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 چكيده 

پررنگمهم فرهنگیوفرهنگیدرکنارارتباطاتدرونشدنارتباطاتمیانترینویژگیعصرحاضر،

فناوری گسترشروزافزون و رشد است. زمینهفرافرهنگی ارتباطی، ارتباطاهای فشردگی توهای

ایبههمنزدیککردهگونهشدنمرزهایجغرافیاییرافراهمومردماناقصینقاطجهانرابهکمرنگ

هایمختلفگریزناپذیرشدهاست.همینامر،مسائلفراوانیاستکهارتباطباافرادمتعلقبهفرهنگ

هایجدیباکناستتفاوتدنبالداشتهاست؛اینکهآیاارتباطباافرادیکهازنظرفرهنگیممرابه

رعایتچارچوب نیازمند باشند، داشته )مسلمانان( هدفما پژوهشبا هایهنجاریخاصاست؟

توصیفی روش با و مذکور مسئلۀ به اندیشه-دستیابی آیتتحلیلی، حضرت خامنههای ایاهلل

وبهایننتیجهرسیدهاستکهرعایتدستمدظله بررسیکرده اصلشاملدعوت،4کمالعالیرا

شود.فرهنگیتوصیهمیعدالت،حفظاستقاللوعزتمندیوتمسکبهمشترکاتدرارتباطاتمیان

ای،دعوت،مشترکات.فرهنگی،اسالم،استقالل،تقیۀمداراتی،خامنه:ارتباطاتمیانهای کليدی واژه
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 مقدمه و بيان مسئله

سابقهارتباطاتمیان فرهنگی دیرینه بسیار میای حتی و بشردارد تاریخ طول گفتدر توان

اینویژگیکهدرگذرزمانبرشدتوگسترشآن با بهشکلیوجودداشتهاست؛ همواره

کهجمعیتجهانبهافزودهشدهودرچنددهۀاخیربهاوجخودرسیدهاست.امروزهدرحالی

نزدیکمی نفر هشتمیلیارد فناوریمرز توسعۀ اختراعاتو سراسرشود، هایارتباطیمردم

هاراناگزیرساختهاست.درواقعترکردهوارتباطاتمیانآنازپیشبههمنزدیکجهانرابیش

سیاسی و کره-تحوالتفناورانه به را ساختهاجتماعیجهان ایکوچکبرایسکونتمبدل

اطدنیابهمنازل،هایجمعیبرایانتقالرویدادهایخبریازاقصینقاست؛امکانیکهرسانه

به هاوانگیزیفاصلۀمیانمردمانمتعلقبهفرهنگطورشگفتبازارومدارسفراهمساختند،

هاهایمخابراتی،جهانراازطریقماهوارهجوامعگوناگونراکاهشداد.درحالحاضرسیستم

بههممتصلمی جتوفیبرها سرعتیبیشازکند. با سرعتصوتازهایباکیفیتمردمرا

هایاند.مهاجرتکنند.دشمناندیرینامروزباهمهمسایهشدهکشوریبهکشوردیگرمنتقلمی

هاوپیروانادیانمختلفراناگزیرساختهاست.گردشگریانبوهاختالطاقوام،نژادهاوملیت

درمی را جغرافیایی مرزهای تحصیل قصد به دانشجویان است. کرده رشد و حتینوردند

ایشایعتبدیلشدهاست.فرهنگیبهپدیدههایمیانازدواج

ارتباطاتمیان که آنجا از است،اما فقهی و اخالقی کالمی، فلسفی، ابعاد دارای فرهنگی

اندیشه ضروریمیبررسی مسئلههایفقهایبزرگاسالمیرا ترتیببا بدین ایمواجهکند.

شخصیتمی اینکه بر مبنی متشویم و بهها اسالم جهان معاصر بهفکران توجه با فقها، ویژه

ارتباطهم به نگاهی چه بشر، جمعی حیات در پدیدآمده تحوالت و شرایط با عصربودن

هایهمۀمتفکرانعصرحاضردرفرهنگیدارند.طبیعیاستکهعدمامکانبررسیاندیشهمیان

ی(،ضرورتمحدودشدنپژوهشرابهابعادچهارگانه)کالمی،اخالقی،فقهیوحتیسیرۀعمل

دنبالداردواگرچنیناستچهمعیاریبرایانتخابمتفکرانموردبررسیبررسیبهتعدادقابل

وجوددارد؟فارغازهمۀمعیارهایممکن،معاصرتوگسترۀتأثیرگذاری،دومعیاریاستکه

می تحقیق این بررسیدر معیارها، این طبق باشد. راهگشا اهللهایحضرتآیتدیدگاهتواند

گیرد.العالیدراولویتقرارمیایمدظلهخامنه
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 هدف و پرسش تحقيق

بررسیظرفیت پژوهش، این ارائۀ آیتهدفاز اندیشه بهاهللخامنههای بهای دستیابی منظور

میان ارتباطات در که است میچارچوبی بهفرهنگی بهتواند عمل راهنمای برایمثابۀ ویژه

به ارتباطمسلمانان، گیرد. قرار کشور خارج در دانشجویان و اسالمی جوامع ویژهکارگزاران

دغدغه از یکی غیرمسلمانان با درشیعیان بیاناتمتعدد، بر عالوه استکه ایشان مهم های

بنابراینمینامه توانپرسشیاساسیمطرحهایایشانبهجوانانغربمورداهتمامبودهاست؛

ایچیست.اهللخامنهفرهنگیازدیدگاهآیتنیبراینکهاصولحاکمبرارتباطاتمیانکردمب

 پيشينۀ تحقيق

هایغیرفارسیفراواناست،فرهنگیدرمغربزمینوبهزبانهادرموضوعارتباطمیانپژوهش

به فارسی، زبان در معدودیبهاما آثار هنجارشناختی، منظر از کهچشممیویژه آنخورد از

می جمله به میان»توان ارتباطی فرهنگیجهانگردی: » )به همایون محمدهادی (،۱834قلم

میان» ارتباط نظریۀ بر فرهنگیدرآمدی »( سلیمی علی ۱831نوشتۀ و جامعۀ»( در ارتباطات

اسالمیمتکثرفرهنگی درخصوصبررسیاندیشه۱831نوشتۀناصرباهنر)« کرد. اشاره های(

 خامنهآیتاجتماعی بررسیاهلل ولی است، شده منتشر ارزشمندی و فراوان آثار نشانای ها

دهدپژوهشمشابهیبامطالعۀحاضروجودندارد.اینمطالعهبااستفادهازادبیاتارتباطاتمی

العالیدارد.ایمدظلهاهللخامنههایاجتماعیآیتفرهنگی،نگاهیویژهبهاندیشهمیان

 می )تعریف مفاهيم(چارچوب مفهو

یعنی اصل»عنوانمقالهشاملدومفهوماصلی، فرهنگیارتباطاتمیان»و« استکهدراینجا«

شود.تعریفیاجمالیازهرکدامارائهمی

 . اصل0

اندیشه اجمالی مرور واژه(. ذیل مفردات، است)راغب، آن قاعدۀ و پایه چیز هر هایاصل

خامنهآیت مقولهاهلل و گزارهبندای میانی ارتباطات ساحت با مرتبط زیرساختی فرهنگیهای

مثابۀچارچوبیبرایتواندبهدهدکهمیهایکلیرادراختیارماقرارمیایازویژگیمجموعه
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اینویژگیارتباطاتهنجاریدرعرصۀمیان شوند. تمایزاساسیارتباطاتفرهنگیاستفاده ها

