشـبیه   جمعی و اجتماعی قائل

، 2ج، ش1388 (مطهـري،  حقیقت است، همچنان که مرگ جمعی نیز یک حقیقت اسـت 

  .)341ص

و « ،غیـر از وجـود افـراد   » وجـوداً «یعنی جامعه وجود قائل است  ؛قرآن براي امت

سرنوشت قائل است غیـر از  » و کتاباً« ،مدت و عمر قائل است غیر از عمر افراد» اجالً
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» و فهمـاً « ،] غیر از شعور افـراد  وجدان [و شعور قائل است» شعوراً و« ،سرنوشت افراد

و طاعـۀ و  « ،براي جامعـه عمـل قائـل اسـت    » و عمالً«(شعور و فهم یک معنی دارد) 

وجودًا و اجًال و كتابًا و شعورًا و فهًام « :ستا اي براي یکی از این مدعاها هر آیه». معصیۀ

ٍة اَجٌل و عمًال و طاعة و معصية، فقال: َو لِ  قهراً وجود هـم  ، »اجل«گوید  وقتی می .»ُكلِّ امَّ

شود. هر امتی یک مدت و یک پایان دارد. امت از آن جهـت کـه امـت     در آن ثابت می

ةٍ  َولُِكلِّ « :خودش یک عمر دارد که غیر از عمر افراد است ،است  َأَجُلُهـمْ  َجاءَ  َفإَِذا َأَجٌل  ُأمَّ

پـس   ،و براي هر امتی اجلـی اسـت  «؛ )34، (اعراف »َيْسـَتْقِدُمونَ  َال وَ  َساَعةً  َيْسَتْأِخُرونَ  َال 

ـةٍ  ُكـلُّ « ،»توانند] ساعتی آن را پس اندازند و نـه پـیش   چون اجلشان فرا رسد نه [می  ُأمَّ

ا إَِىل  ُتْدَعى  ،»شـود  هر امتی به سوي کارنامه خـود فراخوانـده مـی   « ؛)28، (جاثیه »كَِتاِهبَ

نَّا« ایـن همـان    ،»براي هر امتی کردارشان را آراستیم« ؛)108، (انعام »َعَمَلُهمْ  ةٍ ُأمَّ  لُِكلِّ  َزيَّ

فهم و شعور است؛ یعنی براي همه امت یک نوع شعور و یـک نـوع درك و یـک نـوع     

ـةٌ  ِمنُْهمْ «: فرمایدمی آیه دیگردر وجدان قائل شده است.  از « ؛)66، (مائـده  »ُمْقَتِصـَدةٌ  ُأمَّ

. ایـن  اسـت  روي را آورده براي امت صفت میانه، که »رو هستند میان آنان گروهی میانه

ـةٌ «مربوط به مسئله عمل است. گفتیم براي امتها طاعت و معصیت قائل اسـت:    َقائَِمـةٌ  ُأمَّ

ِ  َآَياِت  َيْتُلونَ  ْيلِ  َآَناءَ  اربكا کردارند که آیـات الهـی را     گروهی درست«؛ )113، عمران(آل »اللَّ

ْت «. است این آیه امت را مطیع فرض کرده ، که در»دخوانن در دل شب می ـةٍ  ُكـلُّ  َوَمهَّ  ُأمَّ

مْ  ، (غـافر  »ِعَقـاِب  َكانَ  َفَكْيَف  َفَأَخْذُهتُمْ  اْحلَقَّ  بِهِ  لُِيْدِحُضوا بِاْلَباطِلِ  َوَجاَدُلوا لَِيْأُخُذوهُ  بَِرُسوِهلِ

[وسیله] باطل جـدال   و هر امتی آهنگ فرستاده خود را کردند تا او را بگیرند و به«؛ )5

» ؟چگونه بود کیفـر مـن   ،پس آنان را فرو گرفتم ،نمودند تا حقیقت را با آن پایمال کنند

ةٍ  َولُِكلِّ «و همچنین آیه:  است امت عاصی آوردهاین آیه را مثالی براي  که  َفـإَِذا َرُسوٌل  ُأمَّ

هر امتی را پیامبري است پس چـون  و «)؛ 47(یونس،  »بِاْلِقْسطِ  َبْينَُهمْ  ُقِضيَ  َرُسوُهلُمْ  َجاءَ 

  ).776ص، 15جش، 1388 (مطهري، »پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت داوري شود
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  گستره امت اسالمی و نظام جهانی اسالم

 :شـود  بـودن مـی    قلمرو و گستره امت اسالمی از بعد اعتقادي، محدود به تسلیم خدا

حقیقـت اسـت، تسـلیم وحـی و     امت اسالمی] امتی است که تسلیم خداست، تسـلیم  «[

تـرین افـراد طلـوع     الهامی است که از افق حقیقت براي راهنمایی بشر در قلب شایسـته 

