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اســتنباط اصول و روش های تعامل با دیگری براســاس مبانی انسان شناختی مکتب 
اسالم، هدف اصلی مقاله حاضر  است و برای نیل به این هدف، روش استنتاج منطقی 
مورد اســتفاده قرار گرفته است. درباره موضوع تعامل با دیگری،  تاکنون رویکردهای 
مختلفــی از قبیل رویکرد جامعه مدنی، دیگرگرایی لویناس و عدم خشــونت معنوی 
به منصه ظهور رسیده اند. در مقابل این رویکردها، رویکرد دیگرگرایی اعتدالی براساس 
آموزه های اسالم قابل طرح است. سؤال این است  که آیا با نظر به رویکرد دیگرگرایی 
اعتدالی و مبانی انسان شــناختی مکتب اســالم می توان اصول و روش های متفاوتی را 
برای چگونگی ارتباط با سایرین استنباط نمود؟ به منظور پاسخ به این سؤال، ابتدا مبانی 
انسان شناختی اسالم براساس قرآن کریم و تفسیر المیزان مورد بررسی قرار گرفته اند و 
ســپس براساس آن، اصول و روش هایی برای چگونگی تعامل مناسب با دیگری ارائه 
شــده است. برخی از مبانی انسان شناختی مکتب اسالم عبارت اند از کرامت رحمانیه، 
حــب ذات متعالی و عقالنیت. همچنین برخی از اصول و روش های تعامل با دیگری 
عبارت اند از تکریم انسان، گفتگو، نوع دوستی، بخشایش درحین قدرت، داشتن سعه صدر 

برای گفتگو، داشتن رقت قلب و دوری از خشونت. 
 واژگان كلیدی: 

تعامل با دیگری، مسئولیت در قبال دیگری، دیگرگرایی اعتدالی
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مقدمه
ما امروزه در عصر جهانی شدن زندگی می کنیم که در آن برخالف گذشته مرزهای مادی 
و روانی بین مســلمانان و غیرمســلمانان برداشته شده اســت و همه در کنار هم زندگی 
می کننــد. )نجار1، 2005( به این ترتیب »بشــریت درحال عبور از زندگی در جهان های 
گوناگون به مرحله جدید زندگی در جهان واحد است«. )سینگر، 1388:  10( این پدیده، 
محالت دور را به هم مرتبط می کند و رویداد های مختلف را از بستر خود جدا می کند و 
بر زندگی افراد دیگر، در سایر نقاط دنیا تأثیر می گذارد. در چنین شرایطی مشکالت نیز 
ماهیتی جهانی پیدا می کنند و از مرزهای ملی فراتر می روند. یکی از مســائلی که دارای 
وجهی جهانی است گسترش خشونت و تروریسم در جهان می باشد. در این میان ما با دو 
چهره مدرن و سنتی از خشونت و تروریسم مواجه هستیم که چهره مدرن آن از یک سو 
معلول گســترش نسبیت گرایی در جوامع مدرن است که هرگونه معیار داوری و ارزیابی 
عقالنی و اخالقی را تضعیف کرده است. )گوتک، 1386( بر این اساس، »نسبیت  و شکاکیت، 
علی رغم  اد عای  افزایش  ضریب  تفاهم  و تساهل، عمالً  با ایجاد زیست  بوم های  کامالً  شخصی  
و خودمحورانه، به  توجیه  و تشــدید خشــونت های  غریزی  )گرچه  نه  ایدئولوژیک(، دامن  
می زند«. )مجیدی، 1379:  31( از سوی دیگر معلول، نژادپرستی، دیکتاتوری فردی همراه 
با نظام های تک حزبی انعطاف ناپذیر اســت )گوتک، 1386(؛ نمونه بارز این نوع خشونت 
و تروریسم برای سلطه بر دیگری، فاشیسم در ایتالیای عصر موسیلینی )1923-1944(، 
نازیســم در آلمان هیتلری )1945-1933(، استالینیسم در شوروی )1953-1928( به 

عنوان فرزندان مشروع مدرنیته است.
چهره ســنتی خشــونت و تروریسم نیز معلول تفسیر خشــونت آمیز از اسالم توسط 
گروه های تکفیری اســت. اما، تفسیر خشــونت آمیز از اسالم، برخالف آموزه های اسالمی 
اســت، زیرا اسالم دین رحمت و مهربانی اســت و حضرت محمد)صلی اهلل علیه وآله( مایه رحمت 
برای جهانیان است. خداوند دراین رابطه، در سوره انبیاء، آیه 107 می فرمایند: »و ما تو را 
جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده ایم«. این رحمت ناظر بر نعمت رسالت است که مایه 
ســعادت برای کل جهانیان اســت و هم ناظر بر مهرورزی پیامبر اکرم نسبت به انسان ها 
اســت. با این وجود، طبق ادعای احمد الخشــن، گروه های تکفیری و مبلغان سر بریدن، 
مأموریت پیامبر اکرم)ص( را ســر بریدن می داننــد و و در تأیید ادعای خویش به حدیثی 

1. Najjar
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که در آن رسول خدا می گوید »او برای سربریدن برانگیخته شده است« استناد می کنند. 
)الخشن، 1390:  89، به نقل از مسند احمد، ج4: 123(

چنین برداشت هایی از دین اسالم، معطوف به دوران معاصر نیست و ریشه های تاریخی 
آن، به خوارج می رسد. خوارج، حضرت علی)ع( و امت اسالم را به استثنای خودشان متهم به 
کفر کردند و جان و مال شان را مباح شمردند. حضرت علی)ع(، در سرزنش آنها می فرماید: 
»همانا بدترین مردم هستید. شما تیرهایی هستید در دست شیطان که از وجود پلید شما 
برای زدن نشانه خود استفاده می کند و به وسیله شما مردم را در حیرت، تردید و گمراهی 
می افکند«. )مطهری، 1377، ج16:  323( به این ترتیب، گروهای تکفیری، خطرناک ترین 
شــکل اســتیال بر دیگری و خط و مشی تروریستی را در جهان اسالم پایه ریزی کرده اند. 
خط و مشی که با عقیده انسان درهم آمیخته می شود و افزون بر آن ماهیتی دینی به خود 
می گیرد و فرد آن را برای حاکم کردن طرح و ایده انســانی یا الهی بر روی زمین به کار 

می برد. )الباش، 1389:  113(
به عالوه در گســترش خشــونت سنتی، عواملی همچون، تقســیم جهان به قطب های 
مختلف )ماضریو1، 1997(، نارضایتی از سیاســت های آمریکا در خاورمیانه. )راشا2، 2007( 
مبارزه با قرآن و انبیا، دشمنی آگاهانه با حق، توهین علیه مقدسات دین، تسامح و تساهل 
غیرمنطقی )مصباح یزدی، 1379(، نیز مؤثر هســتند. عالوه بر آنچه بیان شد، ویژگی های 
فکری گروه های تکفیری نیز در تداوم خشونت سنتی مؤثر هستند که براساس نظر محققان، 
بعضی از مشخصه های فکری گروه های تکفیری عبارت اند از: عدم انعطاف پذیری، مطلق گرایی، 
احســاس برتری فکری و عملی نســبت به دیگران، گمراه دانستن کسانی که با ما همفکر 
نیســتند و رفتار ستیزه جویانه با آنها )دکمجیان، 1390: 73-70(، زبان به تکفیر گشودن 
در حوزه اندیشه )سجادی، 1388:  329(، انحصار حقیقت نزد خود، عدم توجه به عقالنیت، 
سخت گیری در حیطه عمل، بدفهمی و کج فهمی همراه با سوءظن )الخشن، 1390:  -138

147(، خود حق پنداری ستیزه گرایانه، روح قداست بخشی نسبت به دستاوردهای کالمی و 
فقهی پیشینیان )رشیدی و شاه قلعه، 1391:  98(، شیعه ستیزی و ظاهرپرستی افراطی تحت 
عنوان عمل به سنت )محمودیان، 1391:  97-96(؛ که همه این موارد موانع جدی در مسیر 
اعتالی صلح و دوستی بین مردم جهان؛ اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان محسوب می شود.

1. Mazrui
2. Rasha
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در چنین شرایطی که پدیده خشونت و تروریسم تبدیل به معضلی جهانی شده و به 
تعامل نامناسب، با دیگری در عرصه محلی، ملی و جهانی منجر شده است و مهم تر اینکه؛ 
مســلمانان در ایجاد و اشاعه آن مورد اتهام قرار گرفته اند، الزم است براساس آموزه های 
مکتب اســالم اصول اساسی تعامل با دیگری مورد شناسایی قرار گیرد. برای نیل به این 
مقصد، در مقاله حاضر سعی شده است از طریق بررسی مبانی انسان شناسی مکتب اسالم، 

اصول و روش های تعامل با دیگری تدوین گردد. 

