
 

 

 

 از امت اسالمی انتظارات رسول اعظم

 *علیرضاانصاریاالسالموالمسلمینحجت

َف » قال الل  تعالی: ِ  َعَلْیُکْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعداًء َفَألَّ َو اْذُكُروا ِنْعَمَت اللَّ
 1«ُقُلوِبُکْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِ  ِإْخواناَبْیَن 

 مقدمه
انتظارا  بسیاری از امت اسالن دارد. از منظر حضار   و ها خواسته سرسو  اعظا
اهمیات  س از«تشاکی  امات واحانه» و« خاواهی عانالت»س «ماناری اخالق» سه ممور

از    اسات وآخار سنگ زنانگی دنیاا ون ای برخوردار است. اخالق سرمایه گرا ویهه
َها»منار است:  ایشان تشکی  جامعه اخالق  های خواسته ِْ  2.«ُبِعْثُت ِبَمَكاِرِم اْْلَْخََلِق َو َمَحاِست

ُُ » مماور اسات: تشکی  جامعه عنالت سهای پیامبراعظا همانین از خواسته ِمتْر
ُ
َو أ

ُكُم  َْ امات  جامعاه آرماانی وهاس ایجااد  دیگر انتظارا  رسو  همه خوبی از 3«.ِْلَْعِدَل َبْی
 و بررسی قرار تبیینمورد این سه ممور  4س«َو اْلَجَماَعُة َرْحَمٌة َو اْلُفْرَقُة َعتَذاٌ  »واحنه است: 

 گردد. می

 محوری  اخالقالف( 
هاای  آماوزه مناری است. اخالقای کاه در اخالق سخنا های رسو  هستایکی از خو

هاای  تاا آنجاا کاه قارآن یکای از ویهگای ؛دینی سخت بنان پافشااری شانه اسات
                                                           

 .نویسننه و پهوهشگر* 

به یاد آرین که چگونه دشمن یکنیگر بودیان و او و نعمت )بزرِ ( خنا را بر خودس : »103عمران:  . آ 1
 «.به برکِت نعمِت اوس برادر شنینهاى شما الفت ایجاد کرد و  میان د 

 .596س ص األمالی. مممن بن حسن طوسیس 2
 .15. شوری: 3
 .27س ص نزهة الناظر و تنبیه الخاطر. حسین بن مممن حلوانیس 4

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دهم 1401مناطق مشترک تابستان  
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ََ َلَعلهی»دانان:  را اخالق می خنا رسو  ه ٍ  َعیهیم    َو ِإنَّ و تاو اخاالق عظایا و  1؛ُخُله
هاای اخالقای  نیز هنف از بعوت خود را رسااننن ارز  پیامبر .«اى دارى برجسته

َها»دانن:  می ِْ اخاالق بزرگواراناه و خاو   مان باراى 2؛ُبِعْثتُت ِبَمَكتاِرِم اْْلَْختََلِق َو َمَحاِست
باه  ایان بخاشدارد کاه در  یهاای مختلفا عرصاه سماناری اخاالق«. برانگیخته شنن

 شود. رسانی پرداخته می مناری با مموریت احسان و خنمت اخالق

 رسانی خدمت احسان و .1
ه قارآن هماواره کچنان ؛خنمت به مردن است سهای دینی آموزه از مسائ  مها دریکی 

رسانی به دیگران توصیه کارده اسات. باا توجاه باه  گشایی و خنمت گرهانسان را به 
هْأُرُر ِباْلَعهْدِل »دهان:  اهمیت احسان است که خناونن به نیکوکاری فرماان مای ََ هَ   ِإَنَّ الَلَّ

ْحَساِن َوِإََتاِء ِذی اْلُقْرَبی همانا خناونن )مردن را( به عن  و احساان و دادن )حاش(  3؛َواْْلِ
ِحهُّ  »فرماین:  ی میآیه دیگر همانین در «.دهن ن میخویشاوننان فرما َُ   َ َو َأْحِسُنوا ِإنَّ اللَّ

عالماه سابزواری ذیا  «. و نیکی کنین که خنا نیکوکاران را دوسات دارد 4؛اْلُمْحِسنیَن 
َد الّلِه »نویسن:  این آیه می ْْ َحٍد َو َفاِعُلُه َمْحُبوٌ  ِع