خواهد چـه   مسلمانان و هویت واقعی آنها چیست؟ این دین می ي»ما«کرده است. پس 

وحدتی به آنها ببخشد و چه مارکی روي آنها بزند و زیر چه پرچمی آنها را گرد آورد؟ 

  .)497ص، 2ج، ش1388 (مطهري، »است: اسالم، تسلیم حقیقت بودن پاسخ این

(وسـطیت و   اي که قرآن کریم براي امت اسالمی قائل است، حد میانـه  قلمرو و گستره

ةً  َجَعْلنَاُكمْ  َوَكَذلَِك « :باشد تعادل) می و «؛ )143، (بقـره » النَّاسِ  َعَىل  ُشَهَداءَ  لَِتُكوُنوا َوَسًطا ُأمَّ

در این آیـه امتـی مـدنظر     ،»تا بر مردم گواه باشید ،را امتی میانه قرار دادیم گونه شمابدین

است که از هر نظر در حد اعتدال باشد، نه کندرو و نه تندرو، نه افراط و نه تفریط، الگو و 

امت واقعی اسالم از نظر قرآن یک امت  .)484ص، 1جش، 1374 شیرازي، (مکارم  نمونه

است که امت وسط و معتدل و متعادل، دست پـرورده تعـالیم   وسط و معتدل است. بدیهی 

امتیاز و خصوصیت امت ختمیه و تعلیمات ختمیه را در ذکر شده وسط و معتدل است. آیه 

  .)196ص، 3ج، ش1388 (مطهري، کند: وسطیت و تعادل یک کلمه ذکر می

یـک   امت به جاي دولت و اقتـدارات   از بعد سیاسی و در نظریه نظام واحد جهانی،

طرفه و ملی و محدود به حدود جغرافیایی، در شکل رهبري مستضعفین جهان و امامت 

گردد و جامعه همگون بشري در راستاي تکامل، با هدفهاي مشـخص   جهانی متجلی می

ها و تمامی ارزشهاي ممکـن بشـر خالصـه     کردن همه استعداد که در تالش براي بارور

از  .)70ص، 3جش، 1377 زنجـانی،  (عمید دهد میناپذیر ادامه  شود، به حرکتی وقفه می

  ، بعد اجتماعی و در تعیین قلمرو مفهوم امت، نسبت به جوامع داراي فرهنگهاي مختلـف 

  آید: سه صورت پدید می
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فرهنگهـا   اي مرکب از گروه نژادي، زبانی و خرده اگر جامعه چندفرهنگی، جامعه. 1

تفق باشند، در این صورت بنا به تصریحات (اسالم) م باشد، که تمام آنان در عنصر عقیده

قاطبه مفسران و اندیشمندان اسالمی، مفهـوم امـت تمـام     يو تأکیدات قرآن کریم و آرا

 شود. افراد و آحاد و گروهها در این جامعه را شامل می

اي چنان چندفرهنگی باشد کـه در کنـار گـروه یـا گروههـاي متنـوع        اگر جامعه. 2

ي دینی غیرمسلمان نیز حضور داشته باشند، در ایـن صـورت   مسلمان، گروه یا گروهها

مـورد    قلی و صرفاً با معیار عقیـده، ارا به صورت مضیق و حد» امت«اگر قلمرو مفهوم 

» امت«توانند همانند مسلمانان در زیر چتر  مالحظه قرار دهیم، مسلماً غیرمسلمانان نمی

تمـاع مسـلمانان و غیرمسـلمانان    قرار گیرند. در چنین فرضی، ترسیم ملتی واحد از اج

که در قـرآن کـریم بـر آن    » امت واحده«یا » امت«دشوار خواهد بود؛ چه آنکه مفهوم 

قلی اگیرد. در واقع، این صورت نتیجه رویکرد حد تأکید شده، غیرمسلمانان را دربر نمی

را » امت واحـده «است که بسیاري از مفسران و علماي تشیع و تسنن، » امت«به مفهوم 

 اند. تلقی نموده» امت اسالمی«مترادف 

در ایـن   ،اگر جامعه چندفرهنگی همانی باشـد کـه در صـورت دوم عنـوان شـد     . 3

بسیار تعیین کننده خواهد بود. طبق » امت«صورت، رویکرد حداکثري و موسع به مفهوم 

 این رویکرد، با دو منطق تفسیري و منطق تاریخی نواندیشانه، قلمرو امت واحده کـه در 

قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است، محصور در پیروان دین اسالم نخواهـد مانـد و   

