
 Applied Psychological Research Quarterly هاي کاربردي روانشناختينامه پژوهشفصل
169-182, (1)7 ,1۳95   2016, 7(1), 155 -182  

 

 

 

 

 هاي متفاوتبررسي الگوي رفتار ارتباطي مسلمانان با ديدگاه
Communication behavior skills of Muslims with non-Muslims 

 

 HeydarAmirpour *حیدر امیرپور 

 Sayyed Mohammad Hosseini **سیدمحمد حسیني

 Seyed Mohammad Mahdi Hakim ***حکیم مهديسیدمحمد

 Seyed Manzar Hakim ****سیدمنذر حکیم

 Ali Shalbaf *****علي شالباف

 Ali Reza Azhdar *علیرضا اژدر

 چکیده
برقراري تعامل مبتني بر اصل قاطعیت از الگوي رفتار ارتباطي سالم و 

هاي بنیادي تعامالت بین فردي است. مولفه هايپایدار در همه حوزه
این نوع الگوي رفتاري عبارتند از صداقت، صراحت، احترام متقابل و 

گري و برد به روابط، و نیز پرهیز از اصل سلطه _داشتن نگرش برد
ها در تنظیم رفتار ارتباطي با پذیري. عطف توجه به این مولفهسلطه

دگاه اسالم به مفهوم قبول و تحمل دیگران بر مبناي تسامح که از دی
هاي متفاوت و دیگر ادیاني است که از نظر ما باطل است نه دیدگاه

ناپذیر است. بر اساس هاي مخالف، اجتنابمجامله و مجادله با اندیشه
هاي آمیز با دیدگاهتسامح، تخلق به اخالق نیکو و داشتن رفتار مسالمت

آور ف رفتار ارتباطي الزامجمعي از وظایمتفاوت در زندگي دسته
که این الگوي رفتار ارتباطي باشد، مشروط بر اینمسلمانان با آنان مي

با احترام اصیل، کرامت ذاتي انسان و به رسمیت شناختن آنان همراه 
توصیفي و با رهیافت روانشناختي،  _باشد. این نوشتار با مطالعه تحلیلي

ه هاي رفتار ارتباطي به مهارتتسامح و مباني نظري آن را با رویکرد ب
قانون  14و  1۳ویژه در عرصه سیاست خارجي که در تشریح اصول 

و  15۳، 152، اصول ۳اصل  16، بند 2اساسي و همچنین بند ج اصل
 کند. گشاست، بررسي ميراه آمده و 154
 احسان، صفح، الگوي رفتار ارتباطي تسامح،: هاي كلیديواژه

 

Abstract 
The principle of efinitiveness is a true and fair 
communication skill  and behavior pattern within 
every field of human interaction such as 

economic, political, social and etc.It is based on 

four principal factors including honesty, 
frankness, mutual respect and having win-win 

situation in relationships as well as avoiding 
dominance and subordination. The study of verses 
and  Sunnah clarifies that having good and 
amicable behavior with non-muslims in 
community life and coexistence based on 
tolerance was an obligatory communication 
behavior  of muslims with non-muslims. 
Tolerance means admission and endurance of 
adverse ideas in other religions which are 
unacceptable in our view. The Islamic Tolerance 
is accompanied with  pure respect,   magnanimity 
and religious liberty.Establishing universal peace, 
avoiding to treat non-muslims as second class 
citizen and achieving the genuine truth are the 
most important theoretical principles of tolerance 
in Islam.. This study using an analytic-descriptive 
and psychological method investigates tolerance 

and its theoretical foundations with an  approach 

towards communication behavior skills. 
Keywords: tolerance, charity and communication 
behavior skill 
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 مقدمه
متناسب با بسترهاي زمان و مکان و درک انسان ها فرستاده و هر یک از آنان را خداوند انبیاء را براي هدایت انسان

، به مقرراتي در قالب دین تجهیز نمود تا عدالت اجتماعي و نظم عمومي در زندگي فردي و 1نسبت به تعالیم الهي
رو، قوانین وحیاني اجتماعي بشر استقرار یابد و بدین وسیله، سعادت دنیوي و اخروي آنان تضمین گردد. از این

رهه زماني خالي از هر گونه عیب و نقص بوده است، هرچند هدف همه انبیاء اساسا بر محوریت دو نسبت به هر ب
 گرفت:چیز قرار مي

 دعوت به توحید:  -1
مبري را پیا و ما پیش از تو هیچ« بُدُونِا أَنَا فَاعْلَهَ إِلَّا إِلَ و َمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَیهِ أَنَّهُ »

 (.25نبیاء/نید )اککه به او وحي کردیم که معبودي جز من نیست؛ پس تنها مرا پرستش نفرستادیم مگر این
 مبارزه با شرک:  -2
اني از وي خدا و پیامبر او، به کسم( بیزاري از س)اعال« نَرِکِیبَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْ»

 (.1اید! )توبه/مشرکان است که با آنان عهد بسته
خداي  ا در هر امتي، رسولي برانگیختیم کهم...« اغُوتَ وا الطَّتَنِبُوَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ و َاجْ»

 . (۳6یکتا را بپرستید؛ و از طاغوت اجتناب کنید!... . )نحل/
وند پیامبران را بترتیب ارسال نمود تا باالخره بستر براي ظهور دین جهاني به پیامبري خاتم االنبیاء مهیا شد: خدا

در محمد )ص( پ« عَلِیمًا« يءٍمَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِکُمْ وَ لَکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیینَ وَ کَانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَ»
« هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست؛ ولي رسول خدا و آخرین پیامبران است؛ و خداوند به همه چیز آگاه است!

(. بنابراین، این توقع طبیعي است که فرستادن پیامبران متعدد با هدف واحد، باید به تشکیل امت واحد 40)احزاب/
از دینداران و دانشمندان شرایع با تعصب و از روي جهل و جهاني در پرتو دین واحد جهاني بینجامد هرچند بسیاري 

یا عناد به پیامبرستیزي برخاسته، و با تحریف کتب آسماني توانستند افراد عامي را فریب داده و آنان را در دین 
سابق ثابت قدم کنند، به طوري که هر کسي دین خود را آخرین شریعت ارسالي از سوي خدا بپندارد، و در نتیجه 

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یؤْمِنُوا لَکُمْ »هاي گوناگون تقسیم شود: امتناع آنان از پذیرش دین بعدي سبب شد تا دین به شعبه
ه شما ایمان آیا انتظار دارید ب« و َقَدْ کَانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یسْمَعُونَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ یحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَ هُمْ یعْلَمُونَ

کردند، در حالي که شنیدند و پس از فهمیدن، آن را تحریف مياي از آنان، سخنان خدا را ميکه عدهبیاورند، با این
آوري، مرزهاي جغرافیایي را در هم شکست و . از طرفي انقالب در فن(75نسبت به واقعیت آگاه بودند؟! )بقره/

، 1۳88ابعاد زندگي فردي، شغلي و اجتماعي بشر سایه افکند )ملکات،  هاي مجازي بر همهتوسعه ارتباطات در فضا
(، و جهان را به یک دهکده تبدیل نمود. فرآیند جهاني شدن حتي حوزه فرهنگ و ادیان را نیز دربرگرفت و 41ص

