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مساله ی فلسطین و همگرایی جهان اسالم

1

زکیه خاکسار

2

چکیده
همگرایــی جهــان اســام بــه یــک صدایــی و همســویی کشــورهای اســامی در
جهــت تامیــن منافــع عمــوم مســلمین اشــاره دارد ،کــه رهایــی فلســطین اشــغالی و
نابــودی رژیــم غاصــب صهیونیســتی بــه عنــوان مســایل اول جهــان اســام ،میتوانــد
القــاء تفرقــه میــان شــیعه و ســنی امــری اســت کــه دامنگیر مســالهی فلســطین نیز شــده
اســت و بــه نظــر میرســد چنانچــه بــرای رهایــی فلســطین تدابیــر عملیاتــی واحــدی
از ســوی ملتهــای مســلمان اتخــاذ نشــود ،بــا ادام ـهی رونــد فعلــی ،در آینــده بــا
چالــش توســعه طلبــی یهــود و همپیمانانــش ،بحرانهــای مهمــی در کل جهــان اســام،
خصوصــا در منطقـهی خاورمیانــه بــه وقــوع خواهــد پیوســت .در ایــن پژوهــش تالش
شــد ،بــا هــدف همگرایــی جهــان اســام ،شــاخصههایی بــرای حمایــت مســلمین در
مســالهی فلســطین ارائــه و بــا اســتفاده از روش تحقیــق کیفــی ،ایــن مهــم دنبــال شــود.
نتیجــه ایــن شــد کــه تنهــا راه احیــاء عــزت و شــوکت مســلمانان و آزادســازی قــدس
شــریف از چنــگال تجــاوز نظــام ســلطه ،حرکــت و حمایــت بیــن المللــی تــودهی
مســلمانان در جهــت منافــع کالن جهــان اســام و کمــک بــه رهایــی فلســطین و
مبــارزه بــا سیاســتهای سازشــکارانهی ســران برخــی کشــورهای اســامی و اتحادیـهی
عــرب ،در قبــال رژیــم صهیونیســتی و امریکاســت.
واژگان کلیدی :فلسطین ،اسرائیل ،همگرایی اسالم

 .1تاریخ دریافت مقاله 1396/1/28 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1396/2/25 :
 .2طلبه سطح سه و کارمند بخش پژوهش مکتب نرجس مشهد

لسا ناهج ییارگمه و نیطسلف ی هلاسم

یکــی از نمودهــای آن باشــد .متاســفانه توطئـهی اســتعمار در تقســیم جهــان اســام و
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بیان مساله
حضــور کمرنــگ مســلمانان در عرصههــای تصمیــم ســاز جهانــی ،بــد رفتــاری،
ســرکوب ،تجــاوز و قتــل عــام مســلمانان در دنیــا آن هــم بــا وجــودی کــه از جمعیــت
نســبتا باالیــی برخوردارنــد ،قــدری تامــل برانگیــز اســت؛ بــه طــوری کــه بــا انــدک
دقتــی در اوضــاع کنونــی جهــان اســام ،نقــاط ضعــف و خالهایــی دیــده میشــود کــه

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

بایــد هرچــه ســریعتر مــورد واکاوی و درمــان قــرار گیرنــد تــا حیــات تازهــای در پیکر
اســام و روح مســلمانان جهــان دمیــده شــود.
هرچنــد کــه دیــن مبین اســام بــه عنــوان متکاملتریــن و مترقیتریــن ادیان آســمانی،
حیــات فــردی و اجتماعــی انســان را بــا افــق ســعادتمندی دنیــوی و اخــروی وی
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ترســیم نمــوده اســت؛ امــا بــه طــور کلــی وضعیــت مســلمانان جهــان ،بیانگــر حکایتــی
تلــخ و دور از شــان پیــروان اســام نــاب محمــدی اســت و مســلمانان غالبــا تحــت
ســلطهی مســتکبران و اســتعمارگران در اســارت جســمی و روحــی بــه ســر میبرنــد
و برخــی همچــون مــردم مظلــوم فلســطین ،میانمــار ،یمــن و  ...قربانــی فجیعتریــن
ظلمهــای ضــد بشــری میشــوند.
بــه راســتی مهمتریــن مســالهی بــرای رهایــی از وضعیــت موجــود و ســیر صعــودی
رشــد و شــکوفایی مســلمانان معاصــر چیســت و چگونــه میتوان زمــام حیاتیتریــن منابع
اقتصــادی مســلمین را از چنــگال غــرب بیــرون کشــید؟ چطــور میتــوان در منازعــات
مختلــف جهــان اســام ،از خواســتههای دیکتــه شــدهی مســتکبران و دشــمنان اســام و
مســلمین رهایــی یافــت؟ و ســواالتی دیگــر از ایــن قبیــل که همگــی گویای چالشــهای
کنونــی جهان اســام اســت.
بــدون شــک راه بــرون رفــت از چالــش ضعــف جهــان اســام را بایــد در نصــوص
دینــی اســام از جملــه قــرآن کریــم جســتجو کــرد آنجــا کــه خداونــد در آیـهی 103
ً َ ََ ُ

َ َ
اعتص ُمــوا ب َحبــل اللــه َج َ
میعــا َو لتف َّرقــوا...؛ همگــی بــه
ِ
ســوره ال عمــران میفرمایــد« :و ِ
ِ
ِ
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ریســمان الهــی چنــگ زنیــد و پراکنــده نشــوید  »..یعنــی همگرایــی و هــم صدایــی
حــول محــور توحیــد و پرهیــز از اختالفــات ،چراکــه تفرقــه همــان عامــل گسســت
و جدایــی مســلمانان و مهمتریــن ســاح دشــمنان در پیشــبرد اهــداف استعماریشــان
میباشــد و البتــه زمینــه ســاز همـهی مصائــب و خــون دلهایــی اســت کــه امــروزه بــر
مســلمانان گوشــه و کنــار دنیــا وارد میشــود .در مقابــل هــر کجــا کــه مســلمانان بــا تکیه
بــر قــوای درونــی خویــش راه مبــارزه را در پیــش گرفتــه و در برابــر زیادهخواهــی
را بدســت آوردهاند.
بنابرایــن ملتهــای اســامی بایــد بــرای احیــای قــدرت و شــوکت مســلمانان در
جهــان ،یکــدل و یکپارچــه در جهــت منافــع کالن جهــان اســام حرکــت کنند و دســت
دشــمنان را از جــان ،مــال ،نامــوس و ســرزمینهای اســامی قطــع نماینــد و در بیعتــی
دوبــاره بــا نبــی اکــرم ،امــت واحــدهی اســامی صــدر اســام را بــار دیگــر تحقــق
بخشــند و بــا احیــای بــرادری اســامی ،رســالت خویــش را در جهانــی نمــودن دیــن
اســام بــه ثمــر برســانند.
بــدون شــک عوامــل بســیاری را میتــوان بــه عنــوان محــور همگرایــی مســلمانان
جهــان در نظــر گرفــت کــه هــر کــدام در خــور توجــه میباشــند؛ مســالهی فلســطین
نیــز میتوانــد بــه عنــوان عاملــی بــرای همســویی و همصدایــی همـهی مســلمانان جهان
مطــرح شــود؛ فلســطینی کــه در اثــر بیتوجهــی مســلمانان و اکثریــت جهــان اســام،
محکــوم بــه ســالها اشــغالگری ،قتــل عــام و تجــاوز شــده اســت و درد و رنــج دفــاع
از بیــت المقــدس را فقــط ایــن ملــت مظلــوم بــه دوش میکشــند؛ در حالیکــه رهایــی
قــدس شــریف ،آرمانــی بیــن المللــی بــرای مســلمین محســوب میشــود و بــدون تردید
همـهی مســلمانان بایــد ســهم خویــش را در ایــن جهــاد مقــدس ایفــا نماینــد و بــا عزم
و ارادهی جــدی تــا نابــودی اســرائیل ،دســت از جهــاد و مبــارزه نکشــند.
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جهانخــواران اســتقامت ورزیدهانــد ،ســربلند و پیــروز بــوده و موفقیتهــای چشــمگیری
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در ایــن پژوهــش اهمیــت فلســطین بــه عنــوان مســالهی اول جهــان اســام
و شــاخصههای همگرایــی مســلمین در ایــن خصــوص مــورد بررســی قــرار
خواهــد گرفــت.
فلسطین؛ مسالهی اول جهان اسالم
خــدای ســبحان در ســورهی مبارکــه اســراء از مســجداالقصی و ســرزمین فلســطین

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

بــه مبارکــی یــاد کــرده و عظمــت آن را گوشــزد میکنــد .بدیــن جهــت قــدس بــرای
مســلمانان یکــی از مقدستریــن نقــاط زمیــن اســت؛ زیــرا نخســتین قبلــه گاه مســلمین
بــوده و معــراج پیامبــر اکــرماز ایــن مــکان آغــاز شــده اســت .همچنیــن ایــن
ســرزمین بــه وســیلهی بســیاری از پیامبــران الهــی ممتــاز گردیــده و انبیــا آن را بنــا کرده
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و در آن ســکونت داشــته انــد و در هــر وجبــی از خــاک آن یــا پیامبــری نمــاز گــذارده
و یــا فرشــته ای وارد شــده و خــدای متعــال را تســبیح نمــوده اســت( .گــروه اقتصــاد)1386 ،

در منابــع اســامی نیــز بــه فضیلــت مســجد االقصــی و اهمیــت آن بــرای مســلمانان
اشــاره شــده اســت .بــه طــوری کــه حضــرت علــی در قداســت مســجد االقصــی

میفرماینــد« :أرب َ َعــه مِــن ُقصــور الجنَّــه فِــی ُّ
الدنیــا ال َمســجد الحــرام و مســجد
الرســول و مســجد بیــت المقــدس و مســجد الکوفــه» چهــار مــکان در دنیــا از

قصرهــای بهشــت هســتند .مســجد الحــرام ،مســجد الرســول ،9مســجد بیــت المقــدس
و مســجد کوفــه» (مجلســی)379 ،1403 ،

َ

الصــا ُه فی َبیـ ُ َ َّ
ُ َ
همچنیــن بــه فرمــوده حضرت علــیَ « 
اله؛ یــک رکعت
ـت المقــدس ألــف ص ٍ
ِ
ِ

نمــاز در بیــت المقــدس معــادل هــزار نمــاز اســت»( .برقــی1371 ،ق )55 ،و رســول اهلل

ََ
َ
نیــز میفرماینــدَ « :مــن أحـ َـر َم مـ َ
المســجد االقصــی إلــی َ
ـن َ
المســجد الحـرام ِب َح َّجــه أو ُعمـ َـره ،غفـ َـر له مــا تقـ َّـد َم ِمن
َ
َّ
تأخــر ؛ هــر کــس از مســجد االقصــی بــه مســجد الحــرام بــرای حــج یــا عمــره
ذ ِنبـ ِـه و مــا
احــرام ببنــدد ،گناهــان گذشــته و آینــدهی او آمرزیــده شــود»( .مازندرانــی)634 ،1429 ،
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در واقــع تقــدّ س بیــت المقــدس نشــان دهنــدهی تعلــق اســام بــه ســالهی
ادیــان توحیــدی پیشــین و جهــان شــمول بــودن آن اســت و البتــه مکــه و مدینــه
در راســتای تأکیــد بــر اســتقالل اســام ،بــه عنــوان دیــن خاتــم اهمیــت بیشــتری
دارنــد.

