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مقاله پژوهشی
نقش پرهیز از تفرقه و همکاری کشورهای اسالمی در تأسیس امت
واحده اسالمی با تأکید بر نظرات امام خمینی و امام خامنهای
حمید شهریاری
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تاریخ دریافت1400/10/23 :

تاریخ پذیرش1400/02/15 :

چکیده:
این مقاله بر آنست تا نقش پرهیز از تفرقه و همکاری کشورهای اسالمی در تأسیس امتت وادت ا استالمی را
تبیین کن  .محور اول مقاله بر نقش پرهیز از تفرقه گرایی و تعرض به یک یگر در جهتا استال تأکیت دارد و
محور دو همکاریهایی است که در جها اسال بای محقق گردد تا بتوانیم به امتت وادت ا استالمی دستت
یابیم .این دو محور اولین گامهایی است که برای تحقق امت واد ا اسالمی بایت پیمتود .هتر یت

از ایتن دو

محور دارای اجزایی است که شرح آ در این مقاله آم ا است .در هر مورد پس از توصیف به ادلته متنتی هتر
ی

از آنها پرداخته ش ا است .عالوابرآ تالش ش ا تا شواه قولی که در کال امتا خمینتی (ق سسترا)و

رهبر معظم انقالب (دا ظ ّله) بهدستآم ا نیز ارائه گردد.
واژگان اصلی :ود ت امت ،تفرقه ،جنگ ،تکفیر،ترور ،همکاری.

 .1استادیار پژوهشک ا تحقیق و توسعه علو انسانی (سمت) ،تهرا  ،ایرا ( نویسن ا مسئول)
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قر بیستم تاکنو تبیینهای مختلفی از مفهو امت واد ا اسالمی ب ست آم ا استتت .در یکتتی از
این تبیینها با عنوا «ارکا امت واد ا و تم
مقا معظم رهبری» به قلم معینی زادا و لت
چهارگانه تشکیل امت واد ا و تم

اسالمی از منظر اما خمینتی قت س ستترا الشتتریف و
زائتتی ،دیتن ،عقالنیتت ،علتتم و اختتال بتتهعنوا ارکتتا

اسالمی شمردا ش اان ( .معینیپتتور و لت زایی)75-51 ،1۳۹1 ،

در مقاله مذکور ابت ا به تعریف و تبیین مفهو دین میپردازد و رابطه آ را با سیاستتت شتترح میدهت .
در انتهای بحث در جمالتی کوتاا ذکر میشود که دین مبنای ود ت استتت و دیتتن از پایتتههای مهتتم
تشکیل امت واد ا اسالمی است .اما تبیین روشنی از چگونگی و توصیف ارتباط دین با امت وادت ا
ب ست نمیآی  .در این مقاله روشن نش ا که اختالف در دین را چگونه میتوا بتته نفتتت امتتت وادت ا
تفسیر کرد .از آ جهت که دین خود در مردلهای منشأ بروز اختالفتتات استتت( .طباطبتتایی :1۴17 ،ج
 )۳2 ،10امروزا نیز مشاه ا میشود که تفاسیر مختلف از ادیتتا و متتذاهش منشتتأ تک.تتر استتت .همتتین
مسیر در مفهو عقالنیت طی ش ا و عقالنیت معیار و متتالت تشتتکیل م ینتته فااتتله و امتتت وادت ا
محسوب ش ا است .به نظر میرس عقالنیت ابزاری برای دستیابی به امت واد ا باش و چتتو رکتتن
ی

شیء داخل در آنست بنابر این عقالنیت را که ابزار وصول به امت واد ة است نمیتوا رکتتن آ

محسوب کرد .همین نکته در باب علم نیز صاد است .به نظر نگارن ا این سطور ایتتن مقالتته نتوانستتته
است تبیین مفهومی روشنی از امت واد ا ب ست ده و نیازمن تکمیل است.
مقاله داار برآنست تا دو جزء مفهومی و دو رکن معنایی «امت واد ا» را تعیین و تبیتتین کنت  .تبیتتین
الگوی مفهومی امت واد ا نیازمن بررسیهای کاملتری است که اجزاء دیگر نیتتز در آ تبیتتین گردنت .
در کنار مفهو «امت واد ا» مفهو «اتحادیه کشورهای اسالمی» معرّف نظامی است که بتتر ایتتن امتتت
واد ا دکومت دارد و از مؤلفاتی همچو دقتتو شتتهرون ی اجمتتاعی و داکمیتتت قتتانو اساستتی
کشورهای اسالمی بهرا میبرد .در عین دال تالش دارد تا نتتوعی فراداکمیتتت را بتترای امتتت وادت ا
ترسیم و تبیین کن  .همچنین از آنجا که «تم

نوین استتالمی» در ادبیتتات ج یت از امتیتتاز خاصتتی در

دوزا اسال پژوهی برخوردار است ،دستیابی به «امت واد ا» و «اتحادیه کشتتورهای استتالمی» پلکتتانی
برای دستیابی به «تم

نوین اسالمی» محسوب میشون  ،ولی تبیین ایتتن دو مواتتو از مقاتتود ایتتن

مقاله بیرو است.
معماری امت واد ا دارای الاقل دارای دو محور اصلی استو این مقاله بر آنست تا به توصیف هر یت
از این دو محور ،مفهو امت واد ا اسالمی را واوح بخش .
82

ب و تردی استکبار جهانی ایجاد تفرقه در جها اسال را به عنوا مهمترین ه ف خود دنبال میکنت
و استفادا از انواعی از ابزارها که این ه ف را تحایل کن به صورتی ج ی در دستور کتتار آنتتا قتترار
دارد .اگر بتوانن در دنیای اسال ایجاد جنگ میکنن و اگر نتواننت بتتا تتترور شخاتتیتهای تقریبتتی و
ود تگرا یا با روش تکفی ِر گروا یا فرقه مقابتتل ستتعی میکننت هتتر متتذهش را علیتته متتذهبی دیگتتر
تحری

کنن و موجبات ناامنی را در جوامت اسالمی رقم بزنن  .ایجاد تناز و درگیریهتتای فرقتتهای و

قومی به صورت خیابانی یا بین منطقهای نیز از دیگر روشهای آنا برای بتترهم زد آرامتتش در جهتتا
اسال است .همچنین این

