اصول و مبانی دینی حمایت از جنبشهای آزادیبخش در جهان
با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)
دکتر اسداهلل لطفی

چکیده
در حــال حاضر مبارزات آزادیخواهانه و آزادیبخش مردم مظلوم و مســلمان کشــورهایی
مانند فلسطین ،بحرین ،لیبی که مهرومومهای زیادی است در زیر سلطه غاصبان و مستکبرین
قرار دارند ،در سطح گستردهای شروعشده و همچنان نیز به نحوی ادامه دارد .دولت جمهوری
اســالمی ایران ،نیز که از حامیان و پشتیبانان چنین نهضتهای آزادیبخش و ضد استعماری
در سطح جهان میباشد ،این حرکتها را تحت چتر حمایتی رهبری و دولت جمهوری اسالمی
ایران قرار داده ،تا با نیروی معنوی و ما ّدی مضاعف ،علیه عوامل کفر و ســتم و اســتکبار پیکار
کنند.
آنچه امروزه درباره این حمایتها مطرح است ،این است که چنین جنبشهایی که در حال
حاضر در سطح جهان صورت گرفته و جمهوري اسالمي ایران نیز از آنها حمایت میکند ،فقط
جنبه سیاسی داشته و درواقع آنها مدافعان ایران بوده و ایران خاکریز نبرد با آمریکا و اسرائیل
را به خارج از مرزهاي جغرافیایي خود انتقال داده اســت .اما نوشــتار حاضر درصدد است تا با
بررســی و تبیین ریشههای دینی این حمایتها ،اثبات کند که این مواضع و رویکرد حکومت
اســالمی ،غیر از منافع سیاسی که برای دولت اســالمی در بردارد ،کام ً
ال برگرفته از ارزشهای
دینی و مبانی قرآنی ما بوده و عالوه بر جنبه سیاســی بهعنوان یك وظیفه شــرعی و دینی هر
مسلمانی مطرح میباشد.
تبری.
کلید واژهگان :جنبشهای آزادیخواه ،قرآن کریم ،تألیف قلوب ،ظلمستیزی ،تولّی و ّ
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دانشیارگروه فقه و حقوق دانشگاه بینالمللی امام خمینی (س)
lotfidr@yahoo.com

121

فصلنــامه اندیشه سیاسی در اسالم | شماره  2و  | 3زمستان  93و بهار94

122

بیان مسئله
دولت جمهوری اســالمی ایران در حال حاضــر بهتماممعنا تمام مبارزات و جنبشهایی که
در راســتای رهایی از استکبار و ظلم و ستم صورت میگیرد ،را تحت حمایت خود قرار داده و
بدینوسیله درصدد است که ملتهای مظلوم و تحت ستم را از زیر سلطهی حکومتهای جبار
درآورد و به آنها یاری رساند تا با آزادی و استقالل تمام ،سرنوشت خود را رقم زنند .همچنین با
این حمایت ،ماهیت نوعدوستی و رسالت آزادیبخشی اسالم را نشان دهند و بر عشق و وفاداری
آنان به دین خداوند بیفزاید .بدون تردید میتوان گفت در وهله اول این حمایتها منافع سیاسی
و ملّي ما را تأمین میکند ،و از ســویي دیگر به نفع کل دنیاي اســالم و خود این ملتها نیز
میباشد ،زیرا این حمایتها در سطح جهانی در پیشبرد اهدافشان به آنها کمك کرده و یك نوع
دلگرمی برای این ملتها محسوب میشود .بنابراین تعامل دوسویهای صورت گرفته که به نفع
کل جهان اسالم و ملتهای تحت ظلم است .اما مطلبی که ما در این نوشتار در پی آن هستیم
چیزی فراتر از این حرفه است ،ما در پی آنیم که با یك نگرش قرآنی و اسالمی وارد این مسئله
شده و بگوییم که حتي اگر این حمایتها به نفع دولت ما هم نباشد باز نباید دست از حمایت
از این ملتها برداریم ،چون ما مسلمانیم و این حمایت نیز در راستای وظیفه مسلمانی ماست،
همچنان که پیامبر خدا(ص) فرمودند« :کســي که جهاد نکرده یا آرزوي جهاد نداشته باشد و
بمیرد بهنوعی در نفاق مرده اســت » .بنابراین این نوشــته قبل از اینکه نگاه سیاسي به مسئله
داشته باشد دیدگاه و نگرش عقیدتي نسبت به این موضوع دارد .فلذا این نوشتار درصدد هست
تا با تتبع و کاوش در آیات قرآن به این نتیجه برسد که این حمایتها کام ً
ال جنبه دینی و قرآنی
داشــته و از بدو پیدایش دین مقدس اســالم ،این امور مورد تائید و تأکید شارع مقدس بوده و
در عصر حاضر نیز میباشد .بنابراین سؤال اصلي این پژوهش این است که :حمایت جمهوري
اسالمي ایران از جنبشهای آزادیبخش مبتني بر کدامین اصول و مباني اسالمي است؟براي
پاسخ به این سؤال در ادامه با مراجعه به آموزههای دینی به تبیین اصولی خواهیم پرداخت که
مبنای دینی و عقیدتی این حمایتها میباشد.
الف .اصل ظلمستیزی و قلمرو آن در حمایت از جنبشهای آزادیبخش.
واژه ظلم در متون اسالمی بهعنوان یك پدیده ضد ارزشی کلیدی در زندگی انسانها یادشده،

اصول مبانی دینی حمایت از جنبشهای آزادیبخش در جهان با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

به همین دلیل قرآن به مســئله ظلمستیزی و سازشناپذیری در مقابل دشمن تأکید فراوانی
دارد ،بهطوریکه آن را از مسئولیت اجتنابناپذیر انسانها معرفی کرده و میفرماید«:التَظل ِمون
و التُظلَمون»[ ،بقره .]279 :ظلم در لغت به معنی تاریکی و یا شکافی است که در زمین به وجود
میآید[راغب اصفهانی:ماده ظلم]315:صاحب مقاییس اللغه میگوید« :ظلم به دو معنی به کار
میرود اول به مفهوم مخالف نور و روشــنایی ،دوم به معنی چیزی را در جایگاهی که شایسته
آن نیست قرار دادن»[ابن فارس ج .]3:468در معنای اصطالحی هر دو معنی را دربر میگیرد
و شامل هر نوع عملی میشود که به نحوی ح ّقی را ضایع گرداند ،بنابراین محروم کردن ملّتها
از استیفای حقوقشان و کشانیدن آنها به راهی که موجب از دست دادن ارزشهایشان میشود،
ظلم محسوب میشود[عمید زنجانی1373ج.]3:420
آموزههای قرآن کریم که همیشــه بر ضرورت ظلمزدایی و ظلمســتیزی از جامعه بشــری
تأکید داشته و برای ظلم هیچگونه جایی در نظام آفرینش قائل نشده ،ظلمزدایی را مسئولیت
اجتنابناپذیر انسان دانسته و پذیرش ظلم و تن به ظلم دادن را محکوم کرده است[بقره،279:
156؛ کهف59 :؛ هود113 :؛ حدید .]25 :قرآن اســتکبار را بزرگترین خطر در حیات سیاسی
ملتها دانسته که آبادیها را خشك و ویران و نسل انسانها را تباه میسازد و با زیر پا گذاشتن
حقّ  ،با زورگویی ،تمامی امکانات و نیروها و ارزشهای بشــری را در خدمت هواهای نفسانی و
خواستههای شیطانی فرد و یا گروه خاصی قرار میدهد و باعث گمراهی و مانع رشد و آگاهی
و سد راه حرکتهای رهاییبخش مستضعفان میشوند[یونس75 :؛ احقاف20 :؛ قصص4 :؛ سبا:
.]31
ازنظــر قرآن امنیت کامل تا زمانی که شــرایط غیرعادالنه برجهان حاکم اســت و تودههای
وسیعی از مردم جهان تحت سیطره قدرتهای ظالم و سلطهجو میباشند بهنحویکه از حقوق
اولیه خود و احراز آزادی ،اســتقالل و حاکمیت بر سرنوشتشــان محروم شــوند ،نمیتواند در
جهان برقرار گردد[عمید زنجانی :1373ج .]130-133/2فلذا بر همه مســلمانان جهان واجب
و الزم است که پیرو این رهنمونها به مبارزه با ظلم و استکبار برخاسته و از مواضع آنها اعالن
بیزاری بکنند .در همین راستاست که مردم ایران نیز تحت رهبری بنیانگذار انقالب اسالمی،
امــام خمینی (س) به مبارزه با ظلم و قدرتهای زورگوی دنیا پرداخته و به حمایت از حقوق
مظلومین جهان به پا خواســته است .در حال حاضر هم این اصل(ظلمستیزی و اعالم حمایت
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از مظلومــان و محرومــان جهان) با تبعیــت از آموزههای قرآنی بهعنوان یك عامل اساســی و
جهتبخش در سیاســت خارجی حکومت اسالمی ،درآمده است که بر اساس آن ،نهضتهای
آزادیبخش و ضداســتعمار و استبداد ،در سطح جهانی موردحمایت جدی سیاسی-اقتصادی
دولت اسالمی قرار میگیرند .به عبارتی ،یکی از اصول اساسی مکتب توحیدی اسالم ،حمایت از
مظلومان و ستمدیدگان بدون توجه به نژاد ،رنگ و دین است .بر این اساس ،جمهوری اسالمی
ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقالل ،آزادی و حق و عدالت
را جزء حقوق طبیعی همه مردمان جهان قلمداد میکند .در این حالت ،نظام اسالمی با توجه
به اصل عدممداخله در امور دیگر ملتها ،با استفاده از ابزار حقوق اسالمی و حقوق بینالمللی
به یاری آنان شــتافته و آنان را موردحمایت معنوی و مادی خود قرار میدهد .تمام این موارد
بهعنوان دفاع از اسالم و حزباهلل و تا برچیده شدن بساط استعمار و بر پا شدن حکومت جهانی
واحد اسالم ادامه دارد .دراینباره امام خمینی (س) عقیده دارند که اساساً اسالم آیین برادری
است و در آن نژاد و رنگ مطرح نمیباشد ،بلکه اسالم برای تربیت انسان آمده است .آنچه مطرح
است ،اخوت ،دوستی بین مسلمین و رفع اختالفات است ،روابط میان ملتها میباید بر اساس
مسائل معنوی باشد و در این رابطه بعد مسافت تأثیری ندارد .چهبسا کشورهای همجوار هستند
که رابطه معنوی میان آنها نیست .بنابراین ،روابط کشورها بر اساس مبانی اسالم خواهد بود ،به
همین دلیل امام تئوری روابط بینالملل را بر اساس چند محور پیریزی نمودند که عبارتند از:
الف .استفاده مسلمین از تمام امکانات و وسایل جهت دفاع از ارزشهای الهی در برابر استکبار
جهانی :ب .ستیز با مشرکان و کافران و ستمگران در کل شرق و غرب به سرکردگی امریکا .در
این درباره میفرمایند:
من با اطمینان می گوییم اسالم ابرقدرتها را به خاک مذلت مینشاند ،اسالم موانع بزرگ
داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف و ســنگرهای کلیدی جهان را
فتح خواهد کرد ،من به تمام دنیا با قاطعیت اعالم میکنم که اگر جهان خواران بخواهند
در مقابل دین ما بایســتند ،ما در مقابل همه آنها خواهیم ایســتاد و تا نابودی تمام آنان
از پای نخواهیم نشســت ،یا همه آزاد میشــویم و یا به آزادی بزرگتری که شهادت است
میرســیم( ... ،صحیفــۀ امــام ،ج  ،20ص  )325خدا به ما تکلیف کرده اســت که با این