پیشینه پژوهشی 
اگرچه در پیشینه پژوهشی، تحقیقی تحت عنوان اصول و روش های تعامل با دیگری صورت 
نگرفته اســت، اما در ارتباط با تعامل با دیگری تحقیقات متعددی با محوریت تســاهل و 

خشونت انجام شده است، که در زیر به بررسی آنها پرداخته شده است.
در مقاله »خشونت و تساهل« نوشته مصباح یزدی )1379(، برای از بین بردن خشونت 
در مســائل ایدئولوژیک، از ســوی مخالفان بر ترویج قرائت های بدون قاعده و حساب از 
دین، زیر ســؤال بردن عصمت پیامبر)ص( و ائمه)ع( و اینکه قرآن کالم خدا نیســت، کالم 
پیغمبر اســت و معرفت پیغمبر)ص( معرفت بشــری است، لذا قابل خطا است، تأکید شده 
اســت. در تقابل با این افکار، نویســنده مقاله بر مبارزه جدی بدون مدارا و تساهل با این 

افکار تأکید کرده است.
 در مقاله »یازده مغالطه در باب خشــونت« نوشــته خســروپناه )1379(، در تعامل با 
دیگری بر مدارای منطقی و مســتدل که ناظر بر جدال احسن همراه با سعه صدر، اخالق 
نیکو، ترک دشنام به رقیب، تحمل یکدیگر و احترام به اصول و عقاید دیگران تأکید شده 
است. در ضمن همراه با مدارای منطقی، در اسالم احکام  جهاد و حدود و قصاص  و دیات  

نیز مورد تأکید می باشد. 
در مقاله »حســن و قبح خشونت« نوشته واثقی راد )1379(، تأکید شده که خشونت 
و مدارا دارای  ارزشــی  نســبی  و منوط  به  مبدأ، به هدف  و روش  آنها اســت. همچنین، 
خشونت ورزی  و صدمه زدن  به  دیگران، محتاج  جواز عقلی  و شرعی  است  و به  همین  علت، 
اصل  در اسالم، بر »مدارا« و »عدم  خشونت« است . به عالوه، خاستگاه خشونت اگر کینه توزی، 
انتقام و خودخواهی باشد متفاوت  با موارد ناشی  از احساس مسئولیت در اجرای قانون و 

حراست از امنیت اجتماعی است.
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در مقاله »خشــونت آخرین راهکار اسالم« نوشته مهوری )1382(، رفتار پیامبر)ص(، با 
مخالفین مورد بررسی واقع شده و بیان شده است که شیوه تبلیغ پیامبر اسالم براساس 
هدایت فکری و تقویت نیروی تفکر و اندیشــه در مردم، همراه با رأفت و رحمت اســتوار 
بوده و پیامبر)ص( صرفاً دستور قتل کسانی را صادر کرد که بر ضد اسالم و مسلمانان توطئه 
می کرده اند و همچنین این اقدامات در راستای اجرای حکم قانونی و شرعی بوده، بنابراین 

هیچ یک از آنها مصداق ترور به شمار نمی آید.
در میزگرد »دین، مدار و خشونت« با حضور مجتهدشبستری و کدیور )1377(، بر عوامل 
مؤثر در تعامل خشــونت آمیز با دیگری همچون ارائه چهره شدیدالعقاب و غیررحمانی از 
خداوند، تصور از دنیا به عنوان سرای مجازات، بدبینی نسبت به ذات انسان، انحصار حقیقت 
در نزد خود، مجاز دانستن استفاده از هر روشی برای رسیدن به هدف مقدس، بی توجهی 
به تعقل علم و آگاهی، عدم پایندی به قانون و بی توجهی به رأی مردم، تأکید شده است. 
در مقاله »بررسی و نقد مبانی نظریه تساهل جان الک« نوشته معصومی زارع و شبان نیا 
)1390(، برای تعامل مبتنی بر تساهل با دیگری، بر نسبیت گرایی و عدم امکان دسترسی 
بــه حقیقت مطلق، نگاه حداقلی به دین و تقلیــل آن به زندگی فردی، حیات اخروی و 

عبادت خداوند و همچنین پذیرش سکوالریسم در عرصه سیاسی تأکید شده است. 
این تحقیقات را می توان تحت عنوان مدارای منطقی و غیرمنطقی تقسیم بندی کرد.

الف. مدارای منطقی: مدارای منطقی در گرو فهم مدارا به عنوان ارزشــی مشروط که 
محدود به حدود رعایت عدالت و موازین الهی اســت و فهم خشونت به عنوان ضد ارزشی 
مشروط است، به شرط اینکه منجر به ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران نشود، می توان 
از این گونه خشونت تحت عنوان خشونت مجاز یا مشروع یاد کرد. از جمله مصادیق مدارای 
منطقی می توان به نتایج مقاالت »یازده مغالطه در باب خشونت«، »حسن و قبح خشونت«، 

»خشونت آخرین راهکار اسالم« و »دین، مدارا و خشونت« اشاره کرد.
ب. مدارای غیرمنطقی: اگر مدارا را به عنوان ارزشی مطلق به حساب آوریم و خشونت 
را نیز به عنوان ضد ارزشــی مطلق محسوب کنیم و بر این اساس، مدارا را بدون توجه به 
جنبه خاص بودگی ادیان الهی و فرهنگ ها مطرح کنیم، به نوعی دچار مدارای غیرمنطقی 
می شــویم. از جمله مصادیق مدارای غیرمنطقی، به نتایج مقاالت »خشونت و تساهل« و 
»بررسی و نقد مبانی نظریه تساهل جان الک« اشاره کرد. در این مقاالت تالش بعضی از 
متفکرین برای جا انداختن مدارای مورد نظر ایدئولوژی لیبرالیسم در چارچوب جهان بینی 

اصول و روش های تعامل با دیگری ...
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و ایدئولوژی اســالمی بیان شده اســت. در حالی که مدارایی که در آثار جان الک، جان 
اســتوارت میل و نظایر آن مطرح شــده، مبتنی بر نسبیت گرایی، نگاه حداقلی به گستره 
دین، سکوالریســم، پلورالیســم و در هم آمیختگی حق و باطل است که این مؤلفه ها با 

جهان بینی و ایدئولوژی اسالمی ناسازگار است.
با توجه به آنچه بیان شــد، طرح بحث تعامل با دیگری با توجه به چارچوب، مبانی، 
اصول و روش ها در تحقیقات پیشــین مسبوق به ســابقه نبوده است که این خود باعث 

مطرح شدن ابعاد و نتایج جدیدی نسبت به تحقیقات پیشین شده است.

پیشینه نظری
خشونت در اشکال مختلف آن امری ریشه دار و دامنه دار است. )فرایا، 1389( تالش برای 
از بین بردن خشــونت، نیز تالشــی ریشه دار و مداوم است. در این رابطه به چهار رویکرد 

می توان اشاره کرد:
1. تالش برای ایجاد جامعه مدنی: جامعه مدنی، جامعه مبتنی بر قانون، دموکراســی، 
سکوالریسم، به رسمیت شناختن آزادی دیگران، فردگرایی و پلورالیسم دینی و فرهنگی 
اســت. در چنین جامعه »همگان به شیوه صلح آمیز مشغول انتقال قدرت دیگران به خود 

یا مقاومت در مقابل آن هستند«. )هابز، 1381:  36(
2. دیگرگرایی: دیگرگرایی، ناظر بر مسئولیت در مقابل دیگری است. بر این اساس، از 
نگاه لویناس1، در تاریخ فلســفه، دیگری مورد بی مهری و بی توجهی واقع شده است؛ زیرا 
»فلســفه از همان روزگار طفولیت خویش، مبتال به حساســیتی عالج ناپذیر بوده، هراس 
از غیری که غیر می ماند. بدین ترتیب فلســفه همواره کوشیده است دیگری را به نحوی از 
انحاء به چیزی دریافتنی و فراچنگ گرفتنی مؤول کند«. )نمو، 1387:  12( این سرکوب 
دیگری، ریشــه در هستی شناســی، معرفت شناسی و انســان محوری غربی دارد. در بعد 
هستی شناســی با توجه به اصل این همانی، ناهمســانی به همسانی بدل می شود. در بعد 
معرفت شناسی، »نوعی تصاحب، سلطه و خشونت نهفته است. زیرا معرفت قسمی فراچنگ 
آوردن و به دست گرفتن است«. )علیا، 1388:  37( در بعد انسان محوری، تبدیل انسان به 
مدار و محور عالم و عدم توجه به مسئولیت در مقابل دیگران به دلیل توجه به فردگرایی، 
منجر به ارائه تصویری از انســان می شــود که دارای نقصان اخالقی است. بر این اساس، 

1. Levinas
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لویناس، تالش می کند، تصویر جدیدی از انســان به دســت می دهد. در این نگاه، انسان 
سوژه ای است »آسیب پذیر، متجسد، منفعل، غرقه در جهان، دیگرآئین، مکلف، مسئول و 
پاسخگو در برابر دیگری که در شبکه شخص ـ عالم ـ اجتماع جای دارد«. )علیا، 1388: 
 78( به این ترتیب، لویناس صبغه اخالقی به انسان گرایی می دهد و بر مشاهده دیگری و 
احساس مسئولیت نسبت به او تأکید می کند. اما مسئول بودن به معنی »بی تفاوت نبودن 
نســبت به دیگری« است. )جهانبگلو، 1377:  256( این مسئولیت، مسئولیتی غیرمتقارن 
است، در این معنا »من در مقابل دیگری بدون هرگونه انتظاری برای رابطه متقابل مسئول 