َ
َد ُكلِّ أ ْْ  بناابراین 5«. تعالى...َاْْلْحَساُن َمْعُلوٌم ِع

هاای جااودان آخار   توان به رضایت الهی و لذ  با خنمت و کمک به همنیگر می
تار  چه کسی نزد خناونن ممباوب»سؤا  شن:  رسین. از ممضر مبارک پیامبر اکرن

َأنْفَع »حضر  فرمود: «. است؟  «.  ها بیشتر برسن که نفعش به انسان  آن 6 ؛ ل لنَّاسالنَّاس 

 رسانی های خدمت عرصه. 2
 شود:  ها اشاره می های مختلفی دارد که به برخی از آن رسانی عرصه خدمت

 عرصه خانوادگی . 1/2

اگار  تاا آنجاا کاه برخاوردار اسات ای از اهمیات ویاهه سخنمت به اعضای خانواده 
معنوی خانواده را فاراها  های مادی و سرپرست خانواده زمینه خوشمالی و تأمین نیاز

                                                           

 .500س ص 10 س ج البیان فی تفسیر القرآن مجمعطبرسیس فض  بن حسن ؛ ر.ک: 4. قلا: 1
 .596س ص األمالی. مممن بن حسن طوسیس 2
  .90. نم : 3
 .195. بقره: 4
 .141س ص 3 س ج مواهب الرحمن في تفسیر القرآن . سین عبنالعلی موسوى سبزوارىس5
 .164س ص 2س ج الکافی. مممن بن یعقوب کلینیس 6



 

 

ظم
 اع

ول
رس

ت 
ارا

تظ
ان

آله
ه و

علی
هلل 

ی ا
صل

 
می

ال
اس

ت 
 ام

از
 

11 

جهااد یااد و در روایا  از عملکرد او باا عناوان ترین خنمت را انجان داده  مهاکننس 
تِد ِفتى َستِبیِل : »ه استفرمود خنا رسو  ؛ چنانکهشنه است ِِ اْلَكتاد  َعَلتى ِعَیاِلتِه َكاْلُمَجا

ِه   فرماین:  می امان صادق 1.«اللَّ
روزی کسی پرسین: شن.   صبح زود برای طلب روزی از منز  خارج می امان سجاد

. آن «ان صانقه بانها رون تاا باه خاانواده  می»فرمود: حضر  برین؟   کجا تشریف می
ونَالَْحََللََطلَبََمنْ»فرمود: حضر  شخص با تعجب پرسین: صنقه به خانواده؟  م  ََ و فَه 

س در نزد خنای متعاا  بارایش صانقه برای کسب حال  برود یهر کس2؛ َصَدقٌَةَعلَیْهالّلَ 
 «.  شود ممسوب می
 کنن:  ینق  مس اولین فرماننه زن در سپاه خانا دبا 
 سپاس از صارف غاذا .زیااد شان بر حسب اتفاق تعناد میهمانان منز  اماان یروز
آماده شانیا  -یاشراق یدختر آقا -ها را جمع کردن و به آشپزخانه بردن. با زهرا ظرف

ها بالفاصله باه آشاپزخانه آمننان. از  اما دینن که خود امان سیایوها را بش که ظرف
زیارا  ؛و حش داشتا که تعجب کنا «انن؟ حاج آقا چرا به آشپزخانه آمنه» زهرا پرسینن:

 یهاا چاون ظارف» هایشان را باال زدنن و فرمودنن: آستین اما امان سوقت وضو نبود
 3«.تان کنا ان کمك آمنه سامروز زیاد است

 عرصه اجتماعی. 2/2

رو هر کانان از  های دینی افراد جامعه نسبت به ها حقوق متقاب  دارد؛ از این آموزه در
 :  ه استفرمود امان صادق ن.تفاو  باش های همنیگر بی اینان نباین نسبت به نیاز

َعتاُوُن َعَلتى  َواُلتِل َو التَّ تِل یِحق  َعَلى اْلُمْسِلِمیَن اِِلْجِتَهتاُد ِفتى التَّ ِْ ِِ َو اْلُمَواَستاُة ِْلَ ُُ َعتا التَّ
ُِ َبْعِضِهْم َعَلى َبْعٍض  ُُ ههم و یهاری  سزاوار است که مسلمانان در پیوستگی بها 4؛اْلَحاَجِة َو َتَعا

