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امروزه مهمترین فرایند سیاسی در ارتباط با جوامع اسالمی بخصوص خاورمیانه ،روابط منازعه آمیز
دولتهای اسالمی است ،تاجایی که واگرایی و منازعه در طی چند دهه اخیر همواره بر فرایند همگرایی
میان دولتها و جوامع اسالمی غلبه نموده است .این منازعه بهطورکلی در دو سطح داخلی میان
قومیتها و فرقههای مختلف جوامع اسالمی و در سطح بیرونی در تعامالت بین دولتی نمود داشته
است .در این راستا ،به نظر میرسد که شناخت اصول و مبانی قرآنی در ارتباط با تنظیم روابط میان
دولتها و جوامع اسالمی در راستای همگرایی از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این راستا ،این
پژوهش هدف خویش را بر محور بررسی این پرسش قرار داده است که مهمترین اصول و مبانی قرآن
بهعنوان منبع اصلی دین اسالم در راستای همگرایی میان جوامع اسالمی چیست؟ یافتههای این پژوهش
نشان میدهد که اسالم اصل روابط میان جوامع اسالمی را بر مبنای همگرایی و اتحاد قرار داده است
و ریشههایی واگرایی را در عدم درک درست و واقعی از اسالم و تعلقات و برتریجویی که با اهداف
و تعالی انسانی تناسب ندارند ،میداند .روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و روش گردآوری
دادهها کتابخانهای و اینترنتی است.
واژههای کلیدی :قرآن ،همگرایی ،جهان اسالم ،تفرقه ،مسلمانان.
1.salehibirjandi@gmail.com
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چكيده

طرح مسئله

صلح و ثبات بینالمللی همواره از دغدغههای کنونی جامعه بینالمللی بوده که در شکلگیری
نهادهای بینالمللی ازجمله سازمان ملل در واکنش به جنگهای جهانی اول و دوم نمود پیدا

کرد؛ اما علیرغم شکلگیری نهاد فراگیری همچون سازمان ملل ،بازهم پدیده جنگ و تعارض
بهعنوان یکی از مشخصههای کنونی نظام بینالملل تعریفشده است .درواقع ،علیرغم

تالشهای بینالمللی در قالب سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری ،جامعه بینالمللی در
رسیدن به یک صلح موفق نبوده است؛ اما مهمترین وجه کنونی نظم بینالمللی ،وجود
تعارضات و درگیریهای مسلحانه در کشورهای اسالمی چه در سطح داخلی کشورها و چه
در سطح بین دولتی است که بارزترین نمودهای آن ،درگیریهای سوریه ،عراق و یمن است.

درنتیجه ،وجود این درگیریهای گسترده ،تصویری از اسالم را در نگاه غربی و بعضی از

پژوهشگران ایجاد نموده است که اسالم برنامه مشخصی برای صلح و همگرایی بخصوص
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میان جوامع و امت اسالمی ندارد؛ اما با یک نگاه واقع بینانه و حقیقتطلب ،میتوان به این

نتیجه رسید که نهتنها اسالم دین سازش و صلحطلبی است ،بلکه اصول و مبانی گستردهای
در راستای همگرایی بخصوص همگرایی میان جوامع اسالمی دارد که در قرآن و سنت نمود

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

پیداکرده است.

از طرف دیگر ،در فرهنگ قرآنی ،امنیت مفهومی وسیع ،متوازن و عمیق دارد و شامل

تمامی ابعاد زندگی و حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،داخلی و خارجی
میشود .در این راستا ،اسالم بر الگویی از امنیت تأکید میکند 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 میداند(ابراهیمی و دیگران .)8 :1393 ،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 ،ارزشها و بایدهای قرآنی میباشد .پرسش محوری این پژوهش بر این مبنا

است که مهمترین اصول و مبانی قرآن بهعنوان 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 ریشههای واگرایی را در عدم

درک درست و واقعی از اسالم و تعلقات و برتریجویی که با اهداف و تعالی انسانی تناسب

ندارند ،میداند .برای اثبات این فرضیه ،این پژوهش اصول و مبانی همگرایی را از منظر قرآن
موردبررسی قرار خواهد داد.

 -1دین و روابط بینالملل

از قرارداد وستفالي( )1648تحليلگران سياست بینالملل و دیپلماتها بر روی اتحاد و

برخورد ميان ملت -کشورهای حاكم تأکید داشتهاند كه در آن کشورها بر اساس منافع ملي
عمل میکنند؛ در اين ميان دين تنها به امور شخصي و حیطههای ايدئولوژي محدودشده
بود .آثار نظام وستفالي در نظام عمدت ًا اروپايي جنگ اول جهاني بهخوبی هويدا است .در

پايان جنگ جهاني دوم پارادايم جنگ سرد باز بر اساس محوريت ملت  -كشورها شكل
گرفت؛ ولي نظام بینالملل پس از فروپاشي ديوار برلن دربرگیرنده مجموعه پيچدهتري از
بازيگران جهاني از جمله گروهبندیهای قومي و قبیلهای ،سازمانهایی بینالمللی و فرامرزی

و...میباشد .بعد از جنگ سرد و رشد فرايند جهانیشدن ،پارادايم جديدي در روابط بینالملل

بر محوريت دين و معناگرایی در نظام بینالملل شكل گرفت كه در این فرآيند(جهانیشدن)،
همچنین معادالت نظام جهاني از جايگاه ویژهای برخوردار هستند(ابراهیمی و دیگران:1389 ،

 .)15بازگشت دين به عرصه نظام بینالملل باعث شده تا اين موضوع از منظرهای گوناگون
و جدیدی موردمطالعه دانشگاهیان ،دانشپژوهان و صاحبنظران مختلف قرار گيرد .اسالم با

داشتن پارامترهای قدرتي مهم و تأثیرگذار در عرصه روابط بینالملل ،مهمترین دين مطرح در
اين مباحث فكري محسوب میشود( جانز والهود.)16 :1389،

در دهههای گذشته اصولگرایی ديني به عامل تأثیرگذاری مهمي هم در عرصه داخلي

وهم در عرصه بینالملل تبدیلشده است .دين سياسي شده جايگاه خود را در عرصه سياست

بینالملل پیداکرده است .بنيادگرايي باانگیزه ديني و تنازع بینالمللی بر روی موضوعات
حقوق بشري از جمله حقوق بشر ديني از همه بيشتر در موضوعات سياست بینالملل مطرح

میباشد .بهعالوه موضوعات و مسائل فرامرزي مانند حقوق بشر زنان و طرح كنترل موالید در
خانواده نيز داراي وجوه ديني هستند و موضوعاتي مانند تروريسم ،اصولگرایی ديني و اسالم
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اديان بزرگ و باألخص دين اسالم در ابعاد مختلف زندگي بشري(اقتصاد ،فرهنگ ،سياست) و
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سياسي با تأکید بيشتري موردمطالعه قرار میگیرند(سيمبرو قرباني شیخنشین.)31 :1389 ،

يورگن ماير پنج سناريو را براي آينده دين و سیاست ارائه میکند كه مثبتترین آن معالجه

سياست بهوسیله دين است ،و به اين تناقض اشاره میکند كه اگرچه دولتهای مدرن اغلب

ازلحاظ اخالقي فاسد دانسته میشوند و از لحاظ معنوي در خأل هستند ولي سكوالريسم بهوسیله
دين و ارزشهای آن تعديل میشود .براي نزدیکتر كردن دين و سیاست خطرات كمتري وجود
دارد تا اینکه وضعيت فعلي در مورد سكوالريسم باقي بماند(هانسون .)370 :1389 ،درمجموع،

به نظر میرسد که دین و بخصوص دین اسالم امروزه بهعنوان یکی از پارادایمهای اصلی
درصحنه روابط بینالملل تبدیلشده است که رویکرد آن از اهمیت برخوردار است.
-1-1اسالم و روابط بینالملل

قبل از ظهور اسالم ،رقابت امپراطوریهای جهانی بخصوص رقابت امپراطوری ساسانی

و روم ،پویاییهای سیاسی بخش وسیعی از گستره جهانی را شکل میداد؛ اما با ظهور
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اسالم ،ماهیت تعامالت جهانی بهطور فزایندهای تغییر نمود .حضرت محمد (ص) پس از
بعثت ،از هدفمندی حیات ،از برابری انسانها در خلقت و پیشگاه الهی ،یکسانی آنان در
پیشگاه حکومت ،بطالن و نفی امتیازها و تفاخرات قومی و نژادی ،قسط و عدل و ...سخن

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

میگفت(چلونگر .)1380:132،دوران بیستوسهساله رسالت پیامبر(ص) را میتوان به دو
دوره تقسیم کرد:

الف -دوره ملتسازی :در این دوره پیامبر در مکه اقامت داشتند و سیزده سال نبوت را

در برمیگیرد .شالودههای اساسی اخالقی و اعتقاد امت اسالمی با پشتوانه عظیم آیات الهی

در قالب آیات مکی شکل گرفت.