شاه این هستیم که برخی از افراد جاهل با توهین بتته مق ستتات متتذاهش

دیگر موجبات خشونت کالمی را در شتتبکههای متتاهواراای و اجتمتتاعی فتتراهم آوردا و بتتا تحریت
ادساسات طرف مقابل تعابات دینی و قومی را دامن میزنن  .در دالی که تمامی این روشهتتا متتورد
انکار و نهی قرا کریم است.
ش ی ترین نو تفرقه و تعرض بین امت اسالمی جنگ و درگیری استتت .قتترا بتترای تتتروی صتتل
پای ار اقامه ع الت را شرط دانسته است.
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محور اول :پرهیز از تفرقه گرایی و تعرض در جهان اسالم

ت ِإ ْد اهُما َعلَى ا ْل ُأخْرى فَقا ِتلُوا الَّتی َتبْغتتی َد َّتتتى
ص ِلحُوا َب ْی َنهُما َف ِإ ْ َب َغ ْ
ن ا ْق َت َتلُوا َف َأ ْ
َو ِإ ْ طا ِئفَتا ِ مِن ََ ا ْل ُم ْؤمِنی َ
ن (الحجرات)۹:
ش ا ْل ُم ْقسِطی َ
ح ُّ
سطُوا ِإ َّ ال َّل َه ُی ِ
ص ِلحُوا َب ْی َنهُما بِا ْل َع ْ ِل َو َأ ْق ِ
ت َف َأ ْ
تَفی َء إِلى َأ ْم ِر ال َّل ِه َف ِإ ْ فا َء ْ
در این آیه شریفه که شأ نزول آ هنگا درگیری دو دسته از مسلمانا در م ینه منتتورا و در درتتور
پیامبر رخ دادا است به اصالح بین دو گروا از مؤمنا که با هم درگیری پی ا کرداان امتتر شت ا استتت.
(زمخشری :1۴07 ،ج  )۳6۴ ،۴در عین دال الزا به صل منتتوط بتته شتترط ادقتتا دتتق بتتا عت الت
جبرانی است .به این معنا که اگر در این جنگ و نزا ثابت ش که گروهی ظالم است بای دق پایمتتال
ش ا را جبرا کن و اگر نکرد در اینجا دستور قرا به جنگ و مقابله با ظالم است تا بتته امتتر الهتتی کتته
همانا اجرای ع الت است گرد نه  .و اگر گرد نهاد و دق را پتتس داد آ گتتاا مجت د اا دستتتیابی بتته
صلحی پای ار و مبتنی بر ع الت مورد امر قرانی استتت .بنتتابر ایتتن معیتتار اصتتلی و اولیتته بتتین جوامتتت
اسالمی صل است .اما در صورتی که ظلمی تحقق یاب دفت ظلم ظالم به وسیله جنتتگ بتترای اجتترای
ع الت جبرانی و دستیابی به صلحی عادالنه و پای ار از دستورات متعاقش آ صل است.
مسلمانا در همه جای جها بیش ازگذشته بای مراقش سیاست تفرقهافکنی و جنگ افروزی دشتتمنا
اسال باشن  .امروز دشمنا در عرا  ،در فلسطین ،در لبنا و در هر نقطه از جهتتا استتال کتته بتواننت
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آتشافتتروزی میکننت و بتتا بهانتتههای گونتتاگو متتذهبی و قتتومی و دزبتی و غیترا مستتلمانا را بتته
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صفآرایی در برابر یک یگر و برادرکشی تحری
ننگین و خطرنات کم

مینماین  .مسلمانا نبایت بتته آ هتتا در ایتن هت ف

کنن (اما خامنهای.)1۳۸6 ،

یکی دیگر از رااهایی که دشمنا اسال برای ایجتتاد تفرقتته بتتین امتتت استتالمی دنبتتال میکننت تتترور
شخایتهاست .ترور او اال متوجه کسانی است که نقشی اساسی در ایجتتاد ائتتتالف و ودت ت در امتتت
اسالمی دارن و نقشههای شو دشمن در ایجاد نتتزا و خشتتونت در جهتتا استتال را افشتتا میکننت .
گاهی نیز افرادی از ی

فرقه را ترور میکنن یا اسباب و علل آ را فراهم میکنن تا فرقه مقابتتل را بتته

نزا و خشونت مراعف تحری

کنن  .این در دالی است که قرا کریم نفتتوس مستتلمانا را محتتتر

شمردا و قتل نفس را معادل با قتل عا محسوب داشته همانطور که ادیای نفتتس را بتته منزلتته ادیتتای
تما اجتما برشمردا است (.المائ ة )۳2 :مقا معظم رهبری در بیانات خود فرمودن :
برادرا اهل تسنن هم ب انن که نقشه دشمن ،ایجاد اختالف است ،ایجتتاد تعاتتش استتت ،برادرکشتتى
است؛ به کمتر از برادرکشى هم رااى نمىشون ( .اما خامنهای1۳۸5 ،ج)
سومین راا برای ایجاد تفرقه در بین صفوف مسلمانا تکفیر است .تکفیر از جمله دربههایی است کتته
تروی آ از سوی گرواهای افراطی دنبال میشود .امروز شاه آ هستتتیم کتته ایتتن طتترح نتته تنهتتا بتتین
گرواهای شیعه و اهل سنت بلکه دتی بین اهل سنت و فرقههای مختلف آ در دال انتشار است .تکفیتتر
مجوزی برای مه ور ال بود و به همین جهت تجویزی برای ترور و قتل مسلما است .ایتتن در دتتالی
است که پیامبر اکر صلی اهلل علیه و آله درمت مال و جا و آبروی مسلما را واجش دانسته است (.مسلم
بن دجاج :1۴12 ،ج )1۹۸6 ،۴مقا معظم رهبری در بارا تکفیر چنین بیا فرموداان :
بیایی ود ت اسالمى را عملى کنی و منشورى را که همتته علمتتاى استتال  ،همتته روشتتنفکرا دنیتتاى
ى با اخالص دنیاى اسال آ را تأیی و تا یق کنن و براى عملى کتترد
اسال  ،همه برجستگا سیاس ِ
آ تالش کنن  ،تهیه کنی  ،تا دیگر مسلمانى جرأت نکن متکلم به کلمه تودی را که در ی
در ی

مذهش یتتا

جناح دیگر است ،تکفیر کن ؛ تا برادرا با هم باشن (اما خامنهای1۳۸5 ،الف).

