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Abstract  
The purpose of the present study is to review the relationship between Islamic government and Ilhādi 

(heretical) governments from the view of the Qur’an. In this regard, the descriptive analytical method was 

used to determine who are the Kafirān (unbelievers) the relationship to whom is warned in the Qur’an. The 

results showed that the Qur’an just warns against any friendly relationship to the unbelievers who have 

adopted hostile approaches against the Islamic government and are regarded in the category of so-called 

enemy so everyone who has a different view and belief from Muslims is not enemy. Moreover, there is a 

substantive difference between the Mushrikān (polytheists) of early Islam who had animosity against 

Muslims’ beliefs, and the secular heretical governments in our time who do not consider religious beliefs in 

their relations to others. Of course, it is evident that any relation that leads to the hegemony of aliens (either 

people of the book or Mushrikān) over Islamic society is forbidden.  

 
Keywords: Islamic Government, Communication to a Kafir (unbeliever), People of the Book, Mushrikān 

(Polytheist), Qur’an, Ilhādi (Heretical) Governments. 

  

                                                           
1. Received: 2020/10/26; Accepted: 2021/04/30 

* Copyright © the authors 
** http://sm.psas.ir/ 



91  0011،  تابستان 33شماره ،  9سال ،  سیاست متعالیه 

 

 
 مقاله پژوهشی
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 چکیده

 -های الحادی از منظر قرآن است. در این راستا و با روش توصیفی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نظام اسالمی با نظام
کافرانی که قرآن نسبت به ارتباط دوستانه با آنان هشدار داده مشخص و نتایج نشان داد که قرآن تنها از برقراری تحلیلی منظور از 

دارد که مواضع خصمانه در برابر نظام اسالمی اتخاذ کرده و به اصطالح تحت عنوان  هرگونه ارتباط دوستانه با کافرانی برحذر می
دگاهی غیر از دیدگاه و باور مسلمانان دارد. همچنین میان مشرکان صدر اسالم که با نه هر کسی که دی، گیرند دشمن قرار می

های ملحد غیردینی زمان ما که باورها و اعتقادات دینی را در روابط خود با  با دولت، باورها و اعتقادات مسلمانان دشمنی داشتند
که هرگونه ارتباطی که منجر به سلطه بیگانگان )اعم از اهل تفاوت ماهوی وجود دارد. البته روشن است ، کنند دیگران لحاظ نمی

 ممنوع است.، کتاب و مشرک( بر جامعه اسالمی شود
 

 های الحادی. دولت، قرآن، مشرکان، اهل کتاب، ارتباط با کافر، نظام اسالمی های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه0

برخوردار است که هیچ کشور و ملتی بدون ها در دنیای کنونی از چنان گستردگی  نیازهای مادی انسان
تواند همه نیازهای خود را برطرف کرده و منافع مادی خود را تأمین  نمی، ها ارتباط با دیگر جوامع و ملت

در واقع تداوم و بالندگی اقتصاد و نظام ، ترین جوامع هم نیاز به ارتباط با دیگران دارند حتی منزوی، نماید
ن روابط است. نظام اسالمی هم از این قاعده مستثنی نیست. امام خمینی به عنوان یازمند این، معیشت بشر

بلکه ، دانستند نه تنها ارتباط با سایر کشورها را الزم و عاقالنه می، معیار و بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی
عظم (. رهبر م053ص، 51 ؛ ج302ص، 1 : ج5301، کردند )امام خمینی بر تحکیم روابط تأکید می

ها را  ضرورت ارتباط با دیگر دولت، های مختلف انقالب نیز به عنوان سکاندار انقالب اسالمی در مناسبت
 بیان فرمودند. « حکمت و مصلحت، عزت»بر پایه سه اصل 

، رغم همه نقدها و ایرادهایی که قرآن کریم دارد که به نگاهی به آیات قرآن از این واقعیت پرده برمی
بلکه در آیاتی آنها را به پذیرش ، مسلمانان را از برقراری رابطه با آنان منع نکرده، تاب داردنسبت به اهل ک

نه تنها ، اهل کتاب را به رسمیت شناخته است. اما در مقابل، مشترکات فراخوانده و به عبارت دیگر
حیات قائل نشده و به بلکه در شرایطی برای آنان حق ، مسلمانان را از ارتباط با مشرکان برحذر داشته است

های  ها و شبکه گاهی این سوال در پایگاه، شناسد. با توجه به این واقعیت اصطالح آنان را به رسمیت نمی
های داخلی و روابط خارجی  شود که چرا جمهوری اسالمی که مدعی است سیاست اجتماعی مطرح می

ارتباط دوستانه ، ین یا به تعبیر دیگر مشرکبا کشورهای ضد د، خود را بر پایه معیارهای اسالمی بنا نهاده
 اما با کشورهای مسیحی و یا حتی برخی کشورهای مسلمان روابطی خصمانه دارد. ، داشته

 . پیشینه پژوهش2

این موضوع به ندرت در ، های الحادی با توجه به نوپدید بودن موضوع رابطه نظام اسالمی با نظام
گرفته است. البته در خالل بحث از رابطه نظام اسالمی با کافران )اهل  ها و مقاالت مورد مطالعه قرار کتاب

، الملل در اسالم الله جوادی آملی در کتاب روابط بین کتاب( اشاراتی گذرا به این موضوع شده است. آیت
 اصول حاکم بر»اند. ایشان همچنین در مقاله  برخی از زوایای این بحث را مورد بررسی عالمانه قرار داده

 اند. این اصول را بر پایه قرآن و روایات تبیین کرده، «الملل نظام اسالمی روابط بین
ه را با توجه به یالملل متعال نیتالش کرده تا روابط ب «الملل متعالیه روابط بین»نیز در مقاله  یستوده آران
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 ن کند. ییت آن تبیساختارها و اهداف و غا، کارگزاران، یمنابع و مبان
بر نپذیرفتن سلطه ، «انقالب اسالمی و کارآمدی سیاست نه شرقی نه غربی»عیوضی در مقاله همچنین 

 تاکید دارد.، هایی که قصد دخالت در امور داخلی ما را ندارند بیگانه و استحکام روابط با دولت

 . چارچوب نظری3

گرایی  الیسم( و آرمانگرایی )رئ الملل دو نظریه کاماًل متفاوت وجود دارد: واقع درباره روابط بین
گرایان بر این نظر هستند که پیگیری مبانی اخالق عمومی و مفاهیم انتزاعی در رفتار  )ایدئالیسم(. واقع

ها جایگاهی  گرایی و باید و نبایدهای اخالقی در روابط بین دولت ها کاری بیهوده بوده و اساسًا اخالق دولت
آلیسم وجود دارد.  گرایی یا ایده اندیشة آرمان، دیشة رئالیستی(. در مقابل ان51: ص5331، ندارد )مورگنتا

گیرند. به اعتقاد  اعتماد و تعهد در نظر می، عدالت، الملل را بر مبنای اخالق ها امور و روابط بینآلیست ایده
. (515: ص5301، راد ها یا اصول متعالی عمل کند )آقابخشی و افشاریسیاستمدار باید مطابق آرمان، آنان

متأثر از نوع نگاه آن به ماهیت انسان و غایات وجودی او است. از نظر ، الملل نگرش اسالم به روابط بین
انسان دارای دو ُبعد است که بخشی ریشه در ُملک و بخش دیگر در ملکوت ریشه دارد. ، های اسالمی آموزه

