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مکانیزم گفتوگو در سیاست خارجی از منظر کالم سیاسی اسالم
علی قاسمی



چکیده

سیاست خارجی و درک ماهیت رفتاری واحدهای سیاسی در عرصة بینالملل از موضوعهای
مهم مورد توجه مکاتب ،اندیشمندان و نظامهای سیاسی است .در کالم سیاسی اسالم بهعنوان
یکی از انشعابات علم کالم و از حوزههای مطالعات سیاسی که درصدد تبیین آموزههای
سیاسی دینی است ،تبیین الگوهای رفتاری سیاست خارجی در آموزههای قرآن کریم،
روایات و سیرة معصومان (ع) تجلی خاصی دارد .بر این اساس و بهمنظور رسیدن به اهداف
سیاست خارجی ،مکانیزم های متعددی در کالم سیاسی اسالم متصور است که از مهمترین
آنها مکانیزم سیاسی و فرهنگی است ،بررسی و تأمل در آن نشان از اهمیت بسیار کالم
سیاسی نسبت به گفتوگو و مذاکره با دیگر نظامهای سیاسی در راستای حل اختالفات و
چالشهای موجود در عرصة بینالملل است.
کلیـدواژههــا :اسالم ،سیاست خارجی ،کالم سیاسی ،گفتوگو.

مقدمه
انسان ها از زمان خلقت تا آن هنگام که انسان هستند ،همواره مختلف و متفاوتاند و خداوند
انسانها را با در نظر گرفتن همین تفاوتهای زبان ،رنگ ،آدابورسوم ،شیوههای فکری ،علمی
و اعتقادی کرامت بخشیده و بزرگ داشته است و همچنین با ودیعه گذاشتن عقل و ارادة آزاد،
آفرینش او را سامان داده است .اختالفات و دیگرگونگیها از پیامدهای عقل ،اراده ،اختالف
استعدادها و ذوق بشری است و ازاینرو گوناگونی فرهنگی ،پیشینهای به قدمت تاریخ خلقت و
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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حیات جمعی انسانها دارد و دنیای امروز دنیایی است با اجتماعات گوناگون و با فرهنگهای
متنوع .امروزه وجود این مسئله در بین اندیشمندان ،واقعیتی پذیرفته شده است و بهعنوان یکی از
ویژگیهای اجتماعات بشری شناخته میشود؛ ازاینرو با توجه به اختالفات طبیعی و
گوناگونیها ،یکی از پرسشهای اساسی فراروی نظریهپردازان کالم سیاسی در چگونگی رفتار
انسانها و حکومتها با یکدیگر در میان جوامع متعدد فرهنگی است؟ بدیهی است که در این
میان اندیشههایی که از ظرفیتهای موجود بهره میبرند و با آگاهی و به دور از سالیق شخصی،
پای در این عرصه میگذارند بیشتر مورد پذیرش قرار میگیرند و نقشی مثبت و فعال در تعامل با
این وضعیت خواهند داشت؛ و طبیعی است که اگر یکدیگر را به رسمیت شناسند و با همدیگر از
طریق گفتوگو پیوند برقرار کنند و به احترام و همیاری بپردازند ،از این اختالفات و
گوناگونیها در راه کمال انسانی بهره میگیرند و جامعهای بانشاط و همبسته خواهند داشت و
اگر یکدیگر را به رسمیت نشناسند و نپذیرند ،ازهمگسسته و به ستیز برخیزند ،خسارت دامن همه
را خواهد گرفت.
تشدید مشکالت برخاسته از سوءتفاهمها و عدم اعتمادی که بر روابط میان دولتها ،پیروان
ادیان و مذاهب گوناگون ،اقوام و گروههای با آداب و رسوم گوناگون حاکم است ،خستگی بشر
در دوران معاصر از تفرقهها ،دشمنیها و خودبرتربینیها و توطئه دشمنان در ایجاد اختالف بین
مسلمانان ،بشر امروزی را به دنبال یافتن راهی برای پی بردن به معنای واقعی زندگی و دستیابی
به همدلی و همزیستی مسالمتآمیز رهنمون میکند .مسئلهای که همة جوامع ،بویژه جوامع
اسالمی به آن نیاز دارند تا آفتهای بزرگی را که درون خویش بدان گرفتارند حل کنند .ما برای
رهایی از چنین آفاتی و رسیدن به هدف ،نیازمند رجوع به منابع دینی و بازبینی منابع هستیم و با
بازبینی منابع دینی میتوان این دردها را آرام کرد ،به پرسشهای اساسی که بشر امروزی با آن
مواجه است پاسخ مناسب داد و بر این چالشها فائق آمد .ازاینرو وضع بشر در چنین شرایطی
حکایت از نیاز کنونی انسان به گفتوگو و تقویت و گسترش این فرهنگ مهم دارد .امروزه بشر
پس از سپری کردن راههای گوناگون به این نتیجه رسیده است که یکی از بهترین ابزار و راههای
کاهش و حل اختالفات ،تعامل بین فرهنگهای گوناگون ،انسجام ملی ،وحدت و همزیستی
مسالمتآمیز میان انسانها و رسیدن به سرمنزل مقصود ،گفتوگوی بین انسانهای با فرهنگ
متنوع و گسترش آن است .مسئلهای که اختصاص به دوران مدرن نداشته و در نظریات
اندیشمندان قدیمی چون افالطون و معاصر چون هابرماس مورد تأکید قرارگرفته است .این مسئله
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یک ضرورت حداکثری تبدیلشده است؛ چراکه انسان امروزی با توجه به این بحرانها ،به دنبال
رسیدن به مفاهیم و ارزشهای مشترک فرهنگی است که بتواند بر این مشکالت فائق آید؛ و به
این نتیجه رسیده است که بهترین راه رسیدن به این ارزشهای مشترک فرهنگی ،گفتوگو
است؛ و با ارتباطات متعدد شکلگرفته از نتیجه جهانیشدن ،گفتوگو که شروع ارتباطات است،
میتواند بسیاری از تصاویر منفی و کلیشهای شکلگرفته بین فرهنگها ،دولتها و جوامع در
دورههای مختلف را مرتفع سازد.
درواقع گفتوگو و تبادل اندیشهها در شناخت و آگاهی انسانها نسبت به یکدیگر نقش به
سزایی دارد و میتواند نقش مؤثری در برقراری آرامش در جوامع داشته باشد .با پیگیری و
استمرار گفتوگو در محیطی سالم ،میتوان از بدبینیها و تنشها نسبت به یکدیگر جلوگیری
کرد و بستری مناسب را برای رشد و تعالی انسانها ایجاد نمود؛ و میتوان گفت یکی از
کاملترین و مؤثرترین شیوههای تعامل و برقراری ارتباط و یکی از ابزارهای راهبردی در دستیابی
به تقریب و همگرایی میان ادیان مختلف و مذاهب اسالمی ،نظامهای مختلف سیاسی و در نهایت
وحدت جوامع ،گفتوگو است و از این طریق میتوان بر چالشهای موجود معاصر در جهان
فائق آمد؛ و هرچه این گفتوگو تقویت شود ،امکان دستیابی به سطح مطلوبی از همبستگی و
همدلی بیشتر خواهد شد .چراکه به نظر میرسد که بسیاری از مشکالت و بحرانهای موجود
بیشتر نشأت گرفته از عدم توانایی و آشنایی و مراعات انسانها از اصول گفتوگو است .لذا
گفتوگو مناسبترین و نیرومندترین ابزار برای دستیابی به همگرایی و وحدت در میان جامعه
جهانی خصوصاً اسالمی است .امروز نظامهای سیاسی دنیا با چالشهای مختلف فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی از جمله برخی باورهای جزمگرایانه به دور از عقالنیت مواجه است
که جز با همین همگرایی میان دولتها ،گروهها و اقوام مختلف از طریق گفتوگو نمیتوان بر
آنها چیره شد .ازاینرو با هدف رفع کدورتها ،برقراری آرامش ،همبستگی و همزیستی
مسالمتآمیز بین ملتها و دولتها ،به مهمترین ابزار سیاست خارجی در حوزة فرهنگی یعنی
گفتوگو از منظر کالم سیاسی خواهیم پرداخت.
کالم سیاسی