چهارمین روش برای تفرقه که بای از آ پرهیز کرد تنتتاز و درگیتتری استتت .تنتتاز از جملتته امتتوری
است که موجش اعف در بین امت اسالمی میشود .اگر جنگ به معنای تقابل دو کشتتور استتالمی در
می ا مبارزا یا لبة مرزهای دو کشور است ،نزا عم ت اا به معنای دشمنی و درگیری فرقتتهای ،طائفتتهای،
مذهبی و قومی درو ی
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کشور است .درو خیابانهای ی

کشور نزا شتتیعه و ستتنی راا میان ازنت ،

قومی م.ل آنچه این

در موردکردستا عرا دنبال میشود .ه ف اصلی پارا پتتارا کتترد اجتتزاء امتتت

واد ا است تا مانت اتحاد و اقت ار جها اسال گردن  .قرا کریم تناز را موجش سستتتی و فشتتل و از
دست رفتن ق رت و شوکت دانسته و از آ نهی کردا است( .االنفال )۴6:اما خمینی – قت س ستترا-
در فرازی از کلماتشا میفرماین :
قرآ کریم اخطار کردا است به اینکه اگر تناز کنی فشل متتىشتتوی  .شتتما آثتتار فشتتل را در مستتلمین
مشاه ا مىکنی  ،آثار فشل را در کشورهاى عربى مشاه ا مىکنی  .فشتتل شت

از ایتتن بت تر چتته کتته

کشورهاى پهناور اسالمى با همه ق رتى که از دیث سیاسى ،از دیث نظتتامى ،از دیتتث ذختتایر دارنت ،
در مقابل اسرائیل همه فشل هستن ؟ شما فشل را چه مىدانی ؟ جز این است که نتوان یت
ی

دولتتتى یتتا

ملتى کارى که بای انجا ب ه  ،کارى که بای براى دفظ نظا خودش انجا ب هت  ،نتوانت انجتتا

ب ه ؟ دشمنى که دمله بر اسال کردا است و دمله بر بالد مسلمین کردا است و هتتر روز توستتعه را
زیاد مىکن و قانت به ی

کشور هم براى خودش نیست ،مستتلمین در مقابتتل او فشتتل هستتتن ( .امتتا

خمینی :1۳۸7 ،ج )۳5 ،16
همچنین مقا معظم رهبری در این بارا چنین فرمودن :
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جایی دیگر نزا بین عرب و عجم یا ترت و فارس و در محلی دیگتتر درگیتتری بتترای جت ایی طلبتتی

اختالف عقای فقهی و کالمی میتوان هیچ تأثیری در می ا واقعیت زن گی و در میت ا سیاستتت ن اشتتته
باش  .مراد ما از ود ت دنیای اسال  ،ع تناز است تناز نباش  ،اختالف نباش (اما خامنهای1۳۸5 ،الف).
از دیگر عناصری که موجش تفرقه در امتتت استتالمی شت ا مشتتاجرا ،درمتشتتکنی و تتتوهین استتت.
مشاجرا موجش ک ورت میشود .امروز این نحو گفتگتتو را در شتتبکههای متتاهواراای و بت تر از آ را
در شبکههای اجتماعی اینترنتی مشاه ا میکنیم .فردی یا ع اای در یت

کانتتال تلویزیتتونی درفهتتایی

میزنن که موجش کینهتوزی میشود .اختالفات فقهی و کالمتتی و تتتاریخی را برجستتته میکننت و بتتا
تبلیغات سوء علیه هم یگر آتش فتنه را برمیانگیزن  .برخی از ایتتن کانالهتتا برستتاخته استتتکبار جهتتانی
است و مرکزیت آ در انگلیس و امریکا م یریت میشود و آبشخور آ در اموالی استتت کتته از ستتوی
رژیم صهیونیستی و دامیا آ برای تفرقه در جها اسال تخایص یافتتته استتت .گتتاهی یت
متعاش در ی

کانال جنجالی به توهین به مق سات اهل سنت میپردازد و گاهی ی

شتتیعه

اهتتل ستتنت بتا

نسبتهای ناروا به مکتش شیعه آنها را تکفیر میکن  .فحاشتتی و بت زبانی و اغتترا و غتترضورزی در
نقل مطالش و محتواهای تحری

کنن ا از ابزارهای اصلی این تهاجم زبانی هستن  .غرض اصلی دامتتن
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زد به آتش اختالفات است .توهین به پیامبر اکر صلی اهلل علیه و آله و توزیت فتتیلم آتتتش زد قتترا
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از جمله این موارد است .مقا نهایی عبارت استتت از تحریت
خشونت از نو سربری