مخالفین اسالم و ملت اسالم معارضه کنیم( .امام خمینی (س) ،1378ج .)410 :9تکلیف
ما این است که در مقابل ظلم بایستیم(همان ،ج )199:19دفاع از مملکت اسالمی ،دفاع
از نوامیس مســلمین از واجبات شرعیه الهیهای اســت که بر همه ما واجب است(همان،
ج )182 :13

ب .اصل تألیف قلوب و قلمرو سیاسي آن
تألیف برگرفتهشــده از کلمه الفت و در لغت به معنای جوش و پیوند خوردن و ارتباط پیدا
کردن میباشد که منظور از آن پیوند معنوی دو چیز و دو موجود میباشد؛ مانند اینکه قلب دو
نفر بهواسطه عالقه و محبت به همدیگر الفت پیدا کنند (شکوری  :1361ج )486 /2؛ بنابراین
معنــای تألیف قلوب ازنظر لغــت ،ارتباط پیدا کردن و جوش خوردن دلهاســت .در اصطالح
هم تألیف قلوب عبارت است از :از حمایت اقتصادی به مسلمین و یا ک ّفار توسط پیامبر(ص)،
ولی امر مسلمین بهمنظور جلب آنان برای جهاد و اسالم و دفاع؛ کسانی که بدین
امام(ع) و یا ّ
طریق موردحمایت قرار میگیرند را «مؤلفه قلوبهم» یا «مؤلفه قلوب» نامیده میشــوند .بدین
دلیل به این گروه مؤلفه القلوب گفته میشود که رهبر و امام مسلمین با پشتیبانی و حمایت
جدی آنان ،دلشــان را نسبت به اســالم و مسلمین تألیف و پیوند میدهد و آنان را برای
مالی ّ
دفاع از اسالم و یا مبارزه علیه دشمنان اسالم تشویق و دلگرم میسازد(مح ّقق اردبیلی:1413ج
 - 159 /8قرطبی بی تا :ج - 200 /1مغنیه  :1978ج  - 90 /2شهیدثانی  :1422ج .)217 /1
خداوند در قرآن کریم در راســتای پیریزی این اصل فرموده اســت« :اذکنتم اعداء فالّف بین
قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا» :هنگامیکه شــما با یکدیگر دشمن بودید ،خداوند بهوسیله
نعمت اسالم ،میان دلهای شما تألیف و پیوند قرارداد و همه برادر گشتید (آلعمران )103/و
باز میفرماید« :لواتفقت ما فی االرض جمعیاً ما الّفت بین قلوبهم ولکن ّ
اهلل الّف بین قلوبهم» :ای
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آنچه از مفاد فرمایشات امام برمیآید این است که در اندیشه ایشان ،گسترش و نفوذ استکبار
جایــی ندارد و همواره ناعادالنه اســت و امام با اندیشــه واال و رهنمودهــای آزادیبخش خود
نمیتوانستند چنین الگویی را بپذیرند .بر این اساس ایشان فاصلهگیری از فرهنگ سفارشی را
مطلوب میدانستند و با آن ،دشمنی ایدئولوژیك و همهجانبه داشتند.
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پیامبر اگر تمام آنچه را در روی زمین است مصرف میکردی نمیتوانستی آنچنانکه خداوند
بهواسطه اسالم میان دلهای مردم الفت و تألیف و پیوند داد ،تألیف و پیوند بدهی (انفال.)63/
وقتی اســالم حکمی را در جهت حمایت مالــی وضع میکند مطمئناً باید معلوم کند که این
حمایت از چه منبعی باید مصرف شود و در این راستا وقتی به موارد مصرف زکات که در قرآن
بیانشــده مراجعه میکنیم میبینیم که یکی از موارد هشتگانه مصرف زکات« ،مؤلفه قلوب»
میباشد ،بنابراین بودجه خاصی از منابع درآمد دولت اسالمی (زکات) برای این گروه قرار داده
شده تا مورد تشویق و تقویت قرار گرفته و با فراغ بال به جهاد و مبارزه در مقابل مستکبران و
کفار بپردازند (شهیدثانی  :1422ج .)217 /1
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ب .1 -آیا حکم تألیف قلوب همچنان باقی است؟
قبل از ورود به مباحث دیگر باید ثابت کنیم که حکم تألیف قلوب مختص زمان پیامبر(ص)
نبوده و همچنان هم به ق ّوت خود باقی است و بر فرض باقی بودن آیا در عصر غیبت و در زمان
رهبری مرجعیت فقها که االن ما در آن قرار داریم نیز این حکم وجود دارد؟ چون در صورتی که
عدم ثبوت آن اثبات شود دیگر بحث از موارد بعدی بی حاصل خواهد بود ،بنابراین ابتدا ثبوت
و تداوم این اصل و حکم را در عصر خود ثابت کرده و بعد به سراغ مباحث بعدی خواهیم رفت.
اکثــر قریب به یقین فقهای شــیعه قائلند که حکم تألیف قلوب بعــد از رحلت پیامبر(ص)
همچنان بر ق ّوت خود باقی بوده است ،چون نه خود پیامبر تا آخرین لحظه عمر مبارکشان از
این کار نهی کرده اند و نه اینکه آیه ای در نســخ این حکم نازل شــده است؛ بنابراین دلیلی بر
نسخ این اصل نیست همچنان که گفته شده« :حکم تألیف قلوب بعد از پیامبر باقی است ،چون
خود پیامبر تا هنگام وفاتش به آن عمل میکرد»( .مح ّقق حلی -1377/70بحرانی بی تا :ج :5
 - 37مح ّقق اردبیلی  :1413ج- 159 :8عراقی  :1398ج - 127 :3امام خمینی (س) :1390ج
 - 336 :1شهیدثانی  :1422ج .)217 :1
اما در میان فقهای اهل ســنت در این زمینه اختالف وجود دارد ،برخی مثل ابوحنیفه قائل
شدند که حکم تألیف قلوب ،بعد از پیامبر ساقط شده است و استناد کردند اوالً :به عمل عمر در
قطع سهم مولفه قلوبهم؛ ثانیاً :تنگدستی و نیاز در آن زمان (ابن رشد بی تا :ج .)201/1
امــا بقیه مذاهب بهاتفاق قائل به بقای این اصل بعد از رحلت پیامبر(ص) شــده و در جواب