هستم، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود«. )نمو، 1387: 113(
3. عدم خشونت معنوی: عدم خشونت معنوی، ریشه در باورهای مذهبی و معنوی دارد 
و به صــورت امری اعتقادی و قاعده اخالقی تجلی پیدا می کند و به شــکل فرمانی مطلق 
خطاب به فرد عرضه می شود »تو نخواهی کشت یا تو همنوعت را دوست خواهی داشت«. 
)جهانبگلو، 1378:  16( عدم خشــونت معنوی، در آئینی همچون تائوئیسم، بودا، جین و 
ادیان الهی همچون زرتشت، یهودیت، مسیحت و اسالم ریشه دارد. در این آئین ها و ادیان 

الهی بر بخشایش و مهربانی نسبت به دیگران تأکید شده است. 
4. دیگرگرایی اعتدالی: اسالم بر تعاملی محبت آمیز و عادالنه با دیگری تأکید می کند 
کــه از آن می توان تحت عنوان دیگرگرایی اعتدالی یاد کرد. در این رابطه پیامبر اکرم)ص( 
می فرمایند: »کمترین شــرک این اســت که انســان کمی از ظلم را دوست بدارد و از آن 
راضی باشــد و یا کمی از عدل را دشمن بدارد«. )مطهری، 1377، ج2:  124( همچنین، 
خداوند در سوره بقره، آیه 190 و در سوره مائده آیه 8، قتال، جهاد و دشمنی را معطوف 
به رعایت حد عدالت نموده است. متفکران مسلمان، نیز بر اساس، تعالیم اسالم، بر محبت 
متعادل و عدالت در ارتباط با دیگران تأکید کرده اند. در این رابطه فارابی، محبت ناشی از 
اشتراک در فضیلت را عامل پیونددهنده شهروندان می داند و عدالت را تابع محبت و باعث 
تداوم ارتباطات و ائتالفات شــهروندان و حفظ و بقای جامعه می داند. )مهاجرنیا، 1380( 
خواجه نصیرالدین طوســی، نیز بر تفضیل محبت بر عدالت، محبت پدری و فرزندی بین 
حاکمان و شهروندان و محبت برادرگونه بین شهروندان تأکید کرده است و تأکید اسالم بر 
جماعت را ناظر بر ایجاد محبت بین مؤمنان می داند. )طوسی، 1360( مطهری، در ارتباط 
با محبت، بر محبتی عاقالنه و منطقی که ناظر بر رعایت مصلحت و سعادت فرد و جمع 
است تأکید می کند و اساساً »مســئله انسان دوستی، را مسئله انسانیت دوستی می داند«. 

اصول و روش های تعامل با دیگری ...
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)مطهری، 1370:  360( بر این اســاس، محبت منطقی »در مواردی توأم با خشــونت ها، 
جهادها، مبارزه ها و کشتن هاست و انسان هایی را که خار راه انسانیت هستند باید از بین 

برد«. )مطهری، 1370:  360(
باتوجه به آنچه بیان شد، اسالم برخالف رویکرد جامعه مدنی غربی، به رعایت انصاف، 
عدالت و احساس مسئولیت در تعامل با دیگری تأکید می کند. در حالی که در جامعه مدنی، 
فردگرایی، نسبی گرایی، تأکید بیش از حد بر حقوق و بی توجه به وظایف و مسئولیت های 
شهروندان منجر به عدم توجه به مسئولیت در مقابل دیگران شده است. به دلیل همین نقصان 
است که لویناس رویکرد دیگرگرایی را بنیان می نهد که این رویکرد نیز دچار دیگرگرایی 
افراطی شده است و حالتی ایدئالیستی دارد تا رئالیستی که این امر در آثار لویناس موجود 
اســت. به عنوان مثال، لویناس بیان می دارد: »من گروگان دیگری ام، در بند او هســتم و 
آماده ام تا به جای او متحمل هر نوع رنج و ذلتی شــوم. من، به جای آزار دهنده ام مسئول 
آزاری هســتم که تحمل می کنم«. )کریچلی، 1390:  86( همچنین، دیگرگرایی اعتدالی 
نسبت به رویکرد دیگرگرایی لویناس، از ماهیت دینی پررنگ تری برخوردار است و بر این 
اساس، انسان ها در مقابل خداوند و انسان های دیگر، به تبع آنکه مخلوق خدا هستند مسئول 
می باشند. مطهری، در این رابطه بیان می دارد: »اسالم دین بشردوستی است. اسالم حتی 
مشــرک را دوســت دارد اما نه از آن نظر که مشرک است، بلکه از این نظر که مخلوقی از 
مخلوقات خداســت و اگر او را دوست نمی داشت در مقابل شرک و بدبختی اش بی تفاوت 
می بود«. )مطهری، 1377، ج 3:  260( عنصر مسئولیت در برابر خداوند به تبع نتایج عظیم 
اخروی، پایه های محکم تری برای مسئولیت در مقابل دیگری ایجاد می کند، زیرا این نوع 
مسئولیت قابلیت تبیین عقالنی را دارد و برخاسته از یک منطق احساسی عاطفی نیست. 
)مصباح یزدی، 1381( البته شــایان  ذکر است که لویناس، از دین یهودیت تأثیر پذیرفته 
است و گوهر یهودیت و کتاب مقدس را اخالق می داند و بیان می دارد: »دینداری به طور عام 
و یهودی بودن به طور خاص بدون داشتن پروای دیگران سراسر باطل است. بر این اساس 
ترس از خدا ترس از برای دیگری است و سیر به سوی خدا سیر به سوی خلق است«. )علیا، 
1388:  34( با این حال منشــأ مسئولیت در اندیشه لویناس خداوند نیست، بلکه مواجهه 
با چهره دیگری اســت. در این باره بیان می دارد: »در عیان شدن چهره نوعی حکم و فرمان 
نهفته اســت، تو گویی یک ارباب با من سخن گفته است. ولی در عین حال چهره، همان 
فقیری است که می توانم برایش همه کار بکنم و همه چیز را به او مدیونم«. )نمو، 1387: 
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 104( بر این اساس، چهره از یک عظمت و رفعت توأم با فقر و مسکنت و طلب برخوردار 
است، با چنین اوصافی چهره تبدیل به منبع و منشأ مسئولیت در مقابل دیگری می شود.

در آئین تائوئیسم، بودا و جینیسم، بر عدم خشونت و بخشایش نسبت به دیگران تأکید 
شــده است. منتها دستیابی به این خصوصیات از راه رهبانیت صورت می گرفته است. در 
حالی که در اسالم، عدم خشونت و بخشایش نسبت به دیگران نه از راه رهبانیت، بلکه از 
متن زندگی، از طریق مهار نفس و دادن ســهم غرائز در چهارچوب شرع و عمل براساس 
موازین معتدل الهی، قابل دستیابی است. البته مزیت رویکرد اسالمی فقط به عدم رهبانیت 
آن نیست، بلکه جامع نگری و عدم نگاه تک ساحتی به انسان و مبتنی بودن آموزه های آن 
بر سرشــت و فطرت انســانی از دیگر مزیت های رویکرد اسالمی است. اما، گرایش به این 
آئین ها به ویژه بودیســم که از پیروان بیشتری برخوردار است به دلیل این است که آئین 
بودا برخالف آئین جینیسم، راه نجات را در اعتدال و میانه روی و عقل سلیم قرار داده و 
ریاضت به افراط را برخالف مصلحت عقالنی دانســته است. همچنین آئین بودا برخالف 
تائوئیســم آمیخته به اوهام و خرافات نگردیده اســت. عالوه بر این، دین بودا در رعایت 
دســتورات اخالقی مثل ترک زندگی خانوادگی، نخفتن در بسترهای نرم و... برای عموم 

پیروان خود تخفیف و مسامحه قائل گردیده است. )ناس، 1386(
در تورات نیز بر انصاف و مهربانی تأکید شــده است و در این باره آمده است: »نسبت 
به یکدیگر درســت کار و باانصاف و رحیم و مهربان باشــید. از ظلم کردن به بیوه زنان و 
یتیمان و افراد غریب و فقیر دست بردارید و برای یکدیگر توطئه نچینید«. )زکریای نبی، 
باب 7، آیات 11-10( اگر چه دین یهود، همچون ادیان دیگر، این چنین ســفارش هایی 
در تعامل مناســب با دیگری دارند، اما در عمل، این دســتورات الهی نادیده گرفته شده 
است. به عنوان مثال، از منظر قرآن کریم، عده خیلی قلیلی از یهودیان زمان پیامبر)ص(، به 
آموزه های انصاف، مهربانی، نیکی و اطاعت از اوامر الهی پایبند بوده اند که به این موضوع 
در آیات 88-83 ســوره بقره اشــاره شده اســت. به عنوان مثال، خداوند در آیه 83 این 
ســوره می فرمایند: »و یاد آورید هنگامی را که از بنیاسرائیل عهد گرفتیم که جز خدای 
را نپرستید و نیکی کنید به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و به زبان خوش با 
مردم تکلم کنید و نماز به پای دارید و زکات مال خود بدهید پس شما عهد را شکستید 
و روی گردانیدید جز چند نفری و شــمائید که از حکم و عهد خدا برگشــتید«. عالوه بر 
این، دین اســالم، جان و عقل همه انســان ها، اعم از مســلمان و غیرمسلمان را مخاطب 
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خود قرار می دهد، ولی دین یهود، فقط یهودیان را مخاطب خود قرار می دهد، زیرا »دین 
یهود، دینی است قومی و نژادی، محدود و از یک قوم و نژاد خارج نشده است«. )مطهری، 
1377، ج 16: 171( همچنین، آشتیانی در این باره بیان می دارد: »این دین، کیشی است 
قومی و یهودیان هرگز سعی نکرده اند غیریهودیان را به دین خود برگردانند و میثاق یهوه، 
فقط با قوم اســرائیل که یودا یکی از قبایل آن است، منعقد گردیده است و غیراسرائیلی 
اصوالً در این میثاق نمی تواند نقشی داشته باشد«. )آشتیانی، بی تا: 8( به عالوه، بر خالف 
کتاب مقدس تورات، قرآن کریم از هر گونه تحریف مصون مانده و تمام آموزه های آن از 
صحت برخوردار است و عاری از مطالب غیرعقالنی و نادرست است. آشتیانی، در ارتباط 
با نارســایی های کتاب مقدس بیان مــی دارد: »در کتاب مقدس گاهی برای توجیه هدف 
چقدر واضح و روشن سخن نابجا و بی پایه مطرح می شود، به عنوان مثال برای توجیه نام 