ب -دوره دولتسازی :خاتمه دوره تکوین ملتسازی و پایان سیزده سال دعوت

در شرایط ناامن و تهدید و فرارسیدن عصر «یسر» وظایف و اقدامات نوینی را در مقابل
پیامبر(ص) و مسلمانان قرارداد .پیامبر اکرم(ص) بهوضوح میدانست که یثرب بهعنوان یک

دولت اسالمی ،بهزودی از سوی عوامل بیرونی و درونی تهدید خواهد شد(زرگری نژاد،
)28-25 :1381؛ اما بعد از وفات پیامبر (ص) همچنان اسالم بهعنوان یک عنصر حیاتی در

تعامالت جهانی نقشآفرین بود و امروزه نیز بهعنوان یک پاردایم مسلط درصحنه روابط

بینالملل محسوب میشود.

همچنین ،طليعه انقالب اسالمي ايران كه در قالب يك حركت مردمي و ناب شكل گرفت

و با تکیهبر ارزشهای اسالمي خواستار ايجاد شكل جديدي از روابط ميان ملل جهان بود

نهتنها نقطه عطفي در تاريخ تحوالت ايران بلكه نقطه عطفي در همه جهان محسوب میشود.
احياي اسالم مهمترین ثمره انقالب اسالمي ايران است .با اين حركت عظيم ،جهان اسالم
پويايي نويني يافت كه پس از مدتي آثار آن بهخوبی در لبنان ،افغانستان ،تركيه ،الجزاير ،عراق

و سایر كشورهاي اسالمي بهخوبی احساس میشد .تفکر بازگشت به اسالم ناب جوهره تفكر
همه اين حرکتها محسوب میشود(سيمبر و قرباني شیخنشین.)262 :1389 ،اسالمگرایی
بهعنوان يك حركت تأثيرگذار و قدرتمند در خاورمیانه از جايگاه و نقش مهمي در روند
تحوالت بینالمللی بهویژه طي سالهای اخير برخوردار بوده است .گستره فكري و عملياتي

حرکتهای اسالمي بهقدری وسيع است كه نمیتوان همه اين حرکتها را در يك چارچوب
قرار داد .بين حرکتها اشتراكات فكري و عملیاتی زيادي وجود دارد و عامل همه آنها

اسالم است ،ولي تفاسير متفاوت از اسالم سبب تفاوتهایی ميان آنها شده است(پوراحمدي،
 .)716 :1389اسالمگرایی عمدت ًا به پدیدهای اطالق میشود كه در آن از ديدگاه ايدئولوژيك
اسالمي در حيطه موضوعات اجتماعي و سیاسی استفاده میگردد .در اين ميان نمیتوان

اين گروهها در جهان اسالم در حاشيه هستند و این موضوع توسط برخي از انديشمندان

اسالمي نيز مطرحشده است .درواقع اسالم سياسي آن جريان غير خشونتآمیزی میباشد كه

خواهان شکلگیری نظام داخلي و بینالمللی با توجه به ارزشهای ديني -اسالمي و به شيوه
مسالمتآمیز میباشد(ابراهیمی و دیگران.)17 :1389 ،

 -2رویکرد قرآنی به تفرقه و واگرایی در جوامع و امت اسالمی

همانطور که ذکر شد ،وحدت و همگرایی در میان جامعه بشری بر مبنای دین الهی از جایگاه

ویژهای در اسالم برخوردار است تا جایی که در سراسر قرآن کریم ،آیههای متعددی وجود
دارد که بر ارزش واال و اهمیت همگرایی و زشتی اختالف و تفرقه در میان مسلمانان ،تأکید
دارد .از جمله ،قرآن میفرماید:

«[خداوند] آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود و آنچه را بر تو وحى
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گروههای تندرو و راديكال را در جهان اسالم در قالب اسالم سياسي تجزیهوتحلیل كرد بلكه
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فرستاديم و به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش كرديم اين بود كه :دين را برپا داريد و در

آن تفرقه ايجاد نكنيد؛ و بر مشركان گران است آنچه شما آنان را به سويش دعوت میکنید».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 میکنند ،یعنی به همه پیامبران در طول تاریخ سفارش شده است که
امت خود را بهاتفاق و اتحاد دعوت كنند ،زیرا اتفاق و اتحاد آنها برای دشمنانشان سخت و

گران است و اختالف آنها باعث خوشايند دشمنان است و اقامه دین تنها با حفظ وحدت
است.

در این راستا ،خداي سبحان درباره اوصاف بهشتيان در قرآن ميفرمايد« :ما هرگونه كينه

و دشمني را از دلهای آنان زدوديم»2

همچنین ،قرآن مسلمانان را از تنازع و آثار شوم آن نهي فرموده است ،چون تنازع ،ضعف
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و سستي ميآورد و با آمدن فشل و ضعف ،عزت و شكوه آنان از بين ميرود ،بنابراين گرچه

حفظ وحدت و تفرقهشكني كاري بسيار دشوار است ،اين دشواري را بايد تح ّمل كرد ،چون
خدا با صابران است و سرانجام در پرتو صبر و استقامت موفق خواهند شد( 3جوادی آملی،

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

،1389ج ،10ص )292

قرآن کریم ،اختالف و تفرقه را در رديف عذابهاي آسماني و صاعقهها و زلزلهها قرار

داده است و در این راستا میفرماید« :بگو،او تواناست كه از باالى سرتان يا از زير پاهايتان
عذابى بر شما بفرستد يا شما را گروهگروه به هم اندازد [و دچار تفرقه سازد] و عذاب بعضى
از شما را به بعضى [ديگر] بچشاند .بنگر ،چگونه آيات [خود] را گوناگون بيان مىكنيم باشد

كه آنان بفهمند.»4

برپايه استدالل قرآن ،افراد جامعه خردورز باهم اختالف ندارند ،چنانکه ممكن نيست اهل

اختالف ،خردورز باشند .در این راستا قرآن میفرماید[« :آنان ،بهصورت] دستهجمعی ،جز
َ َ
وحا َو ال َّ ِذى أَ ْو َح ْينَا إِل َ ْي َ
ين َو َل
يمواْ الدِّ َ
صى ب ِ ِه ن ُ ً
يسى أ ْن أقِ ُ
ك َو َما َو َّص ْينَا ب ِ ِه إِبْ َرا ِه َ
وسى َو ِع َ
يم َو ُم َ
َ .1ش َر َع ل َ ُكم ِّم َن الدِّ ينِ َما َو َ
ِ
ين َما تَ ْد ُعو ُه ْم إِل َ ْيه(شوری.)3 /
لى ال ْ ُم ْش ِر ِك َ
تَتَف ََّرقُواْ فِي ِه ك ُ
َبر َع َ
 .2ون َ َزعنا ما في ُصدو ِر ِهم ِمن ِغ ّل (اعراف)43/
ّ
 .3وأطيعوا ّ
الصاب ِرين(انفال)46/
ريح ُكم واصبِروا َّ
ورسول َ ُه والتَنا َزعوا فَتَ َ
إن الل َم َع ّ
فشلوا وتَذ َه َب ُ
الل َ
ْ
َ
 .4ق ُْل ُهو ال ْ َقا ِدر َع َ
س ب َ ْع ٍ
ض
تح ِت أَ ْر ُجلِ ُك ْم أَ ْو يَ ْلب َِس ُك ْم ِشيَ ًعا َو يُ ِذ َ
لى أن يَ ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم َعذَ ابًا ِّمن ف َْوقِ ُك ْم أ ْو ِمن َْ
كم بَأ َ
َ
يق ب َ ْع َض ُ
ُ َ
الْيَ ِ
ُ
صر ُف ا َ
ات ل َ َعلَّ ُه ْم يَ ْف َق ُهون(انعام)65/
انظ ْر ك َْي َف ن ُ َِّ