اند  حتی پیروان سایر ادیان و عقاید که در کنار مسلمانان، اجتماع واحدي را پدید آورده

   .)159ص ش،1391 (شفایی، نیز دربر خواهد گرفت

  ویژگیهاي امت اسالمی در اندیشه سیاسی اسالم

متبلور اسـت؛ محـدودیتها و   » امت«یاسی اسالم که اختصاصاً در مفهوم در اندیشه س

نژادي و زبانی، هیچ نقشـی نـدارد و    ومرزبندیهاي جغرافیایی و مکانی، تعصبات قومی 
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باشد. بلکه مالك و معیار در امت اسالمی، وحدت عقیدتی و التزام بـه   اصالً مد نظر نمی

یکی از ویژگیهاي امـت   .)48ص ش،1388 (احمدي، باشد تعالیم جهانی قرآن کریم می

شود، این است کـه از   اسالمی که جامعه مطلوب و آرمانی مورد نظر اسالم محسوب می

عباداهللا کسانی هستند کـه اختالفـات نـژادي و قـومی، مایـه      « :شود عباداهللا تشکیل می

است و آنهـا  ترین افراد نزد خداوند  برتري آنها بر دیگران نیست و باتقواترین آنها گرامی

امام بر را  يا االمر هستند و رهبري چنین جامعه ملزم به اطاعت از خدا و رسول و اولی

به بیان دیگر، آنچه امت اسالمی را پدید  .)135ص ش،1383 (بابایی زارچ، »عهده دارد

وضع سیاسی انسجام یافته نیست، بلکـه اراده زنـدگی بـا هـم اسـت، آن هـم        ،آورد می

ارچوب روابـط  هرتو قواعد اخالقی ـ به ویژه آنچه در قرآن به عنوان چ اي که در پ اراده

اجتماعی ترسیم شده ـ پدید آمده است. اعضاي امت اسالمی همه عباداهللا یا بندگان خدا 

هاي ایمان و بـاوري اسـت کـه هـر یـک از       وسیله رشتهه هستند. همبستگی بین آنها ب

توجـه بـه    دهد. بنـابراین بـا   لی ربط میمسلمانان را از رهگذر دین اسالم به خداي تعا

اصالت ویژه جامعه اسالمی، از حیث حکومت و وجود امت و نفی مرزهـاي سـرزمینی،   

ماهیتاً جنبه ماوراء ملی یا ماوراء مرزي دارد. به  ،باید گفت که دولت از زاویه دید اسالم

صـلت  توان آن را نـوعی دولـت عـام ملـل تلقـی کـرد کـه طبعـاً بـا خ          تعبیر دیگر می

 ش،1390 (زارعـی،  نمایـد  شمولی، غیرمحلـی و غیرملـی اسـالم سـازگارتر مـی      جهان

  .)156ص

  سیر تاریخی امت اسالمی

ــاره    ــاریخ انگ ــش ت ــه دان ــرد ب ــا رویک ــی ) History of Ideas(ب و معناشناس

)Semantics (که به فرهنگ اسالمی ارتباط پیدا  يبراي هر چیز» امت«توان گفت:  می

تـا آن   .تولد این واژه در تاریخ اسـالم، اهمیـت زیـادي دارد    .د است، همانند کلیکند می

اي داشـت و   زمان در عربستان، اصل سازمان اجتماعی و سیاسی، اساساً ماهیـت قبیلـه  
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ترین عنصر در تصـور و دریافـت عـرب جـاهلی نسـبت بـه        خویشاوندي خونی، قاطع

اي را  ، قرآن اندیشه تـازه در برابر این تصور پرسابقه مورد احترام .وحدت اجتماعی بود

در خصوص وحدت اجتماعی عرضه کرد و گسترش داد که دیگر بر روابط خویشاوندي 

 ش،1381 خاسـت (ایزوتسـو،   مـی  و خونی متکی نبود، بلکه از اعتقاد مشترك دینی بر

همچنان که از دقت در آیات قرآنی و بررسی تاریخ عـرب و تـاریخ زنـدگی      .)96ص

آید؛ در حجاز و عربستان آن دوران، عامـل اصـلی    می اسالم، براجتماعی قبل از ظهور 

ایجاد جامعه و تشکلهاي گروهی، عامل برقراري رابطـه بـین افـراد در جامعـه اعـراب      

هـایی ماننـد:    جاهلی، روابط نسبی، خونی و خویشاوندي بـود. بـه همـین خـاطر، واژه    

اعی است که در قرآن به کـار  هاي اجتم ترین واژه عشیره، قبیله، حی، قوم و غیره از مهم