کردن بر مهرورزی و مواسات با نیازمندان و عطوفت نسبت بهه یدهدیگر کوشها باشهند تها  نهان 
یعنی مؤمنهان نسهبت بهه  ؛«ُرَحماُء َبیَنُهْم »که  ستا شوید که خدای عّزوجّل به شما دستور داده

                                                           

 . 88س ص 5. همانس ج 1
 .67س ص 17 س ج وسائ  الشیعةس حر عاملیمممن بن حسن 2. 
س «داری باه همسار در کاار مناز  و بااه کمک اماان خمینای». پایگاه خبری تملیلی شهنای ایرانس 3

 .161389س کن خبر:19/11/1396
http://shohadayeiran.com/fa/news/161389 

  .175س ص 2 س ج الکافی. مممن بن یعقوب کلینیس 4
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 .یددیگر مهربانند
دانان کاه بارای  ترین انسان را کسی مای بننگان را عیا  خنا دانسته و ممبوب ساسالن

خاواران  عائلاه و جیاره سمردن: »ه استفرمود پیامبر ؛ چنانکهعیا  خنا خنمت کنن
سی است کاه ساود  باه عائلاه ک سترین مخلوقا  نزد خنا خناونن هستنن. ممبوب

فرماوده اسات: هماناین حضار   1.«خنا برسن و خانواده مؤمنی را خوشما  کنان
ْخَواِن  َفْوَقُهَما َشيْ  َلْیَس   َخْصَلَتاِن » ِه َو َنْفُع اْْلِ یَماُن ِباللَّ دو خصلت و حاالتی کاه واالتار از  2؛ٌء اْْلِ

آن دو چیز نیستس عبارتنن از: ایمان و اعتقاد باه خناونانس نفاع رسااننن باه بارادران 
صاعود انساان باه س موجاب خنمت به خلش هماون ایماان باه خانا. بنابراین «دینی

بار ایان اسااس اسات کاه . شاود مقاما  معنوی و جلب رضایت خناونن متعا  می
کردنان.  رساانی می خانمت به مردن نیازتوصیه به این امرس  های الهی ضمن شخصیت

ساا  اسات کاه دارن اساالن  50مان »گویان:  می العظمای فاضا   ال ل  مرحون آیات
جاای   باه و واجباتات را انجاان بانه ؛ا  را برایات بگاویا بگذار خالصه .خوانا می

ر قیامت کسای از توانی به کار مردن برس و کار مردن را راه بیانناز. اگ مستمبا  تا می
بگو فاض  گفته بود. خنمت به خلش خناس در فرهناگ تعاالیا قارآن و  ستو سؤا  کرد

 گوین:  میایشان  فرزنن 3.«ردعتر س ارز  و ثواب فراوانی دا
 حضاور ماورد آن در ایشاان کاه آمن پیش موضوعی بودس زننه پنرن که هایی در سا 
 نموناه ایان نیسات شاما شاأن در که بگویینگفتنن: به ایشان  . برخی میداشتنن فعالی
ا انجان بنهین؛ زیرا شأن مرجعیت اج   از این است که به مردن عادی خانمت ر کارها

مان » :فرماود و شننن ناراحت خیلی کنین. وقتی پیان را خنمت ایشان رساننننس پنرن
س واال  کانا خانمت ماردن دنیاای و دیان باه ان کاه پذیرفتاه هماین برای مرجعیت را

 4«.خواها چه کار؟ مرجعیت را که به درد دین و مردن نخوردس می
                                                           

 .307س ص 71 س ج بماراألنوارمممنباقر مجلسیس . 1
 .490س ص تمف العقو  شعبه حرانیس حسن بن علی ابن 2.
س «تاوانی باه کاار ماردن بارس بگاو فاضا  گفتاه واجبا  را انجان بنه و تاا می»خبرگزاری فارسس  3.

