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 به نام خداوند بخشنده مهربان

 

و متون اسالمى فراوانى سخن از تعاون و هميارى در اسالم، به دليل روشنى فراخون اسالم به آن 

توان تعاون را ويژگى برجسته جامعه اسالمى برشمرد، چندان  اند و مى كه بر آن انگشت گذارده

اى است كه سزاوار  المللى اين مفهوم، نكته اى و بين رسد ولى بيان منطقه ضرورى به نظر نمى

 .تأمل و بحث و بررسى است

اى تحقق پيدا كند بايد شرايط عينى چندى در  سازنده براى اينكه تعاون و هميارى، به شكل مفيد و

هاى انسانى متنوعى را در برگيرد و موانعى كه بر سر راه آن قرار دارد از  آن فراهم آيد و انگيزه

هايى كه تعاون در آنها مؤثر است شناسايى گردد و  ميان برداشته شود و از آنجا، عرصه

 .تر آن، صورت پذيرد راى تحقق هرچه گستردهاى ب هاى دقيق و خردمندانه ريزى برنامه

 

 :شرايط ضرورى

 :شرايط عينى مورد نظر از اين قرارند

زيرا همكارى ناتوان با توانا و يا نيازمند با ثروتمند ; هاى كافى برخوردارى از توانايى: نخست

در روند تمدن اندازى يك پروژه معين مالى، معنايى ندارد لذا امتى كه خواهان مشاركت  مثال در راه

 .هاى معيّنى باشد بشرى است بايد خود داراى امكانات و توانايى

هاى انسانى و  وجود فضاى اعتماد متقابل چرا كه همكارى و هميارى، برخاسته از انگيزه: دوم

برپايه پيوندهاى عاطفى به منظور تحقق هدفى مشترك است كه مسلماً در جّو شّك و ترديد و دروغ و 

 .، فراهم شدنى نيستريا و نيرنگ
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ها و اهداف مشترك، بدون اين جنبه، هيچ نوع همكارى و تعاونى قابل تصور  وجود عرصه: سوم

گانه براى انجام و تحقق هرگونه همكارى و هميارى، كامال  ما برآنيم كه اين شرطهاى سه; نيست

 .ضرورى است

 

 :هاى هماهنگ ارزش

سوق هر جامعه كوچك يا بزرگ به سوى همكارى  هايى است كه بايد براى منظور، آندسته ارزش

 :توان به موارد زير، اشاره كرد در اين زمينه مى. و هميارى مشترك، عموميت پيدا كنند

 

خداوند متعال ; هاى آنان انتقال انديشه آنها و شناخت انديشه :ضرورت گفتگو با ديگران -۱

هاى  تواند با تأمل و انديشه و آفرينش انديشه آنچنان توان و نيروهايى در انسان بوديعه نهاده كه مى

هاى ملموس و تنگ، و تجّرد و كوشش براى تعميم  نو و كشف راههاى دگرگونى و رهايى از واقعيت

پردازى و از اين گونه دستاوردهاى عقل خالق با يارى گرفتن از نيروى خرد و خردورزى،  و فرضيه

هاى غريزى چندى است كه او را به  ن، داراى انگيزههمچنانكه انسا. در مسير اين روند قرار گيرد

خواند و در عين حال به بهبود و اعتالى  ها و شناخت مسايل پيچيده فرامى كنجكاوى در ندانسته

هاى مادى و علمى براى چيرگى بر طبيعت و نيز قدرتهاى اخالقى و معنوى،  نيروهاى عقلى و توان

ال به او امكان و توانايى پل زدن به عقل و خرد و انديشه دهد و در نتيجه خداوند متع سمت و سو مى

 .بخشايد انديشند و گفتگو با آنها از طريق نعمت سمبليك زبان، مى ديگران و براى شناخت آنچه مى
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بنابراين، گفتگو يك حالت انسانى طبيعى است و تأكيد بر آن نيز يك خصوصيت انسانى بشمار 

شود و چنين كشفى، به  هاى مشترك مى جر به كشف عرصهترديدى نيست كه گفتگو من; رود مى

 .انجامد همكارى و هميارى در راستاى تحقق آنها، مى

 

رديف با گفتگوست بدين معنا كه در اين روند، ديدگاههاى  كه طبيعتاً هم :مفهوم شورى -۲

