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اصول و مبانی همگرايی امت اسالمی از منظر قرآن

مجید صالحی1 
دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه هنر

تاريخ دريافت: 1396/07/18                     تاريخ پذيرش: 1396/09/15

چكيده
امروزه مهم ترین فرایند سیاسی در ارتباط با جوامع اسالمی بخصوص خاورمیانه، روابط منازعه آمیز 
دولت های اسالمی است، تاجایی که واگرایی و منازعه در طی چند دهه اخیر همواره بر فرایند همگرایی 
این منازعه به طورکلی در دو سطح داخلی میان  میان دولت ها و جوامع اسالمی غلبه نموده است. 
قومیت ها و فرقه های مختلف جوامع اسالمی و در سطح بیرونی در تعامالت بین دولتی نمود داشته 
است. در این راستا، به نظر می رسد که شناخت اصول و مبانی قرآنی در ارتباط با تنظیم روابط میان 
دولت ها و جوامع اسالمی در راستای همگرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، این 
پژوهش هدف خویش را بر محور بررسی این پرسش قرار داده است که مهم ترین اصول و مبانی قرآن 
به عنوان منبع اصلی دین اسالم در راستای همگرایی میان جوامع اسالمی چیست؟ یافته های این پژوهش 
نشان می دهد که اسالم اصل روابط میان جوامع اسالمی را بر مبنای همگرایی و اتحاد قرار داده است 
و ریشه هایی واگرایی را در عدم درک درست و واقعی از اسالم و تعلقات و برتری جویی که با اهداف 
و تعالی انسانی تناسب ندارند، می داند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و روش گردآوری 

داده ها کتاب خانه ای و اینترنتی است.

واژه های كليدی: قرآن، همگرایی، جهان اسالم، تفرقه، مسلمانان.

1.salehibirjandi@gmail.com
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طرح مسئله
صلح و ثبات بین المللی همواره از دغدغه های کنونی جامعه بین المللی بوده که در شکل گیری 
نهادهای بین المللی ازجمله سازمان ملل در واکنش به جنگ های جهانی اول و دوم نمود پیدا 
کرد؛ اما علی رغم شکل گیری نهاد فراگیری همچون سازمان ملل، بازهم پدیده جنگ و تعارض 
علی رغم  درواقع،  است.  تعریف شده  بین الملل  نظام  کنونی  مشخصه های  از  یکی  به عنوان 
تالش های بین المللی در قالب سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، جامعه بین المللی در 
وجود  بین المللی،  نظم  کنونی  وجه  مهم ترین  اما  است؛  نبوده  موفق  یک صلح  به  رسیدن 
تعارضات و درگیری های مسلحانه در کشورهای اسالمی چه در سطح داخلی کشورها و چه 
در سطح بین دولتی است که بارزترین نمودهای آن، درگیری های سوریه، عراق و یمن است. 
درنتیجه، وجود این درگیری های گسترده، تصویری از اسالم را در نگاه غربی و بعضی از 
پژوهشگران ایجاد نموده است که اسالم برنامه مشخصی برای صلح و همگرایی بخصوص 
میان جوامع و امت اسالمی ندارد؛ اما با یک نگاه واقع بینانه و حقیقت طلب، می توان به این 
نتیجه رسید که نه تنها اسالم دین سازش و صلح طلبی است، بلکه اصول و مبانی گسترده ای 
در راستای همگرایی بخصوص همگرایی میان جوامع اسالمی دارد که در قرآن و سنت نمود 

پیداکرده است.
از طرف دیگر، در فرهنگ قرآنی، امنیت مفهومی وسیع، متوازن و عمیق دارد و شامل 
تمامی ابعاد زندگی و حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، داخلی و خارجی 
می شود. در این راستا، اسالم بر الگویی از امنیت تأکید می کند که بااقتدار، انسجام، وحدت، 
ارتباط جامعه اسالمی و استحکام درونی جامعه پیوند دارد و شرط امنیت را عالوه بر بعد 
امنیت خارجی، استحکام درونی امت اسالمی می داند)ابراهیمی و دیگران، 1393: 8(. درواقع، 
استحکام و اتحاد درونی جوامع اسالمی از اهمیت باالیی برخوردار است. در این راستا، این 
پژوهش با یک رویکرد جامع به دنبال شناسایی مبانی و اصول همگرایی میان جوامع اسالمی 
از منظر فرهنگ، ارزش ها و بایدهای قرآنی می باشد. پرسش محوری این پژوهش بر این مبنا 
است که مهم ترین اصول و مبانی قرآن به عنوان منبع اصلی دین اسالم در راستای همگرایی 
میان جوامع اسالمی چیست؟ فرضیه این پژوهش بر این مبنا است که اسالم اصل روابط میان 
جوامع اسالمی را بر مبنای همگرایی و اتحاد قرار داده است و ریشه های واگرایی را در عدم 
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درک درست و واقعی از اسالم و تعلقات و برتری جویی که با اهداف و تعالی انسانی تناسب 
ندارند، می داند. برای اثبات این فرضیه، این پژوهش اصول و مبانی همگرایی را از منظر قرآن 

موردبررسی قرار خواهد داد.

1- دين و روابط بين الملل
و  اتحاد  روی  بر  دیپلمات ها  و  بین الملل  سیاست  تحلیل گران  وستفالي)1648(  قرارداد  از 
برخورد میان ملت- کشورهای حاکم تأکید داشته اند که در آن کشورها بر اساس منافع ملي 
عمل می کنند؛ در این میان دین تنها به امور شخصي و حیطه های ایدئولوژي محدودشده 
بود. آثار نظام وستفالي در نظام عمدتاً اروپایي جنگ اول جهاني به خوبی هویدا است. در 
پایان جنگ جهاني دوم پارادایم جنگ سرد باز بر اساس محوریت ملت - کشورها شکل 
گرفت؛ ولي نظام بین الملل پس از فروپاشي دیوار برلن دربرگیرنده مجموعه پیچده تري از 
بازیگران جهاني از جمله گروه بندی های قومي و قبیله ای، سازمان هایی بین المللی و فرامرزی 
و...می باشد. بعد از جنگ سرد و رشد فرایند جهانی شدن، پارادایم جدیدي در روابط بین الملل 
بر محوریت دین و معناگرایی در نظام بین الملل شکل گرفت که در این فرآیند)جهانی شدن(، 
ادیان بزرگ و باألخص دین اسالم در ابعاد مختلف زندگي بشري)اقتصاد، فرهنگ، سیاست( و 
همچنین معادالت نظام جهاني از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند)ابراهیمی و دیگران، 1389: 
15(. بازگشت دین به عرصه نظام بین الملل باعث شده تا این موضوع از منظرهای گوناگون 
و جدیدی موردمطالعه دانشگاهیان، دانش پژوهان و صاحب نظران مختلف قرار گیرد. اسالم با 
داشتن پارامترهای قدرتي مهم و تأثیرگذار در عرصه روابط بین الملل، مهم ترین دین مطرح در 

این مباحث فکري محسوب می شود) جانز والهود،1389: 16(.
در دهه های گذشته اصول گرایی دیني به عامل تأثیرگذاری مهمي هم در عرصه داخلي 
وهم در عرصه بین الملل تبدیل شده است. دین سیاسي شده جایگاه خود را در عرصه سیاست 
بر روی موضوعات  بین المللی  تنازع  و  دیني  باانگیزه  بنیادگرایي  است.  پیداکرده  بین الملل 
حقوق بشري از جمله حقوق بشر دیني از همه بیشتر در موضوعات سیاست بین الملل مطرح 
می باشد. به عالوه موضوعات و مسائل فرامرزي مانند حقوق بشر زنان و طرح کنترل موالید در 
خانواده نیز داراي وجوه دیني هستند و موضوعاتي مانند تروریسم، اصول گرایی دیني و اسالم 
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سیاسي با تأکید بیشتري موردمطالعه قرار می گیرند)سیمبرو قرباني شیخ نشین، 1389: 31(.
یورگن مایر پنج سناریو را براي آینده دین و سیاست ارائه می کند که مثبت ترین آن معالجه 
سیاست به وسیله دین است، و به این تناقض اشاره می کند که اگرچه دولت های مدرن اغلب 
ازلحاظ اخالقي فاسد دانسته می شوند و از لحاظ معنوي در خأل هستند ولي سکوالریسم به وسیله 
دین و ارزش های آن تعدیل می شود. براي نزدیک تر کردن دین و سیاست خطرات کمتري وجود 
دارد تا این که وضعیت فعلي در مورد سکوالریسم باقي بماند)هانسون، 1389: 370(. درمجموع، 
به نظر می رسد که دین و بخصوص دین اسالم امروزه به عنوان یکی از پارادایم های اصلی 

درصحنه روابط بین الملل تبدیل شده است که رویکرد آن از اهمیت برخوردار است.
1-1-اسالم و روابط بین الملل