که ُبعد ملکوتی او نشان از جنبه  در حالی، حیوانی و غریزی اوست، ُبعد ُملکی انسان بیانگر ماهیت مادی
نظام اسالمی ، سازد. بنابراین و همین روح الهی است که شخصیت حقیقی او را می، روحانی و الهی دارد

اما ، های خود از جمله روابط خارجی اسالمی باید در جهت تأمین منافع ملی گام بردارد در همه فعالیت
شود و از آنجا که عقل انسان توانایی درک تمام  معنوی میشامل منافع مادی و ، منفعت از منظر اسالم

های قرآن و عترت مراجعه کنیم  جهت تشخیص مصادیق منافع باید به آموزه، جوانب سود و زیان را ندارد
 (.30.: ص5303، )رک: امامی

های تحلیلی و با گردآوری اطالعات از منابع معتبر دینی و مطالعه داده -این جستار با روش توصیفی
درپی پاسخ به این سوال است که دیدگاه قرآن درباره ارتباط دوستانه ، های غربی سیاست خارجی دولت

 های الحادی چیست؟  نظام اسالمی با نظام
صرف پایبندی دولت یا ملتی به مبانی ، پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که از نظر قرآن

بلکه ، عدم جواز ارتباط نظام اسالمی با آن دولت و ملت نیستمعیار ، اعتقادی غیر اسالمی یا غیر دینی
 های خصمانه آن دولت است. سیاست، معیار اصلی عدم جواز ارتباط
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اهمیت پاسخ به این سوال از آن جهت است که کسانی نظام اسالمی را متهم به نادیده گرفتن معیارهای 
ساله ایران با چین  1.پس از مطرح شدن پیمان  بویژه اینکه این اتهام، قرآنی در سیاست خارجی می کنند

تر مطرح شده است. لذا شایسته است روابط با کشورهای الئیک و ملحد مورد بررسی  به صورت پررنگ
 اند. نظران به مبانی قرآنی این معاهده اشاره کرده بویژه اینکه برخی از صاحب، قرار گیرد

 . مفاهیم و اصطالحات0

 . نظام اسالمی0-0

های مستخرج از منابع دینی معتبر  نظامی است که دغدغه انطباق با مضامین و آموزه، اسالمی نظام
ها از وحی و روایات معتبر به دست آمده باشد و یا مستند به عقل و ادّله معتبر عقلی باشد  چه آن آموزه، دارد

(. 01-05: ص5310، ؛ امام خمینی532: ص5310، ؛ جهان بزرگی00: ص5313، )ر.ک: واعظی
اما در این جستار منظور از نظام ، مشروعیت ندارد، بدیهی است هر نظامی که دارای این دو ویژگی نباشد

بلکه بر پایه اصالت ، های دینی ادیان آسمانی را ندارد نظامی است که نه تنها دغدغه انطباق با آموزه، الحادی
 های کمونیستی. مانند نظام، ماده و نفی دین بنا شده است

 . کافر0-2

کافر در اصطالح قرآنی عبارت است از همه کسانی که دین اسالم را نپذیرفته و رسالت پیامبر)ص( را 
 قبول ندارند و دارای چند مصداق است:

منظور از اهل کتاب کسانی است که مدعی داشتن کتاب آسمانی هستند و به رسالت ، ( اهل کتاب5
 هود و نصارا.یند مان، اند اوردهیمان نیا، امبر اسالم)ص(یپ

 شوند. اهل کتاب از نظر رابطه با مسلمانان به دو گروه کّفار حربی و ذّمی تقسیم می
در نتیجه قراردادی که بین آنان و مسلمانان برقرار  کافر یا کّفار ذّمی فرد یا افرادی از اهل کتاب است که

، تیحکومت اسالمی حفظ امن، مقابله بپردازند و در یباید مبالغی به مسلمانان تحت عنوان جز، شود می
رد. البته روشن است که اعتبار این قرارداد به عمل کافران به یگ مال و آبروی آنان را به عهده می، جان، ناموس

 ط ذّمه بستگی دارد.یشرا
کافر حربی شامل آن عده از اهل کتاب است که آماده جنگ با مسلمانان هستند و نیز شامل کسانی از 
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کافر حربی ، شود. بنابراین می، ولی جنگ هم ندارند، مانی )عقد ذّمه( با مسلمانان نبستهیه پاهل کتاب ک
چ گونه تعهدی در یز هیگونه تعهدی در برابر آنان ندارند و آنان ن  چیعبارت است از کسانی که مسلمانان ه

جنگی با مسلمانان نداشته چه اعالن جنگ در برابر مسلمانان کرده باشند و چه ، برابر مسلمانان ندارند
 5باشند.
، ك قرار دهدیا باور برای خداوند شریا سخن یگرچه از نظر لغوی بر هر کسی که در عمل ، ( مشرك.

ار و همکار و فرزند یپرستان و نیز بعضی از اهل کتاب که برای خدا  ستاره، پرستان مانند بت، شود اطالق می
ا با نفی یهای خدا را در کنار پروردگار  دهیت است از کسانی که آفراما در اصطالح قرآن عبار، اند قائل شده

 پرستند. او می
، ه )شهرستانییمانند مجوس و مانو، ( کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد3

 (.03ص، 5ق: ج5313
ولی حدود و احکام ، درو ( کسانی که کتاب آسمانی نداشته و احتمال داشتن کتاب هم برای آنان نمی0
 (. 55.ص، 5ق: ج5313، مانند )صابئه( )شهرستانی، دارند

 . دیدگاه قرآن درباره اهل کتاب5

، اصل دین، پرستان با جدا کردن صف آنان از بت، رغم دعوت اهل کتاب به پذیرش اسالم ( قرآن به5
ل  »کند:  کتاب آسمانی و برخی باورهای آنان را تأیید می ل  ع  زا ق  ك  ین  اب  ِباْلح  د   اْلِکت  ا ب  ُمص  ل  ید  ین  یًقا ِلم  ْنز  أ  ِه و 

اإلْنِج  اة  و  ْور  اِب یُقْل »نماید:  ای دیگر آنان را به باور مشترک دعوت می ( و در آیه3، )آل عمران «ل  یالتا ْهل  اْلِکت  ا أ 
اٍء ب   و  ٍة س  ِلم  ی ک  ْوا ِإل  ال  ع  ب  یت  ا و  ن  ْعُبد  ین  ال ن  ُکْم أ  ال ُنْشِرك  ِبِه ش  ن  ه  و  ال یِإال اللا ِإْن یًئا و  ِه ف  اًبا ِمْن ُدوِن اللا ْرب  ْعًضا أ  ا ب  ْعُضن  ِخذ  ب  تا

ا ُمْسِلُمون   نا ُدوا ِبأ  ُقوُلوا اْشه  ْوا ف  لا و  (. دعوت از اهل کتاب به گفتگو بر پایه توحید از آن رو 10، )آل عمران «ت 
تواند مبنایی برای شروع گفتگو باشد و همزیستی مسلمانان با  می، طرفاست که این موضوع مورد قبول دو 

                                                           

همانند اما از آنجا که آنها نه تنها ، تعهد مالی تحت عنوان جزیه ندارند، های مذهبی در جمهوری اسالمی ایران اگرچه اقلیت .5
بلکه سایر وظائفی را که شهروندان ، عوارض و سایر تعهدات مالی هستند، متعهد به پرداخت مالیات، شهروندان مسلمان