 .شود پيوندد و نقاط ضعف و قوت آنها، روشن مى ديگران به ديدگاه شخصى مى

 

هاى درونى و محدوديت توان و دانش  وقتى فرد، خود و كاستى :نياز به ديگراناحساس  -۳

آورد و به منظور رسيدن به خودبسندگى، راه  خود و نيازش به ديگران را شناخت به آنان روى مى

 .پيمايد همكارى و هميارى با آنانرا مى

 

فهاى حيوانى و مبتذل هرچه اين اهداف واالتر باشد و از سطح هد :وااليى اهداف انسانى -٤

فراتر رود و به مراحل عالى و متناسب با هدفهاى آفرينش انسان و مسير تكاملى وى ارتقا يابد، 

 .گردد احساس لزوم همكارى و هميارى براى تحقق چنان هدفهاى وااليى، بيشتر و عميقتر مى

 

ن به سطح زيرا وقتى عواطف تقويت شوند و نگاه به ديگرا :هاى عاطفى تحكيم جنبه -٥

اى و جهانى ارتقا يابد نه تنها به همكارى و هميارى  برادرى به مفهوم نسبى اجتماعى، دينى، منطقه

 .شود انجامد بلكه در موارد بسيارى به ايثار و فداكارى نيز، منجر مى مى
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انجامد داراى خاستگاههايى  هايى كه به همكارى و هميارى مى بينيم تمامى ارزش بدين ترتيب مى

اند و بنابراين كوشش در جهت جال بخشيدن به فطرت انسان و تجلى آن در رفتارهاى انسانى،  رىفط

 .رود ترين راه تحقق آن بشمار مى ترين و مطمئن ساده

 

 :خاستگاههاى هميارى و تعاون

 :توان براى هميارى، خاستگاههاى زير را برشمرد با توجه به آنچه گفته شد، مى

 

رود زيرا همه اديان  ترين خاستگاه به شمار مى كه به گمان ما كلى :خاستگاههاى دينى: الف

و بويژه دين اسالم ـ آنچنان كه روشن است و ما اشاره گذرايى بدان خواهيم داشت ـ به همكارى و 

خوانند و نويد پاداش اخروى فراوان و در عين حال انعكاس آن بر زندگى دنيايى،  تعاون فرا مى

هميارى و تعادل ميان سطح : يز، ايده عدالت اجتماعى خود را بر دو نكته يعنىخود اسالم ن; دهند مى

و اين بدين . انجامند ـ استوار كرده است زندگى افراد جامعه ـ كه هر دو به همكارى و تعاون مى

معناست كه همكارى و تعاون يا جنبه الزامى دارد و يا داوطلبانه است و در اين صورت عارى از 

 .ايم ترين انگيزه، برشمرده هاى دينى را كلى ه منافع فردى است و لذا انگيزههرگونه شايب

 

مبتنى بر احساسات انسانى مبنى بر لزوم خدمت به بشريت و  :خاستگاههاى معنوى: ب

همكارى با ديگران كه حتى اگر منشاء مذهبى نيز نداشته باشد، احساسات پاك و قابل ستايشى است 

 .هداف بزرگ خود نايل نخواهد شدهرچند در اين صورت به ا
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به اين اعتبار كه اقدام به همكارى با ديگران سرانجام،  :آميز ج ـ خاستگاههاى مصلحت

اى،  كنندگان تمام خواهد شد كه البته ايرادى هم ندارد ولى بايد گفت چنين انگيزه روزى به سود اقدام

تر و  فته، در سطح پايينبيانگر وارستگى اخالقى نيست و نسبت به دو خاستگاه پيش گ

 .ترى قرار داد نظرانه تنگ

 

كه در برخى سازمانهاى مشكوك و نيز كشورهاى استعمارى كه از  :هاى پست د ـ انگيزه

چينى  هاى همكارى براى تحقق اهداف خود از جمله وابسته كردن كشورهاى كوچك يا زمينه برنامه

ندن به هويت فرهنگى آنها سوء استفاده رسا براى استثمار آنها و يا كوشش در راستاى آسيب

 .توان مشاهده كرد كنند، مى مى

هاى پست ـ خطر جد بنا به چارچوب و شكل  واقعيت آنست كه چنين همكارى و تعاونى ـ با انگيزه