قبل از ظهور اسالم، رقابت امپراطوری های جهانی بخصوص رقابت امپراطوری ساسانی 
ظهور  با  اما  می داد؛  را شکل  جهانی  گستره  از  وسیعی  بخش  سیاسی  پویایی های  روم،  و 
اسالم، ماهیت تعامالت جهانی به طور فزاینده ای تغییر نمود. حضرت محمد )ص( پس از 
بعثت، از هدفمندی حیات، از برابری انسان ها در خلقت و پیشگاه الهی، یکسانی آنان در 
پیشگاه حکومت، بطالن و نفی امتیازها و تفاخرات قومی و نژادی، قسط و عدل و... سخن 
به دو  پیامبر)ص( را می توان  بیست وسه ساله رسالت  می گفت)چلونگر،1380:132(. دوران 

دوره تقسیم کرد:
الف- دوره ملت سازی: در این دوره پیامبر در مکه اقامت داشتند و سیزده سال نبوت را 
در برمی گیرد. شالوده های اساسی اخالقی و اعتقاد امت اسالمی با پشتوانه عظیم آیات الهی 

در قالب آیات مکی شکل گرفت.
دعوت  سال  سیزده  پایان  و  ملت سازی  تکوین  دوره  خاتمه  دولت سازی:  دوره  ب- 
در شرایط ناامن و تهدید و فرارسیدن عصر »یسر« وظایف و اقدامات نوینی را در مقابل 
پیامبر)ص( و مسلمانان قرارداد. پیامبر اکرم)ص( به وضوح می دانست که یثرب به عنوان یک 
دولت اسالمی، به زودی از سوی عوامل بیرونی و درونی تهدید خواهد شد)زرگری نژاد، 
1381: 25-28(؛ اما بعد از وفات پیامبر )ص( همچنان اسالم به عنوان یک عنصر حیاتی در 
نیز به عنوان یک پاردایم مسلط درصحنه روابط  تعامالت جهانی نقش آفرین بود و امروزه 

بین الملل محسوب می شود.
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 همچنین، طلیعه انقالب اسالمي ایران که در قالب یک حرکت مردمي و ناب شکل گرفت 
و با تکیه بر ارزش های اسالمي خواستار ایجاد شکل جدیدي از روابط میان ملل جهان بود 
نه تنها نقطه عطفي در تاریخ تحوالت ایران بلکه نقطه عطفي در همه جهان محسوب می شود. 
احیاي اسالم مهم ترین ثمره انقالب اسالمي ایران است. با این حرکت عظیم، جهان اسالم 
پویایي نویني یافت که پس از مدتي آثار آن به خوبی در لبنان، افغانستان، ترکیه، الجزایر، عراق 
و سایر کشورهاي اسالمي به خوبی احساس می شد. تفکر بازگشت به اسالم ناب جوهره تفکر 
همه این حرکت ها محسوب می شود)سیمبر و قرباني شیخ نشین، 1389: 262(.اسالم گرایی 
به عنوان یک حرکت تأثیرگذار و قدرتمند در خاورمیانه از جایگاه و نقش مهمي در روند 
تحوالت بین المللی به ویژه طي سال های اخیر برخوردار بوده است. گستره فکري و عملیاتي 
حرکت های اسالمي به قدری وسیع است که نمی توان همه این حرکت ها را در یک چارچوب 
قرار داد. بین حرکت ها اشتراکات فکري و عملیاتی زیادي وجود دارد و عامل همه آن ها 
اسالم است، ولي تفاسیر متفاوت از اسالم سبب تفاوت هایی میان آن ها شده است)پوراحمدي، 
1389: 716(. اسالم گرایی عمدتاً به پدیده ای اطالق می شود که در آن از دیدگاه ایدئولوژیک 
نمی توان  میان  این  در  استفاده می گردد.  اجتماعي و سیاسی  اسالمي در حیطه موضوعات 
گروه های تندرو و رادیکال را در جهان اسالم در قالب اسالم سیاسي تجزیه وتحلیل کرد بلکه 
این گروه ها در جهان اسالم در حاشیه هستند و این موضوع توسط برخي از اندیشمندان 
اسالمي نیز مطرح شده است. درواقع اسالم سیاسي آن جریان غیر خشونت آمیزی می باشد که 
خواهان شکل گیری نظام داخلي و بین المللی با توجه به ارزش های دیني- اسالمي و به شیوه 

مسالمت آمیز می باشد)ابراهیمی و دیگران، 1389: 17(.

2- رويكرد قرآنی به تفرقه و واگرايی در جوامع و امت اسالمی
همان طور که ذکر شد، وحدت و همگرایی در میان جامعه بشری بر مبنای دین الهی از جایگاه 
ویژه ای در اسالم برخوردار است تا جایی که در سراسر قرآن کریم، آیه های متعددی وجود 
دارد که بر ارزش واال و اهمیت همگرایی و زشتی اختالف و تفرقه در میان مسلمانان، تأکید 

دارد. از جمله، قرآن می فرماید:
»]خداوند[ آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی 
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فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید و در 
آن تفرقه ایجاد نکنید؛ و بر مشرکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید«1.
 درواقع، دعوت و الزام مسلمانان به برپاداشتن دین و تفرقه نکردن در آن سفارشی است 
که به همه پیامبران اولوالعزم و صاحبان شریعت شده است، و پیامبران دیگر، کتاب و شریعت 
پیامبران اولوالعزم را تبلیغ می کنند، یعنی به همه پیامبران در طول تاریخ سفارش شده است که 
امت خود را به اتفاق و اتحاد دعوت کنند، زیرا اتفاق و اتحاد آن ها برای دشمنانشان سخت و 
گران است و اختالف آن ها باعث خوشایند دشمنان است و اقامه دین تنها با حفظ وحدت 

است.
 در این راستا، خداي سبحان درباره اوصاف بهشتیان در قرآن مي فرماید: »ما هرگونه کینه 

و دشمني را از دل های آنان زدودیم2«
 همچنین، قرآن مسلمانان را از تنازع و آثار شوم آن نهي فرموده است، چون تنازع، ضعف 
و سستي مي آورد و با آمدن فشل و ضعف، عزت و شکوه آنان از بین مي رود، بنابراین گرچه 
حفظ وحدت و تفرقه شکني کاري بسیار دشوار است، این دشواري را باید تحّمل کرد، چون 
خدا با صابران است و سرانجام در پرتو صبر و استقامت موفق خواهند شد3 )جوادی آملی، 

1389،ج 10،ص 292(
قرآن کریم، اختالف و تفرقه را در ردیف عذاب هاي آسماني و صاعقه ها و زلزله ها قرار 
داده است و در این راستا می فرماید: »بگو،او تواناست که از باالی سرتان یا از زیر پاهایتان 
عذابی بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم اندازد ]و دچار تفرقه سازد[ و عذاب بعضی 
از شما را به بعضی ]دیگر[ بچشاند. بنگر، چگونه آیات ]خود[ را گوناگون بیان می کنیم باشد 

که آنان بفهمند4«.
برپایه استدالل قرآن، افراد جامعه خردورز باهم اختالف ندارند، چنان که ممکن نیست اهل 
اختالف، خردورز باشند. در این راستا قرآن می فرماید: »]آنان، به صورت[ دسته جمعی، جز 

يَن َو َل  ْينَا بِِه إِبَْراِهيَم َو ُموسىَ  َو ِعيسَى أَْن أَقِيُمواْ الدِّ َِّذى أَْوَحْينَا إِلَْيَك َو َما َوصَّ يِن َما َوصىَ  بِِه نُوًحا َو ال 1. َشَرَع لَُكم مَِّن الدِّ
قُواْ فِيِه َكبُر َعلَى الُْمْشِرِكيَن َما تَْدُعوُهْم إِلَْيِه)شوری/ 3(. تَتََفرَّ

2. ونََزعنا ما في ُصدوِرِهم ِمن ِغّل )اعراف/43(
3. وأطيعوا اللَّ وَرسولَُه ولتَناَزعوا فَتَفَشلوا وتَذَهَب ريُحُكم واصبِروا إنَّ اللَّ َمَع الّصابِرين)انفال/46(

ِت أَْرُجلُِكْم أَْو يَْلبَِسُكْم ِشيًَعا َو يُِذيَق بَْعَضكُم بَْأَس بَْعٍض  4. قُْل ُهَو الَْقاِدُر َعلَى أَن يَْبَعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا مِّن فَْوقُِكْم أَْو ِمن تَحْ
يَاِت لََعلَُّهْم يَْفَقُهون)انعام/65( ُف اَلْ انُظْر َكْيَف نُصَرِّ
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در قریه هایی که دارای استحکامات اند، یا از پشت دیوارها، با شما نخواهند جنگید. جنگشان 
میان خودشان سخت است. آنان را متّحد می پنداری و ]لی [ دل هایشان پراکنده است، زیرا آنان 
مردمانی اند که نمی اندیشند1«. بنابراین، کسي که در تحلیل مسائل علمي و نظري زمینه نزاع و 
اختالف را فراهم مي کند، عقل نظري ندارد، چون قرآن کریم راه اختالف را بسته است و اگر 
پس از فهمیدن حقیقت از هوا و هوس دست برنمی دارد، عقل عملي ندارد، چون خداوند از 

پیروي هواهاي نفساني نهي کرده است )جوادی آملی، 1389،ج 10،ص 288(.
همچنین، زشتی اختالف و تفرقه را از کالمی که از حضرت علی )ع( در نهج البالغه درباره 
براثر وسوسه هاي  پروردگار خویش  درباره  »فرشتگان  می شویم:  متوجه  نقل شده  فرشتگان 
شیطاني اختالف نکرده اند و به سبب رفتار بد راه تفرقه را پیشه خویش نساخته اند، کینه ها و 
حسدها در دلشان راه نداشته و عوامل شک و تردید و خواهش هاي نفساني آنان را از یکدیگر 

جدا نساخته و افکار گوناگون آنان را به تفرقه نکشانده است« )دشتی،1394: 116 (.