وجب آمیز را اقتضاء نمود تا برخورداري از آزادي اراده و عمل در کنار همزیستي مضرورت زندگي جمعي مسالمت
-پژوهان و سیاستها و ادیان نشود. از دیگر سوي، برخي از دینتنش میان پیروان مذاهب و تعارض بین فرهنگ

عنوان گرایي را بهطلبي و خشونتمداران غیر اسالمي نیز در طول تاریخ، همواره در تالش بوده و هستند تا سلطه
وه دهند. سوال این نوشتار این است که پیامبر اسالم )ص(، هاي متفاوت جلالگوي رفتار ارتباطي مسلمانان با دیدگاه

                                                           
1. divin teaching 
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اي که عقاید متعدد مثل هاي مخالف و متفاوت داشته است؟. در جامعهاي با دیدگاهچه نوع تعامل و مواجهه
شمول  کنند و از طرفي رسالت پیامبر اسالم نیز جهانمشرکین، یهودیان، مسیحیان و غیره در کنار هم زندگي مي

اگیر است، آیا دین اسالم، رسالت و خواسته خود را به دیگران تحمیل نموده است؟. اساسا دین اسالم چه نوع و فر
 کند؟. هاي متفاوت به جامعه اسالمي توصیه ميالگوي رفتار ارتباطي را در تعامل با دیدگاه

چه نیل به آن در 2در اسالم است 1مند در خصوص جایگاه تسامحگشایي از این مساله، مستلزم پژوهش نظامگره
 ،1527، اصول ۳6اصل  16، بند 25قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و نیز بند ج اصل  144و1۳۳تشریح اصول 

 همان قانون که بر مبناي قاعده نفي سبیل استوار شده است، راهگشاست. 1549و  15۳8

                                                           
1. tolerance 

 عقیده تغییر اسالم دین به هاشریعت دیگر از که است کساني و مسلمانان خود به ناظر آن بعد یک: دارد هم از متفاوت بعد دوکلي  طور به اسالم در تسامح.2
 که است این سوال اول قسم در .است معطوف شهروندي حقوق به اسالم توجه میزان و متفاوت، و مخالف عقاید با اسالم يمواجهه به آن، دیگر بعد. دهندمي

 هر بنديپاي و عمل و عقیده آزادي از سوال دوم، قسم در اما گیرانه؟،سخت یا است داشته ايگیرانهآسان موضع احکام تشریع در خودش پیروان با اسالم
          .است تحمیل و اجبار از دور به فضایي پرتو در خود قوانین و تعالیم به فردي

شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دیني خود آزادند ایرانیان زرتشتي، کلیمي و مسیحي تنها اقلیتهاي دیني شناخته مي"در اصل سیزدهم آمده است:  .۳
 ."کنندو در احوال شخصیه و تعلیمات دیني بر طبق آیین خود عمل مي

 ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان من دیارکم یخرجوکم الدین و لمالدین لم یقاتلوکم فيالینهاکم اهلل عن»به حکم آیه شریفه "دارد: اصل چهاردهم بیان مي .4
 دولت جمهوري اسالمي ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمي عمل نمایند و« اهلل یحب المقسطین

 ."حقوق انساني آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کساني اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوري اسالمي ایران توطیه و اقدام نکنند

 جمهوري اسالمي، نظامي است بر پایه ایمان به:"اصل دوم قانون اساسي مقرر داشته:  .5

 به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.خداي یکتا )ال اله اال اهلل( و اختصاص حاکمیت و تشریع  -1
 الهي و نقش بنیادي آن در بیان قوانین. وحي

 معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملي انسان به سوي خدا.
 عدل خدا در خلقت و تشریع.

 امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقالب اسالم.
 :سیولیت او در برابر خدا، که از راهکرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توأم با م

 الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سالم اهلل علیهم اجمعین،اجتهاد مستمر فقهاي جامع
 استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشري و تالش در پیشبرد آنها،

ا تأمین رمبستگي ملي نگي و هاستقالل سیاسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهپذیري، قسط و عدل و گري و سلطهکشي و سلطهنفي هر گونه ستمگري و ستم
 ."کندمي

دولت جمهوري اسالمي ایران موظف است براي نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور زیر به کار "دارد: اصل سوم مقرر مي.6
 برد: ...

 ."هانعفان جدریغ از مستضاي اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بيتنظیم سیاست خارجي کشور بر اساس معیاره

پذیري، حفظ استقالل همه جویي و سلطهسیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران بر اساس نفي هر گونه سلطه".در اصل یکصد و پنجاه و دوم آمده است: 7
آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار گر و روابط صلحهاي سلطهانان و عدم تعهد در برابر قدرتجانبه و تمامیت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه مسلم

 ."است

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد "دارد: .اصل یکصد و پنجاه و سوم مقرر مي8
 ."ممنوع است

داند و استقالل و آزادي جمهوري اسالمي ایران سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود مي"د و پنجاه و چهارم این چنین آمده است: .در اصل یکص9
ه شناسد. بنا بر این در عین خودداري کامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي دیگر، از مبارزو حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي

 ."کندطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت ميحق
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ناختي، تسامح و مباني شرعي و نظري آن را در معناي تحلیلي و با رهیافت روانش -این نوشتار با مطالعه توصیفي
 .کندهاي رفتار ارتباطي در حوزه معرفتي روانشناسي بررسي ميهاي متفاوت با رویکرد به مهارتپذیرش دیدگاه

 ضرورت و اهمیت تحقیق
-( و الگو81، ص1419ي، آمیز توام با احترام به عقاید و مقررات یکدیگر )عالمه جعفرتحقق همزیستي مسالمت

 مح است. ل تساسازي سبک ارتباطي مناسب براي رفع تعارض ادیان در گرو میزان عطف توجه ادیان به اص

وري ان، گردآگراي است. پژوهشخانه. روش تحقیق در این نوشتار، روش کتابآوري اطالعاتشیوه جمع
یابي به ، جهت دستهاش آنبندي و پردازبرداري از کتب و مقاالت انجام و پس از دستهاطالعات را از طریق فیش

 اند.آوري شده را مورد تحلیل و تجزیه قرار دادهي مطلوب، اطالعات جمعنتیجه

 سؤاالت پژوهش
صل تسامح توجهي شده اهاي متفاوت بر مبناي به الگوي رفتار ارتباطي مسلمانان با دیدگاه آیا در دین اسالم -

 است؟ 
 صل است؟ز منظر معرفتي روانشناسي کدام ااو پایدار در روابط بین فردي مهارت سبک ارتباطي سالم  -
 

 روش 
وه وضوع، نحماهیت مبرخي از موضوعات مورد نظر براي پژوهش، به ویژه موضوعاتي که کیفي هستند، به دلیل 

گي و ... همبستي، ق آزمایشهاي معمول تحقیتوان با روشها، و شرایط متغیرهاي مورد مطالعه، نميگردآوري داده
دید. در نتخاب گرایق حاضر مناسب براي تحق ها به عنوان روشمورد بررسي قرار داد. لذا گردآوري و تحلیل داده

  رده است.یان کبپژوهش حاضر، محقق با توجه به ماهیت موضوع، قصد خود را فقط با طرح سؤاالت پژوهشي 

 مفهوم تسامح
بخشش، سازش و مدارا است. المسامحه: المساهله و تسامحوا: تساهلوا.  در لغت به معني« سمح»تسامح از ریشه  