دفاع از کشور در برابر تهدیدات خارجی و... را نیز آنها بر عهده ، از قبیل انجام خدمت نظام وظیفه، مسلمان بر عهده دارند
حقوقی فراتر از اهل ذّمه ، مال و آبروی آنها، جان، ناموس، تیالمی افزون بر حفظ امندارند. در مقابل دولت جمهوری اس

 برای آنها قائل است. لذا آنها در مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسالمی نماینده دارند.
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، 5ق: ج5051، ؛ مدرسی5.5ص، 5ق: ج5051، الله اهل کتاب براساس آن استوار گردد )ر.ک: فضل
 (.505، 1ق: ج5021، ؛ صادقی تهرانی102ص

ستاید و  را میای  ایمان و صفات نیک دسته، جویان از گمراهان اهل کتاب( با جدا کردن صف حق.
، داند )آل عمران کند و گروهی از آنان را مومن می عناد و صفات زشت گروهی دیگر را نکوهش می، کفر
امر به معروف و نهی از منکر کرده ، به خدا و آخرت باور دارند، کنند کسانی از آنان را که عبادت می 5،(552

داند  یکسان نمی، ها نیستند اب که دارای این ویژگیبا دیگر افراد اهل کت، کنند ها شتاب می و به سوی خوبی
داند که اگر  داری می ای از امانت برخی از آنان را دارای آنچنان درجه .(.5.5، ؛ بقره550-553، )آل عمران

در آیات دیگری هم به برخی  3(.31، کنند )آل عمران در آن خیانت نمی، ثروت هنگفتی به آنان سپرده شود
ها باور داشته و در رفتار خود رعایت  آن گروه از اهل کتاب را که به این ارزش، ها اشاره کرده از این ویژگی

؛ .1، ؛ قصص31، ؛ رعد11، 1، ؛ مائده511، 11، دهد )آل عمران مورد ستایش قرار می، کنند می
 (.03 -01، عنکبوت

از دشمنان مسلمانان محسوب شده و بعدها با ، م همانند امپراطوری ایرانرغم اینکه امپراطوری رو ( به3
به آنان وعده پیروزی ، مومنان را به خاطر شکست آنان دلداری داده، ولی قرآن، شود اسالم وارد درگیری می

 ان را به خاطر شادییشادی مومنان از پیروزی اهل کتاب بر مجوس، بسیاری از مفسران 4(.5، دهد )روم می
، 0ق: ج5333، ؛ طبرسی.5ص، 5.ق: ج.505، دانند )طبری آنان از غلبه خداپرستی بر شرك می

 (.313ص، 51: ج5335، ؛ مکارم شیرازی2.ص، 55ق: ج5051، ؛ آلوسی012ص
ُکُم الطا یالْ »شمارد:  ( غذای آنها را بر مسلمانان حالل می0 ِذ یْوم  ُأِحلا ل  اُم الا ع  اُت و  ط  اب  ِحلٌّ ن  ُأوُتوا اْلِک یب  ت 

                                                           

ان  خ  »... .5 ک  اِب ل  ْهُل اْلِکت  ن  أ  ْو آم  ل  ُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنون  و  یو  اِسُقون  ًرا ل  ُرُهُم اْلف  ْکث   .(552)آل عمران،  «أ 

ٌة یل  » .. اِئم  ٌة ق  اِب ُأما ْهِل اْلِکت  اًء ِمْن أ  و  اء  اللا یْتُلون  آیُسوا س  ِه آن  ُهْم یاِت اللا * یِل و  الْ یْسُجُدون  ِه و  ْعُروِف و  یْوِم اآلِخِر و  یْؤِمُنون  ِباللا ْون  یْأُمُرون  ِباْلم  ْنه 
ِن  ِر و  ع  اِرُعون  فِ یاْلُمْنک  اِلِح یاْلخ   یس  ِئك  ِمن  الصا ُأول  اِت و  ِذ »؛ (550 -553)آل عمران،  «ن  یر  اب  ین  آت  یالا اُهُم اْلِکت  ِئك  ین  ِتِه ُأول  قا ِتالو  ُه ح  ْتُلون 

ْن ی م  اِسُرون  یْؤِمُنون  ِبِه و  ِئك  ُهُم اْلخ  ُأول   .(5.5)بقره،  «ْکُفْر ِبِه ف 
مِ » .3 اٍر و  ْنُه ِبِقْنط  ْأم  ْن ِإْن ت  اِب م  ْهِل اْلِکت  د  یْن أ  ْنُه ِبِد یِه ِإل  ؤ  ْأم  ْن ِإْن ت  ِمْنُهْم م  اٍر ال یك  و  د  ین  ل  یِه ِإل  ؤ  ا ُدْمت  ع  اُلوا ل  یك  ِإال م  ُهْم ق  نا ِلك  ِبأ  اِئًما ذ  ل  یِه ق  ا یس  ع  ن 

بِ ییاْلم   یفِ  ُهْم یٌل و  ین  س  ِذب  و  ِه اْلک  ی اللا ل  ُمون  یُقوُلون  ع   .(31)آل عمران،  «ْعل 

وُم* فِ » .4 ِت الرُّ ِبِهْم س   یالم* ُغِلب  ل  ْعِد غ  ُهْم ِمْن ب  ی اْلْرِض و  ْدن  * فِ یأ  ْعُد و  یِبْضِع ِسنِ  یْغِلُبون  ِمْن ب  ْبُل و  ِه اْلْمُر ِمْن ق  ِئٍذ ین  ِللا *یْوم  ُح اْلُمْؤِمُنون   ْفر 
ِه  ْصِر اللا ْن یِبن  زِ یْنُصُر م  ُهو  اْلع  اُء و  ِح یش   .(1-5)روم،  «ُم یُز الرا
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ُهْم... اُمُکْم ِحلٌّ ل  ع  ُکْم و  ط  مراد از طعام را هرگونه ماده غذایی ، چه مطابق دیدگاه اهل سّنت، (1، )مائده «ل 
منظور از طعام در این آیه را غیر ذبیحه اهل کتاب بدانیم )ر.ک: مکارم ، بدانیم یا بر پایه دیدگاه فقهای شیعه

 شمارد. هر حال این آیه نوعی از رابطه با اهل کتاب را مجاز میبه ، (33.ص، 0: ج5335ی، شیراز
ِذ »...شمارد:  ( ازدواج با آنان را جایز می1 اُت ِمن  الا ن  اْلُمْحص  اِت و  اُت ِمن  اْلُمْؤِمن  ن  اب  یاْلُمْحص  ن  ُأوُتوا اْلِکت 

ا آت   ْبِلُکْم ِإذ  ُهنا ُمْحِصنِ یِمْن ق  ِخِذ یاِفِح ر  ُمس  ین  غ  یُتُموُهنا ُأُجور  ال ُمتا ْن  ین  و  م  اٍن و  ْخد  ُلُه یْکُفْر ِباإلیأ  م  ِبط  ع  ْد ح  ق  اِن ف  م 
ُهو  فِ  اِسرِ  یو  ِة ِمن  اْلخ  ها و  دارای محدودیت، (. روشن است که ازدواج با اهل کتاب1، )مائده «ن  یاآلِخر 