(تومئــی منصــوری)1385 ،

از طرفــی موقعیــت جغرافیایــی فلســطین ،در طــول تاریــخ ایــن کشــور را بــه
صــورت گذرگاهــی بــرای بســیاری از ملــل دیگــر و تمدنهــای پیشــین درآورده بــود،
فلســطین ســرزمینی اســت عربــی کــه از غــرب بــه دریــای مدیترانــه و از شــمال
بــه جمهــوری لبنــان و از شــرق بــه نهــر اردن و جمهــوری ســوریه و از جنــوب بــه
شــبه جزیــرهی ســینا و قســمتی از مصــر محــدود اســت (کریمــی )1387،37،و در حقیقــت
فلســطین در قلــب خاورمیانــه و جهــان اســام جــای دارد؛ یعنــی در هســتهی مرکــزی
ممالــک عربــی واقــع اســت کــه کشــورهای عربــی آســیا را بــه کشــورهای عــرب
آفریقــا متصــل میکنــد و راه ارتبــاط و اتصــال زمینــی جزیــره العــرب بــه دریــای
مدیترانــه و اقیانوســها و کشــورهای اروپایــی بــه شــمار میــرود .از ایــن رو تاســیس
اســرائیل در فلســطین ،جهــان عــرب را بــه دو بخــش جغرافیایــی تقســیم و راه ارتباطــی
آن را قطــع کــرده اســت( .شــیرودی)25 ،1385 ،

در واقــع طــرح تقســیم کشــورهای اســامی از توطئــه هــای اســتعمار بــود و بــه
دنبــال آن تجــاوز و غصــب ســرزمینهای اســامی بــا اشــغال فلســطین رقــم خــورد
کــه بــدون شــک ایــن ســیطره بــه منظــور نفــوذ در بیــن کشــورهای اســامی و تســلط
بــر منابــع و ذخایــر انــرژی و معدنــی آنــان و از ســویی تفرقــه افکنــی و ممانعــت از
یکپارچگــی جهــان اســام صــورت گرفــت.
بــدون شــک مواضــع مســلمانان در قبــال تجاوزگریهــای رژیــم غاصــب اســرائیل،
نقط ـهی عطفــی در دومینــوی شکســت و یــا پیــروزی مســلمانان خواهــد بــود .لــذا

لسا ناهج ییارگمه و نیطسلف ی هلاسم

چــون ســه قــاره اروپــا ،آســیا و آفریقــا را بهــم پیونــد میدهــد( .وزیــری کرمانــی)158 ،1359 ،
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همگرایــی کشــورهای اســامی در اتخــاذ سیاســتهای حمایتگرانــه از ملــت مظلــوم
فلســطین و بازپســگیری قــدس شــریف از چنــگال متجــاوزان ،نــه تنهــا امــری ضروری
اســت؛ بلکــه بــه جهــت حفــظ منافــع کالن جهــان اســام در ابعــاد مختلــف دینــی،
فرهنگــی ،اقتصــادی ،امنیتــی ،سیاســی و  ...از اوجــب واجبــات میباشــد ،بــه طــوری
کــه در پرتــو آن حتــی فکــر تجــاوز بــه حریــم مســلمانان اقلیتــی در اقصــی نقــاط
جهــان نیــز بــه ذهــن مســتکبران خطــور نکنــد.

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

بنابرایــن مســالهی فلســطین ،مســالهی اول بیــن المللــی اســت و بزرگتریــن وظیفهی
ملتهــا و دولتهــای مســلمان ،حمایــت از ایــن مبــارزات اســت (بیانــات مقــام معظــم

رهــری )1363/3/10،و غــدهی ســرطانی اســرائیل را تنهــا از طریــق همیــن مبــارزات میتــوان

شماره هفتم ،بهار و اتبستان 1396

ریشــه کــن ســاخت و جهــان اســام را از خطــرات مهلــک آن نجــات داد(.بیانــات مقــام
معظــم رهــری)1361/3/10،

شاخصه های همگرایی جهان اسالم در مسالهی فلسطین
فلســطین یکــی از عناصــر تشــکیل دهنــدهی هویــت مســلمانان در خاورمیانه اســت
و از مبــادی اصلــی مــوج جدیــد بیــداری اســامی میباشــد .در جایــی کــه اصلــی
تریــن انگیــزهی اســتعمار غــرب در هجــوم بــه کشــورهای اســامی از مبانــی اعتقــادی
و دینــی نشــات میگیــرد ،در برابــر بایــد جهــان اســام بــا بازگشــت بــه اســام و تمــدن
و هویــت اســامی خویــش و اســامی کــردن مبــارزه بــا صهیونیســم ،بــه جــای عربــی
دانســتن آن ،بــه رویارویــی بــا صهیونیســم جهانــی بپــردازد( .توکلــی)1394 ،

یهودیــان صهیونیســت جماعتــی تروریســت خــون ریــز هســتند کــه معتقدنــد گــروه
برگزیــدهی خــدا بــوده و خداونــد آنهــا را بــر همـهی ملتهــای جهــان برتــری داده اســت
و بــرای آنهــا ارتــکاب هــر نــوع جنایتــی را بــرای رســیدن بــه اهــداف تجاوزگرانهشــان
روا دانســته اســت و از ایــن رو بــه راحتــی انســانها را میکشــند و بــه کــودکان ،زنــان و
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حتــی ســالخوردگان رحــم نمیکننــد ،حــرث و نســل را نابــود میکننــد و ســرزمینها را
غصــب و صاحبــان آن را بــا بیرحمــی تمــام آواره مینمایند(.حمدالفتــاوی)84 ،1385 ،

بــدون تردیــد انتفاضــه کــه در حقیقــت بازگشــت بــه هویــت و ارزشــهای
اســامی را در ســرزمین فلســطین تبدیــل بــه هویــت اســامی آنهــا نمــوده اســت،
از عشــق و شــور و نشــاط مردمــی حکایــت میکنــد کــه عظمــت و عــزت خــود
را در مقاومــت و شــهادت در راه خــدا میجوینــد؛ ملتــی کــه بــه تعبیــر قــرآن خــدای

را اظهــار کنــد؛ مگــر آن کــس کــه مــورد ســتم واقــع شــده اســت( » ...نســاء )148/و
تمامــی مســلمین را بــه دفــاع از آنــان فــرا میخوانــد .جذبـهی ایــن قیــام و مقاومــت
بــه حــدی اســت کــه توانســته تمامــی مســلمانان را در سراســر جهــان بــه حمایــت و
دفــاع از ایــن خیــزش وادارد.

(گــروه اقتصــاد)1386 ،

در حقیقــت مســالهی فلســطین و محــو رژیــم غاصــب اســرائیل از جنبههــای مختلفی
میتوانــد موجبــات همگرایــی مســلمانان سراســر جهــان را در جهــت منافــع مشترکشــان
فراهــم آورد و بــدون شــک یکصدایــی امــت اســامی بــا هــر فرقــه و نــژادی را
میتــوان بــه عنــوان مهمتریــن عامــل در جهانــی ســازی دیــن اســام ،بازدارندگــی
مســتکبرین در ظلــم و ســتم بــه مســلمین و حفــظ منافــع مســلمانان قلمــداد نمــود؛ لــذا
در ادامــه بــه برخــی از شــاخصههای همگرایــی جهــان اســام در حمایــت از رهایــی
فلســطین اشــاره خواهــد شــد.
پاسداشت قبلهی اول مسلمانان

ســرزمین فلســطین و «قــدس شــریف» خاســتگاه پیامبــران و ســرزمین دعوتهــای
آســمانی آنــان بــوده و در هــر وجــب آن ،یــک رســول الهــی گام نهــاده و بــه آن
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ُ َ
ُّ
ُ ُّ
ـوء ِمــن
ســبحان فریادهــای ظلــم ســتیزانهی آنــان را دوســت دارد « الی ِحــب اللــه الجهـ َـر ِبالسـ ِ
َّ
ُ
َ
ـول ِال َمــن ظ ِلـ َـم ..؛ خداونــد دوســت نــدارد کســی بــا ســخنان خــود ،بدیهــای دیگــران
القـ ِ

ســرزمین حرمــت بخشــیده اســت .در قداســت قــدس کــه مرکــز ایــن دعوتهــای
پیاپــی بــوده ،همیــن بــس کــه قبلـهی اول مســلمین و حــرم ســوم (پــس از مکــه و مدینــه) و
از شــرافت و ارج بســیاری برخــوردار اســت( .محدثــی )25 ،1387 ،مســجد االقصــی ،واقــع
در شــهر مذهبــی بیــت المقــدس ،مســجدی اســت کــه از دیربــاز تــا کنــون مــورد
توجــه مســلمانان و دیگــر ملتهاســت .اهمیــت ایــن مــکان مقــدس بــه اندازهــای
اســت کــه میتوانــد بــرای تمامــی مســلمانان جهــان ،مرکــز همگرایــی و نقط ـهای
حرکــت آفریــن باشــد؛ چــرا کــه نبــی مکــرم اســام در ایــن بــاره میفرمایــد:
ّ

َ

َ
التشـ ُّـد ِّالرحــال إل ثالثــه َمســاجد ،مســجد الحــرام ،و مســجدی هــذا و مســجد االقصــی؛ جــز بــه ســوی
«

ســه مســجد یعنــی مســجد الحــرام و همیــن مســجد (مســجد النبــی) و مســجد بیــت
المقــدس آهنــگ ســفر نکنیــد»(دروزه )376 ،1383،و همیــن روایــت بــا ذکــر مســجد بیــت
المقــدس نیــز آمــده اســت.

