راهبردهای تعامالت فرهنگی مسلمانان با مسیحیان و آثارتربیتی آن در

قرآن

در ایــن پژوهــش بــه مهمتریــن راهربدهــای تعامــات فرهنگــی
چکیده مســلامنان بــا مســیحیان از منظــر قــرآن کریــم ،پرداختــه شــده
و بــه شــیوه توصیفــی تحلیلــی راهربدهــا و اصــول حاکــم بــر
روابــط بــا مســیحیان را بــا تکیــهبــر آیــات قــرآن کریــم بــا رویکــرد تربیتــی ،بــا
هــدف تصحیــح نگرشهــاى مســیحیان نســبت بــه امــت اســامى مــورد کاوش
و بررســی ق ـرار گرفتــه اســت .ب ـراى نیــل بــه ایــن مقصــود ،اصــول كىل حاكــم
بــر روابــط مســلامنان بــا غیرمســلامنان از دیــدگاه قــرآن ،برخــورد پیامــر بــا اهــل
كتــاب ذ ّمــى بــهویــژه یهودیــان ،ســیره پیامــر اكــرم صلیاللــه علیــه و آلــه نســبت
بــه اهــل كتــاب معاهــد و مهــادن بــا توجــه بــه پیامنهــا و نامههــاى پیامــر و
رسانجــام ،برخــورد ایشــان بــا اهــل كتــاب محــارب مــورد مطالعــه ق ـرار گرفتــه
اســت تــا اثبــات گــردد كــه ســیره پیامــر(ص) و بهتبــع آن ،روش و رویــه مســلامنان با
متــام پیــروان ادیــان دیگــر مســاملتآمیز بــوده و تنهــا در صــورت تعــرض خصامنــه
آنــان ،بــا عکسالعمــل دفاعــى و قاطعانــه پیامــر و مســلامنان مواجــه مىشــده
اســت .راهربدهــای قرآنــی در زمینــه تعامــل فرهنگــی بــا مســیحیان،در بردارنــده
آثــار تربیتــی فراوانــی اســت کــه مــی تــوان بــه رفــع کدورتهــای تاریخــی،
تقویــت فضائــل وکــاالت انســانی ،عــدم تعــدی بــه حقــوق دیگــر انســانها اشــاره
منــود .رعایــت حقــوق پیــروان دیــن مســیحی و توجــه بــه راهربدهــای مناســب بــا
رفتــار نیــک و حرکــت تســامح و مــدارا در تعامــل بــا آنــان بــر مبنــاى خدامحــورى
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .اهمیــت و رضورت مســئله زمــاىن روشــن
مىشــود كــه توجــه داشــته باشــیم در جنــگ نــرم ،یــى از راهربدهــاى اصــى
دشــمن ،تهاجــم فرهنگــی و ایجــاد کینــه و دشــمنی بیــن ادیــان و تغییــر ســبك
زندگــى مســلامنان اســت.
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مقدمه

دربارهی راهربدهای تعامالت فرهنگی با مسـیحیان ،باید میان حوزهی پژوهش آیین مسـیحیان و حوزهی
حقـوق و روابـط تفـاوت قائـل شـد .در حـوزهی نخسـت ،بایـد پژوهـش و بررىس كامـل صورت گیرد تـا بدون
سـهلانگاری حـق مشـخص شـود؛ امـا در حـوزهیدوم كه حـوزهیراهربدها و حقـوق و قوانین دین آسمانی
مسـیحیت و حـوزهیروابـط و مناسـبات اسـت ،بایـد بـا رعایـت قانـون و حقـوق پیـروان مسـیحیت ،بـا آنان
رفتار نیکو داشـت و با مسـامحه برخورد کرد .مسـترشقان و به دنبال آن ،سـلطهطلبان جهاىن ،همیشـه بر آن
بودهاند تا چهرهای خشـن از اسلام و مسـلامنان ترسـیم کنند و مسـیحیان را از امت اسلامى و تعامل با آنان
برتسـانند .شـاید تبییـن نکـردن صحیـح راهربدهای تعامالت فرهنگی و سـیرهی امت اسلامى با پیروان مسـیح
و ارائـهی آن بـه جهانیـان ،بهانـهاى بـه دسـت این بازیگران جهاىن داده باشـد .این نوشـتار بـراى جربان همین
كاسـتى تنظیمشـده اسـت .با توجه به راهربدها و اصول اسلامى حاكم بر روابط با مسـیحیت ،این مسـئله با
اسـتفاده از آیات و روایات بهصورت عمیق و منسـجم مطالعه و بررىس میشـود .باید مدنظر داشـت که در
عصر کنونـی ،روابط مسـلامنان با مسـیحیان رضورتی اجتنابناپذیر اسـت ،اسلام بر آن تأکید فـراوان کرده و
سـیرهی پیامرب(ص) نیز بر اصل ارتباط مسـاملتآمیز بوده اسـت؛ شـواهد آن ،برخورد پیامرب و مسـلامنان با اهل
كتـاب ذ ّمـى و توجـه رسـول خـدا(ص) بـه پیامنهـا و تعهـدات فیمابین ،سـیرهی پیامبر(ص) در برخـورد با یهود
و مسـیحیان ،صلحجویانـه و انسـاىن بـود و بـا مدنظر قـرار دادن ابعـاد تربیتی در دسـتورالعملهای حكومتى
خـود ،از اسـتاندارانش میخواسـت كـه نسـبت به یهود و نصـارا مانند مسـلامنان برخورد كننـد .در این میان،
چگونگـی آثـار تربیتـی شـیوهی برخـورد نیکـو با اهـل کتـاب و بهویـژه مسـیحیان ،از پرسـشهای قابلتعمق
اسـت کـه پژوهـش حارض درصدد پاسـخ بـه آن و تبییـن زوایای این واقعیت اسـت.

 .1تعاریف واژهها و مفهومشناسی

الــف .راهــرد (اسـراتژی) :راهــرد در لغــت عبــارت اســت از :یــک .نقشــه و هدایــت عملیــات جنگــی؛
دو .نقشــه ،ترفنــد ،راهــرد (فــره)؛ ســه .هــر طــرح درازمــدت بـرای هدفــی خــاص؛ ماننــد اسـراتژی اقتصــادی،
اسـراتژی نظامــی (معیــن ،1380 ،ص .)80
راهــرد در اصطــاح عبــارت اســت از :فــن و علــم توســعه و بهکارگیــری قــدرت سیاســی ،اقتصــادی،
فرهنگــی و نظامــی ملــت ،هنــگام جنــگ و صلــح ،بهمنظــور تأمیــن بیشــرین پشــتیبانی از سیاس ـتهای
ملــی و افزایــش احتــال دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب بـرای کســب بیشــرین پیــروزی و کمرتیــن شکســت.
هــرگاه قــدرت سیاســی ،نظامــی ،فرهنگــی و اقتصــادی ،بـرای دســتیابی بــه اهــداف نظامــی یــک ملــت بهکار
رود ،اسـراتژی نظامــی نامیــده میشــود .بــه همیــن ترتیــب ،بـرای هــر یــک از ابعــاد سیاســی ،فرهنگــی و
1
اقتصــادی نیــز میتــوان یــک تعریــف از اس ـراتژی ارائــه داد.
عــاوه بــر ایــن ،راهــرد شــامل زمینههــای کاری گوناگــون میشــود؛ ازجملــه :راهــرد نظامــی،
راهــرد بازاریابــی ،مدیریــت راهــردی ،راهــرد نظری ـهی بازیهــا ،راهــرد اقتصــادی ،راهــرد برنامهریــزی
1- https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5824/6982
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پیزبانشناســی (شــناخت رابطـهی اعصــاب بــا زبــان) 1.اکنــون معنــای ســادهی اسـراتژی عبــارت اســت از:
2
یــک طــرح عملیاتــی بهمنظــور هامهنگــی و ســازماندهی اقدامــات بــرای دســتیابی بــه هــدف.
ب .فرهنــگ :فرهنــگ در لغــت عبــارت اســت از :دانــش ،ادب و معرفــت ،تعلیــم و تعلــم ،آثــار علمــی
و ادبــی یــک قــوم یــا ملــت ،کتابــی کــه شــامل لغــات یــک زبــان و رشح آنهــا باشــد (معیــن ،1380 ،ص .)91
فرهنــگ در اصطــاح :بــرای ایــن واژه تعاریــف متعــدد و گوناگونــی صــورت گرفتــه اســت .یکــی از
فرزانــگان ،آن را شــامل فرهنــگ پیــرو و فرهنــگ پیــرو میدانــد .برخــی در تعریــف مــورد اخیر مینویســند:
«فرهنــگ عبــارت اســت از کیفیــت یــا شــیوهای بایســته و یــا شایســته بـرای آن دســته از فعالیتهــای حیــات
مــادی و معنــوی انســانها کــه مســتند بــه طــرز تعقــل ســلیم و احساســات تصعیــد شــدهی آنــان در حیــات
معقــول تکاملــی باشــد» (جعفــری ،1393 ،ص .)10
فرهنــگ در «نقش ـهی مهندســی فرهنگــی کشــور» ،اینگونــه تعریفشــده اســت :نظــاموارهای اســت
از «عقایــد و باورهــای اساســی»« ،ارزشهــا ،آداب و الگوهــای رفتــاری» «ریش ـهدار و دیرپــا و منادهــا» و
3
«مصنوعــات» کــه ادراکات ،رفتــار و مناســبات جامعــه را جهــت و شــکل میدهــد و هویــت آن را میســازد.