کالم سیاسی با موضوع عقاید سیاسی دینی ،شاخهای از علم کالم با خصوصیتها و ویژگیهای
علم کالم است که به تبیین دیدگاه دین در باب مسائل و امور سیاسی میپردازد .اشتراوس در
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تعریف کالم سیاسی میگوید« :آنچه ما از کالم سیاسی میفهمیم ،تعلیمات سیاسی است
که از وحی الهی ناشی میشود»(اشتراوس ،ص )3که نشأت گرفتن آموزههای الهیات سیاسی
از وحی ،مورد تأکید اشتراوس در این تعریف است .خسروپناه در تعریف کالم سیاسی
آموزشهای سیاسی برگرفته از کتاب و سنت را برای هر انسان آگاه به اسالم انکارناپذیر میداند
(خسروپناه ،ص )905و میگوید :کالم سیاسی آموزههای سیاسی است که از وحی الهی
سرچشمه میگیرد؛ به عبارت دیگر اگر پرسشهای مربوط به فلسفة سـیاسی ،کـه با روش انتزاعی
و عقلی پاسخ داده میشوند ،از طریق وحـی الهـی و مـتون دینی پاسخ داده شوند ،کالم سیاسی
تحقق مـییابد (همان ،ص  )905و میتوان کالم سیاسی را اینگونه تعریف کرد« :کالم سیاسی
شاخهای از علم کالم است که به تـوضیح و تـبیین آموزههای ایمانی و دیدگاههای دین در
باب مسائل و امور سیاسی پرداخته و از آنها در قبال دیدگاهها و آموزههای رقیب دفاع
مینماید»(بهروزلک ،ص .)28
جايگاه گفتوگو در کالم سیاسی اسالم

یکی از اصول ثابت اسالم که از آیات قرآن و سیرة پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) سرچشمه میگیرد
و بهعنوان ابزاری برای تفاهم و همزیستی مسالمتآمیز جوامع و نظامهای سیاسی گوناگون در
حوزة کالم سیاسی مطرح شده گفتوگو است .واژة «یحاور» (به معنای گفتوگو) در آیات
قرآن و همچنین گفتوگوی پیامبر (ص) با مشرکان در مدینه گویای این ادعاست.
در قرآن کریم واژة «یحاوره» در سورة کهف دو مرتبه آمده است« :فَقالَ لِصاحِبِهِ وَ هُوَ یُحاوِرُهُ
أَنَا أَکْثَرُ مِنْکَ مالًا وَ أَعَزُّ نَفَراً»(کهف )35/و «قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَ هُوَ یُحاوِرُهُ أَ کَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَکَ
مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاکَ رَجُال»(کهف )33 /و با لفظ «تحاورکما» در سورة مجادله نیز
آمده است « :قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَکِی إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَکُما
إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیر»(مجادله .)1/در این آیه «جدال» با «الحوار» با هم به کار گرفته شدهاند و در
یک معنا بهکاررفته اند .جدال و مجادله هم هر دو مصدر جادل از باب مجادله هستند« .الْجِدَالُ» از
«الجدل» به معنای :منازعه و درگیری برای الزام طرف مقابل است(راغب اصفهانی ،ص .)125این
دو واژه تحاور و جدال همة انواع جدال و گفتوگوی عقلی درست یا نادرست در راستای
روشن شدن حقیقت را شامل میشود ،همچنان که اصول و روشهای گفتوگو را در بردارد.
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قرآن کریم بهترین نوع جدال و گفتوگو را به مسلمانان با هدف کشف حقیقت و از بین
بردن باطل با براهین و استداللهای قوی ،سفارش نموده است« .وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَن»
( نحل )189 /که این نوع گفتوگو به همزیستی و نزدیکی جامعه منجر میشود و از درگیریها
و کشمکشها میکاهد .برخالف اهل کفر که به هدف از بین بردن حق ،جدال باطل میکنندَ « :و
یُجادِلُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالْباطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَق»(کهف.)95/
خاستگاه گفتوگو از منظر اسالم تبیین میان حق و باطل و لزوم پیروی از حق است« .فَما ذا
بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّالل»(یونس )38/هدف گفتوگو بایستی کشف حقیقتی باشد که طرفین
گفتوگو در پی آن هستند ،لذا منطق گفتوگو ایجاب میکند که به دور از هرگونه تعصب و
جهالت و با دوراندیشی و منطق و بیطرفانه بهپیش رود تا به مسیر انحراف کشیده نشود.
پیروی از حق در مسیر گفتوگو با منطق استدالل ،با آزادی عقیده و اندیشه در تعارض نیست.
بدین معنا که هرچند منطق گفتوگو ایجاب میکند که بعد از روشن شدن حقیقت از آن پیروی
نمود ولی باز انتخاب برای آنها آزاد است و اجباری در پذیرش حقیقت در این دنیا وجود ندارد
«الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه»(زمر )12/کسانى که سخنان را مىشنوند و از نیکوترین
آنها پیروى مىکنند؛ و یا اینکه در جایی دیگر میفرماید« :أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ
أَمَّنْ ال یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدى»(یونس )39/آیا کسى که هدایت به حق مىکند براى پیروى شایستهتر
است یا آنکس که خود هدایت نمىشود مگر هدایتش کنند؟ ابزار رسیدن به حق در مسیر
گفتوگو هم دلیل و برهان و اتکاء به عقل است .خداوند میفرماید« :قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ
صادِقِین»( نمل )55/بگو دلیلتان را بیاورید اگر راست میگویید.
بهترین مظهر گفتوگو خود خداوند متعال است که با بندگان ضعیف خود به گفتوگو
مینشیند و به مسائل آنان میپردازد .آیات زیادی در قرآن کریم به این مهم اختصاص دارد که
میتواند الگویی برای انسانها در مواجهه با طرف مخالف باشد؛ این مسئله بهانه را از افرادی که
خود را برای گفتوگو برتر میدانند گرفته است و دیگرکسی به این بهانه نمیتواند از گفتوگو
با مخالف سر باز زند.
البته این نکته را نیز بایستی در نظر گرفت که برای برقراری گفتوگو ،تنها چگونگی استدالل
و داشتن برهان کافی نیست ،بلکه اقناع عواطف انسانی نیز بخش مهمی از گفتوگو است که با
استدالل عقلی شاید عملیاتی نباشد .ازاینرو است که قرآن میفرماید« :فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ
لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ النْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ»( آل عمران )195/از پرتو رحمت الهى در
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برابر آن ها نرم (و مهربان) شدى و اگر خشن و سنگدل بودى از اطراف تو پراکنده مىشدند.
نداشتن نرمخویی و آسانگیری در تعامالت و داشتن حس برتریجویی ،عدم احترام ،خشونت و
تحقیر ،موجب پراکندگی افراد و بیاثر ساختن استدالل و منطق میشود.
در روایات معصومان(ع) نیز بهطور گسترده بر گفتوگوی نیکو با احترام بهطرف مقابل
تأکید شده است؛ که به ذکر یک روایت از امام باقر(ع) اکتفا میکنیم .جابر میگوید که از امام
باقر(ع) در مورد آیه «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» پرسیدم .حضرت فرمود« :قولوا للناس أحسن ما تحبون
أن یقال لکم ،فإن اهلل یبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنین» با مردم آنگونه سخن بگویید که
دوست دارید مردم با شما سخن بگویند .افراد لعان ،فحش دهنده و طعنه زننده نزد خداوند
مبغوض هستند(عیاشى ،ج ،1ص .)52
در سیره معصومان(ع) نیز گفتوگوی نیکو همراه با احترام با مسلمانان و مخالفان ،حتی با
منکران خداوند ،فراوان دیده میشود .گفتوگویهای سازنده جامع و نیکوی پیامبر اکرم (ص)
با مشرکان در مسجد مدینه (استوانه الوفود) ،امام علی (ع) با ابن الکواء (رک .العروسى الحویزى،
ج ،1ص ،)133امام صادق (ع) با ابن ابی العوجاء (کلینى ،ص  ،)59-53گفتوگوی امام رضا
(ع) با جاثلیق مسیحی (اسقف اعظم نصاری) و رأس الجالوت یهودی (رک .ابنبابویه ،ج،1
ص )103-180که همگی از مظاهر کفر بودند ،گویای اهمیت این مسئله در سیرة معصومان (ع)
است .این گفتوگوها موجب پیوند اجزای ناهمگون جوامع بشری در گسترة مختلف میشوند.
داليل گفتوگو