، 198۳گیري در اشیاء است که صاحبش از آن سودمند شود )ابن منظور، به معناي آسان« السَّماح رَباحٌ»عبارت 
تسامح نظران وجود دارد: برخي اندیشمندان (. در رابطه با مفهوم اصطالحي تسامح دو دیدگاه میان صاحب489ص

دار و (، یا حرکتي جهت40، ص2006اند )المودودي، هاي متفاوتي که از نظر ما باطلرا به تحمل و پذیرش دیدگاه
اي دیگر نیز تسامح اند. عده( تعریف نموده12، ص1۳88هاي مغایر )باقري، در عین حال مالیم در مواجهه با جهت
رسد رویکرد اول نسبت به مفهوم (. به نظر مي115، ص 1۳87اند )هرش، را به تصدیق عقاید باطل تعریف کرده

 تسامح صحیح بوده، اما دیدگاه دوم به دالیل مختلف در اسالم مردود است:
آمیز باشد، آیات مربوط به صفح و احسان نیز گردد که مسالمتکه تسامح به رفتاري اطالق ميعالوه بر این (1

با احسان و صفح در برخورد با عقاید باطل و متفاوت نوعي لطف و  دهند که داشتن رفتار توامبه صراحت نشان مي
 هاي متفاوت سازگاري ندارد.آید و این گونه نگرش به تسامح با تصدیق دیدگاهامتنان به حساب مي

برخي از آیات فقط شریعت رسول اکرم )ص( را حقیقت دانسته و دین یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را باطل  (2
 پندارند:مي
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ز راه خدا بازداشتند، ادند و مردم را ه کافر شکساني ک« الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ» -
 (1کند! )محمد/شان را نابود ميخداوند اعمال

مْ سَیئَاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ قُّ مِنْ رَبِّهِمْ کَفَّرَ عَنْهُوَ هُوَ الْحَ  حَمَّدٍلَى مُوَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ و آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَ» -
 هاده که همه آن( نازل شحمد )صچه بر مو کساني که ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام دادند و به آن« بَالَهُمْ

« کند!رشان را اصالح ميو کابخشد شان را مياز سوي پروردگارشان حق است، نیز ایمان آوردند، خداوند گناهان
 (2)محمد/

« بُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ کَذَلِکَ یضْرِبَعُوا الْحَقَّوا اتَّآمَنُ ذَلِکَ بِأَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ و أَنَّ الَّذِینَ» -
بعیت ان بود تدگارشنان از حقي که از سوي پروراین بخاطر آن است که کافران از باطل پیروي کردند و مؤم

 (۳)محمد/« کند!هاي )زندگي( آنان را بیان ميگونه خداوند براي مردم مثلنمودند؛ این

تُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ مْتَابَ وَ الْأُمِّیینَ أَأَسْلَ أُوتُوا الْکِلَّذِینَ لْ لِقُفَإِنْ حَاجُّوکَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ وَ » -
یروانم، در پفتگو و ستیز برخیزند، بگو: من و گر با تو، به گا« بَادِالْعِبِاهْتَدَوْا و إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیکَ الْبَلَاغُ و اللَّهُ بَصِیرٌ 

د؟ ایم شدها هم تسلیبگو: آیا شم تند،سوادان هسایم و به آنان که اهل کتابو بيبرابر خداوند و فرمان او، تسلیم شده
نها تران مباش! زیراوظیفه تو، یابندو اگر سرپیچي کنند، نگاگر در برابر فرمان و منطق حق، تسلیم شوند، هدایت مي

 (20)آل عمران/« ابالغ است و خدا نسبت به اعمال و عقاید بندگان، بیناست.

غْیا بَینَهُمْ وَ مَنْ یکْفُرْ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَبَ إِلَّا مِنْ لْکِتَابَوا امَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتُ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ و» -
ساني که کتاب کرابر حق است و ودن در بسلیم بدین در نزد خدا، اسالم و ت« بِآیاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ

لم و ستم در خاطر ظههم ب ده شد، اختالفي در آن ایجاد نکردند مگر بعد از آگاهي و علم، آنآسماني به آنان دا
 (19)آل عمران/« میان خود و هر کس به آیات خدا کفر ورزد، خداوند، سریع الحساب است.

 واند بحکمتي نميگونه که یک شها تقابل از نوع نقضین است. همانتقابل دین اسالم با دیگر شریعت (۳
 توانند در آنين نیز نمه ادیا، در آن واحد سیاه، سفید، زرد و قرمز باشد، هم«یرتفعانالنقیضان الیجتمعان و ال»

در برابر اهل  و احسان ه صفحواحد، حقیقت داشته باشند زیرا اگر همه ادیان حقیقت داشته باشند، دعوت مسلمانان ب
که، ست بر اینان مؤیدي ود و ایي با آنان، لغو و عبث خواهد بهآمیز در مواجهکتاب و اتخاذ رفتار ارتباطي مسالمت

مخالف  وي متفاوت هاگاههاي اسالمي یعني تحمل دیدفقط دین اسالم ذوي الحق است. بنابراین، تسامح در آموزه
د طرح شون سوال مست ایو پیروان دیگر مذاهبي که از نظر مسلمانان باطل است، نه تصدیق عقاید آنان. ممکن ا

دیان جز ایجه همه در نت وآور دیني است که با همه ادیان الهي مخالف و مغایر است که مگر رسول خدا )ص( پیام
ن جدیدي را )ص(، دی راکرمدین اسالم باطل است؟. پاسخ منفي است و نویسندگان چنین ادعایي ندارند، زیرا پیامب

 ولهي است ادیان اکه برعکس تصدیق کننده همه که همه ادیان قبلي را باطل تلقي کند، نیاورده است و بل
 (:20، ص 1۳87برخورداري از اصل حق آزادي این نکته را نیز تائید مي نماید )جونز، 

بَاطِ وَ مَا أُوتِي مُوسَى وَ الْأَسْ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ و َمَا أُنْزِلَ إِلَینَا وَ مَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَ یعْقُوبَ » -
ایم و بگویید: ما به خدا ایمان آورده« و َعِیسَى وَ مَا أُوتِي النَّبِیونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

از فرزندان او نازل گردید، و  چه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبرانچه بر ما نازل شدهو آنبه آن
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چه به موسي و عیسي و پیامبران دیگر از طرف پروردگار داده شده است و در میان هیچ یک از آنان چنین آنهم
 (1۳6)بقره/« شویم، و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم.جدایي قائل نمي

« ا إِلَّا نَذِیرٌ مُبِینٌلَّا مَا یوحَى إِلَي وَ مَا أَنَ أَتَّبِعُ إِکُمْ إِنْا بِلَعَلُ بِي وَ قُلْ مَا کُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَ مَا أَدْرِي مَا یفْ» -
شود، يمر من وحي چه بدانم با من و شما چه خواهد شد. من تنها از آنبگو: من پیامبر نوظهوري نیستم و نمي

 (9)احقاف/« دهنده آشکاري نیستم!کنم، و جز بیمپیروي مي

 وَ إِسْحَاقَ و َیعْقُوبَ وَ لَى إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ أَوْحَینَا إِ دِهِ وَ بَعْنَّا أَوْحَینَا إِلَیکَ کَمَا أَوْحَینَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِیینَ مِنْ إِ» -
گونه که به و وحي فرستادیم؛ همانتما به « بُورًااوُودَ زَا دَ الْأَسْبَاطِ وَ عِیسَى وَ أَیوبَ وَ یونُسَ وَ هَارُونَ وَ سُلَیمَانَ وَ آتَینَ

 عیسي و ایوب و اسباط و قوب ونوح و پیامبران بعد از او وحي فرستادیم و نیز به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یع
 . (16۳)نساء/« یونس و هارون و سلیمان وحي نمودیم؛ و به داوود زبور دادیم.