رهــر معظــم انقــاب در تعریــف آن ،چنیــن گفتهانــد :مـراد مــا از فرهنگ ،هــان ذهنیتهاسـت .هرجا
كــه مــن تعبیــر فرهنــگ را بــه كار مىبــرم ،م ـرادم آن معنــاى عــام فرهنــگ اســت؛ یعنــى آن ذهنیتهــاى
حاكــم بــر وجــود انســان كــه رفتارهــاى او را بــه ســمتى هدایــت مىكنــد ترسیــع ،یــا كُنــد مىكنــد .ایــن،
4
حداقــل نیمــى از عوامــل تعیینكننــده و پیشبرنــده و جهتدهنــده بــه همــهی رفتارهاســت.
ج .تعامـل فرهنگـی :تعامـل در لغت ،یعنی با یکدیگر دادوسـتد کردن (دهخـدا ،1372 ،ج  ،15ص  )753و
در اصطلاح ،بـه معنـای تبـادل ،تالش و یا همکاری میان افراد و گروهها اسـت (آقابخشـی و مینو افشـار یراد،
 ،1383ص  .)315برخـی اهـل فـن ،در تعریـف تعامـل فرهنگـی گفتهانـد« :تعاملات فرهنگـی مجموعهای از
آدابو رسـوم ،عـادات ،سـنتها ،عقایـد ،باورهـا و رفتارهـای یـک ملـت اسـت کـه ابعـاد گوناگـون مـادی و
معنـوی دارد و بـر اثـر گسترش جوامـع و ملـل و بسـیاریِ روابـط و مـراودات اجتامعی ،با فرهنگهـای دیگر
آمیخته میشـود» (مبینـی ،1394 ،ص .)103

 .2راهربدهای تعامالت فرهنگی مسلامنان با مسیحیان

راهربدهــای متعــددی را دراینبــاره میتــوان از قــرآن و آموزههــای دینــی بــه دســت آورد كــه در ذیــل،
مهمتریــن آنهــا بررســی میشــود:

1- https://rahbord.marketing
2- https://rahbord.marketing/post/7
 -3نقشهی مهندسی فرهنگی کشور ،مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ،شامرهی ابالغیه/۹۲/۲۳۴۹ :دش ،تاریخ  ،92/3/8ص .2
 -4بیانات رهربی در دیدار با اعضاى شوراى عاىل انقالب فرهنگى ،تاریخ .78/09/23
راهبردهای تعامالت فرهنگی مسلمانان با مسیحیان و آثارتربیتی آن در قرآن
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 .2-1راهربد برقراری ارتباط با مسیحیان بر اساس همزیستی مساملتآمیز
راهبرد اساسـی اسلام ،حفـظ صلـح و امنیت و منع توسـل بـهزور ،مگـر در رشایط رضوری اسـت .یکی از
اصول حاکم بر جامعهی اسلامی ،همزیسـتی مسـاملتآمیز با مسـیحیان اسـت .اسلام درسـت برخالف آنچه
برخـی متفکـران غیرمسـلامن و برخـی تبلیغـات دروغیـن مدعی شـدهاند ،دین صلح و مسـاملتجویی اسـت
و بـراى تحقـق بخشـیدن و گسترش صلـح در میـان ملتهـا و جلوگیـرى از بـروز روابـط خصامنـه ،ملتها و
دولتهـای دیگـر را بـه صلـح دعوت میکنـد .آیات متعددى بـر این نكته تأکیـد دارند .در آیـهاى میفرماید:
ـح لَ َهـا َوتَـ َوك َّْل َع َلى اللّـ ِه (انفـال)61 :؛ اگـر متایـل بـه صلـح نشـان دهند ،تـو نیز از
لسـل ِْم فَا ْج َن ْ
« َوإِن َج َن ُحـواْ لِ َّ
د ِر صلـح درآى؛ و بـر خـدا تـوكل كـن كـه او شـنوا و داناسـت ».در آی ه ی دیگـری نیز میفرمایـد« :ا ْد ُخلُـواْ ِفی
السـل ِْم كَآفَّـ ًة (بقـره)208 :؛ همگـى در صلـح و آشـتى درآییـد»؛ و نیـز فرمـودَ « :وقَاتِلُوا ِفی َسـبِیلِ اللَّـ ِه الَّ ِذی َن
ِّ
ِ
ِ
ـب املعتدیـن (همان )190 :و در راه خـدا ،با آنان که به جنگ و دشـمنی
یُقَاتلُونَك ْ
ُـم َو َل تَ ْع َتـدُوا إِنَّ اللَّـهَ َلیُح ُ
شما برخیزنـد ،جهـاد کنیـد؛ امـا از حـد تجـاوز نکنیـد کـه خـدا متجـاوزان را دوسـت نـدارد ».در ایـن آیات و
آیـات فـراوان دیگـری ،قـرآن بـر آن اسـت کـه مسـلامنان را انسـانهایی صلحجـو تربیـت کنـد کـه حتـی در
برابر دشـمنانی که بیشترین شـکنجه و آزار را نسـبت به مسـلامنان روا داشـتهاند ،مسـلامنان را از کینهتوزی
بـر حـذر دارد و درصورتیکـه آنـان از َدر صلـح و آشـتی برآینـد ،مسـلامنان میبایسـت رفتار گذشـتهی آنان را
فرامـوش کننـد و بـا آنـان صلـح منایند .حتی جنگ از دیدگاه اسلام ،هدف و ماهیتی دفاعـی دارد و برای دفاع
و یا پیشـگیری از تهاجم و گسترش تخریب و خونریزی بیشتر تجویزشـده اسـت.
آیات  8و  9سـورهی ممتحنه ،ازجمله آیات مظاهر همزیسـتی مسـاملتآمیز اسـت که خداوند میفرماید:
ُـم اللـهُ عَـنِ الَّذیـ َن لَـم یُقاتِلوکُم ِف الدّینِ َو لَم یُخرِجوکُـم ِمن ِدیا ِرکُم اَن ت َ َّبوهُم َو ت ِ
ُقسـطوا اِلَیهِم اِنَّ
«الیَنهاک ُ
ِ
ِ
ُ
ُـم اللهُ عَـنِ الَّذی َن قاتَلوکُـم ِف الدّیـنِ َو اَخ َرجوکُم ِمن ِدیا ِرکُـم َو ظاهَروا َعىل
ک
نها
ی
ـا
نَّ
ا
ـطین.
قس
مل
ا
ـب
ُ
َ
اللـهَ ُی ِح ُّ
اِخراجِ کُـم اَن تَ َولَّوهُـم و مـن َیتولّهـم فَاولئکَ ه ُُم الظّلِمون (ممتحنه 8 :و )9؛ خداوند شما را از نیکی کردن و
رعایـت عدالـت نسـبت به کسـانی که در راه دین با شما پیکار نکردنـد ،از خانه و رسزمینتان بیـرون نراندند،
نهـی منیکنـد؛ زیـرا خـدا عدالتپیشـگان را دوسـت دارد .تنهـا خـدا شما را از دوسـتى بـا كسـاىن بازمـیدارد
كـه شما را از خانههایتـان بیـرون راندنـد یـا بـه بیـرون رانـدن شما کمـک کردنـد و هرکـس بـا آنـان رابطهی
دوسـتی داشـته باشـد ،ظـامل اسـت ».از ایـن آیـات ،یـک اصـل اساسـی دربـارهی نحـوهی رابطـهی مسـلامنان
بـا غیرمسـلامنان بـه دسـت میآیـد .در ایـن آیـات ،بـر عدالـت و انصـاف و رعایت حـد اعتـدال و اجتناب از
سـتمخواهی و سـتمگری تأکیـد شـده اسـت .اولیـن آمـوزهی تربیتـی ایـن آیـات ،رعایـت حق و انصـاف حتی
نسـبت به کسـانی اسـت که در برابر مسـلمین به جنگ برخاسـتهاند و دوم ،با کسـانی که دشـمن مسـلامنان
بـوده ،امـا جنـگ و اخـراج مسـلامنان را عملی نکردهاند ،نیکی بـه آنان و رعایت عدل و انصاف مجاز شـمرده
است.