 شرایطی است که در این مجال فرصت طرح آنها نیست. 
اِب ِإالا »کند:  اهل کتاب توصیه می( به جدال احسن با 1 ْهل  اْلِکت  اِدُلوا أ  ال  ُتج  ُن ِإالا  و  ْحس  ِتی ِهی  أ  ِذین   ِبالا الا

ْح  اِحٌد و  ن  ُهُکْم و  ِإل  ا و  ُهن  ِإل  ْیُکْم و  ُأنِزل  ِإل  ا و  ْین  ِذی ُأنِزل  ِإل  ا ِبالا نا ُقوُلوا آم  ُموا ِمْنُهْم و  ل  ُه ُمْسِلُمونظ   (.01، کبوت)عن «ُن ل 
شناسد. قرآن در آیات  ها و باورهای آنان را به رسّمیت می البته این بدان معنی نیست که قرآن همه دیدگاه

، (535، )نساء دارد و نیز غلو درباره عیسی)ع( و مریم)س( بازمی، (33، متعددی آنان را از غلو در دین )مائده
آلود الوهیت  ( و مسیحیان را به خاطر باور به عقیده شرک32، )توبهر یُعز  یهودیان را به علت باور به الوهیت 

نماید  (. بر نفی الوهیت عیسی)ع( و بشر بودن او و مادرش استدالل می.3، کند )مائده تکفیر می، مسیح
 (.513، داند )نساء نظر آنان را درباره به صلیب کشیده شدن عیسی)ع( گمانی بیش نمی، (31، )مائده

ست قرآن اصل دین اهل کتاب و برخی باورها و رفتارهای آنان را به رسمّیت روشن ا، بنابراین
این تأیید و تمجیدها مشروط به آن است که آنان واقعًا به این ، شناسد. بدیهی است که از نگاه قرآن می

رات و انجیل های الهی تو ( و به راستی درپی اقامه آموزه11، باورها معتقد و به این رفتارها پایبند بوده )مائده
 (.512ص، 1 : ج.530، )ر.ک: مرکز فرهنگ و معارف قرآن 5باشند

 . دیدگاه قرآن درباره مشرکان6

اند و چیزها و یا کسانی  همه کسانی که از پرستش خدای واحد غافل مانده، هرچند از نظر لغوی
یامبران را فرزند خدا مانند آنان که برخی پ، مشرک هستند، اند پرستند یا برای خدا شریک قرار داده می

                                                           

اإِلنِج » .5 اة  و  ْور  اُموْا التا ق  ُهْم أ  نا ْو أ  ل  ا ُأنِزل  ِإل  یو  م  ِصد  یل  و  ْقت  ٌة مُّ ْنُهْم ُأما ْرُجِلِهم م  ْحِت أ  ِمن ت  ْوِقِهْم و  ُلوْا ِمن ف  ِهْم ْلک  ب  ن را ثِ ِهم م  ک  ا یٌة و  اء م  ْنُهْم س  ٌر م 
ُلون  ی  .(11)مائده،  «ْعم 
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ِت الْ »دانستند:  می ال  ق  ِس یُهوُد ُعز  یو  ی اْلم  ار  ص  ِت النا ال  ق  ِه و  اِهِهْم یٌر اْبُن اللا ْفو  ْوُلُهْم ِبأ  ِلك  ق  ِه ذ  ْول  یُح اْبُن اللا اِهُئون  ق  ض 
ِذ  ی یالا نا ُه أ  ُهُم اللا ل  ات  ْبُل ق  ُروا ِمْن ق  ف  ُکون  ین  ک  اما از آنجا که قرآن واژه مشرک را در برابر اهل ، (32، )توبه «ْؤف 

شود که چیزهایی را به عنوان خدا  این واژه تنها بر کسانی اطالق می، در کاربرد قرآنی، دهد کتاب قرار می
ق: .505، کنند و دارای کتاب آسمانی و شریعت وحیانی نیستند )ر.ک: راغب اصفهانی پرستش می

یا ماه و خورشید  5، پرستیدند ساختند و می گل و... می، چوب، چیزهایی از سنگمانند آنان که ، (013ص
 4پرستیدند. ها را می یا جن 3،دانستند یا حیواناتی مثل گاو را خدای خود می .،کردند را پرستش می

با کسانی ، ای برخوردار است از آنجا که از نظر قرآن کریم مسأله توحید و یگانگی خدا از اهمیت ویژه
به شدت به مبارزه برخاسته و به ، اند ای از اهمیت آن کاسته که این اصل را نادیده گرفته و یا حتی به گونه

های آنان را تبیین کرده است. برخی از آنها  وضعیت و ویژگی، ابطال عقائد آنان پرداخته و در آیات متعددی
 عبارتند از:

 .1داند شکار میگناهی بزرگ و ظلمی آ، ( شرک را افترا بر خداوند5

 .6شمارد شرک را گناهی غیرقابل بخشش می، ( در آیات متعدد.
 .7دهد ( به همه مشرکان بدون استثناء وعده عذاب می3
 .8دهد ( حکم به نجاست مشرکان و دستور اخراج آنان از سرزمین اسالمی می0

                                                           

ال  ْلبِ » .5 اثِ یِإْذ ق  م  ِذِه التا ا ه  ْوِمِه م  ق  تِ یِه و  اِکُفون   یُل الا ا ع  ه  ْنُتْم ل   .(.1)انبیاء،  «أ 

ِمْن آ» .. ْمِس یاِتِه اللا یو  ْسُجُدوا ِللشا ُر ال ت  م  اْلق  ْمُس و  الشا اُر و  ه  النا ِذ ُل و  ِه الا اْسُجُدوا ِللا ِر و  م  ال ِلْلق  ُهنا ِإْن ُکْنُتْم إِ  یو  ق  ل  ْعُبُدون  یخ   .(33)فصلت،  «اُه ت 

ِس » .3 ن  ی ف  ُه ُموس  ِإل  ُهُکْم و  ا ِإل  ذ  اُلوا ه  ق  اٌر ف  ُه ُخو  ًدا ل  س  ُهْم ِعْجال ج  ج  ل  ْخر  أ   .(00)طه،  «یف 

ِم یْوم  یو  » .4 ُؤالِء إِ ُق یًعا ُثما یْحُشُرُهْم ج  ه  ِة أ  الِئک  اُنوا یوُل ِلْلم  لِ یاُکْم ک  ْنت  و  ك  أ  ان  اُلوا ُسْبح  * ق  اُنوا یْعُبُدون  ْل ک  ا ِمْن ُدوِنِهْم ب  ُرُهْم ین  ْکث  ْعُبُدون  اْلِجنا أ 
 .(05- 02)سبأ،  «ِبِهْم ُمْؤِمُنون  

ْن »...  .1 م  ِظ یو  ی ِإْثًما ع  ر  ِد اْفت  ق  ِه ف   .(00)نساء،  «ًمایْشِرْك ِباللا

ه  ال »...  .6 ْن یبِإنا اللا ك  ِبِه و  یْغِفُر أ  ْن یْشر  ِلك  ِلم  ا ُدون  ذ  ْن یْغِفُر م  م  اُء و  ِظ یش  ی ِإْثًما ع  ر  ِد اْفت  ق  ِه ف  ه  ال »؛ (00)نساء،  «ًمایْشِرْك ِباللا ْن یِإنا اللا ْغِفُر أ 
ك  ِبِه و  ی ْن یْشر  ِلك  ِلم  ا ُدون  ذ  ْن یْغِفُر م  م  اُء و  ِع یش  الال ب  لا ض  ْد ض  ق  ِه ف   .(551)نساء،  «ًدایْشِرْك ِباللا