(مجلســی)28 ،1403،

بــدون شــک چنــان چــه منظــور حضــرت بــرای ســفر بــه ایــن اماکــن مقــدس،
بهــره منــدی معنــوی مســلمانان باشــد ،آن جــا کــه حفــظ حرمــت و قداســت ایــن
مســاجد و دفــاع از کیــان اســام ،مقدســات دیــن و جــان و مــال و آبــروی مســلمین
ســاکن در ایــن مناطــق بــه میــان بیایــد ،بــه طریــق اولــی ســفر کــردن بــه چنیــن اماکنی
اولویــت و ضــرورت پیــدا میکنــد.
ســوره اســراء در آیــات افســاد بنــی اســرائیل ،توجــه خاصــی بــر موضوع «مســجد»
دارد و آن را هــدف مهــم و اســتراتژیک مجاهدانــی میدانــد کــه کیفــر الهــی را در هــر
دو مرحلـهی نبــرد علیــه فســاد بنــی اســرائیل ،بــر یهــود جــاری میســازند؛ بــه طــوری
َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َْ ُُ َْ ْ َ َ ََُ َُ َ
َ
ـوه أ َّول
ـجد كمــا دخلـ
کــه خداونــد فرموده اســت ...« :ف ِإذا جــاء وعــد ال ِْخر ِة ِليســوؤا وجوهكــم و ِليدخلوا المسـ ِ

َمـ َّـر ٍة ...؛  ..و هنگامــی کــه وعــدهی آخــر فــرا میرســد آثــار غــم و انــدوه در چهــرهی
شــما ظاهــر میشــود و آنهــا داخــل مســجداالقصی میشــوند همانگونــه کــه بــار اول وارد
شــدند( » ..ارساء )7/تمرکــز بــر مســجد در هــر دو مبــارزه و اصــرار جنــگ جویــان بــر
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ورود بــه آن در هــر دو مرحلــه ،نشــان میدهــد کــه ایــن مــکان مقــدس ،محــور اصلــی
درگیــری سیاســی -نظامــی یهودیــان و مســلمانان اســت.
رســول اکــرم نیــز بــه مســأله تجهیــز کــردن بیــت المقــدس توســط مســلمین
اشــاره میفرماینــد بــه طــوری کــه از میمونــه مــواله النبــی نقــل شــده اســت کــه «قلــت

يــا رســول ّ
الل أفتنــا فــي بيــت المقــدس فقــال ائتــوه فص ّلــوا فيــه فــإن لــم تأتــوه و
تص ّلــوا فيــه فابعثــوا بزيــت يســرج فــي قناديلــه؛ گفــت یــا رســول اهلل بــه مــا

بگذاریــد و اگــر اســتطاعت رفتــن بــه آنجــا و نمــاز در آن را نداشــتید ،روغــن زیتــی
بــرای آن هدیــه نماییــد کــه در چــراغ آن بیفروزنــد»(دروزه)357 ،1383 ،

بــا دقــت در اخبــار مربــوط بــه مجاهــدان زمینــه ســاز ظهــور حضــرت مهــدی
و در لشکرکشــی و نبــرد تاریخــی آنــان از مشــرق زمیــن بــه ســوی فلســطین ،بــا
هــدف آزادســازی آن از دســت یهــود اشــغالگر در مییابیــم کــه مهمتریــن هــدف
مبارزاتــی ایــن مجاهــدان ،تــاش بــرای رســیدن بــه مســجد االقصــی در فلســطین

اســت( .حمــد الفتــاوی )238 ،1385 ،حضــرت علــی نیــز در ایــن بــاره میفرماینــدَ « :یخـ ُـر ُج
َّ
الشــرق َ ...ی َت َّ
َ
َ ُ ٌ َ َ َ
وجــه الــی بیــت ُالمقـ َّـدس؛ قبــل از قیــام مهــدی
ـل
ِ
رجــل قبــل المهــدی ِمــن اهــل ب ِیتــه ِباهـ ِ

مــردی از خانــدان او در مشــرق زمیــن قیــام میکنــد  ...و بــه ســوی بیــت المقــدس

رهســپار میگــردد».

(ابــن طــاووس)139 ،1416 ،

در روایــات از قــول رســول اکــرم آمــده اســت « َی ُکـ ُ
الم َقـ َّـدسَ ،
ـون فــی َبیــت ُ
بیعــه
ِ

هــدی» (ثقفــی )382 ،1395 ،یعنــی بعــد از آزادی قــدس ،حضــرت مهدی(عــج) ایــن شــهر را
پایتخــت دولــت اســامی قــرار میدهــد و نیروهــای مجاهــد خــود را از ایــن شــهر
بــرای فتــح ســایر مناطــق جهــان و تســلیم آنهــا در برابــر دولــت جهانــی خویــش،
اعــزام مینمایــد.

(حمــد الفتــاوی)292 ،1385 ،

بنابرایــن بیــت المقــدس معاصــر ظهــور امــام زمــان 7از چنــد جهــت مــورد توجــه

لسا ناهج ییارگمه و نیطسلف ی هلاسم

دربــارهی بیــت المقــدس فتــوا دهیــد ،حضــرت فرمودنــد :برویــد و نمــاز را در آن
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قــرار میگیــرد .یکــی از آن جهتهــا ،وقــوع نبــردی بــزرگ در آن ،میــان ســر ســخت
تریــن دشــمن امــام و آن حضــرت اســت( .حاجتــی )1387 ،پــس مســلمانان در هــر ملیــت
و مذهبــی کــه باشــند بایــد در پاسداشــت قبلـهی اول خویــش حرکتــی وحــدت آفریــن
را آغــاز نماینــد و حتــی در صورتــی کــه توانایــی حضــور فیزیکــی و ســفر بــه قــدس
شــریف را نداشــته باشــند بایــد در تجهیــز مســلمانان فلســطین و یــا کمکهــای معنــوی
و دیپلماســی بــرای فشــار بــه رژیــم اشــغالگر قــدس ،یــک دل و یــک صــدا شــوند.

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

تحقق امت واحده (داراالسالم در برابر دارالکفر)

امــت اســامی یــک مجموعـهی عظیــم بــا مســائل مبتــا بــه و دردهــای مشــترک،
بــا دشــمنیهای مشــترک و درمانهــا و راه حلهــای مشــترک اســت ،بــه عبارتــی امــت
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اســامی بــه مجموع ـهای کالن از انســانهای هــم مســلک اطــاق میشــود کــه ورای
ایرانــی بــودن ،مصــری بــودن ،عراقــی بــودن و  ...سرنوشــت مشــترکی دارنــد( .نوایــی)1386 ،

نبــی مکــرم اســام نیــز بــا توجــه بــه شــناخت کامــل خویــش از قبیله ســاالری
عــرب و بــه طــور کلــی تفاوتهــای ذاتــی میــان مســلمانان بــا ارائــه تعابیــری دقیــق
از ایــن اختالفهــا ،نــه تنهــا تضادهــای قبیل ـهای و نــژادی را عاملــی بــرای جدایــی
و تفرقــه معرفــی نمیکننــد ،بلکــه وجــود ایــن تنــوع نــژاد ،قبیلــه و فرهنــگ را ابــزار
برقــراری قرابــت دینــی معرفــی میکننــد( .ارجمندفــر )1387 ،و در حدیثــی معــروف ضمــن
اشــاره بــه اختــاف ســرزمینهای اســامی ،ایــن تفاوتهــا را رحمــت الهــی دانســته
و میفرماینــد« :اختـ ُ
ـاف أ َّمتــی َرح َمــه» (بحرانــی )869 ،1374 ،یعنــی چــه بســا تفــاوت هــای

فــردی و گروهــی مســلمانان زمین ـهی رشــد و شــکوفایی آنــان را فراهــم آورد .البتــه
در تفکــر دینــی هرگــز مــراد از وحــدت کنــار گذاشــتن ســایر مذاهــب نیســت ،بلکــه
وحــدت اســامی بــه کارگیــری ابــزار تحقــق امــت واحــده ،بــه عنــوان یــک آرمــان
نهایــی در ســطوح جوامــع در جهــان اســامی خواهــد بــود .اســام آمــاده اســت تــا
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تمــام ملــل دنیــا اعــم از عــرب ،عجــم ،تــرک ،فــارس و  ...همــه را بــا هــم متحــد کنــد
و یــک امــت بــزرگ بــه نــام امــت اســام را در دنیــا برقــرار کنــد( .قاســمی)1393 ،

بــدون شــک تشــکیل چنیــن قدرتــی در عصــر حاضــر کــه بتوانــد تکثیــر دولتهــا
را نیــز برتابــد و در عیــن حــال بســتر را بــرای حکومــت جهانــی اســام آمــاده ســازد،
احیــای پدیــدهی امــت اســامی اســت .بــر اســاس آموزههــای قرآنــی ،جهــان هســتی
و افــراد انســانی را خــدای یگانــه آفریــده اســت و خلقــت انســان نمــودی از روح
از ســوی دیگــر آیــات قــرآن اجــازه نمیدهــد کــه قومیــت منشــاء بــه وجــود آمــدن
اجتمــاع باشــد و تشــکیل یــک اجتمــاع بــر ایــن اســاس قــرار گیــرد ،زیــرا ایــن عامــل
ســبب پراکندگــی و تشــتت انســانها میشــود .ایــن دو نگــرش قــرآن ،بــه ایــن حقیقــت
منجــر میشــود کــه بشــر ،جامع ـهی واحــدی تشــکیل دهــد کــه دیگــر بــرای ابعــاد
جغرافیایــی و قلمروهــای سیاســی ارزش قائــل نشــود؛ بلکــه همــه جهانیــان را بــه یــک
دیــن فــرا خوانــد .ایــن آمــوزه وحــدت گــرا و شــمول گــرای اســام جهــت تحقــق
بخشــیدن بــه فراینــد جهانــی شــدن ،خــود مســتلزم تشــکیل امــت واحــد اســت و بــر
اســاس آموزههــای قرآنــی امــت بــه گروهــی اطــاق میشــود کــه هــدف واحــد آنــان
را گــرد هــم آورده اســت ،ایــن موضــوع در خصــوص امــت اســامی عبــارت اســت
از «نظــم جهانــی محصــور در جماعتــی کامــل از مســلمانان ســاکن کــره زمیــن کــه بــا
تعهــد نســبت بــه آموزههــای اســام متحــد شــدهاند» (کاشــفی)225 ،1387 ،

إن
قــرآن کریــم نیــز مســلمانان را بــه امــت واحــده تعبیــر نمــوده و میفرمایــد َّ « :
ُ
َ
ـدة و َأنــا ر ّب ُكــم َف ُ
اعبــدون؛ همانــا ایــن امــت شــما ،امــت واحدهــای
واحـ
ـذه ّأمتكـ 
هـ ِ
م أمــة ِ

اســت و مــن پــروردگار شماهســتم ،پــس مــرا پرســتش كنيــد( ».انبیــاء )92/پیامبــر
نیــز پــس از هجــرت بــه مدینــه ،وحــدت سیاســی -اجتماعــی را بــر پای ـهی اخــوت
ایمانــی برقــرار ســاخت و نشــان داد کــه وحــدت حقیقــی ناشــی از الفــت و وحــدت