اصول مبانی دینی حمایت از جنبشهای آزادیبخش در جهان با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

دالیل ابوحنیفه گفتهاند :اینکه عمر بعد از رحلت پیامبر(ص) سهم مؤلفه قلوب هم را قطع کرد
و صحابه نیز او را در این نظر نهی و انتقاد نکردند و این دلیل نســخ شــدن حکم تألیف قلوب
است ،باید بگوییم که اوالً :عمر احساس کرد که آن قبایل و افرادی که قب ً
ال سهم تألیف قلوب
میگرفتند ،دیگر در شــرایط جدید نمیتوانند جزء مصادیق و مســتحقان این حکم باشند و
این مســئله بههیچوجه به معنای ابطال و یا رفع حکم نیست چون همانطور که میدانیم در
طول زمان مصادیق و موارد احکام شــرع عوض میشــود ،اما اصل حکم مرتفع نمیشود .ثانیاً:
نسخ ابطال حکمی است که شارع و خداوند آن را تشریع کرده و ابطال حکم در اختیار کسی
اســت که تشــریع حکم نموده است و نه غیر آن و تشریع کننده حکم ،همانا خداوند میباشد
که بهواســطه پیامبرش انجام داده است؛ لذا نسخ ،فقط در دوران پیامبر(ص) درست میباشد
و در دوران صحابه بههیچوجه صحیح نیست .عالوه بر آن هیچ آیهای نیز تا وفات پیامبر مبنی
بر نســخ این حکم نیامده اســت و تا آخرین لحظات عمر مبارک ایشــان به آن عمل میشده
است(قرضاوی:1397ج.)598-608/2
در جــواب دلیل دوم نیز گفتهشــده :این ادعا که دیگر در این زمــان نیازی به تألیف قلوب
نمیباشد ،یك ادعای نادرست است ،زیرا از طرفی این حکم صرفاً به این دلیل نیست که آنها در
مقابل به ما کمك کنند چون همچنان که قب ً
ال هم اشاره شد ،یکی دیگر از دالیل تألیف قلوب،
ترغیب دیگران به دین اســالم و نجات آنها از ضاللت و کفر میباشــد .از طرف دیگر ،باید این
واقعیت را بپذیریم که اسالم در حال حاضر دچار مظلومیت و غربت شده و ملتهای مسلمان
از هر سو مورد هجوم قرارگرفتهاند ،بهطوریکه برخی از آنان دچار ذلّت و خودکمبینی شدهاند.
بنابراین در چنین موقعیتی اسالم بیشترین نیاز را به ایجاد اتحاد کامل در بین مسلمانان دارد،
تا آنها رو بهســوی جلب حمایتهای دیگر کشورهای غیرمسلمان نیاورند ،پس قول حقّ بقای
این اصل بعد از پیامبر بوده و امام مسلمین با صالحدید خود میتواند سیاست تألیف قلوب را
به کار ببرد(همان).
اما حال بحث در این اســت که آیا این حکم در عصر حاضر و غیبت امام(ع) نیز موضوعیت
داشــته و همچنان بر ق ّوت خود باقی اســت؟ دراینباره نیز قول مشهور مبنی بر این است که
ایــن اصل مختص زمان حضور امام نبوده و در حال حاضر نیز پابرجاســت .برای مثال مح ّقق
اردبیلی مینویســد« :جهاد دفاعی در زمان غیبت نیز مطرح بوده و بنا بر آن واجب اســت که
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سهمی از زکات را بهعنوان تألیف قلوب برای تقویت مسلمینی که در برابر مشرکین مورد هجمه
قرار میگیرند داده شــود» (مح ّقق اردبیلی:1413ج -159-158/8عراقی:1398ج )127/3امام
خمینی (س) نیز در این مورد میفرمایند« :ظاهر این است که حکم تألیف قلوب در زمان ما نیز
باقی است» (امام خمینی (س):1390ج.)336/1
در مقابل برخی نیز مانند شیخ طوسی قائلاند که چون تألیف قلوب فقط در رابطه با جهاد
ابتدایی و از لوازم آن میباشــد و در زمان غیبت امام زمان(عج) جهاد ابتدایی جایز نیســت ،لذا
نتیجه گرفته میشــود که در زمان غیبت امام ،تألیف قلوب جایز نمیباشــد(به نقل از مح ّقق
اردبیلی:1413ج -158-159/8باقر سبزواری بیتا:ج .)124/1در جواب گفته میشود :در دین
اســالم جهاد در چند مورد وجود دارد .یك مورد ،جهاد ابتدایی است؛ یعنی اینکه اسالم اجازه
میدهد مسلمین ولو اینکه سابقه عداوت و دشمنی هم با غیرمسلمانان نداشته باشند برای از
بین بردن شــرک به آنها حمله کنند برای از بین بردن شرک .و شرط این نوع جهاد این است
که افراد مجاهد باید بالغ و عاقل و آزاد باشــند و منحصرا ً بر مردها واجب اســت نه بر زنها .در
این نوع جهاد اســت که اذن امام یا منصوب خاص امام شــرط است .از نظر فقه شیعه این نوع
جهاد جز در زمان حضور امام یا کسی که شخصاً از ناحیه امام منصوبشده باشد ،جایز نیست؛
یعنی ازنظر فقه شیعه در حال حاضر برای یك نفر حاکم شرعی هم مجاز نیست که دست به
اینچنین جنگ ابتدایی بزند .مورد دوم جهاد ،آنجایی است که حوزه اسالم موردحمله دشمن
قرارگرفته؛ یعنی جنبه دفاع دارد .به این معنا که دشــمن یا قصد دارد بر بالد اسالمی استیالء
پیدا کند و همه یا قسمتی از سرزمینهای اسالمی را اشغال کند ،یا قصد استیالی بر زمینها را
عده افرادی را اسیر کند و ببرد یا حمله
ندارد ،بلکه قصد استیالی بر افراد را دارد و میخواهد یك ّ
کرده و میخواهد اموال مسلمین را به شکلی برباید -یا به شکل شبیخون زدن ،یا به شکلی که
امروز میآیند منابع و معادن و غیره را بهزور میخواهند بگیرند و ببرند -یا میخواهد به حریم،
حرم ،به نوامیس مسلمین ،به اوالد و ذریه مسلمین تجاوز کند .باالخره اگر چیزی از مال یا جان
یا ســرزمین و یا اموری که برای مسلمین محترم است موردحمله دشمن قرار گیرد ،در اینجا
اعم از زن و مرد و آزاد و غیرآزاد واجب است که در این جهاد شرکت کنند
بر عموم مسلمین ّ
و در این جهاد اذن امام یا منصوب از ناحیه امام شــرط نیست(مح ّقق اردبیلی1413ج201/4؛
بحرانی بیتا ج37/5؛ حســینی1384/79؛ سرخســی:1324ج2/10نجفی:1981ج21/5-19؛

فیض کاشانی بیتا108-109/؛ شهید ثانی:1422ج.)378/1
نتیجه اینکه ازنظر اکثر مذاهب اسالمی ،تا زمانی که درروی زمین ،غیرمسلمان باقی است،
حکــم تألیف قلوب هم به ق ّوت خود باقی اســت ،چون محال اســت که مســبب از بین برود
درحالیکه سبب باقی است .به عبارتی تا علت هست معلول نیز هست .تألیف قلوب هرکسی که
موجب شــوکت و عظمت اسالم باشد ،جایز است و اختصاص به کافر یا مسلمان ،فقیر یا غنی
ندارد ،چنانکه اختصاص به زمان حضور امام زمان ندارد و در همه حال مطرح میباشد.

مؤلفه قلوب هم کفار را شــامل میشــود که عبارت از کسانی هستند که برای جلب آنان
به جهاد و مبارزه ،ســهمی برایشــان قرار داده میشود ،و هم مسلمانان را شامل میشود،
که البته مســلمانان خود بر چهار دســته تقســیم میشوند ،اول آن دســته از مسلمانان
که به مشــرکان و کفار ،هم چشــم داشته باشــند ،در این مورد تألیف قلوب میشوند تا
کفار هم چشــم آنان نیز راغب به اســالم شــوند .دوم ،آن دسته از مســلمین که نیت و
ایمانشــان ضعیف اســت و در امر دین متزلزلند ،اینان نیز تألیف قلوب میشــوند تا شاید

اصول مبانی دینی حمایت از جنبشهای آزادیبخش در جهان با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