ازآنجاکه انسان موجودی اجتماعی (مدنی بالطبع) است ،نیازمند ارتباط با دیگران است؛ اما همین
نیاز طبیعی انسانها است که اختالفها و منازعهها را در زندگی اجتماعی او پدید میآورد؛
خصلت گفتوگو از بین بردن یا به حداقل رساندن همین اختالفها و تفاوتهاست .خستگی
انسانها و جوامع بشری از مشکالت جدی برخاسته از فضای سوءتفاهم وعدم اعتمادی که بر
روابط دولتهای مختلف دنیا ،میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون ،اقوام و گروههای با
آدابورسوم گوناگون حاکم است و همچنین دسیسههای دشمنان در ایجاد این اختالفها،
ضرورت جستجوی پی بردن به معنای واقعی زندگی و دستیابی به همدلی و همزیستی
مسالمتآمیز از طریق گفتوگو برای رهبران نظامهای سیاسی دنیا خصوصاً در حوزة سیاست
خارجی را روشن میکند.
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الف :طبیعی بودن اختالفها

مهمترین دلیل گفتوگو ،طبیعی بودن اختالف ،در بین واحدها و طرفین گفتوگو است .منظور
از اختالف ،وجود تفاوت و تمایز در اموری مانند دین ،اعتقاد ،مذهب ،اندیشه ،نژاد ،زبان ،جنس،
رنگ ،قوم ،قبیله ،شکل میان افراد هر جامعه و سیاستهای هر واحد سیاسی است .بر این اساس
اختالفات دو گونهاند :برخی ارادی است که ارادة انسان در وجود آنها دخیل است ،مانند
اختالف در عقیده ،دین ،مذهب ،اندیشه و ...و برخی نیز غیرارادی هستند که ارادة انسان در آنها
نقش ندارد؛ مانند اختالف در نژاد ،جنس ،رنگ ،شکل و...که مربوط به ارادة الهی است نه انسان.
بر اساس دیدگاه اسالم در اختالفات غیرارادی که انسان در آنها دخیل نیست ،تفاخر و فضل
فروشی جایگاهی ندارد و مردود شمرده میشود .خداوند میفرماید« :یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ
مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ
خَبِیرٌ»(حجرات )13/تفاوت انسانها به گونههای متفاوت مرد و زن و قبیلههای گوناگون ،خواست
الهی است .این اختالفها در شمار سنتها و نشانههای الهی است و خداوند میفرماید« :وَ مِنْ
آیاتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفُ أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوانِکُمْ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْعالِمِینَ»
(روم .)88/در خصوص اختالفات ارادی که مربوط به دین ،عقیده ،رفتار ،اخالق و ...است ،نیز
خداوند میفرماید« :وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّـةً واحِدَةً وَ ال یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ * إِالَّ مَنْ
رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ کَلِمَـةًُ رَبِّکَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّـةًِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ»
( هود.)112-115/
عالمه طباطبایی در ذیل آیات در توضیح این واقعیت میگوید :و این «اختالف» که در مقابل
معناى «اتفاق» است ،از امورى است که طبع سلیم آن را نمىپسندد ،زیرا همة طبایع مىدانند که با
اختالف ،نیروها پراکنده و ضعیف مىشود .البته آثار سوء دیگرى از قبیل نزاع ،مشاجره ،جدال،
کشت و کشتار ،کینهتوزى و دشمنى نیز دارد که هر یک بهنوبة خود در سلب امنیت و سالمتى،
تأثیر به سزایى دارند.
چیزى که هست یک نوع از اختالف ،اختالفى است که در عالم انسانى چارهاى از آن نیست و
آن اختالف طبایع است که منتهى به اختالف بنیهها مىشود .آرى ترکیبات بدنى در افراد
اختالف دارد و این اختالف در ترکیبات بدنى باعث اختالف در استعدادهاى بدنى و روحى
مىشود و با ضمیمه شدن اختالف محیطها و آبوهواها اختالفسلیقهها و سنن و آداب و
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مقاصد و اعمال نوعى و شخصى در مجتمعات انسانى پدید مىآید و در علماالجتماع و مباحثش
ثابتشده که اگر این اختالفات نمىبود بشر حتى یک چشم بر هم زدن قادر به زندگى نبود.
و خداى تعالى هم در قرآن کریم این اختالف را به خود نسبت داده و فرموده« :نَحْنُ قَسَمْنا
بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیاةً الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً
سُخْرِیًّا»(زخرف )38/و در هیچ جاى از کالم خود آن را مذمت ننموده ،مگر در آن مواردى که
این اختالف آمیخته با هواى نفس و برخالف هدایت عقل باشد ،مانند اختالف در دین ،چون
خداى سبحان دین را یک مسئلة فطرى دانسته و فرموده :بشر مفطور بر معرفت و توحید خداست؛
و نیز دربارة نفس انسان فرموده :تقوا و فجور نفس را به نفس هرکسی الهام کرده؛ و نیز فرموده:
دین حنیف از فطریاتى است که بشر بر آن خلقشده و در خلق خدا تبدیلى نیست؛ و به همین
جهت در موارد بسیارى از کالم مجیدش اختالف در دین را به ظلم و طغیان اختالف کنندگان
نسبت داده ،از آن جمله در سورة جاثیه آیة  13فرموده« :فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً
بَیْنَهُم»(طباطبایی ،ج ،11ص.)50
ازاینرو این انحراف و تخلف از مسیر توحید در مورد انسان مختار و آزاد ناگزیر است ،مگر
با الگو گیری و پیروی از رهنمودهای الهی .باوجود حکمتهای این اختالفات چه ارادی و چه
غیرارادی ،خداوند متعال عشق به اتحاد و یکپارچگی ،وحدت و همدلی را نیز در وجود انسان به
ودیعه گذاشته است؛ و این عشق ،فطری وجود انسان است« .فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ
الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُونَ»
(روم .)30/این اختالفها و تفاوت در ظرفیتها ،استعدادها و توانمندیها ،اگر بر مبنای تعامل و
همکاری در بین ملتها و واحدهای سیاسی شکل گیرد ،در رشد و کمال افراد و نظامهای سیاسی
مؤثر خواهد بود .درواقع سنت الهی این است که همة انسانها و نظامهای سیاسی با تعامل و
کمک یکدیگر بتوانند نیازهای داخلی و خارجی ،مادی و معنوی ،فردی و اجتماعی و دنیایی و
آخرتی خود را تأمین کنند و بدیهی است که در صورت یکسانی انسانها چنین اتفاقی نمیافتد.
ب :تفاوت به دلیل اختالف در درجات ايمان