لسا ناهج ییارگمه و نیطسلف ی هلاسم

خداونــدی اســت کــه بــه ســوی او نیــز بازگشــت میکنــد.
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بیــن جانهــا و قلبهاســت( .ســیدی )1386 ،بــه همیــن منظــور رســول اکــرم تدویــن

َ
َ
َ َ َ ٌ
ُ
ُ َ َّ
ومنیــن
منشــور مدینــه را ایــن گونــه شــروع کردنــد« :هــذا ِکتــاب ِمــن محمـ ِـد بــن عبداللــه ن ِبــی الم ِ
ُ ّ
َ َ َ
َ َ
َ
ََ
َُ
دون ّالناس؛ این نوشــته ای اســت
قریــش و یثـ ِـرب و مــن تبعهــم و ل ِحــق ِبهــم و ج ِاهــد معهــم انهــم امــه واحده ِمــن ِ

از محمــد پیامبــر میــان مومنــان و مســلمانان از قریــش و یثــرب و کســانی کــه از
آنــان پیــروی کــرده و بــه آنهــا ملحــق شــدهاند و بــا آنــان در جهــاد شــرکت نمــوده
باشــند( ».احمــدی میانجــی)15 ،1419 ،
انــد .اینــان جــدای از ســایر مــردم ،امــت واحــد می
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در حقیقــت تشــکیل امــت واحــده اســامی لزومــا و در ابتــدای امــر ،بــه معنــای این
نیســت کــه مرزهــای جغرافیایــی حــذف گردیــده و همـهی ســرزمینهای اســامی بــا
مرکزیــت واحــد اداره گردنــد ،بلکــه بــه ایــن معناســت کــه همــه مســلمانان کــه قریــب
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یــک ســوم جمعیــت دنیــا را تشــکیل میدهنــد ،بــر مبنــای نقــاط مشــترک خــود ،در
عمــل اجمــاع کــرده و هماهنــگ بــا هــم در جهــت عملیاتــی کــردن آرمانهــای قــرآن
و رســول و منافــع دنیــای اســام بــه حرکــت در آینــد .چــه اگــر ظرفیــت عظیــم
دنیــای اســام و غنــای تفکــر و اندیشــهی اســامی بــا هــم ســویی و هــم گرایــی
مســلمانان همــراه گــردد ،قطعــ ًا فضــای بیــن المللــی را دســتخوش دگرگونیهــای
عمیــق خواهــد کــرد( .شــجاعی)1389،

بنابرایــن اختالفــات مذهبــی بــه هــر شــکل و بــه وســیلهی هــر عاملــی کــه ایجــاد
گــردد در بســیاری مــوارد ،نزاعهــا و یــا جنگهــای ویرانگــری را بــه دنبــال خواهــد
داشــت و عــدم توفیــق مســلمانان در جهانــی ســاختن دیــن اســام بــه شــکل ملمــوس
محصــول همیــن نزاعهــای درون دینــی اســت و طــی قــرون اخیــر سیاســت تفرقــه
بینــداز و حکومــت کــن چــه در عمــل و چــه در اندیشــه ،از سیاسـتهای قدرتهــای
اســتعماری بــوده تــا میــان صفــوف واحد مســلمانان شــکاف ایجــاد نمایــد( .رفیعــی)1387 ،

لــذا اتحــاد امــت اســامی در دفــاع و حمایــت از فلســطین اشــغالی میتوانــد عامــل
بســیار مهمــی بــرای خنثــی ســازی توطئــه هــای دشــمنان در القــاء دشــمنی بین شــیعه و
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ســنی و نمایانگــر همگرایــی جهان اســام در برابــر متجاوزان و مســتکبران جهانی باشــد؛
چــرا کــه تنهــا دولــت شــیعی جهــان یعنــی ایــران بــه عنــوان بزرگتریــن حامی مســلمانان
اهــل تســنن در فلســطین ،ســمبلی از ایــن حرکــت وحــدت آفریــن بــوده و هســت و
چنانچــه ســایر دولــت هــای عربــی و اســامی نیــز در کنــار یکدیگــر بــه پشــتیبانی از
فلســطین ،سیاســت هــای همگرایانهــای اتخــاذ نماینــد و در ایــن راه اســتقامت بورزنــد؛
بــرای اســرائیل چارهــای جــز عقــب نشــینی و شکســت زود هنــگام باقــی نمیمانــد و
صیانت از ارزشهای الهی و انسانی

یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای قــوم یهــود ،دشــمنی بــا اهــل ایمــان اســت
بــه طــوری کــه موجودیــت و بقــای ایــن گــروه ،بــه مخالفــت ،توطئــه و ســرکوب
مســلمانان در طــول تاریــخ بســته اســت .از ایــن رو از دیــدگاه قــرآن ،یهودیــان

َ َّ َ َ َّ َّ
ََ
ـداو ًة ل َّلذيـ َ
النــاس َعـ َ
ـن
بیشــترین دشــمنی را بــا مومنــان داشــته انــد« :لت ِجــدن أشــد
ِ
ِ
َ َّ
ْ
َ َْ َُ
ُ
ـركوا...؛ بــه طــور مس ـ ّلم ،دشــمن تریــن مــردم بــا مومنــان
َآمنــوا ال َي ُهــود َو الذيــن أشـ

را ،یهــود و مشــرکان خواهــی یافــت» (مائــده )82/و تاریــخ اســام بــه خوبــی گــواه ایــن
حقیقــت اســت زیــرا در بســیاری از صحنههــای نبردهــای ضــد اســامی ،یهودیــان بــه
طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم دخالــت داشــتند و از هــر گونــه کارشــکنی و دشــمنی
خــودداری نمیکردنــد( .پــاک نیــا تربیــزی)1387 ،

صهیونیس ـتها بــه ایــن مطلــب پــی بــرده انــد کــه اســام واپســین دیــن آســمانی
و کامــل تریــن ادیــان موجــود اســت و اگــر بــه اصــول و مبانــی آن عمــل شــود ،منافــع
مســتکبران بــه ویــژه صهیونیسـتها بــه خطــر خواهــد افتــاد؛ بــه ایــن جهــت بــا تمــام
قــوا بــه مبــارزه بــا ادیــان الهــی بــه ویــژه اســام پرداختنــد .خداوند در قــرآن نیــز خطاب

َْ َ ْ
َ َ ْ َ
ُ
ـن ت ْرضى عنــك ال َي ُهــود َو
بــه رســول اهلل 9بــه ایــن مســاله اشــاره نمــوده و میفرمایــد« :و لـ
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منافــع مســلمانان جهــان نیــز از تــاراج اســتعمارگران محفــوظ خواهــد مانــد.
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َ

َ

َّ

َّ
ى َح َّتــى ت َّتبـ َ
ـع ِمل َت ُهـم؛ یهودیــان و مســیحیان از تــو خرســند نخواهند شــد مگر
ال النصــار 
ِ

ن آنهــا در آیــی» (بقــره )120/همچنیــن در آیهــای دیگــر اینگونــه آمــده
ایــن کــه بــه آیی ـ 
ُ

ُ َُ

ُ

ُ

ْ َ ُ
ـم َعـ ْ
اســتَ « :و ال َيزالـ َ
ـن دينكـ ْ
ـم َح َّتــى َي ُر ُّدوكـ ْ
ـون ُيقاتلونكـ ْ
طاعوا؛ آنــان همچنــان
ـم ِإ ِن اســت
ِ
ِ
ضــد شــما بــه نبــرد میپردازنــد تــا بتواننــد شــما را از دینتــان جــدا کننــد»( .بقــره)217 /

بنابرایــن هــدف آشــکار اســت و آنــان قصــد دارنــد بــا از میــان بــردن اســام،
مســلمانان را بــار دیگــر بــه ســمت کفــر و شــرک ببرنــد بــه همیــن منظــور

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

صهیونیسـتها شــالوده فراماســونری جدیــد را در قــرن هجدهــم میــادی بنــا نهادنــد
و بــه اعتــراف خــود آنهــا ،ســازمانهای فراســونری را بــرای تضعیــف ملتهــا و
برتــری بــر ایشــان ایجــاد کردنــد .اصــوال صهیونیســتها بــه هیــچ دینــی –حتــی
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دیــن یهــود -پایبنــد نیســتند و ادیــان را بــه طــور کلــی خرافــی ،پنداربافــی و موهــوم
میداننــد و یکــی از هدفهــای آنــان دیــن زدایــی اســت .در واقــع صهیونیســتها و
فراماســونها از مخالفــان سرســخت ادیــان و باورمندیهــای دینــی هســتند .آنهــا بــه
ظاهــر مبــارزه بــا خرافــات و کهنهپرســتی را از اهــداف خــود وانمــود میکننــد لیکــن
ســتیز بــا ادیــان بــه ویــژه دیــن اســام از برنامههــای اســتراتژیک آنــان اســت و از
بزرگتریــن و آرمانیتریــن خواســتههای آنــان رواج دادن مــادی گرایی(ماتریالیســم) و پــس
رانــدن اندیش ـههای ســازنده و آزادی بخــش دینــی میباشــد .انــکار صانــع ،وحــی و
نبــوت ،نیــز انــکار بقــای ارواح و بهشــت و دوزخ و انــکار جهــان مــاوراء الطبیعــه و
فرشــتگان از اندیشــههای زیربنایــی صهیونیســتها و فراماسونهاســت( .روحانــی)1390،

در واقــع اصــل اساســی پروتــکل یهــود که عامــل تدوین آن «ســازمان فراماســونری»
ـر توفیــق خود
اســت ،زدودن دیــن از جوامــع بشــری بــه شــمار مـیرود .صهیونیســم سـ ّ

را در ایــن مســأله میدانــد و میکوشــد کــه ایــن مهــم را بــه انجــام برســاند .آنــان
میگوینــد :از همیــن رو الزم اســت کــه مــا ایمــان بــه مذهــب را ریشــه کــن نماییــم...
و بــه جــای آن ،ارقــام ،محاســبات و موضوعــات مــادی را جایگزیــن ســازیم  ....تــا
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تمــام ملــل در صــدد منافــع خصوصــی خــود بــر آمــده و بــرای اغــراض شــخصی
مبــارزه نمــوده و توجهــی بــه دشــمن مشــترک خــود نداشــته باشــد( .جدیــد بنــاب،1386 ،

 )57همچنیــن بایــد خصایــص خــوب انســانی ماننــد حیــا ،شــرم ،نجابــت ،شــرافت،
عصمــت ،نامــوس و تقــوی را بــه وســیلهی قهرمانــان ،هنــر پیشــگان ،خواننــدگان،
مربیــان ،آموزنــدگان و ادارات آمــوزش و پــرورش در هــر کشــور از مغزهــا بیــرون
کشــید؛ زیــرا در اجتمــاع امــروز ایــن چیزهــا مفهومــی ندارنــد( .وزیــری کرمانــی)277 ،1359 ،