ها رابطه با اصل توحید و بعضي مسائل بنیادي، میان اسالم و دیگر شریعتکه در رسد، با عنایت به اینبه نظر مي
گونه که بیان شد منشا اصلي این اختالفات، تحریف مضامین و محتواي اختالفات اساسي وجود دارد )هر چند همان

حیح آیات یابي به مفهوم درست و ص(، بایستي براي دست1مسلمانان بوده استها توسط عالمان دیني غیرشریعت
رغم وجود و وقوع تحریف در تعالیم اساسي، حقیقت که همه ادیان عليبایستي به تاویل قائل شد زیرا ادعاي این

که، حق جنس بسیط دارد و محال است همه ادیان با وجود اختالفات اساسي نسبت دارند، اعتقاد نادرستي است چرا
باشند و از این رو، تصدیق همه ادیان به معني جمع نقضیان به اصل توحید و دیگر مسائل بنیادي، حقیقت داشته 

بندي هر کس به دین و آیین خود )سوره کافرون(، بیانگر آن نیست که هیچ خواهد بود. به عبارت دیگر، پاي
طور مساوي ورزي هر فرد به دین خودش است بهتفاوتي بین مذاهب و مکاتب نیست، بلکه به معني اعتقاد

گفته نماند که پذیرش و تحمل کساني که عقیده مخالف و متفاوت از ما دارند نباید (.نا۳74، ص197۳)طباطبایي، 
آمیز باید با کرامت و احترام به این، الگوي رفتار ارتباطي مسالمتبربه توهین و تحقیر کرامت انساني بینجامد. بنا

(. احترام به افرادي که داراي عقاید مخالف با 70/)اسراء...« و لقدکرمنا بني آدم »منزلت ذاتي انسان همراه باشد: 
مسلمانان هستند یک احترام اصیل و نامشروط است که مبنایي براي تساهل به عنوان فضیلت عدالت و مطالبه 

-عقل است. در این الگو، تسامح بر پایه صورتي از احترام متقابل افراد استوار است که صبغه اخالقي دارد. از مهم

جا(. از هاي عطف توجه به این الگوي رفتاري، به رسمیت شناختن عقاید مخالف و متفاوت است )همانترین پیامد
دیدگاه اسالم، عنصر آزادي اراده و عمل و اجتناب از تمسک به اکراه و تحمیل در قبوالندن عقیده خود بر دیگران، 

 (.256)بقره/...« دین ال اکراه في ال»آید: هاي اصل تسامح به حساب ميیکي دیگر از مولفه
آور آن فراگیر است، که اسالم دیني است جهاني، و رسالت پیامرغم اینگیریم عليچه گفته شد نتیجه ميبنابر آن 

آمیز دارد و با اعطاي آزادي اراده و عمل به آنان، براي همه انسانها کرامت اي مسالمتبا پیروان دیگر ادیان مواجهه
آزادي در اراده و عمل،  -1هاي اصلي تسامح از دیدگاه اسالم عبارتند از: این، مولفهبر. بناو منزلت ذاتي قائل است

                                                           
. القدسروح و ابن اب،: معتقدند تثلیث به مسیحیت یاپیروان ،(اهریمن) شر وخداي( اهورامزدا) خیر خداي: هستند ثنویت به قائل زرتشت پیروان مثال، براي. 1

 إِلَّاهُوَ لَاإِلَهَ اللَّهُ»و( 16۳/بقره) «الرَّحِیمُ الرَّحْمَنُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا وَاحِدٌ إِلَهٌ وَإِلَهُکُمْ»: داندمي واحد را عالم وخداي است توحیدي مکتب یک اسالم دین که،آن حال
 «الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ إِلَّاهُوَ لَاإِلَهَ یشَاءُ کَیفَ الْأَرْحَامِ فِي یصَوِّرُکُم الَّذِي هُوَ»و( 2/آلعمران) «الْقَیومُ الْحَي إِلَّاهُوَ لَاإِلَهَ اللَّهُ»،(255/البقره) «...و سِنَةٌ لَاتَأْخُذُهُ الْقَیومُ الْحَي

 .(18/آلعمران) «الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ إِلَّاهُوَ لَاإِلَهَ بِالْقِسْطِ قَائِمًا ِأُولُوالْعِلْم وَ الْمَلَائِکَةُ وَ إِلَّاهُوَ لَاإِلَهَ أَنَّهُ اللَّهُ شَهِدَ»و ،(6/آلعمران)
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احترام متقابل و ارج  -4به رسمیت شناختن عقاید متفاوت، و  -۳تحمل و پذیرش عقاید مخالف و متفاوت،  -2
 نهادن به منزلت انساني.

 مباني شرعي تسامح 
نت، عني ضد تعمکه به « ناحسا»و « صفح»کار نرفته، اما دو واژه ن کریم به(واژه تسامح و مشتقات آن در قرآ1

 (:42م، ص 200۳تعصب، تطرف و غلو است به جاي تسامح استعمال شده است )شوقي، 
دِ مَا تَبَینَ لَهُمُ الْحَقُّ نْفُسِهِمْ مِنْ بَعْ عِنْدِ أَا حَسَدًا مِنْ کُفَّارً وَدَّ کَثِیرٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ لَوْ یرُدُّونَکُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِکُمْ» -

که در -ز اهل کتاب، از روي حسد بسیاري ا« یرٌيءٍ قَدِشَلِّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى یأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُ
ال ق براي آنان کامحکه، ازگردانند؛ با اینبعد از ایمان، به حال کفر ب کردند شما رارزو ميآ -وجود آنها ریشه دوانده

ر چیزي هاوند بر د؛ خدروشن شده است. شما آنان را عفو کنید و گذشت نمایید تا خداوند فرمان خودشرا بفرست
 (109)بقره/« تواناست.

مِمَّا ذُکِّرُوا بِهِ وَ لَا   مَوَاضِعِهِ و َنَسُوا حَظًّاکَلِمَ عَنْ الْحَرِّفُونَیفَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیةً » -
شکنیآنان را خاطر پیمانه، ب«لَّهَ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَفَحْ إِنَّ المْ و َاصْنْهُتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَ

ه را چاز آن فو بخشيهاي آنان را سخت و سنگین نمودیم که سخنان را تحریو دلاز رحمت خویش دور ساختیم؛ 
 ز آنان؛ ولي ازده کمي اشوي، مگر عبه آنان گوشزد شده بود، فراموش کردند؛ و هر زمان از خیانتي از آنان آگاه مي

 (1۳)مائده/« دارد!نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست ميآنان درگذر و صرف
ها و ما آسمان« یلیةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِلسَّاعَةَ لَآتِاإِنَّ  َوالْحَقِّ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ مَا بَینَهُمَا إِلَّا بِ وَ» -

ان به طرز س، از آنسید پرزمین و آنچه را میان آن دو است، جز بحق نیافریدیم؛ و ساعت موعود قطعا فرا خواهد 
 (85)حجر/« نظر کن!اي صرفتهشایس

زودي خواهند بر شما، اما ب بگو: سالم پس از آنان روي برگردان و« فَاصْفَحْ عَنْهُمْ و قُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ یعْلَمُونَ» -
 (89)زخرف/« دانست!