هاى نهفته در چنين چارچوبى را  هاى مردم ناآگاه و ناآشنا به عمق توطئه انسانى آن كه توده

شوند كه  هايى آشنا مى آنها هنگامى با پيامدهاى تلخ چنين همكارى. ك استفريبد، بسيار خطرنا مى

اند و در  هاى كمرشكن، شاخه خم كرده در غل و زنجير استعمار گرفتار آمده و زير فشار بدهى

كردند و هرگز باصطالح  هاى زندگى را تحمل مى ها و سختى كنند اى كاش بدبختى آنصورت آرزو مى

 .پذيرفتند ىچنين كمكهايى را نم

 

 :موانع همكارى و هميارى

 :با توجه به آنچه بيان شد، موانع راه نيز روشن گرديد كه مهمترين آنها، دو مانع زير است
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پرستى  گرايى، ديدگاههاى فردى و ادبيات استثمار و طمعورزى و لذت رواج روحيه ماده -۱

گدمال ساختن دستاوردهاى ديگران هرچه بيشتر و تحقق برترى به هر وسيله و قيمت حتى به بهاى ل

هاى خدادادى آنها، چيزى كه امروزه در خصوص  ها و چپاول و غارت نعمت و مكيدن خود ملّت

هاى كشورهاى استعمارى كه عظمت و شكوه كنونى خود را بر دريايى  بسيارى از امكانات و توانايى

 .اند، شاهد هستيم از خون ملتها بنا كرده

دارى و روند چيرگى آمريكا بر  نمود كامل مرحله پيشرفته سرمايهسازى  امروزه، جهانى

سرنوشت ملتها و آمريكايى ساختن روابط سياسى و فرهنگى و اقتصادى و حتى اجتماعى و سرقت 

متمدنانه اميد بشريت به نظامى جهانى سرشار از آزادى و دموكراسى و حمايت از حقوق بشر و صلح 

و در واقع، تبديل آن به جهانى با حاكميّت شركتهاى چند مليتى و و هميارى و همكارى و همبستگى 

اى و ايجاد فضاى زهرآگينى كه جز مفاهيم  گونه رسانه سلطه حقيقى غولهاى اختاپوس

 .در آن راهى ندارد... اى چون جنگهاى پيشگيرانه و  خرابكارانه

نوع همكارى و حتى  وجود ترديد در مقاصد هر طرف كه در واقع مانع اصلى در برابر هر -۲

گفتگوى هدفمند است و بدون ترديد تأثير منفى بسزايى بر گفتگوى تمدنها و گفتگوى اديان و 

 .گفتگوى مذاهب يك دين نيز بر جاى گذارده است

اين شك و ترديدها، معموال تابعى از رسوبات تاريخى و تجربيات تلخ گذشته است و پاك كردن اين 

و . اى نياز دارد هاى مجدانه اى آنها نيز به تالش و كوشش مرحله گذشته يا به فراموشى سپردن

شما : بگو) (۲٥سوره سبأ ـ (» قل ال تسئلون علما اجرمنا و ال نسئل عما تعملون«: اشاره آيه كريمه

دهيد بازخواست  ايم بازخواست نخواهيد شد و ما نيز از آنچه شما انجام مى از آنچه ما مرتكب شده

 .همين ضرورت و به منظور آغاز روند گفتگو در فضايى مساعد و مناسب است به.) نخواهيم شد
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 :اسالم و تعاون

لذا به ; البته در اين مختصر، نبايد انتظار داشت به همه ابعاد همكارى و تعاون در اسالم بپردازيم

 :كنيم هاى مهم موضوع اشاره مى صورت گذرا و طى نكاتى چند تنها به برخى جنبه

 

 :هاى همكارى مشخص ساختن عرصه: نكته يكم

و تعاونوا على البر و التقوى و ال «: پردازد ها مى دومين آيه از سوره مائده دقيقاً به همين عرصه

و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى ) (۲سوره مائده ـ (» تعاونوا على االثم و العدوان

كى به مفهوم هر عرصه انسانى و اخالقى است و شامل ، ني.)كنيد و در گناه و تعّدى دستيار هم نشويد

اين ; شود كه اسالم بدان فراخوانده و تحقق آنها را خواستار شده است همه كارهاى خير و خوبى مى