تضــارب و نهایتـ ًا جنــگ بیــن قــوای اســامی ،نابــودی هویــت ملــی جوامــع بشــری به
ویــژه مقابلــه بــا ایمــان انســانهایی اســت کــه مصمــم هســتند از هویــت دینــی و ملــی
خــود ،شــرافتمندانه دفــاع کننــد و غلبــه بــر فرهنــگ و ارزشهــا و اصالتهــای جهــان
اســام را بــرای دیکتــه کــردن تعریــف خــود و شــکل دهــی هویــت جهانــی بــر پایـهی
اندیشــه ســکوالر دنبــال میکنــد( .صیــاد نــژاد)1387 ،

در همیــن راســتا دولــت اســرائیل ،اولیــن دولتــی بــود کــه فرقـهی ضالـهی بهائیــت
را بــه عنــوان یــک دیــن بــه رســمیت شــناخت و ســرزمین فلســطین را بــه عنــوان مرکز
اصلــی جامعـهی بهائیــت پذیرفــت و حامــی و پناهــگاه آنــان شــد( .نصــوری)1385 ،

اگــر چــه کــه دشــمنان هــر چنــد بــا قشــون و قــدرت بســیار خــود بتواننــد
تمــام ســاحهای تبلیغاتــی ،اقتصــادی ،نظامــی ،فرهنگــی ،صنعتــی ،غذایــی ،علمــی
را در چنــگ بگیرنــد؛ نمیتواننــد دیــن خــدا را ریشــه کــن کننــد .بــا وجــود ایــن،
مســلمانان نیــز وظایفــی بــر عهــده دارنــد و نبایــد از کــردار و رفتــار دشــمنان غافــل
بماننــد( .علــی جدیــد بنــاب )75 ،1386 ،بلکــه بایــد بــا یــک نظــام متحــد و منســجم ،در برابــر
متجــاوزان بــه دیــن الهــی ،قیــام نماینــد.
بنابرایــن حمایــت از فلســطین بــه عنــوان شــاخصهی همگرایــی جهــان اســام،
عامــل بســیار مهمــی در ریشــه کــن کــردن توطئههــای صهیونیس ـتها و هجمههــای
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در حقیقــت ناتــوی فرهنگــی آنــان ،اهدافــی چــون چنــد دســتگی و تقابــل و
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اعتقــادی آنــان نســبت بــه اســام و منحــرف کــردن مســلمانان از معــارف ناب میباشــد
و کشــورهای اســامی بــا لبیــک گفتــن بــه نــدای ملــت فلســطین و اتخاذ سیاسـتهای
حمایــت کننــده از انتفاضــه ،عــاوه بــر تامیــن منافــع مــادی و دنیــوی عمــوم مســلمین،
در جهــت بهرهبــرداری معنــوی و اخــروی ناشــی از پیــاده شــدن اســام حقیقــی و
ســیطرهی آن در جهــان نیــز ،گامهــای موثــری برخواهنــد داشــت.

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

وجوب جهاد دفاعی و حمایت از مظلوم

اســام ،ســعادت انســان در کل جامعــهی بشــری را یکــی از اهــداف خــود
برمیشــمارد و اســتقالل ،آزادی و عدالــت اجتماعــی را حــق هم ـهی انســانها میدانــد.
بــر همیــن اســاس هیــچ مســلمانی نمیتوانــد نســبت بــه تجــاوز بــه حقــوق انســانها و
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مظلومیــت بیگناهــان بیتوجــه باشــد( .شــجاعی )1389،ایــن مهــم وظیفـهی بشــر دوســتانهی
هــر مســلمانی نســبت بــه هــر انســانی اســت و آن جــا کــه عــدهای مســلمان مظلــوم
واقــع میشــوند ،ایــن مســئولیت خطیــر اهمیتــی مضاعــف پیــدا میکنــد بــه طــوری کــه
حضــرت ختمــی مرتبــت 9نیــز در ایــن بــاره میفرماینــد:

ً
ـا ینادی یا َللمســلمین َف َلم َیجبـ ُـه َف َ
صبـ َـح و َلــم َی َهتـ َّـم بامور المســلمینَ ،فلیـ َ
« َمــن َا َ
لیس
ـس ِب ُمسـ ِـل ٍم و َمن َسـ ِـم َع رجـ
ِ

ِب ُمســلم؛ هــر کــس صبــح کنــد در حالــی کــه نگــران امــور مســلمانان نباشــد ،مســلمان

نیســت و هــر کــس نــدای مســلمانی را بشــنود کــه یــا للمســلمین و جــواب او را
ندهــد ،مســلمان نیســت( ».کلینــی)164 ،1407 ،

یعنــی شــرط پذیــرش حقیقــی اســام ،رســیدگی بــه امــور مســلمانان و دغدغــه
منــدی بــرای ســعادت امــت اســامی اســت و در ایــن میــان ،امــت اســامی مــاک
عمــل قــرار گرفتــه و اســام دینــی جهانــی اســت و مســلمان نیــز بایــد اندیش ـهای
جهانــی داشــته باشــد تــا بتوانــد در جهانــی شــدن دیــن اســام ،نقــش ایفــا کنــد.
در واقــع مرزبندیهــای جغرافیایــی از ترفندهــای دشــمنان و ســاطینی اســت

79
کــه ســابق ٌا بــر امــت اســامی تحمیــل شــده و هرگــز نبایــد مانــع بســط و گســترش
روحیــهی جمعــی مســلمانان سراســر جهــان شــود چــرا کــه اســام بــر قلبهــا
ســیطره داشــته و مرزبنــدی جغرافیایــی در آن جایــی نــدارد .لــذا مســالهی فلســطین
از لحــاظ اســامی بــرای هم ـهی مســلمانان یــک مســالهی اساســی و یــک فریضــه
اســت .هم ـهی علمــای شــیعه و ســنی ،گذشــته و قدمــا ،تصریــح دارنــد کــه اگــر
بخشــی از میهــن اســامی در تصــرف دشــمنان اســام قــرار گرفــت ،اینجــا وظیفـهی
وجــوب عینــی جهــاد دفاعــی درقضی ـهی فلســطین واضــح اســت .جهــاد ابتدایــی
واجــب کفایــی اســت؛ امــا در غیــر ایــن مــورد جهــاد دفاعــی کــه اظهــر مصادیــق
دفــاع هــم هســت ،واجــب عینــی

ای)265 ،1392 ،
اســت (.خامن ـه

بنابرایــن هرکــس هرطــور و بــه هرکیفیتــی کــه میتوانــد در قبــال مســالهی فلســطین
وظیفــه و مســئولیت دارد .از جملــه مانورهــای عظیــم مســلمانان در حمایــت از ملــت
مظلــوم فلســطین علیــه اشــغالگران صهیونیســتی ،آخریــن جمعـهی مــاه مبــارک رمضان
یعنــی روز قــدس اســت کــه بــا تدبیــر بنیانگــذار انقالب اســامی جهــت هــم پیمانی با
تمــام ملتهــای اســامی در ایــن جهــاد مقــدس تــا نابــودی غــدهی ســرطانی اســرائیل
بنــا نهــاده شــد .در واقــع روز قــدس ،روز آزمایــش بــزرگ ملتهــای مســلمان اســت؛
آن روزی اســت کــه ملتهــای مســلمان بیواســطهی مقامــات رســمی ،حرفشــان را در
دنیــا مطــرح میکنند(بیانــات مقــام معظــم رهــری )1384/7/29،یعنــی روز تصمیــم و همت گماشــتن
بــر فداکاریهــا و پیروزیهــای آینــده اســت( .بیانــات مقــام معظمــم رهــری)1359/5/17 ،

ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار

اســتکبار ســتیزی بــه معنــای عــدم پذیــرش اســتکبار و ســلطهی کافــران ،یکــی

َ
َ َ َ
جعــل
از ارزشهــای اســام اســت؛ چنانچــه در قــرآن کریــم آمــده اســت ..« :ولــن ی

لسا ناهج ییارگمه و نیطسلف ی هلاسم

همــه اســت کــه دفــاع کننــد تــا بتواننــد ســرزمینهای غصــب شــده را برگرداننــد.

80
َ

ً

ُ
المومنیـ َ
ـه للکافریـ َ
ـن َعلــی ُ
ـن َســبیال؛ ..خداونــد هرگــز راهــی بــرای تســلط کافــران
اللـ ِ
ِ

بــر مومنــان قــرار نــداده اســت» (نســاء )141/بنابرایــن مســلمانان و مومنــان نبایــد ســلطهی
کافــران را بــر خــود بپذیرنــد ،بلکــه بایــد در مقابــل اســتکبار و ســلطهی آنــان بایســتند
و مقاومــت کننــد( .ابوطالبــی)1384 ،

از آن جــا کــه اســام دینــی متکامــل و اجتماعــی اســت و ســامت فــرد را در
گــرو ســعادت جامعــه میدانــد ،همــگان را بــرای برقــراری آرامــش و ثبــات اجتماعــی

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

َّ
ـن
در جامعــهی اســامی فــرا میخوانــد لــذا خداونــد در قــرآن میفرمایــدِ « :إ َّن ال ِذيـ َ 
ُ َ ُّ َ َّ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َّ
ـة
الئكــة أل تخافــوا و ال تحزنــوا و أب ِشــروا ِبالجنـ ِ
قالــوا ربنــا اللــه ثــم اســتقاموا تتنــزل علي ِهــم الم ِ
َّ
ُُْ ْ ُ َ ُ
ـدو ن؛ كســانى كــه گفتهانــد پروردگارمــان خــداى يكتاســت و ســپس
ال ِتــي كنتــم توعـ
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پايــدارى كردهانــد فرشــتگان بــر آنهــا فــرود آينــد كــه بيــم مداريــد و غــم مخوريــد و
بــه بهشــتى كــه بــه شــما وعــده دادهانــد شــادمان باشــيد»(.فصلت)30/

یعنــی امــت اســامی چنانچــه پــس از ایمــان بــه خــدا ،در برابــر هجمههــا و
توطئههــای دشــمنان و ســختیها و مشــکالت اســتقامت بورزنــد؛ پــس ثمــرات ایــن
اســتقامت ورزی در دنیــا نیــز شــامل آنــان خواهــد شــد و نبایــد از ایســتادگی در
برابــر قدرتهــای جهــان خــوار هراســی بــه دل راه دهنــد و البتــه همــواره بــا رصــد
کــردن اوضــاع ســایر مســلمانان ،از رخنـهی هــر نــوع گزنــد و آســیبی کــه منجــر بــه
تضعیــف تــوان روحــی و یــا تــوان دفاعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و  ...امــت اســامی
شــود ممانعــت کننــد.