3- جايگاه و ارزش اتحاد در مبانی و اصول قرآنی
همان طور که ذکر شد، خداوند سبحان درجاهای مختلف قرآن کریم، مسلمانان را از تفرقه و 
تنازع بازداشته است. درنتیجه، به نظر می رسد که اتحاد از جایگاه واالیی در اصول و مبانی 
قرآن برخوردار است. درواقع، قرآن کریم الفت بین دل های مؤمنان را به خدا نسبت می دهد، 
یعنی اتحاد بین دل ها کار خداست. در این راستا، خداوند در قرآن می فرماید؛ »و دل های آن ها 
را باهم الفت داد، اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می کردی که میان دل های آنان 
الفت دهی، نمی توانستی؛ ولی خداوند در میان آن ها الفت ایجاد کرد، او توانای شکست ناپذیر 

و حکیم است«2.
از دیدگاه قرآن، شیطان می خواهد بین مردم دشمنی و نفرت و اختالف ایجاد کند، چون 
می فرماید: »و جز این نیست که شیطان می خواهد با شراب و قمار، میان شما دشمنی و کینه 

ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. پس آیا شما دست برمی دارید؟3«

َُّهْم  نٍَة أَْو ِمن َوَراِء ُجُدِر بَْأُسُهم بَْينَُهْم َشِديٌد تَحَسبُُهْم َجِميًعا َو قُُلوبُُهْم َشتىَ  َذالَِك بَِأن صَّ 1. َل يَُقاتُِلونَُكْم َجِميًعا إِلَّ فِى قًُرى محَُّ
قَْوٌم لَّ يَْعِقُلون)حشر 14(

َُّه َعِزيٌز َحِكيٌم )انفال/63( ََّف بَْينَهْم إِن َ أَل َّْفَت بَينْ  قُُلوبِِهْم َو َلِكنَّ اللَّ ََّف بَينْ  قُُلوبِهْم لَْو أَنَفْقَت َما فِى اْلَْرِض َجِميًعا مَّا أَل 2. َو أَل
َلوِة فََهْل أَنتُم  َو َعِن الصَّ  ِ ُكْم َعن ِذْكِر اللَّ ْيَطاُن أَن يُوقَِع بَْينَُكُم الَْعَداَوَة َو الْبَْغَضاَء فِى الْخْمِر َو الَْمْيسِر َو يَُصدَّ ََّما يُِريُد الشَّ 3. إِن

مُّنتَهُوَن )مائده/91(
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همچنین، خداوند پس ازاین که مؤمنان را به اتحاد و صلح فرامی خواند، آنان را از پیروي 
قرآن  زمینه  این  در  است.  شیطان  راهِ  اختالف،  و  تفرقه  مي کند، پس  نهي  گام های شیطان 
می فرماید: »ای کسانی که ایمان آورده اید بدون هیچ اختالفی همگی تسلیم خدا شوید و زنهار 

گام های شیطان را پیروی مکنید که او برای شما دشمنی آشکار است1«.
برخی از فقها بر این باورند که اصل اختالف در دین به منافقان منتهي مي شود )جوادی 
کرد،که  استنباط  قرآن  از  آیه ای  از  را  مطلب  این  می توان   .)303 15، ص  ج  آملی،1389: 
]به  زیان  برای  منافقان[ کسانی هستند که مسجدی ساختند  از  دیگر  »]گروهی  می فرماید: 
مسلمانان[ و ]تقویت[ کفر و تفرقه افکنی میان مؤمنان و کمینگاه برای کسی که از پیش باخدا 
و پیامبرش مبارزه کرده بود، آن ها سوگند یاد می کنند که، جز نیکی و خوبی نخواسته ایم، اّما 

خداوند گواهی می دهد که آن ها دروغ گو هستند2«.
از دیدگاه برخی از مفسران، از آیات )بقره:213؛ شوری:14( می توان این گونه برداشت کرد 
که گاهی برخی عالمان دینی که تقوای الهی ندارند، از روی ظلم و حسد و ریاست طلبی و 
پیروی شیطان، منشأ اختالف در دین می شوند و همه مکتب ها و مذاهب غیر الهی، همچون 

وهابیت و بهائیت، ساخته و بافته عالمان ریاست طلب است )جوادی آملی،1386: 115(.
بر اساس آیات قرآن کریم، فرعون پیرو شیطان و همه آن ها که مانند او هستند، با ایجاد 
اختالف و تفرقه افکنی مردم را فرقه فرقه می کنند تا آن ها وحدت کلمه نداشته باشند و یکدل 
و یک جهت نباشند تا نتوانند بر او بشورند و علیه او قیام نمایند؛ و این ویژگی همه مستکبران 
است که چون می خواهند قدرت خود را گسترش داده و سلطنت خود را تقویت کنند، این 
نقشه را به کار می برند.در این راستا، قرآن می فرماید: »فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل 
آن را به گروه های مختلفی تقسیم نمود گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند، پسرانشان را 
سر می برید و زنانشان را ]برای کنیزی و خدمت[ زنده نگه می داشت او به یقین از مفسدان بود3«.
پس برخالف دیدگاه برخی ها، مذهب در میان بشر ایجاد اختالف نکرده و خونریزی های 
فراوانی در طول تاریخ ببار نیاورده است، مذهب همیشه عامل وحدت و یکپارچگی در محیط 

َُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبيٌن ) بقره/208( ْيطاِن إِن ْلِم َكافًَّة َو ل تَتَّبُِعوا ُخُطواِت الشَّ َّذيَن آَمنُوا اْدُخُلوا فِي السِّ 1. يا أَيَُّها ال
َ َو َرُسولَُه ِمن قَْبُل َو لَيَْحلُِفنَّ إِْن أََرْدنَا  َِّمْن َحاَرَب اللَّ ُذواْ َمْسِجًدا ِضَراًرا َو ُكْفًرا َو تَْفِريَقا بَينْ  الُْمْؤِمنِيَن َو إِْرَصاًدا ل َِّذيَن اتخَّ 2. َو ال

ُ يَشْهُد إِنهَّْم لََكاِذبُون  )توبه/107( إِلَّ الُْحْسنىَ  َو اللَّ
َُّه كَاَن ِمَن الُْمْفِسِديَن  ُِّح أَبْنَاَءُهْم َو يَْستَْحِى نَِساَءُهْم إِن ْم يَُذب 3. إِنَّ فِْرَعْوَن َعَل فِى اْلَْرِض َو َجَعَل أَْهَلَها ِشيًَعا يَْستَْضِعُف َطائَفًة مِّنْهُ

)قصص/4(
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خود بوده، همان گونه که در مورد اسالم و قبایل حجاز و حتی اقوام خارج از جزیره عرب 
تحقق یافت و به اختالفات پایان داد و امت واحدی ساخت.

از دیدگاه قرآن، یکی از کارهای شیطانی که باعث اختالف می شود، خود را برتر دانستن از 
دیگران به واسطه نژاد، زبان، مال و مقام و غیره است. انسان ها در گروه ها و قبیله های گوناگون 
مختلف  زبان های  و  رنگ ها  باشد.)حجرات/13(  آن ها  طبیعی  شناسنامه  تا  آفریده شده اند 
انسان ها، آیه و نشانه قدرت خداوند است)روم/22( انسان ها دارای استعدادها و سرمایه های 
متفاوت اند تا در آزمایش الهی و مسیر تکامل، به هم بهره برسانند )زخرف/32(. پس این امور 

باعث برتری بر دیگران نیست و مالک برتری تقوا است آن هم نزد خداوند.)حجرات/13(.
همچنین، قرآن کریم مؤمنان را برادر یکدیگر می داند و از آن ها می خواهد تا بین برادرانشان 
صلح و آشتی برقرار نمایند. )حجرات: 10( از امام علی )ع( نقل شده که فرموده اند: »شما بر 
اساس دین خدا باهم برادرید؛ چیزي جز دشمني درون و بدي نیّت، شما را از هم پراکنده 

نکرده است.« )دشتی،1394: 152(
رسول اکرم )ص( هنگام ورود به مدینه مسلمانان را دوبه دو درراه خدا برادر یکدیگر کرد: 
)مجلسی،1403: 336( و با ایجاد عقد اخوت میان مسلمانان و بین خود و حضرت علی )ع( 

و نیز میان دو قبیله »اُوس« و »خزرج«، اتحاد و هماهنگي را تحقق بخشید.