نشان اینعرصه در اینویژگیمیاسالمیرا پژوهشاز در عنواندهد. «اصول»هایکلیبا

تواندستیافتایبهچنداصلمیاهللخامنهتعبیرشدهاست.ازبررسیاندیشۀاجتماعیآیت

به عبارتکه اصلعدالتاجمال اصلدعوت، از: اصلاند استقالل، اصلعزتمندیو مداری،

هرکدامجایگاه،شرایطواقتضائاتخودرادارد.تمسکبهمشترکاتواصلتقیۀمداراتیکه

 فرهنگی . ارتباطات ميان0

هایمابرایارتباطبادیگرانکهعمدتاًبودنتالشنتیجههایناآشناوبیقرارگرفتندروضعیت

هاممکناستسببشودونیزناکامیدرفهممعانیارتباطاتآنهاهمراهمیاعتناییآنبابی

اح تا بهشود را دیگران احتماالً شرایط این در و دهد دست ما به ناخوشایندی ساس

بیفرهنگبی یا بیاحساسبودن و چنینرفتاریبانزاکتیمتهممیبودن اینکه غافلاز سازیم؛

طبیعیاستوبرعکس،تالشمابرایارتباطغریبه شدنراگیریوصمیمیهابرایآنانکامالً

غیرطبیعیقلمدادمی با اینشرایطکه فضایچندفرهنگی»کنند. آنتعبیرمی« درهماز شود،

ارتباطمیانقلمرویمطالعاتمیان دارد. شرایطیاستکهفرهنگیقرار به ناظر فرهنگیدقیقاً

شودودردلیلاحساسفاصلهوبیگانگی،تفاهمودرکمتقابلبهیکمسئلۀجدیتبدیلمیبه

د را فرد آن، استرسوسردرگمیمیشکلحاد بهچار اینمسئله کهکند. قدریاهمیتدارد

شرایطابهام در ازحضور برایهمیشه را بازممکناستفرد فرهنگیپیچیده نظر از و آلود

بدارد)یوسف بههمیندلیلجیمزچمبرلیندرمقدمۀکتابدریکاوتلیبهاین۱831زاده، (؛

می اذعان نکته که محیطسازگارید»کند یککشورر در بیگانگان با کنارآمدن و هایبیگانه

های(.درحقیقتنگاه4004:1)اوتلی،«بیگانه،یکیازمسائلاساسیبشردرعصرحاضراست

دهدوبرایفهممعنایمابهجهانوانسان)فرهنگما(نحوۀارتباطماراتحتتأثیرقرارمی

رمز از ناگزیر همواره دیگران رفتار هستیم. پیام»گشایی فرهنگیوقتی مرزهای سراسر در ها

فرهنگیشوند،ارتباطاتمیانیابند،دربافتیرمزگذاریودربافتیدیگررمزخوانیمیانتقالمی

برقرارمی )اسمیت، ۱838شود :483 درواقع، دهدکهفرهنگیزمانیرویمیارتباطاتمیان»(.

)سموار«کنندهآنعضویازیکفرهنگدیگرباشدریافتتولیدکنندهپیامعضویکفرهنگود
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 پرتر، ۱333و ارتباطاتمیان۱1: تینگتومی درنهایت، و به( فرهنگیرا مبادلۀ»عنوان فرایند

نمادینکهازطریقآنافرادیازاجتماعاتفرهنگیگوناگوندروضعیتیتعاملیبرسرمعانی

(.Toomey, 1999: 16ت)تعریفکردهاس«کنندمشترکمذاکرهمی

 روش تحقيق

پژوهش نوع از دادهپژوهش است. کیفی آیتهای به مربوط آثار از عمدتاً تحقیق اهللهای

سخنرانیخامنه بهایو ایشان دادههای برایگردآوری است. پژوهشازدستآمده این های

شکیفیاستفادهشدهاست.هاازروایوبرایتحلیلمتنوتفسیروتحلیلدادهروشکتابخانه

هادرصورتفیشگردآوریشدهوباخوانشمجدد،دادهبهاینمعناکهابتدامطالبمربوطهبه

طبقه مرحله بازطبقهچند چارچوببندیو درنهایت، و قالبدستهایبهبندیشده در آمده،

ارائه اصول که توضیح این با است. شده ارائه حاکم سوییاصول از جنبۀشده، به ناظر

ارتباطاتمیان دیدگاههنجارشناختی در موجود مسائل به ناظر دیگر سوی از و هایفرهنگی

فرهنگیمتداولاست.میان

 های تحقيق یافته

شودکهاصولحاکمبرارتباطاتهایتحقیقدرپاسخبهاینپرسشاساسیساماندهیمییافته

ای،اهللخامنههایآیتکداماست.بااستنادبهآراواندیشهایاهللخامنهفرهنگیازنگاهآیتمیان

فرهنگیبهشرحذیلبرشمردکهالبتهترتیباصلرادرعرصۀارتباطاتمیان1کمتواندستمی

 هاخالیازتسامحنیست.چینشآن

 . اصل دعوت0

ارتباطاتمیان ایناصلروحهمۀارتباطاتاصلاولیهدر مسلماناندرفرهنگیدعوتاست.

ساحت همۀ آیۀ استکه اجتماعی می۱41های استفاده نحل راهسورۀ دعوت متعلق شود.

پروردگار)سبیلربک(است.همچنانکهدعوتبهاسالم،دعوتبهخداییگانهاست،دعوت

بهراهورسمواقعیحضرتمسیحوموسایکلیمنیزدعوتبهتوحیدوسعادتمندیاست.

اهدافانسانیوواالیخودمان»زمینه،وظیفۀایمانیوانسانیهرمسلماناست.تالشدراین
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ایم،درمعرضنگاهودیدهمۀبشریتبگذاریموبشریترادعوتکنیمراکهازاسالمگرفته

«دهدبهآنچیزیکهاسالمبهبشریتهدیهمی شهریور40)بیاناتدردیدارکارگزارانحج،

هرحرکت۱834 زمینۀخوش(. فراهمسازد،وتالشیکه را اسالم بینیوگرایشدیگرانبه

امروزبحمداهللپرچماسالمدردستملتونظاماست.امیدواریم...»موجبسرافرازیاست:

نه و بشویم؛ عالم سطح در اسالم آبروی ملتمایۀ بلکهفقط ببخشیم، امید را مسلمان های

،)بیاناتدردیدار«سمتاسالمبکشانیمهارابهمجذوبکنیموآنراهمبهاسالم غیرمسلمانان

 بههمین۱810اسفند۱4اعضایمجلسخبرگانرهبری، رفتارهاینادرستنیز مقابل، در .)

نبایدکاریکنیمکهآحادجامعۀاسالمیبرتر،...درنظرمسلمانان»میزانمایۀشرمندگیاست:

)بیاناتدردیدار«منطقمعرفیشوند.هایخرافیبینیکگروهآدمعنواعالم،به غیرمسلمانان و

ایوبانگاه(.درهمینبافتاندیشه۱818خرداد۱1جمعیازروحانیونکهگیلویهوبویراحمد،

شود:نابهنجاروناشایستقلمدادمی«زنقمه»بهکارکرداصلدعوتاستکهرفتارهاییمانند

راکهقطعاًیکخالفویک-زدنقمه-توانماینمطلبردم،دیدمنمیمنحقیقتاًهرچهفکرک»

)همان(درچنینمسائلینیتمؤمنانهنجارمندی«بدعتاست،بهاطالعمردمعزیزماننرسانم.

نمی توجیه عملرا درستیآن پژواکاینو مخدوشکند. را اسالم چهرۀ چون رفتارها گونه

میسازدومسیرگرایشبهاسالمی آشفتهوکدرجلوه متعلقحرمتقرارمیمرا گیرد؛دهد،

به ما نابهنجار و بهنجار تعامالت و رفتارها که است چارچوبی دعوت اصل عنوانبنابراین

مشخصمی را گوناگون مکانی و شرایطزمانی در مسلمان دوستانم»سازد. و خود به بارها

هافروبنشانیمواستفهامعظیمیشقبهاسالمرادردلاممباداماآنمؤذنبدصداباشیمکهعگفته

)بیانات«وجودآمدهاست،باپاسخمنکروزشتیپاسخدهیمراکهدردنیابرایشناختاسالمبه

(.درواقعهرچیزیکهبه۱833تیرماه40درمراسمبیعتطالبوفضالیحوزۀعلمیۀمشهد،

وتوگرایشبهاسالمخللایجادکند،مذمومخواهدنفعدشمناناسالمباشدیادرمسیردع

سممهلک»ایبروحدتمیانمسلمانان،واهللخامنهبود.ازاینمنظریکیازدالیلتأکیدآیت

مرداد43اختالفوتفرقه)بیاناتدردیدارمسئوالننظاموسفرایکشورهایاسالمی،«بودن

اسالم۱83۱ به دشمنان نگاه در آن نقش ،) مسئلۀ»است: یک را مسلمین وحدت شعار

استراتژیکمی بگوییممصلحتما-دانم حاال نیستکه مصلحتیهم تاکتیکیو یکمسئلۀ
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تدریجایناختالفاتمسلمانان،به-کندکهبامسلمینغیرشیعهارتباطاتداشتهباشیمایجابمی