رفته و نشان دهنده این است که این مفاهیم به عنوان سازمانهاي اجتماعی عصـر نـزول   

هـاي   قرآن در میان عربها بوده اسـت. ولـی واژه امـت در میـان اعـراب، داراي ریشـه      

 (احمـدي،  رفـت  بـه کـار مـی   » آیین و دین«بلکه بیشتر در معناي  ،شناختی نبود جامعه

  .)49ص ش،1388

ـ » امت اسالمی«اما نخستین فرآورده سیاسی انسانی اسالم، « النبـی  ۀ بود که از مدین

وار، قدم در راه رشد کمی و کیفی نهاد. هنـوز   آور و افسانه آغاز شد و به صورتی حیرت

نیم قرن از والدت این پدیده مبارك نگذشته بود که نزدیک به نیمی از تمامی قلمرو سه 

یعنی ایران، رم و مصر را درنوردید و یک قرن پـس   ؛همسایه خود تمدن بزرگ باستانی

از آن، تمدنی درخشان و حکومتی عزیز و مقتدر در مرکز جهان پدید آورد که از شـرق  

به دیوار چین و از سوي دیگر به سواحل اقیانوس اطلس و از شمال تا استپهاي سیبري 

وم و چهارم هجري و پس از آن، رسید. قرنهاي س و از جنوب تا جنوب اقیانوس هند می

چنان مشعشع است که پـس از هـزار سـال، هنـوز برکـات علمـی و        مزین به تمدنی آن

ـ   فرهنگی آن را در مدنیت کنونی جهان، مـی   (حـدیث والیـت،  » وضـوح دیـد  ه تـوان ب

  .)151ص ش،1376
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 ،هزار نفري مدینه را در سالهاي اول هجـرت  آنچه توانست آن جامعه کوچک چند«

چشمه جوشان علم و حکمت براي دنیا در قـرن   ،عزیز ،عالم ،مقتدر ،امت عظیمبه یک 

جانبه،  چهارم و پنجم هجري تبدیل کند، عبارت بود از ایمان روشن، تعالیم واضح و همه

جا که  خیزهاي فراوان خود و در هر و امت اسالمی در افت .عزم راسخ و جهاد مستمر

جـا علـم، اخـالق، روابـط      روي شد. هرو عقباز آن تعالیم غفلت کرد، دچار شکست 

اجتماعی، اقتدار معنوي، عزت، وحدت و برتر از همه عدالت را نادیده گرفت، رشـد آن  

گرد کرد و کار به جایی رسید که قدرتهاي متجاوز و متعرض و طماع متوقف شد و عقب

، بر ردهوادار ک پاره کنند، در مقابل هم به تضعیف قواي یکدیگر توانستند این امت را تکه

  .)128ص ش،1383 (حدیث والیت، »آنها تسلط پیدا کنند و منابع آنها را بگیرند

در دوران معاصر، افراد، گروهها و جریانهاي مختلفی براي حل مشکل ضعف دنیـاي  

فعالیـت   ،»امـت اسـالمی  «اسالم و مقابله با تفرقه و نیز ایجاد اتحاد براي تشکیل مجدد 

، »امت اسـالمی «طلب  هاي شاخص مصلحان وحدت یکی از چهرهخود را آغاز کردند. 

وحـدت   ،الدین اسدآبادي بود. وي به همـراه شـاگردش شـیخ محمـد عبـده      سید جمال

دانسـت و در ایـن راه تـالش و کوشـش      ترین اهداف آرمانی خود میاسالمی را از مهم

کـرد، و در  این راستا وي وطن خاصی براي خویش انتخاب ن در .فراوانی به عمل آورد

  گزید. یبه کشورهاي متعدد سفر نمود و سکن ،طول عمرِ مبارزاتی خود

زهر مصـر، شـیخ   األ فرد دیگري که در راه وحدت اسالمی اقدام نمود، رئیس جامعۀ

محمود شلتوت بود که فتواي جواز پیروي از فقه شیعه را صادر نمود و مذهب تشـیع را  

دارالتقریـب  «تأسیس مرکـز   .یت شناختسنت به رسمدر ردیف چهار مذهب فقهی اهل

اهللا محمدتقی قمی در ایجاد ایـن گـرایش    در قاهره توسط آیت» بین المذاهب االسالمیۀ

اهللا بروجـردي   شائبه آیتمعتدل در شخص شیخ محمود شلتوت مؤثر بود و تالشهاي بی

در کنار مـذاهب   ،در صدور فتواي شیخ شلتوت و به رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه



50   تمدن نوین اسالمی در آینه تقریب   

 سزایی داشـت ه تسنن که وحدت اسالمی را وارد مرحله نوین کرد، نقش بهارگانه اهلچ

  .)28ص ش،1379 (عیوضی،

در دوران معاصر از دهها سال پیش به این طرف، به برکت تعالیم اسالم و بازگشت «

به آنها، بیداري اسالمی آغاز شد و پرچم توحید بار دیگر به اهتزاز درآمد که اوج ایـن  

گیري انقالب اسالمی] و تشکیل نظام جمهـوري اسـالمی در ایـن نقطـه      شکلحرکت، [

» حساس از دنیاي اسالم بود که باز آحاد مسـلمانها احسـاس هویـت و عـزت کردنـد     

  .)128ص ش،1383 (حدیث والیت،

  خودباوري امت اسالمی يارتقا نقش انقالب اسالمی در

مع و ملتهاي مسلمان، عبارت اسالمی و جوا  پیام بزرگ و مهم انقالب ما براي امت«

احیاي هویت اسالمی، بازگشت به اسـالم، بیـداري مسـلمانان و بازگشـت بـه       :ازاست 

نهضت اسالمی. این پیام بزرگ انقالب ما به ملتهاي مسلمان است کـه امـام و پیشـواي    

 .)44ص ش،1374 (حدیث والیت،» بزرگ این راه و معلم بزرگ این خط و مکتب بود

ی، عزت اسالم را بر روي دست گرفت و به همه دنیا نشـان داد. انقـالب   انقالب اسالم«

تواند به یک ملت، سرافرازي و عزت دهد؛ یک ملـت را   اسالمی نشان داد که اسالم می

از زیر بار فشار و تحمیل بیگانگان نجات دهد و از حالـت تحقیـري کـه بـر آن ملـت      

ي یک ملت را در همه میدانها بـروز و  تواند استعدادها اند، بیرون بکشد. می تحمیل کرده

تواند به یک ملت، قدرت دفاع از خـود، قـدرت دفـاع از عقایـد و از      ظهور بخشد؛ می

کـه انقـالب    هویت و شخصیت خود بدهد. انقالب اسالمی این را نشان داد. لذا آن وقتی

نظیـر در   اسالمی پیروز شد و وقتی امام بزرگ ما آن شخصیت عظیم، آن شخصـیت بـی  

ان ما توانست از زبان این ملت، سخن بگوید، همه مسلمانان عالم احساس افتخـار و  زم

  اي کـه در رگهـاي امـت    اند. این خـون تـازه   حیات کردند؛ احساس کردند که زنده شده

اسالمی دوید، دشمنان را بسیار دستپاچه و سراسیمه کرد. آنها نیروهایشان را روي هـم  
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یعنی اسالم انقالبی کـه امـروز آن را یـک ملـت فریـاد       ؛گذاشتند تا با این پدیده عظیم

 ش،1378 (حـدیث والیـت،   »مبارزه کنند. از روز اول تا امروز مبـارزه کردنـد   ،کند می

  .)132ص

 امت اسالمی شد (عیوضی، يموجب پیروزي و رمز بقا ،آرمان وحدت امام خمینی

و در میـدان  حتی در دوران پیش از پیروزي انقـالب   حضرت امام .)41ص ش،1379

مبارزه، یکی از پیشگامان دعوت به وحدت بود. نخستین اعالمیه تاریخی ایشـان بـا آیـه    

َام  ُقْل : «مبارکه   َتُقوُموا َأنْ  بَِواِحَدةٍ  َأِعُظُكمْ  إِنَّ
ِ
㬙 بگو مـن فقـط بـه    «؛ )46 ،سبأ( »َوُفَراَدى َمْثنَى

آغـاز و صـادر    ،»به پا خیزیـد دو و به تنهایی براي خدا به دهم که دو  شما یک اندرز می

داد  تشـکیل مـی  » هللاقیـام  «را وحدت امت به عنـوان بسـتر    شده بود. بخش مهمی از آن

بعد از توفیـق در تشـکیل نظـام     تالش عمده امام خمینی .)20ص ش،1374 (خمینی،

آگـاه سـاختن   ابتدا جمهوري اسالمی و به مدت یک دهه حضور در رأس این تشکیالت، 

بازگشـت   سـپس بخـش آن؛   سـالم و ارزشـهاي اصـیل و پایـدار و رهـایی     مسلمانان به ا

یافتن به وحدت و انسجام فراملـی   مسلمانان به این اصول و اعتقادات و در پناه آن دست