 .13950326001104س کن خبر: 26/03/1395
https://www.farsnews.ir/news/13950326001104 

 .66464س کن خبر: 10/03/1394س «علما و خنمت به خلش». پرتا  اننیشه برترس 4
https://btid.org/fa/news/66464 
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 محوری عدالتب( 
ترین مفاهیا علاون اجتمااعی اسات.  انسان و از مهای ها ترین آرمان از بزر  سعنالت

گرانسانگ هماواره باه عناوان  این گوهرموجب شنه است بایستگی آن براى جامعه 
هاای مهاا  ح باشن. یکی از خواستههاى مها زننگی اجتماعی بشر مطر یکی از هنف

ِِ »منار است:  همه انبیاس تشکی  جامعه عنالت و اعظا رسو  نها َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبیِّ
اُس ِباْلِقْسِط  رسوالن خاود را باا دالیا  روشان 1؛َو َأْنَزْلنا َرَعُهُم اْلِکتاَب َو اْلمیزاَن ِلَیُقوَم النَّ

ها کتاب )آسمانی( و میزان )شناسایی حش از باط  و قوانین عادالناه(  فرستادیا و با آن
هاُس » نکتاه جالاب در جملاه 2«.کننانقیاان ناز  کردیا تا مردن باه عانالت  ِلَیُقهوَم النَّ

باه  انبیاا کاه فرماین نمی و گوین خودجوشی مردن سخن می این است که از س«ِباْلِقْسِط 
کاه ماردن  اسات بلکه هنف این بودههستنن؛ سط ها به اقامه ق انسان دنبا  وادار کردن

 4از سوى خناونن مأمور به عن  شاننیز  پیامبر اعظا 3.مجرى قسط و عن  باشنن
تََلُم »خاوانیا:  نامه حضر  می نماد عنالت بود؛ چنانکه در زیار  سخود و َیتا   َعَلْیتَ    السَّ

ْسِط  ِِ روایت دیگری از ایشان نق  شانه  در«. سالن بر تو اى برپادارننه عنالت 5؛َقاِئمًا ِباْل
 است: 

َشت
َ
ا َو َجْوُر َساَعٍة ِفي ُحْكٍم أ َِ ًة ِقَیاٍم َلْیُلَها َو ِلَیاٍم َنَهاُر َْ یَن َس د  َو َعْدُل َساَعٍة َخْیٌر ِمْن ِعَباَدِة ِستِّ

ةً  َْ یَن َس ِه ِمْن َمَعاِلي ِستِّ َد اللَّ ْْ ْعَظُم ِع
َ
یک ساعت به عدالت رفتار کردن، بهتر از هفتاد سها   6؛أ

دار باشهد و یهک سهاعت حدهم بهه  لهم  ایش را بیدار و روزهایش را روزهه  عبادت است که شب
 .تر است تر و بزرگ از گناهان شصت سا  سخت ،کردن نزد خدا

کهه د یاب میاقتصادی نمود  عرصه سیاسی و ی همچونهای مختلف عرصه ستیزی در  لم عدالت و
    .پردازیم می« تعامل عادالنه با فرودستان»تنها به  بخش در این

 تعامل عادالنه با فرودستان
هاای  یکی از اقنان رو از این تعام  با فرودستان است. سهای مها عنالت یکی از عرصه

                                                           

 .25. حنین: 1
اُس ِباْلِقْسِط قوله تعالی: . »2 ؛ مممن بن عمر فخر رازیس ...«... مراده من العباد أن یقوموا بالقسط  ِلَیُقوَم النَّ

 .470س ص 29 س ج التفسیر الکبیر
 .372س ص 23 س ج تفسیر نمونه . ناصر مکارن شیرازیس3
 .33س ص 18  س جالمیزان فی تفسیر القرآن؛ ر.ک: سین مممنحسین طباطباییس 15. شوری: 4
    .604س ص 2 س ج إقبا  األعما  طاووسس . علی بن موسی ابن5
   . 154س ص جامع األخبار سشعیریالنین مممن بن مممن  . تاج6
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باا  ایشاان  چنانکاه ؛گرایانه با قشر فرودسات باود تعام  عنالت ساعظا مها رسو 
َِ   َمتِن »نماود:  تجلی  مایداشت و از آنان رفتار صمیمی فقیران  ََ یتٍر ُمْستِلٍم   اْستَت ِِ تِد   ِبَف َِ َف
 َِ ََ ِه   اْسَت ُه َراض ِبَحقِّ اللَّ ْْ َو َع ُِ َیاَمِة َو  ِِ َه َیْوَم اْل َى اللَّ ِِ یرًا ُمْسِلمًا َل ِِ ْكَرَم َف