تعبير، بيشتر گوياى واگذارى تشخيص مصداقهاى آن به وجدان سليم درست همانگونه كه از دو كلمه 

و ) (۱٥۷سوره اعراف ـ (» هم الطيبات و يحرم عليهم الخبائثيحّل ل«: در آيه" خبائث"و " طيبات"

و نيز كلمات .) گرداند براى آنان چيزهاى پاكيزه را حالل و چيزهاى ناپاك را برايشان حرام مى

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن «: در آيه" المنكر"و " المعروف"

به كار : ايد ما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شدهش) (۱۱۰سوره آل عمران ـ (» المنكر

چنانست كه اين آيات . شود برداشت مى.) داريد دهيد و از كار ناپسند باز مى پسنديده فرمان مى

اى  دهند و اين نكته ما را با گستره قرآنى، مستقيماً فطرت و وجدان آدمى را مورد خطاب قرار مى

از يك سو، . سازد كند و در يك عرصه تنگ و محدود، منحصر نمى انسانى ـ جهانى مواجه مى

هاى علمى،  هاى آن در همه عرصه هرگامى كه در آن اعتالى بشريت و پيشرفت تمدن و ارزش
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است و ما موظّف ") البرّ ("فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و جز آن برداشته شود، در شمار كار نيك 

هاى آن  گر، هر اقدامى كه به زيان بشريت باشد و به ارزشبه همكارى در آن هستيم و از سوى دي

ها دامن زند و حقوق انسانى  دار سازد و به دشمنى و خصومت لطمه وارد آورد و مسير آنرا خدشه

است و ما از شركت در آنها منع گشته و به ") منكر("را زير پا گذارد در شمار كارهاى ناپسند 

 .ايم ، فراخوانده شدهايستادگى و مقاومت در برابر آنها

همين معناست كه در هماهنگى كامل با رسالت جهانى اسالم و نيز همسو با ارايه امت اسالم به 

و كذلك جعلناكم امة وسطاً «: ها و مصداق آيه زير، قرار دارد عنوان الگويى نمونه براى همه امت

گونه شما را  و بدين) (۱٤۳ه ـ سوره بقر(» الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً  لتكونوا شهداء على

 .)امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد

 

 :ها تحكيم و تقويت انگيزه: نكته دوم

گذارند و همه احكام دينى در  دانيم كه متون اسالمى، همواره بر فطرت انسانى انگشت مى مى

مربوط به زندگى بشرى [م تربيتى و عبادى و ديگر نظامات نظا; هماهنگى با اين فطرت، قرار دارند

همچنين توجه داريم كه ; كنند بر اين جنبه تأكيد دارند و در راستاى تقويت آن تالش مى ]در اسالم

نظام معرفتى نيز جملگى بر بديهيات فطرى استوار گشته و نظام تشريع هم در جهت ايجاد تعادل و 

اى فطرت، حركت كرده و در نظام اخالقى اسالم، به صورت بسيار برقرارى عدالت در تحقق نيازه

هاى فطرى همكارى و هميارى در  كند و اينها همه، به تقويت انگيزه باشكوهى، تجلى پيدا مى

به رغم اينكه براى كار نيك، انگيزه ايمانى شرط شده است، . انجامد ها مى ترين عرصه گسترده

هاى ايمانى صورت نگرفته  يعنى كار نيك را هرچند با انگيزهمتونى وجود دارد كه نفس اين عمل 
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سوره كهف ـ (» انا ال نضيع اجر من احسن عمال«: دهند از جمله آيه باشد، مورد ستايش قرار مى

اني ال اضيع عمل عامل «: و آيه.) كنيم ما پاداش كسى را كه نيكوكارى كرده است، تباه نمى) (۳۰

من عمل هيچ صاحب عملى از شما را ـ از مرد يا ) (۱۹٥آل عمران ـ سوره (» منكم من ذكر او انثى

وليخش «: گذارد آميز اين نوع كارها را بدون توجه نمى اسالم حتى جنبه مصلحت.) كنم زن ـ تباه نمى

و آنان كه اگر فرزندان ناتوانى ) (۹سوره نساء ـ (» الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم

 .)اى بگذارند بر آينده آنان بيم دارند بايد از ستم بر يتيمان مردم نيز بترسنداز خود برج