4- اسالم و روابط با جوامع غير اسالمی
اسالم دین صلح و آشتی و نیکی کردن و مهربانی و زندگي مسالمت آمیز با همه مردم جهان 
است.)جوادی آملی،1389: ج 20،ص 103( اصل در اسالم، رفتار همراه با ِسلم و آشتی با 
همه مردم است، مگر اینکه از ناحیه غیرمسلمانان، تعدی و تجاوز و ظلم نسبت به مسلمانان 
انجام گیرد. ) قطب، 1412: 3545( قرآن کریم، نه تنها مسلمانان را به اتحاد با یکدیگر دعوت 

مي کند بلکه آن ها را به همگرایی و وحدت جهان شمول فرامی خواند.
قرآن کریم، برای ایجاد مهربانی و زندگی بدون دشمنی و درگیری به جنبه های مشترک 
و وحدت توجه می دهد، به توحید و یکتاپرستی که سخن مشترک اهل کتاب و مسلمانان 
است فرامی خواند تا با توجه به جنبه های مشترک، آشتی و مهربانی افزون و دشمنی ها کاهش 
یابد. در این راستا قرآن می فرماید: »بگو،ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما 
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یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما 
بعضی دیگر را سوای خدا به پرستش نگیرد. اگر آنان روی گردان شدند بگو شاهد باشید که 

ما مسلمان هستیم1«.
از نظر قرآن، دین نزد خدا تنها اسالم است)آل عمران: 19( و نبوت جز به یک دین دعوت 
نمی کند و آن دین توحید است، پس بشر امتی است واحده و دارای ربی واحد است و آن 
اهلل جلَّ جالله است )انبیا: 92( و دارای دین واحد و آن دین توحید است که در آن تنها خدا 
عبادت می شود. دعوت الهی همین است و بس ولیکن مردم این دین واحد را قطعه قطعه 
کردند )انبیا:93( پس آنچه رایج است، ادیاني مانند یهودیت، مسیحیت و اسالم است که داراي 
اصول مشترک فراوان اند که اگر همه موحدان عالم حول آن اصول مشترک گرد آیند، بسیاري 
از عقاید شرک آلود، مانند تثلیث، وثنیت و رفتارهاي ظالمانه اجتماعي رخت بر خواهد بست.
قرآن کریم حتی مسلمانان را از رابطه مسالمت آمیز و نیکي و عدالت با کافران و مشرکاني 
که به جامعه اسالمي ضرري نمي رسانند نهي نمي کند. در این زمینه قرآن می فرماید: »خدا شما 
را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از 

خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند چراکه خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد2«.
این آیه روشن کننده یک حکم کلی درباره معامله مسلمانان با غیرمسلمانان است و آن 
اینکه اگر غیرمسلمانان ضرری به مسلمانان نرسانده و به فکر ضرر و توطئه برعلیه آنان نیستند، 

مسلمانان می توانند با آن ها خوب باشند و نیکی کنند )قرشی، 1377: 124(.
همچنین قرآن در جاي دیگر، صلح و سازش بین دولت اسالمي و دولت کفر را مطرح 
کرده و مي فرماید: »و اگر دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش 
و کار خود به خدا واگذار که خدا شنوا و داناست3«؛ و از قرآن می توان استنباط کرد که این 
پذیرش صلح در صورتي است که کافران به مسلمانان تهاجم و حمله اي نداشته باشند؛ زیرا 
اگر آنان حمله کرده و بعضي از مسلمانان را بکشند و اموالشان را به غارت ببرند، وظیفه  
و  نشوید  هرگز سست  »پس  می فرماید:  قرآن  دراین باره  نه صلح.  است،  مبارزه  مسلمانان 

َ َو َل نُشْرَك بِِه َشْيا َو َل يَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا مِّن  1. قُْل يََأْهَل الِْكتَاِب تََعالَْواْ إِلىَ  َكلَِمٍة َسَواِء بَْينَنَا َو بَْينَكمُ  أَلَّ نَْعبَُد إِلَّ اللَّ
َّا ُمْسلُِموَن )آل عمران/64( َّْواْ فَُقولُواْ اْشَهُدواْ بَِأن ِ فَِإن تََول ُدوِن اللَّ

َ يُحبُّ الُْمْقِسِطين   وُهْم َو تُْقِسُطواْ إِلَيْهْم إِنَّ اللَّ ِرُجوكُم مِّن ِديَاِرُكْم أَن تَبَرّ يِن َو لَْم يُخْ َِّذيَن لَْم يَُقاتُِلوُكْم فِى الدِّ ُ َعِن ال 2. لَّ يَْنَهئكمُ ُ اللَّ
)ممتحنه/8(

ِميُع الَْعلِيم  )انفال/61( َُّه ُهَو السَّ ِ إِن ْلِم فَاْجنَْح لَها َو تََوكلَ  َعلَى اللَّ 3. َو إِن َجنَُحواْ لِلسَّ
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]دشمنان را[ به صلحی ]که برای شما ذلت بار است[ دعوت نکنید درحالی که شما برترید و 
خداوند با شماست و چیزی از ]ثواب[ اعمالتان نمی کاهد1«.

به  اشتر،  مالک  به  نامه اي  در  علی)ع(  امام  اسالمی،  حکومت  سیره  بعد  در  همچنین   
موضوع محبت انساني اشاره کرده و می فرمایند: »اي مالک، رحمت و محبت و لطف بر مردم 
جامعه را به قلبت بفهمان و براي آنان درنده اي خون خوار مباش که خوردن آنان را غنیمت 
بشماري؛ زیرا مردم دو دسته اند: یا برادر دیني تو هستند یا همانند تو در آفرینش می باشند.« 

)دشتی،1394: 402 (
دارد،  مسالمت آمیز  زندگي  مسلمان  با  کافر  هنگامی که  نیز،  اسالمی  فقهای  دیدگاه  از   
مسلمان حق تعرض به او را ندارد. )جوادی آملی،1389: ج 20،ص 105( یعني کافرانی که 
به همزیستي در کنار مسلمانان رغبت داشتند و بي طرف بودند و زندگي مسالمت آمیز را پیش 
نهادند شما نیز بپذیرید. در این راستا خداوند در قرآن می فرماید: »پس اگر ]برخی کافران[ از 
شما کناره گرفتند، نه با شما شدند و نه با دشمن شما و اطاعت و تسلیم عرضه کردند، خدا 

برای شما علیه آن ها تسلطی نگذاشته است2«.
قرآن کریم وقتی به همگرایی و صلح و نیکی و زندگی مسالمت آمیز با غیرمسلمانانی که 
تعدی و تجاوز به حقوق مسلمانان ندارند، فرمان می دهد، معلوم است که بر همگرایی و آشتی 
ْلِم  َِّذيَن َءاَمنُواْ اْدُخُلواْ فِى السِّ مسلمانان تأکید بیشتری دارد. همان گونه که قرآن می فرماید: »يََأيَُّها ال
َُّه لَُكْم َعُدوٌّ مُّبِينٌ ای کسانی که ایمان آورده اید همگی در صلح  ْيَطاِن إِن َكافًَّة َو َل تَتَّبُِعواْ ُخُطَواِت الشَّ

و آشتی درآیید و از گام های شیطان، پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست3«.
این آیه به مؤمنان می فرماید که در ِسلم وارد شوند، ِسلم هرچند مشتقات فراوان از مجرد 
و مزید دارد؛ لیکن جامع همه آن ها سالمت از آسیب نقص و آفت عیب اعم از ظاهري و 
باطني است.)راغب،1412: 421 ( برخی ِسلم را به معنای اسالم گرفته اند، یعنی به کلیت اسالم 
وارد شوید و غیر اسالم را با آن مخلوط نکنید.)قرطبی،1364: ج 3،ص 22؛ حقی بروسوی، 

بی تا: 325(.
عالمه طباطبایی داخل شدن در ِسلم را به معنای تسلیم شدن در برابر امر خدا و رسول و 

ُ َمَعُكْم َو لَن يَتِركمُ  أَْعَمالَُكم  )محمد/35( ْلِم َو أَنتُُم اْلَْعَلْوَن َو اللَّ 1. فََل تَِهنُواْ َو تَْدُعواْ إِلَى السَّ
ُ لَكمُ  َعَليْهْم َسبِيًل )نساء/90( َلَم فََما َجَعَل اللَّ 2. فَِإِن اْعتَزلُوُكْم فََلْم يَُقاتُِلوُكْم َوأَلَْقْواْ إِلَْيُكُم السَّ