در مقابل قدرتهاي استعماري و در نهایت ایجاد امت اسالمی بـه عنـوان واحـدي فراملـی     

  بوده است.اعتقادي ـ فرهنگی در پهنه جغرافیاي جهان اسالم 

سپردن نقش و مسئولیتی فعال یا  ،مجدد تئوري امت در جهان اسالم يهدف از احیا

داري کنونی است.  به نوعی ایستادگی در برابر حوادث و جریانات سیاسی جهان سرمایه

پناه بردن به ارزشهاي وحدت بخش اسالم و ساختن جهان اسالم بـه عنـوان بـازیگري    

ت از نظر عقیدتی و فرهنگی و سیاسی بوده است. بـه نظـر   ثر و توانا و قطبی از قدرؤم

توانسته است به تولید حجمی همسو از آگاهی عقیدتی ـ فکري و اتحـاد    نرسد ایشا می

اجتماعی امت در سطح افکار عمومی جامعه اسالمی به موفقیتهایی دست یابـد؛ اگرچـه   

 ر بـه ثمـر نشسـت   توفیق چنین تالشهایی پس از ارتحال ایشان در جهان اسـالم بیشـت  

  .)163ص ش،1390 (زارعی،
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گیـري امـت    در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز بر اصل وحـدت و شـکل  

إِنَّ «به حکم آیه کریمه «قانون اساسی آمده است:  11واحده تأکید شده است. در اصل 

ُكْم َفاْعُبُدونِ  ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ شـما کـه امتـی      این است امـت « ؛)92، (انبیاء» َهِذِه امتُكْم ُأمَّ

ند و هسـت  همه مسلمانان یک امت، »پس مرا بپرستید ،یگانه است و منم پروردگار شما

دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد 

ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تـا وحـدت سیاسـی، اقتصـادي و     

 ش،1378 (قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، »جهان اسالم را تحقق بخشدفرهنگی 

شود، دولت جمهـوري اسـالمی موظـف شـده اسـت       گونه که مالحظه می همان .)26ص

سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد تا همه مسلمانان کـه  

 دائـرة ي و فرهنگی دسـت یابنـد (  آیند، به وحدت سیاسی، اقتصاد یک امت به شمار می

هر موفقیتی که براي ملت « رواز این  .)95ص، 1جش، 1383 ،المعارف انقالب اسالمی

اي کـه از   اسالمی است. هر ضربه  امت تمامموفقیت براي  يایران پیش آید، به یک معنا

اسالمی   سوي دشمنان به پیکره جمهوري اسالمی و ملت ایران وارد شود، ضربه به امت

 ،آنهایی که با مسائل کشور و انقالب مـا آشـنا هسـتند    ،است؛ این را مردم مسلمان عالم

  .)41ص ش،1378 (حدیث والیت، »کنند احساس می

 امـا قرن گذشته براي ملت عزیز ما و براي اسالم و کشور مصیبت بار بـود،  اگرچه «

تـی دگرگـون   سرنوشت امت اسالم را در قرن آ ،نهضت اسالمی ایران در اواخر این قرن

خواهند نمود. امید واثق که شرق در بند، و خصوصاً کشورهاي اسالمی، در زیـر پـرچم   

توحید به مبارزات خود براي استقالل و آزادي ادامه داده، تا از چنـگ غـرب و شـرق    

 (صـحیفه » گر نجات پیدا کنند؛ و این قرن، قرن نورانی کشورهاي اسـالمی باشـد   توطئه

 نشـین عـالم،   ی اسالمی و بیداري اسالمی در محیط مسلمانآگاه .)364ص ،10ج ،امام

واحده اسالمی خواهـد کشـاند؛     ملتهاي اسالمی را به سمت نظام اسالمی و تشکیل امت
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 این یک آینده حتمی است. دشمنیها هم اثري ندارد. نیروي اسالم باالتر از ایـن حرفهـا  