قــرآن کریــم مســلامنان را از اهانــت بــه اعتقــادات و ارزشهــای غیرمســلامنان نهــى مىكنــد ،چنانکــه
مىفرمایــدَ « :والَ ت َُسـ ُّبواْ الَّ ِذیـ َن یَدْ ُعــونَ ِمــن دُونِ اللّـ ِه َف َی ُسـ ُّبواْ اللّــهَ َعــدْوا ِب َغ ْیـ ِر ِعلْـ ٍـم (انعــام)108 :؛ هیـچگاه
بتهــا و معبودهــاى مــركان را دشــنام ندهیــد؛ زیـرا ایــن عمــل ســبب میشــود كــه آنــان نیــز نســبت بــه
ســاحت قــدس خداونــد همیــن كار را از روى ظلــم و ســتم و جهــل و نــاداىن انجــام دهنــد ».در ایــن آیــه ،یک
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درس تربیتــی بــزرگ نهفتــه اســت؛ جایــی کــه حتــی از دشــنام دادن بــه معبــودات خرافــی آنــان نهــی شــده
(ص)
اســت .قــرآن ،اصــول رعایــت ادب در گفتــار را نســبت بــه خراىفتریــن ادیــان الزم مىدانــد و بــه پیامــر
دســتور میدهــد كــه بــا حكمــت و برهــان و جــدل احســن ،بــا مخالفــان بــه مذاكــره بپــردازد و آنــان را
ـی
بــه پذیــرش حــق دعــوت کنــد« :ا ْد ُع إِ ِل َس ـبِیلِ َربِّــكَ بِالْ ِحكْ َم ـ ِة َوالْ َم ْو ِعظَ ـ ِة الْ َح َس ـ َن ِة َو َجا ِدلْ ُهــم بِالَّ ِتــی ِهـ َ
أَ ْح َس ـ ُن (نحــل)125 :؛ بهوســیلهی حكمــت ،بهســوی راه پــروردگارت دعــوت كــن و بهوســیلهی اندرزهــاى
نیكــو و بــه طریقــى كــه نیكوتــر اســت ،بــه مناظــره بپــرداز ».چقــدر زیبــا اســت! در دعــوت بهســوی خــدا
بایــد نــکات تربیتــی رعایــت شــود .یــک مربــی و دعوتکننــده بایــد ســخنش و دعوتــش بــا حکمــت و انــدرز
باشــد .مـراد از حكمــت در آیـهی رشیفــه ایــن اســت كــه هیچگونــه شــك و شــبههاى در آن وجــود نــدارد و
«موعظـهی نیكــو» ،بیــاىن اســت كــه بــر قلــب و نفــس مخاطــب اثــر میگــذارد و آن را مســتعد دریافــت پیــام
مىكنــد؛ زی ـرا موعظهكننــده ،صــاح حــال مخاطــب را میخواهــد.
اســام ،بـرادری انســانی بــر اســاس مؤلفههــای مشــرک و فراگیــر فطــری میــان آدمیــان را بـرای همـهی
آحــاد بــر و بـرادری ایامنــی را بـرای همـهی مؤمنیــن قائــل اســت .در حقیقــت ،اخــوت ایامنــی و دینی نوع
کاملیافتـهای از اخــوت انســانی اســت کــه نهتنهــا زمینـهی ســتیز را از بیــن میبــرد (کارکــرد ســلبی) ،بلکــه
بــه علــت کــال نهفتــه در آن ،انســجام و پیوســتگی میــان انســانهای معتقــد بــه مبــدأ و معــاد را فراهــم
میســازد .بـرادری دینــی ،یکــی از کارآمدتریــن راههــا بـرای گریــز از زیانهــای تفرقــه و حفــظ کیــان جامعــه
دینــی در جهــان پرتنــش کنونــی اســت .ایــن مهــم یکــی از زمینههــا و راهربدهــای همــکاری زبدگان مســلامن
و مســیحی ب ـرای تعامــل بــا همدیگــر اســت .از دیــدگاه دیــن الهــی ،هم ـهی انســانها ،ب ـرادر و مســاوی
هســتند .عــاوه بــر ایــن ،باورمنــدان بــه مبــدأ و معــاد ،از شــأن بـرادری ایامنــی برخوردارنــد .همــکاری عاملــان
مســلامن و مســیحی در ایــن عرصـهی خطیــر ،زمینهســاز بــرکات بســیار و اســتقرار زندگــی در فضــای صلــح
و بـرادری و مســاوات خواهــد بــود.
قــرآن کریــم ،رشط برخــورداری از رحمــت بیانتهــای پــروردگار را احســاس بـرادری و تــاش بـرای تحقــق
ـم
ـم ِمـ ْن َذكَـ ٍر َوأُنْ َثــى َو َج َعلْ َناكُـ ْ
ـاس إِنَّــا َخلَ ْق َناكُـ ْ
صلــح و ســازش میــان بـرادران ایامنــی میدانــد« :یَــا أَیُّ َهــا ال َّنـ ُ
ـم َخبِیـ ٌر (حجـرات )13 :ای مــردم! ما شــا
ـم إِنَّ اللَّــهَ َعلِیـ ٌ
ـم ِع ْندَاللَّـ ِه أَتْقَاكُـ ْ
شُ ـ ُعوبًا و َ َق َبائِـ َـل لِ َت َعا َر ُفــواإِنَ اكْ َر َمكُـ ْ
را از یــک مــرد و زن آفریدیــم و شــا را تیرههــا و قبیلههــا قراردادیــم تــا یکدیگــر را بشناســید (اینهــا مــاک
امتیــاز نیســت) .گرامیتریــن شــا نــزد خداونــد باتقواتریــن شامســت .خداونــد دانــا و آگاه اســت ».هیــچ
مقــام ،رنــگ ،ثــروت و ...ســبب برتــری انســانها منیشــود ،تنهــا تقــوا و پرهیــزکاری می ـزان و مــاک برتــری
اســت .در روایــت آمــده« :إ ّن رجــا ســئل عیســی بــن مریــم أی النــاس أفضــل؟ فاخــذ قبضتیــن مــن ت ـراب
أی هاتیــن أفضــل النــاس خلقــوا مــن تـراب هاتیــن أفضــل ال ّنــاس خلقــوا مــن تـراب فأکرمهــم أتقاهم»
فقــالّ :
توگــو بــا پیــروان دیگــر مذاهــب
(قمــی مشــهدی ،1368 ،ج  ،12ص  .)351تعامــل ســازنده و هدفمنــد و گف 
و ادیــان از راهربدهــای اصلــی اســام اســت .بــه اســتناد آیــات قــرآن و تاریــخ اســام ،شــیو ه ی پیامــر گرامــی
اســام(ص) ،بهعنــوان رئیــس حکومــت و همچنیــن مناینــدگان و ســفرای ایشــان ،بهعنــوان کارگـزاران حکومــت،
در راه نیــل بــه مقاصــد و ادای وظایــف سیاســی دولــت اســامی و تحقــق بخشــیدن بــه خطمشـیهای کلــی
اســام در زمینـهی سیاســت خارجــی ،اتخــاذ راهــرد «دعــوت و صلــح» بــوده اســت .امــام علــی(ع) در بخشــی
راهبردهای تعامالت فرهنگی مسلمانان با مسیحیان و آثارتربیتی آن در قرآن
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از نام ـهی خــود بــه مالــک اشــر میفرمایــد :از صلحــی کــه دشــمن ،تــو را بــدان خوانــد و رضــای خــدا در
آن بــود ،روی متــاب کــه آشــتی ،بــه رسبــازان تــو آســایش رســاند و اندوههایــت و شــهرهایت ایمــن مانــد
(نهجالبالغــه ،نام ـهی .)51
درسآمــوزی از تعالیــم دینــی در نــگاه برادرانــه و مســاوینگرانه بــه ابنــای بــر از ســوی عاملان مســلامن
و مســیحی میتوانــد راهــکار مؤثــری بــرای تحقــق راهــرد «تعامــل بــر مبنــای دمیــدن روح بــرادری و
مســاوات انســانی در جوامــع» و احیــای ب ـرادری و مســاوات مذهبــی و انســانی میــان ملتهــای مســلامن
و مســیحی باشــد .در آموزههــای ادیــان مختلــف ،معمــوالً یــک نــوع خودبرتربینــی و اســتعالء نســبت بــه
پیــروان خــود وجــود دارد کــه باعــث میشــود پیــروان هــر دیــن ،خــود را برتــر از متدینــان بــه ادیــان دیگــر
بپندارنــد و مانــع از تعامــل عادالنــه بــا آنــانشــوند؛ امــا نــگاه اســام ،تأکیــد بــر مســاوات انســانها در
ذاتیــات و مقومــات انســانی اســت .ایــنگونــه برداشــت هــم باعــث تعامــل گســرده بــا پیــروان دیگــر ادیــان
میگــردد و هــم اثــر تربیتــی شــگرفی بــر مســلامنان دارد کــه خــود را همســان دیگـران بداننــد و تواضــع و
فروتنــی بــا پیــروان ادیــان دیگــر را الزم شــارند.