معلم فرانسوی به وسیله ی

مستتلمانا افراطتتی بتترای بتتروز داد

مسلما افراطی تتتا بتته ایتتن وستتیله هتتم نقتتابی

دروغین با رنگ و لعاب خشونت بتتر چهتترا استتال ردمتتانی بیاوزینت و هتتم از ایتتن درکتتت بتترای
مح ودسازی آزادی مسلمانا ساکن اروپا برای اجرای اوامر اسال به صورتی قانونی و م و بهرامنت
شون و هم غیر مسلمانا غربی را نسبت به اسال ب بین کنن و جلتتوی رشت روزافتتزاو گتترایش بتته
اسال در غرب را بگیرن  .به همین جهت پرهیز از مشاجرا و درمت شکنی و توهین بته مق ستتات از
ارورتهای ج ی برای تشکیل امت واد ا اسالمی است.
این مورد بیشتر زبانی و لفظی است و معمو اال قبل از درگیری فیزیکی روی میدهت  .چتته بستتا همتتین
مشاجراها اگر از آ پرهیز نشود به درگیری فیزیکی و درگیری نیز به جنگ بینجام .
قرآ کریم در مورد فحاشی به بت و بتپرستا و ب زبانی با آنا هش ار دادا و از آ نهی میکن :
ل ُأ َّمت ٍة َع َم َل ُهت ْم ُثت َّم ِإ َلتتى
س ُبّوا ال َّل َه َع ْواا ِبغَی ِر ِع ْل ٍم َک َذ ِل َ زَی َّنتتا ِل ُکت ِّ
ن دُو ِ ال َّل ِه فَی ُ
س ُبّوا ا َّلذِین ی ْعُو َ ِم ْ
َولَا َت ُ
ج ُع ُه ْم فَی َن ِّب ُئ ُه ْم ِبمَا کَانُوا ی ْع َملُو َ (انعا )10۸ :
َر ِّب ِه ْم َم ْر ِ
و معبودانى را که کافرا به جاى خ ا مىپرستن  ،دشنا ن هی  ،که آنتتا هتتم از روى دشتتمنى و نتتادانى
خ ا را دشنا خواهن داد .این گونه براى هر امتى اعمالشا را آراستیم [تا به کیفر لجاجتتت و عنادشتتا
گما کنن که آنچه انجا مىدهن نیکوست ]،سپس بازگشت همه آنا به سوى پروردگارشتتا خواهت
بود ،پس آنا را به اعمالى که هموارا انجا مىدادن  ،آگاا مىکن .
اما خمینی در بیانی فرمودن :
آ آخون ادمقى که در ی

همچو مقطت از زما به بعض مق سات شیعه جسارت مىکنت  ،درصت د

این است که در مقابل او هم ی
مسلمین در ی

کسى پی ا بشود ،آ هم ی

چیزى بگوی و موجش بشتتود کتته بتتین

همچو مقطت از زمانى که دارد ود ت ایجاد متتىکنت  ،اختتتالف ایجتتاد بشتتود .واقعت اا

اسال چه کن با این طرز فکرها ،با این طرز عملها؟ اسال چه کن با این آخونت هایى کتته خودشتتا را
به صورت ی

رودانى درآوردن و در بین مرد پخش هستن ؟ این گرفتارى است که در ی

همچتتو

موقعى که مسلمین دارن فکر مىکنن  ،او به عنوا اینکه من دی که بعض از جوانهتتا متمایتتل بتته ایتتن
اجتما ش ن  ،متمایل به این ایرا ش ن  ،تکلیف دی به اینکه بگویم اینها مشرتان  ،اینها مجتتوسانت
اینها چطورن و به بعض مق سات جسارت کردن  .این ،جز اینکه خ مت به استتتعمار استتت ،خت مت
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مسلمانها بای فکر کنن براى این مسائل و این اشخاصتتى کتته ایتتن طتتور در صت د شکستتتن ودت ت
مسلمینان (اما خمینی :1۳۸7 ،ج .)51 ،1۹
مقا معظم رهبری نیز در فرازهایی فرمودن :
خط قرمز از نظر نظا اسالمى و از نظر ما ،عبارت است از اهانت به مق سات ی دیگر .آ کسانى کتته
نادانسته ،از روى غفلت ،گاهى از روى تعاشهاى کور و بیجا ،چه سنّى و چه شتتیعه ،بتته مق ستتات
یک یگر توهین میکنن  ،نمیفهمن چه میکنن  .بهترین وسیله براى دشتتمن همینهتتا هستتتن ؛ بهتتترین
ابزار در دست دشمن همینها هستن ؛ این خط قرمز است (اما خامنهای.)1۳۸۸ ،
ب انی تحری
اصل بپذیری  .ی

عواطف مذهبى برادرا اهلسنت کار بسیار خطا و گناا استتت؛ ایتتن را بتته عنتتوا یت
نقاط اختالفى وجود دارد .تکیه بر روى این نقاط ،شعلهور کرد آتش تعاتتبات در

این نقاط اختالف ،این درست هما چیزى است که امروز سازما هتتاى جاسوستتى امریکتتا و استترائیل
دنبالش هستن ؛ این هما چیزى است که آ ها میخواهن  .بعریها ناخواسته و ب و جیرا و مواجتتش
میشون مزدور آ ها ،هما کارى را که او بای پول ب ه و بهدستتت بیتتاورد ،آ را بت و اینکتته از او
اجر و مزدى هم بگیرن  ،برایش دارن انجا میدهن و خشم الهتتى و ستتخط الهتتى را بتتراى خودشتتا
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به ق رتهاى بزرگ است و کارشکنى براى اسال و مسلمین است؟ ما بای فکر کنیم براى ایتتن مستتائل.

فراهم میکنن (اما خامنهای.)1۳۸6 ،
محور دوم :همکاری در جهان اسالم
معیار همکاری در جها اسالمی مأخوذ از سب

زن گی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سنت قطعتتی

ایشا است .عنوا این همکاری منطبق بر عنوا «معیت با رسول اهلل» است که از کلمه «والتتذین معتته»
یعنی کسانی که با رسول خ ا هستن  ،در این آیه شریفه اخذ ش ا است:
ن َم َع ُه َأ ِش ّا ُء َعلَى َا ْل ُکفّا ِر ُردَما ُء َب ْی َن ُه ْم (الفت )2۹:
ح َّم ٌ َرسُو ُل اَل ّل ِه َو َا َّلذِی َ
ُم َ
این همراهی و معیت به معنای آنست که پیامبر سقفی باالی ستتر امتتت استتال قتترار دادا و همتته بایت
تحت این سقف واد بیاین و با هم متح شون و امت رسول اهلل را شکل دهن  .آدتتاد امتتت وادت ا
رسول اهلل مسلمانانی هستن که در همه امور نظری و عملی همراا ایشتتا باشتتن  .ایشتتا را الگتتو قتترار
دادا و پای خویش بر جای پای ایشا نهن  .اصو اال اصحاب کسانی بودن که از نظر جستتمانی همتتراا و
هم صحبت ایشا بودن ولی اصحاب واقعی کسانی بودن که با دل و جانشا نیز همراا ایشا بودن  .هم
ماادبت جسمی داشتن و هم ماادبت و همراهی رودی و معنوی و در کارها با ایشا همراا و همرأی
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بودن و هر گاا کاری پیش میآم که موجش اختالف بود از نظر ایشا تبعیت میکردن  .قرا در این زمینه
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چنین بیا میدارد:
س َت ْأ ِذنُو ُا (النور)62:
ن آ َمنُوا بِال ّل ِه َو َر ُسو ِل ِه َو إِذا کانُوا َم َع ُه عَلى َأ ْم ٍر جا ِم ٍت َل ْم َی ْذ َهبُوا َدتّى َی ْ
ِإ َّنمَا َا ْل ُم ْؤ ِمنُو َ َا َّلذِی َ
مؤمنا کسانی هستن که وقتی به همراا او ،کاری مشترت برایشا پتتیش آیت ( از همراهتتی او) رویگتتردا
نیستن مگر این که از او اجازا بگیرن .
عالمه طبرسی در ذیل آیه مینویس امر جامت و مشترت ،امری است که بای با اجما و همکاری به انجتتا
رس م.ل درور در می ا جنگ یا مشورت یا نماز جمعه و مانن آ ( .طبرسی :1۴0۸ ،ج )2۴۸ ،7
از همین جا روشن میشود که معیت با رسول اهلل مالز با پذیرش دستتتورات او و تبعیتتت از راهبتتری
ایشا است .در عین دال این همراهی و مالزمت دارای دو خاوصیت اصلی است کتته در آیتته فتتو
بیا ش ا است :اول مقابله با دشمنا اسال و دو ردمت و رأفت بین مسلمانا  .این
ی