رحم كنيد تا «: و )0F۱(».شود كند، رحم نمى كسى كه رحم نمى«: كه فرمود) ص(يا اين سخن پيامبر 

 )1F۲(».مورد رحمت قرار گيريد

 

 فراهم آمدن شرايط الزم: نكته سوم

يابيم كه تمام تالش  هاى اسالم براى زندگى توجه كنيم درمى ريزى هنگامى كه به چگونگى برنامه

هاى الهى و استفاده از هر آنچه كه  هاست تا اين امت، با شكر نعمت اسالم، ارتقاى امت در همه جنبه

اين  انگارى و كفران فراهم آورده است و خوددارى از هرگونه سهلخداوند براى اين امت مهيّا و 

ها، دست باال را داشته باشد  كارى در روند توسعه و توزيع عادالنه در همه عرصه ها و يا ستم نعمت

هاى  ها و امكانات خود در عرصه ها را بيابد و از همه توانايى و شايستگى عنوان بهترين امت

و اتاكم من كل ما سألتموه و ان تعدوا نعمة «: ى قدرت سترگ اقتصادى باشدچالش بهره گيرد و دارا

و از هرچه از او خواستيد به شما عطا ) (۳٤سوره ابراهيم ـ (» هللا ال تحصوها ان االنسان لظلوم كفّار

 پيشه ناسپاس توانيد آنرا به شمار درآوريد، قطعاً انسان ستم كرد و اگر نعمت خدا را شماره كنيد نمى
                                                           

 .اند بخارى، ابوداوود، ترمذى و احمد آنرا روايت كرده -۱
 .ايت كرده استآنرا رو" احمد" -۲
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همچنانكه اسالم هرگونه كوتاهى و شانه خالى كردن در برابر سوق امت به پيشرفت در همه .) است

سطوح را، اخالل در واجبات كفايى قلمداد كرده كه با انجام آن از سوى شمار معينى از مسلمانان، از 

شود و در غير اينصورت، همه امت سزاوار نكوهش و سرزنش و  عهده ديگران ساقط مى

 .رباش استهشدا

تواند متّصف به ضعف باشد بلكه بايد امتى ميانه با تمام مفاهيم دهش و  امِت نمونه هرگز نمى

 .بخشندگى بمنظور امكان تأثيرگذارى مورد نظر، باشد

هاى اسالمى و بويژه تربيت اسالمى، پيش از هر چيز در راستاى گسترش  از سوى ديگر آموزه

و اجتناب از هرگونه شك و ترديد و تهمت و تجسس و غيبت و اتهام اعتماد ميان افراد جامعه اسالمى 

خوانند كه عمل مسلمانان  كنند و بدان فرامى و سعايت و خدشه وارد آوردن به اين اعتماد، عمل مى

خوشبينانه حمل بر صّحت شود و ارتباط با ديگران، همكارى و ايثار و ايفاى حقوق آنان، سرلوحه 

 .قرار گيرد

المللى نيز امت اسالمى، در برخورد با ديگران حتى اگر در شمار مؤمنان نباشند، در  در سطح بين

قل ال * و اِنّا و اياكم لعلى هدى او في ضالل مبين «: كند كمال احترام و رعايت حقوق برخورد مى

ر و در حقيقت يا ما، يا شما ب) (۲٥و  ۲٤سوره سبأ ـ (» تسئلون عما اجرمنا و ال نسئل عما تعملون

ايم بازخواست نخواهيد شد و ما نيز از  بگو شما از آنچه ما مرتكب شده* هدايت يا گمراهى آشكاريم 

و امت در صورتى كه ديگران تن به صلح دهند، .) دهيد بازخواست نخواهيم شد آنچه شما انجام مى

و اگر به ) (٦۱ سوره انفال ـ(» و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على هللا«: بدان تن خواهد داد

مانعى نيز وجود ندارد با ديگران ـ مادام كه اقدام .) صلح گراييدند تو نيز بدان گراى و بر خدا توّكل نما

الينهاكم «: آميزى برقرار گردد آميزى از سوى آنان ديده نشده است ـ روابط دوستانه و مودت توطئه
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سوره (» ياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهمالدين و لم يخرجوكم من د الذين لم يقاتلوكم في هللا عن

خدا شما را از كسانى كه در كار دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون ) (۸ممتحنه ـ 