 .2-2راهربد تعامل بر مبنای اصل وفای به پیامن و تعهدات بیناملللی
بــر اســاس ایــن راهــرد ،مســلامنان و دولــت اســامى وظیفــهدارنــد نســبت بــه هم ـهی معاهدههــا و
پیامنهایــى كــه بــا جوامــع دیگــر منعقــد کردهانــد تــا زمــاىن كــه مــدت آن پایــان نرســیده ،ملتــزم باشــد و
تحــت هیــچ رشایطــى ،حــق بــه هــم زدن آن را ندارنــد ،مگــر اینكــه طــرف مقابــل آن را نقــض كنــد .اهمیــت
و رضورت پایبنــدی بــه عهــد و پیــان در اســام ،از آموزههــای زیــر بهروشــنی منایــان اســت کــه بــه رشح
زیــر مســتندات آن بیــان میشــود:
الف .آیات
خداونــد در قــرآن میفرمایــدَ « :یــا أَ ُّی َهــا الَّ ِذیــ َن آ َم ُنــواْ أَ ْوفُــواْ بِالْ ُعقُــو ِد (مائــده)1 :؛ اى مؤمنــان! بــه
پیامنهایــى كــه بســتهاید ،پایبنــد باشــید ».پیامــر(ص) نیــز در ایــام حكومتشــان ،پیامنهــای متعــددى بــا
مخالفــان خــود بســتند و تــا آخــر ،بــه پیامنهــای خــود پایبنــد ماندنــد ،مگــر اینكــه مخالفــان آن را نقــض
كردنــد .وفــای بــه عهــد و پیــان یکــی از ارزشهــای دینــی و انســانی اســت .تعامــل علــای مســلامن و
مســیحی بــر اســاس ایــن مهــم ،راهــرد مناســبی ب ـرای همــکاری اســت.
« َو َمـ ْن أَ ْوفــی ِب َع ْهـ ِد ِه ِمـ َن اللّـ ِه ( ...توبــه)111 :؛ چــه کســی بــه پیامنــش پایبندتــر از خداســت؟»؛ « َفلَـ ْن
ـف اللّــهُ َع ْهــدَ هُ( ...هــان )80:خداونــد هرگــز پیامنشــکنی منیکنــد ».از نشــانههای خردمنــدان ایــن
ُی ْخلِـ َ
اســت« :الَّذیـ َن یُو ُفــونَ ِب َع ْهـ ِد اللّـ ِه َو ال یَ ْنقُضُ ــونَ الْمیثـ َ
ـاق (رعــد)20 :؛ آنــان کســانی هســتند کــه بــه عهــد
َ
ـم تَ َذکَّ ـ ُرونَ
ـم ِب ـ ِه لَ َعلَّکُـ ْ
ـم َو ّصاکُـ ْ
الهــی وفــا میکننــد و پیــان را منیشــکنند»؛ و « َو ِب َع ْه ـ ِد اللّ ـ ِه أ ْو ُفــوا ذلِکُـ ْ
(انعــام)152 :؛ بــه عهــد الهــی وفــا کنیــد .ایــن چیــزی اســت کــه خداونــد شــا را بــه آن ســفارش کــرده اســت
تــا متذکــر شــوید»؛ « َو أَ ْو ُفــوا بِالْ َع ْهـ ِد إِنَّ الْ َع ْهــدَ کانَ َم ْســئوالً (ارساء )34 :بــه پیامنهــای خــود وفــادار باشــید،
زی ـرا از پیامنهــا ســؤال خواهــد شــدَ « .و َل تَ ْنقُضُ ــوا ْالَیْـ َـانَ بَ ْعــدَ تَ ْو ِكی ِد َهــا» (نحــل)91 :؛ پــس از اینکــه
ـم (توبــه)4:؛ شــا
ـم إِ َل ُمدَّ تِ ِهـ ْ
ـم َع ْهدَ ُهـ ْ
عهدنامــه و ق ـرارداد را بســتید ،آن را نقــض نکنیــد»؛ « َفأَ ِتُّــوا إِلَ ْی ِهـ ْ
مســلامنان تــا پایــان مــدت قـرارداد ،عهــد و پیــان بــا آنــان را حفــظ کنیــد ».مفــاد آیــات بــاال ،وفــا کــردن بــه
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عهــد و پیــان اســت .بــر اســاس امــر و ظاهــر از ســیاق آیــات یادشــده ایــن اســت کــه امــر در اینهــا ،مفیــد
وجــوب اســت ،نبایــد پیامنــی کــه بــا مســیحیان منعقــد کردیــد ،نقــض کنیــد .خداونــد متعالــی در چنــد آیــه،
بــر آن تأکیــد میکنــد تــا اینکــه مســلامنان بــر ایــن ویژگــی پــرورش یابنــد.
بــه نظــر میرســد مجموعــه آیــات بــاال ،بهمنزلـهی کتابــی تربیتــی و اخالقــی اســت کــه در پــی پــرورش
دینــی و انســانی مســلامنان اســت .ایــن آیــات ،گذشــته از احــکام فقهــی آن ،تعالــی اخالقــی مســلامنان را
هــدف قـرار میدهــد و هــدف آن اســت کــه مســلامنان ،افـرادی پایبنــد بــه وعدههــا ،وفــادار بــه پیامنهــا
و حافــظ قراردادهــا باشــند .اصــوالً ایــن آیــات ،مســلامنی را تصویــر میکنــد کــه محــل اطمینــان و آرامــش
دیگــر انســانها و پیــروان دیگــر ادیــان اســت و اهــل پیامنشــکنی و غــدر و نقــض قراردادهــا نیســت.
از نظــر اســام ،اهــل ذمــه و ازجملــه مســیحیان ،قـراردادی بــا نــام (قـرارداد ذمــه) دارنــد و بــر اســاس آن
دارای حقوقــی هســتند کــه بهمنظــور اجرایــی شــدن زندگــی مســاملتآمیز و حفــظ کرامــت انســانی اســت؛
ازجملــه ایــن حقــوق:
الــف .خــودداری مســلامنان از هرگونــه تجــاوز بــه جــان و مــال نامــوس اهــل ذمــه (نــک :محقــق حلــی،
 ،1360ج  ،1ص )135؛
ب .حامیــت و تأمیــن جانــی ،مالــی و عرضــی ذمیــان و دفــاع از آنــان در برابــر تجــاوز بیگانــگان
(عمید زنجانی ،1362 ،ص )137؛
ج .ذمیــان میتواننــد بــا آزادی و امنیــت و بــدون تعــرض کســی ،مراســم مذهبــی خــود را برگـزار کننــد
(نــک :قربانــی ،1366 ،ص .)399
از نظــر اســام جایــز نیســت عقــد و ق ـرارداد ذمــه را نقــض کــرد ،تنهــا در صــورت پیامنشــکنی آنــان،
نقــض کــردن آن جایــز اســت.
ب .روایات
(ص)
ـوم ِ
اآلخ ـ ِر فَلَ ْیـ ِ
ـف اِذا َو َعــد (ابنشــعبه حرانــی ،بیتــا،
پیامــر فرمودنــدَ « :م ـ ْن کان یُؤ ِم ـ ُن باللّــه ِ والیـ ِ
ج  ،1ص )45؛ آنکــس کــه بــه خــدا و روز رســتاخیز ایــان دارد ،بایــد بــه وعدههــای خــود وفــادار باشــد».
در ایــن روایــت ،پیامــر اعظــم(ص) وفــاداری بــه وعدههــا را پیامــد و نتیج ـهی ایــان بــه خــدا و قیامــت
دانســته اســت؛ بهعبارتدیگــر ،پیامــر اســام(ص) میخواهــد بفرمایــد :اگــر کســی بــه عهــد و پیــان وفــادار
نباشــد ،ناشــی از نداشــن یــا ضعــف اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد اســت؛ یعنــی رســول خــدا(ص) بــا ایــن بیــان،
ضامنــت اجرایــی محکمــی بــرای وفــای بــه پیامنهــا تعریــف کــرده اســت .در ایــن بیــان ،نهتنهــا آثــار
تربیتــی بیانشــده ،بلکــه ب ـرای آنهــا ،ضامنــت اجرایــی ال ـزامآوری نیــز تعریفشــده اســت.