درخمذهبیوطایفه زیرا بینببرند؛ کمکنندواز دمتدشمناناست.ایرا 43)بیاناتدر«

(.۱833فروردین

 . اصل عدالت0

فرهنگیبرپایۀاصلدعوتقرارداردکهاصلیفراگیراست.ازرویکرداسالمبهارتباطاتمیان

گیردایجایمیفرهنگیدراسالمنیزدربسترارتباطاتهنجاریوتوصیهروارتباطاتمیاناین

 ارتباط از هدفنهایی میو غیرمسلمانان وبا ارتباط ولی باشد، اسالم به دعوتآنان تواند

کنند.اصلعدالت،ناظربهشیوۀتعامالتاست.شیوۀچگونگیدعوترااصولدیگربیانمی

تعامالتنیزبههرشکلیکهبرقرارگردد،بایدبراساساصلعدالتقرارگیرد.همۀارتباطات

اینمیانتفاوتیمیانارتباطباهایارتمسلماناندرهمۀساحت باطیبایدعادالنهباشدودر

آیت اندیشگی نظام است. فرامکانی و فرازمانی اصل این نیست. غیرمسلمان و اهللمسلمان

هاییاستکهتعاملعادالنهباهمۀمخاطبانرابهپیرواناسالمگوشزدایمملوازتوصیهخامنه

ایمکهبایدباپیروانادیاندیگرباانصافوعدالتبرخوردکرد.اینماازاسالمآموخته»کند:می

هایمذهبیکشوردرمجلسشورای)بیاناتدردیدارنمایندگاناقلیت«حکماسالمبهمااست

هایدیگرکفانتظاراتاستوهیچمعیاری(.برخوردعادالنهباانسان۱83بهمن3اسالمی،

هاباهمدیگرکند؛انتظاریکهبهحقحیاتوهمزیستیانساندنمیبودنآنرامحدوجزانسان

کندهایمدعیآزادیوعدالتانتقادمیایبهدولتاهللخامنهروآیتشود.ازهمینمربوطمی

رعایتنمی مسلمانان مورد در را مهم این که دولتقدرت»کنند: و انصافوها هایمدعی

هایتنگومحدودوظالمانۀخودشانراجزدردایرۀسیاستعدالت،هیچانصافوعدالتی

هاآزادیالزمرادربسیاریازاینکنند.بحثایننیستکهچرامسلمانمالحظهومراعاتنمی

ندارند! امنیتجانی چرا ایناستکه سر بحثبر ندارند؛ کشورها نه« فقطعدالت)همان(.

هایجمعیهاازطریقرسانهآمیزباآنهبرخوردتبعیضشود،بلکدرموردمسلمانانرعایتنمی

کهحاالسروصدایشبلندشده«تیراندازتک»شود؛برایمثال،همینفیلمنیزتوصیهوتشدیدمی

تشویقمی درستکردهاست، آنجاکهوهالیوودآنرا فرضکنیدیکجوانمسیحیتا کند.
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اذیتبکند.اینروشموردپسنداسالمنیست؛اسالمآیدمسلمانراتواندوازدستشبرمیمی

هایمذهبیکشوردرمجلسشورای)بیاناتدردیدارنمایندگاناقلیت«بهانصافمعتقداست

 شیعیانبرایارتباطاتمیان۱838بهمن3اسالمی، دیگراناسوهو(. تعاملبا فرهنگیوشیوۀ

ایشاندرآنقضیۀحملهبهشهرانبار»نعادلاست.السالمنمونۀکاملانساالگودارند.علیعلیه

منشنیدهمی خانۀزنمسلمانوزنفرماید: وارد اینشهرحملهکردند، به اینافرادیکه ام

معاهده)یعنییهودونصاراییکهپیماندارندودرزیرسایۀحکومتاسالمی–غیرمسلمان

می میزندگی کنند( و حِجلَها»شوند آن«یأخُذُ میو آزار و اذیت را میها ظلم کنندکنند،

)نهج خطبۀ بعدحضرتمی41البالغه، مالمت(. مورد بمیرد، اینغم از مسلمان اگر فرمایند:

هایمذهبیکشوردرمجلس)بیاناتدردیداربانمایندگاناقلیت«نیست؛نظراسالمایناست

مسلماناننه۱838بهمن3شورایاسالمی، اسوهوالگودرحضرتعلیعلیهفقط(. السالمرا

عیسی»دانند.دانند،بلکهحضرتمسیحرانیزمنادیعدلوعدالتمیفرهنگیمیارتباطاتمیان

هدایتالهیبرایانسانبنمریمعلیه برکتو منادیرحمتو تاریکیالسالم در او بود. ها

سمتخداهارابههدایتیبودکههمۀانسانشرکوظلمودنیایآلودهبهگناهوگمراهی،نور

جان که زاللرحمتیبود و دلهدایتکرد و شستها را میها پرچموشو او عدالتیداد. دار

بهرهاییازاسارتقدرت هایستمگروقلدرانمتجاوزآسمانیبودکهستمدیدگانزمینرا

)خامنهفرامی میالای،خواند جدید سال مناسبت به پیام ۱0دی، مسیح۱833آذر عیسی .)

السالم(مجهزبهمعجزهودعوتالهیبراینجاتبشرازظلماتشرکوکفروجهلو)علیه

ظلمورسانیدنویبهنورمعرفتوعدلوعبودیتپروردگارمبعوثگشتودرهمۀمدت

درمیانانسان لحظهاقامتخود نیکیدرها بدیودعوتبه با مبارزه اینایدر نگنفرمود.

بایدفراگیرند.)همو، مسیحیان درسیاستکه ومسلمانانکهمعتقدانبهنبوتآنبزرگوارند،

(.۱814ماهدی۱4پیامبهمناسبتسالروزمیالدحضرتمسیح)ع(،

 . اصل حفظ استقالل و عزتمندی0

اقلیت با مسلمانان اجتماعی روابط بهتنظیم نباید سگونهها که باشد وای وابستگی بب

؛بقره:۱8کهاستقاللجامعۀاسالمیرابهخطراندازد)هود:طوریسرسپردگیمسلمانانگردد؛به
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سورۀمائده،فروتنیدربرابرمؤمنانوسرسختیدربرابر14(.طبقآیۀشریفۀ۱4۱؛نساء:۱01

اینقلشدهاستکهاهللخامنهفردیفتاواییازآیتکافرانیکاصلمسلماست.درسطحمیان

ارتباطیمنعکرده از را عزتآنمسلمانان و استقالل که برایمثال،اند ببرد؛ سؤال زیر را ها

تواندبرایکافرکارکندوزیردستاوباشدوازاومزدبگیرد،بردربارۀاینکهآیامسلمانمی

 کهتحتسلطۀغیرمسلم»اینعقیدههستندکه: امازیردستبهاینمعنا انباشدجایزنیست،

گویدچنینکاریراانجامحاالاگرکارگرمسلمانیاستکهکارفرمایشکافراستوبهاومی

می انجام هم او و نمیبده هم را ذلتی و میدهد کار او برای بلکه مزدشراپذیرد، و کند

مسلمانینداشتهگیرد؛کارشهماگرخالفشرعنباشدومنافاتیهمباآنعزتوکرامتمی

(.۱838زاده،)فالح«باشد،ایننوعکارکردناشکالینداردومزدشهمحاللاست.