ب –  .2قلمرو تألیف قلوب
همچنان که گفته شد دین اسالم با رجوع به آموزههای قرآنی ،قسمتی از زکات که بهعنوان
مالیات اسالمی ،از مردم مسلمان گرفته میشود را برای حمایت اقتصادی از کسانی که در فقه
و تفسیر تحت عنوان«مؤلفه قلوبهم» شناخته میشوند ،اختصاص داده است .اکنون بحث این
است که دقیقاً چه کسانی شامل مؤلفه قلوبهم هستند و به عبارتی حوزه عملکرد اصل تألیف
قلوب را میخواهیم مشخص کنیم.
مشــهور فقها در این مورد قائل به عمومیت این اصل شــده و گفتهاند که اصل تألیف قلوب
یك اصل عام بوده و شــامل همه مصادیقش مانند کفار ،منافقین ،مســلمین ضعیف االیمان،
مســلمانان مرزنشــین و ...میشــود و اختصاص به گروه خاصی ندارد(بحرانــی بیتا:ج5/36؛
عراقی:1398ج127/3؛ شهید ثانی1422ج .)217/1برای مثال مح ّقق حلی مینویسد « :مؤلفه
قلوبهم عام بوده و شامل مسلمانان و کفار میشود که برای جلب خاطر این افراد داده میشود»
(مح ّقق حلی .)1377/70یا شهید ثانی در این مورد مینویسد:
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ایمانشان تقویت گردد و از تزلزل خارج شوند .سوم آن دسته از مسلمین که در همجواری
محل جمعآوری زکات باشــند .چهارم آن دسته از مسلمین که مرزنشین باشند ،آنها نیز
تألیف قلوب میشــوند تا در دفاع و حراســت از مرزها ،قویتر و مصممتر باشــند( .شهید
ثانی:1422ج)217/1

نظر و فتوای امام خمینی (س) نیز بهعنوان بنیانگذار انقالب اسالمی عمومیت تألیف قلوب بر
مسلمانان و غیرمسلمانان بوده و میفرمایند:
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عده از کفار هستند که با تألیف قلوب ،قصد میشود که آنان به جهاد و
مؤلفه قلوبهم آن ّ
عده از
مبارزه ترغیب شــوند و یا اینکه گرایش پیدا کنند به دین اسالم ،و همینطور آن ّ
مسلمانان که عقیده آنان نسبت به اسالم ضعیف است را نیز شامل میشود(امام خمینی
(س):1390ج.)336/1

اکثــر فقهای اهل ســنت نیز قائل به عمومیبــودن این اصل بوده و حکم آن را شــامل هم
مسلمانان و هم کفار میدانند ،البته به این شرط که ،این حمایت اقتصادی به مصلحت اسالم و
جامعه اسالمی باشد .برخی دراینباره مینویسند« :منظور از مؤلفه القلوب آنکسانی است که در
میان عشیره و قبیله خود صاحب نفوذ و مطاع باشد ،چنین کسانی تألیف میشوند یا به خاطر
اینکه به اسالم ایمان بیاورند ،یا برای ایمان ضعیفشان تقویت گردند ،یا عامالن زکات را در برابر
بازدارندگان آن حمایت کنند »(یوسف حنبلی بیتا .)74/قرضاوی در این مورد مینویسد:
اعم از کافر و مسلمان دارای انواع و اقسام ذیل میباشد :اول ،دستهای از آنها
مؤلفه قلوبهم ّ

کسانی هستند که با عطا و کمك اقتصادی ،امید آن میرود که خود و یا قبیله و اقوامشان

اســالم را بپذیرند ،دوم دســتهای هستند که به خاطر دفع شــر آنان و وابستگانش ،مورد
تألیف قرار میگیرند ،دســته ســوم گروهی هستند که تازه مسلمان شدهاند ،اینان به این
دلیل مورد حمایت اقتصادی و تألیف قرار میگیرند که در اســالم خود ثابتقدم بمانند،
دســته چهارم بزرگان و زعمای مسلمانانی هستند که از کفار ،نظیر و چشمداشت داشته

باشــند که با تألیف قلب آنان ،نظیر آنها از کفار نیز به اســالم تمایل پیدا میکنند ،دسته
پنجم زعما و شخصیتهای ضعیف االیمان مسلمین هستند که در میان قوم خود ،دارای
نفوذ کالم باشند ،اینان مورد تألیف قرار میگیرند تا در دین خود استوار شوند و احتماالً
در امور مربوط به جهاد کمك نمایند ،دســته ششــم مســلمانانی هستند که در مرزهای
کشــور زندگی میکنند ،اینان نیز بدین طریق مورد حمایت قــرار میگیرند تا در مقابل
تجاوز احتمالی دشــمن ،تقویت شوند و دسته هفتم کسانی هستند که با استفاده از نفوذ
را ترغیب به پرداخت زکات نمایند و بدینوسیله زکات را یاری کنند(1397ج.)595/2

البته برخی از فقها برخالف این نظر مشهور ،تألیف قلوب را فقط شامل گروه خاصی میدانند،
عدهای مثل شــیخ مفید و شــهید اول تألیف قلوب را فقط شــامل کفار میدانند
برای مثال ّ
که بدینوســیله آنان نســبت به اسالم خوشبین شــده و به همکاری در جهاد و مبارزه جلب
شوند(شهید اول )1377/30یا برخی مانند اسکافی و ابن جنید اصل تألیف قلوب را فقط شامل
منافقان دانســته و گفتهاند تا بدینوسیله آنان دلشان نرم شده و از نفاق خود دستبردارند(به
عــدهای دیگر مانند صاحب حدائق الناظره قائلند که این اصل
نقــل از حکیم1391جّ .)246/9
فقط شامل حال مسلمانانی است که به توحید خدا و نبوت حضرت محمد (ص) اعتراف دارند،
اما دارای ایمانی ضعیف و متزلزل و مضطرب هســتند ،با این کار گرایش آنان به اســالم زیادتر
میگردد بهطوریکه از تزلزل و اضطراب بیرون بیانید و در اثبات نظر خود برخی احادیث از ائمه
را نقل کردهاند(بحرانی بیتا:ج.)37/5
اما باید بگوییم که با توجه به قول مشهور که ذکر کردیم هریك از این مواردی که فقها قائل
شدند یکی از مصادیق «مؤلفه قلوبهم» بوده و تنها مصداق منحصر بفرد آن نیست .طبق آرای
اکثر مکاتب و مذاهب فقهی اسالم این اصل عمومیت داشته و شامل دستههای مختلف کفار
و مسلمین ،منافقان میشود و به نظر میرسد مالک در این اصل این باشد که امام و رهبر هر
جامعه اســالمی میتواند در راستای مصلحت دین و مملکت اسالمی ،هرکس یا هر قبیله و یا
دســتهای را تحت عنوان تألیف قلوب به حمایت از آنهــا بپردازد و الزاماً نباید فقط برای جهاد
با کفار همراه مســلمین باشــند ،بلکه برای دفاع از کیان اسالم و همچنین افزودن به شوکت و

اصول مبانی دینی حمایت از جنبشهای آزادیبخش در جهان با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

کالم خــود ،در میان بعضی از اقوام که از پرداخت زکات به دولت اســالمی امتناع دارند،
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عظمت نام آن ،میتوان به حمایت اقتصادی از گروههای دیگر پرداخت .بنابراین در تألیف قلوب،
مسلمان بودن و یا فقیر بودن شرط نیست بلکه مالک اصلی اقتضای مصلحت مملکت اسالمی
است .فلذا با توجه به این مالک کلی دین اسالم و با استفاده از این اصل(تألیف قلوب) متقین
فقهی ،در سیاست خارجی دولت اسالمی میتوان تمام جنبشها و نهضتهای ضد استعماری
و استبدادی را در جهت صدور انقالب و دفاع از حقوق مظلومین زیر چتر حمایتی خود گرفته
و ازنظر اقتصادی حمایت آنان را پشتیبانی کرد.
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ب –  .3کاربرد اصل تألیف قلوب در عصر حاضر
با توجه به تمام مطالبی که گفته شد نتیجه میگیریم که منظور شارع از تعیین این سهم،
همانا متمایل ساختن و گرایش دادن دلها نسبت به دین اسالم و یا تثبیت مؤمنان در مقام ایمان
و یا تقویت ایمان ضعیف االیمانها و کســب یار و هوادار برای اســالم و یا در مصون نگاهداشتن
شر و ضرر احتمالی میباشد .این منظور شارع ،گاه با اعطای کمك اقتصادی
اسالم و دولت آن از ّ
به برخی از دولتها و گاهی نیز با حمایت اقتصادی به جمعیتها و دستههای و قبایل مسلمان و
غیرمسلمان عملی میشود که آنها را بدینوسیله یا نسبت به اسالم خوشبین و متمایل بسازیم،
یا بدینوسیله بتوانیم برخی از نیازهای دفاعی خود را تهیه کنیم .لیکن در آیین اسالم هزینه و
سهم ویژهای برای تبلیغ و جلب قلوب دیگران به اسالم ،اختصاص دادهشده است که همان سهم
مؤلفه القلوب از بودجه هنگفت زکات میباشد.
ازآنجاییکه دین اســالم بر فطرت بشری استوار است در بسیاری از نقاط جهان خودبهخود
طرفدارانی پیداکرده است لیکن به این دلیل که اسالمگرایان کمتر موردحمایت قرار میگیرند،
امکان دارد که بینش و بصیرت ژرف را نسبت به اسالم پیدا نکنند و یا آنچه را که ازلحاظ مادی
به دلیل پذیرفتن این دین و حمایت از آن ،ازدستدادهاند نتوانند جبران کنند؛ لذا بسیاری از
جمعیتهای اســالمی در ممالك مختلف ،سعی در رفع چنین کمبودهایی دارند اما هیچگونه
پشتوانه کمکی ندارند .برای مثال میتوان به همین جنبشها و حرکتهای مردمی که در حال
حاضر بین حکومتها و مردم و شــخصیتهای آن وجــود دارد و هرکدام از قدرتهای جهان
درصدد سوءاســتفاده و ســعی در به زیر ســلطه بردن این ممالك دارند ،اشاره کرد در چنین
وضعیتی جایز نیست که اسالم در مقابل این فتنه و توطئه ،بی موضع و ساکت بماند ،بلکه در