َ ُ
يديكــم َف ْ
َ
ــإن
الله بأ
ــبيل ِ
حضــرت علــی در ایــن زمینــه میفرماینــدِ « :
جاهــدوا فــيس ِ
ُ َ
ُ َ
ُ ُ ُ
ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ ْ َ
لوبكــم؛ در راه خــدا بــا دســتها (و
لــم تقـ ِـدروا ف ِ
جاهــدوا ِبأل ِســن ِتكم فـ ِـان لــم ت ِقــدروا فجاهــدوا ِبق ِ

جوارحتــان) جهــاد و مقابلــه کنيــد و اگــر نتوانســتيد بــا زبانتــان و اگــر نتوانســتيد(الاقل) بــا
دلهايتــان مجاهــده

نمائيد(نســبت بــه دشــمن احســاس دشــمني و انزجــار داشــته باشــید)» (.نــوری)16،1408 ،

یعنــی اســام بــرای ایجــاد و حفــظ شــوکت و عــزت اســام و مســلمین بــه جهــاد

81
زبانــی و قلبــی و یــدی و بــذل مــال و جــان در ایــن راه امــر نمــوده و عــزت مســلمین
را تنهــا در گــرو داشــتن روحیهــی جهــادی و در صــورت لــزوم ،جهــاد و پیــکار
بــا دشــمنان میدانــد؛ چــرا کــه اســام دیــن مجاهدپــرور اســت و شــعار «هیهــات
ّ َ ّّ
ِمنــا الذلــه؛ تــن بــه خــواری و ذلــت دادن ،از مــا بــه دور اســت» (ابــن شــعبه ح ّرانــی،1404 ،

 )58حســین بــن علــی ســرلوحه و نمــاد مقاومــت اســامی اســت؛ لــذا حضــرت
علــی  ذلــت ،خــواری ،تســلیم و ســازش را از مســلمانان برنتابیــده و میفرماینــد:
درخشــان مردمــان ســعادتمند اســت»

(متیمــی آمــدی)333،1366،

از همیــن رو اســام خیمــه گاه مســلمانی را بــر پای ـهی جهــاد بنــا نمــوده و آن را
پشــتوانهی عــزت و حفــظ و حراســت از کیــان مســلمانان قــرار داده اســت؛ بــه طــوری
َ

ً

ُ
ََ
َ ّ
ـام؛
الجهــاد عــزا ِلالسـ ِ
کــه حضــرت زهــرا 3دربــاره فلســفهی جهــاد میفرماینــد« :جعــل اللــه ِ
خداونــد جهــاد را مایـهی عــزت و ســرافرازی اســام قــرار داد»( .ابــن بابویــه)568 ،1413 ،

خصوصــا در عصــر حاضــر کــه تمــام نیرنگهــا و ددمنشــیهای دشــمنان
خصوصــا آمریــکا و اســرائیل ،مســلمانان را نشــانه گرفتــه اســت یکــی از مهمتریــن
راههــای بــرون رفــت از وضعیــت اســف بــار برخــی مســلمانان از قبیــل مســلمانان
فلســطین ،یمــن ،میانمــار و  ...پــرورش و تقویــت روحیهی شــهادت طلبــی و مجاهدت
در تمامــی مســلمانان اســت تــا بیــداری و وحــدت مســلمین منجــر بــه مانــور جهــادی
آنــان در سرتاســر عالــم و مقدمـهای بــرای جهــاد در آخرالزمــان شــود؛ همانگونــه کــه
َ

در روایــات نقــل شــده کــه « اال َخیــر الجهـ ِـاد ِفــی ِآخـ ِـر َّالز َمــان؛ آگاه باشــید کــه بهتریــن جهادهــا
در آخــر الزمــان اســت»( .مجلســی)991 ،1403،

تــا آن جــا کــه یکــی از مقدمــات ظهــور حضــرت مهــدی 7و منجــی عالــم
بشــریت بــر پیــکار و جهــاد اســتوار گردیــده و رســول اکــرم در خصــوص
تــداوم داشــتن نبــرد بیــن اســام و کفــر و حــق و باطــل میفرماینــد« :و الجهــا ُد
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«ال ِجهــا ُد ِعمــا ُد ِّ
الســ َعداءِ؛ جهــاد در راه خــدا ،اســتوانة ديــن و راه
الديــنِ و مِنهـ ُ
ـاج ُّ

82
مـ ٍ
ـاض مــذ بعثنــی اهلل الــی ان یقاتــل آخــر ا ّمتــی الدّ جــال؛ جهــاد همچنــان ادامــه دارد
از آن روزی کــه خــدا مــرا مبعــوث کــرده تــا زمانــی کــه نســل واپســین امــت مــن بــا
دجــال پیــکار

کند»(.العروســی الحویــزی)30،1415،

بنابرایــن ظلــم ســتیزی در مســالهی فلســطین میتوانــد یکــی از مهمتریــن
شــاخصههای همگرایــی مســلمانان باشــد و روحیهــی ایثــار ،جهــاد و شــهادت طلبــی
را در میــان همهــی مســلمانان جهــان برانگیــزد تــا مــردم فلســطین از حمایتهــای

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

مالــی ،فکــری ،عملیاتــی ،جانــی و  ...مســلمین جهــان بهرهمنــد گردنــد کــه همیــن
مهــم یکــی از رمــوز پیــروزی انتفاضــه خواهــد بــود و الگوســازی آن در ســایر
کشــورهای اســامی بــه عنــوان نقطهــی عطــف پیروزیهــای مســلمانان بــر کفــار و
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منافقیــن ،حائــز اهمیــت بــه ســزایی اســت.
ممانعت از شکل گیری خاورمیانهی جدید

خاورمیانــه بــا بهــره منــدی از ذخایــر عظیــم نفــت وگاز ،موقعیــت ژئوپلتیــک و
اســتراتژیک و ویژگیهــای فرهنگــی و مذهبــی دارای اهمیتــی بســیار اســت کــه تقریبــا
شــامل ایــران ،ترکیــه ،عــراق ،ســوریه ،لبنــان ،اردن ،فلســطین اشــغالی ،شــبه جزیــره
ســینا ،عربســتان ســعودی ،امــارات متحــده عربــی ،بحریــن ،عمــان ،قطــر ،کویــت و
یمــن میباشــد و همــواره عرصـهی تاخــت و تــاز قدرتهــای اســتکباری بــوده اســت.
(شــیرودی )75 ،1385 ،بهطــوری کــه همــواره یکــی از اهــداف غــرب و جامعهی اســتعمارگران
جهانــی ،دســتیابی آســان بــه نفــت و گاز فــراوان و ارزان خاورمیانــه و از ســوی دیگــر،
جــذب دالرهــای نفتــی از طریــق افزایــش صــادرات کاال بــه کشــورهای نفت خیــز بوده
اســت .افــزون بــر ایــن ،حفــظ رژیمهــای وابســته کــه زمینــه و بســتر عرضـهی نفــت
ارزان و فــروش گــران کاالهــای غــرب بــه ویــژه تســلیحات را فراهــم میآورنــد ،بــه
شــدت مــورد عالقــه اســتعمارگران اســت .از طرفــی یکــی دیگــر از عالیــق غــرب در
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خاورمیانــه ،حفــظ و تقویــت اســرائیل اســت .چــرا کــه اســرائیل میکوشــد بــا تخریــب
فرهنــگ انســانی ،کارشــکنی اقتصــادی ،رخنــه در دســتگاههای امنیتــی ،مشــارکت در
ســرکوب جنبشهــای آزادی بخــش ،گســترش خدمــات نظامــی ،اعمــال جاسوســی و
اعطــای کمکهــای مالــی ،راهــی بــرای نفــوذ آمریــکا در اســرائیل ،آفریقــا و آمریــکای
التیــن بگشــاید( .شــیرودی)1385،82 ،

میتــوان گفــت اســرائیل امتــداد قلمــرو اراضــی غــرب بــا هم ـهی ویژگیهایــش
نمایــش و القــای فرهنــگ غــرب در جامع ـهی جغرافیایــی مســلمانان ،ابــزاری بــرای
مجــازات کشــورهای مخالــف آمریــکا ،معبــری بــرای صــدور کاالهــای غربــی بــه
آفریقــا و آســیا ،مح ّلــی بــرای آزمایــش ســاحهای غــرب و نیــز ســر پــل غــرب در

قلــب جهــان عــرب و ســرزمین اســام محســوب میشــود .ایــن ویژگــی منحصــر بــه
فــرد اســرائیل را بــه کانــون واقعــی قــدرت سیاســی جهــان و کانــون نظامی اســتراتژیک
تســلط بــر جهــان در آورده اســت( .شــیرودی)83 ،1385 ،

در واقــع ســلطه جویــی رژیــم صهیونیســتی پشــتوانهای اعتقــادی دارد بــه طــوری
کــه در آموزههــای اعتقــادی آنهــا بــر ایــن نکتــه تأکیــد شــده اســت کــه دامنــهی
حکومتــی یهــود از نیــل تــا فــرات را شــامل میشــود و اگــر بــه آنهــا میــدان داده
شــود ،بــه ایــن هــم بســنده نکــرده ،ســیطره بــر دنیــا را ادعــا خواهنــد کــرد .مطــرح
کــردن کشــور اســامی فلســطین بــه صــورت ســرزمین موعــود میــان روشــنفکران
یهــود ،از ترفندهــای خانــدان روچیلــد بــرای ســلطه بــر منطقـهی راهبــردی خاورمیانــه
و نفــوذ میــان ملــل اســامی بــود و در اواســط جنــگ جهانــی اول ،مأمــوران دولــت
وقــت آلمــان ،در آرشــیو خانوادگــی خانــدان روچیلــد در شــهر فرانکفورت نقشـهای را
یافتنــد کــه بــه نــام کشــور اســرائیل طراحــی شــده بــود و شــامل ســرزمینهای مصــر،
شــبه جزیــره ســینا ،فلســطین ،لبنــان ،ســوریه ،اردن ،عــراق ،شــمال عربســتان و مکــه و
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در شــرق ،تجســم یکــی از ایالتهــای آمریــکا در خاورمیانــه ،صحنـهی تئاتــری بــرای
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مدینــه بــود .چنــان کــه اقدامــات توســعه طلبانهــی اســرائیل در خاورمیانــه امــروزه بــه
طــور کامــل بــا آن نقشــه منطبــق اســت( .جدیــد بنــاب)321 ،1386 ،