در قريههايى كه داراى استحکاماتاند ،يا از پشت ديوارها ،با شما نخواهند جنگيد .جنگشان
ميان خودشان سخت است .آنان را متّحد مىپندارى و [لى] دلهایشان پراكنده است ،زيرا آنان
مردمانیاند كه نمىانديشند .»1بنابراين ،كسي كه در تحليل مسائل علمي و نظري زمينه نزاع و

اختالف را فراهم ميكند ،عقل نظري ندارد ،چون قرآن كريم راه اختالف را بسته است و اگر
پس از فهميدن حقيقت از هوا و هوس دست برنمیدارد ،عقل عملي ندارد ،چون خداوند از

پيروي هواهاي نفساني نهي كرده است (جوادی آملی،1389 ،ج ،10ص .)288

همچنین ،زشتی اختالف و تفرقه را از کالمی که از حضرت علی (ع) در نهجالبالغه درباره

فرشتگان نقلشده متوجه میشویم« :فرشتگان درباره پروردگار خويش براثر وسوسههاي

شيطاني اختالف نكردهاند و به سبب رفتار بد راه تفرقه را پيشه خويش نساختهاند ،كينهها و
حسدها در دلشان راه نداشته و عوامل شك و ترديد و خواهشهاي نفساني آنان را از يكديگر

جدا نساخته و افكار گوناگون آنان را به تفرقه نكشانده است» (دشتی.) 116 :1394،
 -3جایگاه و ارزش اتحاد در مبانی و اصول قرآنی

همانطور که ذکر شد ،خداوند سبحان درجاهای مختلف قرآن کریم ،مسلمانان را از تفرقه و
قرآن برخوردار است .درواقع ،قرآن کریم الفت بین دلهای مؤمنان را به خدا نسبت میدهد،

یعنی اتحاد بین دلها کار خداست .در این راستا ،خداوند در قرآن میفرماید؛ «و دلهای آنها
را باهم الفت داد ،اگر تمام آنچه را روى زمين است صرف مىكردى كه ميان دلهای آنان

الفت دهى ،نمىتوانستى؛ ولى خداوند در ميان آنها الفت ايجاد كرد ،او توانای شکستناپذیر

و حكيم است».2

از دیدگاه قرآن ،شیطان میخواهد بین مردم دشمنی و نفرت و اختالف ایجاد کند ،چون

میفرماید« :و جز اين نيست كه شيطان مىخواهد با شراب و قمار ،ميان شما دشمنى و كينه
ايجاد كند و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد .پس آيا شما دست برمىداريد؟»3

ْ
َ
تى ذَال ِ َ
ك ب َِأن َّ ُه ْم
تح َسبُ ُه ْم َج ِم ًيعا َو قُ ُلوب ُ ُه ْم َش َ
مح َّصنَ ٍة أ ْو ِمن َو َرا ِء ُج ُد ِر بَأ ُس ُهم ب َ ْينَ ُه ْم َش ِدي ٌد َ
َ .1ل يُ َقاتِ ُلون َ ُك ْم َج ِم ًيعا إ َِّل فىِ ق ًُرى َُّ
ق َْو ٌم َّل يَ ْع ِق ُلون(حشر )14
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ين قُ ُلوبه ِْم ل َ ْو أَن َف ْق َت َما فىِ ال ْر ِ
ْت ب َ ْ
َ .2و أَل َّ َف ب َ ْ
يم (انفال)63/
ض َجم ًيعا َّما ألف َ
ين قُ ُلوبِه ِْم َو َلك َّن الل أل َف ب َ ْين َه ْم إِن َّ ُه َعزِي ٌز َحك ٌ
ِيد الشَّ ي َط ُ َ
الخم ِر َو الْميس ِر َو يَ ُص َّدكُم َعن ِذ ْك ِر َّ
الص َلو ِة فَ َه ْل أَنتُم
الل ِ َو َعنِ َّ
اء فىِ ْ ْ
ان أن يُوقِ َع ب َ ْينَ ُك ُم ال ْ َع َد َاو َة َو الْبَ ْغ َض َ
َْ
 .3إِن ََّما يُر ُ ْ
ْ
ون (مائده)91/
ُّمنت َُه َ
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تنازع بازداشته است .درنتیجه ،به نظر میرسد که اتحاد از جایگاه واالیی در اصول و مبانی
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همچنین ،خداوند پسازاین که مؤمنان را به اتحاد و صلح فرامیخواند ،آنان را از پيروي
گامهای شيطان نهي ميكند ،پس تفرقه و اختالف ،راه ِ شيطان است .در این زمینه قرآن
میفرماید« :اى كسانى كه ايمان آوردهايد بدون هيچ اختالفى همگى تسليم خدا شويد و زنهار
گامهای شيطان را پيروى مكنيد كه او براى شما دشمنى آشكار است.»1

برخی از فقها بر این باورند كه اصل اختالف در دين به منافقان منتهي ميشود (جوادی

آملی :1389،ج  ،15ص  .)303میتوان این مطلب را از آیهای از قرآن استنباط کرد،که

میفرماید[« :گروهى ديگر از منافقان] كسانى هستند كه مسجدى ساختند براى زيان [به
مسلمانان] و [تقويت] كفر و تفرقهافكنى ميان مؤمنان و كمينگاه براى كسى كه از پيش باخدا
و پيامبرش مبارزه كرده بود ،آنها سوگند ياد مىكنند كه ،جز نيكى و خوبی نخواستهایم ،ا ّما
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خداوند گواهى مىدهد كه آنها دروغگو هستند.»2
از دیدگاه برخی از مفسران ،از آیات (بقره213:؛ شوری )14:میتوان اینگونه برداشت کرد
که گاهی برخی عالمان دینی که تقوای الهی ندارند ،از روی ظلم و حسد و ریاستطلبی و
پیروی شیطان ،منشأ اختالف در دين میشوند و همه مكتبها و مذاهب غير الهی ،همچون
وهابيت و بهائيت ،ساخته و بافته عالمان ریاستطلب است (جوادی آملی.)115 :1386،
بر اساس آیات قرآن کریم ،فرعون پیرو شیطان و همه آنها که مانند او هستند ،با ایجاد
اختالف و تفرقهافکنی مردم را فرقهفرقه میکنند تا آنها وحدت كلمه نداشته باشند و یکدل
و یکجهت نباشند تا نتوانند بر او بشورند و عليه او قيام نمایند؛ و این ویژگی همه مستکبران
است كه چون مىخواهند قدرت خود را گسترش داده و سلطنت خود را تقويت كنند ،اين
نقشه را به كار مىبرند.در این راستا ،قرآن میفرماید« :فرعون در زمين برترىجويى كرد و اهل
آن را به گروههاى مختلفى تقسيم نمود گروهى را به ضعف و ناتوانى مىكشاند ،پسرانشان را
سر مىبريد و زنانشان را [براى كنيزى و خدمت] زنده نگه مىداشت او بهیقین از مفسدان بود.»3
پس برخالف دیدگاه برخیها ،مذهب در ميان بشر ايجاد اختالف نكرده و خونریزیهای

فراوانى در طول تاريخ ببار نیاورده است ،مذهب هميشه عامل وحدت و يكپارچگى در محيط
الس ْل ِم كَافَّ ًة َو ال تَتَّب ُِعوا ُخ ُط ِ
بين ( بقره)208/
آمنُوا ا ْد ُخ ُلوا فِي ِّ
وات الشَّ ْيطانِ إِن َّ ُه ل َ ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ٌ
 .1يا أَيُّ َها ال َّ َ
ذين َ
ار َب َّ
اللَ َو َر ُسول َ ُه ِمن ق َْب ُل َو لَيَ ْحلِف َُّن إ ِْن أَ َر ْدنَا
ين اتخَّ ذُ واْ َم ْسجِ ًدا ِض َر ًارا َو ُكف ًْرا َو تَ ْفرِي َقا ب َ ْ
ين ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َ .2و ال َّ ِذ َ
ين َو إ ِْر َصا ًدا ل ِّ َم ْن َح َ
َّ
ُ
ِ
نى َو الل يَش ْه ُد إِن َّه ْم ل َ َكاذبُون (توبه)107/
إ َِّل ال ْ ُح ْس َ
َ
َ
 .3إ َِّن فِر َع ْو َن َع َل فىِ ْ َ
ال ْر ِ
ين
اء ُه ْم إِن َّ ُه ك َا َن ِم َن ال ْ ُمف ِْس ِد َ
اء ُه ْم َو يَ ْستَ ْحىِ ن ِ َس َ
ض َو َج َع َل أ ْه َل َها ِشيَ ًعا يَ ْستَ ْض ِع ُف َطائ َف ًة ِّمن ُْه ْم يُذَ ب ِّ ُح أبْنَ َ
ْ
(قصص)4/

خود بوده ،همانگونه كه در مورد اسالم و قبايل حجاز و حتى اقوام خارج از جزيره عرب

تحقق يافت و به اختالفات پايان داد و امت واحدى ساخت.