َ
 آگاه باشاین هار 1؛... َمْن أ

کاس فقیارى  و هاراسات کس مسلمان فقیرى را تمقیر کننس خنا را تمقیار نماوده 
کنان کاه از او راضای  مسلمان را تکریا کننس روز قیامت در حالی خنا را مالقا  می

 «.است
تَه ِفتي »درباره فقرا چنین سافار  کارده اسات: نامه  در وصیتنیز  علیامان  تَه اللَّ اللَّ

َراِء َو اْلَمَساِكیِن  َِ ْم ِفي َمَعاِیِشُكْم  اْلُف ُِ از خنا بترسینس از خنا بترسینس درباره فقارا و  2؛َفَشاِرُكو
 .«ها را شریک زننگی خود قرار دهین مستمننان. پس آن

برخی افراد زننگی را به سختی ساپری  سدر شرایط کنونی به دلی  مشکال  اقتصادی
کنان حکومات و  مایاقتضاا  منارانه و اقتنا به سانت نباوی کننن. گرایش دین می

حمایات از  علایاماان چنانکه  ؛دینناران از غا و رنج هموطنان خود غاف  نباشنن
 نمود: میبه مالک اشتر توصیه  و  داد میممرومان را در اولویت قرار 

هَ  هَ   اللَّ ْفَلى  ِفي  اللَّ ِة الس  َِ َب ِذیَن َِل ِحیَلَة َلُهْم َو اْلَمَساِكیِن َو   الطَّ ِِ َو ِمَن الَّ ْْ اْلُمْحَتاِجیَن َو َذِوي اْلُبت
تِه ِفیَهتا ِِّ َه َما اْسَتْحَفَظَ  ِمتْن َح ِة َقاِنعًا َو ُمْعَتّرًا َفاْحَفِظ اللَّ َِ َب ِذِه الطَّ َِ ى َفِإنَّ ِفي  َْ ْم از خهدا  3؛الزَّ

منهدان ها که راه  اره ندارند؛ یعنی مستمندان و نیاز طبقه پایین؛ آنباره بترسید، از خدا بترسید، در
کنند و برخی نیهز نیازشهان را  افتادگان. در این طبقه کسانی هستند که نیاز خود را ابراز می کار و از

ها بدون درخواست بخشش کرد. بنابراین بر آنچهه خداونهد در مهورد  سازند و باید به آن پنهان می
 آنان به تو دستور داده، عمل کن.

های یتیا و  از باه دستگیری امان علیدرباره  خنا س از اصماب رسو ابوالطفی  
 گوین:  میسرپرست  بی

سرپرسات را جماع نماوده و سافره  هاى یتیا و بی روزى او را مشاهنه کردن که باه
هااى لذیاذ و  ها را دور هاا چیانه و لقماه مناسبی باز کرده و عس  و سایر نیازمننى

جالاب باود کاه یکای از ناان ماؤثر و چ  ن گذارد. این منظاره آ عس  بر دهان آنان می
چناینس ماورد الطااف علای قارار  اى کا ! من ها یتیا بودن و این»اصمابش گفت: 

                                                           

 .429س ص األمالیمممن بن علی صنوقس . 1
 .52س ص 7 س ج الکافی. مممن بن یعقوب کلینیس 2
  .141س ص تمف العقو  شعبه حرانیس . حسن بن علی ابن3
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   1 گرفتا. می
  ره نیککم دکک آزا ه زآه  یکک    

  
  2 آست زفتاآه  ی  ،زی زیستاآه  چو

 

 محوری  وحدتج( 
که در قالاب امات   همگرایی جهان اسالن استس خنا یکی از انتظارا  مها رسو 

ُقوِن »شود:  اتماد مطرح می واحنه و ُکهْم َفهاتَّ ًة واِحَدًة َو َأَنها َرب  ُتُکْم ُأرَّ و ایان  3؛َو ِإنَّ هِذِه ُأرَّ
امت واحنى است و من پروردگار شما هستا؛ پس از مخالفت فرمان مان  سامت شما
   .«بپرهیزین

حذف هر گونه تبعای  و جانایی نیز آیه فوق به وحن  و یگانگی جامعه انسانی و 
قطرا  باران باا همگرایای  .تمان هستی است قانون حاکا بر سوحن  کنن. عو  مید