اسالمی روز بـه روز    متاند. ا ملتها بیدار شده .)54ص ش،1378 (حدیث والیت، ستا

اسالمی، امیدهاي خوبی است. افق، روشن است و ملـت    شود. امیدهاي امت بیدارتر می

با رفتار  ،ایران به فضل پروردگار همچنان پیشتاز این صحنه است و به حول و قوه الهی

و حرکت خود خواهد توانست براي ملتهاي دیگر یک الگوي زنده و قابل تقلیـد ارائـه   

  .)175ص ش،1382 دیث والیت،(ح دهد

ما چشم به روزي داریم که امت مسلمان، یکپارچـه و متحـد، از همـه کشـورهاي     «

را در مقابل چشـمهاي   اسالمی، پرچم اسالم را به دست گیرند و اسالم ناب محمدي

مردم جهان عرضه کنند و شوق و محبت انسانها در همه جاي عالم را به سمت آن جلب 

آینده، آینده بسیار روشنی است. آن روزي خواهـد  « .)14/3/1369ي، ا خامنه( »نمایند

رسید که امت اسالمی به حول و قوه الهی در اوج اقتدار و استقالل قرار بگیرد. ملتهـاي  

مسلمان با حفظ خصوصیات خود، تمایزهاي خود، در زیر چتر واجد دعوت الـی اهللا و  

ن وقت است که امت اسالمی عزت خود را الی االسالم قرار بگیرند؛ همه با هم باشند. آ

  .)10/11/1390اي،  خامنه( »پیدا خواهد کرد

  چالشهاي تشکیل امت اسالمی

بـه   ،شـود  چالشها و مشکالت امت اسالمی متأسفانه از خود مفهوم امت شـروع مـی  

است کـه در اندیشـه    در اندیشه شیعی، مفهوم امت کامالً متفاوت از مفهومی«نحوي که 

شود. نظریه مصون بودن امت از خطا که در اسالم سنی مطرح شـده   ح میسنت مطراهل

(موسـوي  » دهـد  است، جاي خود را به نظریه عصمت امام در اندیشه شیعی امامی مـی 

در بعد اعتقادي نیز اعتقاد به امامت و خالفـت  « .)192ص، 10جش، 1380بجنوردي، 

ن شـد؛  انادر میان مسـلم منشأ بروز دو گرایش اصلی  سر طالببن ابی بالفصل علی

متفاوت داشتند. بعضی منبـع   ينظر ه دیگریک عده در مسئله امامت نظري داشتند و عد
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احکام الهی را یک چیز و بعضی چیز دیگري دانستند. بنـابراین، در اصـول و فـروع، از    

  .)19/7/1368اي،  خامنه( »همان اول اختالفاتی بین مسلمانان به وجود آمد

است که همگی از  مت امت پس از پیامبر بر عهده امامان معصوماز نظر شیعه، اما

انـد، اولـین آنـان     ند و به وسیله نص به امت اسـالمی معرفـی شـده   هست بیت پیامبر اهل

است. در مقابل تسـنن و بـه تعبیـر     (عج)و آخرین آنها حضرت مهدي حضرت علی

دن عصمت در آن را هرگونه وابستگی امامت به نص و نیز شرط بو ،»مکتب خلفا«دیگر 

د. در نظر این گـروه،  ندان انکار نموده و امامت را امري زمینی و نامشروط به عصمت می

کسی داراي مقام عصمت و علم لدنی نیست. در عین حال آنان سـنت   پس از پیامبر

ن او سیره خلفاي راشدین و عمـل اصـحاب را تـا حـدودي همسـنگ سـیره معصـوم       

ورزنـد. بنـابراین مرجـع و     پیامبر بر سنت خلفا تأکیـد مـی  انگارند و پس از قرآن و  می

+ سـیره   + سـیره پیـامبر   قـرآن « حجت وضعی شـرعی نـزد شـیعه عبـارت اسـت از:     

+ سیره خلفـاي   + سیره پیامبر قرآن«سنت عبارت است از:  و نزد اهل» بیت اهل

ی پس بنابراین تفاوت این دو گروه منحصراً در رهبري سیاس. »راشدین و عمل اصحاب

 نیست، بلکه حجت و مرجع معتبر دینی از وجوه اساسی تمایز آن دو است از پیامبر

  .)129ص ش،1390 (شاکرین،

گـردد،   رساند و موجب افتراق مـی  سنت، آنچه به وحدت امت آسیب میاز نظر اهل

 پیروي از بدعت در برابر سنت است؛ اما در دیدگاه شیعه، انحـراف از امـام معصـوم   

  .)192ص، 10جش، 1380شود (موسوي بجنوردي،  فتراق میموجب این ا

گرایانه، به تقسـیم مسـلمانان بـه     در دوران معاصر نیز وجود مرزهاي سیاسی و ملی

گروههاي مختلف در سراسر جهان منجر شده است. این در حـالی اسـت کـه فرهنـگ     

توانـد وجـه مشـترك     اسالمی از یک طرف و وجود دشمن مشترك از طرف دیگر، مـی 

ترین مصائب، تشتت و تفرق بزرگ«. )302ص ش،1390 سلمانان قرار گیرد (العاصی،م

 ش،1372 (حدیث والیـت،  بزرگ اسالمی است  از امتآنها ن و غفلت و دوري انامسلم
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تالش دشمنان اسالم و امت اسالمی این است که این امت را به جان  تمامامروز . )2ص

شمن کنند. این تالش، مخصوص امروز نیسـت و  یکدیگر بیندازند و آنها را با همدیگر د

آلود از  آمیز و رذالت طور بوده است. اما امروز، این مأموریت خباثت از گذشته نیز همین