از دیدگاه قرآن ،یکی از کارهای شیطانی که باعث اختالف میشود ،خود را برتر دانستن از

دیگران بهواسطه نژاد ،زبان ،مال و مقام و غیره است .انسانها در گروهها و قبیلههای گوناگون
آفریدهشدهاند تا شناسنامه طبیعی آنها باشد(.حجرات )13/رنگها و زبانهای مختلف

انسانها ،آیه و نشانه قدرت خداوند است(روم )22/انسانها دارای استعدادها و سرمایههای

متفاوتاند 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 آنهم نزد خداوند(.حجرات.)13/

همچنین ،قرآن کریم مؤمنان را برادر یکدیگر میداند و از آنها میخواهد تا بین برادرانشان

صلح و آشتی برقرار نمایند( .حجرات )10 :از امام علی (ع) نقلشده که فرمودهاند« :شما بر

اساس دين خدا باهم برادريد؛ چيزي جز دشمني درون و بدي نيّت ،شما را از هم پراكنده
نكرده است( ».دشتی)152 :1394،

رسول اكرم (ص) هنگام ورود به مدينه مسلمانان را دوبهدو درراه خدا برادر يكديگر كرد:

 -4اسالم و روابط با جوامع غیر اسالمی

اسالم دين صلح و آشتی و نیکی کردن و مهربانی و زندگي مسالمتآميز با همه مردم جهان
است(.جوادی آملی :1389،ج ،20ص  )103اصل 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 )3545 :1412 ،قرآن كريم ،نهتنها مسلمانان را به اتحاد با یکدیگر دعوت

ميكند بلكه آنها را به همگرایی و وحدت جهانشمول فرامیخواند.

قرآن کریم ،برای ایجاد مهربانی و زندگی بدون دشمنی و درگیری به جنبههای مشترک

و وحدت توجه میدهد ،به توحید و یکتاپرستی که سخن مشترک اهل کتاب و مسلمانان
است فرامیخواند تا با توجه به جنبههای مشترک ،آشتی و مهربانی افزون و دشمنیها کاهش
یابد .در این راستا قرآن میفرماید« :بگو،اى اهل كتاب بياييد بهسوی سخنى كه ميان ما و شما
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(مجلسی )336 :1403،و با ايجاد عقد اخوت ميان مسلمانان و بين خود و حضرت علی (ع)
و نيز ميان دو قبيله «اُوس» و «خزرج» ،اتحاد و هماهنگي را تحقق بخشيد.

فصلنامه علمی -پژوهشی

يكسان است كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم و بعضى از ما

بعضى ديگر را سواى خدا به پرستش نگيرد .اگر آنان رویگردان شدند بگو شاهد باشيد كه
ما مسلمان هستيم.»1

از نظر قرآن ،دين نزد خدا تنها اسالم است(آلعمران )19 :و نبوت جز به يك دين دعوت

نمىكند و آن دين توحيد است ،پس بشر امتى است واحده و داراى ربى واحد است و آن
اهلل َّ
جل جالله است (انبیا )92 :و دارای دين واحد و آن دين توحيد است كه در آن تنها خدا
عبادت مىشود .دعوت الهى همين است و بس ولیکن مردم اين دين واحد را قطعهقطعه

كردند (انبیا )93:پس آنچه رايج است ،ادياني مانند يهوديت ،مسيحيت و اسالم است كه داراي
اصول مشترك فراواناند كه اگر همه موحدان عالم حول آن اصول مشترك گرد آيند ،بسياري

از عقايد شرکآلود ،مانند تثليث ،وثنيت و رفتارهاي ظالمانه اجتماعي رخت بر خواهد بست.
قرآن كريم حتی مسلمانان را از رابطه مسالمتآميز و نيكي و عدالت با كافران و مشركاني
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كه به جامعه اسالمي ضرري نميرسانند نهي نميكند .در این زمینه قرآن میفرماید« :خدا شما
را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دين با شما پيكار نكردند و از
خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى نمىكند چراکه خداوند عدالتپيشگان را دوست دارد.»2
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اين آيه روشنکننده يك حكم كلى درباره معامله مسلمانان با غیرمسلمانان است و آن

اينكه اگر غیرمسلمانان ضررى به مسلمانان نرسانده و به فكر ضرر و توطئه برعلیه آنان نيستند،

مسلمانان مىتوانند با آنها خوب باشند و نيكى كنند (قرشی.)124 :1377 ،

همچنين قرآن در جاي ديگر ،صلح و سازش بين دولت اسالمي و دولت كفر را مطرح

كرده و ميفرمايد« :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 داناست»3؛ و از قرآن میتوان استنباط کرد که اين

پذيرش صلح در صورتي است كه کافران به مسلمانان تهاجم و حملهاي نداشته باشند؛ زيرا

اگر آنان حمله كرده و بعضي از مسلمانان را بکشند و اموالشان را به غارت ببرند ،وظيف ه

مسلمانان مبارزه است ،نه صلح .دراینباره قرآن میفرماید« :پس هرگز سست نشويد و
ِلى َكلِم ٍة سوا ِء بينَنَا و بينَ  َ
َّ
 .1ق ُْل يَ َأ ْه َل ال ْ ِكتَ ِ
شر َك ب ِ ِه َش ْيا َو َل يَتَّ ِخذَ ب َ ْع ُضنَا ب َ ْع ًضا أَ ْربَابًا ِّمن
اب تَ َعال َ ْواْ إ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
كم أ َّل ن َ ْعبُ َد إ َِّل اللَ َو َل ن ُ ْ
َ
ُدونِ َّ
ون (آل عمران)64/
الل ِ فَإِن تَ َول َّ ْواْ فَ ُقولُواْ ْاش َه ُدواْ ب ِأن َّا ُم ْسلِ ُم َ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
يح ُّب ال ْ ُم ْقسطين
َّ .2ل يَ ْن َه ُ
ين ل َ ْم يُ َقات ُلوك ُْم فىِ الدِّ ينِ َو ل َ ْم ُْ
ئكم ُ الل َعنِ الذ َ
برو ُه ْم َو تُ ْقسطواْ إِلَي ْه ْم إِ َّن الل ُ
يخر ُِج ُ
وكم ِّمن ديَا ِرك ُْم أن تَ َّ
(ممتحنه)8/
َّ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ِ
يع ال ْ َعلِيم (انفال)61/
م
الس
و
ه
ه
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َ .3و إِن َجنَ ُ
ُ ُ َ َّ ُ
َّ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ

[دشمنان را] به صلحی [که برای شما ذلتبار است] دعوت نكنيد درحالیکه شما برتريد و

خداوند با شماست و چيزى از [ثواب] اعمالتان نمیکاهد.»1

همچنین در بعد سیره حکومت اسالمی ،امام علی(ع) در نامهاي به مالك اشتر ،به

موضوع محبت انساني اشارهکرده و میفرمایند« :اي مالك ،رحمت و محبت و لطف بر مردم
جامعه را به قلبت بفهمان و براي آنان درندهاي خونخوار مباش كه خوردن آنان را غنيمت

بشماري؛ زيرا مردم دو دستهاند :يا برادر ديني تو هستند يا همانند تو در آفرینش میباشند».
(دشتی) 402 :1394،

از دیدگاه فقهای اسالمی نیز ،هنگامیکه كافر با مسلمان زندگي مسالمتآميز دارد،

مسلمان حق تعرض به او را ندارد( .جوادی آملی :1389،ج ،20ص  )105يعني كافرانی كه

به همزيستي در كنار مسلمانان رغبت داشتند و بيطرف بودند و زندگي مسالمتآميز را پيش

نهادند شما نيز بپذيريد .در این راستا خداوند در قرآن میفرماید« :پس اگر [برخی کافران] از
شما كناره گرفتند ،نه با شما شدند و نه با دشمن شما و اطاعت و تسليم عرضه كردند ،خدا

براى شما عليه آنها تسلطى نگذاشته است.»2

قرآن کریم وقتی به همگرایی و صلح و نیکی و زندگی مسالمتآمیز با غیرمسلمانانی که

و آشتى درآييد و از گامهای شيطان ،پيروى نكنيد كه او دشمن آشكار شماست.»3
اين آيه به مؤمنان میفرماید که در ِسلم وارد شوندِ ،سلم هرچند مشتقات فراوان از مجرد