براساسایندرسطحروابطبین را کشورها روابطبا و بهاصلاستقاللاشاره المللنیز

اضراینکهمادرقضایایمنطقه،درقضیۀسوریه،درقضایایشبیهسوریهح»کنند:اصلتنظیممی

به ائتالف در نشدیم بشویم وارد آمریکایی کردند،-اصطالح تکرار گفتند، بارها اینکه با

آن-خواستند نقشهعلتایناست. هدفها ترسیمکردهایدارند. اندبهآناندومایلهاییرا

میاندکهازقدرتونیروونفوذهرکشوریازجملهجمهوریاسالهابرسندوالبتهمایلهدف

هابشود،معنایشایناستکهاستفادهکنند.اگرجمهوریاسالمیاینجاخامبشود،واردبازیآن

پرونقشۀآنجدولکاریآن ظاهرهاراکاملکردهاست.اینخالفاستقاللاستوبههارا

چیزینیستکهدولتییاکسیبیایدبرکشورحکومتبکندکهبگوییماستقاللکشورازبین

است سیاسی استقالل ضد اما رفت، بیست« مراسم رحلتامام)بیاناتدر سالگرد وهفتمین

(.۱831خرداد۱4خمینی)ره(،

می ترتیب موجبخدشهبدین که حرکتی هر گفت توان ملی»دارشدن عزت انظار« در

بین و بیعمومی عزتیکه موردنکوهشاست. قبیحو اسالمالمللیشود، از برخاسته ،تردید

هااست.پسخطقرمزمسئوالندرمراوداتومالقاتانقالبوحضوردائمیمردمدرصحنه

همۀملت»باشد،چهآنکه«عزتملی»بامسئوالنسایرکشورهایجهاننیزبایدحفظهمین

اندکهعزتملیبراییککشوربسیارمهماست.اگرایران،همۀدلسوزان،دراینجهتمتفق

نیتهمخواهدآمد؛اگرامنیتبود،پیشرفتهمعملیخواهدبود،ولیاگریکعزتبود،ام
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چیزاوحتیثروتوامنیتشبهبازیگرفتهخواهدشد.عزتملیبایدملتتحقیرشود،همه

(.ایننوعارتباط۱838:34ای،اهللخامنه)بیاناتآیت«دانندمحفوظبماندومسئوالناینرامی

استکهالبتهبهمعنای«االسالمیعلووالیعلیعلیه»بهاین،منبعثازآموزۀگرانباغیرمسلمانا

های(،بلکهحفظعزتوشوکتاسالمدرساحت۱838تعصباتمذهبیونژادینیست)باهنر،

گونهتعامل،شعاعی(.این۱۱عمران:؛آل3گوناگونوشرایطمختلفاجتماعیاست)منافقون:

صورت از ساحتبندی همۀ توحیدی نگاه امتداد است. توحید مدار بر اجتماعی هاینظام

گیردوحضورخدادرعرصۀحیاتاجتماعیبههمۀارتباطاتمؤمنانبهدینارتباطیرافرامی

فرهنگیاگرماتئوریتوحیدرامبنایارتباطاتمیان»بخشد.بهتعبیرحمیدموالنا:اسالممعنامی

(.۱833)موالنا،«وجودبیاوریمتوانیمیکانقالببههابگذاریم،میدهوارتباطاتخانوا

فرهنگیاست.تمسکبهمشترکاتیکاصلاساسیوظرفیتفراگیربرایارتباطاتمیان

شود:سطحجهاناسالم،ایبهسهسطحیاقلمروترسیممیاهللخامنهمشترکاتدراندیشۀآیت

 سطحتعامالتانسانی.سطحمؤمنانبهادیانتوحیدیو

 اصل تمسک به مشترکات

هایفرهنگیازدغدغهعنواناولینقلمروارتباطاتمیانحفظوحدتوانسجامجهاناسالمبه

پذیرد.ایشانتأثیرمی«نگاهتمدنی»و«امتاسالمی»ایاستکهازنظریۀاهللخامنهاصلیآیت

مش بیشترین دارای یکدیگر با مسلمانان قابلارتباط مهمترکات از که است وتمسک تری

میترینآنبرجسته کرد:ها پیامبرواحدوکتابواحداشاره قبلۀواحد، توانبهخدایواحد،

به» محبت ما مشترکات است. پیغمبر مقدس وجود ما مشترکات است. کعبه ما مشترکات

است.اینکهبندهدرنمازبیتوخیلیازمشترکاتدیگراست.واجباتمانهمهازمشترکاتاهل

قنوتبخوانم،شمانخوانی،اینچیزینیستکهاختالفایجادکند.اصلقضیهایناستکهبه

)بیاناتدردیداروزیراوقافوجمعیازعلمای«خدایواحدمعتقدوبهنبوتمعتقدباشیم

یعنی اگرکسیآن»سوریه(؛ که ناصولاصلیاسالم مسلمان نداشت، را مشترکها «اندیست،

تواندمبنایمفاهمهمیانفرقمختلفهامی(.تمسکبههرکدامازاین۱833مهر۱۱)بیاناتدر

مسلمانانقرارگیرد.اعتقادبهدینواحدرابطۀمسلمانانرابهرابطۀبرادرانهتبدیلکردهاست.
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بحث» آنکه از بعد الْمُؤْمِنِینَ»قرآن مِنَ طَائِفَتَانِ بَیْنَهُمَاوَإِنْ فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا » را3)حجرات: )

(:مؤمنانبهخدا،مؤمنانبهدینو۱0)حجرات:«إِخْوَۀٌإِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَ»فرماید:کند،میمطرحمی

مؤمنانبهراهانبیاباهمبرادرند.دوبرادرممکناستباهمدعواکنند،اماتکلیفماچیست؟

)همان(.«؛بیندوبرادرتاناصالحایجادکنید«وابَیْنَأَخَوَیْکُمْفَأَصْلِحُ»

 الف( پيامبر اسالم

خامنهآیت وصیتاهلل به امتاسالمی میان در اهمیتوحدت بیان در علیای حضرت نامۀ

میعلیه اشاره بهالسالم اسالم پیامبر به آن در حضرت که مسلمینکند مشترک محور عنوان

جویتمسکمی آنحضرتبه توصیۀ و اصالحذاتبین»د امت« میان در اتفاقکلمه به را

کند)بیاناتدردیدارجمعیازمدیرانومسئوالنوزارتآموزشوپرورش،اسالمیتفسیرمی

وجودمقدسنبیمکرم»جوید؛زیرا(.آنحضرتبهسخنانپیامبراکرم)ص(تمسکمی۱83۱

نقطۀایجادوحدتاست.قبالًهماینراعرضکردیمکهدنیایترینورسولاعظماسالم،مهم

هاتوانددرایننقطهبههمپیوندبخورد؛اینجاجاییاستکهعواطفهمۀمسلماناسالمیمی

مداران،شود؛ایننقطه،کانونعشقومحبتودنیایاسالماست.سیاستدرآنجامتمرکزمی

نویسندگان فرهنگی، همۀنخبگانعلمیو و کنند تکیه رویایننقطه ما هنرمندان و شعرا ،

یکدیگررامسلمان درنظرنگیرند. مواردمورداختالفرا بههمنزدیکشوند. اینشعار با ها

دل ازحوزۀدینخارجنکنند. تکفیرنکنندویکدیگررا یکدیگررا درسراسرمتهمنکنند. ها

بهعشقپی پیامبرو یاد میامتاسالمیبه دلباختهوعاشقآنغمبرطراوتپیدا ما همۀ کند.

(.۱814اسفند۱8هاینمازجمعه،)بیاناتدرخطبه«بزرگواریم

السالمخطاببهعلمایجهانایباالهامازهمینسخنانمبارکامامعلیعلیهاهللخامنهآیت

افیوجوددارد،برویدآناگردیدیدجایی،دربینامتاسالمی،اختالفوشک»گوید:اسالممی

این،ازنمازوروزه،فضیلتشبیشتراست)بیاناتبهمناسبتمیالدپیامبرو پرکنید. شکافرا

هم(.حفظوحدترااصلقراربدهیمواگرتکلیفشرعی۱813فروردین۱1هفتۀوحدت،

به اینتکلیفممکناستمقداریتشنج به عمل ولیدیدیم ووجوداحساسکردیم، آورد

کردیمتکلیفشرعیاست،حراماستوحفظوحدتراازبینببرد،قطعاًانجامآنچهتصورمی
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)بیاناتدرخطبه«وحدتواجبخواهدبود اگرچنینباشد،۱814هاینمازجمعه، امروز»(.