امَى و َالْمَسَاکِینِ و َقُولُوا انًا وَ ذِي الْقُرْبَى وَ الْیتَدَینِ إِحْسَلِبِالْوَا وَ إِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ» -
ه یاد آورید( زماني را که از و )ب«  وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ لِیلًا مِنْکُمْلَّا قَمْ إِلِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیتُ

ن یمان و بینوایاکان و یتنزدی ان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید؛ و به پدر و مادر وبني اسرائیل پیم
مي کجز عده  ه شمانیکي کنید؛ و به مردم نیک سخن بگویید؛ نماز را برپا دارید؛ و زکات بدهید. سپس هم

 (8۳)بقره/ «گردان شدید.سرپیچي کردید؛ و )از وفاي به پیمان خود( روي
و در راه خدا، انفاق  «اللَّهَ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ حْسِنُوا إِنَّةِ وَ أَلتَّهْلُکَاأَنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ لَا تُلْقُوا بِأَیدِیکُمْ إِلَى  وَ» -

« دارد.وست ميدن را کنید! و خود را به دست خود، به هالکت نیفکنید! و نیکي کنید! که خداوند، نیکوکارا
 (195)بقره/

مُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ حْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَالَّتِي هِي أَلْهُمْ بِ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ و َالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِ» -
روشي که نیکوتر  و با آنان بها! دعوت نم ردگارتبا حکمت و اندرز نیکو، به راه پرو« سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ

و او به  شده است؛ داند چه کسي از راه او گمراهاست، استدالل و مناظره کن! پروردگارت، از هر کسي بهتر مي
 (125)نحل/« یافتگان داناتر است.هدایت
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« ظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَوَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْي یعِ  الْفَحْشَاءِنِنْهَى عَیإِنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَ » -
کند؛ خداوند به يدهد و از فحشا و منکر و ستم، نهي مخداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان مي

 (90)نحل/« دهد، شاید متذکر شوید!شما اندرز مي
نْزِلَ إِلَینَا وَ أُنْزِلَ إِلَیکُمْ وَ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُ مُوا مِنْهُمْ ذِینَ ظَلَا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّتَابِ إِلَّو َلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِ» -

کنید، مگر ادله ننیکوتر است مج ه از همهکروشي  با اهل کتاب جز به« إِلَهُنَا و َإِلَهُکُمْ وَاحِدٌ و َنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
ایم، و آورده ده ایمانشنازل  چه از سوي خدا بر ما و شماکساني از آنان که ستم کردند؛ و بگویید: ما به تمام آن
 (46)عنکبوت/« معبود ما و شما یکي است، و ما در برابر او تسلیم هستیم!

هرگز نیکي و « ي حَمِیمٌبَینَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِذِي بَینَکَ وَذَا الَّوَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِ» -
ویي گني است، و دشمبدي یکسان نیست؛ بدي را با نیکي دفع کن، ناگاه خواهي دید همان کس که میان تو و ا

 ( ۳4)فصلت/« وستي گرم و صمیمي استد
و در روابط فتار نیکرخلق به تآمیز با دیگران و دهد که داشتن رفتار مسالمتتدقیق در آیات فوق به وضوح نشان مي

 فردي از دستورات صریح خداوند در قرآن است.بین
 (.246، 1۳92 راغب،است )(داللت لفظي اسالم. اسالم از ریشه سلم به معناي صلح، سالمتي و مسالمت آمده 2

-(. بنا91،    1404، صلح نیز در مفهوم رفع اختالف، آشتي و پایان دادن به خصومت استعمال شده است )رازي

از اختالفات  جلوگیري ورامش آیراین، اتخاذ رفتار ارتباطي تقابل در تعامالت با روح دین اسالم که در صدد ایجاد 
کند تا يمز اقتضاء آمیمتزیستي مسالراري آرامش در جامعه جهاني و ضرورت همباشد، ناسازگار است. لزوم برقمي

 (.42، 1۳44اصل تسامح پایه اصلي روابط را تشکیل دهد )عمید زنجاني، 
یري از بروز راي جلوگوني، بمذهبي در عصر کن(قاعده الزام. طبق این قاعده فقهي، با عنایت به وجود جوامع چند۳

عریف تمح قابل صل تساآمیز، مشروعیت ایروان مذاهب و برخورداري از زندگي جمعي مسالمتهرگونه تنش میان پ
 (.81، 1419است )جعفري، 

لق نک لعلي خاو »ت: فردي با دیگران بر مبناي تسامح بوده اس(سیره عملي پیامبر )ص( نیز در تعامل بین4
باري و، بردالش نیکو بر پایه چدر مقام تعامل و گفتگي پیامبر در این الگوي رفتار ارتباطي (. مواجهه4قلم/«)عظیم

 (. 2۳، 1۳88گذشتن زیبا استوار است )باقري،  نظر کردن و درخوب و صرف

-1بندي است: طور کلي جامعه انساني بلحاظ کارکرد دیني به دو بخش قابل تقسیمبنابراین، از دیدگاه اسالم، به
. در این حالت، قانون 1دهندوده و یک امت واحده اسالمي را تشکیل مياي که اکثریت ساکنان آن مسلمان بجامعه

و در 2اسالمي در جامعه حاکم بوده و همگان مکلف هستند نسبت به یکدیگر تعهد اخوت و پیوند برادري داشته

                                                           
 ( 21۳/)بقره ."کَانَ النََّاسُ أُمََّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللََّـهُ النََّبِیَِّینَ". 1

هُ لَجَعَلَکُمْ أُمََّةً وَاحِدَةً" -  ( 48 /)مائده ."وَلَوْ شَاءَ اللَّـَ
 ( 19یونس/) ."وَلَایَزَالُونَمُخْتَلِفِینَوَلَوْ شَاءَ رَبَُّکَ لَجَعَلَ النََّاسَ أُمََّةً وَاحِدَةً " -
هُ لَجَعَلَکُمْ أُمََّةً وَاحِدَةً" -  ( 9۳)نحل:  ."وَلَوْ شَاءَ اللَّـَ
 ( 92انبیاء/) ."ذِهِأُمََّتُکُمْأُمََّةًوَاحِدَةًوَأَنَارَبَُّکُمْفَاعْبُدُونِإِنََّ هَـ" -
 ( 52مؤمنون/) ."کُمْفَاتََّقُونِذِهِأُمََّتُکُمْأُمََّةًوَاحِدَةًوَأَنَارَبَُّوَإِنََّ هَـ" -
 ( ۳۳/)زخرف ."وَلَوْلَا أَن یَکُونَ النََّاسُ أُمََّةً وَاحِدَةً" -

 (10. )حجرات/"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ". 2
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ید اي که متشکل از افراد با عقاجامعه-2و  1عرصه سیاست خارجي، حول محور ائتالف و اتحاد اسالمي جمع شوند
باشد که در این صورت، مسلمانان ملزم هستند در تعامل با آنان بر مبناي اصل تسامح مدارا و مختلف و متفاوت مي

آمیزي داشته باشند و بر اساس قاعده نفي سبیل از برقراري هرگونه تعاملي که به تسلط زندگي مسالمت
 غیرمسلمان بر او منجر شود، دوري نمایند. 