به مؤلفتتات هتتر

از این دو خاوصیت میپردازیم.

 -1مقابله با دشمن مشترک
اولین ویژگی همراها رسول اهلل ش ت آنا علیه کفار است .کفاری که علیه استتال دستتت بتته ستتالح
بردا و در می ا جنگ صفآرایی کرداان کفار دربی نامی ا میشون  .اما کفاری کتته از ستتر صتتل بتتا
اسال درآین میتوانن در دار اسال سکنی گزی ا و از دقو شهرون ی برخوردار باشن  .ش ت علیتته
کفار دربی نیازمن چهار امر است:
الف .دشمن شناسی جها اسال (دشمنا جغرافیایی و دشمنا جهانی)
مسلمانا بای دشمن مشترت خود را بشناسن  .در صحنه و روزگار کنونی جها که دشمنا استتال از
ابزارهای مختلف و پیچی ا برای دشمنی استفادا میکنن شناخت دشمن بسیار مهم است؛ چه دشتتمنا
جغرافیایی که در لبه مرز ما (جها اسال ) درور دارن  ،م.ل آنچه امروز در منطقه کشتتمیر میگتتذرد ،؛
چه دشمنا بزرگتر و جهانی ،دشمنانی که در مقیاس جهانی ،دشمن اسال تلقی میشون و ما نتتا آنهتتا
را استکبار جهانی نهاداایم که در سرسلسله آنها آمریکا و رژیم غاصش صهیونیستتتی قتترار دارنت  .قتترا
کریم این نو کافرا را به عنوا دشمنا آشکا ِر مستتلمانا معرفتتی میکنت ( .النستتاء )101:و همچنتتین
یهودیا و مشرکا را ش ی ترین دشمنا برای مؤمنا معرفی میکن ( .مائ ة)۸2:
دررت امیر علیه السال در خطبه  ۳۴نه البالغة در بارا اهالی کوفه که بع از جنگ نهروا میتتل بتته
جنگی
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با دشمن ن اشتن میفرمای  :دشمن نسبت به شما خواب ن ارد و هوشیار است ولتتی شتتما در

مقا معظم رهبری در فرازهای از کلماتشا به این نکته اشارا دارن که ما بای دشمن و دیلتتههای او را
بشناسیم و غفلت از دشمن ،بزرگترین گرفتاری دنیای اسال است:
بزرگترین گرفتارى دنیاى اسال این است که متوجّه توطئه و دست خبیث دشمنا خود نیستتت؛ ایتتن
یکى از بزرگترین یا بزرگترین گرفتارى دنیاى اسال است (اما خامنهای.)1۳۹۳ ،
امروز روزی است که امت اسالمی چه نخبگا سیاسی و فرهنگی و دینتتی و چتته توداهتتای متترد در
آ  ،بای بیش از همیشه هوشتتیار باشتتن و دیلتتههای دشتتمن را بشناستتن و بتتا آ مقابلتته کننت (امتتا
خامنهای1۳۸5 ،ب)
ب .مرزبن ی با جها استکبار
بع از اینکه دشمن شناسی شکل گرفت که دشمن ما چه کسی است و چه نقشهها و دیلتتههایی دارد،
گا دو همکاری این است که در مقابل دشمن مرز مشخاتتی را تعریتتف کنتتیم و ختتود را از جهتتا
استکبار ج ا سازیم و خطوط قرمز خود را در تعامل با دشمن معلو کنیم .طوری کتته اگتتر کستتی وارد
آ منطقه قرمز ش معلو باش که بجای همکاری با جها اسال وارد دوزا همکاری با دشتتمن شت ا
است .شفافسازی نو ارتباط با دشمن ه ف از این مرزبن ی استتت .مرزبنت ی متتا بتتا دشتتمن نبایت
خاکستری باش طوری که معلو نباش که ی
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غفلت بسر میبری ( .شریف الرای.)1۳۸۸ ،