و مزيد دارد؛ ليكن جامع همه آنها سالمت از آسيب نقص و آفت عيب اعم از ظاهري و
باطني است(.راغب ) 421 :1412،برخی ِسلم را به معنای اسالم گرفتهاند ،یعنی به کلیت اسالم
وارد شوید و غیر اسالم را با آن مخلوط نکنید(.قرطبی :1364،ج ،3ص 22؛ حقی بروسوی،

بی تا.)325 :

عالمه طباطبایی داخل شدن در ِسلم را به معنای تسلیم شدن در برابر امر خدا و رسول و

َّ
الس ْل ِم َو أَنتُ ُم ْ َ
ِكم أَ ْع َمال َ ُكم (محمد)35/
ِلى َّ
ال ْع َل ْو َن َو اللُ َم َع ُك ْم َو لَن يَتر ُ
 .1ف ََل تَ ِهنُواْ َو تَ ْد ُعواْ إ َ
َ
َّ
ُ
ِ
كم َع َلي ْه ْم َسب ًِيل (نساء)90/
الس َل َم ف ََما َج َع َل الل ل َ ُ
 .2فَإِنِ ا ْعت َزلُوك ُْم فَ َل ْم يُ َقات ُلوك ُْم َوأل ْ َق ْواْ إِل َ ْي ُك ُم َّ
 .3بقره208/
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تعدی و تجاوز به حقوق مسلمانان ندارند ،فرمان میدهد ،معلوم است که بر همگرایی و آشتی
الس ْل ِم
ين َء َامنُواْ ا ْد ُخ ُلواْ فىِ ِّ
مسلمانان تأکید بیشتری دارد .همانگونه که قرآن میفرماید« :يَ َأيُّ َها ال َّ ِذ َ
َكافَّ ًة َو َل تَتَّبِ ُعواْ ُخ ُط َو ِ
الش ْي َط ِ
ان إِن َّ ُه ل َ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبِينٌ اى كسانى كه ايمان آوردهايد همگى در صلح
ات َّ
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چونوچرا نکردن در دین خدا دانستهاند که این مطلب به وحدت دینی میانجامد و اختالف،
نتیجه رها کردن راه خدا و پیروی از هوای نفس است .مراد از پيروى خطوات شيطان،در این
آیه ،پيروى او است در دعوتهایی كه بهعنوان دين مىكند و باطلى را كه بیگانه از دين است

زينت داده و نام دين بر آن مىگذارد و انسانهای جاهل هم بدون دليل آن را مىپذيرند .با
ورود در ِسلم و بسنده كردن به دين خدا در انديشه و رفتار ،وحدت و سعادت دنيا و آخرت
تأمين ميشود و با خروج از ِسلم و تصرف درآیات الهي وحدت ديني ازهمگسسته و سعادت
دنيا و آخرت از بین میرود( .طباطبایی :1375 ،ج ،2ص .)101

فیض کاشانی نیز سلم را به معنای تسلیم شدن و اطاعت میداند(.فیض کاشانی:1373،
 ) 242فخر رازی گفته ،اصل کلمه ِسلم از انقیاد و اطاعت است و اسم ِسلم به معنای صلح

و ترک جنگ بیشتر به کار میرود چون در صلح هرکدام از دو طرف مطیع طرف مقابل شده
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84

و با او درگیر نمیشود(.فخر رازی )352 :1420،آقای جوادی آملی بر این استدالل است که
تعرض به امنيت ،آزادي،
ِسلم از لحاظ فقه اللغه به معناي انقياد ،طاعت ،صلح ،مسالمت و عدم ّ
استقالل سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و مانند آن است و كاربرد قرآني آن نيز همان معناي معهود
لغوي است .منظور از « ِسلم» در اين آيه ،صلح و سازش و اتحاد و برادري در حوزه اسالمي

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

ميان مسلمانان و مؤمنان است؛ نه دعوت به اسالم( .جوادی آملی :1389 ،ج ،10ص )269
آقای مکارم نیز ِسلم را به معنى صلح و آرامش گرفتهاند( .مکارم :1374 ،ج ،2ص )81
بحبلِ َّ
الل ِ َج ِم ًيعا َو َل تَ َف َّرقُوا و همگى بهوسیله
در آیه دیگری قرآن میفرمایدَ :
«و ا ْعتَ ِص ُمواْ ِ ْ
حبل خدا خويشتن را حفظ كنيد و متفرق نشويد .»1حبل َّ
الل همان قرآن و رسول خدا (ص)
است .قرآن همانطور كه فرد را بر تمسك به كتاب و سنت سفارش مىكند به مجتمع اسالمى

نيز دستور مىدهد كه به كتاب و سنت معتصم شوند(.طباطبایی :1375،ج ،3ص )369
 -5بایدهای رفتاری همگرایی از منظر قرآن

 - 5-1رفتار زیبا 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
 .1آل عمران103/

و اختالف را افزایش میدهد .قرآن درباره رفتار زیبای پیامبر گرامی اسالم (ص) با مردم
میفرماید« :فَبِما َر ْحم ٍة ِم َن َّ
الل ِ ل ِ ْن َت ل َ ُه ْم َو ل َ ْو ُك ْن َت ف ًَّظا غ َ
َليظ ال ْ َق ْل ِب َ
ك به مرحمت
النْفَضُّ وا ِم ْن َح ْول ِ 
َ

خدا بود که با خلق مهربان گشتی و اگر تندخو و سختدل بودی مردم از ِگرد تو متفرق
میشدند.» 1

فظ در لغت به معنى كسى است كه سخنانش تند و خشن است و غليظ القلب به كسى
ميگويند كه سنگدل مىباشد و عم ً
ال انعطاف و محبتى نشان نمىدهد پس اين دو كلمه گرچه

هر دو به معناى خشونت است اما يكى غالب ًا در مورد خشونت در سخن و ديگرى در مورد

خشونت در عمل به كار مىرود( .مکارم :1374،ج ،3ص  ) 141چون پیامبر(ص) مظهر رأفت
و رحمت خداوند است پس نه جفاكار بود و نه سنگدل ،بلكه به فضل الهي رفتاري سرشار
از عطوفت داشت ،ازاینرو مردم به او دل بستند و وي را رها نكردند.

«و قُل ل ِّ ِعبَا ِدى
خداوند در قرآن به بندگانش دستور میدهد که بهترین سخن را بگویندَ :
يَ ُقولُواْ الَّتىِ ِه َى أَ ْح َس ُن »2و معناى عبارت الَّتِي ِه َي أَ ْح َس ُن كلماتى است كه احسن و از نظر

مشتمل بودن بر ادب و خالى بودن از خشونت و ناسزا و توالى فاسده ديگر ،نيكوتر باشد.

مجادله وقتى نيكو به شمار مىرود ،كه با درشتخویی و طعنه و اهانت همراه نباشد و با

نرمى و سازش همراه باشد ،دیگر اینکه هر دو عالقهمند به روشن شدن حق باشند و درنتیجه

هر دو با كمك يكديگر حق را روشن سازند و لجاجت و عناد به خرج ندهند؛ و مراد از
ستمگران اهل كتاب به قرينه سياق اين است كه ،معاند نباشد و نرمى و مالطفت در سخن را
حمل بر ذلت و خوارى نكند( .طباطبایی :1375،ج ،16ص )138

در دعوت دیگران بهسوی پروردگار نیز باید از موعظه حسنه و جدال احسن استفاده کرد:
ِلى َسبِيلِ َرب ِّ َ
الح َسنَ ِة َو َج ِدل ْ ُهم بِالَّتىِ ِه َى أَ ْح َس ُن 4مردم را با حكمت و
«ا ْد ُع إ َ
الح ْك َم ِة َو ال ْ َم ْو ِع َظ ِة ْ
ك بِ ْ
 .1آل عمران159/
 .2اسراء53/
 .3عنکبوت46/
 .4نحل125 /
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«و
(طباطبایی :1375،ج ،13ص  )118حتی با اهل کتاب نیز باید به نیکوترین وجه جدال کردَ :
تج ِدلُواْ أَ ْه َل ال ْ ِكتَ ِ
ين َظ َل ُمواْ ِم ْن ُهم3 با اهل كتاب جز به روشى كه
اب إ َِّل بِالَّتىِ ِه َى أَ ْح َس ُن إ َِّل ال َّ ِذ َ
َل ُ
از همه نيكوتر است مجادله نكنيد ،مگر كسانى از آنان كه ستمگرند».
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اندرز نيكو به راه پروردگارت بخوان و با بهترين شيوه با آنان مجادله كن» .یکی از ویژگیهای