 مباني نظري تسامح
مترین مباني ست که مهاداده  آمیز، اهداف مقدسي را مدنظر قرارین اسالم با تدوین الگوي رفتار ارتباطي مسالمتد

 نظري آن  عبارتند از:

 2دهي هویتپیشینه خانوادگي و دیني در تعیین و جهت برقراري صلح و آرامش میان پیروان اديان. _
داشت که یک فردي در یک خانواده مسیحي متعصب، یا در یک توان انتظار انسان نقش محوري دارد. چگونه مي

هاي دیرینه و جامعه یهودي و یا در یک نظام دیني وابسته به دین خاص، رشد و پرورش یابد اما نسبت به باور
یب اي که پیروان یک دین اکثریت قرویژهدر جامعهشان وفادار نماند، بهاعتنا باشد و یا به دین پدرانعادت شده، بي

شدت بیشتري دارد. از تاثیرگذاري عوامل سیاسي و  ۳دهند، این احساس تعصب و وفاداريبه اتفاق را تشکیل مي
گیري تربیت دیني و شخصیت مذهبي نباید غافل شد. قرآن علت استنکاف فرعونیان را از اقتصادي نیز در شکل

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیهِ آبَاءَنَا وَ »  کند:پذیرش شریعت موسي، پافشاري آنان به دین پدرانشان مطرح مي
مان را بر آن چه پدراناي که ما را از آنگفتند: آیا آمده« تَکُونَ لَکُمَا الْکِبْرِیاءُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا نَحْنُ لَکُمَا بِمُؤْمِنِینَ

« آوریم!ن، از آن شما دو تن باشد؟! ما هرگز به شما ایمان نميیافتیم، منصرف سازي و بزرگیو ریاست در روي زمی
گفتند: ما پدران « قالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِینَ» َچنین است مقاومت مشرکان در برابر ابراهیم )ع(: (. هم78یونس/)

اهالنه فقط به مردم عامي اختصاص هاي ج(. البته این تعصب5۳)انبیاء/ «کنند.ها را عبادت ميخود را دیدیم که آن
اند راه رغم نبوغ فکري و توانایي علمي، نتوانستهاند که عليندارد بلکه اندیشمندان بزرگي در طول تاریخ بوده
کند تا حقیقت و راه راست را به شمولي رسالت پبامبر اقتضاء ميدرست و دین حقیقي را دریابند. از طرفي نیز جهان

در چنین فضایي، بروز نزاع و کشمکش میان طرفداران ادیان امري بدیهي است. لیکن دین  همگان ابالغ شود.
گیري از بروز و افزایش چنین تنشي، با تشریع اصل تسامح یا همان قاعده الزام، مسلمانان را منظور پیشاسالم به

را براي ایجاد صلح و گسترش دهد، تا بستر آمیز با عقاید مخالف و متفاوت فرمان ميبه داشتن رفتار مسالمت
آرامش مهیا نموده و از متالشي شدن پیوند اجتماعي که میان مومنان، دیگر باوران و کافران، به عنوان اعضاي 

 (.226یک جامعه واحد، میان آنان وجود دارد، جلوگیري بعمل آورد )همان، ص

ي علمي و عادالنه با تعالیم ام و مواجهه. نیل به حقیقت مستلزم برخورداري از فضایي آرنیل به حقیقت اصیل _
طور که گفته شد مراد از ي غیرمنصفانه پرهیز نمود. هماندیگر ادیان است. در شناخت حقیقت باید از مواجهه

تسامح، تصدیق همه آراء و عقایدنیست، از طرفي نیز هدف از برقراري صلح در جامعه بر مبناي تسامح، نیل به 

                                                           
ند و دولت جمهوري اسالمي ایران اهمه مسلمانان یک امت« ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون»به حکم آیه کریمه "دارد: .اصل یازدهم مقرر مي1

اسالم را موظف است سیاست کلي خود را بر پایه ایتالف و اتحاد ملل اسالمي قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسي، اقتصادي و فرهنگي جهان 
 ."تحقق بخشد

2. identity 

۳. royalty 
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یابي باید توام با استدالل و براهین منطقي باشد و به اعتالء قواي عقالني منجر شود، تحقیقت اصیل است. حقیق
اند، اما اي از حقایق و تعالیم وحیاني رسول اهلل معترفنه تعصب کورکورانه. اگرچه مخالفان دین اسالم به پاره

دانند، نه تامل در قدمت آن )همان، بسیاري از اندیشمندان، ارزش مطالعه و ترجمه قرآن را فقط در جهت رد آن مي
کردند و ي علمي و عقالني با دین اسالم قلمداد مي(. این در حالي است که عصر روشنگري را مواجهه40ص

یابي به آن بدون طرح اختالف نظرها غیرممکن است. دانستند که دستحقیقت را نیز فرآیندي از گفتمان مي
(. 25، حدید/184،آل عمران/24، فاطر/۳6نحل/) کندیش از تحریف بیان ميخداوند متعال حقانیت همه ادیان را پ

ترین و لیکن، قضاوت نهایي در رابطه با حقیقت اصیل بر عهده پیروان ادیان است که پس از تتبع به دنبال کامل
«  الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِکَ هُمْ أُولُوالْأَلْبَابِالَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ»ترین شریعت باشند: جامع

شان کنند، آنان کساني هستند که خدا هدایتها پیروي ميشنوند و از نیکوترین آنهمان کساني که سخنان را مي
ري هم است که هاي مهم دیگ(. البته نیل به حقیقت اصیل محتاج به مولفه18)زمر/« اند.کرده و آنان خردمندان

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ »ترین آن رعایت انصاف و عدل و پرهیز از وارونه جلوه دادن حق است: مهم
 (.42)بقره/« وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون

تعالیم رغم وجود اختالفات اساسي میان عليهاي ديني و انساني مشترک. توجه به اصول و ارزش _
ها با یکدیگر مشترک است. دعوت به پرستش خدا، روزه گرفتن، غلبه بر شهوت، هاي آنادیان، بسیاري از آموزه

هاست. عالوه بر ترین آنمجازات جنایتکاران، دوري از عمل زنا، رعایت حقوق مردم، ممنوعیت سرقت و ...، از مهم
گیري ترین جهتد اختصاص داده است. پیامبر اکرم )ص( عمدهاین، اخالق بخش مهمي از تعالیم پیامبران را به خو

(. در 187، ص1985، نوري طبرسي، 174-17، ص1984داند )حر عاملي، دعوت خویش را اتمام مکارم اخالقي مي
شمول نهاي انساني جهاباشد که دعوت به اخالق و ارزشحقیقت، این پیام رسول اکرم )ص( بیانگر این نکته مي

دوستي و داري و صداقت، احساس دیگرگري، تحسین امانتگویي، مبارزه با ستمت عدالت، مذمت دروغمثل رعای
هاي مشترک میان ادیان در نیل به حقیقت ...، بخش عظیمي از تعالیم انبیاء بوده است. توجه به اصول و ارزش

آورد. به ویژه یر آن جلوگیري به عمل ميناپذاساسو تبعات جبرانهاي بيگشا بوده و حداقل از ایجاد تنشاصیل راه
و جریان آزاد تبادل افکار در آن، نقش موثري در تهدید یا 1آوري اطالعات و ارتباطاتدر عصر کنوني که ظهور فن