کشور استتالمی ختتاص بتتا استتتکبار همکتتاری دارد یتتا

ا یت میکن  ،این مرز خاکستری بای برداشته و شفافسازی شود .قرا کریم میفرمای :
خذُوا َع ُ ِوّی َو َع ُ َّو ُک ْم َأ ْولِیا َء (ممتحنه)1 :
ن آ َمنُوا لَا َت َّت ِ
یا أَیهَا ا َّلذِی َ
ای کسانی که ایما آوردی دشمن من و دشمن خودتا را دوستا (یا اولیا) خود مگیری .
این مطلش در کلمات رهبرا جمهوری اسالمی نیز بازتاب یافته است:
هیچ گاا سالح مبارزا با ظلم و استکبار و استرعاف را بر زمین نگذاری ؛ و دوستى بتتا دوستتتا خت ا و
دشمنى با دشمنا خ ا را شعار خود سازی (اما خمینی :1۳۸7 ،ج .)۳۸ ،20
ما با دشمنا  ،با استکبار سرِآشتی ن اریم و با برادرا مسلما بنای بر دشمنی و عت اوت نت اریم؛ بنتتای
بر دوستی و رفاقت و برادری داریم؛ چو معتق یم بای « َا ِش ّا ُء َعلَی ال ُکفّا ِر و ُردَمتتا ُء بَیت َنهُم» بتود؛ ایتتن
درس اما بزرگوار ما است؛ این خط مسلّم جمهوری اسالمی است (اما خامنهای.)1۳۹۴ ،
ج .تروی رودیه مقابله با دشمنا استکباری
وقتی مرزبن ی مشخص ش  ،بای به فرهنگ سازی اق ا کنیم .یعنتتی بایت رودیتته مقابلتته بتتا دشتتمنا
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استکباری را تروی دهیم .ممکن است هنوز به طور گستردا در جها اسال این رودیه وجود ن اشتتته
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باش که همه برای تقابل با جها استکبار آمادا باشن و با دشمن مشترت وارد معاراه و مقابله شتتون .
ما بای رودیه مقابله با دشمنا اسال را بین سطوح مختلف نخبگا  ،بین مرد و بین صتتادش مناتتبا
دکومتی تروی دهیم .یعنی الیههای مختلف اجتماعی چنا تربیت استتالمی یافتتته باشتتن کتته رودیتته
مقابله با استکبار در آنها قوت گرفته باش  .دی گاا مقا معظم رهبری در این مورد چنین است:
امروز نخبگا و سیاستم ارا دنیای اسال مسئولیت ستتنگینی بتتر عهت ا دارنت ؛ جهتتا ختتوارا را در
کشورها و در قلمرو نفوذ کال خودشا رسوا کنن ؛ تبلیغات خباثتآلود آ هتتا علیتته استتال را بتتا عتتز
راسخ عقیم کنن ؛ نگذارن نقشههای آ ها به نتیجه برس ؛ این مسئولیت بتتر عهت ا همتته استتت .دنیتتای
اسال بالقوا دارای ق رت است .علما ،روشن فکرا  ،سیاست م ارا  ،گروهها و جمعیتهتتا ،صتتادبا
قلم ،صادبا بیا و همه کسانی که منبری از منبرهای بین المللی یا ملی را در هتتر کشتتوری بتتر عهت ا
دارن  ،مسئولیت سنگینی دارن (اما خامنهای.)1۳۸۴ ،
د .جنگنرم علیه دشمن با ابزارهای شبکه ای فراگیر و امن
گا آخر در فال همکاری در جها اسال  ،فعال بود در دوزا جنگ نر است ،مقابله ما بتتا دشتتمن
مشترت صرف اا به جنگ سخت که با خمپارا و تان

و موش

انجا میشود مح ود نیستتت؛ صتترف اا در

محاصرا اقتاادی وتحریم اقتاادی که آ هم به نتتوعی از انتتوا جنتتگ ستتخت محستتوب میشتتود،
نیستیم .بلکه عالوا بر دو دوزا ،در ی

الیه سو که جنگ نر در دوزا رسانه است نیتتز بتتا دشتتمن

مقابله میکنیم .ما بای با استفادا از فناوریهای شبکهای و ابزارهای فراگیر ،در دتتوزا رستتانه در جهتتا
اسال فعالتر شویم؛ این ابزارها بای ابزارهای امن باش ابزاری نباشت کتته ختتود دشتتمن از آنهتتا بتترای
شناسایی فعاال این دوزا استفادا میکن  ،نظا جمهوری اسالمی توانستتته و انشتتاء اهلل بتتیش از پتتیش
خواه توانست که این ابزارها را آمادا کن تا ما بتوانیم در دوزا جنگ نر با ترفنت های نتتوین دشتتمن
مقابله کنیم؛ چه با تأسیس کانالها و شبکههای اجتماعی اینترنتی ،چه با تأسیس شتتبکههای متتاهواراای
و چه با درور رسانهای به صورت مطلق؛ ما بای در صحنه جنگ نر هم سربازا و هتتم فرمانت هانی
داشته باشیم؛ سازمان هی و انتظا داشته باشیم تا بتتتوانیم بتتا رستتانههای استتتکباری مقابلتته درختتوری را
شکل دهیم .این هما ابزاری است که دشمنا اسال به نحو گستردا و هوشتتمن ی از آ بتترای مقابلتته
با انقالب و بی اری اسالمی بهرا میبرن  .همسا سازی ابزارهتتای مقابلتته بتتا دشتتمن از ایتتن آیتته قتترا
استفادا میشود:
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مقا معظم رهبری در این بارا به اتحادیه رادیو و تلویزیو های اسالمی چنین فرمودن :
امروز استکبار ی

امپراتوری عظیم رسانهای درست کردا؛ اخبار را به میل خودشا تحریتتف میکننت ،

پنها میکنن  ،دروغهایی را بیا میکنن  ،سیاستها را از این طریق القتتا میکننت ؛ آ وقتتت مت ا هتتم
میگوین که ما [بیطرفیم]!  ...در مقابلهی با این امپراتوری خطرنات و این مافیای عظتتیم رستتانهای کتته
امروز در اختیار سرمایهدارا و کمپانیهای آمریکایی و صهیونیستی است ،یت
این کاری که شما داری میکنی  ،شرو ی

کتتاری بایت انجتتا داد.

درکت است؛ ایتتن درکتتت را بایستتتی دنبتتال کتترد ،بایت

تقویت کرد ،روزبهروز بای تش ی کرد ،شرکا و همراهانتا را بای ااافه کنی (اما خامنهای.)1۳۹۴ ،
به نظر ما میشود امپراتوری رسانهای صهیونیستی غربی را شکست داد؛ میشود این کتتار را کتترد ،اگتتر
همه همّت کنیم ،میتوانیم .شکست صهیونیستها در جنتتگ نتتر هتتم ممکتتن استتت؛ همچنا کتته در
جنگ سخت ،صهیونیستها شکست خوردن ؛ همچنا که مالدظه کردی رژیم صهیونیستتت در لبنتتا
شکست خورد ،مجبور به عقشنشینی ش  ،مجبور به اعتراف به شکست شت ؛ دردالیکتته همتته خیتتال
میکردن این ی