اسرائیل، خدا با حضرت یعقوب)ع(، کشتی می گیرد«. )آشتیانی، بی تا: 85(
در دین مسیحیت، نیز بر محبت و مهربانی تأکید ویژه ای شده است. حضرت عیسی)ع(، 
در این رابطه می فرماید: »شنیده اید که می گویند با دوستان خود دوست باش و با دشمنانت 
دشمن؟ اما من می گویم که دشمنان خود را دوست بدارید و هر که شما را لعنت کند، برای 
او دعای برکت کنید؛ به آنانی که از شما نفرت دارند، نیکی کنید و برای آنانی که به شما ناسزا 
می گویند و شما را آزار می دهند، دعای خیر نمایید«. )انجیل متی، باب 5، آیات 43-44( 
در ارتباط با تأکید آموزه های مسیحیت بر محبت و مهربانی نسبت به دیگری، گفتنی 
است که محبت منطقی در مواردی عدم نرمی و خشونت را ایجاب می کند، همچنان که 
دین اســالم به خاطر مصالح جامعه بر قصاص تأکیــد می کند و آن را مایه حیات جامعه 
می داند. )مطهری، 1377، ج 22( این عدم نرمی و خشونت مشروع در آموزه های مسیحیت 
مورد غفلت واقع شده است، تا جایی که مطهری در این باره بیان می دارد: »بعضی مکتب ها، 
مانند مســیحیت، تنها چیزی را که در مواجهه با انسان ها اخالقی می شمارند دعوت های 
مســالمت آمیز اســت، زور را به هر شــکل و به هر صورت و در هر شرایطی غیراخالقی 
می شــمارند. لهذا در این مذهب دســتور مقدس این است که اگر به گونه راستت سیلی 
زدند گونه چپت را پیش آر و اگر ُجّبه ات را ربودند کالهت را هم تســلیم کن«. )مطهری، 
1377، ج 2: 489( همچنین، مطهری بیان می دارد: »اخالقیبودن، آنچنان که مسیحیت 
می پنــدارد، در روابط مســالمت آمیز و دعوت مالیم و صلــح و صفا و صمیمت و محبت 
خالصه نمی شــود، احیاناً زور و قدرت نیز اخالقی می شــود. لهذا اسالم مبارزه علیه زور و 
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ظلم را مقدس و مسئولیت می شمارد و جهاد را که همان قیام مسلحانه است در شرایط 
خاصــی تجویز می کند«. )مطهــری، 1377، ج 2: 490( به عالوه از منظر قرآن کریم، »از 
جنبه سلبی، ویژگی های خاص مسیح پولسیـ  یوحنایی نفی و رد می شود. بر این اساس، 
مســیح هیچ گونه الوهیت ندارد و الوهیت دادن به او کفر محض اســت. )سوره مائده، آیه 
17 و 72( کسی که در الوهیت به سه شخص قائل باشد کافر است. )سوره مائده، آیه 72 
و سوره نساء، آیه 171( او موجودی ازلی نیست، بلکه یکی از مخلوقات خداست. هرچند 
معجزه آسا و بدون پدر متولد شده اما خلقت او مانند خلقت آدم است که بدون پدر و مادر 
خلق گردیده است. )سوره آل عمران، آیه 59( همچنین قرآن کریم، عنوان »پسر خدا« یا 
»فرزند خدا« را برای هیچ انسانی چه واقعی و چه تشریفاتی اجازه نمی دهد )سوره مائده، 

آیه 18(«. )هیک، 1390: 13(
با وجود اینکه دین اســالم پیراون خود را مؤکداً دعوت می کند به اینکه در شــرایط 
مختلف با دیگران، تعاملی منصفانه و توأم با محبت منطقی داشته باشند؛ لیکن، متفکران 
مسلمان، برای تدوین مبانی و ضوابط تعامل مناسب با دیگری تالش منسجمی نداشته اند. 
بر این اساس، محققان در این مقاله در جستجوی پاسخ به این سؤاالت هستند که انسان 
از منظر اسالم چگونه تصویر می شود و این نگاه انسان شناختی اسالم چه تأثیری بر روی 
اصول و روش های تعامل با دیگری دارد؟ بدین منظور ابتدا چند مفهوم تعریف می شود و 

سپس مبانی، اصول و روش های تعامل  با دیگران مورد بحث قرار می گیرد.
نکته مهم اینکه در آموزه های اسالمی درباره تعامل با دیگری، غیر از دعوت به رفتار 
منصفانه و منطقی و محبت آمیز، آموزه هایی مانند مرزبندی با دیگری، نپذیرفتن سرپرستی 
دیگران، حفظ هشــیاری نسبت به آنها و در مراحل حاد، دعوت به مقاتله نیز وجود دارد. 
لکن این مقاله به دلیل تمرکز بر جنبه های مثبِت تعامل، به این بُعد از آموزه های تعاملی 

اسالم نپرداخته است.

تعریف مفاهیم
مبانی: مبانی، ناظر بر »اوصاف وجودی انســان، جهان و آفریدگار انســان و جهان هستند 

که از متون اســالم استخراج و به یکی از دو شکل بسیط، یعنی مفاهیم، یا مرکب، یعنی 
گزاره های اخباری یا توصیفی بیان می شــوند و شالوده استخراج و تدوین اهداف، اصول، 
برنامه ها و روش ها به شــمار می آیند«. )بهشــتی، 1389:  30-29( پس، منظور از مبانی 

اصول و روش های تعامل با دیگری ...
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انسان شناختی، مفاهیم یا گزاره های توصیفی است که بیان کننده دیدگاه اسالم در مورد 
انسان است که این ویژگی های انسان شناختی بر تعامل با دیگری تأثیر می گذارند. 

اصول: اصول نیز ناظر اســت بر »مفاهیم یا گزاره های کلی انشــایی یا بایدمحور مستخرج 

از متون اسالمی که معیار و راهنما و حاوی روش های تربیتی اند«. )بهشتی، 1389:  35( 
پس اصول، گزاره های تجویزی بایدمحوری اســت که از مبانی انسان شــناختی استنتاج 

می گردد و معیار عمل است. 
روش ها: روش ها ناظر بر »دســتورالعمل های جزئی تــر از اصول اند و برگرفته از آن اند که 

برخالف اصول، به طور دقیق به ما می گویند که در راســتای تحقق اصول مورد نظر چه 
باید و چه نباید انجام شود«. )باقری، 1380:  65(

رابطه بین مبانی، اصول و روش ها، رابطه ای طولی است به این طریق که اصول، مبانی 
را و روش ها، اصول را با نظر به تعامل مناسب با دیگری محقق می سازند.

مبانی، اصول و روش های تعامل با دیگری از دیدگاه اسالم
در اینجا به شــرح مبانی، اصول و روش های تعامل مناســب با دیگری از دیدگاه اســالم 

می پردازیم.