ها به یکدیگر دارد، و درست به همین دلیل است که اندیشمندان فرصت بودن تعامالت میان ادیان و تقریب آن
به اصول مشترک و اخالق تمسک مي جویند 2ار عمومي و تحقق واحد خانواده جهانيبزرگ براي تقریب افک

وَ مَا کَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً » (. در قرآن نیز از واحد بودن مردم سخن به میان آمده است:72، ص1۳86)ایزدي فرد، 
کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ »و « ي بَینَهُمْ فِیمَا فِیهِ یخْتَلِفُونَوَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِ

الَّذِینَ ا فِیهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا النَّبِیینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیحْکُمَ بَینَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُو
نَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ یهْدِي مَنْ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَینَاتُ بَغْیا بَینَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِ

واحد خانواده به شعبات مختلف تقسیم شدند،  (. اما چرا این مردم از21۳، بقره/19یونس/« )یشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ
شناسي تسامح نیز، طلبد. بر مبناي معرفتحکایت تلخي است که بررسي علل و عوامل آن مجالي مفصل مي

                                                           
1. Communication and Information 

2. global family 
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هاي متفاوت بجز اندیشه خود از درست در اذهان افراد در هم تنیده است. بر همین اساس، بطالن دیدگاهدرست و نا
هاي مخالف و متفاوت نیست، زیرا در این صورت، محاباي همه دیدگاهبه معني طرد بيهاي اسالم منظر آموزه

شود، در حالي که درست، در همه جا درست و هایشان کنار گذاشته ميهاي عقاید آنان به همراه نادرستيدرستي
افکار و عقاید با  ورزي براي تقریب(. در واقع، تسامح فرآیندي از اندیشه21، ص1۳88پذیرفتني است )باقري، 

 باشد که این امر نقش حیاتي در یافتن حقیقت اصیل و نیل به آن دارد.    توسل به نقاط مشترک مي

ا شَاکِراً سَّبِیلَ إِمَّنَاهُ الهَدَیْ إِنَّا"دهد: . دیني که وحیاني است و راه سعادت را نشان ميجذب افراد غیرمسلمان _ 

( بدور 225ره/)بق "لْغَيِّ ...دُ مِنَ ادْ تَبَیَّنَ الرُّشْ ال إِکْراهَ فِي الدِّینِ قَ"اید از جبر و خشونت: (ب۳)انسان/ "وَ إِمَّا کَفُوراً 
-نباني جهاموه بر دهد که یکي از عوامل اصلي گسترش اسالم در جهان، عالباشد. بررسي تحقیقات نشان مي

ت که کمک (. روشن اس7 ،1۳86امام و امیرپور، هاي متفاوت است )شمولي آن، تسامحي بودن آن در قبال دیدگاه
انُ االنس»ا د زیرگیرو بخشش به غیرمسلمان یک عملي است که با هدف تألیف قلوب و ایجاد دوستي صورت مي

ا بوابط و نزدیکي رز ایجاد اپرهیز  ماند که اسالم نه تنهابنابراین، جاي هیچگونه تردیدي باقي نمي«. عَبیدُ االْحسان
 .ندارد، بلکه تشویق و تحریک مادي و معنوي را در این راه مبذول داشته استآنان را 

 مبناي تعامالت از منظر روانشناسي
اي تعامل ا بر مبنردي رفانسان براي رفع حوائج خود همیشه با همنوعانش در تعامل هست. تعاملي که روابط بین

 وام و ماندگاريدواند به که بت ن احترام بگذارد. تعامليهاي طرفین متعاملیسالم و منصفانه تنظیم کند و به خواسته
لید زرین کاست که  رآمديروابط افراد بینجامد. دستیابي به این مهم در گرو وقوف به الگوي رفتار ارتباطي کا

 طرف مقابل ه نسبت بهکدهند شود. بعبارتي دیگر، افراد زماني به ارتباطات خود ادامه مياعتمادآفریني محسوب مي
گیري شکل ست چراکهالم اساعتماد داشته باشند. نیل به این اعتماد مستلزم عطف توجه به الگوي رفتار ارتباطي 

عرفتي ر حوزه مد دارد. هاي رفتار ارتباطي بستگيآمیز به نوع مهارترابطه پایدار و استمرار زندگي مسالمت
 ت:ي از چهار حالت زیر نیسشخصي خالها در روابط بینروانشناسي، مبناي تعامالت انسان

 (.57،ص1۳84( قاطعیت )قرباني،4گري، و ( پرخاش۳پذیري، ( سلطه2گري، ( سلطه1 
ه یکدیگر طرفین ب وده و احترامبگري. در این الگو، برقراري ارتباط با دیگران غیرصادقانه و غیرصریح سلطه -

 آید. حساب مي هاي آن بهچنین کنترل فرد مقابل از دیگر مولفظاهري است.هم
 ستوار است.الل او اقابل بر استقپذیري.تنها تفاوت این اصل با اصل قبلي در این است کهتعامل با فرد مسلطه -
ؤلفه اصلي بل چهار منترل فرد مقاکگري. برقراري ارتباط صادقانه، نیمه صریح، فقدان احترام متقابل و پرخاش -

 این حالت است.
و  ام متقابل بودهم با احترا دیگران صادقانه، صریح و توارفتار ارتباطي، برقراري ارتباط بقاطعیت. در این الگوي  -

ل بردـ پایه اص طعیت برباشد. روابط حاکم میان طرفین در اصل قاچنین بر خودمختاري فرد مقابل مبتني ميهم
هاي رفتار ارتباطي ارتاین مه(. هر یک از 18۳، ص1۳87، جونز، 100، ص1۳85برد استوار است )فرامرز قراملکي، 

 شود:هاي آن در نمودار زیر بیان ميو مشخصه
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 مختاري متقابل. خود4. توام با احترام اصیل، ۳. صریح، 2. برقراري ارتباط صادقانه، 1 قاطعیت
 . کنترل فرد مقابل4. بدون احترام متقابل، ۳. نیمه صریح، 2. برقراري ارتباط صادقانه، 1 گريپرخاش

 . کنترل فرد مقابل4. توام با احترام ظاهري، ۳. غیرصریح، 2. برقراري ارتباط غیر صادقانه، 1 گريسلطه
 مختاري فرد مقابل. خود4. توام با احترام، ۳. غیرصریح، 2. برقراري ارتباط غیر صادقانه، 1 پذیريسلطه

 

ترین و بط بر مبناي اصل قاطعیت، سالمقراري رواشده حاکي از آن است که بردقت و تامل در الگوهاي یاد
کنند که مبتني بر رعایت اصول اخالقي و زیرا افراد روابطي را سالم تلقي مي باشد،ماندگارترین نوع تعامل مي

انساني بوده و سود دو طرف را تضمین نماید و بر رعایت استقالل و شخصیت طرف مقابل استوار باشد )قرباني، 
هاي ارتباطي خود را بر اساس یکي از این الگوهاي چهارگانه فوق استوار حقوقي مهارت (. افراد حقیقي و1۳76

هایي از تعامل سالم برخوردارند که الگوهاي رفتاري ارتباطي خویش را با خود و سازند. لیکن افراد و یا سازمانمي
مهارت ارتباطي آنان با دیگران  دیگران، بر اساس رعایت حقوق خود و دیگران استوار کنند. به عبارت دیگر، سبک