این میان اسالم باید به یاری این جنبشهای مردمی شتافته و با این توطئهها مقابله کرده و با
نشر شریعت خدا در زمین ،از سیاست اسالم زدایی که این کشورها در پی آن هستند ،جلوگیری
کرده و در این راه میتواند هزینههایی را که الزم اســت از بیتالمال تحت عنوان تألیف قلوب
مصرف کند .بنابراین در زمان ما یکی از مصادیق مؤلفه القلوب مسلمانانی هستند که مورد هجوم
کفار استعمارگر و رژیمهای غاصب قرارگرفتهاند و درصدد رهایی از این وضعیت هستند .امام
خمینی (س) در راستای احیای این اصل الهی و هویت مسلمین در سراسر جهان میفرمایند:

اسالمی مسلمانان در سراسر جهان سرمایهگذاری میکند .دلیلی هم ندارد که مسلمانان
جهــان را بــه پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعــوت نکند و جلوی جاهطلبی و
فزونطلبــی صاحبــان قدرت و پول و فریب را نگیرد .ما بایــد در ارتباط با مردم جهان و
رســیدگی به مشکالت و مسائل مســلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان
بــا تمــام وجود تالش نماییم .این را باید از اصول سیاســت خارجی خود بدانیم .ما اعالم
میکنیم که جمهوری اسالمی برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است
و کشور ایران بهعنوان یك دژ نظامی و آسیبناپذیر ،نیاز سربازان اسالم را تأمین و آنان را
به مبانی عقیدتی و تربیتی اسالم و همچنین به اصول و روشهای مبارزه علیه نظامهای
کفر و شرک آشنا میسازد» (صحیفۀ امام ،ج  ،21صص .)91-92

بنابراین اصل تألیف قلوب را هماکنون میتوان در مورد تمام حرکتها و نهضتهای آزادیبخش
جهان مانند نهضتهایی که در کشــورهای فلسطین و لبنان و بحرین و تونس و لیبی صورت
میگیرد ،به کاربرد؛ یعنی جمهوری اســالمی ایران با بهکارگیری این اصل اســالمی و انقالبی،
تمام حرکتهای ضد استعمار و ضد ظلم جهان را زیر حمایت خود قرار میدهد .حضرت امام
بعدازآنکه ملتها را به بیداری ،حرکت و مبارزه درراه آزادی تمام مســتضعفان جهان از دست
غاصبان فرامیخوانند ،وظیفه اصلی دولتهای اســالمی را در عصر حاضر دفاع از حرکتهای
آزادیخواه بیان کرده و حتی ملتها را تشــویق به برپایی تظاهرات و اعمال فشار علیه دولتها
(سهرابی .)1386/224برای مثال ایشان در پاسخ به ندای مظلومانه ملت فلسطین فرمودند:

اصول مبانی دینی حمایت از جنبشهای آزادیبخش در جهان با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

«مــن بهصراحت اعالم میکنم که جمهوری اســالمی با تمام وجــود برای احیای هویت
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اکنونکه مســلمانان انقالبی و شجاع فلسطین با همتی عالی و با آوای الهی از معراج گاه
رســول ختمیمرتبت (ص) خروش برآورده و مسلمانان را به قیام و وحدت دعوت نموده
و در مقابــل کفر جهانــی نهضت نمودهاند ،با کدام عذر در مقابــل خداوند قادر و وجدان
بیــدار انســانی میتوان در این امر اســالمی بیتفاوت بود؟ اکنونکه خــون جوانان عزیز
فلسطین دیوارهای مسجد قدس را رنگین کرده است و در مقابل مطالبه حقّ مشروعشان
از مشــتی دغلباز ،با مسلســل جواب شنیدند ،برای مســلمانان غیرتمند عار نیست که به
ندای مظلومانه آنان جواب ندهند و همدردی خود را با آنان اظهار نکنند؟ باشد که فریاد
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همدردی آنان دولتها را بیدار کند که از قدرت عظیم اســالمی اســتفاده کرده و دســت
آمریکای جهان خوار ،این جنایتکار تاریخ را که از آنطرف دریاها به پشتیبانی ستمگران،
دســت پلید اســرائیل را میفشــارد قطع کنند و خود و ملتهای مظلوم جهان را نجات
دهند(صحیفۀ امام ،ج  ،16صص .)190-191

ج .اصل تولی و تبری
ولــی ،مولی و امثال اینها از
ریشــه(ولی) به معنای پذیرش والیت اســت ،والیت،
(تولّی) از
ّ
ّ
«ولی» اشــتقاق یافتهاند و به این معناســت که آن دو چیز چنان در کنار هم قرار بگیرند
ما ّده ّ
که فاصلهای در کار نباشــد؛ یعنی اگر دو چیز آنچنان به هم متصل باشند که هیچچیز دیگر
«ولی» بهکاربرده میشــود .به همین مناســبت این کلمه در مورد
در میان آنها نباشــد ماده ّ
اعم از قرب مکانی و قرب زمانی ،باز به همین مناســبت در
قرب و نزدیکی بهکاررفته اســتّ ،
تصدی امر ،تســلّط و از این قبیل معانی استعمال شده است ،چون در
مورد دوســتی و یاریّ ،
اینها نوعی مباشــرت و اتصال وجــود دارد .تولّی هم از باب تف ّعــل و به مفهوم پذیرش والیت
میباشد(شکوری1361ج .)519-520/2در اصطالح عبارت است :از اینکه انسان والیت خدا و
پیامبران ،ائمه معصومین و در زمان غیبت نیز فقهای جامعالشرایط را بپذیرد و با هر فرد ،جریان
تبری هم به معنای دوری
و نظامی که خدادوست و عدالتخواه باشند رابطه دوستی برقرار کندّ .
جســتن از شــخص یا چیزی و حالت انزجار گرفتن است .در فقه عبارت است از کینه داشتن
نسبت به دشمنان خدا ،پیامبران و ائمه و مؤمنان و دوری جستن از آنها .خداوند در قرآن کریم

ج –  .1قلمرو اصل تولّی و تب ّری
تبری دارای دو جنبه عاطفی و سیاســی
بــا توجــه به مطالب فوق باید بگوییم کــه تولّی و ّ
محبت خدا ،پیامبران،
اجتماعیاند ،بدین معنا که انسان ازلحاظ عاطفی میباید قلب خود را از ّ
امامان ،جانشــینان آنان و مؤمنان پر کند و در همان حال ،بغض و کنیه دشمنانشان را به دل
گیرد و ازلحاظ سیاسی اجتماعی نیز سرپرستی و رهبری حکومت الهی را بپذیرد و از حکومت
دشمنان خدا و اسالم دوری جوید .به بیانی دیگر ،عبارت است از اینکه بر همه مسلمانان جهان
بهعنوان تشکیلدهندگان جامعه بزرگ و جهانی اسالم ،واجب است که نسبت به کفار ،منافقان،
مســتکبرین جهان ،اعالم بیزاری کرده و از آنها دوری بجویند و در مقابل ،دوســتی مظلومان
و محرومان و مســتضعفان را به دل بگیرند و در ســختیها به یاری آنها بشتابند ،همچنان که
ِین َم َع ُه
ِیم َوالَّذ َ
خداوند در آیه 4ســوره ممتحنه میفرمایدَ « :ق ْد َکان َْت ل َ ُک ْم أُ ْس َو ٌۀ َح َس َن ٌۀ فِی إِب ْ َراه َ
ون اهلل ِ َک َف ْرن َا ب ُِک ْم َوب َ َدا ب َ ْی َن َنا َوب َ ْی َن ُک ُم ال ْ َع َدا َو ُۀ
ِــن ُد ِ
ــم إِن َّا ب ُ َرآ ُء ِم ْن ُک ْم َو ِم َّما تَ ْع ُب ُد َ
ون م ْ
إ ِ ْذ َقالُــوا ل ِ َق ْو ِم ِه ْ
َوال ْ َبغْضَ ــا ُء أَبَــدا ً َحتَّی تُ ْؤ ِم ُنوا ب ِاهللِ َو ْح َد ُه» :برای شــما مؤمنان ،ابراهیم و آنــان که او با او بودند

اصول مبانی دینی حمایت از جنبشهای آزادیبخش در جهان با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