برقرارى عدالت و رعايت .) دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد اند، بازنمى نكرده

ستضعفين و محرومين و از هر آنچه كه به اشاعه اعتماد قسط، هر دو از اهداف اين امت و دفاع از م

انجامد، از صفات آن بشمار  المللى مى و فراهم آوردن فضاى همكارى و حسن نيّت در سطح بين

المللى به امضا رسيد، اين امت موظف است كه كامال و  اى بين رود و بنابراين چنانچه موافقتنامه مى

 .بند باشد به مصداق وفاى به عهد، بدان پاى

هاى مشترك از طريق گفتگوى آرام حتى با كافران، پرورانده  به عالوه، اين امت به كشف عرصه

، دست همكارى و ]پرستش خداى يگانه[شده و از اهل كتاب نيز خواسته شده تا در موارد مشترك 

ال نعبد االّ هللا و ال  قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان«: يارى به مسلمانان دهند

بگو اى اهل كتاب ) (٦٤سوره آل عمران ـ (» نشرك به شيئاً و ال يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون هللا

جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك : بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه

 ).ا، به خدايى نگيرداو نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خد

 .بينيم كه اسالم، شرايط پيش گفته را به بهترين شكلى، فراهم آورده است و بدين ترتيب مى

 

 سازى فرهنگ: نكته چهارم

هاى همسو با تعاون و همكارى را بشكل  توان گفت اسالم، فرهنگ ارزش بدين ترتيب، مى

ها، اخالق و  تگويى كه فرضيات، شيوهاى، منتشر ساخته و بنيادهاى نظرى جامعى براى گف گسترده

ترين ويژگى را براى مؤمنان در نظر  اهداف مشخص و روشنى دارد، در نظر گرفته و بهترين و عام
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توصيف كرده است و اصل خدمت به ) ۳۸سوره شورى ـ (» امرهم شورى بينهم«گرفته و آنانرا به 

ق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً و رفعنا بعضهم فو«: يكديگر را در ميان آنان مقّرر داشته

ايم  و برخى از آنان را از نظر درجات باالتر از بعضى ديگر قرار داده) (۳۲سوره زخرف ـ (» سخرياً 

و براى بشريت خط واحدى را ترسيم كرده كه از .) تا بعضى از آنها بعضى ديگر را در خدمت گيرند

با رهبرى پيامبران و صالحان در راستاى پدر و مادر واحدى سرچشمه گرفته و با هدايت الهى و 

: دارد آبادانى زمين و جانشينى خدا بر روى آن و با تالش و كوشش سخت به سوى تكامل، گام برمى

اى انسان، حقّا كه تو به سوى ) (٦سوره انشقاق ـ (» يا ايها االنسان انك كادح الى ربك كدحاً فمالقيه«

و در جهت نيل به جامعه پرهيزگار و .) مالقات خواهى كردپروردگار خود بسختى در تالشى و او را 

وعد هللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في االرض كما «: كند عابد، حركت مى

استخلف الذين من قبلهم و ليِمَكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امناً يعبدونني 

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته ) (٥٥سوره النور ـ (» ال يشركون بي شيئاً 

اند، وعده داده است كه حتماً آنانرا در اين سرزمين جانشين خود قرار دهد، همانگونه كه كسانى  كرده

را كه پيش از آنان بودند جانشين خود قرار داد و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان 

.) قر كند و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند تا مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانندمست

كوشد تا آنرا با  كنند و هر يك مى اى است كه همگان وحدت آنرا احساس مى اين راه، مسير يگانه

انى نيز از مفهوم برادرى دينى و برادرى انس; تمامى عناصر پيشرفت و تكامل، مورد حمايت قرار دهد

ـ كارگزار " اشتر مالك"اى كه به  نامه السالم در پيمان حضرت على عليه. همين جا، مايه گرفته است

پيوسته قلبت را «: فرمايد رود، مى ترين سند تاريخى بشمار مى نويسد و برجسته خود در مصر ـ مى

نسبت به مردم همچون  زنهار. از مهر رعيت آكنده و با لطف و محبت ورزيدن به آنان ماالمال كن
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يا : اند گردند، مباش، چه آنان بر دو دسته اى كه براى خوردنشان دنبال فرصت مى جانوران درنده