ایکهبهوحدتدنیایاسالمدعوتکند،حنجرۀالهیاست،ناطقمناهللاست.هرهرحنجره

ملتجرهحن که زبانی و بهای را اسالمی طوایفگوناگون و مذاهباسالمی ، هایمسلمان

یکدیگرتحریککندوعصبیت ناطقمنالشیطاندشمنیبا یکدیگرتحریککند، علیه را ها

(.۱833تیرماه۱4)بیانات،در«است

شاهدهمزیستیفرقمختلفاسالمیبوده تاریخبارها طبیعیاستکدر هوقتیقرآنایم.

خواند،همزیستیمیانمذاهباسالمیرامسلمکریممسلمانانرابههمزیستیبامسیحیانفرامی

ایشدهاهللخامنهفرضکردهاست؛بنابرایناصراربراختالفاتدرجهاناسالممایۀتعجبآیت

زمانمرحوماز-هایمتمادیاستسال»کند:استوتالشدراینزمینهراخیانتقلمدادمی

که-اهللتعالیعلیه(وبعضیازبزرگانعلمایاهلسنتدرمصراللّهبروجردی)رضوانآیت

شیعه شیعه، بماند؛ سنی سنی، بگذارید؛ کنار اختالفاترا بیایید استکه شده پیدا اینفکر

ززبانپیامبربماند؛عقایدخودتانراداشتهباشید،اماباهم،دستدردستهمبگذارید.قرآنا

به می مسیحیان اکرم زمان آن ال»گوید: و اللَّه االّ نعبد االّ بینکم و بیننا سواء الیکلمۀ تعالوا

شیئا نشرکبه وقتفرقه«. قبلۀآن واحد، قرآن واحد، پیغمبر خدایواحد، با هایمسلمان،

فراوسیلهقرارواحد،عبادتواحد،اینهمهمشترکاتومسلمات،چندموضوعمورداختال

(۱831مرداد۱1)بیاناتدردیداراقشارمختلفمردم،«بدهندبرایدشمنی!اینخیانتنیست؟

 حج

بهیکیازظرفیت اهللعنوانعاملمشترکبرایمسلماناندراندیشۀآیتهایهمیشگیوزنده

خامنه حج»ای، مهم« که ابراهیمی حج دربارۀ میااست. ارتباطات بستر میاننترین فرهنگی

السالمنقلشدهاست.هشامبنمسلمانازسراسرجهاناست،روایتجالبیازامامصادقعلیه

گوید:حکممی

السالمدربارۀفلسفۀحجپرسیدموایشانفرمودند:...پساجتماعدرازامامصادقعلیه»

برایآنانقراردادتایکدیگررابشناسندو هرگروهیازتجارتحجازمشرقومغربرا

آنکاروان کندوبا داروشتردارکسبمنفعتکندوبرایسرزمینیبهسرزمیندیگرسود
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اهللعلیهوآلهوسلم(وتعالیمواحادیثشناختهشودوروایاتشاینکهآثاررسولخدا)صلی

خودشانوهایدانستهویادشودوفراموشنشودواگرهرقومی)گروهی(فقطبهسرزمین

نهادوتجارتهاروبهویرانیمیشدندوسرزمینکردند،نابودمیآنچهدرآناست،اکتفامی

تباهیمی بازرگانیبه بینمیو از اخبار گزارشگرایید. بهرفتو نمیها «رسیددستمردم

(.۱833بابویه،)ابن

علیه علی حضرت تعبیر )نهجدر است اسالم نماد کعبه السالم خطبۀ هویت۱البالغه، .)

گراییرابهدهدوجمعاهمیتجلوهمیبرخاستهازآیینحجتمایزاتفردیوفردگراییراکم

فردیدرفضاییآکندهازچهرهومیانبه(.دیدارهایچهره۱33کند)بقره:یکشاخصتبدیلمی

گزاراننظیریدراختیارحجهایجمعیفرصتبیافکنانۀرسانهمعنویتوفارغازتبلیغاتتفرقه

فرهنگیخالص،شناختبیشتروبهتریازمشترکاتشانداشتهدهدتادریکارتباطمیانقرارمی

برنامه رسانهباشند. مسموم نشانهای معکوس با جمعی واقعیتهای جریان،دادن در های

آلودهوآننگاه نسبتبههمدیگربدبینمیهایمخاطبانرا را بهتعبیرمککنندها . این»کین:

بابحرانهاوبههاباتزریقالگوهایمتعددومتضاد،ملترسانه ویژهنسلجوانونوجوانرا

می اجتماعیمواجه )مکهویتفردیو کنند برای۱830کوایل، حجفرصتخوبی موسم .)

عمدۀمبلغانوحدتدردنیایاپاالیشنگاه کسانیهایآلودهدرقبالهمدیگراست. سالمرا

همهایارتباطمیاندهندکهفرصتتشکیلمی بههمینکیشانخودداشتهفردیفراوانیبا اند.

هایبرگزارشدهدراقصینقاطجهاناسالممشارکتدلیلامروزهبیشترکسانیکهدرکنفرانس

چهرهمی ارتباط فرصت قبالً که هستند افرادی دعوتبهکنند، با دچهره اماماشتهکنندگان اند.

اگر»فرماید:السالمیکیازفوایدحجراهمینرایزنیوتبادلفرهنگیدانستهومیصادقعلیه

آناست وملتیفقطازکشوروبالدخویشسخنبگویندوفقطبهمسائلکهدر هرقوم

ودواخبارشهاساقطمیشود.منافعآنگردندوکشورشانویرانمیبیندیشند،همگینابودمی

می «گیردواقعیدرپشتپردهقرا (.موسمحج،بسترانتقالتجربیات۱4۱3:803)حرعاملی،

امامگران پیام در است. ضعفهمدیگر قوتو نقاط شناسایی و یکدیگر به بهایمسلمانان

حجاجمحترمجهانرادورهمگردآوردهودرمصالحاسالم»خمینی)ره(بهحجاجآمدهاست:

نمودهودرحلمشکالتوراهرسیدنبهآرمانمقدساسالم ومشکالتمسلمینتبادلآرا
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اتخاذنماییدوراه بررسیتصمیماتالزمرا هایاتحادبینهمۀطوایفومذاهباسالمیرا

حجبرایایناستکهمشکالتیک»(.ایشانهمچنینفرمودند:۱833:33)خمینی)ره(،«کنید

رفعمشکالتبرآیند.سالمسلمینر بررسیکنندودرصدد ا » عظیمحج، بهکنگرۀ 43)پیام

گیریباافرادمتنفذفرهنگیحجباشناساییوارتباط(استفادهازفرصتارتباطمیان۱810خرداد

نظریه در که اسالمی کشورهای برجستۀ آنو از افکار رهبران عنوان با ارتباطی یادهای ها

فوایدحمی ارتباطیپیامبراکرموائمۀمعصومینشود، رویکرد دوچندانخواهدساخت. جرا

گیریباسرانقبایل،ازاهمیتبسیاراینشیوهپردهالسالمدرموسمحجمبنیبرارتباطعلیهم

تکمیلبرمی در حاجیاننیز حجو میانمسلماناندربارۀ در هنجارهایفرهنگیموجود دارد.

جوگسترشآننقشچشمگیریدارند.دیدارازحاجیانوپیگیریاخبارکارکردهایارتباطیح

ایارتباطاستکهدرهایسنتیدرحقیقتتحققجریاندومرحلهوبرخاستحجدرنشست

گزارانودرمرحلۀبعدبرمسلماناندرسراسرجهانایمانندحجبرحجمرحلۀاولازرسانه

شود.منتقلمی

آیت بیان خدر امنهاهلل است: مسلمانان میان همزیستی مظهر و نماد حج مظهر»ای حج

وحدتواتحادمسلماناناست.اینکهخداوندمتعالهمۀمسلمانانوهرکهازایشانراکهبتواند

و همزیستی خواندودراعمالوحرکاتیکهمظهرایخاصودرزمانیخاصفرامیبهنقطه

سازد،نخستیناثرهاییدرکناریکدیگرمجتمعمیزهاوشبنظموهماهنگیاست،آنانرارو

دادنشکوهوشوکتاجتماعنمایانش،تزریقاحساسوحدتوجماعتدریکایکآنانونشان

بااحساساینمسلمینبهآنانوسیراب کردنذهنهریکتنآنانازاحساسعظمتاست.