هاي اصل مذکور حاکي از آن است که در ( زیرا تدقیق در مولفه1۳87بر مبناي اصل قاطعیت مبتني باشد )شالباف، 
گیري خود آگاهانه و آزادنه این نوع الگو، طرفین متعاملین از استقالل و خود مختاري برخوردار بوده و در تصمیم

 هاي برقراري ارتباط، صادقانه بوده و عاري از هرگونه ابهام و اجمال است. پایهکنند. بعالوه، عمل مي
از آنجا که در تعامالت معموال طرفین بدنبال ایجاد روابطي هستند که حاصل از آن منتفع شوند، لذا از برقراري 

رو، اهتمام به منافع د. از ایننماینطرف باشد، احتراز ميکننده منافع یکباخت و تضمین _اي که بر مبناي بردرابطه
برد در توسعه و پایداري تعامالت موثر است که این مهم نیز در اصل قاطعیت تامین  _طرفیني بر اساس رابطه برد

 شود.مي
شود که دین اسالم، انسان را داراي کرامت و منزلت ذاتي دانسته و در با توجه به توضیحات یاد شده معلوم مي

آمیز در مواجهه با عقاید مخالف و متفاوت از هر مشرب و مسلکي ملزم رابه اتخاذ رفتار مسالمت زندگي اجتماعي، او
هاي رفتار ارتباطي اصل هاي همدیگر را بر اساس مهارتها باید خواستهنماید. براي نیل به هدف، انسانمي

-در برقراري زندگي جمعي مسالمت هاي چهارگانه آنقاطعیت تنظیم کنند. بر این مبنا، عطف توجه و رعایت مولفه

 گشاست. آمیز راه

 

 گیرينتیجه
هاي متفاوت و باطل و احترام به کرامت ذاتي آنان توام با به رسمیت شناختن عقاید ي مداراگونه با دیدگاهمواجهه

ساس آنان بر مبناي اصل تسامح از توصیه هاي جدي دین اسالم است. برخورداري از آزادي اندیشه و عمل بر ا
اصل قاطعیت امري است متقابل. همان طور که دین اسالم در چهارچوب قوانین شریعت به افکار و اعمال عقاید 

نگرد، از دیگران نیز انتظار آن را دارد که براي رفع تعارض بین ادیان و مخالف و متفاوت توام با کرامت انساني مي
اعتنایي به این حق ي مسلمانان نیز فراهم کنند. بيهاي آزادي عمل براآمیز زمینهتحقق همزیستي مسالمت

گري سوق داده و همزیستي پذیري و یا پرخاشگري، سلطهطبیعي، الگوي رفتار ارتباطي را به سمت سلطه
حساب سازد که این معضل یک تهدید جهاني در عصر جهاني شدن بهآمیز را با مخاطره جدي مواجه ميمسالمت

ارتباطي قاطعیت در تعامالت بین فردي، این تهدید جهاني را به فرصت تبدیل کرده و آرامش و آید. اتخاذ رفتار مي
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آورد. برقراري صلح و آرامش جهاني، اجتناب از آمیز به ارمغان ميامنیت اجتماعي را در پرتو زندگي جمعي مسالمت
ترین مباني جهاني شدن از مهم تلقي غیرمسلمانان به عنوان شهروند درجه دو، و نیل به حقیقت اصیل در عصر

گفته نماند که تائید اصل سیزدهم، چهاردهم و یکصد و پنجاه و دوم قانون نظري تسامح در دین اسالم است. نا
مسلمانان و ابتناء آمیز با غیرترتیب در رابطه با آزادي ادیان، الزام مسلمانان به داشتن رفتار مسالمتاساسي )که به 

باشد(، بر مبناي تسامح و قاعده الزام، توجیه پذیري ميگري و سلطهي بر پرهیز اصل سلطهروابط سیاست خارج
رسد قاعده نفي سبیل در راستاي حفظ استقالل مسلمین، پرهیز از شرعي و علمي دارد. بر این اساس، بنظر مي

رسیدن به خودباوري و  مندي و جلوگیري از اهانت به مقدسات آن ومداخله بیگانگان در امور مسلمانان، عزت
 خودکفایي تشریع شده است.

 پیشنهادات
 گريلطهذیري و سپز سلطه اها با تکیه بر دو اصل پرهیز ها و دولتایجاد تعامل و توسعه ارتباطات بین ملت -1

 جمعيعطف توجه به اصل ارزشمند کرامت انساني در زندگي دسته -2

وامع چند یژه در جن به ورهیز از تحمیل عقاید به دیگراها در جوامع مختلف و پتوجه به حقوق طبیعي انسان -۳
 مذهبي

و به  ضاي سالمني در فهاي گوناگون اعتقادي و دیاندیشي نخبگان و اندیشمندان ادیان مختلف در حوزههم -4
 دور از رویکردهاي متعصبانه جهت نیل به حقیقت راستین

سل به نان و توردار آسخره گرفتن اعمال و کپرهیز از تحریک عواطف و اعتقادات افراد با توهین، تهمت،  -5
 شود.دار شدن احساسات دیني افراد ميهرچیزي که موجب جریحه

 الملليهاني انساني در روابط بینتوجه به اخالق سیاست و اصول و ارزش -6

یگر دپیروان  ت حقوقهاي اسالمي در رابطه با مسائل گوناگون از جمله اخالق، تسامح و رعاینشر آموزه -7
 ذاهب و عقاید جهت تنویر افکار عموميم
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پژوهشـي اخـالق در علـوم و  _سرمدي محمدرضا و شالباف عذرا. اخالق حرفه اي در مدیریت کیفیت فراگیر، فصلنامه علمـي

 1۳86. 4و  ۳فناوري. سال دوم. شماره 
 ، داکار، سنگال1۳86المللي ایران و آفریقا، وابط فرهنگي ایران و سنگال، کنفرانس بینشالباف عذرا. بررسي ر

المللي روابط ایران المللي، همایش بینشالباف عذرا. حسیني سیدمحمد. امیرپور حیدر. الگوي رفتار ارتباطي ایران در عرصه بین
               1۳87و هند، دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان، 

 ، چاپ اول200۳شوقي ابوخلیل. التسامح في االسالم، بیروت، دار الفکر، 
 197۳طباطبایي محمد حسین. تفسیر المیزان، بیروت، موسسه االعلمي للمطبوعات، 

    1۳85کار، تهران، مجنون، وهاي اخالقي در کسبفرامرز قراملکي احد. سازمان
       1۳86هاي رفتار ارتباطي، تهران، نیلوفر، ها و مهارتقرباني نیما. سبک

 1985کلیني محمد بن یعقوب. الکافي، تحقیق علي اکبر غفاري، تهران، دار الکتب االسالمیه، 
پور، تهران، پژوهشکده مطالعات علي بهرامملکات سرینواس و استیوز لزلي. ارتباطات توسعه در جهان سوم، ترجمه شعبان

 1۳88فرهنگي و اجتماعي، 
 1985نوري طبرسي حسین. مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، قم، موسسه آل البیت، 

هرش سیولیا. عقالنیت و تساهل در اسالم، ترجمه: الهام حسیني و فریده فرنودفر، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 
 ، چاپ اول1۳87

 

 