مبنای اول: کرامت رحمانیه
کرامت رحمانیه، ریشه در کریم و رحیم بودن خداوند دارد که از نعمتش به دیگران اعطا 
می کند و این اعطای نعمت، ناظر بر تمام انسان ها و متعلق به نوع بشر است، یعنی انسان 
به صرف انسان بودن از کرامت رحمانیۀ خداوند برخوردار است، چه مشرک باشد چه مؤمن. 
ْحَمِن« اخذ شده است که ناظر بر رحمت عمومی خداوند برای  کرامت رحمانیه، از کلمه »الرَّ
ْحَمِن« می فرمایند:  اداره زندگی دنیوی بشــر است. عالمه طباطبایی، در تفسیر کلمه »الرَّ
»کلمه )رحمان( صیغه مبالغه اســت که بر کثرت و بسیاری رحمت داللت می کند. پس، 
خدای رحمان معنایش خدای کثیرالرحمه اســت. به عالوه، رحمان  هر چند مؤمن و کافر 

را شامل می شود، ولی رحمتش خاص دنیا است«. )طباطبایی، 1374، ج1:  30 و 37(
اصل تکریم انسان: با توجه به اینکه تمام انسان ها فارغ از نژاد، ملیت و عقیده به عنوان 
مخلوق خداوند از کرامت رحمانیه برخوردار هستند، پس باید همه انسان ها را مورد تکریم 
قرار داد و حرمت آنها را پاس داشت. در مواردی نیز که نقد اعتقادات و باورهای دیگران 
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ضرورت می یابد، شایســته اســت که این کار توأم با احترام و به دور از هرگونه تحقیر و 
توهین انجام شــود. دراین صورت تعامل شــهروندان با غیر در عرصه های محلی، ملی و 

جهانی به دور از هرگونه خشونت خواهد بود. 
روش احترام به مقدسات جوامع: با توجه به اینکه در جوامع مختلف، مقدسات متفاوتی 
وجود دارد و از سوی دیگر، انسان ها نسبت به مقدسات خود عالقه خاص دارند و از آنها 
در مقابل هر نوع بی احترامی دفاع خواهند کرد، الزم اســت با مقدسات جوامع مختلف با 
کمال احترام برخورد نماییم، تا آنان نیز حرمت مقدسات ما را پاس بدارند. به همین دلیل، 
خداوند مسلمانان را از اینکه بت های مشرکین را مورد اهانت قرار دهند منع می کند. در 
این باره خداوند در ســوره انعام، آیه 108 می فرمایند: »کســانی که غیر خدا را می خوانند 
دشــنام ندهید، مبادا آنها از روی جهل، خدا را دشــنام دهند«. این آیه »یکی از ادب های 
دینی را خاطرنشان می سازد که با رعایت آن، احترام مقدسات جامعه دینی محفوظ مانده 

و دست خوش اهانت و ناسزا نمی شود«. )طباطبایی، 1374، ج 7:  434(
روش بخشــایش درحین قدرت: بخشایش دیگران در هنگام قدرت یافتن، یکی دیگر 
از روش های تکریم انســان است. البته این کار از سوی انسان های کریم قابل انجام است، 
زیرا آنان بدی را با نیکی پاســخ می دهند و هنگامی که قدرت می یابند دست به بخشش 
می زنند، همچنان که حضرت علی)ع( می  فرمایند: »اقدام به بخشش از اخالق کریمان است 

و اقدام به انتقام از اقدام لئیمان است«. )آقاجمال خوانساری، 1366، ج2:  4(
اصل گفتگو: در عصر حاضر به دلیل گســترش ابزار ارتباطــی، از بین رفتن مرزهای 
فرهنگی و حصارهای مادی و روانی بین فرهنگ های مختلف، ضرورت به کارگیری راهبرد 
گفتگو را برای کاهش تعصبات قومی، فرهنگی و مذهبی، همزیستی مسالمت آمیز، ایجاد 
صلــح جهانــی و کاهش روحیه نظامی گری در ارتباطات جهانــی و ایجاد صلح و آرامش 
آشــکار کرده اســت. در ادیان الهی نیز همه انبیاء از راهبرد گفتگو به عنوان ابزاری برای 
نشــر آموزه های دین و مواجهه منطقی با مخالفین استفاده کرده اند. عالمه طباطبایی در 
این رابطه بیان می دارند: »اگر در بیانات مختلفی که انبیاء با سرکشــان و جهال داشتند، 
جســتجو کنید نمی توانید چیزی را که خوش آیند کفار نباشد و یا ناسزا و اهانتی در آن 
بیابیــد، آری با این همه مخالفت و طعنه و اســتهزاء که از آنان می دیدند جز به بهترین 
بیان و خیرخواهانه ترین وعظ پاسخ شان نمی دادند و جز به سالم از آنان جدا نمی شدند«. 

)طباطبایی، 1374، ج6:  424(

اصول و روش های تعامل با دیگری ...
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روش گفتگوی توأم با عطوفت: گفتگوی توأم با عطوفت، ناظر بر توأم شــدن گفتگو با 
رحمت، مهربانی و حس همدردی است. نمونه بارز گفتگوی محبت آمیز، فرمان خداوند به 
حضرت موسی)ع( درباره نحوه گفتگو و تعامل با فرعون است. خداوند متعال، در این رابطه 
در سوره طه، آیه 44 می فرمایند: »اما به نرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکر شود، یا )از 
خدا( بترسد«. در این آیه، خداوند گفتگوی مالیم و توأم با مهربانی را به عنوان وسیله برای 
هدایت معرفی نموده است که این امر ریشه در این دارد که »قول  لین  قابل آن هست که 

کرامت و حرمت انسان ها را حفظ کند«. )طباطبایی، 1374، ج 4:  317(
روش گفتگوی مبتنی بر اعتماد متقابل: گفتگوی مبتنی بر اعتماد و اطمینان متقابل، 
در فضایی ایجاد می شــود که امنیت جانی، روانی، اجتماعی و سیاســی فرد حفظ شود و 
فرد آســوده خاطر باشد که ورود در این گفتگو تبعات زیان بار بعدی برای او ندارد و مورد 
ظلم و ستم قرار نخواهد گرفت. اهمیت ایجاد فضای اطمینان آور در گفتگو ریشه در این 
دارد که به واســطه رحمت فراگیر خداوند، تمام آنچه در دین اسالم جاری و ساری است 
برای هدایت انسان ها است. حتی جنگ و صلح در اسالم نیز برای فراهم کردن زمینه های 

هدایت انسان است. 
روش سعه صدر در گفتگو: فردی که وارد گفتگو با غیر و دیگری می شود، زمانی موفق 
خواهد بود که از سعه صدر، عظمت روحی، تحمل و بردباری برخوردار باشد. امیرالمؤمنین)ع( 
می فرمایند: »کســی که سعه صدر نداشته باشد تاب و توان ادای حق را ندارد«. )مجلسی، 

)83  :1364
روش استفاده از کالم ســلیس و روان در گفتگو: برای تحقق اصل گفتگو الزم است 
طرفین در مذاکرات خویش از عباراتی واضح اســتفاده کننــد. اصطالحات توضیح داده 
شــود، ابهاماتی که پیش می آید رفع شود و مقصود گوینده به روشنی قابل دریافت باشد. 
زیرا اســتفاده از کالم مبهم، چندپهلو و اصطالحات نامأنوس گفتگو را با دشواری مواجه 
می کند. به همین دلیل حضرت موسی)ع(، در سوره طه، آیه 28 از خداوند متعال درخواست 
روانی کالم می کند: »و گره از زبان من باز کن تا سخنان مرا بفهمند« راغب در تفسیر این 
آیه بیان می دارد: »موسی در زبان عقده  و گره نداشت؛ غرض قدرت تکلم و روانی منطق 

است«. )قرشی بنایی، 1412هـ. .ق، ج6:  188(
روش گفتگوی مبتنی بر اقامه دلیل: الزمــه پیش برد گفتگوی منطقی و عقالنی این 
است که هرگاه یکی از طرفین دالیل محکم تری را ارائه نمودند، طرف مقابل بر آن صحه 
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بگذارد و آن را تأیید کند. اهمیت این امر ریشه در این دارد که در امر هدایت و ضاللت 
باید حجت بر فرد تمام شود، یعنی هرکس به راه ضاللت می رود بر اطالع از راه صواب و 
ناصواب به این راه برود نه بر اثر نادانی و هرکس به راه هدایت می رود، هم از روی دلیل 
و برهان باشد. خداوند رحمان، در این رابطه در سوره انفال، آیه 42 می فرمایند: »لَِیْهلَِک 
َمْن َهلََک َعْن بَیَِّنه َو یَْحیی  َمْن َحیَّ َعْن بَیَِّنه«. در تفســیر این آیه آمده اســت: »هرکس 
هالک می شود با داشتن دلیل و تشخیص راه از چاه هالک شده باشد و هرکس هم زنده 

می شود با دلیل روشن زنده شده باشد. )طباطبایی، 1374، ج9:  121-122(
روش گفتگــوی مبتنی بر انعطاف پذیری: انعطاف پذیری در گفتگو ناظر، بر تجدیدنظر 
در اندیشــه های خود، توانایی ترک اندیشه های نادرست، پذیرش نقد و انتقاد، در معرض 

نقد گذاشتن اندیشه های خود و اجازه ابراز نظر به فرد مخالف با خویش است.
روش پرداختن به موضوعات مشترک در گفتگو: موضوعات مشترک )عدالت، دموکراسی، 
صلح(، موضوعاتی اساسی هستند که مورد توافق اکثریت شهروندان جوامع محلی، ملی و 
جهانی اســت و تقریباً همه در نشر و اشاعه آن متحد و متفق القول اند. ازجمله موضوعات 
مشــترک دیگر، می توان به ترویج توحید در میان اکثریت شــهروندان اهل کتاب اشــاره 
کرد. در این باره، خداوند رحمان، در ســوره آل عمران آیه 64، شهروندان اهل کتاب را به 
کلمه توحید که محور تمام ادیان الهی است، دعوت می کند: »بگو: ای اهل کتاب! بیایید 
به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی 
را همتای او قرار ندهیم«. این آیه، مهم ترین آیه ای است که ماده واحده الهیات جهانی و 
جان و جوهر دین و ایمان را در یک کلمه خالصه کرده است. )خرم شاهی، 1372:  549(