مین أدهننس ذرا  بنن انسان با همسویی سالمت بانن را تا ها را تشکی  می خود دریا
 فردگرایای ورسان.  وحان  میباه  سجامعه الهی با تبعیت از قانون  الهای کننن و  می

 ست کاهرو از این ؛انگیزان شونن تفرقهشود امت واحنه طعمه  سبب می سسازی غیریت
 کنن:  قرآن همگان را به همگرایی دعو  می

 
َ
ْعداًء َفت 

َ
ُتْم أ ْْ ِه َعَلْیُكْم ِإْذ ُك ُقوا َو اْذُكُروا ِنْعَمَت اللَّ ِه َجمیعًا َو ِل َتَفرَّ َِ َبتْیَن َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ لَّ

ْعَمِتِه ِإْخ  ِْ ْلَبْحُتْم ِب
َ
و همگی به ریسمان خدا ]قرآن و اسهالم و ههر گونهه وسهیله  4؛واناُقُلوِبُكْم َف 

[،  نگ زنید و پراکنده نشوید! و نعمت )بزرِگ( خدا را بر خود، به یهاد آریهد کهه  گونهه  وحدت
 های شما الفت ایجاد کرد و به برکِت نعمِت او، برادر شدید.  دشمن یددیگر بودید و او میان د 

توانسات جامعاه  سهای وحان  استفاده از مؤلفه قرآن و با تمسک به پیامبر اسالن
نفر عرب سادهس قبائا   کمممن ی»نویسن:  متمن را ایجاد نماین. جان دیون پور  می

جامعه فشرده و با انضاباط  کو برهنه و گرسنه کشور خود  را به ی کپراکننه کوچ
اى معرفای  در میان مل  روى زماین باا صافا  و اخاالق تاازهها را  آننمود و مبن  
 5.«کرد

                                                           

  .29س ص 41س ج بماراالنوار. مممنباقر مجلسیس 1
2. https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab2/sh7  

 .53. مؤمنون: 3
  .103عمران:  . آ 4
 . 31س ص 3 س ج تفسیر نمونه. ناصر مکارن شیرازیس 5
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؛ بنترین بالیی است که ممکن است دامنگیار جهاان اساالن شاود سدر مقاب  اختالف
نازاع )و کشامکش(  1؛َو ال َتناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو َتهْذَهَُّ رَُحُکهْم » فرماین: خناونن می چنانکه

نازاع نخستین اثر زیرا ؛ »نکنین تا سست نشوین و قنر  )و شوکت( شما از میان نرود
و  ؛سستی و ناتوانی و ضاعف در مباارزه اسات سو اختالف مجاهنان در برابر دشمن

    2 .نتیجه این سستی و فتور از میان رفتن قنر  و قو  و هیبت و عظمت شماست

 پیامدهای اختالف و نزاع. 1
اکوریت همناساتان شاوین کاه »فرموده است: مذمت نزاع و درگیری  در علیامان 

که از  است و از تفرقه پرهیز کنین که موجب آفت است. آندست خنا همراه جماعت 
 سچنانکه گوسافنن از گلاه درمانان ؛بهره شیطان است سجمع مسلمانان به یک سو شود

 3.«نصیب گر  بیابان است
درصاند ها   گویای آن است که آن ی خصمانه دشمنان ها سیاست وضع جهان اسالن و
از کارشناساان برجساته  4سدکتر مایکا  برانات .جهان اسالن هستنن ایجاد اختالف در

از مقاماا  ساابش سایا   5سشناسی ساازمان سایا و معااون بااب وود وردز دفتر شیعه
 گوین:  می

 های مفص  به این نتیجه رسینیا که برخاورد مساتقیا و رو در رو باا پس از بررسی
صامیا بار تشیعس ضرر زیادی دارد و امکان پیروزی در آن کا است؛ به همین خاطر ت

وارد عما  شاویا. بار هماین « پشات پارده»آن شن که در این خصوص با رویکرد 
بهاره گارفتیا؛ « تفرقه بینناز و حکومات کان»اساسس از اص  قنیمی انگلیسی یعنی 

یعنی به این نتیجه رسینیا که بایان بار ضان شایعه مانظا و مساتمکاس از رویکارد 
رفته شن که شاایعه کاافر باودن شایعیان رو تصمیا گ از این. افکنی استفاده کنیا تفرقه