ِذ » .7 اْلُمْشرِِک یِإنا الا اِب و  ْهِل اْلِکت  ُروا ِمْن أ  ف  اِلِد  ین  فِ ین  ک  م  خ  نا ه  اِر ج  رِ ین  فِ ین  رُّ اْلب  ِئك  ُهْم ش  ا ُأْول  ؛ این وعید در آیات دیگری (1)بینه،  «ةِ یه 
 .(1؛ فتح، 33)احزاب، ه است هم آمد

ِذ یا أ  ی» .8 ا الا ال یه  ٌس ف  ج  ا اْلُمْشرُِکون  ن  م  ُنوا ِإنا ِإْن ِخْفُتْم ع  ین  آم  ا و  ذ  اِمِهْم ه  ْعد  ع  ام  ب  ر  ْسِجد  اْلح  ُبوا اْلم  ْوف  یْقر  س  ًة ف  اء  یْغنِ یل  ْضِلِه ِإْن ش  ُه ِمْن ف  ُکُم اللا
لِ  ه  ع  ِک یِإنا اللا  .(0.)توبه،  «ٌم یٌم ح 



98  0011،  تابستان 33شماره ،  9سال ،  سیاست متعالیه 

ی » دهد: ( در آیاتی به پیامبر)ص( دستور اعراض و اعالم بیزاری از مشرکان می1 ُسوِلِه ِإل  ر  ن  الّلِه و  اٌن م  ذ  أ  و 
اِس  رِ یالنا نا الّله  ب  ِر أ  ْکب 

 
ج  اْل ن  اْلُمْشِرِک یْوم  اْلح  ُهو  خ  یٌء م  ِإن ُتْبُتْم ف  ُسوُلُه ف  ر  لا ین  و  و  ِإن ت  ُکْم و  ُکْم غ  یٌر لا نا ُموْا أ  اْعل  ُر یُتْم ف 

ِذ  یُمْعِجزِ  ِر الا ش  ب  ف  یالّلِه و  لِ ن  ک  اٍب أ  ذ  ، ؛ یونس10، ؛ حجر51، 31-30، 521، ؛ انعام3، 550، )توبه «ٍم یُروْا ِبع 
 (. 10، ؛ هود1، ؛ فصلت33

 .5دهد دستگیری و کشتن مشرکان می، ( دستور به برخورد شدید1
و دستور به جدایی زنان مومن از مردان  .دارد ( مسلمان را به صراحت از ازدواج با مشرکان برحذر می3

 .3دهد مشرک می
آید که قرآن برخالف اهل کتاب که برخی از باورها و رفتارهای آنان را  از ظاهر آیات یاد شده چنین برمی

، هیچ گونه شأن و جایگاهی برای مشرکان و باورهایشان قائل نیست. بنابراین، شناسد به رسمّیت می
 حق برقراری ارتباط دوستانه با آنان را ندارند.مسلمانان به هیچ وجه 

 . ارتباط با کافران از نگاه قرآن7

شایسته است افزون بر بازخوانی آیات ، برای روشن شد موضع قرآن درباره ارتباط دوستانه با بیگانگان
ی اهل کتاب های اعتقادی و رفتار تفاوت، قرآن و دریافت علت اصلی روا بودن یا نبودن ارتباط با بیگانگان

های مشرک امروزی مورد مطالعه دقیق قرار  های به ظاهر اهل کتاب و دولت و مشرکان صدر اسالم با دولت
اواًل علت اصلی ، باید دید اگر قرآن ما را از ارتباط دوستانه با مشرکان منع کرده است، گیرد. به عبارت دیگر

های مشرکان صدر اسالم  زمان ما دارای همان ویژگی های مشرک آن از نگاه قرآن چه بوده و ثانیًا آیا دولت
تفاوت ماهوی ، ها اما با توجه به برخی ویژگی، هستند یا اینکه هرچند عنوان مشرک بر هر دو صادق است

                                                           

اْقُتُلوْا اْلُمْشرِِک » .5 ْشُهُر اْلُحُرُم ف 
 
خ  اْل ل  ا انس  ِإذ  آت  ین  ح  یف  ة  و  ال  اُموْا الصا ق  أ  اُبوْا و  ِإن ت  ٍد ف  ْرص  ُهْم ُکلا م  اْقُعُدوْا ل  اْحُصُروُهْم و  ُخُذوُهْم و  ُموُهْم و  دتُّ ج  ُوْا ُث و 
بِ  وْا س  لُّ خ  اة  ف  ک  ُهْم یالزا ِح ل  ُفوٌر را  (.1)توبه،  «ٌم یِإنا الّله  غ 

ی » .. تا اِت ح  ْنِکُحوا اْلُمْشرِک  ال ت  ٌة خ  یو  ٌة ُمْؤِمن  ْلم  ال ُتْنِکُحوا اْلُمْشرِِک یْؤِمنا و  ْتُکْم و  ب  ْعج  ْو أ  ل  ٍة و  ی یٌر ِمْن ُمْشرِک  تا ْبٌد ُمْؤِمٌن خ  ین  ح  ع  ل  ٌر ِمْن یْؤِمُنوا و 
ْع  ْو أ  ل  ِئك  ُمْشِرٍك و  ُکْم ُأول  ب  ُه یج  اللا اِر و  ی النا ِة ِبِإْذِنِه و  یْدُعون  ِإل  ْغِفر  اْلم  ِة و  نا ی اْلج  ُهْم یُن آیب  یْدُعو ِإل  لا ع  اِس ل  ُرون  یاِتِه ِللنا کا ذ   .(5..)بقره،  «ت 

ِذ یا أ  ی» .3 ا الا ِح یه  اْمت  اٍت ف  اِجر  اُت ُمه  ُکُم اْلُمْؤِمن  اء  ا ج  ُنوا ِإذ  ُم ِبإِ ن  آم  ْعل  ُه أ  اِر ال یُنوُهنا اللا ی اْلُکفا ْرِجُعوُهنا ِإل  ال ت  اٍت ف  ِلْمُتُموُهنا ُمْؤِمن  ِإْن ع  اِنِهنا ف  م 
ال ُهْم  ُهْم و  ل  یُهنا ِحلٌّ ل  اح  ع  ال ُجن  ُقوا و  ْنف  ا أ  آُتوُهْم م  ُهنا و  ون  ل  ا آت  یِحلُّ ْنِکُحوُهنا ِإذ  ْن ت  ُلوا ُتُموُهنا یُکْم أ  اْسأ  اِفِر و  و  ِم اْلک  ال ُتْمِسُکوا ِبِعص  ُهنا و  ُأُجور 

لْ  ْقُتْم و  ْنف  ا أ  ِه یم  ِلُکْم ُحْکُم اللا ُقوا ذ  ْنف  ا أ  ُلوا م  لِ یْحُکُم ب  یْسأ  ُه ع  اللا ُکْم و  ِک ین   .(52)ممتحنه،  «ٌم یٌم ح 



 99 کریم از منظر قرآن های الحادی رابطه نظام اسالمی با نظام

 اند.  پیدا کرده
 برای روشن شدن این ادعا توجه به چند مطلب مهم و اساسی الزم است:

 کفّار. اصل بنیادین ارتباط مسلمانان با 7-0

ن اصل بر تمامی ینفی هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان است. ا، ن قرآنیادیکی از اصول استوار و بنی
شود. قرآن کریم در عین حال که  ل( یاد میین و قراردادها حاکم بوده و از آن با عنوان )قاعده نفی سبیقوان

پذیری مسلمانان را  اما نه سلطه، کند یروابط مسلمانان با پیروان ادیان توحیدی و نیز کافران را امضاء م
ْن »... گری غیر مسلمانان را  امضاء کرده و نه سلطه اِفرِ یو  ل  ُه ِلْلک  ل  اللا ی اْلُمْؤِمنِ یْجع  ل  بِ ین  ع  و »، ...«ال ین  س 

؛ 531: ص5300، ؛ ر.ک: جوادی آملی505، )نساء« خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسّلط نداده است
(. اگرچه برخی در استنباط قاعده فقهی از این آیه برای منع رابطه استیالیی مسلمانان با 31-1ص :5303

ای که عزت  اما روشن است که هرگونه رابطه، (00-3.: ص5313، اند )شیرخانی کافران تردید کرده
ُة و  ِلر  »... از نظر قرآن مردود است ، دار کند مسلمانان را خدشه ِه اْلِعزا ِللا ِلْلُمْؤِمنِ و  اِفِق یُسوِلِه و  ِکنا اْلُمن  ن  ین  و  ل 

ُمون  یال (. اگر این 0، )منافقون« دانند ولی منافقان نمی، ن استیامبر و مؤمنیاز آِن خدا و پ، عّزت»، «ْعل 
چه حکمی دارد؟ در آغاز چنین به نظر ، ای باشد که این تبعات و لوازم منفی را نداشته باشد ارتباط به گونه

ارتباط با اهل ، رسد با توجه به آیاتی که پیش از این درباره نگاه قرآن به اهل کتاب و مشرکان ارائه شد می
اما هرگونه ارتباط با مشرکان ممنوع است. با توجه ، کتاب به صورت محدود و با رعایت شرایط اشکال ندارد

های  با کشورهایی که اعتقاد به کتابآید که چرا جمهوری اسالمی ایران  به آنچه گفته شد این سوال پیش می
اما با کشورهایی ، ارتباط خصمانه یا غیر دوستانه دارد، های اروپایی و آمریکایی مانند دولت، آسمانی دارند

ونزوئال و حتی روسیه روابط ، نیکاراگوئه، کوبا، کره شمالی، مانند دولت چین، که به ظاهر مشرک هستند
 و قرآنی ارتباطات جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها چیست؟ دوستانه دارد؟ مبنای اعتقادی 

 . معیار ارتباط با کافران از منظر قرآن7-2

مسلمانان را از هرگونه ارتباط دوستانه با بیگانگان اعم از اهل کتاب و ، هرچند قرآن در آیات متعددی
دارد که مسلمانان تنها از برقراری  اما برخی قرائن و شواهد قرآنی حکایت از آن، دارد مشرکان برحذر می

اند که در برابر مسلمانان سیاستی خصمانه اتخاذ کرده و  مناسبات دوستانه با آن دسته از بیگانگانی منع شده
فرهنگی بر مسلمانان هستند و به اصطالح تحت عنوان دشمن قرار ، نظامی، درصدد تحمیل سلطه اقتصادی
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و منصفانه با آن دسته از بیگانگان که در برابر مسلمانان رویکرد خصمانه اما از ارتباط دوستانه ، گیرند می
اند. روشن است که منظور از این بیگانگان کسانی  منع نشده، نداشته و درپی سلطه بر مسلمانان نیستند

اند.  ندادهاما این اختالف در باور را دستمایه دشمنی قرار ، هستند که تنها با مسلمانان اختالف عقیده دارند
 شواهد این دیدگاه عبارتند از:

ِذ یال  »الف(  ِن الا ُه ع  اُکُم اللا ْم یْنه  اِتُلوُکْم فِ ین  ل  ْم یالد   یق  ل  ن دِ یِن و  ُتْقِسُطوا ِإل  یْخِرُجوُکم م  وُهْم و  رُّ ب  ن ت  ِهْم یاِرُکْم أ 
ه   ا یِحبُّ اْلُمْقِسِط یِإنا اللا م  ؛ ِإنا ُه ین  اُکُم اللا ِذ ْنه  ِن الا ُلوُکْم فِ یع  ات  ُجوُکْم ِمْن دِ یالد   ین  ق  ْخر  أ  ی یِن و  ل  ُروا ع  اه  ظ  اِرُکْم و 

ْن  م  ْوُهْم و  لا و  ْن ت  اِجُکْم أ  اِلُمون  یِإْخر  ِئك  ُهُم الظا ُأول  ُهْم ف  لا و  (. سیاق و محتوای آیه درباره مشرکینی 1-0، )ممتحنه «ت 
نه هر مشرکی )رک: سید ، مسلمانان سیاست خصمانه اتخاذ کردنداست که نقض عهد کردند و در برابر 

 (.531: ص5300، ؛ جوادی آملی35ص، 0.: ج5335، ؛ مکارم شیرازی5112ص، 3ق: ج5303، قطب
برای آن است که آنان نیز درصدد ، دهد ب( اگر به کشتن و اخراج مشرکان از سرزمین وحی دستور می

اِتُلوْا اْلُمْشِرِک »...مبارزه و کشتن مسلمانان هستند:  ق  ا یو  م  ًة ک  آفا قِ ین  ک  ع  اْلُمتا نا الّله  م  ُموْا أ  اْعل  ًة و  آفا ُکْم ک  اِتُلون   «ن  یق 
با آنان بجنگید و اگر دست برداشتند ، دهد برای پایان دادن به فتنه ای دیگر دستور می یا در آیه، (31، )توبه

اِتُلوُه »شما هم از آنان دست بردارید:  ق  ٌة و  و  ُکون  ِفْتن  ی ال  ت  تا ان  ِإالا یُکون  الد  یْم ح  ال  ُعْدو  وْا ف  ه  ِإِن انت  ی  ُن ِلّلِه ف  ل  ع 
اِلِم  به اصطالح ، نه با مشرک، اینجا سخن از مقابله با دشمن است، (. به عبارت دیگر513، )بقره «ن  یالظا

 باشد.  عنوان مشرک عنوان مشیر می
احترامی که برای بخشی از اعتقادات اهل کتاب قائل است و از برخی رفتارهای ج( قرآن به رغم همه 

فرمان داده ، به جنگ با آن دسته از اهل کتاب که برخورد خصمانه با مسلمانان دارند، کند آنان ستایش می
ِذ »است:  اِتُلوا الا ال ِبالْ ین  ال یق  ِه و  ال یْؤِمُنون  ِباللا ر  یْوِم اآلِخِر و  ال  ُمون  ح  ُسوُلُه و  ر  ُه و  م  اللا را ا ح  ق  یُنون  دِ یِد یم  ِمن   ن  اْلح 

ِذ  ی یالا تا اب  ح  ْن یْعُطوا اْلِجْز ین  ُأوُتوا اْلِکت  اِغُرون  یة  ع   (. 1.، )توبه «ٍد و  ُهْم ص 
به ستاده و ین ایشوند: گروهی که در مقابل مسلم م مییر مسلمان به دو گروه تقسیب افراد غین ترتیبه ا