 (حـدیث والیـت،  » گیـرد  جانبه انجـام مـی   طرف دشمنان، با سازماندهی و تدبیر و همه

   .)158ص ش،1373

  گیري نتیجه

اما معنایی که  ،وجود دارد یگاههاي مختلفدر تعریف مفهوم امت و امت اسالمی دید

کریم و  قرآنمد نظر قرار گرفت، برگرفته از » اسالمی امت«در این نوشتار در خصوص 

 پیـامبر  سـنت اي برگزیده، متحد و هدفمند براساس دین و  ظر به جامعهسنت نبوي و نا

تـرین  بـزرگ  نابراینب. باشد زبان و مانند آن می ،با قوامی به غیر از نژاد، اقلیم اسالم

مرجع تعریف و تعیین حدود، شاخصها و ویژگیهاي این مفـاهیم نیـز در قـرآن و سـنت     

قرار دارد. امت اسالمی در سیر تاریخی خود، با فراز و فرودهایی مواجه  پیامبر اکرم

هاي چین تا قلـب اروپـا را    گردیده است؛ در اوج تمدن اسالمی، امت اسالمی از دروازه

فته است. در برخی از مقاطع نیز امت اسالمی چنان دچار ضعف و اضمحالل گردربر می

  قرار گرفته که جز نامی از آن، باقی نبوده است.

توان گفت  بندي نهایی می االتی که در مقدمه اشاره شد، در یک جمعؤدر پاسخ به س

انقـالب   گذاران گفتمـان  که با دقت نظر در مطالب ارائه شده که برگرفته از نظریات پایه

و سایر بزرگـان و   ، مقام معظم رهبري، شهید مطهرياسالمی همچون امام خمینی

گردد کـه مفهـوم امـت     باشد، مشخص می ساز در انقالب اسالمی می اندیشمندان گفتمان

اسالمی در گفتمان انقالب اسالمی دچار تحول نشده و به همین علت مـورد بـازتعریف   

 ،ناانقالب اسالمی با استناد به قرآن و سیره معصـوم قرار نگرفته است؛ بلکه گفتمان 

ترین مفاهیم اسالمی، مـورد بازشناسـی و    مفهوم امت اسالمی را به مثابه یکی از کلیدي
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تأکید قرار داده است. اما متأسفانه بنا به دالیلی که اشاره شد، چالشـهایی بـراي تحقـق    

ود آمد که باعث انشـقاق امـت   وجه امت اسالمی از همان سالهاي آغازین ظهور اسالم ب

رغم تـالش مجدانـه علمـاي اسـالم ایـن       بههاي گذشته،  اسالمی گردید و در طول سده

  چالشها مرتفع نشد.

اي مانند امـت، وحـدت،    گیري انقالب اسالمی و بازشناسی مفاهیم پایه پس از شکل

یـز عمـل   عزت، استقالل، آزادي، عدالت، جهاد، و غیره در گفتمان انقـالب اسـالمی و ن  

صادقانه به این ارزشها، موجی از بیداري اسالمی در دنیاي اسالم پدیدار شد که روز بـه  

ولی کماکان دچار چالشها و مشکالت جدي اسـت. بـه    ،باشد روز در حال گسترش می

روي دنیاي اسالم و نیز گـذر   همین منظور و براي تحقق امت اسالمی در افق آینده پیش

گردیـد    ردهایی برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبري، ارائهاز چالشهاي موجود، راهب

تواند آرزوي تحقق امت اسالمی را ذیل تمدن نوین اسالمی و نظام واحد جهـانی   که می

  که همانا نظامی مهدوي است، محقق نماید.

امت اسالمی داراي نظام سیاسی است که از آن تحت عنوان نظام امامت و امت یـاد  

. انتصـاب  شودمی ، امام امت اسالمیاست تسلیم امر خداوند متعالکه  يرشود. پیامب می

نیز باعث استحکام امت اسالمی شده و کمال دیـن را   امام از طرف خداوند و پیامبر

ترین ضعف در در پی دارد. تا جایی که تصور امت اسالمی بدون امام، ممکن نیست. مهم

تـرین راهبـرد و راهکـار    و مهـم  امـام میان امت اسالمی، وجود اختالف و دوري از 

اسـت. از ایـن    (عج)گیري وحدت اسالمی و بازگشت به امام تقویت امت اسالمی، شکل

(از طریق دعوت بـه وحـدت    رو، گفتمان انقالب اسالمی با تأکید بر مفهوم امت اسالمی

نسـته  سازي ایجاد نظام امامت و امـت توا  با زمینه ،اسالمی و پرهیز از تفرقه و اختالف)
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  تر شوند. اسالمی، روز به روز به تشکیل امت واحده اسالمی نزدیک
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