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چکیده
بر اساس آیات قرآن کریم ،روایات اسالمی و سیره معصومین(ع) ،مسلمانان وظیفه دارند در مقابل دولت های استکباری و محارب ایستادگی
کرده و به مقابله همه جانبه بپردازند .اما کم نیستند کشورها و ملت های غیرمسلمان ،که با امت اسالمی حالت جنگ و ستیزه نداشته و
خواهان روابط مسالمت آمیز با مسلمانان هستند و حاضرند همکاری های دوجانبه در امور اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی داشته باشند .این
پرسش مطرح است که طبق تعالیم قرآن کریم ،اساس رفتار با کشورهای غیراستکباری و مردم غیرمسلمان چگونه است؟ آیا اصل ،جنگ و
نزاع و درگیری و حذف آنان است ،مگر این که ایمان بیاورند؛ یا از نظر قرآن کریم ،مسلمانان می توانند با پیروان ادیان آسمانی ،دولت های
غیرمحارب و مردم غیرمسلمان ،تعامل مسالمت آمیز داشته باشند .از نظر قرآن کریم ،زبان گفتمان بین ادیان آسمانی ،تعامل و همزیستی
مسالمت آمیز ،گفتگوی سازنده و همکاری بر اساس اصول مشترک است .در حالی که برخی ،همانند داعش از دیدگاه اول دفاع می کنند.
در این پژوهش ،اصالت صلح و گفتگوی سازنده و همزیستی مسالمت آمیزاسالم با پیروان ادیان آسمانی ،کشورهای غیراستکباری و مردم
غیرمسلمان مورد بررسی قرار می گیرد .قرآن کریم ،صلح و همزیستی امت اسالمی با کشورهای غیرمسلمان و ادیان و ملل دیگر ،به عنوان
یك اصل و قاعدة اساسی ،در نظام تشریعی خویش مالحظه نموده است .ضرورت این پژوهش از آن جهت بیشتر نمایان می شود که امروزه
عده ای مسلمان نما که به عنوان« :داعش و طالبان» مشهور شده اند این ایده را سرلوح خود قرار داده و به پیروان خود تزریق می کنند که
اساس تعامل با غیرمسلمانان ،جنگ و قتال است ،مگر این که ایمان آورده و مسلمان شوند! آیاتی از قرآن کریم ،نژاد پرستی ،تحمیل
عقیده ،تعصب های نادرست را رد می نماید و از پیشنهاد صلح ،همکاری بر اساس اصول مشترک و گفت و گوی مسالمت آمیز استقبال می
کند ،و ضمن به رسمیت شناختن پیامبران و کتاب های آسمانی گذشته ،به حقوق اقلیت ها احترام می گذارد .برخی راه کارهای قرآن
کریم در تأمین همزیستی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان از قرار زیر است  :نفی نژاد پرستی؛ مبارزه با توهمات برتری جویانة ادیان دیگر؛
آزادی عقیده و فکر؛ اعتراف به حقوق اقلیت ها؛ تعاون در مسایل بین المللی؛ استقبال از پیشنهاد صلح؛ تأکید بر صلح بین المللی؛ دعوت به
همزیستی مسالمت آمیز وتوجه به اصول مشترک؛ و گفت و گوی مسالمت آمیز.

واژههای کلیدی :همزیستی مسالمت آمیز ،صلح ،جنگ و قتال ،گفت و گو ،همکاری بین المللی
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مقدمه
دین اسالم ،فقط در اعمال عبادی و مراسم شخصی منحصر نمی شود؛ بلکه این دین ،مجموعه ای از مسایل عبادی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است؛ دینی در برگیرندة تمام اموری است که انسان در معاش و معاد ،دنیا و آخرت،
زندگی فردی و اجتماعی بدان نیاز دارد .به عبارت دیگر ،این دین به رابطة انسان با خالق ،حاکم ،جامعه ،خانواده،
ملت خود و سایر ملت ها ،اعم از مسلمان و غیرمسلمان توجه کرده است .اسالم ،اگرچه در «جزیره العرب» ظهور
یافت ،به این مکان یا به مردم عرب منحصر نمی شود .این دین از سوی خدا و به وسیله پیامبر اکرم (ص) برای جمیع
افراد بشر تا روز قیامت آورده شده است .او واپسین پیامبر ،و اسالم واپسین دین و رسالتش جهانی است .قرآن می
فرماید:
ن أَکْثَرَ النَّاسِ لَایَعْلَمُونَ (سبأ ،34 ،آیة )28؛
«وَ مَا أَرْسَ ْلنَاکَ إِلَّا کَافَّة لِلنَّاسِ َبشِیرا وَ نَذِیرا َولَکِ َّ
و ما تو را جز [به سمت] بشارتگر و هشدار دهنده براى تمام مردم ،نفرستادیم؛ لیکن بیشتر مردم نمى دانند».
ت فَآمِنُوا بِاللَّهِ
ی وَیُمِی ُ
ض لَا إِلَ َه إِلَّا هُوَ ُیحْ ِ
ت وَالْأَ ْر ِ
ل اللَّ ِه إِلَیْکُ ْم َجمِیعا ا َّلذِی لَ ُه مُ ْلكُ السَّمَاوَا ِ
س إِنِّی رَسُو ُ
« یَا أَیُّهَا النَّا ُ
وَرَسُولِهِ النَّ ِبیِّ الْأُمِّیِّ الَّذِی یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَکَ ِلمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّ ُکمْ تَ ْه َتدُونَ( ،سوره اعراف ،آیه )158؛
بگو« :اى مردم ،من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم ،همان [خدایى] که فرمانروایى آسمان ها و زمین از آن
اوست .هیچ معبودى جز او نیست؛ که زنده مى کند و مى میراند .پس به خدا و فرستاده او -که پیامبر درس نخوانده
اى است که به خدا و کلمات او ایمان دارد -بگروید و او را پیروى کنید ،امید که هدایت شوید».
یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل ،صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان ادیان مختلف است و نقشی که
ادیان مهم ،مخصوصا دین اسالم می تواند ایفا کند .بیش از پنجاه کشور مسلمان وجود دارد که با یکدیگر ،و نیز با
کشورهای غیر مسلمان دارای روابط گوناگون اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی هستند .اثبات «اصالت اندیشة همزیستی
مسالمت آمیز در اسالم» ضرورت دارد و در عمل ،زمینة همکاری و تعاون کشورهای مسلمان با دیگر کشورها را
براساس اصول مشترک و روابط صلح آمیز فراهم می سازد.
اثبات صالحیت نظام جمهوری اسالمی برای اداره جامعه در بعد داخلی و بعد بین المللی ،مستلزم مباحث اساسی و
زیر بنایی است ،و این که آیا اساس روابط با کشورهای غیر مسلمان بر جنگ ،یا بر صلح و همزیستی استوار است؟ اگر
مبنا و مالک ،داشتن روابط مسالمت آمیز است ،از نظر منابع اصیل اسالمی ،چه ادله و شواهدی می توان برای آن
ارائه داد؟
به عبارت دیگر ،یکی از ضرورت های این پژوهش ،وجود «انتساب خشونت به اسالم و پیامبر اسالم»! است .عده ای
ناآگاه یا مغرض ،روابط اسالم با غیر مسلمانان را براساس جنگ و خصومت می دانند .اشتباه آنان از این جا ناشی می
شود که اسالم اهمیت فوق العاده ای به جهاد داده است .از این رو ،افرادی در گذشته ،مانند «منتسکیو» متفکر
فرانسوی ،و اخیرا پاپ بندیك شانزدهم رهبر مسیحیان دنیا ،اسالم را دین شمشیر بدانند .امروزه و بنحو گسترده ای
شاهد این گونه اتهامات و دروغ ها علیه اسالم هستیم.
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ضرورت این پژوهش از آن جهت بیشتر نمایان می شود که امروزه عده ای مسلمان نما که به عنوان« :داعش و
طالبان» مشهور شده اند این ایده را سرلوح خود قرار داده و به پیروان خود تزریق می کنند که اساس تعامل با
غیرمسلمانان ،جنگ و قتال است ،مگر این که ایمان آورده و مسلمان شوند!
طبق منابع اصیل اسالمی ،صلح و همزیستی مسالمت آمیز انسان ها ،با عقاید و مذاهب گوناگون ،یك ارزش و هدف
است .اسالم ،صلح و همزیستی با ادیان و ملل دیگر ،به عنوان یك اصل و قاعدة اساسی ،در نظام تشریعی خویش
مالحظه نموده است .آیاتی از قرآن کریم ،نژاد پرستی ،تحمیل عقیده ،تعصب های نادرست را رد می نماید و از
پیشنهاد صلح ،همکاری بر اساس اصول مشترک و گفت و گوی مسالمت آمیز استقبال می کند ،و ضمن به رسمیت
شناختن پیامبران و کتاب های آسمانی گذشته ،به حقوق اقلیت ها احترام می گذارد.
برای اثبات اصالت صلح و همزیستی مسالمت آمیز ،می توان به ادله و شواهد گوناگون استناد نمود؛ مانند :آیات قرآن
کریم ،سیرة پیامبراکرم (ص) و امامان معصوم (ع) و نیز سخنان آن بزرگواران؛ ولی محدودة کالم در این پژوهش،
تنها بیان دیدگاه قرآن کریم در لزوم همزیستی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان ،مخصوصا پیروان ادیان آسمانی می
باشد.
برخی راه کارهای قرآن کریم در ت أمین همزیستی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان از قرار زیر است  .1 :قرآن کریم ،و
نفی نژاد پرستی؛  . 2قرآن کریم و مبارزه با توهمات برتری جویانة ادیان دیگر؛  .3قرآن کریم ،و آزادی عقیده و فکر؛
 .4قرآن کریم ،و اعتراف به حقوق اقلیت ها؛  .5قرآن کریم ،و تعاون در مسایل بین المللی؛  .6قرآن کریم ،و استقبال
از پیشنهاد صلح؛  .7قرآن کریم ،و صلح بین المللی؛  .8قرآن کریم ،و دعوت به همزیستی مسالمت آمیز وتوجه به
اصول مشترک؛  .9قرآن کریم ،و گفت و گوی مسالمت آمیز.
 .1کلیات
 .1 – 1تبیین موضوع تحقیق:

«همزیستی مسالمت آمیز» در لغت به معنای با هم زیستن ،زندگی دو تن یا دو گروه با یك دیگر ،در حالی که شاید
مناسب یك دیگر نباشند( ،دهخدا .) 20812 /12 ،1373 ،این واژه در اصطالح حقوق بین الملل به معنای نحوة
مناسبات بین ممالکی که دولت های آنها دارای نظام های اجتماعی و سیاسی مختلف هستند؛ یعنی رعایت اصول حق
حاکمیت ،برابری حقوق ،مصونیت و تمامیت ارضی هر کشور کوچك یا بزرگ ،عدم مداخله در امور داخلی سایر
کشور ها ،احترام به حق کلیة خلق ها در انتخاب آزاد نظام اجتماعی خویش و فیصلة مسایل بین المللی از طرین
مذاکره( ،آقا بخشی.)246 ،1366 ،
معنای اصطالح همزیستی مسالمت آمیز ،به معنای لغوی این واژه نزدیك ،و در واقع ،معنای اصطالحی ،از معنای
لغوی آن اخذ شده است .به هر حال ،آنچه مورد نظر فرهنگ نویسان و دانشمندان حقوق بین الملل است ،این است
که در سایة این اصل مهم بین الملل ،مردم کشورها با وجود مذاهب و عقاید گوناگون ،در آرامش و صلح و تعاون به
یکدیگر به سر ببرند .اختالفات از این جا ناشی می شود که اسالم ،اهمیت فوق العاده ای به جهاد داده است .همین
برداشت باعث شده تا پاره ای از نویسندگان از قبیل «منتسکیو» ،متفکر فرانسوی ،اسالم را دین شمشیر بدانند .وی
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در کتاب «روح القوانین» می گوید« :یکی از بد بختی های بشر ،این است که هر فاتحی دیانت خود را بر جامعة
مغلوب تحمیل می کند .دیانت اسالم که به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده ،چون اساس آن متکی بر جبر و زور
بوده ،باعث سختی و شدت شده است»(،منتسکیو.)671 ،1393 ،
منتسکیو در این دروغ پردازی ها تنها نیست؛ بلکه این روش اکثر خاور شناسان و اسالم شناسان غربی است .از
گذشته تاکنون ،پیوسته اسالم به عنوان دین خشونت و دین شمشیر معرفی شده است .در این میان ،در  21شهریور
 ،1385پاپ بندیك شانزدهم ،رهبر مسیحیان دنیا ،در اقدامی نا باورانه و متعصبانه ،وارد گود اتهام زنی علیه اسالم
شده و به عنوان یك رهبر دینی مسیحی ،دشمنی خود را نسبت به شخص پیامبر اکرم (ص) آشکار ساخت تا مگر از
این طریق جلوی پیشرفت اسالم در کشورهای اروپایی و غربی را بگیرد؛ چه این که ،دین اسالم در کشورهای غیر
مسلمان ،رقیب جدی ادیان دیگر ،مخصوصا مسیحیت است .دلیل این امر ،فروش میلیونی قرآن کریم در کشورهای
غربی است ،و عده زیادی در این سرزمین ها ،خواهان آشنایی با اسالم و تعالیم قرآن کریم می باشند و تعالیم نورانی
اسالم و پیشوایان دینی  ،پیوسته قلوب انسان ها را فتح می کند و بار دیگر نوید بخش این شعار قرآنی است که:
ن تَوَّابا،
ح بِحَمْ ِد رَ ِّبكَ َو اسْتَ ْغفِرْهُ إِنَّهُ کَا َ
س َیدْخُلُونَ فِی دِینِ ال َّلهِ أَفْوَاجا* َفسَ ِّب ْ
«اِذَا جَا َء نَصْرُ اللَّ ِه وَا ْلفَ ْتحُ * َو َرأَیْتَ النَّا َ
(نصر ،110 ،آیة )3-1؛
چون یارى خدا و پیروزى فرا رسد،و ببینى که مردم دسته دسته در دین خدا درآیند،پس به ستایش پروردگارت
نیایشگر باش و از او آمرزش خواه ،که وى همواره توبه پذیراست».
روشن است که این تبلیغات دروغین ،به منظور برانگیختن غیر مسلمانان ضد مسلمانان صورت گرفته و می گیرد و
این در حالی است که اسالم با پیروان ادیان دیگر نهایت خوش رفتاری و سازش را به کار برده است« .گوستاولوبون»
می گوید« :اگر ملل مسیحی ،این فاتحین خود یعنی اعراب را قبول کرده ،حتی زبان آنها را هم اختیار نمودند ،سبب
اصلی آن این بود که آنها را در مقابل حکامی که تا آن وقت زیر شکنجة آن ها بودند ،حکام جدید را عادل تر و
منصف تر مشاهده نمودند»( .گوستاولوبون )148 /4 ، 1387 ،وی همچنین می گوید« :تساهل مذهبی اسالم نسبت
به مذاهب یهود و نصارا ......را خیلی بندرت می توان در مذاهب دیگر مشاهده نمود»(.همان) .با توجه به این که
گفتمان انقالب اسالمی در تعامل با پیروان ادیان آسمانی ،تعامل مسالمت آمیز ،گفتگو و همکاری بر اساس اصول
مشترک است ،در این پژوهش ،دیدگاه قرآن کریم در همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی تبیین می
گردد.
 .2 – 1هدف پژوهش:

دستیابی به دیدگاه قرآن کریم ،در بحث نحوه و شیوه تعامل با دولت های غیرمحارب ،دولت های غیرمستکبر و مردم
غیرمسلمان ،بویژه پیروان ادیان آسمانی؛ و این که اساس در رفتار با کشورهای غیراستکباری و پیروان مذاهب و ادیان
دیگر ،رفتار صلح آمیز و استفاده از روش منطقی است و رد گفتة کسانی که می گویند« :مادامی که اسالم باقی است،
صلح و سازش پیروان اسالم ،حتی با کلیمی ها و مسیحی ها و از این باالتر با سایر افراد بشر ،یك مسألة الینحلی
خواهد بود» (.گفته لوریمر ،قاضی و حقوقدان اروپایی قرن نوزدهم ،به نقل از :عمید زنجانی .)13 ،1344 ،و نیز رد

188

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،39مرداد 1400

رفتار و گفتار مسلمان نماهایی همچون :داعش و طالبان و گروه های تکفیری که اساس تعامل با غیرمسلمانان را
جنگ و قتال می دانند و این عده معتقدند که غیر مسلمانان یا باید مسلمان شوند و یا آماده جنگ و کشته شدن!
 .3 – 1سؤال پژوهش:

قرآن کریم در راستای تعالیم جهانی خود ،در مقابل مخاطبانی همچون :کشورهای غیرمسلمان ،مردم غیرمسلمان،
بویژه پیروان ادیان آسمانی از چه رویکردی سود می جوید؟ و آیا در اسالم ،تعامل مسالمت آمیز و روابط صلح آمیز با
غیرمسلمانان و پیروان ادیان آسمانی مورد پذیرش است یا خیر؟
 . 4 – 1کاربردی بودن موضوع:

مهم این است که موضوعی جهت بحث و پژوهش انتخاب شود که افزون بر طرح و بررسی مباحث نظری ،در عالم
خارج دارا ی کاربرد و تأثیر باشد و پاسخی بر نیازهای روز حداقل یکی از دستگاه های اجرایی کشور باشد .ما چه
بخواهیم وچه نخواهیم ،با کشورهای دنیا مواجه هستیم و اسالم در جایگاه دین جهانی ،ما را به حضور در صحنة
سیاست جهانی می خواند و انزواگرایی و رهبانیت را نمی پسندد و از ما نمی پذیرد .با منطق وعقل نیز سازگار نیست
که درها را به روی خود ،و درهای خود را به روی دنیا ببندیم و خود را در حصاری خود ساخته زندانی کنیم و به این
ترتیب به آرزوی دشمنان سوگند خوردة اسالم ،که انزوای ما را می طلبد و در این جهت برنامه های بسیار ،تدارک
میبینند ،جامة عمل بپوشانیم .بنابراین ،باید پویاترین و کار آمد ترین روابط را در صحنة حقوق بین الملل ،با
کشورهای مختلف دنیا برقرار سازیم؛ روابطی که افزون بر حفظ حضور ما در صحنة سیاست جهانی ،استقالل ،عزت و
منافع ملی ما را تضمین می کند .چنین روابطی با چنان دستاوردهایی ،جز بر پایة آموزه های انسان ساز اسالم و
معیارهای عزت آفرین آن ،میسر نخواهد شد.
الزمة تالش موفق ،برای تحقق چنین روابطی آشنایی با مالک ها و آگاهی از اصولی است که آیین مقدس اسالم،
جهت پی ریزی چنان روابطی ارائه می کند .بدین لحاظ به بحث گرفتن آن اصول و روابط و شکوفا ساختن ابعاد
کاربردی آن ها ،رسالتی است که بر دوش انسان های آشنا با مبانی فقهی و حقوقی ،سنگینی می کند.
نظر به این که ساختار روابط دولت اسالمی با دیگر کشورها ،با وجهه و آبروی اسالم در جهان ارتباط می یابد و داوری
دیگران را در بارة اسالم ،شکل می دهد ،کاربردی کردن زیر بناهای فکر اسالم ،دربارة سیاست خارجی و حقوق بین
الملل ،حساسیت بیش تری می یابد.
 .5– 1محدوده پژوهش:

برای شناخت دیدگاه اسالم در این زمینه ،باید به منابع اصیل و دست اول مراجعه کرد .مهم ترین منابع اسالمی ،قرآن
کریم ،روایات معصومان (ع) و سیره و رفتار آنان است .عده ای که تاریخ تمدن اسالمی و شریعت اسالم را بررسی
کرده اند ،از مراجع اصلی و منابع اصیل اسالم غفلت ورزیده ،و به منابع دست دوم وکم اهمیت روی آورده اند .برخی
گمان می کنند که در اسالم« ،حقوق و روابط بین الملل» ،اغلب براساس «جنگ و ستیز» بنیان گذاشته شده است و
احیانا برای ادعای خود ،به اعمال بعضی از حاکمان و زمامداران در طول تاریخ اسالمی استناد می کنند؛ در حالی که
نصوص اصیل اسالمی ،که باید بر آن اتّکا داشت ،عکس این مطلب را ثابت می کند و آن این که اسالم ،صلح و
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همزیستی با ادیان و ملل را به صورت «اصل» و «قاعدة اساسی» در نظام تشریعی خود مالحظه کرده است ،و احکام
جنگ فقط در حال ضرورت است که در این حالت ،جنگ« ،مشروع» خواهد بود .بنابراین ،رفتار و عملکرد ناصواب
بعضی از زمامداران مسلمان در طول تاریخ اسالمی نمی تواند این نصوص صریح را باطل سازد(.ثقفی.)253 ،1376 ،
صلح در صمیم اسالم نهفته است .کلمة «اسالم» از مادة «سِلم» ،و کلمات «سَلَم» « ،سالم» و «سالمت» نیز از همان
مشتق است و از نظر مفهوم ،یعنی طلب سالمت برای جهان ،و نیز مسالمت در رفتار با مردم است که به تبع آن،
نوعی رضایت نفس ،طمأنینه و آرامش حاصل می شود.
«سالم» و «سالمت» در برگیرندة نجات بنده از «شرّ» و رسیدن به «خیر» است .این واژه ،در بیش از صد آیة قرآن
کریم آمده است« .سلم»« ،سالمت» و « مسالمت» در صمیم اسالم نهفته ،و «جنگ» فقط در حاالت استثنایی واجب
شده است .بنابراین ،اسالم صلح و همزیستی را در بر دارد و آموزه های اسالم بدان تشویق و ترغیب می کند.
اسالم به حقوق ادیان آسمانی اعتراف دارد و آنان را به رسمیت می شناسد .البته این نوع اعتراف ،هرگز با تحقیق و
جست و جو از آیین حق و تطبیق مفاهیم و آموزه های ادیان و پیروی از بهترین آن منافاتی ندارد .به عبارت دیگر،
قلمرو تحقیق و بررسی از آیین ،غیر از حوزة حقوقی و قوانین مدنی است که اولی مورد دقت ،فحص و بررسی ،و
دومی محل مسامحه ،اهمال وسهل گیری است  .پیامبر اسالم (ص) در برخورد با پیروان ادیان  ،جانب قانون و رفتار
نیکو را پیش می گرفت و در عین حال  ،اعالم می کرد که رستگاری  ،در گرو اعتقاد به اسالم و عمل صالح است.
«إِنَّ الدِّینَ عِ ْندَ اللَّ ِه الْإِسْلَامُ(آل عمران ، 3 ،آیة )19؛
در حقیقت ،دین نزد خدا همان اسالم است».
ن(آل عمران ، 3 ،آیة )85؛
ن الْخَاسِرِی َ
ل مِنْ ُه وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِ ْ
غ غَیْ َر الْإِسْلَامِ دِینا فَ َلنْ یُقْبَ َ
«وَمَنْ یَبْتَ ِ
و هر که جز اسالم ،دینى [دیگر] جوید ،هرگز از وى پذیرفته نشود ،و وى در آخرت اززیانکاران است».
باوجود این ،دین اسالم جدا و بدون ارتباط با ادیان گذشته نیست .رسالت اسالم مشتمل بر مبادی و اصول ادیان
پیشین ،و نیز چیزی است که بشر کنونی تا روز قیامت بدان نیاز دارد .از اصول اساسی اسالم ،تصدیق ادیان الهی و
تمامی پیامبران پیشین است( ،شلبی1989 ،م.)116 /3 ،
ك وَمَا َوصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى َوعِیسَى( ...شوری42 ،؛ آیة
ن مَا وَصَّى بِهِ نُوحا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَ ْی َ
ن الدِّی ِ
«شَرَعَ لَ ُک ْم مِ ْ
)13؛ از [احکام] دین ،آنچه را که به نوح در باره آن سفارش کرد ،براى شما تشریع کرد وآنچه را به تو وحى کردیم و
آنچه را که در بارة آن به ابراهیم و موسى و عیسى سفارشنمودیم.»...
برای اثبات همزیستی مسالمت آمیز در اسالم و لزوم روابط صلح آمیز با غیر مسلمانان ،می توان به ادله و شواهد
گوناگون استناد جست؛ مانند :آیات قرآن کریم ،سیرة پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم (ع) و نیز سخنان آن
بزرگواران؛ ولی محدودة این پژوهش ،تنها بیان دیدگاه قرآن کریم درباره لزوم همزیستی مسالمت آمیز با غیر
مسلمانان بویژه پیروان ادیان آسمانی است ،و بیان سیره و کالم معصومین (ع) ،خود نیازمند نوشتار جداگانه ای است.
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«همزیستی مسالمت آمیز» یا «همزیستی مذهبی» فکر اصیل اسالمی است که آیات متعددی از قرآن کریم به
صورت های گوناگون با تأکید و صراحت کامل بدان سفارش کرده ،و این در حالی است که چهارده قرن قبل ،مفهوم
«همزیستی مذهبی» برای بشر به طور کامل شناخته شده نبود و قرآن کریم با تأکید فراوان ،مسلمانان را به آن
دعوت کرد .از نظر قرآن کریم ،جنگ مذهبی و ستیز به سبب اختالف عقیده ،به صورتی که پاره ای از مذاهب دیگر
ی مسیحیت معنا ندارد .کینه توزی و دشمنی با پیروان ادیان دیگر ،ممنوع
نشان می دهد؛ مانند جنگ های صلیب ِ
است .پیش گرفتن روش های اهانت آمیز با دیگران،روش پسندیدة دینی به شمار نمی رود( .کریمی نیا1383 ،ش،
 .)261قرآن کریم ،گروهی از مسیحیان و یهودیان را یاد می کند که راه تمسخر و تکفیر یك دیگر را پیش گرفته اند
و با تحقیر ،اهانت و پایمال کردن حقوق انسانی یك دیگر ،همواره آتش جنگ و اختالف را شعله ور می سازد:
ن
ل الَّذِی َ
ك قَا َ
ب َکذَ ِل َ
ن الْکِتَا َ
ی وَهُ ْم یَتْلُو َ
ستْ الْیَهُو ُد عَلَى َش ْ
ت النَّصَارَى َلیْ َ
ی َو قَالَ ْ
ت النَّصَارَى عَلَى شَ ْ
ت ا ْلیَهُو ُد لَ ْیسَ ْ
«وَقَالَ ْ
ن مِثْلَ قَوْلِهِ ْم فَاللَّ ُه یَحْ ُکمُ بَیْنَ ُهمْ یَوْ َم ا ْلقِیَامَ ِة فِیمَا کَانُوا فِیهِ یَخْتَ ِلفُونَ (بقره ،2 ،آیة )113؛
لَایَعْلَمُو َ
و یهودیان گفتند« :ترسایان بر حق نیستند ».و ترسایان گفتند« :یهودیان بر حق نیستند» با آنکه آنان کتاب
[آسمانى ] را مى خوانند .افراد نادان نیز [سخنى] همانند گفتهایشان گفتند .پس خداوند ،روز رستاخیز در آنچه با هم
اختالف مى کردند ،میان آنانداورى خواهد کرد».
 .2راه کارهای قرآن کریم در تأمین همزیستی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان:
قرآن کریم ،برای تأمین همزیستی مسالمت آمیز بویژه با پیروان ادیان آسمانی ،راه های گوناگونی را پیش بینی کرده
است که به مهم ترین آن اشاره می شود:
 .1 – 2قرآن کریم ،و نفی نژادپرستی:

قرآن کریم ،هرگونه تصور نژاد پرستانه را محکوم کرده ،همه انسان ها را فرزند یك پدر و مادر می شمرد و به طور
قهری ،فاقد برتری نژادی ،قومی و مذهبی می داند:
ن اللَّ َه عَلِی ٌم
ن َذکَرٍ وَأُنثَى وَ جَعَلْنَا ُک ْم شُعُوبا َو َقبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَ َمکُ ْم ِعنْ َد اللَّهِ أَتْقَاکُ ْم إِ َّ
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَ َلقْنَاکُ ْم مِ ْ
خَبِیرٌ (حجرات ،49 ،آیة )13؛
اى مردم ،ما شما را از مرد و زنى آفریدیم ،و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل
حاصل کنید .در حقیقت ،ارجمندترین شما نزد خداپرهیزگارترین شماست .بى تردید ،خداوند داناى آگاه است».
تساوی و برابری انسان ها یکی از اصول مهم همزیستی مسالمت آمیز است؛ چون نژاد پرستی ،خود برتر بینی ،تحقیر
ملت ها و مذاهب دیگر ،سبب مشکالت فراوانی برای جامعة بشری شده است .جنگ جهانی اول و دوم ،نمونه بارز بر
این مدعا است.
تفاوت در رنگ ،نژاد و ملّیت مایة فضیلت یکی بردیگری نیست؛ بلکه از نظر قرآن ،اختالف زبان و رنگ ها از آیات و
نشانه های الهی به شمار می رود و وسیله ای برای شناخت افراد و اشخاص از دیگر است؛ چه این که اگر همه انسان
ها یك شکل ،یك رنگ و دارای قوارة یکسان باشند ،زندگی دچار مشکل و هرج ومرج خواهد شد.
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بی شك ،زندگی اجتماعی بشر بدون «شناخت افراد و اشخاص» ممکن نیست که اگر یك روز همة انسان ها یك
شکل ،یك قیافه ،و دارای یك قد و قواره باشند ،در همان یك روزه ،شیرازة زندگی به هم می ریزد؛ نه پدر و نه فرزند
و نه همسر از بیگانه شناخته می شوند ،و نه مجرم از بی گناه ،بدهکار از طلبکار ،فرمانده از فرمان بر ،رئیس از
مرؤوس ،میزبان از مهمان و دوست از دشمن شناخته می شود ،و چه جنجال عجیبی برپا خواهد شد! بدین سبب
برای سازمان یافتن اجتماع بشر ،خداوند ،زبان و رنگ ها ،نژادها ،قوم ها را گوناگون قرار داه است.
قرآن کریم ،انسان را موجود با کرامت معرفی می کند که در سایة انسانیت می تواند شایسته این کرامت الهی باشد و
این کرامت همان جانشینی خداوند در زمین است .همه نژاد ها ،رنگ ها و زبان ها ،استعداد و شایستگی حصول به
این مقام بزرگ را دارایند ،و این موهبت الهی و نعمت بزرگ ،به صورت یکسان برای همه ابنای بشر در نظرگرفته شده
است و انسان به دلیل بهرة فراوان از عقل ،شعور ،ادراک ،استعداد ویژه می تواند رهبری و پیشوایی موجودات زمینی
را به عهده بگیرد و موقعیت معنوی او شایستة این همه مواهب است.
و زمانی که خداوند به مالئکه فرمود :همانا من در روی زمین خلیفه [= جانشین] قراردادم .و براستی ما فرزندان آدم را
گرامی داشتیم ،و آنان را در خشکی و دریا [برمرکب ها ] برنشاندیم ،و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم ،و
آنها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم1)(.
از نظر قرآن کریم ،نه تنها انسان ها ،فضیلتی بر یك دیگر (جز به تقوا و پرهیزگاری) ندارند ،بلکه مجموعة انسان ها،
«خانوادة بشری» و «امت واحد» را تشکیل می دهند:
س فِیمَا ا ْختَلَفُوا
ق لِ َیحْ ُک َم بَیْنَ ال َّنا ِ
«کَانَ النَّاسُ أُمَّة وَاحِدَة فَبَعَثَ ال َّلهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأَنزَلَ مَعَهُ ْم الْ ِکتَابَ بِالْحَ ِّ
فِیهِ (بقره ،2 ،آیة )213؛
مردم ،امتى یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت ،وبا آنان ،کتاب [خود] را به حق فرو
فرستاد ،تا میان مردم در آنچه با هم اختالف داشتندداورى کند».
بسیاری از آیات قرآن کریم ،خطاب به تمام بشر است؛ مانند« :یا بنی آدم»()« ،2یا اَیَّهُا االنسان» 3)(.این خطاب ها و
تعبیرها می رساند که انسانیت ،معنای مشترک بین تمام ساکنان زمین است .افراد مناطق گوناگون هیچ فرقی با یك
 .1إسراء( ،)17آیه  « :70وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ َرزَ ْقنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا؛ براستى ما
فرزندان آدم را گرامى داشتيم ،و آنان را در خشكى و دریا [بر مركبها]برنشاندیم ،و از چيزهاى پاكيزه به ایشان روزى دادیم ،و آنها را بر بسيارى
از آفریدههاى خود برترى آشكار دادیم».
آیه دیگر در تكریم انسان :بقره ( ، )2آیة  : 30وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ یُفْسِدُ فِيهَا وَیَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ؛ و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت« :من در زمين جانشينى خواهم
گماشت»[ ،فرشتگان] گفتند« :آیا در آن كسى را مى گمارى كه در آن فساد انگيزد ،و خونها بریزد؟ و حال آنكه ما با ستایش تو[ ،تو را] تنزیه
مى كنيم؛ و به تقدیست مى پردازیم ».فرمود« :من چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد».
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دیگر ندارند .بشر در طول تاریخ از حیث زبان ،رنگ  ،نژاد و .....متفاوت بوده است ،ولی از نظر اسالم ،همه ،فرزندان
یك پدر و مادر (حضرت آدم (ع) و حواء (ع)) هستند و این تفاوت ها ،در انسانیت انسان خدشه ای وارد نمی سازد(.
ابوشبانه1998 ،م ،ص .)543 -542
 .2 – 2قرآن کریم ،و مبارزه با توهمات برتری جویانة ادیان دیگر:

برخی از آیات قر آن کریم در مورد مبارزه با عقاید تند و تعصب آمیز ادیان دیگر است؛ عقاید ناصوابی که منشأ
بسیاری از کینه ورزی ها و دشمنی ها با پیروان مذاهب دیگر شده است .کتاب آسمانی ما پس از آن که روش پیروان
خود را با مخالفان مذهبی (همان همزیستی مذهبی و مدارا با پیروان مذاهب دیگر) مشخص می کند ،پایة اوهام و
افکار غلط ادیان دیگر را نیز درهم می کوبد.
یهودی ها و مسیحی ها معتقد بودند« :ملت برگزیدة خداوند» هستند! فقط آنها هستند که با مقام الهی روابط غیر
قابل زوال برقرار کرده اند .بهشت خداوند مخصوص آنها است و پیروان هیچ آیین دیگری لیاقت بهره مندی از آن را
ندارند! این فقط یهود و نصارا هستند که به هر عنوان ،برتر و باالتر از همه و شایستة هر نوع تکریم و احترامند و همه
باید در برابر دو ملت برگزیده ،سر تعظیم و احترام فرود آورند(.کریمی نیا1383 ،ش.)271 ،
« وَقَالَتْ الْیَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ یُ َعذِّبُکُمْ بِذُنُوبِکُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِ َّمنْ خَلَقَ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشَا ُء
سمَاوَاتِ وَالْأَ ْرضِ وَمَا بَیْنَ ُهمَا وَإِلَیْهِ ا ْلمَصِیرُ (مائده ، 5 ،آیة )18؛
ن یَشَاءُ َولِلَّهِ مُ ْلكُ ال َّ
وَیُعَذِّبُ مَ ْ
و یهودان و ترسایان گفتند « :ما پسران خدا و دوستان او هستیم ».بگو« :پس چرا شما رابه [کیفر] گناهانتان عذاب
مى کند؟ بلکه شما [هم] بشرید از جمله کسانى کهآفریده است .هر که را بخواهد مى آمرزد ،و هر که را بخواهد عذاب
مى کند ،وفرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو مى باشد از آن خداست ،و بازگشت [همه]به سوى اوست».
جنَّةَ إِلَّا مَنْ کَانَ هُودا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِیُّ ُهمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُن ُتمْ صَا ِدقِینَ* بَلَى مَنْ أَسْلَ َم
« وَقَالُوا لَنْ َیدْخُلَ الْ َ
ن فَلَ ُه أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَاخَوْفٌ عَلَیْ ِهمْ وَلَاهُمْ َیحْزَنُونَ(بقره ،2 ،آیات  111و )112؛
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِ ٌ
و گفتند« :هرگز کسى به بهشت درنیاید ،مگر آنکه یهودى یا ترسا باشد» .این آرزوهاى ایشان است .بگو« :اگر راست
مى گویید ،دلیل خود را بیاورید .آرى ،هر کس که خود را با تمام وجود ،به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد ،پس مزد
وىپیش پروردگار اوست ،و بیمى بر آنان نیست ،و غمگین نخواهند شد».
بدین ترتیب ،قرآن کریم با افکار غرور آمیز و تعصب های نادرست ،خطرناک و جنگ آفرین این دو ملت مبارزه می
کند و پوچ و بی منطق بودن آن را با منطق و استدالل آشکار می سازد.

 .2تعبير «بني آدم» در چند آیه آمده است ،از جمله  :اعراف ( )7آیة 26،27،35و 171؛ اسراء (.70،)17
 .3تعبير «یاایها االنسان» مانند  :انفطار ( ، )82آیه 6؛ انشقاق (،)84آیه 6؛وحدود  60آیه داراي تعبير «االنسان» است .
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بدیهی است چنان که این افکار غلط و خطرناک بر ملت و جامعه ای حکم فرما باشد ،صلح جهانی و همزیستی
مذهبی آنان با دیگران وجود نخواهد داشت .از بین بردن تعصب های نادرست ،برتری جوی و نژاد پرستی ،زمینه ساز
همزیستی مسالمت آمیز ادیان ملل و مذاهب گوناگون است.
از نظر قرآن مجید ،هیچ ملت برگزیده ای وجود ندارد و هیچ کس با خدا عقد اخوت نبسته است  .برتری و عظمت
مخصوص افراد و ملت هایی است که فقط در برابر حقیقت خضوع می کنند و هیچ تعصب غلطی آن ها را از پذیرش
آن باز نمی دارد.
 .3 – 2قرآن کریم ،و آزادی عقیده و فکر:

در قسمتی از آیات قرآن کریم ،این اصل تعقیب شده که طبیعت اعتقادات قلبی و مسایل وجدانی به گونه ای است که
اکراه و اجبار بر نمی دارد .اگر فردی به حکم اجبار و فشار ،معتقدات و دستورهای یك مذهب را به ظاهر بپذیرد،
هرگز دلیل آن نیست که در قلب و وجدان خویش نیز آن پذیرفته است:
سكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى (...بقره،2 ،
«لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ َتبَیَّنَ ال ُّرشْدُ مِنْ ال َغیِّ َفمَنْ َیکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ َفقَ ْد اسْتَ ْم َ
آیة )256؛
در دین هیچ اجبارى نیست .و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است .پس هر کس به طاغوتکفر ورزد ،و به خدا ایمان
آورد ،به یقین ،به دستاویزى استوار ،که آن را گسستن نیست،چنگ زده است.»...
ن مَنْ فِی الْأَ ْرضِ کُلُّهُ ْم جَمِیعا أَفَأَنْتَ ُتکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ(بونس ،10 ،آیة )99؛
« وَلَوْ شَا َء رَ ُّبكَ لَآمَ َ
و اگر پروردگار تو مى خواست ،قطعا هر که در زمین است همه آنها یکسر ایمان مىآوردند .پس آیا تو مردم را ناگزیر
مى کنى که بگروند؟».
پیامبر(ص) ،مأمور ابالغ دستور الهی است؛ خواه مخالفان ایمان بیاورند یا نه:
ق مِنْ رَ ِّبکُ ْم َفمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَا َء فَ ْلیَ ْکفُرْ إِنَّا أَعْ َتدْنَا لِلظَّا ِلمِینَ نَارا(کهف ، 18 ،آیة )29؛
«وَقُلْ الْحَ ُّ
و بگو« :حق از پروردگارتان [رسیده] است .پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهدانکار کند ،که ما براى ستمگران
آتشى آماده کرده ایم».
ل(انعام ، 6 ،آیة )107؛
«وَلَوْ شَا َء اللَّ ُه مَا أَشْرَکُوا وَمَا جَعَ ْلنَاکَ عَ َلیْهِ ْم حَفِیظا وَمَا أَنْتَ عَ َل ْیهِمْ بِوَکِی ٍ
و اگر خدا مى خواست آنان شرک نمى آوردند ،و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده ایم ،وتو وکیل آنان نیستى».
ایمان به خدا و مبانی اسالم ،هیچ گونه جنبة تحمیل نمی تواند داشته باشد؛ بلکه یگانه راه آن ،منطق استدالل و نفوذ
در فکر و روح افراد باید باشد .مهم این است که ح قایق و دستورهای االهی بیان شود و مردم آن را درک کنند و با
اراده و اختیار خویش آن را پذیرند.
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بُعد دیگر آزادی« ،آزادی فکر و اندیشه» است .قرآن در آیات متعددی انسان را به تعقل ،تدبیر و اندیشه در جهان
هستی فرا می خواند از او می خواهد که به وسیلة نیروی عقل ،منافع و مضار خویش را بشناسد و در جهت کمال و
آزادی از هرگونه اسارت ها ،پلیدی ها و گمراهی ها گام بردارد:
ی ٍ شَهِی ٌد(فصلت،
ق وَفِی أَنْفُسِهِ ْم حَتَّى یَتَ َبیَّنَ لَ ُهمْ أَنَّهُ ا ْلحَقُّ أَوَلَمْ َیکْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَ ْ
« سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَا ِ
 ،41آیة )52؛
بزودى نشانه هاى خود را در افقها[ى گوناگون] و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود،تا برایشان روشن گردد که او
خود حق است .آیا کافى نیست که پروردگارت خود شاهد هرچیزى است؟».
 .4 – 2قرآن کریم ،و اعتراف به حقوق اقلیت ها:

هیچ دینی ،همانند دین اسالم ،ضامن آزادی اقلیت ها و حافظ شرف و حقوق ملی آن ها نیست .اسالم عدالت
اجتماعی کامل را درکشور اسالمی نه تنها برای مسلمانان ،بلکه برای تمام ساکنان سرزمین خود ،با وجود اختالف
مذهب ،نژاد ،زبان و رنگ تأمین می کند و این یکی از مزایای بزرگ عالَم انسانیت است که غیر از اسالم ،هیچ مذهب
و قانونی نمی تواند به این آرمان تحقق بخشد.
اقلیت های مذهبی با انعقاد «پیمان ذمّه» و کتاب تابعیت می توانند در کشور آزادانه زندگی کنند و از حقوق
اجتماعی ،امنیت داخلی و خارجی مانند افراد مسلمان بهره مند شوند .قرآن مجید با صراحت ،سیاست کلی اسالم را
دربارة مراعات حقوق ملل و دیگر مذاهب بیگانه ،چنین بیان می کند:
ب
سطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِ ُّ
« لَایَنْهَا ُکمْ اللَّهُ عَنْ ا َّلذِینَ َلمْ ُیقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ َولَمْ ُیخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِ ُکمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ ُتقْ ِ
ن (ممتحنه،60 ،آیة )8؛
الْمُ ْقسِطِی َ
خدا شما را از کسانى که در [کار] دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتانبیرون نکرده اند ،باز نمى دارد که با آنان
نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید؛ زیراخدا دادگران را دوست مى دارد».
یعنی اقلیت ها یا مخالفان عقیدتی اسالم ،اگر با شما «جنگ مذهبی» اعالم نکرده اند و به شما فشار نیاوردند و شما
را از وطنتان خارج نکردند ،باید با آنها به عدالت و نیکی رفتار کنید .بدین ترتیب ،اسالم اجازه می دهد اقلیت های
مذهبی و مخالفان اسالم ،در جامعه اسالمی باشند و از حقوق انسانی بهره مند شوند ،اما مشروط بر این که مزاحم
اسالم و مسلمانان نباشند و ضد آنها کاری صورت ندهند.
در آیة دیگر می فرماید:
« إِنَّمَا یَنْهَاکُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیَا ِرکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ یَتَوَلَّهُ ْم
فَأُوْلَ ِئكَ هُ ْم الظَّا ِلمُونَ (ممتحنه ،60 ،آیه )9؛
فقط خدا شما را از دوستى با کسانى باز مى دارد که در [کار] دین با شما جنگ کرده وشما را از خانه هایتان بیرون
رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر همپشتى کرده اند.و هر کس آنان را به دوستى گیرد ،آنان همان ستمگرانند».
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با توجه به این دو آیه ،سیاست کلی اسالم ،دربارة اقلیت های مذهبی و مخالفان اسالم ،این گونه خواهد بود که تا
وقتی اقلیت ها به حقوق اکثریت تجاوز ،و بر ضد اسالم و مسلمانان توطئه نکنند ،در کشور اسالمی به طور کامل آزاد
هستند و مسلمانان وظیفه دارند با آنها به عدالت و نیکی رفتار کنند ،ولی اگر ضد اسالم و مسلمانان ،با کشورهای
دیگر بند و بست داشته باشند ،مسلمانان موظف هستند جلو فعالیت آنها را بگیرند و هرگز آن ها را دوست خود
ندانند.
آزادی و احترام اقلیت های مذهبی در اسالم به پایه ای است که اگر کسانی از «اهل ذمّه» کاری انجام دهند که در
دین آن ها جایز است ،ولی در شرع اسالم حرام است ،مانند :شراب خواری ،کسی در حکومت اسالمی حق ندارد
متعرض آنها شود؛ البته مادامی که به آن عمل ،تظاهر نکنند ،و اگر به آن عمل تظاهر کنند ،به سبب نقض «قانون
تحت الحمایه» باز خواست خواهند شد ،و اگر عملی انجام دهند که در دین آنها هم حرام است ،مانند :زنا ،لواط و ....
از نظر حقوق ،هیچ تفاوتی با مسلمانان ندارد و قاضی حق دارد «حد» را بر آنها جاری سازد؛ البته می تواند آنها را به
ملت خود تحویل دهد تا طبق قوانین مذهبی خودشان مجازات شوند( ،سبحانی 526 ،1370 ،به بعد).
طبق فقه اسالمی اگر دو نفر از اهل ذمّه ،مرافعّه خود را پیش قاضی مسلمان ببرند ،قاضی مخیّر است ،یا میان آنان،
طبق حکم اسالمی داوری کند ،یا این که از آنها روی بگرداند .قرآن کریم در این باره می فرماید:
ن
سطِ إِ َّ
ن حَ َکمْتَ فَاحْکُ ْم بَیْنَ ُه ْم بِا ْلقِ ْ
ض عَنْ ُه ْم َفلَنْ یَضُرُّوکَ شَیْئا وَإِ ْ
ن تُعْرِ ْ
ن جَاءُوکَ فَاحْ ُک ْم بَیْنَهُ ْم أَوْ َأعْرِضْ عَنْ ُهمْ وَإِ ْ
« فَإِ ْ
اللَّهَ یُحِبُّ الْ ُمقْسِطِینَ(مائده ،5 ،آیة )42؛
پس اگر نزد تو آمدند[ ،یا] میان آنان داورى کن ،یا از ایشان روى برتاب .و اگر از آنان روى برتابى هرگز زیانىبه تو
نخواهند رسانید .و اگر داورى مى کنى ،پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست مى دارد».
 .5 – 2قرآن کریم ،و تعاون در مسایل بین المللی:

همکاری و تعاون ،برای زندگی اجتماعی ضرورت دارد .زندگی اجتماعی و نظام بین المللی بدون همکاری در ابعاد
گوناگون سیاسی ،اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی ممکن نیست .برای حل مشکالت روز افزون جهانی ،چاره ای جز
مشارکت وجود ندارد.
قرآن کریم ،بر تعاون که اصل عقالیی نیز به شمار می رود ،تأکید و سفارش کرده ،و مسیر آن را در جهت «برّ و تقوا»
قرار داده و از تعاون برای ارتکاب گناه و ظلم ،نهی فرموده است:
ب (مائده ،5 ،آیة )2؛
ن وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ َشدِی ُد الْ ِعقَا ِ
«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَال َّتقْوَى َولَاتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْ ِم وَالْعُدْوَا ِ
و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید ،و در گناه و تعدّىدستیار هم نشوید ،و از خدا پروا کنید که
خدا سخت کیفر است».
در مقیاس جهانی ،تالش برای ایجاد عدالت ،برابری ،صلح ،امنیت و توسعه از مصادیق «برّ» است و مبارزه با سلطه،
استثمار ،نژاد پرستی و هر نوع تالش برای قطع ریشه های تجاوز در سطح جهانی ،تالش در جهت تقوا و نزدیك تر