3. بقره/208
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چون وچرا نکردن در دین خدا دانسته اند که این مطلب به وحدت دینی می انجامد و اختالف، 
نتیجه رها کردن راه خدا و پیروی از هوای نفس است. مراد از پیروی خطوات شیطان،در این 
آیه، پیروی او است در دعوت هایی که به عنوان دین می کند و باطلی را که بیگانه از دین است 
زینت داده و نام دین بر آن می گذارد و انسان های جاهل هم بدون دلیل آن را می پذیرند. با 
ورود در ِسلم و بسنده کردن به دین خدا در اندیشه و رفتار، وحدت و سعادت دنیا و آخرت 
تأمین مي شود و با خروج از ِسلم و تصرف درآیات الهي وحدت دیني ازهم گسسته و سعادت 

دنیا و آخرت از بین می رود. )طباطبایی، 1375: ج 2، ص 101(.
فیض کاشانی نیز سلم را به معنای تسلیم شدن و اطاعت می داند.)فیض کاشانی،1373: 
242 ( فخر رازی گفته، اصل کلمه ِسلم از انقیاد و اطاعت است و اسم ِسلم به معنای صلح 
و ترک جنگ بیشتر به کار می رود چون در صلح هرکدام از دو طرف مطیع طرف مقابل شده 
و با او درگیر نمی شود.)فخر رازی،1420: 352( آقای جوادی آملی بر این استدالل است که 
ِسلم از لحاظ فقه اللغه به معناي انقیاد، طاعت، صلح، مسالمت و عدم تعّرض به امنیت، آزادي، 
استقالل سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و مانند آن است و کاربرد قرآني آن نیز همان معناي معهود 
لغوي است. منظور از »ِسلم« در این آیه، صلح و سازش و اتحاد و برادري در حوزه اسالمي 
میان مسلمانان و مؤمنان است؛ نه دعوت به اسالم. )جوادی آملی، 1389: ج 10،ص 269( 

آقای مکارم نیز ِسلم را به معنی صلح و آرامش گرفته اند. )مکارم، 1374: ج 2، ص 81(
قُوا و همگی به وسیله  ِ َجِميًعا َو َل تََفرَّ در آیه دیگری قرآن می فرماید: »َو اْعتَِصُمواْ بِحْبِل اللَّ
حبل خدا خویشتن را حفظ کنید و متفرق نشوید1«. حبل اهللَّ همان قرآن و رسول خدا )ص( 
است . قرآن همان طور که فرد را بر تمسک به کتاب و سنت سفارش می کند به مجتمع اسالمی 

نیز دستور می دهد که به کتاب و سنت معتصم شوند.)طباطبایی،1375: ج 3، ص 369(

5- بايدهای رفتاری همگرايی از منظر قرآن
1-5 - رفتار زيبا و عادالنه

یکی از عوامل مهم در حفظ وحدت و صمیمیت و برادری بین مؤمنان، رفتار زیبا همراه 
با نرمی و محبت و احترام است. رفتار خشن و همراه با توهین وبی ادبی، کینه و دشمنی 

1. آل عمران/103



آن
 قر

ظر
 من

 از
می

سال
ت ا

ی ام
رای

مگ
ی ه

مبان
 و 

ول
اص

85

فصلنامه علمی - پژوهشی

و اختالف را افزایش می دهد. قرآن درباره رفتار زیبای پیامبر گرامی اسالم )ص( با مردم 
وا ِمْن َحْولِك  به مرحمت  ا َغليَظ الَْقْلِب َلنَْفضُّ ِ لِْنَت لَُهْم َو لَْو ُكْنَت فَظًّ می فرماید: »فَبِما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ
خدا بود که با خلق مهربان گشتی و اگر تندخو و سخت دل بودی مردم از ِگرد تو متفرق 

می شدند1 «.
فظ در لغت به معنی کسی است که سخنانش تند و خشن است و غلیظ القلب به کسی 
میگویند که سنگدل می باشد و عماًل انعطاف و محبتی نشان نمی دهد پس این دو کلمه گرچه 
هر دو به معنای خشونت است اما یکی غالباً در مورد خشونت در سخن و دیگری در مورد 
خشونت در عمل به کار می رود. )مکارم،1374: ج 3، ص 141 ( چون پیامبر)ص( مظهر رأفت 
و رحمت خداوند است پس نه جفاکار بود و نه سنگدل، بلکه به فضل الهي رفتاري سرشار 

از عطوفت داشت، ازاین رو مردم به او دل بستند و وي را رها نکردند.
ِِّعبَاِدى  خداوند در قرآن به بندگانش دستور می دهد که بهترین سخن را بگویند: »َو قُل ل
َّتِي ِهَي أَْحَسُن کلماتی است که احسن و از نظر  َّتِى ِهَى أَْحَسُن2« و معنای عبارت ال ال يَُقولُواْ 
مشتمل بودن بر ادب و خالی بودن از خشونت و ناسزا و توالی فاسده دیگر، نیکوتر باشد.

)طباطبایی،1375: ج 13، ص 118( حتی با اهل کتاب نیز باید به نیکوترین وجه جدال کرد: »َو 
َِّذيَن َظَلُمواْ ِمْنُهم3   با اهل کتاب جز به روشی که  َّتِى ِهَى أَْحَسُن إِلَّ ال َل تُجِدلُواْ أَْهَل الِْكتَاِب إِلَّ بِال

از همه نیکوتر است مجادله نکنید، مگر کسانی از آنان که ستمگرند.«
مجادله وقتی نیکو به شمار می رود، که با درشت خویی و طعنه و اهانت همراه نباشد و با 
نرمی و سازش همراه باشد، دیگر این که هر دو عالقه مند به روشن شدن حق باشند و درنتیجه 
هر دو با کمک یکدیگر حق را روشن سازند و لجاجت و عناد به خرج ندهند؛ و مراد از 
ستمگران اهل کتاب به قرینه سیاق این است که، معاند نباشد و نرمی و مالطفت در سخن را 

حمل بر ذلت و خواری نکند. )طباطبایی،1375: ج 16، ص 138(
در دعوت دیگران به سوی پروردگار نیز باید از موعظه حسنه و جدال احسن استفاده کرد: 
َّتِى ِهَى أَْحَسُن4  مردم را با حکمت و  »اْدُع إِلىَ  َسبِيِل َربَِّك بِالْحْكَمِة َو الَْمْوِعَظِة الْحَسنَِة َو َجِدلُْهم بِال

1. آل عمران/159
2. اسراء/53

3. عنکبوت/46
4. نحل/ 125
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اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه با آنان مجادله کن«. یکی از ویژگی های 
موعظه حسنه خوش اخالقی و رعایت ادب و احترام است. و از خصوصیات جدال احسن، 
این است که از کالم زشت و بی ادبی اجتناب کرده و به مقدسات طرف مقابل توهین ننماید 

و او را به دشمنی و لجبازی وادار نکند. )طباطبایی،1375: ج 12، ص 372(.
قرآن حتی از دشنام به بت های بت پرستان، نهی می نماید و می فرماید: »و ]شما مؤمنان[ 
به آنچه مشرکان غیر از خدا می خوانند دشنام ندهید تا مبادا آن ها از روی ظلم و جهالت خدا 
را دشنام دهند. این چنین ما عمل هر قومی را در نظرشان زینت داده ایم، سپس بازگشت آن ها 
به سوی پروردگارشان است و خدا آنان را به کردارشان آگاه می گرداند1«.از عموم تعلیلی که 
جمله َكذلَِك َزيَّنَّا لُِكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم آن را افاده می کند نهی از هر کالم زشتی نسبت به مقدسات 

دینی استفاده می شود )طباطبایی،1375: ج 7،ص 315(.
در نهج البالغه می خوانیم که علی)ع( به جمعی از یارانش که پیروان معاویه را در ایام جنگ 
صفین دشنام می دادند می فرماید: »من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید، اما اگر کردارشان 
را توصیف و حاالت آنان را بازگو می کردید، به سخن راست نزدیک تر و عذر پذیرتر بود.« 

)دشتی،1394: 304(
وقتی به مقدسات مخالفان اسالم حتی مشرکان نباید توهین کرد، پس لزوم عدم توهین به 
مقدسات و آنچه مورد احترام برادران مسلمان است، روشن است. قرآن کریم وقتی مؤمنان را 
از تعدی و ظلم به دشمنان خود نهی می کند پس نهی از تعدی به برادران ایمانی واضح است. 
در این راستا، خداوند در قرآن می فرماید: »ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا 
قیام کنید و از روی عدالت، گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت 
نکشاند. عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیک تر است و از ]معصیت[ خدا بپرهیزید، که او 