برخی از تفاوتها در انسانها مربوط به درجات مختلف ایمان و اعتقاد به شریعت است .برخی در
درجهای پایین از ایمان و برخی در درجات و مراحل باال قرار دارند؛ و این تمایز در ایمان و
تفاوت درجه موجب تمایز در اندیشه و درنهایت در رفتار خواهد بود .خداوند میفرماید« :هُمْ
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دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِیرٌ بِما یَعْمَلُونَ»( آل عمران )153/هر یک از آنها براى خود درجه و
مقامى در پیشگاه خدا دارند و خداوند به آنچه انجام مىدهند بینا است.
در روایتی از امام صادق علیه السّالم آمده است« :مَا أَنْتُمْ وَ الْبَرَاءَةَ یَبْرَأُ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ؟ إِنَّ
الْمُؤْمِنِینَ بَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ ،وَ بَعْضُهُمْ أَکْثَرُ صَلَاةً مِنْ بَعْضٍ ،وَ بَعْضُهُمْ أَنْفَذُ بَصَراً مِنْ بَعْضٍ ،وَ
هِیَ الدَّرَجَات»(کلینى ،ج ،3ص«)115شما را با بیزارى چهکار که از یکدیگر بیزارى میجوئید؟
همانا مؤمنین بعضى از بعض دیگر افضل هستند و بعضى از بعض دیگر نمازش بیشتر است و
بعضى تیزبینیاش بیشتر است و همین است درجات ایمان (که خداى تعالى فرماید :هُمْ دَرَجاتٌ
عِنْدَ اللَّهِ)».
با کنکاشی در سیره معصومان (ع) چنین رفتاری بهوضوح دیده میشود .جلد سوم کافی کتاب
ایمان و کفر ،باب درجات ایمان بهخوبی به این مسئله پرداخته و بهترین مصادیق تعلیم و تربیت
اجتماعی را بیان نموده است(رک .همان ،ص .)105-115سیرة امام صادق (ع) نمونهای از این
مسئله است .در روایتی آمده است« :مردى سراج که خدمتگزار امام صادق علیه السالم بود
گوید :زمانى که امام صادق علیه السالم در خیره بود ،مرا با جماعتى از دوستانش پى کارى
فرستاد ،ما رفتیم ،سپس وقت نماز عشا [اندوهگین] مراجعت کردیم ،بستر من در گودى زمینى
بود که در آنجا منزل کرده بودیم ،من با حال خستگى و ضعف آمدم و خود را انداختم ،در آن
میان امام صادق علیه السالم آمد و فرمود ،نزد تو آمدیم من راست نشستم و حضرت هم سر
بسترم نشست و از کارى که مرا دنبالش فرستاده بود پرسید ،من هم گزارش دادم ،حضرت حمد
خدا کرد .سپس از گروهى سخن به میان آمد که من عرض کردم :قربانت گردم ،ما از آنها
بیزارى می جوییم زیرا آنها به آنچه ما عقیده داریم عقیده ندارند ،فرمود :آنها ما را دوست
دارند و چون عقیدة شما را ندارند از آنها بیزارى می جویید؟ گفتم :آرى ،فرمود :ما هم عقایدى
داریم که شما ندارید ،پس سزاوار است که ما هم از شما بیزارى جوییم؟ عرض کردم :نه قربانت
گردم .فرمود :نزد خدا هم حقایقى است که نزد ما نیست ،گمان دارى خدا ما را دور میاندازد؟
عرض کردم :نه به خدا ،قربانت گردم ،نمیکنیم (از آنها بیزارى نمیجوییم) فرمود :آنها را
دوست بدارید و از آنها بیزارى مجویید ،زیرا برخى از مسلمین یک سهم و برخى دو سهم و
برخى سه سهم و برخى چهار سهم و برخى پنج سهم و برخى شش سهم و برخى هفت سهم (از
ایمان را) دارند .پس سزاوار نیست که صاحب یک سهم را بر آنچه صاحب دو سهم دارد،
وادارند و نه صاحب دو سهم را بر آنچه صاحب سه سهم دارد و نه صاحب سه سهم را بر آنچه
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صاحب چهار سهم دارد و نه صاحب چهار سهم را بر آنچه صاحب پنج سهم دارد و نه صاحب
پنج سهم را بر آنچه صاحب شش سهم دارد و نه صاحب شش سهم را بر آنچه صاحب هفت
سهم دارد (یعنى از مقدار استعداد و طاقت هر کس بیشتر نباید متوقع بود).
اکنون برایت مثلى میزنم :مردى (از اهل ایمان) همسایهای نصرانى داشت ،او را به اسالم
دعوت کرد و در نظرش جلوه داد تا بپذیرفت .سحرگاه نزد تازهمسلمان رفت و در زد ،گفت:
کیست؟ گفت :من فالنى هستم ،گفت :چکار دارى؟ گفت :وضو بگیر و جامههایت را بپوش و
همراه ما به نماز بیا ،او وضو گرفت و جامههایش را پوشید و همراه او شد ،هر چه خدا خواست
نماز خواندند (نماز بسیاری خواندند) و سپس نماز صبح گزاردند و بودند تا صبح روشن شد،
نصرانى دیروز (و مسلمان امروز) برخاست به خانهاش برود ،آن مرد گفت :کجا میروی؟ روز
کوتاه است و چیزى تا ظهر باقى نمانده ،همراه او نشست تا نماز ظهر را هم گزارد ،باز آن مرد
گفت :بین ظهر و عصر مدت کوتاهى است و او را نگه داشت تا نماز عصر را هم خواند سپس
بر خاست تا به منزلش رود ،آن مرد گفت :اکنون آخر روز است و از اولش کوتاهتر است ،او را
نگه داشت تا نماز مغرب را هم گزارد ،باز خواست به منزلش رود ،به او گفت یک نماز بیش
باقى نمانده .ماند تا نماز عشا را هم خواند ،آنگاه از هم جدا شدند.
چون سحرگاه شد نزدش آمد و در زد ،گفت :کیست؟ گفت :من فالنى هستم ،گفت :چهکار
دارى؟ گفت :وضو بگیر و جامه هایت را بپوش و بیا با ما نمازگزار ،تازه مسلمان گفت :براى این
دین شخصى بیکارتر از مرا پیدا کن ،که من مستمند و عیالوارم .سپس امام صادق علیه السّالم
فرمود :او را در دینى وارد کرد که از آن بیرونش آورد (زیرا ریاضتکشى و فشار یک روز
عبادت سبب شد که بدین نصرانیت خود برگردد) یا آنکه فرمود :او را در چنین سختى و فشار
گذاشت و از چنان (دین محکم و مستقیم) خارج کرد»(کلینى ،1355 ،ج ،3ص.)31-33
بر این اساس ،ما نباید به صرف اختالف در برخی مسائل دینی و اعتقادی طرف مقابل را از
اعتبار ساقط کرده و او را کنار بزنیم ،شاید دلیل این اختالف ،تفاوت در درجات ایمان و اعتقاد
باشد .لذا وجود درجات مختلف ایمان بایستی مسئلهای پذیرفتهشده باشد و در رفتارهای اجتماعی
آن را تحمل کرد .چراکه ظرفیت و قابلیت افراد انسانی در پذیرش ایمان متفاوت است و خدا هر
کس را به اندازة استعداد و ظرفیتش تکلیف کرده و بازخواست مینماید ،پیروان معصومان(ع)
هم بایستی در علوم و اعمال و اخالق دینى ،از هر کس به قدر توان ،ظرفیت و قابلیتش انتظار
داشته باشد که تحمیل کردن تکالیف بیش از ظرفیت و طاقت آنها را خسته میکند.
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ج :تفاوت به دلیل اختالف در سطح شناخت و آگاهی