امــروزه دیگــر کامــا روشــن شــده اســت کــه قضیــه فلســطین ،یــک امــر مقطعــی
و محــدود بــه بخــش کوچکــی از جهــان اســام نیســت ،ذخایــر عظیــم ســاحهای
هســته ای و کشــتار جمعــی ذخیــره شــده در ز ّرادخانــه هــای رژیــم صهیونیســتی بــرای

مقابلــه بــا مــردم بــی دفــاع فلســطین نیســت ،بلکــه بــرای برقــراری ســلطه بــر جهــان
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اســام و بــه خصــوص خاورمیانــه اســت( .خامنـهای)110 ،1390 ،

بــه نظــر میرســد کــه صهیونیســتها بــه اشــغال فلســطین و جنایــات انجــام
گرفتــه در آن جــا بســنده نکننــد بلکــه اشــغال فلســطین را گام نخســت جهــت
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رســیدن بــه مطامــع و اهــداف خویــش میداننــد ،بنابرایــن اقــدام بعــدی آنهــا ســیطره
بــر کشــورهای خاورمیانــه اســت کــه در ایــن خصــوص ،هماهنگــی هــای الزم را بــا
قــدرت هــای اســتکباری بــه ویــژه آمریــکا پدیــد آورده انــد و بــا نفــوذ بــر کشــورهای
خاورمیانــه و ســیطرهی کامــل بــر آنهــا ،بــرای انحــراف حکومت و مــردم این کشــورها
میکوشــند( .جدیــد بنــاب)182 ،1386 ،

اکنــون نیــز تــاش آمریــکا بــر ایــن متمرکــز اســت کــه رژیــم صهیونیســتی را فاقــد
تهدیــد در عرصــهی سیاســت منطقــهای جلــوه داده و زمینههــای همــکاری عربــی-
عبــری را فراهــم آورد و برقــراری روابــط ال ســعود و ال خلیفــه بــا رژیــم صهیونیســتی
شــروعی خواهــد بــود بــر عــادی ســازی روابــط ســایر کشــورهای عربــی منطقه بــا این
رژیــم غاصــب ،البتــه واکنــش بــه هنــگام و موضــع گیــری شــفاف ملتهــای عربــی و
ســایر دولتهــای اســامی در محکــوم کــردن چنیــن روابــط سازشــکارانهای ،میتوانــد
عامــل بازدارندهــای در ایــن زمینــه باشــد.
بنابرایــن رویکــرد همگرایانهــی کشــورهای اســامی نســبت بــه قضیهــی فلســطین
و موضــع گیــری واحــد آنــان در ایــن مســاله ،نــه تنهــا منجــر بــه خــروج اشــغالگران
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از قــدس شــریف میشــود بلکــه خطــر و تهدیــدی جــدی علیــه کشــورهای اســامی
منطقهــی خاورمیانــه و بــه تبــع آن تهدیــدات کلــی ضــد اســامی را در همــه بــاد
اســامی برطــرف نمــوده و زمینهــی جهانــی شــدن دیــن اســام را فراهــم میــآورد.
اقتدار مسلمین و پیشگیری از توسعه طلبی یهود

اســام دیــن قــوت و قــدرت اســت .ویــل دورانــت در تاریــخ تمــدن خویــش
نخوانــده اســت( .مطهــری )93 ،1400 ،نبــی مکــرم اســام نیــز در ایــن خصــوص
ُ

َ

َ َ
َ َ
َّ َ َّ َّ
َ
ماحهــا؛ خداونــد امــت مــرا بــه وســیله
ـنابک خیلهــا و مراکـ ِـز ِر ِ
میفرماینــد« :ان اللــه ا ِعــز أمتــی ِبسـ ِ

ســم اســبها و فــروگاه نیزههــا عزیــز ســاخت»( .ابــن بابویــه )577 ،1376 ،و نیــز ایشــان
ُ ُّ

ِّ

َ
َّ
َّ
ـیف» تمــام خیــر و برکــت در شمشــیر و
ـیف و تحــت ِظــل السـ ِ
میفرماینــد« :الخیـ ُـر کلــه فــی السـ ِ

ـت ِظــا ِل
الج َّنـ ِه تَحـ َ
زیــر ســایه شمشــیر اســت( .ابــن بابویــه )578 ،1376 ،و یــا « ..ا ِ َّن اَبـ َ
ـواب َ
الســیُ ِ
وف؛  ..همانــا درهــای بهشــت زیــر ســایهی شمشیرهاســت»( .ابــن ســوره ،بــی تــا.)159 ،
ُّ
در واقــع ایــن روایــات بیانگــر آن اســت کــه مظاهــر قــدرت نمایــی مســلمانان

در ســایهی همگرایــی آنــان در جهــت تأمیــن اهــداف و منافــع مشــترک ،میتوانــد
هیمنـهی پوشــالی اســتکبار و ســلطه گــران را در هــم شکســته و هــر گونــه توطئهای
از ســوی آنــان را علیــه ممالــک اســامی بــا شکســت مواجــه نمایــد ،چراکــه اکثــر
صدمههــا و لطمههایــی کــه بــر پیکــرهی جهــان اســام وارد شــده بــه طــور عمــده
ناشــی از ضعــف ارادهــی جمعــی آنــان اســت .مســلمانان اراده نکردنــد کــه انــرژی
درونــی خــود را بــه مســتکبران و قدرتهــای شــیطانی نشــان دهنــد .در حالــی کــه
آنــان میتواننــد در برابــر تجــاوزات و اهریمنهــای قدرتهــای شــیطانی ارادهی
بالنــده و مقاومــی نشــان دهنــد و دشــمن را نــاکام نماینــد.

(نوایــی)1386 ،

در واقــع وحــدت جهــان اســام ،فراهــم کننــده قدرتــی حقیقــی اســت کــه
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میگویــد :هیــچ دینــی بــه اندازهــی اســام امــت خویــش را بــه قــوت و قــدرت
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میتوانــد پــس از اعتقــاد بــه خداونــد متعــال ،تکیــه گاه اســتواری بــرای مســلمانان در
برابــر متجــاوزان باشــد .زیــرا اگــر چــه مســلمانان از نیــروی عظیــم انســانی ،امکانــات
مــادی فــراوان ،موقعیتهــای اســتراتژیک مهــم ،روحیهــی معنــوی بــاال و فرهنــگ و
دیــدگاه اعتقــادی و فکــری پیشــرفتهای در نگــرش بــه زندگــی برخــوردار هســتند ،امــا
چنانچــه میــان ایــن اجــزا و عناصــر پراکنــده هماهنگــی ایجــاد نشــود ،ایــن مجموعـهی
عظیــم بیــش از طعم ـهای در چنــگال دشــمنان نخواهــد بــود( .صیادنــژاد)1387 ،
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ســیرهی رســول اکــرم نیــز بیانگــر آن اســت کــه یکــی از برخوردهــای ایشــان
در برابــر دشــمنان خارجــی و تعاملهــای ســتیزه جویانــهی برخــی از آنهــا تنهــا
بــه واســطهی قــدرت نمایــی اســامی صــورت گرفتــه و حضــرت نیــز ایــن قــدرت
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نمایــی را بــه واســطهی قــوای اســام ،تنهــا زمانــی آغــاز کردنــد کــه دامنـهی وحــدت
و انســجام میــان مســلمانان بــر تمامــی شــبه جزیــره گســترده شــده بــود .بایــد توجــه
داشــت کــه ایــن قــدرت نمایــی در صــدر اســام بــدون ایجــاد تفاهــم و وحــدت
همگانــی میــان مســلمانان ،امــری غیــر ممکــن بــود( .ارجمندفــر)1387 ،
َ
ُّ
ـدوا َل ُهـ ْ
ـم َمــا
اســام دیــن نیرومنــدی اســت و خداونــد در قــرآن میفرمایــدَ « :وأ ِعـ
َ
ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ َ
ـل ...؛ بــرای مقابلــه بــا آنهــا (دشــمنان) هــر چــه در توان
اســتطعتم ِمــن قــو ٍة و ِمــن ِربـ ِ
ـاط الخیـ ِ

داریــد از نيــرو و اســبان ورزیــده آمــاده کنیــد( .»..انفــال )60/یعنــی بــه جامعـهی اســامی
دســتور میدهــد کــه در مقابــل دشــمن آن چــه در اســتطاعت دارنــد ،تهیــه کننــد .بــه
همیــن دلیــل قــرآن میگویــد مســلمانان بایــد آن قــدر نیرومنــد باشــند کــه هــر جمعیت
غیــر مســلمانی وقتــی مســلمانها را میبینــد ،رعــب آنهــا در دلشــان ایجــاد بشــود.
بــرای ایــن کــه خیــال تجــاوز بــه ذهنشــان خطــور نکنــد .از طرفــی قــرآن هرگــز نیــرو
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ
ـو ٍم علــى
را بــرای تجــاوز توصیــه نمیکنــد .چــون میگویــد...« :و ال يج ِرمنكــم شــنآن قـ
َ َّ َ ُ
أال ت ْع ِدلــوا؛ دشــمنی بــا قومــی ،شــما را به گنــاه و تــرک عدالــت نکشــاند( »...مائــده )8/ولی
قــدرت و نیــرو را بــرای ممانعــت از تجــاوز دیگــران ضــروری میدانــد( .مطهــری،1370،
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 )237چــرا کــه بــدون قــدرت کافــی ،حیــات جامع ـهی اســامی در نظــام ناعادالنــه و
ش جــدی روبــرو خواهــد شــد.
ظالمانـهی جهانــی بــا چالـ 
بدیــن ترتیــب نبــی مکــرم اســام بــه قــدرت نمایــی و هــم پوشــانی مســلمانان

ـن َک َمثَــلِ البُنیــان یُم ِسـ ُ
اشــاره نمــوده و میفرماینــدَ « :مثَـ ُ
ـک ب َ ُ
عضــه بعض ـ ًا و
ـل ال ُمومِنیـ َ
یَ ُشـ ُّ
ـد ب َ ُ
عض ـ ُه بعض ـ ًا؛ مثــل مومنیــن در میــان هــم بــه مقول ـهی ســاختمانی اســت کــه

اجزایــش همدیگــر را حفــظ میکننــد و محکــم نگــه میدارنــد»( .ابــن أبــی جمهــور،1405 ،