ازآنچه انجام می دهید، باخبر است2«.
درمجموع می توان استدالل کرد که از دیدگاه قرآن نباید کینه ها و عداوت های قومی و 
تصفیه حساب های شخصی مانع از اجرای عدالت و موجب تجاوز به حقوق دیگران گردد، 

َ َعْدَوا بَِغيْر ِعْلٍم َكَذالَِك َزيَّنَّا لِكلُ  أُمٍَّة َعَمَلُهْم ثُمَّ إِلىَ  َربهِّم مَّْرِجُعُهْم فَيُنَبِّئُُهم  ِ فَيَُسبُّواْ اللَّ َِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَّ 1. َو َل تَُسبُّواْ ال
بَِما كَانُواْ يَْعَمُلون  )انعام/108(

َداَء بِالِْقْسِط َو َل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَاُن قَْوٍم َعلَى أَلَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى  َو اتَُّقواْ  ِ شُهَ اِميَن لِلَّ َِّذيَن َءاَمنُواْ ُكونُواْ قَوَّ ا ال 2. يََأيهُّ
َ َخبِيُر بَِما تَْعَمُلون )مائده/8( َ إِنَّ اللَّ اللَّ
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زیرا عدالت از همه این ها باالتر است. بغض و دشمنی با عده ای، نباید مؤمنان را وادار کند که 
برخالف عدل و قسط رفتار کنند. رعایت عدل واجب است حتی نسبت به دشمن. اگر نسبت 

به کافر حق تعدي ندارید نسبت به مسلمان و مؤمن به طریق اولی حق تعدي ندارید.
2-5 - بخشش و گذشت

و  کینه ها  است. گذشت،  سفارش شده  و گذشت  بخشش  به  کریم  قرآن  از  آیاتی  در 
دشمنی ها را کاهش می دهد و مانع اختالف و درگیری بین مردم می شود. به عنوان مثال، خداوند 
در قرآن می فرماید: »و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی دارند 

و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به مالیمت پاسخ می دهند1«.
قرآن کریم از قاتل به عنوان برادر صاحبان خون نام می برد و می فرماید: »ای کسانی که 
ایمان آورده اید، درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شد، آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر 
بنده و زن در برابر زن. پس هر کس که از جانب برادر خود عفو گردد باید که با خشنودی از 
پی ادای خون بها رود و آن را به وجهی نیکو بدو پردازد. این حکم، تخفیف و رحمتی است 
از جانب پروردگارتان و هر که از آن سرباز زند، بهره او عذابی است دردآور2«؛ و اگر قرآن 
از صاحبان خون تعبیر به برادران قاتل کرد برای این بود که حس محبت و رأفت آنان را به 
نفع قاتل برانگیزد و نیز بفهماند، در عفو لذتی است که در انتقام نیست )طباطبایی،1375: ج 1، 

ص 432(.
یکی از ویژگی های پرهیزکاران و نیکوکاران که خدا آن ها را دوست دارد، فروبردن خشم 
ُ يُحبُّ الُْمْحِسنِيَن3 آنان که  و گذشت از مردم است. »َو الَْكِظِميَن الَْغْيَظ َو الَْعافِيَن َعِن النَّاِس َو اللَّ

خشم خویش فرومی خورند و از خطای مردم درمی گذرند. خدا نیکوکاران را دوست دارد.«
کظم در لغت به معنای بستن سر مشکی است که از آب پرشده باشد و به طور کنایه در 
مورد کسانی که از خشم و غضب پر می شوند و از اِعمال آن خودداری می نمایند بکار می رود. 
فروبردن خشم بسیار خوب است اما به تنهایی کافی نیست زیرا ممکن است کینه و عداوت 
را از قلب انسان ریشه کن نکند، در این حال برای پایان دادن به حالت عداوت باید کظم غیظ 

َِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْلَْرِض َهْونًا َو إَِذا َخاَطبَُهُم الَْجِهُلوَن قَالُواْ َسَلًما )فرقان/63( ْحَماِن ال 1. َو ِعبَاُد الرَّ
َِّذيَن َءاَمنُواْ ُكتَِب َعَلْيُكُم الِْقَصاُص فِى الَْقْتلَى الْحرُّ بِالْحرِّ َو الَْعْبُد بِالَْعْبِد َو اْلُنثىَ  بِاْلُنثىَ  فََمْن ُعِفَى لَُه ِمْن أَِخيِه شىَ ٌء  2. يََأيهَُّا ال

ُِّكْم َو َرْحَمٌة فََمِن اْعتََدى  بَْعَد َذالَِك فََلُه َعَذاٌب أَلِيم )بقره/178( ب فَاتِّبَاُع بِالَْمْعُروِف َو أََداٌء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن َذالَِك تَخِفيٌف مِّن رَّ
3. آل عمران /134
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توأم با عفو و بخشش گردد، لذا به دنبال صفت عالی خویشتن داری و فروبردن خشم، مسئله 
عفو و گذشت را بیان نموده است. )مکارم،1374: ج 3، ص 97(

همچنین، آیه دیگری از قرآن که به مسئله بخشش و انفاق اشاره می نماید و نشان دهنده 
گستردگی مفهوم بخشش است می فرماید: »توانگران و آنان که گشایشی در کار آن هاست، 
نباید سوگند بخورند که به خویشاوندان و مسکینان و مهاجران در راه خدا چیزی ندهند. 
بیامرزد؟ و خداست آمرزنده ای  باید ببخشند و ببخشایند. آیا نمی خواهید که خدا شما را 

بخشاینده1«.
جمعی از مفسران شأن نزولی نقل کرده اند و آن اینکه، این آیه درباره گروهی از صحابه نازل 
شد که بعد از داستان افک سوگند یادکردند که به هیچ یک از کسانی که در این ماجرا درگیر 
بودند و به این تهمت بزرگ دامن زدند کمک مالی نکنند و در هیچ موردی با آن ها مواسات 
ننمایند، آیه فوق نازل شد و آن ها را از این شدت عمل و خشونت بازداشت و دستور عفو 
و گذشت داد. این شان نزول را قرطبی در تفسیرش از ابن عباس و ضحاک،)قرطبی،1364: 
ج 13، ص 207 ( و مرحوم طبرسی از ابن عباس و غیر او، )طبرسی،1372: 210 ( ذیل آیات 

موردبحث نقل کرده اند.
گناهکار  و  مجرم  کردن  مجازات  از  یعنی  عفو  گفته شده،  صفح  و  عفو  تفاوت  در 
بگذری. صفح یعنی به آن جرم و گناه توجه نکنی و روی خود را به جانب دیگر بگردانی. 

)مصطفوی،1360: 248 (
این آیه می آموزد که اگر مسلمانی دچار گناه و لغزشی شد، نباید او را طرد نموده، از همه 
کمک ها او را محروم ساخت، بلکه باید او را بخشید همان گونه که بخشش خدا را دوست 
داریم. خداوند غفور و رحیم و توبه پذیر است و از گناهان و بدی های بندگان خود می گذرد، 
همان گونه که در قرآن می فرماید: »و اوست کسی که توبه را از بندگان خود می پذیرد و از 
گناهان درمی گذرد و آنچه می کنید می داند.2«. البته از نگاه قرآن کریم، مؤمنان نیز باید مظهر 
این اخالق الهی باشند و از خطاکاران گذشت کنند و این کار جلوی دشمنی ها و کینه ها را 

می گیرد و وحدت و صلح و آشتی را بین مسلمانان افزایش می دهد.

ِ َو لْيَْعُفواْ َو لْيَْصَفُحواْ أََل  َعِة أَن يُْؤتُواْ أُْولِى الُْقْربىَ  َو الَْمَساِكيَن َو الُْمَهاِجِريَن فِى َسبِيِل اللَّ 1. َو َل يَْأتَِل أُْولُواْ الَْفْضِل ِمنكمُ  َو السَّ
ِحيٌم )نور/22( ُ َغُفوٌر رَّ ُ لَكمُ  َو اللَّ بُّوَن أَن يَْغِفَر اللَّ تُحِ

يِّاِت َو يَْعَلُم َما تَْفَعُلوَن )شوری/25( َِّذى يَْقبَُل التَّْوبََة َعْن ِعبَاِدِه َو يَْعُفواْ َعِن السَّ 2. َو ُهَو ال
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3-5 - اکتفا به حداقل ها
يِن1« پس  خداوند به انسان ها در انتخاب دین اختیار و آزادی داده است: »ل إِْكراَه فِي الدِّ
اکراه در دین و اعتقاد جایز نیست و نباید مردم را بر اعتقاد و ایمان مجبور کرد، البته اکراه 
تنها در مرحله افعال بدنی اثر دارد، نه اعتقادات قلبی. در مقابل گمراهان، تنها باید راه درست 
را بیان کرد، نه این که آن ها را به اعتقادات دینی مجبور ساخت. قرآن دراین باره می فرماید: 
»و اگر پروردگار تو می خواست، تمام کسانی که روی زمین هستند، همگی به )اجبار( ایمان 