بهرة انسانها از علم یکی نیست ،درک و فهم انسان نسبت به کشف حقیقت در جهان پیرامون
خود و مسائل آن دارای یک سطح نیست .فهم و قدرت فراگیری آنها دارای مراتب مختلفی
است .همه توانایی این را ندارند که همة حقایق را کشف کنند و در صورت کشف فهم و وضوح
آن بهصورت یکسان نزد همه نخواهد بود؛ و لذا طبیعی است که با تفاوت در درک ،علم و
آگاهیها ،رفتار و کردار انسانها نیز متفاوت باشد و اختالف نیز ظهور کند .خداوند میفرماید:
«نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیم»(یوسف )35/درجات هر کس را بخواهیم باال
مىبریم و برتر از هر صاحب علمى ،عالمى است.
و در روایتی از حضرت امیر (ع) آمده است که« :إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِیَـةً فَخَیْرُهَا أَوْعَاهَا فَاحْفَظْ
عَنِّی مَا أَقُولُ لَکَ النَّاسُ ثَلَاثَـةً فَعَالِمٌ رَبَّانِیٌّ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةً وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ کُلِّ
نَاعِقٍ یَمِیلُونَ مَعَ کُلِّ رِیحٍ لَمْ یَسْتَضِیئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ یَلْجَئُوا إِلَى رُکْنٍ وَثِیق» (شریف الرضى،
ص .)559-555این دلها (قلبها) ظرفهاست و بهترین آنها نگاهدارندهترین (با گنجایش
ترین) آنهاست ،پس آنچه را برایت مىگویم حفظ کن .مردم سه گروهاند :دانشمند ربّانى،
دانشجوى بر راه نجات و مگسانى ناتوان که به دنبال هر صدایى مىروند و با هر بادى حرکت
مىکنند ،به نور دانش روشنى نیافته و به رکنى محکم پناه نبردهاند».
برخی اوقات معلومات و آگاهیهایی ،منجر به رفتاری خاص میشود ،درحالیکه برای
شخصی که فاقد این آگاهی است یا بدان اعتماد ندارد ،موردپذیرش قرار نمیگیرد؛ یا گاهی
کشف حقیقتی به رفتار و عمل خاصی یا گرایش به نظریهای خاص میشود درحالیکه ممکن
است برای شخصی که به این حقیقت نرسیده و یا برای او قانعکننده نیست ،شاهد آن عمل یا
گرایش نباشیم .لذا است که امیرالمؤمنین (ع) میفرماید« :النَّاسُ أَعْدَاءٌ لِمَا جَهِلُوا» (مجلسى ،ج،1
ص« )55مردم دشمن چیزی هستند که نمیدانند».
ج :1.تفاوت در ديدگاه و موضعگیریها در زندگی پیامبران

داستان موسی و خضر نبی (ص) (رک .کهف ،)50-28/داود و سلیمان (ص) (رک .انبیاء/
 )32-35نشان میدهد که تفاوت در آگاهی و علم در مورد هر شخص و هر مسئلهای میتواند
موجب تفاوت رفتار و نظر باشد .لذا وقتی این مسئله در مورد پیامبران الهی صادق است بهمراتب
در مورد انسانهای معمولی که از عصمت برخوردار نیستند مصداق بیشتر و واضحتری خواهد
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داشت؛ و لذا وقتی حضرت موسی به دلیل عدم آگاهی از دالیل و زمینههای کار حضرت خضر
کار او را ناپسند میداند و او را متهم به کار قبیح کند« ،قالَ أَ خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً
إِمْرا»( کهف( ) 31/موسى) گفت آیا آن را سوراخ کردى که اهلش را غرق کنى ،راستى چهکار
بدى انجام دادى؟ و «قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّـةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُکْرا»( کهف()35/موسى)
گفت :آیا انسان پاکى را بىآنکه قتلى کرده باشد کشتى؟! بهراستی کار منکر و زشتى انجام
دادى! و یاداوری متفاوت حضرت داود و سلیمان در مورد مسئلهای واحد را میبینیم «وَ داوُدَ وَ
سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ کُنَّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدِینَ * فَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ
وَ کُالًّ آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ یُسَبِّحْنَ وَ الطَّیْرَ وَ کُنَّا فاعِلِین»( انبیاء( )32-35/و
داود و سلیمان را (به خاطر آور) ،هنگامیکه دربارة کشتزارى که گوسفندان قوم آن را شبانه
چریده (و خراب کرده) بودند داورى مىکردند و ما شاهد قضاوت آنها بودیم *.ما (حکم
واقعى) آن را به سلیمان تفهیم کردیم و به هر یک از آنها (شایستگى) داورى و علم دادیم و
کوهها و پرندگان را مسخر داود ساختیم که با او تسبیح (خدا) مىگفتند و ما قادر بر انجام این
کار بودیم) .طبیعی است که شاهد اختالفات زیادی در اندیشه ،رفتار و موضعگیری افراد عادی
به دلیل عدم شناخت از دالیل و زمینهها باشیم؛ و بایستی در برابر اینگونه اندیشههای متفاوت و
رفتارها و موضعگیریهای گوناگون بردباری و تحمل بیشتری داشته باشیم.
ج :3.اختالف فقها در فتاوا