گستر  پینا کنن و با تبلیغا  منفی بر ضن این گروهس تشیع از دیگر جوامع اساالمی 
انگیز علیه شیعیان نوشته شود و افارادی  جنا شود. تصمیا گرفته شن که مطالب نفر 

                                                           

 . 46. انفا : 1
 .195س ص 7. ناصر مکارن شیرازیس تفسیر نمونهس ج 2
 .184س تصمیح صبمی صالحس ص نهج البالغة. مممن بن حسین شریف الرضیس 3

4. Michael Brant  

5. Bob Woodwords 
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 1ن.برای این کار اجیر شون

اساالن را در همبساتگی در برابار هاای جهاان  النین راه چااره نابساامانی جما  سین
 گوین:  و می دانن استعمارگران می

وجاوی درماان  سازمان مغز و اننیشه خود را به تشخیص درد اصلی شرق و جسات
ترین درد شرقس جنایی افاراد آن از یکانیگر و  آن اختصاص دادن. دریافتا که کشننه

ادشان در اختالف اسات. شان بر سر اتماد و اتم های آنان و اختالف پراکننگی اننیشه
پس در راه وحن  عقینه و بیانار کاردن آناان در برابار خطار غربای کاه ایشاان را 

  2.دست به عم  زدن استس فراگرفته
راساتی کانان مصایبتی »گویان:  دردمنناناه ماینیز در این زمیناه الغطا  مرحون کاشف

غافا   ابود کننان ویکنیگر را ن ستر از اینکه مسلمانان با دست خود اسفبارتر و دردناک
 3.«یا خود را به نادانی بزننن که دشمنی که آنان را آلت دست خود قرار دهنان باشنن و
های  ملت توانن پیکره واحنی را تشکی  دهن و حالی است که جهان اسالن می این در

اْستَتُووا : »ه اساتفرمود گونه که پیامبر اکرن همان ؛دوست باشننمسلمان با یکنیگر 
َِ َو َِل  َتِل َْ َتِلُفوا َفَت َْ ناه  سبا یکانیگر )در مساائ  ماادى و ماالی( برابار باشاین 4؛ ُقُلوُبُكم  َت

َو : »ه اساتهمانین حضر  فرمود .«هاى شما با ها اختالف پینا نکنن مختلف تا د 
ْم  ُِ بر غیر خود همانا مسلمانان ماننن یک دست در برا 5؛ِإنَّ اْلُمْسِلِمیَن َیٌد َواِحَدٌة َعَلى َمْن ِستَوا

دولات پوشاالی  کبیننان کاه یا مای» :ه استفرموددر این باره  امان«. متمن هستنن
ساط   کاسرائی  در مقاب  مسلمین ایستاده که اگر مسلمین مجتمع بودننس هرکنان یا

 6.«برد او را سی  می ؛ریختنن آب به اسرائی  می

                                                           

 .77091س کن خبر: «تشیعطرحی شون علیه »رسانی حوزهس  . پایگاه اطالع1
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/77091/6603/2689 

س «النین اسنآبادی و اینه اتماد اسالن سین جما »های خبری شیعه )شفقنا(س  المللی همکاری . پایگاه بین2
 .86813س کن خبر: 07/10/1394

https://fa.shafaqna.com/news/86813 

 . 373س ص 2س ج تهی وحن  در اننیشه سیاسی اسالناسترا. سیناحمن موثقیس 3
 .266س ص 2 س ج مجموعة ورانفراسس  . مسعود بن عیسی ابن أبی4
 .104س ص 28 س ج بماراألنوار. مممنباقر مجلسیس 5
 .275س ص 9 س ج صمیفه امان ال ل موسوی خمینیس . سین روح6
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 های ایجاد همبستگی و وحدت راه. 2
که باه برخای کنن   هایی را ارائه می راه سدر جامعه مسلمین اسالن برای ایجاد همبستگی

 :شود ها اشاره می آن

 از تکفیر  پرهیز. 1/2

سنتس عقاینی را به یکانیگر  اه  متأسفانه امروزه بعضی از تننروها از میان شیعیان و
هاای خاونین  ین امر موجب بسیاری از کشمکشاکه واقعیت ننارد و  دهنن نسبت می
  َستِلَم   َمتْن   اْلُمْستِلُم : »ه اساتفرماود خنا رساو در حالی اسات کاه  اینشنه است. 