(ع)
ش ِ
اب اللَّ ِه َع َّز َو َج َّل (حر عاملی ،1409 ،ج  ،18ص )16؛
وط ِه ْم ِم َّم َواف ََق كِتَ َ
امام صادق « :الْ ُم ْسلِ ُمو َن ِع ْن َد ُ ُ
مسلامنان باید پایبند رشوطشان باشند ،مادامیکه موافق قرآن باشد ».امام علی(ع) در لزوم پایبندی به عهد و
پیامن هرچند با دشمن ،به مالک اشرت چنین دستور دادند :اگر میان خود و دشمنت پیامن دوستى بستى و
امانش دادى ،به عهد خویش وفا كن و اماىن را كه دادهاى ،نیك رعایت منا .در برابر پیامىن كه بستهاى و اماىن
كه دادهای ،خود را سپر ساز؛ زیرا هیچیک از واجبات خداوندى كه مردم با وجود اختالف در آرا و عقاید ،در
آن همداستان و همرأی هستند ،بزرگتر از وفاى به عهد و پیامن نیست .حتى مرشكان هم وفاى به عهد را
راهبردهای تعامالت فرهنگی مسلمانان با مسیحیان و آثارتربیتی آن در قرآن
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در میان خود الزم میشمردند؛ زیرا عواقب ناگوار غدر و پیامنشکنی را دریافته بودند؛ پس در آنچه برعهد ه
گرفتهای ،خیانت مكن و پیامنت را مشكن و دشمنت را به پیامن مفریب؛ زیرا تنها نادانان شقى در برابر خداى
تعاىل ،دلیرى میكنند .خداوند پیامن و زینهار خود را به سبب رحمت و محبتى ،كه بر بندگان خود دارد ،امان
قرار داده و آن را چون حریمى ساخته است كه در سایهسار استوار آن زندگى كنند و به جوار آن پناه آورند؛
پس نه برای خیانت ،جایى براى خودمنایى است و نه براى فریب و حیلهگرى .پیامىن مبند كه در آن ،براى تأویل
راه تواند بود و پس از بسنت و استوار كردن پیامن ،براى بر هم زدنش به عبارتهای دوپهلو كه در آنها ایهامى
باشد ،تكیه نکن؛ و مبادا كه سختى اجراى پیامىن كه بر گردن گرفتهاى و باید عهد خدا را در آن رعایت كنى،
تو را به شكسنت و فسخ آن وادارد ،بیآنکه در آن حقى داشته باىش؛ زیرا پایدارى تو در برابر كار دشوارى كه
امید به گشایش آن بستهای و عاقبت خوشش را چشم میداری ،از غدرى كه از رسانجامش بیمناك هستى،
بىس بهرت است؛ و نیز به از آن است كه خداوندت بازخواست كند و راه طلب بخشایش در دنیا و آخرت بر تو
بسته شود .حرضت علی(ع) در خطاب به مالک اشرت نیز فرمود :عدالت را بر اهلذمه اجرا کن ،به مظلوم حق
بده و بر ستمگر سخت بگیر (نهجالبالغه .)53 ،ب هراستی ،این فرمایش امیراملؤمنین(ع) را بایستی منشور برادری
و اخوت انسانی و رسمشق کارآمدی برای حاکامن در کشورهای مختلف دانست .اثر تربیتی و اخالقی این
منشور -صورت عمل کردن به آن -میتواند ساحتهای گوناگون زندگی فردی و اجتامعی انسان را در بر بگیرد
و شاهد جامعهای انباشته از صداقت ،یکرنگی و مملو از کرامات انسانی باشیم.
توصیهشــده اســت کــه امــام مســلمین تعهداتــی را محــرم شــارد کــه از ســوی مســلمین بر عهــد ه گرفته
اســت ،مگــر در مواقعــی کــه مســلمین در رشف حملــه دشــمن باشــند -کــه در چنیــن مــوردی ،امــام ناگزیــر
اســت بـرای خامتـهی قـرارداد ،یادداشــتی نــزد دشــمن بفرســتد -بــا اینکــه دشــمن ،قـرارداد را نقــض یــا انــکار
کــرده باشــد (خــدوری و حیدرآبــادی ،1388 ،ص .)248
ج .سیره پیامرب(ص) با مسیحیان
موضــع مســیحیان در برابــر اســام ،نســبت بــه مــركان و یهــود ،نرمتــر بــود .مســیحیان جزیرةالعــرب،
برخــى شــیفته اســام شــده و آن را پذیرفتنــد و برخــى همچنــان مســیحى ماندنــد؛ امــا هی ـچگاه از ســوى
پیامــر مجبــور بــه تغییــر عقیــده و پذیــرش اســام نشــدند و موضــع پیامــر نســبت بــه آنــان ،همــواره همـراه
بــا عطوفــت و مالیمــت بــود؛ ازای ـنرو ،هنگامــی بــه رسان مســیحى ،ازجملــه نجــاىش ،نامــه میفرســتد ،از
حــرت مســیح و مــادرش مریــم بــه نیــى یــاد میکنــد و در آخــر نامــه بــه نجــاىش ،خیرخواهانــه میگویــد:
«هامنــا مــن تــو را بهســوی خــداى بــزرگ میخوانــم و مــن ابــاغ رســالت منــوده و تــو را نصیحــت كــردم؛
پــس انــدرز م ـرا بپذیــر .درود بــر پیــروان هدایــت بــاد» (ابنهشــام ،بیتــا ،ج  ،1ص .)295
قبایـل و دسـتههاى مختلـف مسـیحى در زمـان حیـات پیامبر(ص) ،از حامیـت او و مسـلامنان برخـوردار
بودنـد و مسـلامنان بـر اسـاس پیمان صلحـى كه با مسـیحیان بسـته بودنـد ،از منافـع و حقوق آنـان حامیت
میکردنـد؛ بـراى منونـه ،پساز آنکه مسـیحیان نجران از مباهلـه با پیامرب مأیوس شـدند ،صلحنامهای با پیامرب
امضـا كردنـد .بـر اسـاس ایـن صلحنامـه ،آنـان در برابـر پرداخـت مالیـات ،در انجام دسـتورات آیین خـود آزاد
بودنـد .در فـرازى از ایـن صلحنامـه آمـده اسـت« :مردم مسـیحى نجران و حاشـیهی آن در سـایهی خداوند و
ذ ّمـهی محمـد پیامبر خـدا هسـتند كه دارایـى ،جان ،دیـن ،افراد غایـب و حارض ،خانـوادهی آنـان و تجارت و
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آنچـه از كـم یـا زیـاد در اختیـار دارنـد ،همـه محفـوظ و در امـان اسـت .هیـچ اسـقف یـا راهب یـا كاهنى از
آنـان ،از مقـام خـود عزل منیشـود و به آنان اهانتى نخواهد شـد» (فاروق حماده ،1997 ،ص  .)147در پیامن
بـا رئیـس مسـیحیان ایلا آمده اسـت« :بسـم اللّـه ال ّرحمن ال ّرحیم؛ این تضمینى اسـت از سـوی خـدا و محمد
پیامبر خـدا بـه یوحنـا بـن رعبـه و مـردم ایلا .بـ ه موجب این پیمان ،کشـتیها و وسـایل نقلیه ،در خشكى و
دریـا تحـت حامیـت و امـان خـدا و محمـد پیامبر خـدا هسـتند و متـام كسـاىن كـه همراهشـان هسـتند ،چه
از شـام و چـه از یمـن ،در امانانـد ...بـر مـردم ایلا حـرام اسـت كـه مانـع آب شـوند و یـا سـد طریـق منایند»
(ابنهشـام ،بیتـا ،ج  ،1ص  .)974رسـول خـدا(ص) کـه اسـوه و الگوی کامالت و فضائل اخالقی بـود ،در برخورد
بـا مسـیحیانی کـه آیینـی او را نپذیرفتـه بودند نیز ،نهایـت کرامت و بزرگـواری را اعامل میمنایـد .پیامربی که
خداونـد ،مسـلامنان را بـه اقتـدا و پیـروی از کامالت وی دعوت میکنـد و میفرماید :لَ َقدْ كَانَ لَك ُْم ِفی َر ُسـولِ
اللَّـ ِه أُ ْسـ َو ٌة َح َسـ َن ٌة لِ َمـ ْن كَانَ یَ ْر ُجـو اللَّـهَ َوالْ َی ْو َم ْال ِخـ َر َو َذكَ َر اللَّهَ كَ ِثیـ ًرا (احزاب)21 :؛ قطعاً براى شما در اقتدا
بـه رسـول خـدا ،رسمشـقى نیكوسـت ،بـراى آن كس كه به خدا و روز بازپسـین امیـد دارد و خدا را فـراوان یاد
میکنـد ».در ایـن آیـه ،نهتنهـا اثـر تربیتـی بـرای مسـلامنان معرفیشـده ،بلکـه الگـوی عملی و عینـی آنهم
تبیین کرده اسـت.
 .2-3راهربد تأکید بر مشرتکات دینی
فزا
نظــر بــه وحــدت دیــن الهــی ،مشــرکات فـراوان و عارضــی بــودن اختالفــات ،دورافکنــی امــور اختــا 
و اهتــام بــه اشـراکات ،از رضوریــات امــروز اســت ،چنانکــه افــول ارزشهــای معنــوی ،بیهدفــی ،تنهایــی
و پوچــی انســان محصــور در زندگــی مــادی ،فاجعــ ه ی زیســتمحیطی ،بیعدالتــی ،نابــودی خانــواده
و بیهویتــی از پیامدهــای زندگــی دینجــدا بــر محــور نگــرش انســانمدار اســت .برخــی فرهیختــگان
گفتهانــد« :از آیــات قــرآن كریــم بــه دســت میآیــد كــه دیــن الهــی ،عامــل وحــدت جوامــع انســانی و مایـهی
تشــكیل صــف واحــد اســت» (جــوادی آملــی ،1398 ،ج  ،5ص  .)432اگــر از نقــش ادیــان در كاهــش تنــش
و تشــنج در روابــط بینامللــل پرســیده شــود ،میتــوان گفــت ایفــای نقــش تنشكاهــی ادیــان ابراهیمــی،
قابلیــت منحــری دارد ،بهویــژه در ایــن مقطــع حســاس زمانــی کــه ایــن مهــم ابعــادی جهانــی یافتــه اســت،
از طریــق شــناختافزایی ،ارتبــاط متقابــل و تعامــل عاملــان دیــن ،بیتردیــد ظرفیــت اج ـرا وجــود دارد.