و خالصه عداوت و دشمنی ، رون کردندیشان به اجبار ب و آنها را از خانه و کاشانه، دندیر کشیروی آنها شمش
ن است که هرگونه یف مسلمانان ایتکل، ن در گفتار و عمل آشکارا نشان دادندیخود را با اسالم و مسلم

ند که مصداق روشن آن یخودداری نماوند محبت و دوستی یو از هرگونه پ، ن گروه را قطع کنندیمراوده با ا
ز آنها را یگر نین کار زدند و گروهی دیش بودند. گروهی رسمًا دست به ایمخصوصًا سران قر، مشرکان مکه

نه عداوت ، کاری به مسلمانان نداشتند، ن کفر و شركیگری بودند که در عیاری کردند. اما دسته دی
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حتی گروهی ، ارشان نمودندیاز شهر و د  رون راندنشانینه اقدام به بو ، کردند کار میینه با آنها پ، دندیورز می
مانع  ن دسته و اظهار محبت با آنها بییکی کردن با ایمان ترك مخاصمه با مسلمانان بسته بودند. نیاز آنها پ

، یرازید به آن وفا کنند و در اجرای عدالت بکوشند )مکارم شیبا، ای با آنها بسته بودند و اگر معاهده، بود
 (.35ص، 0.: ج5335

های  مقابله با سیاست، ها باید مد نظر باشدآنچه در ارتباطات و دوستی مسلمانان با دیگر ملت، بنابراین
، نه صرف باورهای آنان. به عبارت دیگر، کارانه آنها است گرانه و مشیء ستمگرانه و تجاوز توطئه، خصمانه

بلکه ، مقابله و جنگ و نداشتن رابطه دوستانه با آنان نیستعلت ، صرف بیگانه بودن یا حتی کافر بودن
 علت دشمنی آنان است.

 . ویژگی اهل کتاب و مشرکان صدر اسالم 7-3

رغم برخی اشتراکات عقیدتی بین سران اهل  این است که به، نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد
این دو با هم تفاوت اساسی ، و ملحد امروزهای اهل کتاب  کتاب و مشرکین زمان صدر اسالم با دولت

یعنی آنان خود را پرچمدار دفاع ، دعوای اعتقادی بود، دارند. دعوای سران اهل کتاب و مشرکان صدر اسالم
بر سر ، دانستند و مخالفت آنان با اسالم بیش از آنکه دعوی بر سر منافع مادی باشد از باورهای خود می

لبته این بدان معنی نیست که اهل کتاب و مشرکان بویژه سران آنان از رهگذر دفاع از باورهای خود بود. ا
بلکه سخن آن است که دفاع از باورهای خود برای آنان ، به فکر منافع مادی خود نبودند، باورهای اعتقادی

 اصالت داشت. شواهد فراوانی بر این ادعا وجود دارد:
حاضر بودند ، دست کشیدن آن حضرت از ادعای خود ( مشرکان مکه در آغاز دعوت پیامبر)ص( برای5

سیادت آن حضرت را بپذیرند و همه گونه امکانات مادی برای وی فراهم کنند و در مقابل از پیامبر)ص( 
؛ سید 1..ص، .: ج5313، پرستی بردارد )قمی خواستند دست از دعوت خود به توحید و رد بت می

 (.50.ص، 51: ج5335، ؛ مکارم شیرازی3112ص، 1ق: ج5303، قطب
به ظاهر با ، حتی اگر این مخالفت، دادند پرستی را به کسی نمی ( مشرکان مکه اجازه مخالفت با بت.

آنان بالل را برای برگشتن از دیدگاه توحیدی خود تحت ، منافع مادی آنان در تعارص نبود. به عنوان نمونه
به جنگ با ، آلود خود پاسداشت باورهای شرکدادند و حاضر بودند برای  ها قرار می شدیدترین شکنجه

بلکه جان خود را هم به خطر بیندازند. شاید ، مسلمانان برخیزند و در این راه نه تنها اموال خود را بدهند
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پرستی پرداخته بودند که اسالم منافع آنان را به  گفته شود آنان به این دلیل به مخالفت با اسالم و دفاع از بت
های  راه، اما اگر آنان تنها به فکر منافع مادی خود بودند، هرچند این احتمال وجود دارد، ودخطر انداخته ب

بویژه پس از اینکه اسالم به اوج قدرت و عظمت خود ، بهتری برای حفظ این منافع مادی وجود داشت
 رسیده بود. 

ه و مشرکان مکه در زمان های ملحد بود اگرچه بحث در این جستار درباره ارتباط نظام اسالمی با دولت
گروهی خارج از قلمرو ، اما از آنجا که مشرکان صدر اسالم، آمدند دولت به حساب نمی، صدر اسالم

های مشرک معاصر قابل  چگونگی ارتباط با آنها بر ارتباط نظام اسالمی با دولت، حکومت اسالمی بودند
 انطباق است. 

ت خود به مناظره با پیامبر)ص( پرداختند و آنگاه که موفق ( سران مسیحی نجران برای دفاع از اعتقادا3
اما دست از اعتقادات ، حاضر نبودند معاهده تحقیرآمیز دادن جزیه را بپذیرند، به غلبه بر پیامبر)ص( نشدند

گاهی دست از منافع مادی خود ، حاضر بودند برای حفظ باورهای خود، خود بر ندارند! به عبارت دیگر
 بردارند.

  های اروپایی کنونی با مسیحیان صدر اسالم تفاوت دولت .7-0

کیش اهل کتاب صدر اسالم هستند و برخی  های سکوالر اروپایی به ظاهر مسیحی که هم امروزه دولت
به هیچ وجه خود را متعهد به دفاع از باورهای مسیحیان  5، کشند از احزاب آنها حتی نام مسیحی را یدک می

های ایدئولوژیک نیستند و اگر گاهی در مراسم کلیسا شرکت کرده و به  دولت، دیگردانند. به عبارت  نمی
و یا برای جلب آرای عمومی است. برخی از  کنند یا به جهت برخی منافع مادی کلیساها کمک مالی می

 شواهد این ادعا نیز عبارتند از:
به ، اروپایی به ظاهر مسیحیهای  هیچ یک از دولت، بویژه پس از جنگ جهانی، ( در دوره معاصر5

 اندازند. منافع مادی خود را به خطر نینداخته و نمی، خاطر دفاع از باورهای مسیحیت

                                                           

اب غربی است که در قرن نوزدهم زیر نفوذ ( ایدئولوژی سیاسی برخی احزChristian democracyسیحی )موکراسی مد .5
که رهبری « اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان»مانند ، طور نئوکالوینیسم پدیدار شد  های اجتماعی کاتولیک و همین  آموزه

 سوئد. « حزب دموکرات مسیحی»دولت را در این کشور در دست دارد یا 
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هایی با اعتقاداتی  ها و ملت های سکوالر مسیحی امروز بهترین ارتباطات دوستانه را با دولت ( دولت.
بلکه ، رستان و یهودیان رابطه دوستانه دارندپ بت، ها مخالف اعتقادات مسیحیت دارند. آنها نه تنها با الئیک

های اسالمی که سالیانه میلیاردها دالر صرف تبلیغ و دعوت به قرائت خود از اسالم  با متحّجرترین دولت
کیش خود که با  روابط بسیار خوبی دارند. این در حالی است که با کشورهای به ظاهر مسیحی هم، کنند می