می آوردند آیا تو می خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟2«.
اگر بعد از بیان دین حق، کسی تسلیم آن نشد، نباید با او درگیر شد و باید قضاوت 
درباره او را به خدا واگذار کرد. قرآن به پیامبر گرامی اسالم )ص( می فرماید: »پس اگر با 
تو، به چون وچرا برخاستند بگو من روی تسلیم به خداوند آورده ام و ]نیز[ هر کس از من 
پیروی کرده است ]چنین است[ و به اهل کتاب و درس ناخواندگان ]مشرک[ بگو آیا اسالم 
می آورید؟ آنگاه اگر اسالم آوردند که رهیاب شده اند و اگر رو گرداندند، بی گمان بر تو جز 

پیام رسانی نیست و خداوند به ]حال[ بندگان بیناست.3«.
اما در برخورد با مسلمانان، همین که کسی شهادتین را بگوید و اظهار نماید مسلمان است 
کافی است و حق نداریم او را غیر مؤمن بنامیم. قرآن دراین باره می فرماید: »ای کسانی که 
ایمان آورده اید، چون در راه خدا سفر می کنید ]خوب [ رسیدگی کنید و به کسی که نزد شما 
]اظهارِ[ اسالم می کند مگویید تو مؤمن نیستی ]تا بدین بهانه [ متاع زندگی دنیا را بجویید، 
چراکه غنیمت های فراوان نزد خداست. قباًل خودتان ]نیز[ همین گونه بودید و خدا بر شما 

منّت نهاد. پس خوب رسیدگی کنید، که خدا همواره به آنچه انجام می دهید آگاه است.4«.
و  می داند  معتبر  را  افراد  گفتار  و  اسالم، ظاهر حال  که  نظر می رسد  به  راستا،  این  در 
مسلمانان حق تفتیش از باطن کسی ندارند، باطن هرکسی را خدا می داند و امر دل ها به دست 
خدای لطیف و خبیر است. )طباطبایی،1375: ج 5، ص 41 ( بر اساس آن که اصل نفاق در مکه 

1. بقره/256
2. َو لَْو َشاَء َربَُّك َلَمَن َمن فِى اْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا أَ فََأنَت تُْكِرُه النَّاَس َحتىَ  يَُكونُواْ ُمْؤِمنِيَن )یونس/99(

ِّلَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب َو اْلُمِّيَِّن َء أَْسَلْمتُْم فَِإْن أَْسَلُمواْ فََقِد اْهتََدواْ وَّ  ِ َو َمِن اتَّبََعِن َو قُل ل وَك فَُقْل أَْسَلْمُت َوْجِهَى لِلَّ 3. فَِإْن َحاجُّ
ُ بَِصيُر بِالِْعبَاِد )آل عمران/20( ََّما َعَلْيَك الْبََلُغ َو اللَّ َّْواْ فَِإن إِن تََول

نْيا  لَم لَْسَت ُمْؤِمنًا تَْبتَُغوَن َعَرَض الَْحياِة الدُّ ِ فَتَبَيَّنُوا َو ل تَُقولُوا لَِمْن أَلْقى  إِلَْيُكُم السَّ َّذيَن آَمنُوا إِذا َضَربْتُْم في  َسبيِل اللَّ 4. يا أَيَُّها ال
َ كاَن بِما تَْعَمُلوَن َخبيراً )نساء/94( ُ َعَلْيُكْم فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّ ِ َمغانُِم َكثيَرٌة َكذلَِك ُكْنتُْم ِمْن قَْبُل فََمنَّ اللَّ فَِعْنَد اللَّ
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شکل گرفت و منافق وجود داشت، این مطلب تقویت مي شود که در پذیرش اسالم احراز 
توافق قلب و زبان الزم نیست. )جوادی آملی،1389: ج 20، ص 172(

4-5- اسالم و راه های حل اختالف
اسالم به عنوان یک دین جهان شمول، راهه ای حل اختالف را نیز مدنظر داشته است. در 
همین راستا، درجاهای مختلف قرآن کریم به این مسئله نیز اشاره شده است. به عنوان مثال، 
قرآن می فرماید: »ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و 
اولو األمر ]اوصیای پیامبر[ را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید 
]و از آن ها داوری بطلبید[ اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، این ]کار[ برای شما بهتر و 

عاقبت و پایانش نیکوتر است1«.
همچنین، در آیه ای دیگر خداوند برای حل اختالف زن و شوهر در زندگی خانوادگی 
این گونه فرمان می دهد: »و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو ]همسر[ بیم داشته باشید، یک 
داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید ]تا به کار آنان رسیدگی کنند[. 
اگر این دو داور، تصمیم به اصالح داشته باشند، خداوند به توافق آن ها کمک می کند زیرا 

خداوند، دانا و آگاه است ]و از نیات همه، باخبر است[2«.
درآیات دیگر نیز، قرآن کریم به اصالح بین مؤمنان فرمان می دهد و می فرماید: »از تو از 
انفال پرسش می کنند، بگو انفال مال خدا و رسول است، پس از خدا بترسید و میان خود صلح 

برقرار سازید و خدا و رسول او را اطاعت کنید اگر باایمان هستید3«.
در شأن نزول این آیه آمده است که در میان بعضی از مسلمانان مشاجره ای در مورد غنائم 
جنگی)انفال( واقع شد و آن ها خدمت پیامبر گرامی اسالم )ص( رسیدند تا حکم انفال را از آن 
حضرت بپرسند و جوابی که می شنوند نزاعشان را خاتمه دهد. خداوند ابتدا فرمود انفال برای 
خدا و رسول است، آنگاه دستور اصالح میان مسلمانان و افرادی که باهم مشاجره کردند، به 
دیگران داد. منظور از جمله َو أَْصلُِحوا ذاَت بَْينُِكْم این است که آن حالت بد و آن فسادی که در 

ُسوِل إِن ُكنتُْم  ِ َو الرَّ وُه إِلَى اللَّ ُسوَل َو أُْولِى اْلَْمِر ِمنكمُ  فَِإن تَنَاَزْعتُْم فِى شىَ ٍء فَُردُّ َ َو أَِطيُعواْ الرَّ َِّذيَن َءاَمنُواْ أَِطيُعواْ اللَّ ا ال 1. يََأيهُّ
ِ َو الْيَْوِم اَلِخِر َذالَِك َخيْر َو أَْحَسُن تَْأِويل )نساء/59( تُْؤِمنُوَن بِاللَّ

َ كَاَن َعلِيًما  بَْينَهَما إِنَّ اللَّ  ُ 2. َو إِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَْينِهَما فَابَْعثُواْ َحَكًما مِّْن أَْهلِِه َو َحَكًما مِّْن أَْهلَِها إِن يُِريَدا إِْصَلًحا يَُوفِِّق اللَّ
َخبِيًرا )نساء/35(

َو َرُسولَُه إِن ُكنتُم مُّْؤِمنِين    َ اللَّ بَْينُِكْم َو أَِطيُعواْ  َذاَت  َو أَْصلُِحواْ   َ اللَّ ُسوِل فَاتَُّقواْ  َو الرَّ  ِ اْلَنَفاُل لِلَّ اْلَنَفاِل قُِل  3. يَْسُلونََك َعِن 
)انفال/1(
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بینتان رخ نموده و آن تیرگی رابطه را اصالح کنید.)طباطبایی،1375: ج 9، ص 6 (
اصالح ذات بین و ایجاد تفاهم و زدودن کدورت ها و دشمنی ها و تبدیل آن به صمیمیت و 
دوستی، یکی از مهم ترین برنامه های اسالمی است. امیر مؤمنان علی )ع( در آخرین وصایایش 
به هنگامی که در بستر شهادت بود به فرزندانش فرمود: »من از جد شما پیامبر )ص( شنیدم که 

می فرمود اصالح ذات بین از نماز و روزه یک سال برتر است« )دشتی،1394: 398(
 همچنین در آیه دیگری قرآن درباره دو گروه از مؤمنان که باهم می جنگند، می فرماید: »و 
هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به نزاع و جنگ پردازند، آن ها را آشتی دهید و اگر یکی از آن 
دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد و هرگاه بازگشت 
و زمینه صلح فراهم شد، در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که 

خداوند عدالت پیشگان را دوست می دارد1«.
6-5- نپذيرفتن واليت کافران

والیت در اصل به معنای مالکیت تدبیر امر است و معنای نصرت و محبت نیز می دهد. 
)طباطبایی،1375: ج 3،ص 151( گاهی برخی از مسلمانان ضعیف االیمان و بیماردل، والیت 
غیرمسلمانان و دشمنان دین را می پذیرند و والیت مؤمنان را کنار می گذارند. علت این کار یا 
این است که آن ها از قدرت دشمنان دین می ترسند که به ایشان آسیب برسانند و یا طمع دارند 
که با دوستی با گروهی از کافران از خطر دشمنان دیگر در امان بمانند و یا از دوستی با آن ها 
منافعی ببرند. )مائده:52( و این کار باعث می شود دشمنی و اختالف بین مسلمانان زیاد شود، 
زیرا اگر کسی والیت کافران و دشمنان دین را بپذیرد، از اخالق و سبک زندگی آنان تأثیر 
می پذیرد و از صف مؤمنان جدا می شود و زمینه نفوذ دشمنان و آسیب به مؤمنان و ایجاد تفرقه 
و اختالف بین آنان را فراهم می نماید. لذا همان طور که قرآن مؤمنان را برادر یکدیگر خوانده ) 
حجرات:10( و دستور اتحاد و دوستی و صلح به آن ها داده است،)بقره:208( آن ها را از اینکه 
والیت کافران و سرپرستی آن ها را بپذیرند و والیت مؤمنان را ترک کنند، نهی می نماید. از 
جمله قرآن می فرماید: »ای اهل ایمان، مبادا کافران را به دوستی گرفته و مؤمنان را رها کنید، 

آیا می خواهید برای خدا بر ]عقاب و کفر و عصیان[ خود حّجتی آشکار قرار دهید؟2«.