ولی الّذین امنوا یخرجهم من الظلمــات الی ال ّنور و الّذین کفروا
در این راســتا میفرماید«:اهلل ّ
اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من ال ّنور الی الظلمات( ...بقره:)257/خداوند ولی مؤمنان اســت و
آنان را از ظلمت و تاریکیها بهســوی نور خارج میکند ،اما اولیای کفار ،طاغوت اســت که آنها
تبری
را از نور بهسوی ظلمتها میکشانند .رسول گرامی اسالم (ص)نیز درباره ّ
اهمیت تولّی و ّ
ْض فِی ّ
ب فِی ّ
اهلل ِ َو تَوالــی ا َ ْول ِیا ِء ّ
میفرماید«:ا َ ْوثَــقُ ُع َری االْ
اهلل ِ َوال ْ ُبغ ُ
اهلل ِ َوالت ََّب ّری م ِْن
ِ
یمــان ال ْ ُح ُّ
ا َ ْعداء ّ
ِاهلل ِ» :محکمترین ریسمان ایمان عبارت است از اینکه انسان برای خدادوست بدارد و برای
خدا دشمنی کند و با اولیای خدا پیوند برقرار سازد و از دشمنانش دوری گزیند
تبری از موضوعات مهم سیاســی اجتماعی و عاطفی اســالم و مبنای تنظیم روابط
تولّی و ّ
مســلمانان با دیگران اســت ،که دارای رنگ و بویی قرآنی و سیاسی اجتماعی است و روی هم
محبت و عالقه خدا ،پیامبران و ائمه،
بدین معناست که انسان ازلحاظ عاطفی ،قلب خود را از ّ
جانشــینان به حقّ آنها(فقهای جامعالشــرایط) و مؤمنان پرکرده و درعینحال بغض و کینه
دشمنان آنها را به دل بگیرد به عبارتی ازنظر سیاسی و اجتماعی ،سرپرستی ،رهبری و دوستی
و حکومت الهی را بپذیرد و از حکومت اعداهلل و دشمنان اسالم دوری جوید.
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الگو و اســوه نیکویی هســتند تا به آنها اقتدا کنید ،آنان به قوم مشرک خود گفتند :ما از شما
و آن چه میپرســتید بهکلی بری و بیزاریم ،ما مخالف و منکر شــما هستیم و همیشه میان ما
و شــما بغض و کینه و دشــمنی حاکم خواهد بود تا آنگاهکه به خدای یگانه و بیهمتا ایمان
بیاورید .در جای دیگری میفرمایدُ « :م َح َّم ٌد َر ُس ُ
ِین َم َع ُه أَشِ َّــدا ُء َعلَی ال ْ ُک َّفا ِر ُر َح َما ُء
ــول اهلل َوالَّذ َ
ب َ ْی َن ُه ْم»(فتح :)29/محمد فرســتاده خداســت و کســانی که با او هستند نسبت به کفار بسیار
سختگیر و سازشناپذیرند ولیکن میان خودشان بسی دلنرم و مهربانند .شالودهی دین محمد
ِین
مصطفی(ص) نیز بر همین اصل استوار است ،چنانکه اهلل سبحانه باز میفرماید« :یَا أَی ُّ َها الَّذ َ
ض َو َم ْن یَ َت َول َّ ُه ْم ِم ْن ُک ْم َفإِن َّ ُه ِم ْن ُه ْم إ ِ َّن اهللَ
آ َم ُنوا ال تَ َّتخِ ُذوا ال ْ َی ُهو َد َوال َّن َص َاری أَ ْول َِیا َء ب َ ْعضُ ُه ْم أَ ْول َِیا ُء ب َ ْع ٍ
الیَ ْهدِی ال ْ َق ْو َم َّ
ِین»(المائده :)51/ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را که(در مقابله با شما)
الظالِم َ
دوســت و هوادار یکدیگرند ،به دوســتی نگیرید؛ و هر کس از شــما آنان را دوست گیرد ،جزو
آنان است؛ اهلل ستمکاران را هدایت نمیکند .اگرچه این آیه در خصوص دوستی با اهل کتاب
ِین آ َم ُنوا التَ َّتخِ ُذوا
نازلشده است ،لیکن در تحریم مواالت کفار بهطور عام میفرماید« :یَا أَی ُّ َها الَّذ َ
َع ُد ِّوی َو َع ُد َّو ُک ْم أَ ْول َِیاء»(الممتحنه :)1/ای مؤمنان دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگیری.
بنابراین ،خداوند دوستی کفار را هرچند که از نزدیكترین خویشان باشد ،بر مؤمن حرام فرموده
ان َو َم ْن
ِیم ِ
اســت«:یَا أَی ُّ َها الَّذ َ
ِین آ َم ُنوا التَ َّتخِ ُذوا آبَا َء ُک ْم َوإ ِ ْخ َوان َُک ْم أَ ْول َِیا َء إ ِ ِن ْ
اس َت َح ُّبوا ال ْ ُک ْف َر َعلَی ْاأل َ
ِك ُه ُم َّ
ــم َف ُأولَئ َ
ون» (التوبه :)23/ای مؤمنان پــدران و برادرانتان را اگر کفر
الظال ُِم َ
ــم ِم ْن ُک ْ
یَ َت َول َّ ُه ْ
را از ایمان خوشــتر دارند ،دوســت مگیرید و آنان که از شــما ایشان را دوست گیرند آنانند که
ون َم ْن َحا َّد اهللَ َو َر ُسول َ ُه َول َ ْو
ون ب ِاهلل ِ َوال ْ َی ْو ِم ْالخِ ِر یُ َوا ُّد َ
ستمکارند .نیز میفرماید«:ال تَجِ ُد َق ْوماً یُ ْؤ ِم ُن َ
َ
َ
َ َ
ــیرتَ ُه ْم» (المجادله :)22 /قومی نیابی که به اهلل و روز
َکان ُوا آبَا َء ُه ْم أ ْو أب ْ َنا َء ُه ْم أ ْو إ ِ ْخ َوان َ ُه ْم أ ْو َعشِ َ

بازپسین ایمان داشته باشند و با کسانی که با اهلل و پیامبر او مخالفت میورزند ،دوستی کنند ،ولو
آنکه پدرانشان یا فرزندانشان با برادرانشان یا خویشاوندانشان باشند .آیات مذکور و آیات متعدد
تبریی بوده و شکل عملی و
دیگر(مائده56-57/؛ نســاء )137/بیانگر چگونگی سیاست تولّی و ّ
حب و بغض و دوستی و دشمنی،
قابل اجرای آن را نشان میدهد و در کل نتیجه این شد که ّ
صرفاً باید برای خدا باشد .به عبارتی نظر اسالم این است که همه شئون سیاست باید خدایی
حب و بغضها ،بر محور ایده آل برتر دور
باشد( .مصباح یزدی )1377/20روشن است که تمام ّ
میزند و آن ،چیزي است که در زندگي برای آن تالش میشود و همان کمال معنوي است ،که

اصول مبانی دینی حمایت از جنبشهای آزادیبخش در جهان با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

با حقیقت نظام هستي و انساني نیز مطابقت دارد .کمال معنوي در سایه سیرالي اهلل تحقق پذیر
اســت تالش در امورات زندگي نیز در جهت سیرالي اهلل شایسته است .دوستیها و دشمني ها
باید بر این اصل معنوي تنظیم گردد که دوستي خداوند اصل باشد و با دیگران نیز بر این اساس
دوستي و دشمني شود زیرا مقصود از تولّي در فرهنگ اعتقادي اسالم این است که انسان والیت
خدا ،پیامبران ،ائمه معصومین و اولیاءاهلل را قبول کند و در زمان غیبت نیز والیت فقهاي جامع
الشــرایط و عادل را بپذیرد و با هر فرد و نظامي که دوســت خدا ،رسول ،ائمه و مؤمنان باشند،
تبري عبارت است از کینه داشتن نسبت به دشمنان خدا ،پیامبران ،مالئکۀ اهلل
دوست باشندّ .
و ائمه ،مؤمنان و دوري جســتن از آنان ،به همین دلیل دو خط تاریخی حقّ و باطل و توحید
و شرک با همدیگر آشتی ناپذیرند و کینه و بغض همیشگی بین آن دو جریان خواهد داشت؛
همچنان که حضرت ابراهیم اسوه و الگوی این ستیز سازش ناپذیر برای همیشه مطرح میباشد.
بنابر این آیات سیاست خارجی دولت اسالمی باید بر مبنای عدل و قسط استوار باشد .همچنان
که قرآن کریم میفرماید« :لقد انزلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیان لیقوم الناس
بالقسط» :ما انبیا را فرستادیم ،به آنها ّبینات و آیات و میزان دادیم تا مردم قیام به قسط کنند
(حدید .)25/بنابراین یکی از شاخص های عمده ی حکومت اسالمی برقراری عدالت در سطح
دنیا ،در مقیاســهای کالن و در ابعاد مختلف اســت ،از جمله :ارتباط بین انسانها باهم ،انسان و
جامعه ،انسان و خدا و ...است.
تبری را به طور کلی آموزش میدهد
امــام علی (ع) طی دو روایت ،مالکهــای اصلی تولّی و ّ
ایشان در حدیثی میفرمایندُ «:کونا ل ّ
ِلظال ِِم َخ ْصما و لِلْ َم ْظلو ِم َع ْونا»(نهج البالغه/نامه :)47دشمن
ســتمگران و طرفدار مظلومان باشید .بنابراین اگر ستیزی بین دو جریان صورت بگیرد اسالم
طرفدار جریانی اســت که مظلوم واقع شــده اســت ،بنابراین در عصر حاضر که یك درگیری
گســترده ای بین رژیمهای غاصب و مردم مظلوم و ســتمدیده در گرفته اســت ،از آنجایی که
تبری ،باید از آنها
ماهیت این رژیمها ظلم و ستم میباشد پس ظالم محسوب شده و طبق اصل ّ
دوری جســت .طبق اصل تولّی ،ممالك مسلمان نشین و دولتهای اسالمی باید حمایت قاطع
خود را از این حرکتها که در این میان مظلوم واقع شــده است ،اعالم نمایند .همچنان که امام
خمینی (س) با صراحت از عزم دولت ایران در دفاع از مظلومان میفرمایند:
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ملت و دولت و مجلس و ارتش وســایر قوای مســلّح ایران که امروز با وحدت اســالمی و
انســجام الهی صف واحد هســتند مصمم اند که در مقابل هر قدرت شــیطانی و متجاوز
به حقوق انســانها بایســتند و از مظلومان دفاع نمایند ،و تا برگشــت قدس و فلسطین به
دامن مســلمین ،ازقدس عزیز پشــتیبانی نمایند(صحیفۀ امام ،ج  ،15ص ( )62به نقل از
بیرکی.)1381/50