اصل تسامح و تساهل: تسامح و تساهل به معنای آسان گیری، گذشت، مدارا، شفقت، 
رحمت، جوانمردی کردن، برخورد مدارا جویانه و احترام آمیز با اعتقادات دیگران اســت. 
همچنین، تســامح و تساهل ناظر بر به رسمیت شناختن حق اندیشیدن، بیان اندیشه ها، 
محترم بودن شــخصیت انسان و حفظ حقوق انسانی او با هر اعتقاد و اندیشه ای که دارد 
و تالش برای ایجاد فضای آزاد و محترمانه اســت که در آن افراد بدون نیاز به خشونت و 
روش های غیراخالقی، اختالفات فکری خود را در حیطه های مختلف  بپذیرند و در عین حال 
به نقد و بررسی نظام مند افکار یکدیگر برای تبیین دقیق تر پدیده های اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و...  پردازند. دین اســالم نیز تأکید ویژه ای بر تســاهل و تسامح برای 
زندگی مسالمت آمیز بین پیروان مذاهب مختلف دارد، نیکوبخت در این رابطه بیان می دارد: 
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»بنیان مکتب های الهی، بر تســامح و تساهل است؛ چنان که پیامبر اکرم)ص(، می فرمایند: 
من بر دین مستقیم و راست و آسان گیر مبعوث شدم«. )نیکوبخت، 1383:  218(

روش دوری از تعصب: تعصب، اصرار ورزیدن بر امور نادرســت به دلیل عالقه وافر فرد 
به آن امر یا مخالفت متعصبانه با موضوعاتی به دلیل کینه، نفرت و دشــمنی با آنها است. 
همچنین، ناظر بر پذیرفتن و باور به چیزی اســت که فرد از بحث و مباحثه در پیرامون 
آنها گریزان است. این نوع تعصب، جانب داری و عدم رعایت بی طرفی در حوزه های مختلف، 
باب تسامح و تساهل را در بین شهروندان می بندد و زمینه های خشونت را فراهم می کند؛ 
زیــرا تعصب جاهالنه، همچون غباری جلوی دید عقل را می گیرد و مانع پویایی معرفت، 
جریان آزاد اندیشه و پذیرش حق می شود. عالمه طباطبایی، در این باره می فرماید: »هیچ 
چیز چون شــعله های تعصب جاهالنه شــاخه های درخت فلســفه الهی را خشک و تباه 
نمی ســازد؛ چون تعصب  است که به طور کلی هرگونه استعداد پذیرش حق و حقیقت را 

زائل می کند«. )طباطبایی، 1388:  40(
روش تحمل آراء مخالف: باتوجه به گسترش نظریات مختلف و متفاوت در حوزه های 
مختلف معرفت بشــری به ویژه در علوم انســانی، تحمل آراء مخالف و عدم مجبور کردن 
دیگران به ترک یا مخفی کردن آراء خود از طریق رفتارهای خشــن و ناشایست ازجمله 

روش های دیگر نهادینه کردن تساهل و تسامح، برای تعامل مناسب با دیگری است.

مبنای دوم: حب ذات متعالی
حــب ذات متعالی، ناظر به حب بقا و کمال اســت. به عبارت دیگر، حب بقاء و کمال هر 
دو مظهری از حب ذات و نتیجه میل و جوشش درونی نسبت به خود و کماالتش است. 
)مصباح یزدی، 1381:  164( همچنین، »حب تعلقی است خاص و انجذابی است شعوری 
و مخصوص بین انسان و کمال او«. )طباطبایی، 1374، ج1:  585( باتوجه به اینکه حب 
ذات متعالی ســمت و سویی کمال گرایانه دارد، می توان تقیه و حفظ اصول مکتب را که 
در راســتای کمال انسان اســت به عنوان مصادیق حب ذات لحاظ کرد. با وجود این، اگر 
حب ذات از حالت متعالی خود که رو به ســوی کمال و سعادت دارد خارج شود و حالتی 
بدوی پیدا کند و فقط محدود به خود انسان شود، عاملی برای خودخواهی، انحصارطلبی، 
غرور و تکبر، نفرت از دیگری و دیگرســتیزی اســت و باعث می شود ارتباط او با دیگران 
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ارتباط مطلوبی نباشد. 
اصل نوع دوســتی: نوع دوستی، گسترش حب ذات از خود به دیگری است. همچنین، 
نوع دوســتی از دوســت داشــتن خیر و نفع دیگران، شــفقت و مهربانی نسبت به آنان 
سرچشــمه می گیرد. همچنان که خداوند در ســوره آل عمران آیــه 159، درباره پیامبر 
اکرم)ص(، می فرمایند: »رحمت خدا تو را با خلق، مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تندخو 
و سخت دل بودی مردم از پیرامون تو متفرق می شدند«. پس، برخورداری از خلق عظیم 
و سجایای اخالقی، رفق و مدار و مالیمت با خلق خدا، عاملی برای گسترش نوع دوستی 

بین انسان ها در عرصه، محلی، ملی و جهانی است. 
روش داشتن رقت قلب: رقت قلب و حس ترحم نسبت به دیگران یکی از راه های ابراز 
حس نوع دوســتی نسبت به دیگران اســت که از نوعی کمبود یا نقص رنج می برند. رقت 
قلب، »تأثر شعوری خاص است در انسان که باعث می شود، انسان رحم دل نسبت به فرد 
مرحــوم تلطف و مهربانی کند«. )طباطبایی، 1374، ج  5:  300( به این ترتیب، داشــتن 
تلطف و مهربانی، احســان و نیکی نســبت به دیگری، می تواند عاملی برای از بین بردن 

کینه ها و دشمنی ها، در جامعه مدنی جهانی باشد. 
روش کنترل حــب و بغض ها: حب و بغض، ناظر بر اموری اســت که موجبات رفتار 
غیردوســتانه با دیگران را فراهم می کند. شــهروندان جامعه مدنی جهانی، بدون کنترل 
حب و بغض های خود قادر نخواهد بود نوع دوستی را گسترش دهند. به عبارت دیگر، کسی 
که اســیر حب و بغض های خود است، نوع دوســتی محدودی خواهد داشت که معطوف 
به همفکران و هم کیشــان او اســت و به این ترتیب، حب و بغض های درونی به او اجازه 

نوع دوستی گسترده را نخواهد داد. 
روش دوری از خشــونت: یکی از بالیای که امروزه دامن مسلمانان و غیرمسلمانان را 
در عرصه محلی، ملی و جهانی گرفته اســت، گسترش خشونت و تعامل نامطلوب با غیر 
اســت که در مقابِل نوع دوســتی، محبت، رفق و مداری انسانی است. الخشن، در این باره 
بیان می دارد: »امروز به مردمانی گرفتار شــده ایم، ســخت خشن و سنگ دل که مهربانی 
به دل های آنها راه ندارد و جنایت های آنها به اســالم بیش از نیکی هایشــان به این دین 

است«. )الخشن، 1390:  89(
اصل تقیه: وقتی انسان در شرایطی اجتماعی و سیاسی قرار می گیرد که در آن شرایط 
گفتن حرف حق که همان اظهار توحید است حیات فرد یا افراد دیگری را به خطر می اندازد 
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و همچنین بقاء حقیقت توحید را با دشواری مواجه می کند، پنهان کردن حقیقت ایمان 
و اعتقــاد به کلمه توحید، امری انکارناپذیر اســت. از این امر، در کالم دین تحت عنوان 
تقیه یاد می شــود. تقیه، مبارزه معطوف به حفظ خویشتن، مبارزه بدون ایجاد حساسیت 
و کاهش و تنزل دادن حالت مخاصمه اســت، نه به معنای تســلیم شدن، از میدان به در 

رفتن و خوابیدن. )مطهری، 1377، ج 1(
روش تقیه اکراهیه: تقیه اکراهیه، ناظر بر نجات دادن جان خویشــتن است با تظاهر 
بــه گفتن چیزی که مورد قبول مخالفان دین و یا یک قرائت تنگ نظرانه از دین اســت. 
مصداق این نوع تقیه، آیه 106 ســوره نحل اســت، خداوند در این آیه می فرمایند: »و هر 
که از پس ایمان آوردنش منکر خدا شود، نه آنکه مجبور شده و دلش به ایمان قرار دارد، 

بل آنکه سینه به کفر گشاید، غضب خدا بر آنها باد و عذابی بزرگ دارند«. 
روش تقیه خوفیه: تقیه خوفیه، ناظر بر حفظ جان فرد مســلمان از طریق ســپردن 
مالکیت و اداره امورشان به کفار است، اما با توجه به این امر که نسبت به آنان در دل شان 
محبت نداشته باشند و تدبیرگری آنان در امور خودشان را تا جایی که امکان دارد به صورت 
ظاهری بپذیرند. مصداق تقیه خوفیه، آیه 28 ســوره آل عمران است، خداوند در این آیه 
می فرمایند: »مؤمنین به هیچ بهانه ای نباید کفار را ولی و سرپرســت خود بگیرند با اینکه 
در بین خود کسانی را دارند که سرپرست شوند و هرکس چنین کند دیگر نزد خدا هیچ 