یکــی از معضــات بــزرگ جهــان اســام و مســیحیت ،وجــود گروههــای افراطــی در میــان پیــروان هــر دو
آییــن توحیــدی اســت .جنایــات متعــددی کــه در خــال جنگهــای صلیبــی و پــساز آن بـ ه وقــوع پیوســته،
دسـتمایهی بدخواهــان در تحریــک تندروهــای طرفیــن بـرای دامــن زدن بــر اختالفــات و دمیــدن در تنــور
عــداوت و دشــمنی اســت .تصــور میشــود ســوزاندن ریشـههای اختــاف و چشمپوشــی از خاطـرات تلــخ،
تــأملزا و تش ـتّتآور پیشــین ،اقدامــی اساســی در ایجــاد تعامــل اســت .عــاوه بــر ایــن ،رضوری میمنایــد
فرزانــگان و عقــای هــر دو قــوم ،از هــر نــوع اقــدام وحــدتزدا و تنشآفریــن بهشــدت بــر حــذر باشــند.
پندارهایــی ماننــد بدعتگــذار شــمردن پیامــر اســام(ص) ،خرافــی دانســن تعالیم اســام ،خشــن پنداشــن ذات
ایــن دیــن ،فهــم نادرســت از اســتفادهی زور و اجبــار در تعالیــم قــرآن و اســام را دارای طبیعتــی خصامنــه
پنداشــن ،از ایــنگونــه مــوارد اســت.
بیتوجهــی عمــدی یــا ســهوی بــه تحریــک احساســات مذهبــی مخاطبــان خــاص ،از ســوی برخــی اربابان
راهبردهای تعامالت فرهنگی مسلمانان با مسیحیان و آثارتربیتی آن در قرآن
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رســانهای ،از اســباب جــدی تحریــک گروههــای مذهبــی افراطــی اســت .مصداقــی روشــن و منفــی در ایــن
رابطــه ،نــر ،ترویــج و تبلیــغ کتــاب آیــات شــیطانی ســلامن رشــدی اســت .رعایــت ادب گفتــاری و نزاکت در
رســانههای جهــان اســام و مســیحیت و نیــز مبلغــان ایــن دو آییــن آســانی ،بیتردیــد نقشــی اساســی در
تعامــل مثبــت آنهــا دارد .در ایــن رابطــه ،منونــه راهــکار قــرآن اینگونــه اســتَ « :و َل ت َُسـ ُّبوا الَّ ِذیـ َن یَدْ ُعــونَ
ِم ـ ْن دُونِ اللَّ ـ ِه َف َی ُس ـ ُّبوا اللَّــهَ َعــدْ ًوا ِب َغ ْی ـ ِر ِعلْـ ٍـم (انعــام)108 :؛ کســانی کــه غیرخــدا را میخواننــد ،دشــنام
ندهیــد .مبــادا آنــان (نیــز) از روی (ظلــم و) جهــل ،خــدا را دشــنام دهنــد ».در آی ـهای دیگــر ،فرمــان بــه
حســن قــول داد ه اســت« :و قُولُــوا لِل ّنــاس ُحسـ ًنا… (بقــره)83 :؛ و بــا مــردم ،نیكــو ســخن بگوییــد».
از دیــد برخــی مفرسیــن ،مخاطــب یــا مــورد گفتگــو ،اعــم از مخالــف و موافــق اســت؛ زی ـرا از اطــاق
عنــوانِ «نــاس» ،مردمــی بــودن ایــن دســتور و انســانی بــودن ایــن قانــونِ اخالقــی و اجتامعــی اســتظهار
میشــود (جــوادی آملــی ،1398 ،ج  ،5ص .)401
ایـن دیـدگاه معتقـد اسـتُ « :حسـن معـارشت و گفتـار و رفتـار نیكو در برخـورد با تـودهی مـردم ،اعم از
مؤمـن و كافـر [اسـت]؛ گفتـار و گفتـه هـر دو بایـد زیبا و نیكو باشـد ،خـواه مخاطب و مـورد گفتگو مخالف
باشـد یا موافق .سـخن نیك ،سـخنی اسـت كه محتوای آن خیر و مصلحت و روش آن مقبول و دلپذیر اسـت؛
نـه رصفـاً هـر سـخن خوشـایند دیگـران؛ از همیـن رو ،ایـن دسـتور اخالقـی و اجتامعـی نیكـو امربهمعـروف
و نهـی از منكـر كـردن را نیـز شـامل اسـت» (همان ،ص  .)355از امـام صـادق(ع) در تفسـیر آیـ ه نقـل اسـت:
قال :قُولُوا لِل ّن ِ
« َو قُولُوا لِل ّن ِ
اس ُحسـنا» َ
بسـ ُط لَ ُهم َوج َه ُه َو
اس كُلِّ ُهم ُحسـنا ُمؤ ِم ِن ُهم َو ُمخالِ ِف ُهم ،أ ّما املؤ ِمنو َن فَیَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِكف ُشورِهم َعن نَفسـه َو َعن
أ ّمـا امل ُخالِفـو َن فَیُ َكلِّ ُم ُهـم بِامل ُـداراة الجتذا ِبهِـم ا َىل االیامنِ  .فَانِ اسـتَ َ َت مـن ذل َك ب ِّ
اِخوانِ ِه امل ُؤ ِمنی َن (بحرانی ،1416 ،ج  ،1ص )120؛ در تفسـیر آیه گفتهشـده اسـت :با مردم به زبان خوشسـخن
بگوییـد .فرمـود :یعنـى بـا همهی مـردم ،چه مؤمـن و چه مخالـف ،مدارا کنید ،بـه زبان خوشسـخن بگویید.
مؤمـن ،بـه هممذهبـان ،روى خوشنشـان میدهـد و با مخالفـان ،با مدارا سـخن میگوید تا بـه ایامن ،جذب
حـق خود و بـرادران مؤمنش ،پیشـگیرى كرده
شـوند و حتّـى اگـر نشـدند ،بـا این رفتـار ،از بدیهـای آنان در ّ
اسـت (جـوادی آملـی ،1398 ،ج  ،5ص  .)401ایـن آیـه را از اصـول کلـی روابـط اسلام دانسـتهاند« :این پیامن
اخالقـی و قانـون مردمـی و انسـانی ،یعنـی نیكو سـخن گفتن و با نرمی رفتار كـردن و بدی دیگـران را با روش
نیـك پاسـخ گفتن ،از احـكام روابـط بینامللـل و از بهرتیـن اصول كلی اسلام در تربیت جوامع انسـانی اسـت.
البتـه ایـن حكـم ،ظـرف و موقعیـت خـاص خـود را دارد و چنین نیسـت كه در هـر رشایطی ،با گفتـار نیكو با
كافران سـخن گفته شـود» (هامن ،ص .)355
در جــای دیگــر نیــز ،چنیــن تبییــن کردهانــد« :مقصــود از قــول در جملـهی "و قولــوا" ،كنایــه از مطلــق
برخــورد اســت ،بــا قــول باشــد یــا عمــل؛ نظیــر "مــا یلفــظ مــن قــولٍ إالّ لدیــه رقیــب عتیــد" (ق .)18 :مقصود
خصــوص قــول در برابــر فعــل نیســت ،بلكــه مطلــق كار اســت ،اعــم از گفتــار و رفتــار ،چنانکــه م ـراد از
خــوردن مــال مــردم ،مطلــق تــرف اســت نــه خصــوص خــوردن؛ یعنــى در ســخن گفــن بــا مــردم جــز خیــر و
نیــى ســخنى نگــو و در امربهمعــروف و نهــى از منكــر ،از موازیــن آن خــارج نشــو و مراحــل و رشایــط آن را
رعایــت كــن و در معــارشت یــا دادوســتد بــا مــردم ،محســنانه عمل كــن» (هــان ،ص  .)365-364بـرای تعامل
و همــکاری میــان عاملــان مســلامن و مســیحی ،زمینههــای فراوانــی وجــود دارد .حقــوق مشــرک میــان دو
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آییــن اســام و مســیحیت ،یکــی از آنهــا اســت .در آی ـهی ذیــل بهخوبــی ایــن مهــم نشــان داده میشــود:
ـى أَنْ
«ش َع لَکــم ِّمـ َن الدِّیــنِ َمــا َو َّص ِبـ ِه نُو ًحــا َوالَّـ ِذی أَ ْو َح ْی َنــا إِلَ ْیــک َو َمــا َو َّص ْی َنــا ِبـ ِه إِبْ َرا ِهیـ َ
وس َو ِعیـ َ
ـم َو ُم َ
ََ
أَ ِقی ُمــوا الدِّیـ َن َو َل تَ َت َف َّر ُقــوا ِفیـ ِه (شــوری)13 :؛ از احــکام دیــن ،آنچــه را کــه بــه نوح دربــارهی آن ســفارش کرد،
بـرای شــا ترشیــع کــرد و آنچــه را بــه تــو وحــی کردیــم و آنچــه را کــه دربــارهی آن بــه ابراهیــم و موســی و
عیســی ســفارش منودیــم کــه دیــن را برپــا داریــد و در آن تفرقهانــدازی نکنیــد».
نتیجــه اینکــه حقــوق انســانی بســیاری میــان مســلامنان و مســیحیان مطــرح اســت کــه مؤیّد عقل ســلیم
اســت .ایــن عرصـهی بــزرگ ،زمینـهی کامـاً مناســبی بـرای تعامل میــان نخبــگان مذهبی هــر دو آیین اســت.