اختالف فقها در فتاوا نیز دلیلی دیگر بر این مسئله و مظهر اختالف در زندگی بشری است.
بااینکه تالش علمی فقهای مجتهد در راستای کشف حکم الهی را مشاهده میکنیم اما حتی در
یک مذهب خاص نیز هماهنگی کامل فتوا نیست و اختالف در آراء و فتوا از مسائل جزئی تا
مسائل کالنی مانند برپایی حکومت اسالمی در زمان غیبت مشاهده میشود .کما اینکه در
مذهب شیعه همانند دیگر مذاهب یا ادیان دیگر این اختالف در مسائل مختلف بهوضوح دیده
میشود .این اختالف فتوا ناشی از تفاوت در سطح و درک علمی است و از منظر دین اسالم
پذیرفتهشده است.
د :اختالف در منافع

ازآنجاکه تنها معصومان (ع) هستند که از خطا و گناه مصوناند و اندیشه ،رفتار و کردار آنها
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منطبق بر حق است ،لذا انسانهای غیر معصوم هرچند که دارای درجات ایمان باالیی نیز باشند
منافع و هوا میتواند در تصمیمگیریها و اندیشهها و مواضع آنها تأثیرگذار باشد .هرچند این
تأثیر و دخالت دارای مراتبی است اما این تأثیرگذاری موردقبول است .بر این اساس با توجه به
متعارض بودن منافع در برخی مواقع ،اندیشهها ،رفتارها و موضعگیریها نیز متفاوت خواهد بود.
البته این به معنای عدم همکاری و تجاوز به حقوق دیگران نیست .بلکه هدف پذیرش این مسئله و
تالش برای اتحاد در منافع و همکاری است.
با توجه به موارد فوق معلوم میشود که اختالف در زندگی انسانها امری طبیعی است و
باوجود این اختالفات و رقابتها ،با گفتوگو است که میتوان چنین اختالفاتی را به حداقل
رساند .پس از بررسی طبیعی بودن اختالف و تفاوت در زندگی انسانها و نشان دادن علل
اختالف ،مکانیزم های ارتباط و گفتوگوی بین جوامع گوناگون با فرهنگهای مختلف از دو
طریق امکانپذیر است که برقراری آنها در بین جوامع متنوع فرهنگی میتواند موجب تعدیل
شکافها و پذیرش تنوع فرهنگی در جوامع شود:
 .1ارتباط و گفتوگوی مستقیم :گفتوگو و ارتباط مستقیم و رودررو از طریق برقراری
جلسات ،همایشها ،مناظرات.
 .8ارتباط و گفتوگوی غیرمستقیم :ارتباط و گفتوگوی غیرمستقیم از طریق انتشارات کتابها،
متنها ،نشریهها ،فیلم و. ...
حال پس از بررسی فلسفه و دالیل گفتوگو در اندیشة سیاسی اسالم به بررسی شرایط و
شیوههای این مسئله که باهدف همزیستی مسالمتآمیز صورت میگیرد ،خواهیم پرداخت:
شیوة گفتوگو