حرمتی ندارد، مگر اینکه از در تقیه ، سرپرستی کفار را قبول کرده باشند«.
روش تقیــه کتمانیه: تقیه کتمانیه، ناظر بر پنهان کردن عقیده خود اســت، آن هم 
در شــرایطی که فرد مسلمان در درون سیستم مدیریتی مخالفین دین است. در شرایط 
حساسی الزم است مسلمانان با آرامی و با حالتی توأم با محبت و نه با حالت مخاصمه به 
دفاع از جامعه دینداران و ایجاد ترس در دل مخالفان بپردازد، بدون اینکه ایمان خود را 
آشکار کند. مصداق تقیه کتمانیه، آیه 28 سوره غافر است، خداوند در این آیه می فرمایند: 
»و مردی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشــت گفت: آیا مردی را می کشــید 
که می گوید پروردگار من اهلل اســت با اینکه از ناحیه پروردگارتان آیاتی روشن آورده؟ و 
اگر دروغگو باشــد وزر دروغش به عهده خود اوســت. ولی اگر راست بگوید: بعضی از آن 

وعده هایی که به شما داده به شما می رسد«. 
روش تقیه تحبیبی: تقیه تحبیبی، اظهار محبت نسبت به فرقه های مختلف مسلمانان 
به ویژه اهل ســنت، عیادت از بیماران آنان، شرکت در مراسمات عبادی آنان و چون آنان 
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نماز گزاردن، برای همزیســتی مسالمت آمیز و حفظ وحدت جوامع اسالمی است. بر این 
اساس، تقیه تحبیبی عبارت است از: »رعایت قوانین همزیستی با اکثریت سنی و شرکت در 
اجتماعات عبادی و اجتماعی آنان برای حفظ وحدت اسالمی و استقرار حکومت نیرومند 
که سایه اش بر سر همه مسلمانان به یکسان گسترده باشد«. )خرم شاهی، 1372:  826(

مبنای سوم: عقالنیت
اندیشــیدن ویژگی ذاتی انسان است، به عبارت دیگر انســان در طول زندگی محکوم به 
اندیشیدن است و وی را از اندیشه ورزی راه گریزی نیست، اما در قرآن مواردی هست که 
خداوند انســان را به جهت اندیشه نکردن محکوم می کند و خطاب به انسان بیان می دارد 
که چرا اندیشه نمی کنید؟ همچنان که خداوند در سوره انبیاء، آیه 67 می فرمایند: »اف بر 

شما و بر آنچه جز خدا می پرستید! آیا اندیشه نمی کنید؟«.
ســرزنش انسان به عدم اندیشه ورزی به این دلیل است که انسان در خردورزی خود، 
به ربوبیت الهی و عبودیت خویشــتن پی می برد، به عبارت دیگر »ســرزنش به عدم تفکر، 
عدم تفکر معین از جهت عرصه یا جهت ویژه تفکر است«. )باقری، 1380:  138( به همین 
دلیل، در روایت نیز بر عقالنیت و خرد ورزی در راستای پرستش خداوند تأکید شده است. 
عالمه طباطبایی، در این باره می فرماید: »عقل چیزی است که با آن رحمان عبادت شود«. 

)طباطبایی، 1374، ج 1: 452(
اصــل عقالنیت معتدل: عقالنیت معتدل، ناظر بر حجیت و حریت عقل، تالزم عقل و 
شرع، مکمل و متمم بودن عقل و دین، علم و دین، شأنیت قائل شدن برای عقل، علم و 

تکنولوژی، روشن بینی و روشن اندیشی و مبارزه با جمود و جهالت است.
به عالوه، عقالنیت معتدل، تالش درجهت شناخت مقتضیات زمان، تطبیق دادن خود 
با مظاهر ترقی و پیشــرفت زمان که در راســتای تمایالت عالی و انسانی است و مبارزه با 
فساد و انحراف زمان که در راستای تمایالت پست و حیوانی است و پرهیز از هم رنگ شدن 

با این مفاسد است که فهم این امور نیازمند رشد عقالنی است. )مطهری، 1377، ج 19(
روش دوری از جمود و تحجر: تحجر، نوعی ظاهر گرایی و قشری گرایی در دینداری است. 
به عالوه، نوعی ایمان گرایی افراطی فارغ از عقالنیت، عدم تفکیک میان ظاهر و باطن دین، 
تأکید بر ظواهر و فراموش کردن معنا، عدم انعطاف پذیری، انحصار گرایی و ســتیزه جویی 
است. نمونه بارز جمود و تحجر، در تاریخ تمدن اسالمی خوارج هستند. اگر چه خوارج از 
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بین رفته اند، اما روح خوارج که روح تحجر و مقدس مآبی است، همچون آتش زیر خاکستر 
همواره به حیات خود ادامه داده اســت و در مواقع لزوم شعله ور شده است. ما هم اکنون 
در کشورهای اسالمی، با شعله های این جمود و تحجر به شکل های مختلف روبرو هستیم 

که بارزترین آن همان گسترش تروریسم در جهان اسالم است. 
عــالوه بر این، تصلب و انســداد دوران مدرن بر روی اصولی همچون سکوالریســم، 
اومانیسم، نسبیت گرایی و... به عنوان نقطه مقابل جمود و تحجر، خشونت ها و جنگ های 
زیادی را در دوران اســتعمار قدیم و جدید و در عصر جهانی شــدن پی ریزی کرده است. 
علت این امر ریشــه در این دارد که »طالبانیزم و ســکوالریزم هر دو از احکام مرده تغذیه 
می کننــد و هر دو بر روی یک خط گر چه در جهت مقابل یکدیگر طی طریق می کنند. 
همِّ یکی مشــروع کردن چیزهای نامشروع یا اباحی گری و روش دیگری نامشروع کردن 
امور مباح و قرق کردن منطقه الفراغ یا انسدادگری است. )رحیم پور ازغدی، 1379:  103( 
روش دروی از ذهنیت اســیر1: ذهنیت اســیر، ناظر بر ذهنیــت محبوس، تقلیدی، 
غیرانتقــادی، فاقد خالقیت و انعطاف ناپذیر اســت و تحت تأثیر هژمونی غالب فکری در 
عرصه جهانی اســت. العطاس )2000(، در این باره می بیان می دارد: »جهان سوم، از نظر 
سیاسی آزاد ولی با وجود این از نظر ذهنی اسیر است و در همان حال که کاالهای غربی 
را اســتفاده می کند، اندیشــه های غربی را نیز بدون تردید در حقانیت آنها می پذیرد«. 
)قانعی راد، 1386:  108( دوری از ذهنیت اسیر، زمانی باب تعامل مناسب با غیر را میّسر 
می کند، که فرد مسلمان در عین آشنایی با گفتمان غرب، تحت سیطره آن قرار نگیرد. 
روش حرمت قائل شدن برای عقل و استدالل: در جهان اسالم، برخی مکتب های فکری 
ظهور کرده اند که برای استدالل عقلی حرمتی قائل نیستند. اینها برای رسیدن به فهم ناب 
و خالص از دین، عقل و معرفت بشری را به دلیل اینکه همراه با خطا است رد می کنند و 
به ظواهر آیات و احادیث بسنده می کنند. ازجمله اینها می توان به مکتب تفکیک و اهل 
حدیث اشاره کرد. میرزا مهدی اصفهانی از متقدمان مکتب تفکیک، اقامه برهان بر وجود 
خدا و تالش برای اثبات استداللی و عقلی پایه های دین را مخالف با شریعت و ابطال امر 

دین می داند. )جوادی آملی، 1387: 187(
اصل پذیرش اختالفات فکری و مذهبی: قرآن، مهم ترین متن دینی برای درک حقیقت 
دین است که متعلق فکر و عقالنیت مسلمانان قرار گرفته است. قرآن قبل از نزول آن به 

1. The Captive Mind
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زبان عربی در مرتبه لوح محفوظ قرار داشــته که خداوند، برای هدایت انسان ها آن را در 
قالب الفاظ ریخته و آن را از مرتبه اعلی تنزل داده است. تنزل قرآن، به زبان بشری، باب 
تفســیر را در بین مســلمانان باز کرده و هر متفکر و دینداری که اهل خردورزی بوده، به 
تأمل و تفســیر آیات قرآنی پرداخته است. ماحصل آن شکل گیری روش ها و گرایش های 
تفسیری متعدد است. عالوه بر این، می توان به شکل گیری فرقه هایی درباره مسائل کالمی 
و اعتقادی از قبیل اهل حدیث، حنابله، اشاعره، معتزله، اسماعیلیه، شیعه امامیه و... اشاره 
کرد. )ربانی گلپایگانی، 1383: 23( باز بودن باب تأویل و تفســیر در ارتباط با آموزه های 
قرآن و هم تراز نبودن عقل با وحی برای دریافت فهم ناب و خالص از دین و عدم دستیابی 
به چنین فهمی و به تبع این امر امکان خطاپذیر بودن تفسیرها از دین و عدم وجود تفسیر 
یگانه از دین )جوادی آملی، 1387(، منجر به شکل گیری مذاهب و فرقه های دینی مختلف 
بین مســلمانان و نحله های کالمی مختلفی شــده است. باتوجه به این واقعیت، ما ضمن 
پایبندی به فهم اســتداللِی خود از دین باید این اختالفات را بپذیریم تا بتوانیم تعاملی 