راهــرد «تأکیــد بــر حقــوق مشــرک میــان دو دیــن» میتوانــد نخبــگان هــر دو آییــن را بــه هماندیشــی،
همافزایــی و همــکاری دراینبــاره ترغیــب کنــد .اگــر پیــروان ادیــان الهــی و بهویــژه مســلامنان و مســیحیان-
کــه اش ـراک مواضــع اعتقــادی آنهــا بیشــر اســت-به مشــرکات رجــوع مناینــد و بــر آنهــا پافشــاری کننــد،
گذشــته از آثــار اجتامعــی مثبــت ماننــد کاهــش اختالفــات اجتامعــی و سیاســی ،همافزایــی بهمنظــور تحقــق
اهــداف ادیــان الهــی و همــکاری بـرای دســتیابی بــه حقــوق مشــرک میتوانــد آثــار تربیتــی بســیار مؤثــری
را بــه هم ـراه آورد کــه از آن جملــه ،رفــع کدورتهــا و کینههــای تاریخــی ،تقویــت مبانــی انســانی ،دفــاع
مشــرک از مظلومیــن و آزادیخواهــان و تقویــت جبهــه دیـنداری در جهــان اســت.
 .2-4راهربد تالش برای استقرار نظم شایسته جهانی با رویکرد به تعالیم پیامربان
پیــام آیــات قــرآن کریــم و روایــات اســامی ،رعایــت اعتــدال و الت ـزام بــه نظــم بایســته و شایســته در
اندیشــه ،عمــل و مــرف و نیــز حــذر از ارساف و تفریــط اســت .در ادامــه ،بــه پــارهای از آیــات و روایــات
ال ْر ِض َو ا ْخ ِتـ ِ
السـ ِ
ـاف اللَّ ْیــلِ َو ال َّنهــا ِر
ـاوات َو ْ َ
الهامبخــش نظــم موصــوف ،اشــاره میشــود« :اِنَّ ِفــی َخلْـ ِ
ـق َّ
آلیـ ٍ
ـاب (آلعم ـران)190 :؛ هامنــا در آفرینــش آســانها و زمیــن و آمدوشــد شــب و روز،
ـات ِلُولِــی ْ َ
اللْبـ ِ
ـی ٍء َخلَقْنــا ُه ِب َقــدَ ٍر (قمــر)49 :؛ مــا هــر چیــزی را بهانــدازه
نشــانههایی بـرای خردمنــدان اســت»؛ «اِنَّــا ک َُّل شَ ـ ْ
(و روی حســاب) آفریدیــم ».توصیـهی قــرآن بــه پیــروان خویــش ،داشــن برنامهی صحیــح و منظّــم و پایبندی
بــه برنامههــای دیــن در زندگــی اســت؛ بدیــن رو ،هیـچگاه نبایــد از حــدود الهــی گامــی فراتــر نهنــد؛ زیـرا
ـم الظَّالِ ُمــونَ (بقــره)229 :؛
در آن صــورت ،از ظاملــان خواهنــد بــودَ ...« :و َمـ ْن یَ َت َعــدَّ ُحــدُو َد اللَّـ ِه َفاُول ِئــکَ ُهـ ُ
ـروا
ـم یُ ْ ِ
س ُفــوا َو لَـ ْ
آنــان کــه از حــدود الهــی تجــاوز کننــد ،هامنــان ســتمکارانند»؛ « َو الَّ ِذیـ َن اِذا اَنْ َف ُقــوا لَـ ْ
ـم یَ ْقـ ُ ُ
َو کانَ َب ْی ـ َن ذلِــکَ قَوام ـاً (فرقــان)67 :؛ بنــدگان خــدای رحــان کســانی هســتند کــه هــرگاه انفــاق هزینــه
کننــد ،نــه ارساف کننــد و نــه تقتیــر (دستخشــکی) و هزینــه زندگــی آنــان میــان ایــن دو ،در رشایــط
س ِفیـ َن (اعـراف )31 :بخوریــد و بیاشــامید و
ـب الْ ُم ْ ِ
اشبُــواْ َوالَ ت ْ ِ
ُس ُفــواْ إِنَّــهُ َال یُ ِحـ ُّ
متعــادل اســت»؛ «وکُلُــواْ َو ْ َ
ارساف نکنیــد کــه خداونــد مرسفــان را دوســت نــدارد»؛ « َو ِ
السـبِیلِ
آت َذا الْ ُقـ ْر ىب َح َّقــهُ َو الْ ِم ْسـ ِکی َن َو ابْـ َن َّ
َو ال تُ َب ـ ِّذ ْر تَ ْب ِذی ـراً ،إِنَّ الْ ُم َب ِّذرِی ـ َن کانُــوا إِ ْخــوانَ الشَّ ـ ِ
ـیاطینِ َو کانَ الشَّ ــیطانُ لِ َربِّ ـ ِه کَ ُفــوراً (ارساء)27-26 :؛ و
حــق نزدیــکان را بپــرداز و (همچنیــن) مســتمند و وامانــده در راه را و هرگــز ارساف و تبذیــر مکــن؛ زی ـرا
تبذیرکننــدگان ب ـرادران شــیطاناند و شــیطان کف ـران نعمتهــاى پــروردگارش کــرد».
امــام خمینــی(ره) فرمودنــد« :اگــر در زندگیمــان ،در رفتــار و حرکامتــان نظــم بدهیــم ،فکرمــان هــم
بالطبــع نظــم میگیــرد ،وقتــی فکــر نظــم گرفــت ،یقین ـاً از آن نظــم فکــری الهــی هــم برخــوردار خواهــد
راهبردهای تعامالت فرهنگی مسلمانان با مسیحیان و آثارتربیتی آن در قرآن
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شــد» (وجدانــی ،بیتــا ،ج  ،4ص  .)121امــام علــی(ع) خطــاب بــه مالــک اشــر ،اینگونــه بــه نظــم ســفارش
میکننــد ...« :اِیَّــاکَ َو الْ َع َجلَـ َة بِالْ ُ ُمــو ِر قَ ْبـ َـل ا َ َوانِ َهــا ا َ ِو التَّ َسـ ُّق َط ِفی َهــا ِع ْنـ َد اِ ْمکَانِ َهــا ا َ ِو اللَّ َجا َجـ َة ِفی َهــا اِذَا ت َ َن َّک َرتْ
ا َ ِو الْ َو ْهـ َن َع ْن َهــا اِذَا ْاسـتَ ْوضَ َح ْت فَضَ ـ ْع ک َُّل ا َ ْمــر َم ْو ِض َعـ ُه َو ا َ ْو ِقـ ْع ک َُّل ا َ ْمــر َم ْو ِق َعـ ُه (نهجالبالغــه ،نامـهی )47؛
از عجلــه دربــارهی کارهایــی کــه وقتشــان نرســیده ،یــا سســتی در کارهایــی کــه امــکان عمــل آن فراهمشــده،
یــا لجاجــت در امــوری کــه مبهــم اســت ،یــا سســتی در کارهــا هنگامیکــه واضــح و روشــن اســت ،بــر حــذر
بــاش! و هــر امــری را در جــای خویــش و هــر کاری را بهموقــع خــود انجــام بــده».
مشــکل اصلــی امــروز جهــان ،دوری رسدمــداران عــامل از تعالیــم ســعادتبخش پیامـران الهــی ،ازجملــه
بیاعتنایــی بــه اســتقرار نظــم مناســب اســت .راهــرد «تــاش ب ـرای اســتقرار نظــم شایســتهی جهانــی بــا
رویکــرد بــه تعالیــم پیامــران» از ســوی فرزانــگان مســلامن و مســیحی میتوانــد گرهگشــای بســیاری از
مشــکالت و نابســامانیهای موجــود عــامل باشــد کــه فقــر و مذلّــت را ب ـرای بیشــر جهــان رق ـمزده اســت.