196

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،39مرداد 1400

شدن ملت ها به اراده و خواست خدا شمرده می شود و در این راه می باید از هر نوع همکاری که سبب فساد ،تباهی
و ظلم است ،خودداری کنند (عمید زنجانی1373 ،ش.)462 -461/3 ،
هر قدر توجه به اصول مشترک بیش تر باشد ،تفاهم بین المللی بیش تر ،و در نتیجه ،صلح و امنیت جهانی تأمین می
شود .قرآن کریم ،افزون بر توصیه به اخذ اصول مشترک (قل یا اهل الکتاب تعالوا )....و سفارش به تعاون در جهت بر
و تقوا ،به مسلمانان اجازه داده با زنان اهل کتاب ازدواج کنند و از غذای آنان (غیر از شراب ،گوشت خوک و )....
بخورند:
ت
ن الْمُؤْمِنَاتِ وَا ْلمُحْصَنَا ُ
ل لَ ُکمْ وَ َطعَامُ ُکمْ حِلٌّ لَ ُهمْ وَا ْلمُحْصَنَاتُ مِ ْ
ت وَطَعَا ُم الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِ ٌّ
« الْیَوْمَ أُحِلَّ َلکُمْ الطَّ ِّیبَا ُ
ن
مِنْ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ َقبْلِ ُکمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلَا ُمتَّخِذِی َأخْدَانٍ وَمَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمَا ِ
ن(مائده ،5 ،آیة )5؛
فَ َقدْ حَ ِبطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِی َ
امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حالل شده ،و طعام کسانى که اهل کتابند براى شما حالل،و طعام شما براى آنان
حالل است .و [بر شما حالل است ازدواج با] زنان پاکدامن ازمسلمان ،و زنان پاکدامن از کسانى که پیش از شما کتاب
[آسمانى] به آنان داده شده ،بهشرط آنکه مَهرهایشان را به ایشان بدهید ،در حالى که خود پاکدامن باشید نه زناکار
ك کند ،قطعاعملش تباه شده ،و در آخرت
ونه آنکه زنان را در پنهانى دوست خود بگیرید .و هر کس در ایمان خود ش ّ
از زیانکاران است».
بدیهی است که اجازة تناول غذای اهل کتاب و ازدواج با زنان آنان ،از مهم ترین اسباب تعاون و زمینه ساز همکاری و
همزیستی مسالمت آمیز خواهد بود .نظر اسالم درباره تعاون ،پیش از این که تکلیف دینی باشد ،ضرورت بشری به
شمار می رود .خداوند زمین را آفرید و ثروت هایی در آن قرار داد که بهره وری از آن ،جز از طریق همکاری و تعاون
حاصل نمی شود.
 .6 – 2قرآن کریم ،و استقبال از پیشنهاد صلح:

دو قبیله در میان قبایل عرب به نام بنی ضمره و اشجع وجود داشتند که قبیلة اول با مسلمانان پیمان ترک تعرض
بسته بودند و طایفة اشجع با بنی ضمره نیز هم پیمان بودند ...پس از مدتی ،مسلمانان با خبر شدند که طایفة اشجع
به سرکردگی «مسعود بن رجیله» که هفتصد نفر بودند ،به نزدیکی مدینه آمده اند .پیامبر اکرم(ص) نمایندگانی نزد
آنها فرستاد تا از هدف مسافرتشان مطلع گردد .آنها اظهار داشتند :آمده ایم «قرارداد ترک مخاصمه» با محمد صلی
اهلل علیه وآله و سلم ببندیم .هنگامی که پیامبر اکرم(ص) چنین دید ،دستور داد مقدار زیادی خرما به عنوان هدیه
برای آن ها بردند؛ سپس با آنها تماس گرفت و آنها اظهار داشتند :ما از یك طرف توانایی مبارزه با دشمنان شما را
نداریم ،چون عدّة ما کم است ،و از طرف دیگر ،قدرت و تمایل به مبارزه با شما را نداریم؛ زیرا محل ما به شما نزدیك
است؛ لذا آمده ایم که با شما «پیمان ترک تعرض» ببندیم( ،مکارم شیرازی و دیگران .)54/1374،4 ،در این هنگام،
آیة زیر نازل شد و دستورهای الزم را در این زمینه به مسلمانان داد:
ن اعْتَزَلُو ُکمْ فَلَ ْم ُیقَاتِلُو ُکمْ وَأَ ْلقَوْا إِلَیْ ُکمْ السَّ َلمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ َلکُ ْم عَلَیْ ِهمْ َسبِیلا( ،نساء ،4آیة )90؛
«فَإِ ْ
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پس اگر از شما کناره گیرى کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرحصلح افکندند[ ،دیگر] خدا براى شما راهى [براى
تجاوز] بر آنان قرار نداده است».
 .7 – 2قرآن کریم ،و صلح بین المللی:

اسالم از روز نخستین ،اصول صلح را پی ریخته و از این طریق ،راه را برای پیمودن صلح بین المللی و همزیستی
مسالمت آمیز هموار ساخته است .در این مورد کافی است بدانیم که صلح و صفا ،روح اسالم است و واژة «اسالم » از
مادة «سِلم» گرفته شده ،و بدین جهت ،متضمن معنای سالمت و آرامش است؛ بدین سبب ،قرآن کریم دستور می
دهد که همگی در حوزة «سِلم و صلح» وارد شوند:
ت الشَّیْطَانِ إِنَّهُ َلکُ ْم عَدُ ٌّو مُبِینٌ(،بقره ،2آیة) 208؛
« یَا أَیُّهَا ا َّلذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْ ِم کَافَّة وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَا ِ
اى کسانى که ایمان آورده اید ،همگى به اطاعت [خدا] درآیید ،و گامهاى شیطان را دنبالمکنید که او براى شما
دشمنى آشکار است».
«سِلم» خیلی عالی تر و بادوام تر از «صلح» است؛ زیرا معنای «سالمت و امنیت» دارد و صورت صلح موقت ظاهری
را ندارد .خداوند متعال به پیامبر گرامی(ص) دستور می دهد که اگر دشمنان تو از در مسالمت وارد شدند و به آن
گرایش یافتند ،تو نیز از فرصت بهره ببر و با آنان موافقت کن:
ح لَهَا َوتَوَکَّلْ عَلَى اللَّ ِه إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ ا ْلعَلِیمُ(انفال ، 8 ،آیة )61؛
«وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ ْلمِ فَا ْجنَ ْ
و اگر به صلح گراییدند ،تو [نیز] بدان گراى و بر خدا توکل نما که او شنواى داناست».
عالقة اسالم به صلح میان افراد انسان به حدی است که به افراد با ایمان نوید می دهد تا شاید براثر رفتار مسالمت
آمیز مسلمانان ،میان آنها و دشمنان ،پیوند دوستی پدید آید:
ن عَادَیْ ُتمْ مِنْ ُهمْ مَوَدَّة وَال َّلهُ قَدِی ٌر وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِی ٌم (ممتحنه ، 60 ،آیة )7؛
ل بَیْنَ ُکمْ وَبَ ْینَ الَّذِی َ
«عَسَى اللَّ ُه أَنْ یَجْعَ َ
امید است که خدا میان شما و میان کسانى از آنان که [ایشان را]دشمن داشتید ،دوستىبرقرار کند ،و خدا تواناست،
و خدا آمرزنده مهربان است».
افراد غیر مسلمان به دو گروه تقسیم می شوند :گروهی که در مقابل مسلمین ایستادند و شمشیر به روی آن ها
کشیدند؛ آنها را از خانه و کاشانه شان به اجبار بیرون کردند ،و خالصه عداوت و دشمنی خود را با اسالم و مسلمین
در گفتار و ع مل آشکارا نشان دادند .تکلیف مسلمانان این است که هر گونه مراوده با این گروه را قطع کنند ،و از هر
گونه پیوند محبت و دوستی خودداری نمایند که مصداق روشن آن ،مشرکان مکه مخصوصا سران قریش بود ند.
گروهی رسما دست به این کار زدند ،و گروهی دیگر نیز آنها را یاری کردند؛ اما دستة دیگری بودند که در عین کفر و
شرک ،کاری به مسلمانان نداشتند .نه عداوت می ورزیدند ،نه با آنها پیکار می کردند ،و نه اقدام به بیرون راندن شان
از شهر و دیارشان نمودند .حتی گروهی از آنها «پیمان ترک مخاصمه» با مسلمانان بسته بودند .نیکی کردن با این
دسته و اظهار محبت با آنها بی مانع بود ،و اگر معاهده ای با آنها بسته بودند ،باید به آن وفا کنند و در اجرای عدالت
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بکوشند .مصداق این گروه ،طایفة «خزاعه» بودند که با مسلمین «پیمان ترک مخاصمه» داشتند(.مکارم شیرازی و
دیگران.)32-31 /22 ،1374 ،
خالصه ،برنامة طرفداری از صلح و همزیستی مسالمتآمیز ،در سیاست خارجی از خردمندانه ترین و مترقی ترین
برنامه ها است ،و اسالم همین برنامه را اتخاذ کرده و تقویت نیرو را به سبب استواری صلح و در موقع اضطراری برای
دفاع خواسته است .اسالم  ،چنان برای صلح و زندگی مسالمت آمیز اهمیت قائل است که حتی در اجتماعات کوچك
نیز به صلح و سازش دستور می دهد و در اختالف خانوادگی نیز شعار اسالم این است« :و الصلح خیر».
 .8 – 2قرآن کریم ،و دعوت به همزیستی مسالمت آمیز و توجه به اصول مشترك:

اسالم  ،آیینی است که از همان زمان پیدایی با شعار همزیستی مسالمت آمیز دعوت خویش را به جهانیان عرضه کرد.
این آیین ،خطاب به «اهل کتاب» می گوید:
ن
« قُلْ یَا أَهْلَ ا ْلکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى َکلِمَةٍ سَوَا ٍء بَیْنَنَا وَبَیْ َنکُ ْم أَلَّا نَعْبُدَ ِإلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ َشیْئا وَلَا یَ َّتخِذَ بَعْضُنَا بَعْضا أَرْبَابا مِ ْ
ن تَوَلَّوْا َفقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ(آل عمران ، 3 ،آیة )64؛
دُونِ اللَّ ِه فَإِ ْ
بگو « :اى اهل کتاب ،بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم که :جزخدا را نپرستیم و چیزى را
شریك او نگردانیم ،و بعضى از ما بعضى دیگر را به جاى خدابه خدایى نگیرد ».پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض
کردند ،بگویید« :شاهد باشید که مامسلمانیم [نه شما]».
این آیه ،از آیه های مهم در دعوت اهل کتاب به سوی وحدت به شمار می رود .استداللی که در این آیة شریفه به
کار رفته است ،با استدالل در آیه های پیشین تفاوت دارد .در آیه های پیشین ،از همین سورة آل عمران ،به طور
مستقیم دعوت به اسالم بود ،ولی در این آیه ،به نقطه های مشترک بین «اسالم» و «اهل کتاب» توجه شده است.
قرآن به مسلمانان می آموزد که اگر کسانی حاضر نبودند در تمام اهداف مقدستان با شما همکاری کنند ،از پا
ننشینید و بکوشید دست کم در قسمتی که با شما اشتراک هدف دارند ،همکاری آنها را جلب کنید و آن را پایه ،برای
پیشبرد اهداف مقدستان قرار دهید(مکارم شیرازی و دیگران.)450/2 ،1374 ،
از این رو ،پیامبر اکرم(ص) در بیش تر نامه هایی که برای پادشاهان جهان که دارای اعتقاد الهی بوده اند ،فرستاد،
متن آیة فوق که همان اعالمیة جهانی اسالم باشد مطرح فرموده است .نامه هایی که پیامبر اسالم(ص) به امیران،
سالطین ،رئیسان قبایل و شخصیت های برجسته معنوی و سیاسی برای دعوت به اسالم نوشته است ،از شیوة
مسالمت آمیز دعوت او حکایت می کند .حدود  185نامه ،از متون نامه های پیامبر(ص) که برای تبلیغ و دعوت به
اسالم یا جهت «میثاق و پیمان» است ،در دست داریم( ،برای مالحظه نامههای پیامبر(ص) نگاه کنیدبه :علی
االحمدی المیانجی ،مکاتیب الرسول(ص) ،و نیز :محمد حمیداهلل حیدرآبادی ،مجموعه الوثاق السیاسیه).
 .9 – 2قرآن کریم ،و گفت و گوی مسالمت آمیز:

قرآن کریم به مسلمانان دستور اکید می دهد که با «جِدال احسن» و «گفت وگوی مسالمت آمیز» ،با اهل کتاب
سخن بگویید و روابط خود را براساس «اصول مشترک» قرار دهند:
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«وَلَا تُ جَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ إِلَّا بِا َّلتِی هِیَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِینَ ظَ َلمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْ ُکمْ وَإِلَهُنَا
وَإِلَهُکُمْ وَاحِ ٌد وَنَحْنُ لَ ُه مُسْ ِلمُونَ(عنکبوت ، 29 ،آیة )46؛
و با اهل کتاب ،جز به [شیوه اى] که بهتر است ،مجادله مکنید -مگر [با] کسانى از آنانکه ستم کرده اند -و بگویید:
«به آنچه به سوى ما نازل شده و [آنچه] به سوى شما نازلگردیده ،ایمان آوردیم; و خداى ما و خداى شما یکى است و
ما تسلیم اوییم».
درآیه های گذشته ،بیش تر سخن از نحوة برخورد با «بت پرستان» لجوج و جاهل بود که به متقضای حال با آنها
سخن می گفت ،ولی در آیة فوق ،سخن از مجادله و گفت و گو با «اهل کتاب» است که باید به صورت مالیم تر باشد؛
چه این که آنها دست کم بخشی از دستورهای پیامبران و کتاب های آسمانی را شنیده بودند و آمادگی بیش تری
برای شنیدن آیات الهی را دارا بودند.
قرآن مجید ،به مسلمانان دستور می دهد که از دشنام دادن به کافران و بت پرستان بپرهیزند؛ چه این که آن ها هم
به همین روش متوسل می شوند:
ل أُمَّةٍ َعمَلَهُ ْم ثُ َّم إِلَى رَبِّهِ ْم مَرْجِعُهُ ْم
ك زَیَّنَّا لِکُ ِّ
ن دُونِ اللَّ ِه فَ َیسُبُّ وا اللَّهَ عَدْوا بِغَیْ ِر ِعلْمٍ کَذَ ِل َ
ن یَ ْدعُونَ مِ ْ
«وَلَاتَسُبُّوا الَّذِی َ
فَیُ َنبِّئُهُ ْم بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ(انعام ، 6 ،آیة )108؛
و آنهایى را که جز خدا مى خوانند دشنام مدهید که آنان از روى دشمنى [و] به نادانى،خدا را دشنام خواهند داد .این
گونه براى هر امتى کردارشان را آراستیم .آنگاه بازگشتآنان به سوى پروردگارشان خواهد بود ،و ایشان را از آنچه انجام
مى دادند آگاه خواهدساخت».
از آن جا که بیان دستورهای اسالم همراه با منطق ،استدالل و شیوه های مسالمت آمیز است ،به برخی از مؤمنان که
از روی ناراحتی شدید برای «مسألة بت پرستی» ،به بت های مشرکان دشنام می دادند ،سفارش اکید می کند که از
ناسزا گفتن بپرهیزند و رعایت اصول ادب ،عفت و نزاکت در بیان را ،حتی در برابر خرافی ترین و بدترین ادیان ،الزم
می شمرد؛ زیرا هر گروه و ملتی ،به عقاید و اعمال خویش تعصب دارند و ناسزا گفتن و برخورد خشن باعث می شود
که آنها در عقاید خود سخت تر شوند.

 .3نتیجه گیری
بی تردید قرآن کریم ،آموزه ها و تعالیم روح بخش خویش را جهانی دانسته و پیامبر (ص) ،فرستاده خداوند متعال
برای همه انسان هاست .پیروان ادیان آسمانی یکی از مهم ترین مخاطبان هستند .در تعامل با پیروان ادیانی آسمانی
از رویکرد ،مسالمت آمیز و احترام به حقوق اقلیت ها سود می جوید .گفتمان قرآن کریم ،گفتمان بین ادیانی است که
بر اساس آن ،باید با پیروان ادیان آسمانی بر اساس صلح و همزیستی مسالمت آمیز تعامل کرد .این گفتمان ،برگرفته
از آیات کالم اهلل مجید است که به حقوق اقلیت ها احترام می گذارد و از آنان می خواهد که در مسائل بین المللی با
مسلمانان همکاری و مشارکت داشته باشند .از پیشنهاد صلح و همزیستی مسالمت آمیز استقبال می کند و بهترین
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روش را گفتگوی بین ادیانی می داند .نتیجه آن که اصل و قاعده اولی ،در تعامل با غیر مسلمانان بویژه پیروان ادیان
آسمانی ،صلح و همزیستی مسالمت آمیز است ،نه جنگ؛ آن چنان که داعشیان و پیروان تکفیری ها ترویج می کنند.
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