 ٥۳از نامه شماره .) (روند و يا اينكه در آفرينش همنوع تو هستند ات بشمار مى برادر دينى

 )السالم البالغه حضرت على عليه نهج

ساخت كه اسالم بر مسئله فطرت و ضرورت تجلى بخشيدن به آن در اينجا بايد مجدداً خاطرنشان 

 .گذارد در رفتارهاى انسانى، انگشت مى

 

 برطرف ساختن موانع: نكته پنجم

گرايى  نيازى به توضيح بيشتر درخصوص نقش اسالم در روند دور ساختن انسانها از ماده

قيدتى، و نيز دورسازى آنان از گرايى ع ريزى براى دورسازى آنان از ماده رفتارى در پى برنامه

ديدگاههاى تنگ و آزمندانه و حرص و آز و نفرت و از آنجا دورسازى آنان از هر آنچه كه مانعى در 

جهانشمولى اسالم درست نقطه مقابل جهانى . بينيم رود، نمى راه همكارى و همبستگى بشمار مى

شود و سعى دارد شور و شوق  مىهاى منفى آن ن شدن است و در عين حال شامل هيچ يك از جنبه

هاى سازنده،  بشريت براى نيل به جهان نو و سرشار از عدالت و داد را در سايه همكارى و هميارى

 .به گونه متعادلى سيراب سازد

پيش از اين درباره كوشش اسالم براى نفى شك و ترديد در نيّت افراد تا حد ممكن و گسترش 

فراهم آوردن فضايى مهربانانه و هميارانه، سخن به ميان  اعتماد و عشق و محبت عمومى براى

 .آورديم

 

 المللى دانش روابط بين: نكته ششم
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توان به موارد زير  المللى بر عناصر بسيارى انگشت گذارده كه از جمله مى دانش روابط بين

 :اشاره كرد

 .بندى به اخالق در برخوردها گرايى و پاى الف ـ اصول

المللى و نفى هر گونه ابهام، فريب و  و شفافيّت و صراحت در پيمانهاى بين سازى ب ـ عنصر آگاه

 .كارى و ستمديدگى ستم

 .ج ـ الفت دلها و تحقق هماوايى و همدلى

 .د ـ احترام به پيمانها و قراردادها

هاى بخشش و بزرگوارى و تسامح، كه همگى در  هـ ـ معامله به مثل مثبت يا منفى با ترجيح جنبه

اى ـ به دليل مفهوم  المللى و بطريق اولى منطقه هاى بين ها و هميارى تحقق همكارى كمك به

گسترش پاينده همسايگى و همجوارى كشورها كه آنها را همسايه يكديگر ساخته و همسايگى نيز 

 .داراى حقوق مسلّمى است ـ قرار دارند

 

 :و سرانجام اينكه

ارى و هميارى باشد مشروط بر آنكه هشيار باشد و برآنيم كه امت اسالم بايد، الگويى براى همك

وقتى خداوند متعال اين امت را به قرار گرفتن در كنار حق و خير ; زيانى متوجه خود نگرداند

هاى خود به او را تضمين  خواند مسلماً در صورت توطئه دشمنان يا خيانت آنان، ياورى فرامى

 .كند مى

و * ا للسلم فاجنح لها و توكل على هللا انه هو السميع العليم و ان جنحو«: فرمايد خداوند متعال مى

و الّف بين قلوبهم لو انفقت * ان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك هللا هو الذي ايدك بنصره و بالمؤمنين 
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سوره انفال ـ (» .ما في االرض جميعاً ما الفت بين قلوبهم و لكن هللا الّف بينهم انه عزيٌز حكيم

و اگر * گراى و بر خدا توكل نما كه او شنواى داناست  ر به صلح گراييدند تو نيز بدانو اگ) (٦۱-٦۳

همو بود كه تو را با يارى خود و مؤمنان نيرومند . بخواهند تو را بفريبند يارى خدا براى تو بس است

ى كرد و ميان دلهايشان الفت انداخت كه اگر آنچه در روى زمين است همه را خرج مى* گردانيد 

توانستى ميان دلهايشان الفت برقرار كنى ولى خدا بود كه ميان آنان الفت انداخت چرا كه او  نمى

 .)تواناى حكيم است

 

 

 

 