موعظه حسنه خوشاخالقی و رعایت ادب و احترام است .و از خصوصیات جدال احسن،
این است که از کالم زشت و بیادبی اجتناب کرده و به مقدسات طرف مقابل توهین ننماید
و او را به دشمنی و لجبازی وادار نکند( .طباطبایی :1375،ج ،12ص .)372

قرآن حتی از دشنام به بتهای بتپرستان ،نهی مینماید و میفرماید« :و [شما مؤمنان]

به آنچه مشرکان غیر از خدا میخوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا

را دشنام دهند .اینچنین ما عمل هر قومی را در نظرشان زینت دادهایم ،سپس بازگشت آنها

بهسوی پروردگارشان است و خدا آنان را به کردارشان آگاه میگرداند.»1از عموم تعليلى كه
جمله َكذل ِ َ
ك َزيَّنَّا ل ِ ُك ِّل أُ َّم ٍة َع َم َل ُه ْم آن را افاده مىكند نهى از هر كالم زشتى نسبت به مقدسات
دينى استفاده مىشود (طباطبایی :1375،ج ،7ص .)315

در نهجالبالغه مىخوانيم كه على(ع) به جمعى از يارانش كه پيروان معاويه را در ايام جنگ
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صفين دشنام مىدادند مىفرمايد« :من خوش ندارم كه شما دشنام دهنده باشيد ،اما اگر کردارشان

را توصیف و حاالت آنان را بازگو میکردید ،به سخن راست نزدیکتر و عذر پذیرتر بود».
(دشتی)304 :1394،

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

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 میکند پس نهی از تعدی به برادران ایمانی واضح است.

در این راستا ،خداوند در قرآن میفرماید« :اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،همواره براى خدا
قيام كنيد و از روى عدالت ،گواهى دهيد .دشمنى با جمعیتی ،شما را به گناه و ترك عدالت

نكشاند .عدالت كنيد ،كه به پرهيزگارى نزدیکتر است و از [معصيت] خدا بپرهيزيد ،كه او
ازآنچه انجام مىدهيد ،باخبر است.»2

درمجموع میتوان استدالل کرد که از دیدگاه قرآن نبايد كينهها و عداوتهای قومى و

تصفیهحسابهای شخصى مانع از اجراى عدالت و موجب تجاوز به حقوق ديگران گردد،
َّ
َّ
ير ِع ْل ٍم كَذَ ال ِ َ
ِلى َرب ِّهم َّم ْرجِ ُع ُه ْم فَيُنَبِّئُ ُهم
كل أُ َّم ٍة َع َم َل ُه ْم ثُ َّم إ َ
ك َزيَّنَّا ل ِ ُ
ين يَ ْد ُع َ
َ .1و َل تَ ُس ُّبواْ ال َّ ِذ َ
ون ِمن ُدونِ الل ِ فَيَ ُس ُّبواْ اللَ َع ْد َوا ب ِ َغ ْ
ب َِما ك َانُواْ يَ ْع َم ُلون (انعام)108/
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
لى أَ َّل تَ ْع ِدلُواْ ا ْع ِدلُواْ ُه َو أَق َْر ُب لِلتَّ ْق َوى َو ات َّ ُقواْ
َ
ع
م
َو
ق
ان
ن
ش
م
ك
ن
ِم
ر
ج
ي
ل
و
ط
س
ق
ل
ِا
ب
اء
د
ه
ش
ل
ين
م
ا
َّ
ين َء َامنُواْ كُونُواْ قَ َّو َ
 .2يَ َأي ُّها ال َّ ِذ َ
َُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ٍ َ َ
َّ
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ِير ب َِما تَ ْع َم ُلون(مائده)8/
اللَ إ َِّن اللَ َخب ُ

زيرا عدالت از همه اینها باالتر است .بغض و دشمنی با عدهای ،نباید مؤمنان را وادار کند که
برخالف عدل و قسط رفتار کنند .رعایت عدل واجب است حتی نسبت به دشمن .اگر نسبت

به كافر حق تعدي نداريد نسبت به مسلمان و مؤمن بهطریقاولی حق تعدي نداريد.
 - 5-2بخشش و گذشت

در آیاتی از قرآن کریم به بخشش و گذشت سفارش شده است .گذشت ،کینهها و

دشمنیها را کاهش میدهد و مانع اختالف و درگیری بین مردم میشود .بهعنوانمثال ،خداوند
در قرآن میفرماید« :و بندگان خداى رحمان کسانیاند كه روى زمين به نرمى گام برمىدارند
و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند بهمالیمت پاسخ مىدهند.»1

قرآن کریم از قاتل بهعنوان برادر صاحبان خون نام میبرد و میفرماید« :اى كسانى كه

ايمان آوردهايد ،درباره كشتگان بر شما قصاص مقرر شد ،آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر
بنده و زن در برابر زن .پس هر كس كه از جانب برادر خود عفو گردد بايد كه با خشنودى از

پى اداى خونبها رود و آن را به وجهى نيكو بدو پردازد .اين حكم ،تخفيف و رحمتى است

از جانب پروردگارتان و هر كه از آن سرباز زند ،بهره او عذابى است دردآور»2؛ و اگر قرآن

از صاحبان خون تعبير به برادران قاتل كرد براى اين بود كه حس محبت و رأفت آنان را به
ص .)432

یکی از ویژگیهای پرهیزکاران و نیکوکاران که خدا آنها را دوست دارد ،فروبردن خشم
اس َو َّ
ين َعنِ النَّ ِ
ين 3آنان كه
يح ُّب ال ْ ُم ْح ِسنِ َ
ين ال ْ َغ ْي َظ َو ال ْ َعافِ َ
«و ال ْ َك ِظ ِم َ
اللُ ُ
و گذشت از مردم استَ .

خشم خويش فرومىخورند و از خطاى مردم درمىگذرند .خدا نيكوكاران را دوست دارد».

كظم در لغت به معناى بستن سر مشكى است كه از آب پرشده باشد و بهطور كنايه در
مورد كسانى كه از خشم و غضب پر مىشوند و از اِعمال آن خوددارى مىنمايند بكار میرود.
فروبردن خشم بسيار خوب است اما بهتنهایی كافى نيست زيرا ممكن است كينه و عداوت

را از قلب انسان ریشهکن نكند ،در اين حال براى پايان دادن به حالت عداوت بايد كظم غيظ
ون َعلى ْ َ
ض َه ْونًا َو إِذَا َخ َ
ال ْر ِ
ون قَالُواْ َس َل ًما (فرقان)63/
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اع ب ِال ْ َم ْع ُروف َو أ َد ٌاء إِل َ ْيه بِإ ِْح َسانٍ ذَال َ
اب أليم(بقره)178/
تخف ٌ
ك َ
فَاتِّبَ ُ
ك فَ َل ُه َعذَ ٌ
 .3آل عمران 134/
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نفع قاتل برانگيزد و نيز بفهماند ،در عفو لذتى است كه در انتقام نيست (طباطبایی :1375،ج،1

فصلنامه علمی -پژوهشی

توأم با عفو و بخشش گردد ،لذا به دنبال صفت عالى خويشتندارى و فروبردن خشم ،مسئله
عفو و گذشت را بيان نموده است( .مکارم :1374،ج ،3ص )97

همچنین ،آیه دیگری از قرآن که به مسئله بخشش و انفاق اشاره مینماید و نشاندهنده

گستردگی مفهوم بخشش است میفرماید« :توانگران و آنان كه گشايشى در كار آنهاست،

نبايد سوگند بخورند كه به خويشاوندان و مسكينان و مهاجران در راه خدا چيزى ندهند.
بايد ببخشند و ببخشايند .آيا نمىخواهيد كه خدا شما را بيامرزد؟ و خداست آمرزندهای

بخشاینده.»1

جمعى از مفسران شأن نزولى نقل كردهاند و آن اينكه ،اين آيه درباره گروهى از صحابه نازل

شد كه بعد از داستان افك سوگند یادکردند كه به هیچیک از كسانى كه در اين ماجرا درگير

بودند و به اين تهمت بزرگ دامن زدند كمك مالى نكنند و در هيچ موردى با آنها مواسات

ننمايند ،آيه فوق نازل شد و آنها را از اين شدت عمل و خشونت بازداشت و دستور عفو
فصلنامه علمی -پژوهشی

88

و گذشت داد .اين شان نزول را قرطبى در تفسيرش از ابن عباس و ضحاك(،قرطبی:1364،

ج ،13ص  ) 207و مرحوم طبرسى از ابن عباس و غير او( ،طبرسی ) 210 :1372،ذيل آيات

موردبحث نقل كردهاند.