زن هم شکافکوهی در فقط اگر مسلمان احساسعظمتاستکه تنها را خود کند، دگی

نمی امروز و نیرنگاستعماریدیروز احساساینوحدتوجماعتاستکه با یعنی-کند.

هایمسلمانراپدیداینفاصلۀوسیعوعمیقمیانملت-گراییآمیزملیطاحیایاحساساتافرا

آنکهرقیبومعارضجایآوردوقومیتعربیوفارسیوترکیوآفریقاییوآسیایی،بهنمی

جایآنکهشودوبههاباشد،بخشیازآنوبیانگرسعۀوجودیآنمیهویتواحدۀاسالمیآن

قومیت تحقیر نفیو بهانۀ و وسیله قومیتی، وسیلههر شود، انتقالهایدیگر و نقل ایبرای
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)بیانات«شودخصوصیاتمثبتتاریخیونژادیوجغرافیاییهرقومبهسایراقواماسالمیمی

(.۱831آذر44دردیداردبیرکلجنبشجهاداسالمیفلسطینبارهبرانقالب،

 ب( مسئلۀ فلسطين

ظرفیت از بهیکی اسالم جهان مهم قابلهای و مشترک عامل مسئلۀعنوان به توجه تمسک،

اسالمقلمداداینیزمانندامامخمینیفلسطینرامسئلۀاولجهاناهللخامنهفلسطیناست.آیت

فهماینکرده درکانونتوجهنکتهاند. فلسطینرا حضرتامام)ره( بسیارمهماستکهچرا

آیت چرا دادند. قرار خامنهجهانیان سخنرانیاهلل عمدۀ در متذکرای را نکته این خود های

مسئلۀفقطفراموشنشود،حتیازشوندکهمواظبباشیدمسئلۀفلسطینفراموشنشود؛نهمی

 فرعیتبدیلنشود: یکمسئلۀ به اسالم مهم»اصلیجهان از مقابلۀیکی ترینمسائلمنطقه،

هااست؛چراکهدرغیراینهایتکفیرینظیرداعش،جبهۀالنصرهودیگرگروههمگانیباگروه

اتها،مسئلۀفلسطیندرحاشیهخواهدماند)بیانآفرینیمستمرتکفیریعلتبحرانصورت،به

(.۱833فروردین۱1هایعلمیسیاسی،دردیدارمسئوالنوشخصیت

رسدمسئلۀفلسطینعالوهبراینکهظرفیتیعظیمبرایهمگراییمیانمسلمانانبهنظرمی

به نیز اسالم هویتیجهان مسئلۀ میاست، شمار اولمسلمین،»رود: قبلۀ مسئلۀ اصلی، مسئلۀ

این مسائلمسجداالقصیاست. اصلیاستها مسئوالن« و مردم از جمعی دیدار )بیاناتدر

(.تعرضبهفلسطینواشغالآنتعرضبهجهاناسالماست.۱833اردیبهشت۱8نظام،

 ج( کشتی نجات

ارتباطمیانمسلماندرگسترۀمحدودتر،درمیانشیعیانمتصوراست.دغدغۀهمیشگیوحدت

آیت اندیشۀ در اسالم خامنهجهان تحلیلااهلل ذهن و دری همواره ایشان دوراندیش و گر

هاییگردهایمشترکبودهاستکهبتواندمسلمانانسراسرجهانرادرگنگرهوجویراهجست

هایهاییکهباتأملدرآموزههاراافزایشدهد.یکیازظرفیتهمآوردوامکانتفاهممیانآن

السالماست.تمسکزیارتاربعینامامحسینعلیهدهد،دینیوسیرۀمعصومینبهآنتوجهمی

ظرفیتکم به کشتینجات»نظیر برپاییکنگره« پیشنهاد روزگاریو مقیاسجهانیدر ایدر

تنهاشیعیانواهلسنت،شد،امروزبهحقیقتپیوستهونه(کهفقطیکآرزوتلقیمی۱814)
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آ است. جایداده خود در نیز غیرمسلمانانرا ظرفیتباالیاهللخامنهیتبلکه به اشاره ایبا

زیارتاربعینمی نمیمی»گوید: دانمایندانیدیکیازعالئمایمانزیارتاربعیناست؟بنده

روایتچقدرصحیحاست.اصراریهمندارمکهبگویممعنایاینروایتهمینیاستکهمن

جادریکمکانزندگیکهدریکایبودگمانکردم.شیعهیکجمعمتفرقیبود.یکجامعه

درنمی درقمبودند، دراهوازبودند، بودند، دربصره درکوفهبودند، درمدینهبودند، کردند.

خراسانبودند،اطرافواکنافبالد.امایکروحدراینکالبدمتفرقودرایناجزایمتشتت

کرد.چههارابههموصلمیمۀاینهایتسبیحیکرشتهویکنخهدانهمثلدرجریانبودکه

بودآنرشته؟رشتۀاطاعتوفرمانبریازمرکزیتتشیع،ازرهبریعالیتشیعیعنیامام.همۀ

دادوبهاینترتیبتشیعشد.قلبیبودکهبههمۀاعضافرمانمیهابهآنجامتصلمیاینرشته

ممکنبوددونفراز بودندیکسازمانویکتشکیالتیبود. اما حالهمخبرنداشتهباشند،

اطاعتوفرمانبریآن باخبربودند. ازحالهمه فریادزدنشانازکسانیکه بهحساببود، ها

رویدستوربود،سکوتشانبرطبقنقشهبود.همهچیزشانباحساببود.فقطیکعیبیکار

میآن کمتر را همدیگر اینکه آن داشتو یکشهرها اهل البتهدیدند. یکمنطقه شیعیان ،

امایککنگرۀجهانیالزمبودبرایشیعیانروزگارائمه)علیهمالسالم(.یکدیگررامی دیدند.

گفتنددراینموعدمعیندرآن هممعینکردند. وقتشرا معینکردند. اینکنگرۀجهانیرا

جایشرکت اربعیناستو روز موعد آن هرکسبتواندشرکتکند. سرزمینکربالکنگره ،

تپشروز شیعه کالبد در روحعاشوراییاست. روحکربالییاست، روحشیعه چون است.

دنباله هست، که هرجا شیعه است. مشهود کهعاشورا هم این است. حسین عاشورای روی

هاییکهدرشیعهمشهودشده،ازآنمرقدپاکناشیشده...اگرامروزبینیهمهجااینتپشمی

البتهبسیارکارهمب یکچنینمیعادیقراربدهند. توانندشیعیانآنسرزمینپاکومقدسرا

«گیریازراهیاستکهازائمۀهدی)ع(بهماارائهدادندبجاوجالبیخواهدبودوهمیندنباله

(.۱814اسفند44)بیاناتدرمسجدامامحسنمجتبی)ع(،مشهد،

 ادیان توحيدی

ارتب دیگر توحیدیصورتمیاطاتمیانسطح ادیان محور بر مهمفرهنگی، یعنی ترینگیرد؛

اند،باوربهخدایواحداست.تمسکبرایهمۀافرادیکهدراینقلمروسکنیگزیدهعاملقابل
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وارزشیکههمۀادیانتوحیدیبهحضرتابراهیمعلیه قائلهستندنیزبسیارجایگاه السالم