َّتِى تَْبِغى َحتىَ  تَِفى َء إِلَى أَْمِر  1. َو إِن َطائَفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمنِيَن اْقتَتَُلواْ فََأْصلُِحواْ بَْينَهَما فَِإن بََغْت إِْحَدئُهَما َعلَى اْلُْخَرى  فََقاتُِلواْ ال
َ يُحبُّ الُْمْقِسِطين  )حجرات/9( َما بِالَْعْدِل َو أَْقِسُطواْ  إِنَّ اللَّ ِ  فَِإن فَاَءْت فََأْصلُِحواْ بَْينَهُ اللَّ

ِ َعَلْيُكْم ُسْلَطانًا مُّبِينًا )نساء/144( َِّذيَن َءاَمنُواْ َل تَتَِّخُذواْ الَْكافِِريَن أَْولِيَاَء ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنِيَن أَ تُِريُدوَن أَن تَجَعُلواْ لِلَّ ا ال 2. يََأيهُّ
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با توجه به آیات قبل و بعد این آیه و سیاق آیات، این مطلب را می توان استنباط کرد که 
خدای تعالی ترک والیت مؤمنان و قبول والیت کافران را نفاق دانسته و مؤمنان را از وقوع در 
آن بر حذر می دارد. آیات سابق، متعرض حال بیماردالن ضعیف االیمان است، آنگاه مؤمنان را 
اندرز می دهد که پیرامون این قرق گاه خطرناک نگردند و متعرض خشم خدای تعالی نشوند 

و حجتی واضح علیه خود به دست خدای تعالی ندهند. )طباطبایی،1375: ج 5،ص 118(
قرآن درآیات: )مائده:51، 57 ( نیز مؤمنان را از پذیرفتن والیت کافران و اهل کتاب بر حذر 
می دارد. البته مسلمانان می توانند، بدون پذیرش والیت اهل کتاب و کافران، برخی از روابط 

تجاری و اجتماعی را با آن ها داشته باشند. )مکارم،1374: ج 4، ص 410 (
 ِ ُكُم النَّاُر َو ما لَُكْم ِمْن ُدوِن اللَّ َّذيَن َظَلُموا فَتََمسَّ قرآن همچنین می فرماید: »َو ل تَْرَكنُوا إِلَى ال
ِمْن أَْولِياَء ثُمَّ ل تُْنَصُرون1  به کسانی که ستم کرده اند متمایل نشوید که جهنمی می شوید و غیر 

خدا دوستانی ندارید و یاری نمی شوید«.
رکون به معنای اعتمادی است که توأم با میل باشد و رکون به سوی ستمکاران، یک نوع 
اعتمادی است که ناشی از میل و رغبت به آنان باشد، حال چه این رکون در اصل دین باشد، 
مثل اینکه پاره ای از حقایق دین را که به نفع آنان است بگوید و ازآنچه که به ضرر ایشان 
است دم فروبندد و افشا نکند و چه این که در حیات دینی باشد مثل اینکه به ستمکاران اجازه 
دهد تا به نوعی که دلخواه ایشان است در اداره امور مجتمع دینی مداخله کنند و والیت امور 
مسلمانان را به دست گیرند و چه این که ایشان را دوست بدارد و دوستیش منجر به آمیختگی 
با آن ها شود و درنتیجه در جامعه و یا فرد اثر سوء بگذارد. مقصود از ستمکاران، آن عده 
از مردم هستند که به عالمت ظلم شناخته شده باشند، چه این که مشرک باشند یا موحد، چه 
اهل کتاب باشند و چه مسلمان. بنابراین، رکون و اعتماد بر ستمگران در معاشرت و معامله و 
خریدوفروش و همچنین اعتماد داشتن به ایشان و در برخی از امور امین شمردن آنان، مشمول 
نهی آیه شریفه نیست، زیرا رکون در این گونه امور، رکون در دین و یا حیات دینی نیست. 

)طباطبایی،1375: ج 11،ص 50(

1. هود/113
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نتيجه گيری 
اسالم به عنوان یک دین جهان شمول از زمان ظهور اسالم در شبه جزیره تعامالت بین المللی را 
به شکل اساسی از خویش متأثر نموده است؛ اما آنچه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، 
وجود منازعات گسترده و تفرقه در جوامع کنونی جهان اسالم است. درواقع، این منازعات 
نشان دهنده عدم درک درست از اصول و مبانی قرآن در ارتباط با همگرایی در میان امت 
اسالمی است. بررسی دقیق و تدبر درآیات قرآن کریم و مطالعه برخی از مهم ترین تفاسیر 
قرآن درباره همگرایی جهان اسالم، این نتایج را در پی داشت که اختالف بین مسلمانان، نتیجه 
جهل علمي و یا شهوت عملي و پیروی از هوا و هوس است، قرآن کریم، برای همگرایی و 
رفع اختالف و دشمنی ها، تعالیم بسیار ارزشمندی دارد که دانستن و ایمان و عمل به آن اتحاد 

و صمیمیت را برقرار و کینه و دشمنی و درگیری را پایان می بخشد.
آیات قرآن بر ارزش واالی همگرایی و زشتی اختالف میان مسلمانان داللت دارد. قرآن کریم 
همگرایی و اتحاد و عدم تفرقه را همسنگ اقامه دین می داند. در طرف مقابل، اختالف را در 
ردیف عذاب هاي آسماني قرار داده و درگیری را باعث ضعف و سستي می داند. در این راستا، 
قرآن کریم اهل اختالف را خردورز ندانسته و عدم کینه و دشمنی را از ویژگی بهشتیان و تفرقه 

را از نشانه های شرک اعالم کرده است.
قرآن اتحاد را کاری الهی و اختالف را کاری شیطانی می داند. قرآن وقتی به همگرایی و صلح 
و نیکی و زندگی مسالمت آمیز با غیرمسلمانانی که تعدی و تجاوز به حقوق مسلمانان ندارند، 
فرمان می دهد، معلوم است که بر همگرایی و آشتی مسلمانان تأکید بیشتری دارد. قرآن مؤمنان را 
برادر یکدیگر می داند و برای حفظ همگرایی، قرآن به رفتار زیبا همراه با نرمی و محبت و دوری 
از رفتار ظالمانه، خشن و توهین آمیز و گذشت از خطاهای برادر دینی و نپذیرفتن والیت کافران 
دعوت می کند. بر اساس قرآن اکراه در دین جایز نیست و اگر بعد از بیان دین حق، کسی تسلیم 
آن نشد، نباید با او درگیر شد و باید قضاوت درباره او را به خدا واگذار کرد و اگر کسی اظهار 
نماید مسلمان است، کافی است و حق نداریم او را غیر مؤمن بنامیم و ایمان درجاتی دارد و با 
فردی که ضعیف االیمان است، نباید برخورد خشن و سخت گیرانه داشت، مگر در اجرای قانون 
و حدود الهی. درنتیجه، به نظر می رسد که رفتارهای خشن و واگرایانه گروه های بنیادگرایانه 
امروزه در جهان اسالم، نه تنها با اصول قرآنی مطابقت ندارد، بلکه این گروه ها درک درستی از 
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اسالم و واقعیات جوامع اسالمی ندارند. درمجموع می توان استدالل کرد که نه تنها مکاتب دیگر 
بشری هیچ برتری نسبت به اسالم در راستای صلح و ثبات و همگرایی در سطح جوامع بشری 
ندارند، بلکه آموزه های اسالمی - قرآنی می تواند نقش پررنگی در ایجاد یک جامعه صلح آمیز و 

ایمن در عرصه نظام بین الملل ایفا نماید.
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