از نــگاه قــرآن کریــم ،مواســات ،همــدردی ،خیرخواهــی و نفعرســانی بــه هم ـهی انســانهای عــامل بــا
هــر منــش و عقیده-بــه غیــر از کفــار حربــی -جایــز اســت .خداونــد متعــال میفرمایــدَ :
ـم اللَّــهُ َعــنِ
«ل َی ْن َهاكُـ ُ
ـم (ممتحنــه)8 :؛
ـم َوتُق ِْسـطُوا إِلَ ْی ِهـ ْ
ـم أَن ت َ َُّبو ُهـ ْ
ـم ُی ْخ ِر ُجوكُــم ِمــن ِد َیا ِركُـ ْ
ـم ِفــی الدِّیــنِ َولَـ ْ
ـم ُیقَاتِلُوكُـ ْ
الَّ ِذیـ َن لَـ ْ
خــدا شــا را از نیکــی کــردن و رعایــت عدالــت نســبت بــه کســانی کــه در راه دیــن بــا شــا پیــکار نکردنــد و
از خانــه و دیارتــان بیــرون نراندنــد ،نهــی منیکنــد؛ زیـرا خداونــد عدالتپیشــگان را دوســت دارد ».بــر اســاس
ایــن آیــه ،مســلامنان موظفانــد در برابــر هــر فــرد یــا جمعیــت و كشــوری ،چــه از مــركان باشــند یــا اهــل
كتــاب ،درصورتیکــه موضــع خصامنــه نســبت به مســلامنان نداشــته باشــند و دشــمنان اســام را یــاری نكنند،
ـم
ـم یُقَاتِلُوكُـ ْ
ـم َفلَـ ْ
شــیوهی مســاملتآمیز در پیــش گیرنــد و بــا نیكــی و عدالــت رفتــار مناینــدَ ...« .فـإِنِ ا ْع َت َزلُوكُـ ْ
ـم َسـبِیال (نســاء)90 :؛ پــس اگــر از شــا كنــاره گرفتنــد و بــا
ـم َعلَ ْی ِهـ ْ
السـل ََم َفـ َـا َج َعـ َـل اللّــهُ لَكُـ ْ
َوأَلْ َقـ ْواْ إِلَ ْیكُـ ُ
ـم َّ
شــا نجنگیدنــد و بــه شــا پیشــنهاد صلــح و آشــتی دادنــد ،دیگــر خداونــد بـرای شــا ،بــر آنــان راهــی بـرای
پیــکار قـرار نــداده اســت».
تألیــف قلــوب از مصــارف اصلــی زکات در اســام اســت .تألیــف ،بــه معنــای جمعکــردن و انــس گرفــن
اســت (مشــکینی ،بیتــا ،ص « .)467مؤلّفــة قلوبهــم» ،بــه کاف ـران و مســلامنان مخالــف یــا سس ـتایامنی
میگوینــد کــه بهمنظــور خوشبینــی و متایــل آنــان بــه اســام و قــوت ایامنشــان و یــا رشکــت آنــان در جهــاد،
جایــز اســت انســان زکات مالــش را بــه آنــان پرداخــت کننــد (امــام خمینــی ،بیتــا ،ج  ،1ص )336؛ مثـاً در
کشــورى غیرمســلامن زلزل ـهاى اتفــاق افتــاده و ع ـ ّدهاى ىبخامنــان شــدهاند ،در اینجــا میشــود از زکات بــه
آنــان کمــک کــرد تــا بــه اســام خوشبیــن شــوند (قــرىش ،بــی تــا ،ج  ،3ص  .)172راهــرد تعامــل در مبــارزه بــا
بــدی و دعــوت بــه نیکــی ،از زمینههــای پراهمیــت بـرای تعامــل فرزانــگان مســلامن و مســیحی اســت کــه
میتوانــد مــوارد و موضوعــات موردعالقـهی دوجانبـهی عدیــدهای را شــامل شــود.
امــام خمینــی(ره) فرمودنــد« :همـهی اقلیتهــای مذهبــی در اســام محــرم هســتند و همهگونــه آزادی
بـرای انجــام فرایــض مذهبــی خــود دارنــد» (امــام خمینــی ،بیتــا ،ج  ،4ص  .)201در قانــون اساســی جمهوری
اســامی ایـران ،دربــارهی تأمیــن اجتامعــی ،ایـ ن گونــه آمده اســت:
«برخــورداری از تأمیــن اجتامعــی از نظــر بازنشســتگی ،بیــکاری ،پیــری ،ازکارافتادگــی ،بیرسپرســتی،
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درراهماندگــی ،حــوادث و ســوانح ،نیــاز بــه خدمــات بهداشــتیدرمانی و مراقبتهــای پزشــکی بهصــورت
بیمــه و غیــره ،حقــی اســت همگانــی .دولــت موظــف اســت طبــق قوانیــن ،از محــل درآمدهــای عمومــی و
درآمدهــای حاصــل از مشــارکت مــردم ،خدمــات و حامیتهــای مالــی فــوق را بـرای یکیــک افـراد کشــور
تأمیــن کنــد» (قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایـران ،اصــل بیسـتونهم) .تعامــل فرهنگــی بــا مســیحیان
در حــوزهیحقــوق شــهروندی میــان نخبــگان اســام و مســیحیت ،از راهکارهــای رضوری عــر کنونــی بـرای
احیــای حقــوق انســانی و همــکاری دو ملــت ذیربــط اســت.
یــک منونــه رعایــت ایــن حقــوق ،دربــارهی اعطــای حــق حاکمیــت بــه دادگاه آنــان در حــوزهیحاکمیــت
اســام ،ایــن اســت:
اگــر جــرم ارتکابیافتــه ،تنهــا در دیــن خودشــان ممنــوع باشــد ،تنهــا دادگاههــای خودشــان صالــح بـرای
رســیدگی هســتند و از جانــب دادگاه اســامی هیچگونــه تعرضــی بــه آنــان منیشــود؛ زیـرا حکومــت اســامی
رصف ـاً جرامئــی را کــه بــر اســاس رشع اســام یــا قانــون جــرم بهحســاب میآیــد ،پیگیــری کــرده و مجــازات
میکنــد (نجفــی ،بیتــا ،ج  ،21ص .)317

نتیجهگیری

از آنچه گذشت ،بهدست میآید:
 .1قــرآن کریــم در برخــورد و رفتــار بــا مســیحیان ،بــر رعایــت نــکات و امــور تربیتــی گوناگــون تأکیــدات
فراوانــی دارد؛ از دشــنام بــه آنچــه میپرســتند ،نهــی میکنــد ،بــر همزیســتی و رفتــار مســاملتآمیز و
رعایــت حــد اعتــدال تأکیــد دارد .دعــوت بهســوی خــدا بایــد بهوســیلهی حکمــت و انــدرز نیکــو باشــد.
 .2ســیرهی معــارشت امــت اســامى بــا مســیحیان ،بــر اســاس زندگــی مســاملتآمیز بــا حفــظ عــزت و
حكمــت و مصلحــت اســت .رســول خــدا(ص) پــس از هجــرت بــه مدینــه و پــس از تشــكیل حكومــت اســامى،
بــه تدویــن نخســتین قانــون اســاىس و پیــان عمومــى بــا اهــل كتــاب اقــدام کــرد و آنــان را بــه همزیســتی
در كنــار یكدیگــر دعــوت منــود ،آنــان كــه در قلمــرو اســامى زندگــى مىكردنــد ،در حامیــت خــود قـرار داد
و مجبــور بــه پذیــرش اســام نكــرد ،بلکــه بــه عقایــد آنــان احـرام گذاشــت.
 .3مهمتریــن راهربدهــای تعامــات فرهنگــی مســلامنان بــا مســیحیان کــه از قــرآن کریــم و آموزههــای
دینــی استخراجشــده؛ عبارتنــد از :تأکیــد بــر حقــوق مشــرک میــان اســام و مســیحیت ،همزیســتی و مقابلــه
بــا تجــاوز و تروریســم ،تعامــل بــر مبنــای وفــای بــه پیــان و تعهــدات بیناملللــی ،تعامــل بــر مبنــای
گفتوگــو و دمیــدن روح بـرادری در پیــروان دو دیــن ،تعامــل بـرای اقامـهی عدالــت ،تــاش بـرای اســتقرار
نظــم شایســتهی جهانــی بــا رویکــرد بــه تعالیــم پیامـران ،تعامــل در حوزههــای حقــوق شــهروندی و مســائل
قضائــی ،تأکیــد بــر مشــرکات دینــی و همــکاری علمــی و پژوهشــی بـرای همافزایــی پیرشفــت دو ملــت.
 .4اگرچــه آثــار تربیتــی راهربدهــای بــاال ف ـراوان اســت؛ امــا بــه بخشــی از آنهــا اشــاره میشــود :رفــع
کینههــا و کدورتهــای تاریخــی میــان مســلامنان و مســیحیان؛ پیریــزی جامعــهای عــاری از خشــونت،
تبعیــض ،ســتمگری و تجــاوز؛ دفــاع مشــرک از مظلومیــن و آزادیخواهــان جهــان و مبــارزهی مشــرک بــا
ترفندهــا و توطئههــای صهیونیســم جهانــی کــه ســعی در تفرقــه و نـزاع میــان مســلامنان و مســیحیان دارد؛
راهبردهای تعامالت فرهنگی مسلمانان با مسیحیان و آثارتربیتی آن در قرآن
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تعــدی نکــردن بــه حقــوق انســانهایی کــه دینــی متفــاوت دارنــد؛ تقویــت فضائــل و کــاالت انســانی و
اخالقــی؛ پیــروی از ســیرهی رســول خــدا(ص) و حــرت مســیح(ع) در برخــورد بــا مخالفــان؛ تبییــن کرامــت
انســانی و تــاش ب ـرای تقویــت آن؛ معرفــی منونههــای عملــی ب ـرای رشــد و تعالــی بــر از میــان انبیــای
الهــی؛ تقویــت مبانــی اخــوت و مســاوات انســانی در جوامــع بــری؛ تبییــن و معرفــی ضامنــت اجرایــی برای
تحقــق فضائــل اخالقــی؛ تدویــن قوانیــن مشــرک و کارآمــد بـرای همزیســتی مســلامنان و مســیحیان؛ تقویت
جبه ـهی دی ـنداری در جهــان.
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