توجهاست.قرآنکریمضمناینکهحضرتابراهیمرااسوۀموحدانعالمحائزاهمیتوشایان

بار(پیروانادیانتوحیدی33(،ازطریقتکراراسماو)۱833:۱44مقدم،کند)عباسیمعرفیمی

اینمهمتوجهمی به کهمیرا بهداد عنواننقطۀعزیمتتعامالتارتباطاتتوانمشترکاترا

ظاهرمهماستفادهوازاینظرفیتدرجهتحلبسیاریازاختالفاتبهفرهنگیقراردادمیان

اگرحضرتآدملقب ابوالبشر»کرد. پدرمعنوی»دارد،حضرتابراهیم« همۀادیانتوحیدی«

هایاینپدرمعنویالگویتعاملمیانمعتقدانبهادیانتوحیدیاست.وحدتبرمحورآموزه

می ترسیم ابراهرا حضرت کند. آیۀ است. شرک با مبارزه اسوۀ ابراهیم4یم ممتحنه سورۀ

عنوانیکالگوواسوهدردفاعازمسئلۀتوحیدومبارزۀقاطعوکوبندهباشرکشکنرابهبت

سازش بر روشنی گواه و کرده ومعرفی شرک به آلودگان با توحید مکتب پیروان ناپذیری

گونهسازشیمیانیارانشبهاینمعنااستکههیچبودنحضرتابراهیموپرستیاست.اسوهبت

توحیدوشرکوجودندارد؛اگرچهمؤمناندراقلیتباشند؛زیراپیروانابراهیمدرمقایسهباقوم

آن با ولی اقلیتبودند، در آننمرود استکبار تمام و تام مصداق نمرود مماشاتنکردند. ها

خواست به تن حضرتابراهیم بود. برایهدوران درسبزرگی این و نداد زمان استکبار های

با(.»۱43-8:۱43،ج۱833خصوصمسلماناناست)مکارمشیرازی،پیروانادیانتوحیدیبه

حکایت آیات مضمون در بادقت او مجادلۀ نمرود، با ابراهیم احتجاج کنندۀ

گفت خورشیدپرستان، آیات، دیگر و خدا با نیاز و راز و پدر با میوگو کهروشن گردد

تالش تمام محور توحید، و اوست.خدامحوری پربرکت حیات محور بلکه و تبلیغی «های

وگوبودوباهمۀمخاطباندرهرگزینی،بلکهاهلگفتحضرتابراهیمنهاهلانزواوعزلت

(.۱833:۱48مقدم،پرداخت)عباسیوگوومناظرهمیایبهگفتسطحوهرعقیده

 در ونماز یادآورینقشحضرتابراهیم بر عالوه مسجدالحرام( )در ابراهیم پشتمقام

گستراندوازاینمنظرنماداسماعیلدرحج،قلمروییکرنگیرابهادیانتوحیدیدیگرنیزمی

به عالم مؤمنان میوحدتهمۀ تمامشمار اسوۀ کریم قرآن در اگرحضرتابراهیم نمایرود.

بهشدهعالمیانمعرفی نقشهویتیبرایمسلمانانو نیز اینجا در برایمؤمنانبهاست، ویژه

کند.طورعمومایفامیادیانتوحیدیبه
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نه توحیدی ادیان پیروان با مسلمانان مشترکات محوریامروز جایگاه به باور در فقط

فوقحضرتابراهیمبه احترام بلکهدر بهحضرعنوانیکالگو، دیناسالم تموسیوالعادۀ

مرتبهآمدهوفرازهای۱48نامحضرتموسیدرقرآن،»حضرتعیسینیزمنعکسشدهاست.

آیهبیانشدهاست.این440سورۀقرآنودرقالبحدود84برجستۀزندگانیودعوتاودر

بهزندگیسازیوجامعهعنوانکتابکاملدعوتوانساندهدقرآنبهمطلبنشانمی سازی،

باربا41(.همچنانکهنامحضرتعیسی۱18موسیتوجهزیادیداشتهاست)همان:حضرت

 عیسی»عنوان » به۱۱و مسیح»صورتبار است« آمده کریم قرآن در » ویژگی۱33)همان: .)

کامل خداپرستیاستکه و توحید دعوتبه پیامبر سه پیامبرمشترکهر در آن ترینشکل

یعنیهمۀویژگیبزرگاسالمتجلیوعملیشده هایپیامبرانگذشتهدرپیامبراسالماست؛

تریناست.همترینوجامعروپیامبراسالمخاتمپیامبرانودیناوکاملجمعشدهاست.ازاین

اندوهمدیناسالمادیانگذشتهراتصدیقکردهاست.ادیانگذشتهبرپیامبراسالمبشارتداده

ایدرتعاملبااهللخامنهدهدالگویآیتایدربارۀحضرتمسیحنشانمیاهللخامنهبیاناتآیت

مشترکاتهمیکاصلوهمیک تمسکبه قرآنکریماستو از دنیایمسیحیتبرگرفته

السالمازارزشحضرتمسیحعلیه»شود:فرهنگیدراسالمتلقیمیظرفیتبرایارتباطاتمیان

رزشوقدروقیمتآنحضرتدرچشممسیحیانمؤمنبهنظرمسلمانان،بالشککمترازا

(.آنپیامبربرگزیدۀخدا،مردمرا۱813دی1مسیحیتنیست)بیاناتدرخطبۀنمازعیدفطر،

می دعوت است انسان خوشبختی راه که خدا راه عیسیبه حضرت از پیروی الزمۀ کرد.

امیداستکههایضالسالم،طرفداریازحقوبیزاریازقدرتعلیه و مسیحیان دحقاست.

ایندرسبزرگحضرتمسیحعلیه درزندگیوعملمسلماناندرهرنقطۀجهان، السالمرا

(.۱814دی۱4)پیامبهمناسبتسالروزمیالدحضرتمسیح)ع(،«خودزندهبدارند.

 انسانيت

انسانیتوسیع ارتباطاتمیانقلمرو قلمروی فراگیرترین و است.فرهنترین اسالم نظر از گی

اصلانسان تمسکبه ادبیاتمعطوفبه و همنوعی»بودن اندیشگیآیت« نظام در اهللاگرچه

امادرنامۀگیریایوموضعخامنه هایسیاسیویدرقبالتحوالتجهانمعاصرتبلوردارد،
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درهرنقطهازرنجهرانسانی»دومایشانبهجوانانغربیبهشکلبارزتریبرجستهشدهاست:

باراست.منظرۀکودکیکهدربرابردیدگانعزیزانشخودبرایهمنوعاناندوهخودیجهان،به

می خانوادهجان شادی که مادری میدهد، مبدل عزا به بیاش پیکر که شوهری جانشود،

شتابانبهسوییمی ویاتماشاگریکهنمیهمسرشرا پردۀداندتالحظاتیدیگرآخرینبرد،

برنینگیزد. را احساساتانسانی عواطفو نیستکه مناظری دید، خواهد را نمایشزندگی

شود؛هامتأثرومتألممیایبردهباشد،ازدیدناینصحنههرکسکهازمحبتوانسانیتبهره

)نامۀدومرهبرمعظمانقالب«چهدرفرانسهرخدهد،چهدرفلسطینوعراقولبنانوسوریه.

 جوانانغربی، عموم 3به آیت۱834آذر نظر به حتیایچیزیکهسببمیاهللخامنه(. شود

وتاروزیکه»هااست:هایانسانیواخالقینادیدهانگاشتهشود،منافعدولتعواطفوارزش

هایخشونترادرهایانسانیواخالقیترجیحدادهشود،نبایدریشههابرارزشمنافعدولت

ایاهللخامنههایکنونیآیتگونهادبیاتمربوطبهنامه)همان(.این«وجوکردیدیگرجستجا

،کهاولیننامۀ۱813بودندرنامهبهجوانمسیحیدرسالنیست.ادبیاتتمسکبهاصلانسان

برادرمسیحیعزیزم،کاشایناحساساتپاک»ایشانبهیکجوانغربیاست،نیزوجوددارد:

می ما ملتستمدیدۀ اگرهم-توانستبهسود استکه همنوعشما نیست، کاربه-کیششما

اینداریم.ماهرانسانیرادرهرجایجهانوباهربیفتد.ماباملتانگلیسوآمریکاهیچکینه

)دستخطنامۀرهبرانقالببهجوانغربی،مندرجدروبگاهفارس«شماریمایمحترممیعقیده

نیوز استفادهازعنوان۱834دی1، برادر»(. بودندرمتن«همنوع»درمطلعنامهوتصریحبه«

تداعی علیعلیهنامه امام نامۀ کنندۀ فرمود: استکه مالکاشتر به دسته»السالم دو اند:مردم

آفرینشدسته در تو مانند دیگر دستۀ و تو دینی برادر ای )نهج« نامۀ اینک18البالغه، گو ه(.