رژیم شکستناپذیر است .در جنگ نر هم میتوا رژیم صهیونیستتتی و عوامتتل آ

را شکست داد (اما خامنهای.)1۳۹6 ،

مقالۀ پژوهشی نقش پرهیز از تفرقه و همکاری کشورهای اسالمی/...حمید شهریاری

ل مَا ا ْع َت َى َعلَی ُک ْم (بقرا.)1۹۴ :
ن ا ْع َت َى َعلَی ُک ْم فَا ْع َت ُوا َعلَی ِه ِب ِم ِْ .
َف َم ِ

 -2احسان و دوستی با مسلمانان
طبق دستور قرا افرادی که در کنار رسول خ ا هستن بای بریک یگر مهربا باشن و بتتا محبتتت عمتتل
کنن و «ردماء بینهم» باشن .
ما به همه میگوییم که ادترا یک یگر را دفظ بکنن و به عقای و مق ستتات هتتم اهانتتت نکننت  .اگتتر
کسی به بهانه عقی اای بخواه به مق سات دیگرا اهانت کن از نظتتر متتا بتته هتتیچ وجتته قابتتل دفتتا
نیست .محبت ،طرفینی است بایستی همه با هم کم

کنن تا محبت بتته وجتتود آیت و دشتتمن نتوانت

سوء استفادا بکن (اما خامنهای.)1۳6۸ ،
یکی از ماادیق ردمت بین مسلمانا  ،کم

به مظلوما و مسترعفا است؛ در سراسر جها استتال

ع اای هستن که مظلو واقت ش اان و یا مسترعف هستن که بای به آنهتتا رستتی گی و کمت

شتتود؛

کم رسانی به مظلو یکی از وظایفی است که هر مسلمانی بر عهت ا دارد؛ قتترآ کتتریم در ایتتن بتتارا
میفرمای :
قرآ کریم:
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َتعَا َونُوا َعلَى ا ْل ِب ِّر وَال َّت ْقوَى (المائ ا)2 :
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این درسی است که از سنت نبی اکر صلی اهلل علیه و آلتته فتترا گتترفتیم کتته فرمتتود« :هتتر کتتس صتتب
برخیزد و به امور مسلمانا همت نگمارد در زمرا آنا نیست و هر کس بشنود که کسی فریتتاد میزنت
«ای مسلمانا به فریاد برسی » و پاسخ او را ن ه مسلما نیست (کلینی :1۳6۳ ،ج  .)16۴ ،2علی بتتن
ابیطالش در وصیتی که به اما دسن و اما دسین علیهما السال داشتن فرمودن « :شتتما دشتتمن ظتتالم
باشی و یاور مظلو » (صال و شریف الرای :1۴1۴ ،نامه .)۴7
اما خمینی در توصیهای که به مسلمانا داشتن فرمودن :
هر دو ابرق رت ،کمر به نابودى ملل مسترعف بستهان و ما بای از مسترعفین جهتتا پشتتتیبانى کنتتیم.
ما بای در ص ور انقالبما به جها کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقالبمتتا را صتتادر نمتتىکنتتیم کنتتار
بگذاریم؛ زیرا اسال بین کشورهاى مسلما فرقى قائل نمىباشت و پشتتتیبا تمتتا مسترتتعفین جهتتا
است .از طرفى دیگر تما ق رتها و ابرق رتها کمر به نابودىما بستهان  ،و اگر متتا در محیطتتى دربستتته
بمانیم قطع اا با شکست مواجه خواهیم ش (اما خمینی :1۳۸7 ،ج .)202 ،12
مقا معظم رهبری در تبیین کال فو فرمودن :
ط امتتا بزرگتتوار ایتتن بتتود.
ما در دمایت از مظلو نگاا به مذهش طرف مقابل نمیکنیم؛ و نکردیم؛ خ ّ
اما هما رفتاری را که با مقاومت شیعه در لبنا داشت ،هما رفتار را بتتا مقاومتتت ستنّی در فلستتطین
[هم] داشت؛ ب و هیچ تفاوتی .ما هما دمایتی را که از برادرانما در لبنتتا کتتردیم ،از برادرانمتتا در
غزّا [هم] کردیم؛ ب و هیچ تفاوتی .آنها سنّی بودن  ،اینها شتتیعهان  .مستتئله بتترای متتا ،دفتتا از هو ّیتتت
اسالمی است ،دمایت از مظلتتو استتت ،مستتئلهی فلستتطین استتت؛ امتتروز در رأس مستتائل منطقتتهی
مسلما ها مسئلهی فلسطین است؛ این برای متتا مستتئلهی اصتلی استتت .در دشتتمنیهایما هتتم فتتر
نمیکن ؛ اما بزرگوار مبارزا کرد با مح ّم راای پهلوی که شیعه بود بهدسش ظاهر؛ همتتا طور مبتتارزا
کرد با ص ّا دسین که سنّی بود بهدسش ظاهر .البتّه نه او شیعه بود ،نه این سنّی؛ هردویشتتا از استتال
بیگانه بودن امّا ظاهر این سنّی بود ،ظاهر او شیعه بود .اما با هردوی اینها ی جور مبارزا کتترد .مستتئله
مسئلهی سنّی و شیعه و مذهش و مانن اینها نیست؛ مسئله مسئلهی اصول اسال استتت« :کونتتوا لِل ّظتتا ِل ِم
ط متتا استتت (امتتا خامنتتهای،
خَاماا َو لِلمَظلُو ِ عَوناا» این دستور اسال است .این راا ما است؛ این خت ّ
.)1۳۹۴
امیرالمؤمنین برای دفا از مظلو  ،شرط اسال را نگذاشته است (اما خامنهای.)1۳۸0 ،
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کرداان .
ال پیکتتار کردنت  .مالدظتته
انبیاء در طول تاریخ در کنار مظلوما قرار گرفتهان ؛ یعنی برای عت الت عمت ا
کنی ؛ در قرآ کریم تاری ش ا که انبیاء با طواغیت مواجهان  ،با مترَفین مواجهانت  ،بتتا متته مواجهانت ؛
که همهی اینها جزو طبقات ستمگرن ؛ بنابراین پیغمبرا در معاراهی بین ظتتالم و مظلتتو  ،همیشتته در
طرف مظلو قرار گرفتن ؛ یعنی برای ع الت وارد می ا ش ن و جنگی ن (اما خامنهای)1۳۹0 ،
کتابنامه:
.1