گفتوگو زمانی میتواند مؤثر واقع شود که با شرایط خاصی صورت گیرد .ازآنجاکه خداوند به
راههای هدایت بندگان آگاهتر است« :إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ یَضِلُّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِین»
( انعام )113/بهترین روشها در ارتباط و گفتوگو با دیگران همان است که خداوند میفرماید:
«ادْعُ إِلى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَـةً وَ الْمَوْعِظَـ ِةً الْحَسَنَـةً وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَن» ( نحل.)189/
الف .حکمت
ب .اندرز نیکو (موعظه)
ج .جدال احسن
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سه قید موجود در این آیه شیوههای گفتوگو را بیان میدارد .1 :حکمت؛  .8موعظه؛  .3مجادلة
احسن« .حکمت» بهطوریکه در مفردات آمده به معناى اصابه حق و رسیدن به آن به وسیله علم و
عقل است« ،موعظه» به این معنا تفسیر شده که کارهاى نیک طورى یادآورى شود که قلب
شنونده از شنیدن آن بیان ،رقت پیدا کند و درنتیجه تسلیم گردد و «جدال» بهطوریکه در
مفردات آمده عبارت از سخن گف تن از طریق نزاع و غلبه جویى است .دقت در این معانى به
دست مىدهد که مراد از حکمت حجتى است که حق را نتیجه دهد آنهم طورى نتیجه دهد که
هیچ شک و وهن و ابهامى در آن نماند و موعظه عبارت از بیانى است که نفس شنونده را نرم و
قلبش را بهدقت درآورد و آن بیانى خواهد بود که آنچه مایه صالح حال شنونده است از مطالب
عبرت آور که آثار پسندیده و ثناى جمیل دیگر آن را در پى دارد دارا باشد؛ و جدال عبارت
است از دلیلى که صرفاً براى منصرف نمودن خصم ازآنچه بر سر آن نزاع مىکند بکار برود،
بدون اینکه خاصیت روشنگرى حق را داشته باشد ،بلکه عبارت است اینکه آنچه را که خصم
خودش بهتنهایی یا او و همة مردم قبول دارند بگیریم و با همان ادعایش را رد کنیم.
خداى تعالى موعظه را به قید «حسنه» مقید ساخته و جدال را هم به قید «بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» مقید
نموده است و این خود داللت دارد بر اینکه بعضى از موعظهها حسنه نیستند و بعضى از جدالها
نیکو و بعضى دیگر نیکوتر و بعضى دیگر اصالً نیکویی ندارند وگرنه خداوند موعظه را مقید به
نیکو و جدال را مقید به نیکوتر نمىکرد؛ و ترتیب در حکمت و موعظه و جدال ترتیب بهحسب
افراد است ،یعنى ازآنجاییکه تمامى مصادیق و افراد حکمت خوب است لذا اول آن را آورد
چون موعظه دو قسم بود :یکى خوب و یکى بد و آنکه بدان اجازه دادهشده موعظه خوب است،
لذا دوم آن را آورد و چون جدال سه قسم بود ،یکى بد ،یکى خوب ،یکى خوبتر و از این سه
قسم تنها قسم سوم مجاز بود لذا آن را سوم ذکر کرد و آیة شریفه ازاینجهت که کجا حکمت،
کجا موعظه و کجا جدال احسن را باید بکار برد ،ساکت است و این بدان جهت است که
تشخیص موارد این سه به عهدة خود دعوت کننده است ،هرکدام حسن اثر بیشترى داشت آن را
باید بکار بندد؛ و ممکن است که در موردى هر سه طریق بکار گرفته شود و در مورد دیگرى دو
طریق و در مورد دیگرى یک طریق تا ببینى حال و وضع مورد چه اقتضایى داشته باشد .و اینکه
در همة موارد هر سه طریق بکار گرفته شود صحیح نیست ،زیرا آیه داللت ندارد بر اینکه نسبت
به همة موارد و همة مدعوین باید هر سه طریق را بکار بست ،بله در تمامى و مجموع همةمدعوین
البته هر سه طریق بکار مىرود(طباطبایی ،ج ،18ص.)331-333
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تعبیر به «بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» در آیه «وَ ال تُجادِلُوا أَهْلَ الْکِتابِ إِالَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَن»(عنکبوت)55/
تعبیر بسیار جامعى است که تمام روشهای صحیح و مناسب مباحثه را شامل مىشود ،چه در
الفاظ ،چه در محتواى سخن ،چه در آهنگ گفتار و چه در حرکات دیگر همراه آن.
بنابراین مفهوم این جمله آن است که الفاظ شما مؤدبانه ،لحن سخن دوستانه محتواى آن
مستدل ،آهنگ صدا خالى از فریاد و جنجال و هرگونه خشونت و هتک احترام ،همچنین
حرکات دست و چش م و ابرو که معموالً مکمل بیان انسان هستند همه باید در همین شیوه و روش
انجام گیرد؛ و چه زیبا است تعبیرات قرآن که در یک جمله کوتاه یک دنیا معنى نهفته است.
اینها همه به خاطر آن است که هدف از بحث و مجادله برتریجویی و تفوق طلبى و شرمنده
ساختن طرف مقابل نیست ،بلکه هدف تأثیر کالم و نفوذ سخن در اعماق روح طرف است و
بهترین راه براى رسیدن به این هدف همین شیوه قرآنى است(مکارم شیرازی،ج ،15ص.)855
مجادله وقتى نیکو به شمار مىرود ،که با درشتخویی و طعنه و اهانت همراه نباشد ،پس یکى
از خوبیهای مجادله این است که :با نرمى و سازش همراه باشد و خصم را متأذی نکند که در
این صورت مجادله داراى حسن و نیکى است ،یکى دیگر اینکه شخص مجادله کننده ازنظر فکر
با طرفش نزدیک باشد ،به این معنا که هر دو عالقهمند به روشن شدن حق باشند و درنتیجه هر دو
با کمک یکدیگر حق را روشن سازند و لجاجت و عناد به خرج ندهند ،پس وقتى این شرط با
شرط اول جمع شد ،حسن و نیکویى مجادله دو برابر مىشود ،آنوقت است که مىتوان گفت
این مجادله بهترین مجادلهها است.
و به همین جهت وقتى مؤمنان را نهى مى کند از مجادله با اهل کتاب ،مگر آن مجادله که
احسن و بهترین طرق مجادله باشد ،از اهل کتاب جمعى را استثناء مىکند و مىفرماید مگر آن
عده از اهل کتاب را که ستم کردند.
و مراد از ستم به قرینة سیاق این است که :آن اهل کتاب که شما مىخواهید با او مجادله کنید
معاند نباشد و نرمى و مالطفت در سخن را حمل بر ذلت و خوارى نکند ،که در این صورت
مجادله به طریق احسن نیز فایده اى به حال آنان ندارد ،چون هر چه بیشتر نرمى به خرج دهى ،او
خیال مىکند این نرمى از بیچارگى و ضعف تو است یا مىپندارد که مىخواهى با این خلق
خوشت او را به دام بیندازى و از راه حقش به راه باطل ببرى ،این قسم افراد ظالماند ،که مجادله
هرقدر هم احسن باشد سودى نخواهد بخشید.
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و نیز به همین جهت است که دنبال کالم مسئلة نزدیک شدن با ایشان را بیان کرد ،که چطور با
اهل کتاب نزدیک شوید ،که هم شما و هم ایشان در روشن کردن حق هماهنگ شوید و
طرف بحث شما نیز مانند خود شما عالقهمند به روشن شدن حق شود و آن این است که
نخست به ایشان بگویید« :وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنا وَ أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُکُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ»(عنکبوت .)55/ما هم به آنچه به ما نازلشده ایمانداریم و هم به آنچه به شما نازل
شده و ما معتقدیم که معبود ما و شما یکى است و ما تسلیم آن معبودیم(طباطبایی ،ج،15
ص.)133-132
قرآن اندیشهها و نظرات مخالفان حتی منکران وجود خدا و رسالت را با امانت و بیطرفی و
بهصورت شفاف نقل میکند و آنگاه با دلیل و برهان رد میکند .نمونة این گفتگو در سوره طور
بهوضوح روشن است که در این سوره ابتدا با اتهامات مشرکان در نبوت پیامبر (ص) و جسارت
به قرآن اشاره و سپس به دیدگاه آنان در انکار خداوند و اینکه مالئکه دختران خدا هستند
میپردازد .قرآن این اتهامات را با همة زشتیهای آن بیان میکند و با حکم عقل و وجدان
به مقابله با دیدگاه آنان میپردازد و درنهایت با حفظ آزادی و اختیار ،آنان را بهروز
رستاخیز واگذار میکند و پیامبر را در ابالغ حکم الهی توصیه به صبر و استقامت مینماید
(رک .طور .)85-52/نمونة دیگر جدال احسن ،گفتوگوی حضرت ابراهیم (ع) با نزدیکان خود
است (رک .انعام .)35-23/همچنین از نمونههای دیگر جدال احسن توسط حضرت ابراهیم (ع)
در سورة انبیاء ( انبیاء )98-55/و سورههای مریم و شعرا آمده است(رک .مریم 51-53/و
شعرا.)30-21/
د .بیطرفانه و با بهترين وجه

از شرایط و شیوههای گفتگو این است که بایستی بیطرفانه و با بهترین وجه صورت گیرد.
درصورتیکه پیش از گفتوگو و تبیین حق موضعگیری مشخص باشد و تعصبات را بدون
عقالنیت در گفتوگو دخیل کنیم ،سرانجامی نخواهد داشت و به جدل کشیده خواهد شد «ادْعُ
إِلى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَـةً وَ الْمَوْعِظَـةًِ الْحَسَنَـةً وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَن»( نحل )189/با حکمت و
اندرز نیکو بهسوی راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به طریقى که نیکوتر است استدالل و
مناظره کن.
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ه .پرهیز از دشنام و ناسزا

یکی از شیوههای دیگر گفتوگو پرهیز از دشنام دادن به غیرمسلمانان است که غیر خدا را
میخوانند « :وَ ال تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ کَذلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ» ( انعام )102/به کسانى را که غیر خدا را
مىخوانند دشنام ندهید مبادا آن ها (نیز) از روى ظلم و جهل خدا را دشنام دهند ،اینچنین براى
هر امتى عملشان را زینت دادیم سپس بازگشت آنها بهسوی پروردگارشان است و آنها را
ازآنچه عمل مىکردند آگاه مىسازد (و پاداش و کیفر مىدهد) .با توجه به دعوت به اسالم با
شیوة منطقی در اندیشة اسالم ،قرآن با صراحت ،رعایت اصول ادب و عفت و نزاکت در بیان را،
حتى در برابر خرافىترین و بدترین ادیان ،الزم مىشمارد؛ چراکه با دشنام و ناسزا ،نه میتوان
کسی را به مسیر حق دعوت کرد و نه کسی را از مسیر نادرست بازداشت .این آیه تأکید دارد که
«هیچگاه بت ها و معبودهاى مشرکان را دشنام ندهید ،زیرا این عمل سبب مىشود که آنها نیز
نسبت به ساحت قدس خداوند همین کار را از روى ظلم و ستم و جهل و نادانى انجام دهند» لذا
این آیه یکى از آداب دینى گفتوگو را خاطرنشان مىسازد و بهطورکلی روشی را در حوزة
رفتارهای اجتماعی توصیه میکند که با رعایت آن ،احترام مقدسات جامعه دینى محفوظ مانده و
دستخوش اهانت و ناسزا نمىگردد ،چون اگر مسلمانان ناسزا بگویند و آنان هم در مقام معارضه
بهمثل ،بر اساس غریزة انسانی به ساحت الهی توهین میکنند.
در آیهای دیگر خطاب به حضرت موسی و هارون (ع) میفرماید« :اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى*
فَقُوال لَهُ قَوْالً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشى»( طه )33-35/بهسوی فرعون بروید که طغیان کرده است*
اما به نرمى با او سخن بگوئید شاید متذکر شود یا از (خدا) بترسد؛ و همچنین قرآن توصیه به
سخن نیکو میکند و میفرماید« :أَنْ تَقُولُوا قَوْالً مَعْرُوفا»( بقره.)839/
در روایات اسالمى نیز همین منطق قرآن دنبال شده و به مسلمانان تأکید شده که همیشه روى
منطق و استدالل تکیه کنند و به حربة بىحاصل دشنام نسبت به معتقدات مخالفان ،متوسل نشوند.
سیرة حضرت امیر (ع) گویای این مسئله است هنگامی به جمعى از یارانش که پیروان معاویه را
در ایام جنگ صفین دشنام مىدادند مىفرماید« :إِنِّی أَکْرَة لَکُمْ أَنْ تَکُونُوا سَبَّابِینَ وَ لَکِنَّکُمْ لَوْ
وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَکَرْتُمْ حَالَهُمْ کَانَ أَصْوَبَ فِی الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِی الْعُذْرِ» ( نهج البالغه ،ص )383
من خوش ندارم که شما فحاش باشید ،اگر شما بهجای دشنام ،اعمال آنها را برشمارید و حاالت
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آنها را متذکر شوید (و روى اعمالشان تجزیهوتحلیل نمایید) به حق و راستى نزدیکتر است؛ و
براى اتمامحجت بهتر در فقه شیعه نیز فحش و دشنام حرام است.
و .پرهیز از خودکامگی