تبری میفرمایند:
امام علی (ع) در تبیین ضابطه دیگر اصل تولّی و ّ
ولی و دوســت پیامبر آن کسی است که خدا را کام ً
ال اطاعت کند هرچند که از
بی شــك ّ
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لحاظ نژادی و خونی از آن حضرت دور باشد .نیز همانا دشمن پیامبر آن کسی است که
در برابر قوانین الهی عصیان و سرکشــی نماید ،هر چند که قرابت قومی و خونی بســیار

نزدیکی با آن حضرت داشته باشد (نهج البالغه/حکمت.)92
بنابر نظر ایشــان روابط دوســتانه یك فرد و قوم و یك ملّت با افراد ،اقوام و ملل دیگر ،بر
اساس همخونی و اشتراک نژادی نمی باشد ،بلکه بر اساس هم دینی و اشتراک در عقیده
است؛ لذا از این روایت می توان نادرستی سیاست خارجی برخی از کشورها و رژیمها را که
بر اســاس همخونی و ناسیونالیستی استوار است ،فهمید .بنابراین سیاست خارجی دولت
اســالمی نسبت به ملل و کشورهای مسلمان باید با مالک میزان نزدیکی آنان به اسالم و
میزان تبعیت آنها از قوانین اسالمی تعیین شود.

ج –  .2کاربرد اصل تولّی و تب ّری در عصر حاضر
همان طور که اشــاره شــد سیاست خارجی اسالم باید بر مبنای عدل و قسط استوار باشد و
تبری عبارت است از موضع
مســلمانان باید اجرا کننده چنین خطی باشند .ضابطه در تولّی و ّ
گیری انکاری و منفی حکومت اســالمی و امام مســلمین در مقابل نظامهای کفر و استکبار و
جریانهای فکری و سیاسی این چنینی و حمایت از اقوام و ملل مظلوم و ستمدیده عالم و همه
پیغمبران الهی و در راس آنها پیامبر گرامی اســالم (ص) که به دســتور الهی چنین سیاستی
تبری حرکت
داشتند .بنابراین حکومت اسالمی در روابط خارجی خود باید براساس اصل تولّی و ّ
کنــد ،یعنــی از افراد و جریانها و حکومتهایی که در مقام توطئه و فنته انگیزی علیه اســالم و

ما درصدد گســترش نفوذ اسالم در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم،
حال اگر نوکران امریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراطوری بزرگ
می گذارند ،از آن باکی نداریم و اســتقبال می کنیم .ما در صدد خشــکانیدن ریشــه های
فاسد صهیونیزم ،سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم .ما تصمیم گرفته ایم به لطف
و عنایت خداوند بزرگ ،نظامهایی را که بر این ســه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم ،و

اصول مبانی دینی حمایت از جنبشهای آزادیبخش در جهان با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

تبری جوید و کوشش خویش را برای مبارزه با توطئه های آنها به کار گیرد.
جامعه مسلمانانندّ ،
بر اســاس چنین سیاستی ،مالکها و ارزشهای عقیدتی و مکتبی ،نسبت به «مصالح سیاسی»
برتری و تقدم خواهند داشت .چنین نظام و انقالبی هرگز از نظر عقیدتی و سیاسی ،به انحراف
کشــیده نخواهد شــد و در رابطه با مکرها و توطئه های سیاسی دشمنان و تهاجم فرهنگی و
فکری غرب ،به استهالک نخواهد رفت ،بلکه بر عکس رشد و نمو ذاتی خواهد داشت و رمز تاکید
اکید خداوند در قرآن برای اتخاذ چنین شیوه ای در مقابل کفر ،ناشی از همین واقعیت است.
تبری باید مبنای تنظیم روابط در سیاست خارجی مسلمانان و دولت اسالمی
بنابراین تولّی و ّ
تبری باید حرکت کند .لذا
بشود و حکومت اسالمی در روابط خارجی خود دقیقاً بر اساس تولّی و ّ
مبنای تمام تصمیمات طراحان و مجریان سیاست خارجی دولت اسالمی باید با معاندان با خدا
و اسالم و فتنه انگیزان و توطئه گران و کینه توزان مسلمین ،بایکوت سیاسی بشوند و از آنها با
تبری بجویند .بنابراین باید با برخی از مزدوران مستقیم
همان صراحت سیاسی که اسالم داردّ ،
و غیرمستقیم نفوذی خط غرب و آمریکا و همچنین کشورهایی که نسبت به اسالم کینه دارند،
تبرایی داشته باشیم و شعار تاریخی امام خمینی (س) که فرمودند« :نه شرقی و نه غربی،
رابطه ّ
فقط جمهوری اسالمی» ،نیز ریشه در همین اصل دارد و در حیطه این انگاره کلی ،منافع ایران،
جهان اسالم ،ملل مستضعف و باالخره رابطه متقابل با کل کشورها و ملتها ،به ترتیب در اولویت
سیاست خارجی ایران نمودار گردید .و از طرف دیگر ،بر مبنای سیاست ّ
توالیی ،کشورها و مردم
ستمدیده و مظلومی که تحت سلطه کشــورهای غاصب قرار گرفتند ،شایسته برقراری رابطه
سیاسی بوده و هرگونه حمایتی از آنها در راستای برقراری عدالت و قسط در جامعه بشری باید
انجــام بگیرد .همچنان که امام خمینی (س) این واقعیت و حقیقت را در سیاســت خارجی و
بینالملل اسالمی بارها اعالم نمودند:
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نظام رســول اهلل را در جهان ترویج نماییم و دیر یا زود ملتهای دربند شــاهد آن خواهند
بود(صحیفه امام ،ج  ،21ص ( )81به نقل از بیرکی.)1381/44:45
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د .نتیجه گیری
 .1با مراجعه به آیات قرآن کریم و تا ّمل در آنها به این نتیجه میرسیم که در زمینه سیاست
خارجی دولت اسالمی میتواند با اتکا بر اصول محکمی مانند :مبارزه با ظلم و حمایت
تبری که منبعث از آیات و روایات هســتند و ریشه در
از مظلوم ،تألیف قلوب و تولّی و ّ
باورهای دینی ما دارند ،مســائل مختلف سیاست خارجی حکومت اسالمی را تنظیم و
اجرا نموده و به هدف خود که برقراری صلح و امنیت میباشد ،نائل گردد.
 .2بر مبنای اصل مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم ،خدا بر ضرورت ظلم زدائی از جامعه
بشری و صحنه فعالیتهای اجتماعی انسانها اشاره داشته و برای ظلم هیچگونه جائی در
نظام آفرینش قائل نمیشود ،بنابراین ظلم زدائی از جامعه بشری را مسئولیت اجتناب
ناپذیر انسان دانسته است ،و از نظر خداوند این ظلم زدائی شامل تمام قلمروهای حیات
بشری شده وهیچ استثنائی در آن وجود ندارد و بر این اساس ،ظلم ستیزی و حمایت
از مظلوم برای استقرار عدالت و گسترش آن جزء غیر قابل تفکیك از مجموعه تالشهای
زندگی اجتماعی هر مسلمانی میباشد.
 .3بر طبق اصل تألیف قلوب ،حمایت اقتصادی به مسلمین و یا کفار توسط پیامبر(ص)،
ولی امر مســلمین به منظور جلب آنان برای پذیرش اســالم و دفاع از آن،
امام(ع) و یا ّ
صورت میگیرد ،بنابراین اســالم برای این امر ،بودجه خاصی را اختصاص داده است و
آن ،قسمتی از زکات است که به عنوان مالیات اسالمی ،از مردم مسلمان گرفته میشود.
کســانی که مورد کمك و حمایت قرار میگیرنــد «مؤلّفه قلوبهم» یا «مؤلّفه القلوب»
نامیده میشوند .براین اساس مبارزات آزادی بخش محرومین و مظلومین جهان تحت
حمایت اقتصادی حکومت اسالمی قرار میگیرد تا بتوانند بر پایه این کمك های ما ّدی
و معنوی بر ســتم واســتکبار غلبه کنند و همچنین با بکارگیری این اصل درسیاست
خارجی دولت اسالمی درپی تح ّقق این آرمان میباشد که این حکومت ها را از زیرسلطه
حکومتهای و رژیمهای غاصب در آورده و به آنها کمك کند تا درتعیین سرنوشت خود