و معنــوی آنــان و گســترش اســام ضــروری اســت؛ پــس مســلمانان سرتاســر عالــم
بایــد نســبت بــه یکدیگــر همچــون زنجیــرهای بــه هــم پیوســته باشــند و تنهــا در ایــن
صــورت اســت کــه میتواننــد همچــون ســدّ ی نفــوذ ناپذیــر ،ضربــات وارد شــده
بــر پیکــر مســلمانان را تحمــل نمــوده و بــدون آســیب جــدی بــه راه خویــش ادامــه
دهنــد و البتــه کــه در ســایهی ایــن قــدرت نمایــی جهانــی میتواننــد عــاوه بــر نقــش
تدافعــی در برابــر متجــاوزان ،بــه عامــل پیشــگیرانهای در جهــت حفــظ منافــع امــت
اســامی مبــدل شــوند و بــدون شــک مســالهی فلســطین بــا اهمیــت واالیــی کــه بــرای
دنیــای اســام دارد ،میتوانــد انگیــزهی بســیار زیــادی بــرای همگرایــی مســلمانان
عالــم و شــروعی بــرای مانــور عظیــم قدرتی-دفاعــی در برابــر زیــاده خواهــی دشــمنان
خصوصــا اســرائیل غاصــب و یهــود ســلطهگر باشــد؛ بــه طــوری کــه تنهــا بازپــس
گیــری فلســطین میتوانــد اقتــدار مســلمین را در جهــان بازگردانــده و فکــر تجــاوز بــه
مســلمانان را از ســر مســتکبران بیــرون نمایــد.
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ص )376یعنــی صــف آرایــی مســلمانان در برابــر دشــمنان بــرای حفــظ منافــع مــادی

88
نتایج:
بــا توجــه بــه بررســیهای بــه عمــل آمــده در ایــن پژوهــش ،مســالهی رهایــی
فلســطین میتوانــد در جهــت تامیــن منافــع کالن جهــان اســام و از جنبههــای ذیــل ،بــه
صــورت نمــاد همگرایــی مســلمانان مطــرح شــود:
1 .1پاسداشت معنوی مسلمانان نسبت به بیت المقدس
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2 .2تشکیل امت واحده
3 .3صیانت از ارزشهای الهی و انسانی در مقابله با صهیونیستها
4 .4وجوب جهاد دفاعی در آزادسازی فلسطین
5 .5استکبارستیزی
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6 .6ممانعت از شکل گیری خاورمیانهی جدید
7 .7پیشگیری از توسعه طلبی یهود
نتیجه گیری
بنــا برآنچــه گذشــت؛ همگرایــی جهــان اســام بــه عنــوان یــک ضــرورت
راهبــردی در عصــر حاضــر ،بایــد عامــل اساســی سیاســتگذاری کشــورهای اســامی
قــرار گیــرد .بــدون تردیــد مســالهی فلســطین در ایجــاد و حفــظ یکپارچگــی مســلمین
اولویــت ویژهــای داشــته و یکــی از مهمتریــن عوامــل همگرایــی جهــان اســام در
برابــر توطئههــای دشــمنان و مســتکبران عالــم اســت .در واقــع نــوع موضــع گیــری
مســلمانان در قبــال اشــغال فلســطین بــه عنــوان نخســتین ســرزمین اســامی مــورد
هجــوم دشــمنان ،نقــش تعییــن کنندهــای در سرنوشــت جهــان اســام خواهــد داشــت
و دومینــوی شکســت و یــا پیــروزی مســلمانان در مقابــل مســتکبران را رقــم خواهــد
زد.
بررســیها در قضیـهی فلســطین نشــان میدهــد کــه عوامــل و انگیزههــای دنیــوی و
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اخــروی بســیاری بــرای حمایــت کشــورهای اســامی از انتفاض ـهی فلســطین وجــود
دارد؛ بلکــه بــه نظــر میرســد راه بــرون رفــت جهــان اســام از طمــع بیگانــگان و
بدخواهــان تنهــا از مســیر قــدس میگــذرد و کشــورهای اســامی بایــد بداننــد اگــر
امــروز بــرای حمایــت از فلســطین برنخیزنــد چنــدی دیگــر بایــد شــاهد درگیریهــای
مشــابه آنــان و بلکــه ســختتر و گســتردهتر در کشــور خودشــان باشــند.
میتــوان گفــت ریشـهی سســتی مســلمانان در حمایــت یکپارچــه از مردم فلســطین،
ایجــاد دوقطبــی ســنی و شــیعه در بیــن مســلمانان برمیگــردد و از طــرف دیگــر متوجــه
سیاســتهای غلــط ســران مــزدور برخــی کشــورهای اســامی و وابســتگی آنــان بــه
غــرب خصوصــا امریکاســت.
در حالــی کــه دفــاع از کیــان اســام و مســلمین ،امــر مقدســی اســت کــه هیچگونــه
اختــاف نظــر فقهــی در وجــوب آن میــان فرقههــا و مذاهــب اســامی وجــود نــدارد
و حتــی بــذل جــان و مــال نیــز در ایــن راســتا و در قالــب جهــاد و شــهادت از
افتخــارات مســلمین محســوب میشــود؛ امــا بیتوجهــی برخــی کشــورهای اســامی و
اخیــرا همدســت شــدن ســران آنــان بــا امریــکا و اســرائیل ،پدیــدهی شــومی اســت
کــه دامنگیــر مســلمانان بــه خصــوص اعــراب شــده و ننــگ چنیــن اعمالــی امــت
اســامی را در داغ تازهــای قــرار داده اســت .در ایــن شــرایط حســاس بایــد هم ـهی
مســلمانان هویــت اســامی خویــش را احیــا نمــوده و بــه اصــول فکــری ،دینــی،
فرهنگــی ،سیاســی ،اقتصــادی اســام نــاب محمــدی 9تمســک نمــوده و راه خویــش را
از ســردمداران مــزدور بــه ظاهــر اســامی کشورشــان جــدا ســازند.
بــدون شــک اکثریــت مســلمانان نســبت بــه کتــاب و ســنت الهــی پایبنــد هســتند
و اگــر همــه بــا هــم یــک دل و یــک صــدا شــوند میتواننــد در رهایــی زودهنــگام
قــدس شــریف نقــش موثــری داشــته باشــند و آن اقلیــت خودفروختــه را نیــز در ایــن
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از یــک ســو بــه سیاســتهای اســتعمار و اســتکبار در القــاء تفرقــه و نژادپرســتی و
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راه مجــاب نمــوده و یــا از ســر راه بردارنــد؛ چــرا کــه رســول اکــرم 9میفرماینــد کــه
ُ

َ

َ

ًَ

ُ

ً

ًَ َ

َ

َ

ً َ َ

ُ ُّ

ُ

َ

نصــر ا َخـ َ
ومــاَ ،ن َص ُرتـ ُـه َمظلومــا فکیـ َ
ـاک ظال َمــا او َمظل َ
«ا ُ
ـفا ُنصـ ُـر ُهظ ِال َمــا؟قــالَ :تکفـ ُـه َعــنالظلـ ِـمفــذاک َنصـ ُـرک ِایاه؛
ِ

بــرادرت را چــه ظالــم باشــد و چــه مظلــوم یــاری کــن ....و بازداشــتن ظالــم از ظلــم
خویــش همــان یــاری اوســت» (ابــن ســوره)453 ،1408 ،

بنابرایــن آنچــه در مســالهی همگرایــی مســلمانان اهمیــت بــه ســزایی دارد و نقطهی
عطــف رهایــی فلســطین و عــزت و شــوکت جهــان اســام اســت؛ حســاس نمــودن
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ملتهــای مســلمان نســبت بــه اهمیــت آزاد ســازی قــدس شــریف و دامنــه دار بــودن
اشــغالگریهای اســرائیل و زیادهخواهیهــای امریــکا و عمــال آنــان میباشــد؛ بــه طــوری
کــه بــار آزادســازی بیــت المقــدس تنهــا بــر عهــدهی مســلمانان فلســطین نباشــد بلکــه
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عمــوم مســلمین در آزاد ســازی قــدس ،بــه صــورت یــک حرکــت بیــن المللی اســامی
نقــش آفرینــی کننــد و در حرکتهــای خــود جــوش بــا تحریم هــای اقتصادی و سیاســی
اســرائیل و مبــارزات اعتراضــی و بــه تصویــر کشــیدن چهــرهی ددمنشــانهی رژیــم
کــودک کــش صهیونیســتی ،مــوج مخالفــت خویــش را حتــی بــا تصمیمــات ســخیف
اتحادی ـهی عــرب و برخــی دولتهــای دســت نشــاندهی اســامی ،بــه صــورت بیــن
المللــی ابــراز کــرده و اعــام آمادگــی خویــش را نســبت بــه بازپــس گیــری قــدس،
بــه گــوش جهانیــان برســانند و مشــت محکمــی بــر زیادهخواهــی امریــکا و اســرائیل
با شند .
تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه حتــی دولتهــای خودفروختهــای همچــون
ال ســعود و ال خلیفــه و ..کــه دســت ســازش و ذلــت بــه ســوی نظــام ســلطه دراز
نمودهانــد نیــز چارهــای جــز هماهنگــی بــا امــت اســامی نخواهنــد داشــت و یــا در
صــورت اصــرار بــر مواضــع سازشــکارانهی خویــش ،محکــوم بــه سرنوشــت اســرائیل
و ســرنگونی خواهنــد بــود.
امیــد کــه واکنــش شــدید مســلمانان در اعتــراض بــه یاوهگوییهــای اخیــر ترامــپ
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در بــه رســمیت شــناختن قــدس بــه عنــوان پایتخــت اســرائیل ،زنــگ بیدارباشــی بــر
غفلــت دههــا ســالهی جهان اســام از فلســطین اشــغالی و نقطـهی عطفــی در همگرایی
مســلمانان سراســر عالــم بــرای ریشــه کــن کــردن اســرائیل از صفحـهی روزگار باشــد.
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The Palestinian Issue and the Convergence of the Islamic
World1
Zakiah Khaksar2
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The convergence of the Islamic world refers to the unity and
alignment of Islamic countries in the interest of the general interest of
Muslims, which the liberation of occupied Palestine and the destruction
of the Zionist usurper regime as the first issues of the Islamic world can
be some of its manifestations. Unfortunately, the plots of colonialism
in the division of the Muslim world and the instigation of divisions
between the Shiites and Sunni have also become a contributing factor
to the Palestinian issue, and it seems that if countries do not adopt a
single operational measure to liberate Palestine, and the current trend
continues, in the future, with the challenge of Jewish expansion and its
allies, major crises will occur throughout the Islamic world, especially
in the Middle East. This qualitative research attempted to provide
indicators for the support of Muslims in the Palestinian issue with
the aim of convergence of the Islamic world. The results of the study
indicated that the only solution to restore the dignity of Muslims and
the liberation of Jerusalem from the clutches of the rape of the system
1 . Date received: 2017/04/16 Date accepted: 2017/05/15
2 . Zakiah Khaksar, Teacher of Level Three and Staff member of the
Research Branch of Narjes School of Mashhad
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of domination, is movement and international support of the masses of
Muslims for the great interests of the Islamic world and the assistance
of the liberation of Palestine and the fight against compromise policies
of some heads of Islamic countries and the Arab League are in the hands
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of the Zionist regime and the United States.