خودکامگی دینی با روح همزیستی مسالمتآمیز در تعارض است .یکی از اصول بنیادی
همزیستی ،پرهیز از اصرار بر هویت مذهبی و اجتماعی خود و طرد دیگران است .احترام و
برخورد با حفظ کرامت انسانی با اشخاصی که در جامعه زندگی میکنند هرچند دارای فرهنگی
متفاوت هستند .یکی از عوامل تفرقه و اختالف میان فرهنگهای متفاوت ،تکبر و خودبرتربینی
دینی و تمایالت شدید انحصارگرایانه است .امام صادق (ع) در مورد فرد متکبر میفرماید« :فَلَا
یَزَالُ أَعْظَمَ النَّاسِ فِی نَفْسِهِ ،وَ أَصْغَرَ النَّاسِ فِی أَعْیُنِ النَّاس» (کلینى ،ج ،3ص « )350فرد متکبر
دائماً ازنظر خود بزرگترین افراد است ،اما در چشم مردم کوچکترین افراد است ».و راهحل
منطقی این مسئله برای دستیابی به همزیستی نیز ،به رسمیت شناختن و پذیرفتن عقاید و
آرمانهای دیگران است .گسترش این فرهنگ شایسته است که با الهام از دیدگاههای پیشوایان ما
صورت گیرد که به همدلی و همبستگی اعتقاد داشته و از تعصبات فکری بیگانه بودند و خود
سمبل احترام به تفکرات و دیدگاههای دیگران بودند.
ز .گفتوگو بر اساس مبانی فطری

گفتوگو بر مبنای دعوت به فطرت بشری و پاسخگویی به ندای فطرت .چراکه همه زبان فطرت
را میپذیرند و میتواند مبنای وحدت میان فرهنگهای مختلف باشد .اگر گفتوگو با تعصب،
میل به غلبه و به قصد تحمیل نظر صورت بگیرد دیگر گفتوگویی در کار نیست «فَأَقِمْ وَجْهَکَ
لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ
النَّاسِ ال یَعْلَمُون» (روم )30/دعوت بشر به پاسخگویی به ندای درونی فطرت خود که بر اساس
آن حسن و قبح امور را تشخیص میدهد .در این صورت افراد نهتنها عدالت اجتماعی را درک
کرده بلکه در اندیشة تحقق آن نیز بر میآیند .گفتوگو بر اساس خیر و شر که در نهاد آدمی
سرشته است .ازآنجاکه انسانها به خیر و شر آگاهی فطری دارند ،هرگونه عدم همزیستی و
بیعدالتی توجیهپذیر نیست.
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ح .قدرت تحمل نظرات مخالف

تحمل طرف مقابل و احترام به طرف مقابل و مخالف از شرایط ضروری گفتوگو است .اینکه
انسان در مواجهه با انسانهای بافرهنگ ،نظر و دیدگاه متفاوت ،سعهصدر داشته باشد و نظرات
آنان را با احترام بشنود و بهصورت منطقی و بدون تعصب بدانها برخورد نماید .پرهیز از گفتار
خشن و دوری از درشتگویی و رعایت نرمی در سخن و بزرگمنشی در رفتار ،در راستای
جذب دلها بهسوی خداوند متعال میتواند زمینة تحمل دیدگاههای گوناگون را فراهم آورد .در
این رابطه خداوند میفرماید« :وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ
الْجاهِلُونَ قالُوا سَالما»( فرقان )53/بندگان خاص خداوند رحمان آنها هستند که با آرامش و
بیتکبر بر زمین راه مىروند و هنگامیکه جاهالن آنها را مخاطب سازند به آنها سالم مىگویند
(و با بیاعتنایی و بزرگوارى مىگذرند).
نتیجه

دقت در آنچه گذشت ،این نتیجه را به دنبال دارد که با توجه به فضای آشوب و نامناسب حاکم
بر سیاست بینالملل و بهمنظور کاهش اختالفات و رسیدن به اتحاد در نظامهای متنوع سیاسی،
نیاز مبرم به گفتوگو در سیاست خارجی حکومتها کامالً احساس میشود .ضرورت این
مسئله ،دالیل گفتوگو و شیوة آن در سیاست خارجی از منظر کالم سیاسی اسالم بهخوبی
نمایان شده است و کالم سیاسی از این طریق زمینه را برای نوعی همبستگی و انسجام در جوامع
مختلف متنوع فراهم میسازد .بارزترین شیوههای گفتوگو در کالم سیاسی اسالم با وجود تنوع
حکومتها در راستای رسیدن به همزیستی و ثبات و آرامش جهانی ،در مقالة حاضر آشکار
گردید .راه نجات و برونرفت از زندان تنگنظریهای یکسونگرانه قدرتهای برتر نظام
جهانی امروز ،تحول در شیوة گفتوگو است .گفتوگو بر اساس منطق و عقالنیت ،اندرز،
جدال احسن ،بهدوراز دشنام و خودکامگی ،بیطرفانه و با تحمل و به رسمیت شناختن دیگران
تأمینکننده همزیستی مسالمتآمیز در دنیا میباشد .اگرچه مطالب ارائهشده نمیتواند بهطور
کامل الگوی سیاست خارجی حکومت از دیدگاه کالم سیاسی اسالم را نمایان سازد ،بیتردید،
این مطالب ظرفیت موجود در متون دینی را نمایان ساخته و بر پایة آن میتوان ادعا کرد که با
بهرهگیری از این آموزهها میتوان به چنین الگویی دستیافت .به امید آنکه اینچنین مباحثی
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مسیر را در جهت حل معضالت مدیریت جهان در حوزه سیاست خارجی کشورها را هموار
سازد.
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