ایازجهانبهفکرهمدیگرباشندوهادرهرنقطهبودندلیلکافیاستبراینکهانسانهمنوع

مصائبهیچانسانیبی قبال آیتدر همیننگاه کهایسببمیاهللخامنهتفاوتنباشند. شود

اسدرئیس» نامۀمقاممعظمرهبریبهجوانانغربازمشاوربشار به اشاره با جمهورسوریه

عنوانرهبریفراترازمرزهایجغرافیایییادکندوبگوید:رهبرایرانبهدنیابهدیدۀایشانبه

انسانیمی حضرتآیتیکخانواده سطحاهللخامنهنگرد. در ایرهبریبشردوستهستندو

هایدربارۀنامۀرهبرانقالببهجوانانغربی)خبرگزاریتسنیم،شخصیت«اندیشندانسانیمی
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ایبهاهللخامنه(وشایدبههمیندلیلامیرحسینثمالینامۀآیت۱833آذر۱۱گویند؟همیچ

 دیپلماسیفطرت»عمومجوانانغربیرا » است)ثمالی، کهخطابنامه۱838نامنهاده چرا (؛

فطرتانسانیاستکهدرجوانانهنوزنخفتهاست.

 گيری نتيجه

میان اساسیارتباطات ویژگی کمرنگفرهنگی اثر در که است حاضر مرزهایعصر شدن

همراهجغرافیاییشدتوگسترشبیشتریپیداکردهومسائلاساسیهنجارشناختیراباخودبه

سادگیآنرانادیدهگرفت؛بنابرایندراینخصوصمراجعهبهآرایتوانبهآوردهاستکهنمی

به اسالم جهان برجستۀ متفکران و آیتویژهدانشمندان دارد. ضرورت معاصر اهللمتفکران

بهخامنه دانشمندیاستکه و ویژگی)برجستهایعالم معاصردلیلهردو و حائزبودن بودن(

اهمیتوشایستهمراجعهاست.پژوهشحاضردرپاسخبهاینپرسشاساسیکهاصولحاکم

سااهللخامنهفرهنگیازدیدگاهآیتبرارتباطاتمیان مانیافتوباهدفپاسخبهایچیست،

اندیشه و آرا تحقیق، نتایجیدستاهللخامنههایحضرتآیتمسئلۀ به و بررسیکرد ایرا

دلیلتوانبهفرهنگیدرعصرحاضرگریزناپذیراستونمی.ارتباطمیان۱یافت؛ازجملهاینکه:

ازاین مسلمانانرا مشکالتاحتمالی، ارتباطاتنهیکرد؛ تعامالتمسلماناندرهمۀ .4گونه

وهنجارهایدینیفرهنگیازارزشهایارتباطیازجملهدرساحتارتباطاتمیانساحت ها

رودارتباطاتمسلمانانبازنمودهویتاسالمیآنانباشد؛ایکهانتظارمیگونهپذیرد؛بهتأثیرمی

ساحت همۀ در کنشمسلمان که باورچرا از ارزشهایارتباطیمتأثر و هایبنیادینآنانها

 طبقه8است؛ از اندیشه. مشخصشداهللخامنههایآیتبندیمجموعۀ مربوطه عرصۀ ایدر

دردست مشترکات( تمسکبه عزتمندیو و حفظاستقالل عدالت، اصل)دعوت، کمچهار

تمسلمانان.ارزیابیموفقیتوسالمتارتباطا4اعتنااست؛فرهنگیقابلساحتارتباطاتمیان

هایهدایتمثابۀچارچوبهایاجتماعیآنانمیسراستکهبهازطریقاصولحاکمبرکنش

بخشعملمی حاکمبرسایراصولپنج1کنند؛ اصلدعوتازنظرشمولیتواهمیت، گانه.

می گوشزد را نکته این و دراست مسلمان سکنات و حرکات همۀ است. شایسته که کند

هایارتباطیرابهدیناسالمکنندۀاسالمباشدوطرففرهنگیتداعیباطاتمیانهایارتساحت
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سازیبرایارتباطاتموفق،نسبتبه.اصلتمسکبهمشترکاتازنظرزمینه3بینکند.خوش

به دارد؛ رتبی تقدم اصول مهمسایر که نظر این از نظریهویژه سازوکار ارتباطاتترین های

.وزن1آمیزبودنارتباطاتاستفادهازمشترکاتطرفینارتباطاست؛یموفقیتفرهنگیبرامیان

مخاطبودرموقعیت متناسببا اینهایمختلففرقمیرعایتاصول، گونهنیستکهکند؛

عملباشد؛ممکناستدرجاییتمسکبهمشترکاتودرهاقابلهمۀاصولدرهمۀموقعیت

اناناولویتداشتهباشد.جایدیگرحفظعزتجامعۀمسلم

 منابع

 حسینقاسمی.چاپاول.قم:وانک.الشرائععلل(.۱833علی)بابویه)صدوق(،محمدبنابن.

 ( آلفرد ۱838اسمیت، فرهنگ(. ارتباطاتو جلد اکرم8. مهدیباباییو فیضی، طاهره ترجمۀ .

 زاده.تهران:سمت.هادی

 (ارتباطاتدرجامعۀ۱838باهنر،ناصر.).فصلنامۀپژوهشیامامصادق)ع(اسالمیمتکثرفرهنگی،

4۱،31-33. 

 (امیرحسین پردۀجهلجواناناروپاوآمریکاودیپلماسیفطرترهبری.۱838ثمالی، نامۀویژه(.

 .۱1-3،اندیشکدۀبرهان،دیپلماسیفطرت

 (۱4۱3حرعاملی،محمدبنحسن.)قم:آلالبیتإلحیاءالتراث.وسائلالشیعه. 

 (درتقیۀمداراتیوتأثیرآندرهمگراییمسلمین.۱831حیدری،محسن)(.دیدگاهامامخمینی)ره

 .۱۱0-۱03،33،میقاتحج

 آذر.3.نامۀدومبهعمومجوانانغربی(.۱834ایسیدعلی)خامنه 

 (۱810ــــــــــــــــ.)خرداد.43.پیامبهکنگرۀعظیمحج 

 (۱814ــــــــــــــــ.).)دی.۱4پیامبهمناسبتسالروزمیالدحضرتمسیح)ع

 (دستخطنامۀرهبرانقالببهجوانغربی،مندرجدروبگاهفارسنیوز.۱834ــــــــــــــــ.)1

دی.

 شخصیت تسنیم، میخبرگزاری غربیچه جوانان انقالببه رهبر نامۀ دربارۀ ها آذر۱۱گویند؟

۱833.

 تهران:مؤسسۀتنظیمنشرآثارامامخمینی)ره(.صحیفۀنور(.۱833اهلل)خمینیالموسوی،سیدروح. 
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 ( ابوالقاسم سید ۱4۱3خوئی، الوثقی(. تنقیحفیشرحعروۀ ج االمام4. آثار احیاء مؤسسۀ قم: .

 الخوئی.

 ( سعیدرضا جهانی۱833عاملی، دو ارتباطاتبینشدن(. و بینها ارتباط روشمند تحلیل تمدنی؛

 .81-۱(،3)8،تحقیقاتفرهنگیایراندرجهان.فرهنگی

 ( ۱831ــــــــــــــ دیگری(. و اروپامرکزی آمریکایی، مسلماناناستثناگرایی تهران:سازی ،

 امیرکبیر.

 قم:بوستانکتاب.هایتبلیغیآنانهایقرآنیوشیوهاسوه(.۱833مقدم،مصطفی)عباسی. 

 مخافالح سؤاالتشرعی به پاسخ ادیان،زاده، مذاهبو بینصاحبان ارتباط احکام دربارۀ طبان

 .۱838دی۱1ای،اهللخامنهمندرجدروبگاهرسمیآیت

 مک( دنیس ۱830کوایل، وشناسیمخاطب(. مطالعات مرکز تهران: منتظرقائم. مهدی ترجمۀ .

 .هاتحقیقاتورسانه

 (۱833مکارمشیرازی،ناصر.)لکتباالسالمیه..تهران:دارا8.جپیامقرآن 

 (حمید ارتباطاتبین۱833موالنا، متنپیاده(. دانشگاهالمللدرجوامعاسالمی. سخنرانیدر شدۀ

آذر.۱1امامصادق)ع(.

 (،4)3اجتماعی،-فرهنگی.معرفتفرهنگیشناسیارتباطاتمیان(.مسئله۱831زاده،حسن)یوسف
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