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

در تفاوت عفو و صفح گفتهشده ،عفو یعنی از مجازات کردن مجرم و گناهکار

بگذری .صفح یعنی به آن جرم و گناه توجه نکنی و روی خود را بهجانب دیگر بگردانی.

(مصطفوی) 248 :1360،

این آیه میآموزد که اگر مسلمانی دچار گناه و لغزشی شد ،نباید او را طرد نموده ،از همه

کمکها او را محروم ساخت ،بلکه باید او را بخشید همانگونه که بخشش خدا را دوست
داریم .خداوند غفور و رحیم و توبه پذیر است و از گناهان و بدیهای بندگان خود میگذرد،
همانگونه که در قرآن میفرماید« :و اوست كسى كه توبه را از بندگان خود مىپذيرد و از

گناهان درمىگذرد و آنچه مىكنيد مىداند .»2.البته از نگاه قرآن کریم ،مؤمنان نیز باید مظهر
این اخالق الهی باشند و از خطاکاران گذشت کنند و این کار جلوی دشمنیها و کینهها را

میگیرد و وحدت و صلح و آشتی را بین مسلمانان افزایش میدهد.

ِين فىِ سبِيلِ َّ
الل ِ َو لْيَ ْعفُواْ َو لْيَ ْصف َُحواْ أَ َل
الس َع ِة أَن يُ ْؤتُواْ أُ ْولىِ ال ْ ُق ْر َ
َ .1و َل يَ ْأتَلِ أُ ْولُواْ الْف َْضلِ ِم ُ
ين َو ال ْ ُم َهاجِ ر َ
بى َو ال ْ َم َسا ِك َ
نكم َو َّ
َ
كم َو َّ
ون أَن يَ ْغ ِفر َّ
ِ
ُِ
اللُ ل َ ُ
يم (نور)22/
تح ُّب َ
اللُ َغف ٌ
ُور َّرح ٌ
َ
السيِّ ِ
ون (شوری)25/
ات َو يَ ْع َل ُم َما تَف َْع ُل َ
َ .2و ُه َو ال َّ ِذى يَ ْقبَ ُل التَّ ْوب َ َة َع ْن ِعبَا ِد ِه َو يَ ْعفُواْ َعنِ َّ

 - 5-3اکتفا به حداقلها

راه فِي الدِّ ينِ  »1پس
خداوند به انسانها در انتخاب دین اختیار و آزادی داده است« :ال إِ ْك َ

اكراه در دين و اعتقاد جايز نيست و نبايد مردم را بر اعتقاد و ايمان مجبور كرد ،البته اكراه
تنها در مرحله افعال بدنى اثر دارد ،نه اعتقادات قلبى .در مقابل گمراهان ،تنها باید راه درست

را بیان کرد ،نه اینکه آنها را به اعتقادات دینی مجبور ساخت .قرآن دراینباره میفرماید:
«و اگر پروردگار تو مىخواست ،تمام كسانى كه روى زمين هستند ،همگى به (اجبار) ايمان

مىآوردند آيا تو مىخواهى مردم را مجبور سازى كه ايمان بياورند؟.»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) میفرماید« :پس اگر با

تو ،به چونوچرا برخاستند بگو من روى تسليم به خداوند آوردهام و [نيز] هر كس از من

پيروى كرده است [چنين است] و به اهل كتاب و درس ناخواندگان [مشرك] بگو آيا اسالم
مىآوريد؟ آنگاه اگر اسالم آوردند كه رهياب شدهاند و اگر رو گرداندند ،بىگمان بر تو جز

پيامرسانى نيست و خداوند به [حال] بندگان بيناست.»3.

اما در برخورد با مسلمانان ،همینکه کسی شهادتین را بگوید و اظهار نماید مسلمان است

ايمان آوردهايد ،چون در راه خدا سفر مىكنيد [خوب] رسيدگى كنيد و به كسى كه نزد شما

[اظهارِ] اسالم مىكند مگوييد تو مؤمن نيستى [تا بدين بهانه] متاع زندگى دنيا را بجوييد،
چراکه غنیمتهای فراوان نزد خداست .قب ً
ال خودتان [نيز] همینگونه بوديد و خدا بر شما
منّت نهاد .پس خوب رسيدگى كنيد ،كه خدا همواره به آنچه انجام مىدهيد آگاه است.»4.

در این راستا ،به نظر میرسد که اسالم ،ظاهر حال و گفتار افراد را معتبر مىداند و

مسلمانان حق تفتيش از باطن كسى ندارند ،باطن هرکسی را خدا مىداند و امر دلها به دست
خداى لطيف و خبير است( .طباطبایی :1375،ج ،5ص  ) 41بر اساس آنکه اصل نفاق در مكه
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کافی است و حق نداریم او را غیر مؤمن بنامیم .قرآن دراینباره میفرماید« :اى كسانى كه

فصلنامه علمی -پژوهشی

شكل گرفت و منافق وجود داشت ،اين مطلب تقويت ميشود كه در پذيرش اسالم احراز

توافق قلب و زبان الزم نيست( .جوادی آملی :1389،ج  ،20ص )172
 -5-4اسالم و راههای حل اختالف

اسالم بهعنوان یک دین جهانشمول ،راههای حل اختالف را نیز مدنظر داشته است .در

همین راستا ،درجاهای مختلف قرآن کریم به این مسئله نیز اشارهشده است .بهعنوانمثال،
قرآن میفرماید« :اى كسانى كه ايمان آوردهايد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و

اولو األمر [اوصياى پيامبر] را و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد ،آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد
[و از آنها داورى بطلبيد] اگر به خدا و روز رستاخيز ایماندارید ،اين [كار] براى شما بهتر و

عاقبت و پايانش نيكوتر است.»1

همچنین ،در آیهای دیگر خداوند برای حل اختالف زن و شوهر در زندگی خانوادگی

اینگونه فرمان میدهد« :و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو [همسر] بيم داشته باشيد ،يك

فصلنامه علمی -پژوهشی
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داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد [تا به كار آنان رسيدگى كنند].

اگر اين دو داور ،تصميم به اصالح داشته باشند ،خداوند به توافق آنها كمك مىكند زيرا

خداوند ،دانا و آگاه است [و از نيات همه ،باخبر است].»2

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

درآیات دیگر نیز ،قرآن کریم به اصالح بین مؤمنان فرمان میدهد و میفرماید« :از تو از

انفال پرسش مىكنند ،بگو انفال مال خدا و رسول است ،پس از خدا بترسيد و ميان خود صلح

برقرار سازيد و خدا و رسول او را اطاعت كنيد اگر باایمان هستيد.»3

در شأن نزول این آیه آمده است که در ميان بعضى از مسلمانان مشاجرهاى در مورد غنائم

جنگى(انفال) واقع شد و آنها خدمت پیامبر گرامی اسالم (ص) رسیدند تا حكم انفال را از آن
حضرت بپرسند و جوابى كه مىشنوند نزاعشان را خاتمه دهد .خداوند ابتدا فرمود انفال برای

خدا و رسول است ،آنگاه دستور اصالح ميان مسلمانان و افرادى كه باهم مشاجره كردند ،به
ذات ب َ ْينِ ُك ْم اين است كه آن حالت بد و آن فسادى كه در
ديگران داد .منظور از جمله َو أَ ْص ِل ُحوا َ
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(انفال)1/

بينتان رخ نموده و آن تيرگى رابطه را اصالح كنيد(.طباطبایی :1375،ج ،9ص ) 6

اصالح ذات بين و ايجاد تفاهم و زدودن کدورتها و دشمنیها و تبديل آن به صميميت و

دوستى ،يكى از مهمترین برنامههاى اسالمى است .امير مؤمنان على (ع) در آخرين وصايايش

به هنگامیکه در بستر شهادت بود به فرزندانش فرمود« :من از جد شما پيامبر (ص) شنيدم كه
مىفرمود اصالح ذات بین از نماز و روزه یک سال برتر است» (دشتی)398 :1394،

همچنین در آیه دیگری قرآن درباره دو گروه از مؤمنان که باهم میجنگند ،میفرماید« :و

هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به نزاع و جنگ پردازند ،آنها را آشتى دهيد و اگر يكى از آن
دو بر ديگرى تجاوز كند ،با گروه متجاوز پيكار كنيد تا بهفرمان خدا بازگردد و هرگاه بازگشت

و زمينه صلح فراهم شد ،در ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد و عدالتپیشه كنيد كه
خداوند عدالتپیشگان را دوست مىدارد.»1
 -5-6نپذیرفتن والیت کافران

واليت در اصل به معناى مالكيت تدبير امر است و معناى نصرت و محبت نیز میدهد.