اما خامنهای ،سی علتی 6 ،1۳۸۴( .اردیبهشتتت) .بیانتتات در دیت ار کتتارگزارا نظتتا  .مؤسستته
پژوهشتتی فرهنگتتی انقتتالب استتالمی .بازیتتابی از https://farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=3277

 .2اما خامنهای ،سی علی 27 ،1۳۹0( .اردیبهشت) .بیانات در دومین نشست ان یشههای راهبتتردی.
مؤسستتتتتتته پژوهشتتتتتتتی فرهنگتتتتتتتی انقتتتتتتتالب استتتتتتتالمی .بازیتتتتتتتابی از
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12496

مقالۀ پژوهشی نقش پرهیز از تفرقه و همکاری کشورهای اسالمی/...حمید شهریاری

ظلم مقابل ع الت است و ع الت از محوریترین مفهو اجتماعی است که ادیا الهتتی بت ا دعتتوت

 .3اما خامنهای ،سی علی 2۹ ،1۳۸۸( .اردیبهشت) .بیانات در دی ار مرد سقز .مؤسستته پژوهشتی
فرهنگتتتتی انقتتتتتالب استتتتتالمی .بازیتتتتابی از https://farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=6952
 .4اما خامنهای ،سی علی 1۳ ،1۳۹۳( .خرداد) .بیانات در دی ار شتترکت کننت گا در ستتىویکمین
دوراى مسابقات بینالمللى قرآ کریم .مؤسسه پژوهشی فرهنگتی انقتتالب استتالمی .بازیتابی از
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26600
 .5اما خامنهای ،سی علی 2۴ ،1۳۸6( .ختترداد) .پیتا در پتی هتت

درمتتت دتترمین عستتکریین.

مؤسستتتتتتته پژوهشتتتتتتتی فرهنگتتتتتتتی انقتتتتتتتالب استتتتتتتالمی .بازیتتتتتتتابی از
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=253
 .6اما خامنهای ،سی علی 26 ،1۳۹۴( .مرداد) .بیانات در دی ار اعرای مجمتتت جهتتانی اهتتل بیتت
علیهمالسال و اتحادیهی رادیو و تلویزیو هتتای استتالمی .مؤسستته پژوهشتی فرهنگتی انقتتالب
اسالمی .بازیابی از https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30524
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 .7اما خامنهای ،سی علی1۳۸5( .الف ۳0 ،مرداد) .بیانات در دیت ار شتترکت کننت گا در همتتایش
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کنفتترانس ودتت ت استتالمی .مؤسستته پژوهشتتی فرهنگتتی انقتتالب استتالمی .بازیتتابی از
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3347
 .8اما خامنهای ،سی علتی 1۹ ،1۳6۸( .مهتتر) .بیانتتات در دیت ار اقشتتار مختلتتف متترد  .مؤسستته
پژوهشتتی فرهنگتتی انقتتالب استتالمی .بازیتتابی از https://farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=2201
 .9اما خامنهای ،سی علی 2۳ ،1۳۸6( .آبا ) .بیانات در دی ار کتتارگزارا دت  .مؤسستته پژوهشتی
فرهنگتتتتی انقتتتتتالب استتتتتالمی .بازیتتتتابی از https://farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=3410
 .10اما خامنهای ،سی علی 16 ،1۳۸0( .آذر) .بیانات در خطبههای نماز جمعه  21رمرتتا  .مؤسستته
پژوهشتتی فرهنگتتی انقتتالب استتالمی .بازیتتابی از https://farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=3096
 .11اما خامنهای ،سی علی1۳۸5( .ب ۸ ،دی) .پیا به کنگرا عظیم د  .مؤسسه پژوهشتی فرهنگتی
انقالب اسالمی .بازیابی از https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=235
 .12اما خامنهای ،سی علی1۳۸5( .ج 1۸ ،دی) .بیانات در دی ار متترد قتتم در ستتالروز عیت ستتعی
غتتتت یر ختتتتم .مؤسستتتته پژوهشتتتتی فرهنگتتتتی انقتتتتالب استتتتالمی .بازیتتتتابی از
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3374
 .13اما خامنهای ،سی علی 26 ،1۳۹6( .دی) .بیانات در دی ار شرکتکنن گا در کنفتترانس اتحادیته
بین المجالس سازما همکاری اسالمی .مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقتتالب استتالمی .بازیتابی از
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38725
 .14اما خمینی ،روحاهلل .)1۳۸7( .صحیفه اما  :مجموعتته آثتتار امتتا خمینتی (س) (بیانتتات ،پیا هتتا،
ماادبهها ،ادکا  ،اجازات شرعی و نامهها) :بخش امیمه .تهرا  :موسسه تنظیم و نشر آثار اما
خمینی(س) .بازیابی از https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1271129
 .15زمخشری ،محمود بن عمر .)1۴07( .الکشاف .ماطفی دستین ادمت  ،محمت علیتا متتذکور،
ادم بن المنیر اسکن ری ،و محم علیا مرزوقی .بیروت :دار الکتاب العربی.
 .16شریف الرای ،محم بن دسین .)1۳۸۸( .نه البالغة (ترجمه انااریا ) .اما اول علی بن ابتی
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 .17صال  ،صبحی؛ و شریف الرای ،محم بن دسین .)1۴1۴( .نه البالغة (صتتبحی صتتال ) .امتتا
اول علی بن ابیطالش ( ) و محم بن دسین شریف الرای .قم :موسسة دار الهجرة.
 .18طباطبایی ،محم دسین .)1۴17( .المیزا فی تفسیر القرآ  .قم :دفتر انتشارات استتالمى جامعتتهى
م رسین دوزا علمیه قم.
 .19طبرسی ،فرل بن دسن .)1۴0۸( .مجمت البیا  .فرلاهلل یزدی طباطبایی ،تاحی هاشم رسولی.
بیروت :دار المعرفة.
 .20کلینی ،محم بتتن یعقتتوب .)1۳6۳( .الکتتافی (استتالمیه) .علیاکبتتر غفتتاری .تهتترا  :دار الکتتتش
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