مناسب با دیگری داشته باشیم. 
روش عدم تکفیر: امروزه تکفیر دیگری توســط گروه های افراطی، امری اســت که در 
جوامع اســالمی با آن مواجه هســتیم. با وجود این، پدیده تکفیر، امری ریشه دار است و 
متعلق به امروز نیســت. ریشــه های این تفکر به خوارج می رسد که به عنوان یک جریان 
فکری، در جنگ صفین شــروع به شــکل گیری کردند. اینها اولین گروهی هستند که در 

تاریخ تمدن اسالمی، مسلمانان و ازجمله حضرت علی)ع( را تکفیر نمودند. 
عــالوه بــر این، امروزه ما با نوعی دیگر از تکفیر ضمنی نیز مواجه ایم، به این معنا که 
اگر متفکری مســلمان اصول ایدئولوژی لیبرالیسم را به عنوان اصولی مسلم فرض نکند و 
در فهــم دین این اصــول را به صورت ایجابی و مثبت دخالت ندهد مورد تحقیر و توهین 

مخالفان خود قرار می گیرد. 
روش رعایــت حدود مخالفت فکری و مذهبی: دو امری که مخالفت فکری و مذهبی 
را محــدود می کند، عبارت اند از: الف. عدم اخــالل در امنیت عمومی، از طریق درگیری 
مســلحانه، ناامن کردن راه ها، ایجاد رعب و وحشــت در بین مردم، قتل و غارت؛ ب. عدم 
انکار اصولی که اسالم بر آنها استوار است. این اصول از دیدگاه عالمه طباطبایی، عبارت اند 
از: »وحدانیــت خدای تعالی در ربوبیت، معاد و نبوت اســت«. )طباطبایی، 1374، ج 19: 
 40( انکار هر کدام از این اصول به هر نحوی منجر به خروج از اسالم و ورود به دایره کفر 
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می شود. در این رابطه، امروزه با ترویج نسبی گرایی و نشاندن فهم مفسر محور به جای فهم 
مؤلف محور، عدم تعّین متن، پیچیدگی متن و... باب فهمی پلورالیستی از این اصول فراهم 
شده است که متفکران برای اثبات مدعای خود به آیاتی که هرچند به طور ضعیف مدعای 
آنان را اثبات کرده توســل می جویند و آیــات مخالف را مورد توجه خود قرار نمی دهند. 
تا جایی که قرآن را محصول کشــف و جوشــش درون شاعرانه محمد)ص( می دانند که این 
مدعا با همان ســخنان منکران عصر نزول یکی می نماید، چرا که این همان نسبتی است 
که خداوند در قرآن پیامبرش را از آن مبرا می داند و صریحاً می گوید ســخنان او از خود 

او یا جن و همزاد او نیست، بلکه از خداوند است. )یوسفی اشکوری، 1388:  105(
روش پاس داشــتن حرمت یکدیگر: باتوجه به اجتناب ناپذیر بودن اختالفات فکری و 
مذهبی در میان علما به دلیل عدم دسترسی به کتاب مکنون و مواجهه آنان با الفاظ علوم 
وحیانی و تفســیر آن، که ممکن است درست یا نادرست باشد، بر این اساس، الزم است 
متفکــران دینی در عین اختالفات فکری و مذهبــی و در عین التزام و پایبندی به فهم 
اســتداللِی خود از دین، حرمت یکدیگر را پاس بدارند و از توهین، تخریب، ناسزاگویی و 
تحریــک عواطف مردم علیه یکدیگر بپرهیزند. ولی متأســفانه امروزه بعضی از متفکران، 
مخالفان خود را با واژهای ناشایستی تخریب می کنند، واژگانی همچون فاشیست، بی سواد، 
چراغ مرده، خشونت پرور، نظریه پرداز استبداد، هذیان گو، بی تحمل، پرخاشگر، واپس گرا، 
خشونت ستا، دین فروش، فیلسوف نما، والیت فروش، عصبی، روانی، تندخو، فتنه گر، مریدباز، 

کم دانش، قدرت طلب و... . )رضایی، 1385:  16(
روش حفظ اخوت دینی: اخوت ناظر بر نســبتی اســت که بین دو نفر برقرار است که 
می تواند طبیعی یا اعتباری باشد. در این میان اخوت دینی، اخوتی است اعتباری که آثاری 
اعتباری دارد. براســاس اخوت دینی، متفکران مسلمان ضمن اختالفات فکری و مذهبی 
که با یکدیگر دارند، همچنان برادر دینی یکدیگرند و با هم پیوند و ارتباط دینی دارند و 
میان آنها صلح و دوستی برقرار است. در صورتی که این صلح و دوستی به مخاطره بیفتد 
بر متفکران دیگر فرض است که رابطه را اصالح کنند و باب پیوند و دوستی را برقرار کنند. 
روش حسن ظن: حسن ظن، به معنی اعتماد داشتن به فعالیت های فکری و اندیشه های 
دیگران و پرهیز از نیت خوانی منفی اســت که باب تعامل با دیگری را بهبود می بخشــد. 
حضرت علی)ع(، به داشتن گمان نیکو نسبت به دیگران، سفارش می کند و در این رابطه، 
می فرمایند: »أفضل الورع حســن  الّظن«. )تمیمی آمــدی، 1410 هـ .ق:  195( واالترین 
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پرهیزگاری، گمان خوب نســبت به دیگران اســت. البته داشــتن حسن ظن، بستگی به 
اوضاع اجتماعی دارد. در شــرایطی که یک جامعه در معرض توطئه های مختلف است و 
اطمینان نســبت به دیگری کاهش پیدا کرده اســت، خود به خود سوء  ظن جای حسن 

ظن را می گیرد. )رهدار، 1390(

بحث و نتیجه گیری
در ارتباط با عدم خشونت در تعامل با دیگری، رویکردهای مختلفی همچون ایجاد جامعه 
مدنی، دیگرگرایی و عدم خشونت معنوی مطرح شد که این رویکردها، نوعاً به دلیل عدم 
وجود یک نگاه جامع نگر از منظر دین دچار خلل است. به همین دلیل ایجاد جامعه مدنی 
در غرب نتوانسته است رفتار حکومت های این کشورها را نسبت به کشورهای دیگری که 
تحت هژمونی یکسان ســاز و همگون کننده فرهنگ آنها در ابعاد مختلف قرار نگرفته اند، 
اصــالح کنــد. در رویکرد دیگرگرایی نیز، عیان شــدن »چهره« تبدیل به منبع و منشــأ 
مســئولیت در مقابل دیگری می شــود. درحالی که در رویکرد دیگرگرایی اعتدالی مبتنی 
بر آموزه های اســالم، انسان در وهله اول در مقابل خدای خود مسئول است و مسئولیت 
او نســبت به انســان های دیگر از آن جهت است که آنها مخلوق خداوند هستند. رویکرد 
عدم خشونت معنوی در آئینی همچون تائوئیسم، بودیسم و جینیسم، مبتنی بر رهبانیت 
اســت. اگرچه رهبانیت در بودیسم تعدیل شده است و صرفاً برای خواص تجویز می شود. 
عالوه بر این، پیروان آئین بودا با تمرکز بر آزادی معنوی و مخالفت با فردگرایی و تأکید 
بر تعاملی اخالقی برای پرهیز از ایجاد آســیب رســاندن به دیگری به فعالیت اجتماعی و 
سیاســی می پردازند. )کینگ و قنبری، 1383( در اسالم نیز با توجه به آموزه های دینی، 
آزادی معنوی توأم با ســایر آزادی ها مورد توجه واقع شــده اســت. با وجود این اسالم با 
رهبانیت چه برای خواص و چه برای ســایر پیروان خود مخالف اســت. ادیان دیگری نیز 
همچون یهودیت و مسیحیت در برهه های تاریخی به دلیل انحرافاتی که در آنها رخ داده 
است، نشان داده اند که توان ایجاد رابطه مناسب با دیگری را ندارند. به عنوان مثال، دین 
یهودیت امروزه عمدتاً به ابزاری برای خواسته های اسرائیل تنزل پیدا کرده است و دیگر 
در این دین، از آن رفتار محبت آمیز و عادالنه یوسف وار خبری نیست. به این ترتیب دین 
اسالم باتوجه به نگاه اعتدالی و جامع خود نسبت به تعامل با دیگری، رویکرد دیگرگرایی 
اعتدالی را بنیان می نهد که همواره بر رعایت انصاف، عدالت و محبت نســبت به دیگری، 
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همزیســتی عزت مدارانه و عدم تهاجم و تجاوز تأکید می ورزد. بر این اساس، طبق مبانی 
انسان شناختی اسالم برای تعامل مناسب با دیگری می توان به راهبردهایی همچون تکریم 
انســان ها، احترام به مقدسات جوامع، باز بودن باب گفتگو، نوع دوستی، دوری از جمود و 
تحجر، حرمت قائل شــدن برای عقل و استدالل های عقلی، پاس داشتن حرمت یکدیگر، 

حفظ اخوت دینی و حسن ظن اشاره کرد.
البته همان گونه که قباًل بیان شــد، بعد دیگری از تعامل با دیگری، آموزه هایی مانند 
حفظ مرزبندی با دیگران، نپذیرفتن سرپرستی و زعامِت آنها و نیز جهاد و مقاتله را شامل 
می شود که به واسطه تمرکز این مقاله بر ابعاد مثبت تعامل با دیگری، مورد بحث قرار نگرفت.
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