اصول مبانی دینی حمایت از جنبشهای آزادیبخش در جهان با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

مســتقل عمل کنند و ضمناً با این حمایت ماهیت انساندوستی و رسالت آزادیبخشی
اسالم را نشان داده و بر محبت و گرایشات آنان به دین خداوند بیفزاید.
 .4از نظر اکثریت مذاهب اسالمی ،تا زمانیکه در روی زمین ،غیرمسلمان باقی است ،حکم
تألیف قلوب هم به ق ّوت خود باقی اســت ،چون محال است که مسبب از بین یرود در
حالیکه ســبب باقی است ،به عبارتی تا علت هســت معلول نیز هست .و تألیف قلوب
هرکســی که موجب شوکت و عظمت اسالم باشــد ،جایز است و اختصاص به کافر یا
مسلمان ،فقیر یا غنی ندارد ،چنانکه اختصاص به زمان حضورامام زمان ندارد و در همه
حال مطرح میباشــد و با استفاده از این اصل(تألیف قلوب) متیقن فقهی ،در سیاست
خارجی دولت اسالمی تمام جنبش ها و نهضت های ضد استعماری و استبدادی را در
جهــت صدور انقالب و دفاع از حقوق مظلومین زیر چتر حمایتی خود گرفته و از نظر
اقتصــادی به حمایت از آنان پرداخت ،بنابراین اصل تألیف قلوب را هم اکنون میتوان
در مــورد تمــام حرکتها و نهضت های آزادی بخش جهــان مانند نهضت هایی که در
کشورهای فلســطین و لبنان ،لیبی ،بحرین ،تونس و مصر صورت میگیرد ،به کاربرد
یعنی جمهوری اسالمی ایران با به کار گیری این اصل اسالمی و انقالبی ،تمام حرکت
های ضد استعمار و ضد ظلم جهان را زیر حمایت خود قرار میدهد.
تبری ،سیاست خارجی دولت اسالمی نسبت به ملل و کشورهای
 .5بر اساس اصل تولّی و ّ
تبعیتشان از قوانین اسالمی
مسلمان باید با مالک و میزان نزدیکی آنان به اسالم و میزان ّ
تعیین شــود ،در رابطه با ملل و کشــورهای غیرمســلمان نیز باید دستورالعملُ « :کونا
ل ّ
ِلظال ِِم َخ ْصما و لِلْ َم ْظلو ِم َع ْونا» ،مالک و مج ّوز روابط سیاسی قرار بگیرد .از کشورهایی
که دارای خط مشــی سیاســی ظالمانه و تجاوزطلبانه و غارتگرانه هستند ،با توجه به
«تبری» شــود و کشــورهای مظلوم نیز باید مورد
میزان گرایشهای ظالمانه آنها باید ّ
قاعده «تولّی» قرار بگیرند و حکومت اسالمی عون و جانبدار آنان باشد .جبههای
شمول ّ
شــر» و جبهه ای که مظلومان و بیچاره گان در آن قرار
که ســتمگران در آنند «جبهه ّ
شر
دارند «جبهه خیر» است .حکومت هایی که سیاست خارجی خود را متوجه جبهه ّ
«شر» میشوند ،ا ّما تنظیم روابط با
میکنند ،به تدریج استحاله پیدا کرده و تبدیل به ّ
مظلومان و جبهه خیر و جانبداری از حقوق پایمال شــده آنان ،عامل رشد و شکوفایی
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خو ِد کشو ِر حمایت کننده در سطح جهانی و صحنه بین المللی خواهد بود.
تبری تنظیم گردد
 .6مطابق آموزه های قرآنی دوستیها و دشمنیها باید بر اساس تولّی و ّ
که دوستي خدا اصل ،و دوستي پیامبر و امامان معصوم بر پایه ي دوستي خداوند استوار
تبري
باشد .تولّي عبارت است از دوستي خداوند ،امامان معصوم و فقهاي جامع الشرایطّ .
عبارت اســت از بیزاري از دشمنان آنها .و دشمني با اهل بیت خروج از اطاعت خداوند
معرفي
اســت چون هدایت بر محور اهل بیت دور میزند لذا دوستي آنان بنیان اسالم ّ
شده است .تشکیل دهنده ي ایمان نیز تولي و تبري شمرده شده است .علماي شیعه
و سني اتفاق دارند که ایمان بدون دوستي پیامبر(ص) ناتمام است ،پس تولي و تبري
شرط قبول بندگي و اطاعت است .ایمان بدون تولي و تبري مقبول درگاه حق نیست
بنابراین بر همه مســلمانان جهان به عنوان تشــکیل دهندگان جامعه بزرگ و جهانی
اســالم ،واجب است که نسبت به کفار ،منافقان ،مستکبرین جهان ،اعالم بیزاری کرده
و از آنها دوری بجویند و در مقابل ،دوســتی مظلومان و محرومان و مســتضعفان را به
دل بگیرند و در ســختیها به یاری آنها بشــتابند ،این اصل باید مبنای تنظیم روابط در
سیاست خارجی مسلمانان و دولت اسالمی بشود و حکومت اسالمی در روابط خارجی
تبری باید حرکت کند .لذا مبنای تمام تصمیمات طراحان
خود دقیقاً بر اساس تولّی و ّ
و مجریان سیاست خارجی دولت اسالمی باید با معاندان با خدا و اسالم و فتنه انگیزان
و توطئه گران و کینه توزان مسلمین ،بایکوت سیاسی بشوند و از آنها با همان صراحت
تبری بجویند .بنابراین برخی از مزدوران مستقیم و غیر مستقیم
سیاسی که اسالم دارد ّ
نفوذی خط غرب و آمریکا و همچنین کشورهایی که نسبت به اسالم کینه دارند رابطه
تبرایی داشته باشیم .از طرف دیگر بر مبنای سیاست ّ
توالیی ،کشورها و مردم ستمدیده
ّ
و مظلومی که تحت سلطه کشورهای غاصب قرار گرفتند شایسته برقراری رایطه سیاسی
بوده و هرگونه حمایتی از آنها در راستای برقراری عدالت و قسط در جامعه بشری باید
انجام بگیرد.
 .7ثابت کردیم که سیاست فعلی دولت اسالمی در راستای حمایت از جنبش و حرکتهای
آزادی خواهانه مظلومین و محرومین جهان ،کام ً
ال ریشــه در قرآن و باورهای دینی ما
داشته و حمایت اقتصادی آن بر مبنای سیاست تألیف قلوب و حمایت سیاسی آن بر
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تبری انجام
مبنای اصل مبارزه با ظلم و ســتم و حمایــت از محرومین ،و اصل تولّی و ّ
میگیرد که هرســه این اصول منبعث از آموزه های قرآنی اســت که پایه اعتقادات و
باورهای اصلی ما را تشکیل میدهد.
 .8با تبیین این فرضیه که حمایت از این جنبشــها و حرکتها کام ً
ال ریشــه در ارزشــهای
اســالمی دارد :اوالً نگاهها و نگرشــها نسبت به این قضایا در بین مردم فرق کرده و مِن
بعد مردم آنرا به عنوان یك وظیفه شرعی و دینی خود قلمداد خواهند کرد .ثانیاً تمام
تالشهای منافقین و استکبار جهانی در راستای شبهه افکنی و ایجاد تفرقه بین مردم و
دولت و همچنین به انزوا کشیدن چنین مسائلی ،عقیم خواهد ماند .ان شاءاهلل
 .9به نظر میرسد از آنجائیکه والیت فقیه جامع الشرایط به نیابت از معصوم ،و با استفاده
از والیت خود میتواند در صورت صالح دید خود ،در بیت المال تصرف کرده و آن را در
موارد مختلف به مصرف برسانند ،برای کمك به حرکت ها و جمعیت های متمایل به
اسالم و آزادی بخش و یا دولت های غیر مسلمان ،به منظور تألیف قلوب جز در مورد
زکات که سهم تعیین شده از طرف خداوند به طور منصوص در قرآن مجید میباشد،
بهطور کلی میتواند از بیت المال در چنین مواردی استفاده کند.
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