(طباطبایی :1375،ج ،3ص  )151گاهی برخی از مسلمانان ضعیف االیمان و بیماردل ،والیت
غیرمسلمانان و دشمنان دین را میپذیرند و والیت مؤمنان را کنار میگذارند .علت این کار یا
که با دوستی با گروهی از کافران از خطر دشمنان دیگر در امان بمانند و یا از دوستی با آنها

منافعی ببرند( .مائده )52:و این کار باعث میشود دشمنی و اختالف بین مسلمانان زیاد شود،
زیرا اگر کسی والیت کافران و دشمنان دین را بپذیرد ،از اخالق و سبک زندگی آنان تأثیر

میپذیرد و از صف مؤمنان جدا میشود و زمینه نفوذ دشمنان و آسیب به مؤمنان و ایجاد تفرقه

و اختالف بین آنان را فراهم مینماید .لذا همانطور که قرآن مؤمنان را برادر یکدیگر خوانده (
حجرات )10:و دستور اتحاد و دوستی و صلح به آنها داده است(،بقره )208:آنها را از اينكه

واليت كافران و سرپرستى آنها را بپذیرند و واليت مؤمنان را ترك كنند ،نهی مینماید .از
جمله قرآن میفرماید« :ای اهل ایمان ،مبادا کافران را به دوستی گرفته و مؤمنان را رها کنید،

حجتی آشکار قرار دهید؟.»2
آیا میخواهید برای خدا بر [عقاب و کفر و عصیان] خود ّ

ين ا ْقتَتَ ُلواْ ف ََأ ْصلِ ُحواْ ب َ ْين َه َما فَإِن ب َ َغ ْت إ ِْح َدئ ُه َما َعلى ْ ُ
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ال ْخ َر 
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تى تَ ِفى َ
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يح ُّب ال ْ ُم ْقسطين (حجرات)9/
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الل ِ فَإِن ف َ
ِيد َ َ
ين ءامنُواْ َل تَتَّ ِخذُ واْ ال ْ َكافِر َ َ
َ
تج َع ُلواْ ِ َّل ِ َع َل ْي ُك ْم ُس ْل َطانًا ُّمبِينًا (نساء)144/
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ِين أ ْولِيَ َ
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این است که آنها از قدرت دشمنان دین میترسند که به ایشان آسیب برسانند و یا طمع دارند
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با توجه به آیات قبل و بعد این آیه و سیاق آیات ،اين مطلب را میتوان استنباط کرد که

خداى تعالى ترك واليت مؤمنان و قبول واليت کافران را نفاق دانسته و مؤمنان را از وقوع در
آن بر حذر مىدارد .آیات سابق ،متعرض حال بیماردالن ضعيف االيمان است ،آنگاه مؤمنان را
اندرز مىدهد كه پيرامون اين قرق گاه خطرناك نگردند و متعرض خشم خداى تعالى نشوند

و حجتى واضح عليه خود به دست خداى تعالى ندهند( .طباطبایی :1375،ج ،5ص )118

قرآن درآیات( :مائده ) 57 ،51:نیز مؤمنان را از پذیرفتن والیت کافران و اهل کتاب بر حذر

میدارد .البته مسلمانان میتوانند ،بدون پذیرش والیت اهل کتاب و کافران ،برخی از روابط

تجارى و اجتماعى را با آنها داشته باشند( .مکارم :1374،ج ،4ص ) 410
ون َّ
الل ِ
ار َو ما ل َ ُك ْم ِم ْن ُد ِ
«و ال تَ ْر َكنُوا إِلَى ال َّ َ
قرآن همچنین میفرمایدَ :
ذين َظ َل ُموا فَتَ َم َّس ُك ُم النَّ ُ
َ
ياء ثُ َّم ال تُ ْن َص ُرون1 به كسانى كه ستم كردهاند متمايل نشويد كه جهنمى مىشويد و غير
ِم ْن أ ْول ِ َ
خدا دوستانى نداريد و يارى نمىشويد».
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ركون به معناى اعتمادى است كه توأم با ميل باشد و ركون بهسوی ستمكاران ،يك نوع

اعتمادى است كه ناشى از ميل و رغبت به آنان باشد ،حال چه اين ركون در اصل دين باشد،
مثلاینکه پارهاى از حقايق دين را كه به نفع آنان است بگويد و ازآنچه كه به ضرر ايشان

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

است دم فروبندد و افشا نكند و چه اینکه در حيات دينى باشد مثلاینکه به ستمكاران اجازه

دهد تا بهنوعی كه دلخواه ايشان است در اداره امور مجتمع دينى مداخله كنند و واليت امور
مسلمانان را به دستگیرند و چه اینکه ايشان را دوست بدارد و دوستيش منجر به آمیختگی

با آنها شود و درنتیجه در جامعه و يا فرد اثر سوء بگذارد .مقصود از ستمكاران ،آن عده

از مردم هستند كه به عالمت ظلم شناختهشده باشند ،چه اینکه مشرك باشند يا موحد ،چه
اهل كتاب باشند و چه مسلمان .بنابراین ،ركون و اعتماد بر ستمگران در معاشرت و معامله و

خریدوفروش و همچنين اعتماد داشتن به ايشان و در برخى از امور امين شمردن آنان ،مشمول
نهى آيه شريفه نيست ،زيرا ركون در اینگونه امور ،ركون در دين و يا حيات دينى نيست.

(طباطبایی :1375،ج ،11ص )50

 .1هود113/

نتیجهگیری

اسالم بهعنوان یک دین جهانشمول از زمان ظهور اسالم در شبهجزیره تعامالت بینالمللی را

به شکل اساسی از خویش متأثر نموده است؛ اما آنچه از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است،
وجود منازعات گسترده و تفرقه در جوامع کنونی جهان اسالم است .درواقع ،این منازعات

نشاندهنده 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 مهمترین 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 دشمنیها ،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 میبخشد.

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 میداند .در طرف مقابل ،اختالف را در
رديف عذابهاي آسماني قرار داده و درگیری را باعث ضعف و سستي میداند .در این راستا،
قرآن کریم اهل اختالف را خردورز ندانسته و عدم کینه و دشمنی را از ویژگی بهشتیان و تفرقه
قرآن اتحاد را کاری الهی و اختالف را کاری شیطانی میداند .قرآن وقتی به همگرایی و صلح

و نیکی و زندگی مسالمتآمیز با غیرمسلمانانی که تعدی و تجاوز به حقوق مسلمانان ندارند،

فرمان میدهد ،معلوم است که بر همگرایی و آشتی مسلمانان تأکید بیشتری دارد .قرآن مؤمنان را
برادر یکدیگر میداند و برای حفظ همگرایی ،قرآن به رفتار زیبا همراه با نرمی و محبت و دوری
از رفتار ظالمانه ،خشن و توهینآمیز و گذشت از خطاهای برادر دینی و نپذیرفتن والیت کافران
دعوت میکند .بر اساس قرآن اكراه در دين جايز 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 سختگیرانه داشت ،مگر در اجرای قانون

و حدود الهی .درنتیجه ،به نظر میرسد که رفتارهای خشن و واگرایانه گروههای بنیادگرایانه
امروزه در جهان اسالم ،نهتنها با اصول قرآنی مطابقت ندارد ،بلکه این گروهها درک درستی از
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را از نشانههاى شرك اعالم کرده است.
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اسالم و واقعیات جوامع اسالمی ندارند .درمجموع میتوان استدالل کرد که نهتنها مکاتب دیگر
بشری هیچ برتری نسبت به اسالم در راستای صلح و ثبات و همگرایی در سطح جوامع بشری

ندارند ،بلکه آموزههای اسالمی  -قرآنی میتواند نقش پررنگی در ایجاد یک جامعه صلحآمیز و
ایمن در عرصه نظام بینالملل ایفا نماید.

فصلنامه علمی -پژوهشی
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