مسلمان واقعی کسی است کاه مسالمانان دیگار از دسات و  1؛َو َیِدهِ   ِلَساِنِه   ِمْن   اْلُمْسِلُموَن 
در طبیعات فاردِ ماؤمن یگاانگی و نیز معتقن است  سین قطب «.امان باشنن  زبانش در

هاا در  هاس پشتیبان یکنیگر و مندکارنان و همکااری آنهمه با  ؛دارد همکاری وجود
تاوهین و  شایعیان را از اماان صاادق 2کار نیک و جلوگیری از کار ناپسنن اسات.

آمیزی با  رفتار ممبت با ته استو از آنان خواس هدشنان به دیگر مسلمانان برحذر داشت
ِمًْا ِبُكْفٍر َو َمْن   َرَمى  َمْن   َمْلُعوٌن   َمْلُعوٌن » :مخالفان داشته باشنن ْْ ْتِلته  َرَمى  ُم َِ ِمًْا ِبُكْفٍر َفُهتَو َك ْْ  3؛ ُم

که مؤمنی را به کفر ماتها  هر که به مؤمنی نسبت کفر دهن و ملعون است و ملعونس آن
این خطر  نیز رهبر معظا انقالب«. چنان است که وی را به قت  رساننه باشنکننس 

که دشمن در سنگر خودی جا نگیرد. مواظاب  مواظب باشین» ه است:را گوشزد نمود
 ؛باشین که شما به جای تهاجا به دشمن به خودی حمله نکنینس عالا به زماان باشاین

   4.«یعنی دشمن و دوست و عرصه مبارزه را بشناسین

 تعامل اجتماعی. 2/2

 ؛وباط دوساتانه اساتر ایجااد همگرایایس افازایش تعاامال  وراهکارهاای  یکی از
به برکات نظاان نیز امروز کردنن.  گونه رفتار می ه رهبران ما در گذشته اینگونه ک همان

                                                           

س البنایة و النهایاةکویر دمشقیس  اسماعی  بن عمر ابن؛ 234س ص 2 س ج الکافی. مممن بن یعقوب کلینیس 1
 .227س ص 7 ج 

 .253س ص 4س ج فی ظال  القرآن. ابراهیا حسین الشاربی )سین قطب(س 2
 .642س صالنر النظیاالنین یوسف بن حاتا شامیس  . جما 3
 .01/05/1376. بیانا  در دینار مهمانان کنفرانس وحن  اسالمیس 4

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2845 
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 .سنت و شیعیان برقارار شانه اسات تعام  خوبی میان اه  سمقنس جمهوری اسالمی
بازدیانهای دوساتانه و  سنت و علمای شیعه رفات و آمان و دیان و میان علمای اه 

 عالمانه برقرار و  این رونن الممنل ل به نمو مطلوبی رو به افزایش است. 
سنت داشت. مالک بن اناس از ممضار  با علمای اه  ای رفتار پسننینه امان صادق

شای وهیچ چشامی ننیانه اسات و هایچ گ: »ه استگفت و هحضر  بهره برد علمی
 بااد  و ورع برتار از جعفار صاادقنشنینه است کسی از جهت فضا س علااس ع

 گوین:  میسنت  با اه  نیز درباره رفتار امان صادقمعاویه بن وهب  1.«باشن
به حضر  عرض کردن چگونه شایسته است براى ما که با قون خود )یعنی شایعیان( 

نگااه کنیان باه »رفتار کنیا؟ فرماود:  سو مردمانی که با ما آمیز  دارنن و شیعه نیستنن
شاما نیاز  سهاا رفتاار کننان ها پیروى کنین و هار طاور آن ان خود آنان که از آنپیشوای
کننان و بار سار  شان را عیاد  مای ها بیماران به خنا سوگنن آن .طور رفتار کنین همان
هااى  کننن و امانات ها را رعایت می ها حش آن شان حاضر گردنن و در دادگاهیها جنازه
   2.«ها رد کننن ها را به آن آن

                                                           

 .248س ص 4 س ج طالب مناقب آ  أبیشهرآشوبس  . مممن بن علی ابن1
 .636س ص 2 س ج الکافی. مممن بن یعقوب کلینیس 2
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