 روابط خصمانه دارند!، ن مخالف هستندطلبانه آنا های سلطه سیاست
به راحتی اجازه فعالیت تبلیغی به پیروان سایر ادیان از جمله ، های اروپایی به ظاهر مسیحی ( دولت3

مراکز و موسسات تبلیغی ادیان مختلف در کشورهای اروپایی شاهد این ، دهند. وجود معابد اسالم می
منافع مادی و ملی آنان را به خطر نیندازد. مشهور است بعد از مدعا است. البته این آزادی تا آنجاست که 

های یکی از  ها عراق را اشغال کرده بودند و برخی افسران انگلیسی در خیابان جنگ جهانی که انگلیسی
پرسیدند ، آنان که از این صدا وحشت کرده بودند، ناگهان صدای اذان بلند شد، زدند شهرهای عراق قدم می

، ی چیست؟ وقتی برای آنان توضیح داده شد و مطمئن شدند که برای منافع آنان خطری ندارداین صدا برا
 خواهند اذان بگویند! گفتند هرچه قدر می

، کنند ای در جهان مبارزه می طلبانه طلب که با هر ندای استقالل های مستکبر و سلطه ( رهبران دولت0
شوند و  پیروان سایر ادیان از جمله مسلمانان حاضر می ای در مراسم مذهبی و عبادی اما بدون هیچ دغدغه

 گویند.  های دینی همچون عید فطر به آن تبریک می در مناسبت
انتقاد ، ( در برخی کشورهای اروپایی که انتقاد از برخی امور تاریخی همچون هلوکاست ممنوع است1

رهای مسیحیت همچون و هتک حرمت مقدسات مسیحیت و ترویج باورها و رفتارهای مخالف باو
 شود.  رو نمی های اروپایی و آمریکایی روبه همجنس بازی و... با هیچ واکنشی از جانب دولت

های اسالمی مانند  ترین دولت با متعصب، ( حتی رژیم غاصب اسرائیل که داعیه دینی هم دارد1
م الئیک سوریه که هیچ اما با رژی، روابط دوستانه یا دست کم غیرخصمانه دارد، های خلیج فارس دولت

 سر جنگ دارد. ، داعیه دینی ندارد
نه بدان جهت است که با اعتقادات آنان ، روشن است که مخالفت آنان با اسالم یا سایر ادیان، بنابراین

طلبانه آنان را به خطر انداخته است. مهم حفظ  باشد که اسالم منافع سلطه رو می بلکه از آن، ناسازگار است
مبارزه کرده و با هر ، با هر کس و هر گروهی که منافع آنان را تهدید کند، طلبانه آنان است. لذا سلطهمنافع 

کاری ندارند و دیگر ، کس یا هر گروهی که در خدمت منافع آنان باشد یا دست کم منافع آنان را تهدید نکند
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 مهم نیست آنان چه اعتقادی داشته باشند.

 در برابر اعتقادات دینیهای الحادی  . موضع دولت7-5

با مشرکان ، های ملحد امروز دارای اشتراکاتی از قبیل باور نداشتن به مبدأ و معاد اگرچه برخی دولت
های مسلمان نداشته و  ای با کشورها و ملت ها هیچ گونه رابطه خصمانه اما این دولت، صدر اسالم هستند

 عبارتند از:، تقادات اسالمی کاری ندارند. شواهد این ادعاها بویژه اع ندارند و با اعتقادات دینی سایر ملت
، ای با متدینان جهان اعم از مسیحیان رابطه بسیار خوب و دوستانه، های ملحد ( بسیاری از این دولت5

 مسلمانان و... دارند.
ده صاف کنند آنان جا رو است که فکر می از این، بویژه روحانیون آنها، ( مخالفت آنان با برخی ادیان.

 کن استعمار و استثمار هستند که البته این ادعا درباره برخی از مبّشران مسیحی ادعایی گزاف نیست.
های  های استعماری دولت با توجه به اشتراک منافع در مقابله با سیاست، های ملحد ( همین دولت3

و همچنان  استثمار کمک کرده های دینی و مردمی برای مقابله با استعمار و به بسیاری از انقالب، مستکبر
 کنند. کمک می

حتی اگر این باورها به ، جنگیدند مشرکان صدر اسالم برای مبارزه با باورهای توحیدی می، بنابراین
های  بویژه دولت، های مشرک و ملحد زمان ما اما برخی دولت، ظاهر با منافع آنان مشکلی هم نداشت

بلکه همه تالش آنان دفاع از ، مله باورهای توحیدی اسالم ندارندکاری به باورهای دیگران از ج، انقالبی
های مستکبر است. هرچند باورهای توحیدی  طلبانه دولت های سلطه هویت و منافع خود در برابر سیاست

حتی وقتی از نگاه ضد ظلم و ضد سلطه اسالم ، اما با این باورها سرجنگ هم ندارند، پذیرند اسالم را نمی
گاه می های انقالبی غیر دینی  گشایند. در مواردی این دولت زبان به تعریف و تمجید از آن می، ندشو آ

 های اروپایی به ظاهر مسیحی دارند. )مشرک و ملحد( روابط بهتری با روحانیون مسیحی از دولت

 گیری . نتیجه8

ام اسالمی به از سویی و ملزم بودن نظ، ها ( ضرورت ارتباط نظام اسالمی با دیگر جوامع و ملت5
الملل  روابط بین، کند نظام اسالمی را موظف می، های دینی معتبر انطباق همه قوانین و مقررات خود با آموزه

 ریزی کند. ها پی خود را بر پایه این آموزه
نسبت به اهل ، رغم همه نقدها و ایرادهایی که قرآن کریم آید که به ( هرچند از برخی آیات قرآن برمی.
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، شناسد و در مقابل خواند و به اصطالح آنها را به رسمّیت می آنها را به پذیرش مشترکات فرامی، دکتاب دار
دهد که صرف  برای مشرکان هیچ ارزش و اعتباری قائل نیست. اما بررسی همه جانبه آیات قرآن نشان می

از ارتباط نظام اسالمی با معیار عدم جو، پایبندی دولت یا ملتی به مبانی اعتقادی غیر اسالمی یا غیر دینی
روابط نظام ، ن نفی هرگونه سلطه کّفار بر مسلمانانیادیبلکه بر پایه اصل استوار و بن، آن دولت و ملت نیست

مجاز ، ها اعم از اهل کتاب و کافر که درصدد دشمنی و سلطه بر اّمت اسالمی نیستند اسالمی با همه دولت
 است.
رغم برخی اشتراکات ظاهری با اهل کتاب  ی و آمریکایی امروز بههای سکوالر اروپای ( سیاست دولت3

مبتنی بر منافع ملی و مادی ، صدر اسالم و حتی یدک کشیدن عنوان مسیحی از سوی برخی احزاب حاکم
، ها اصالت ندارد و برخی از این دولت، آنها بوده و دفاع از اعتقادات مسیحیت در سیاست خارجی آنها

های  تقابل نظام اسالمی با دولت، لذا، طلبانه نسبت به نظام اسالمی دارند سلطهرفتارهای خصمانه و 
 های قرآنی است. منطبق بر آموزه، سکوالر )ظاهرًا اهل کتاب( مستکبر

های انقالبی به ظاهر  دولت، ( برخالف مشرکان صدر اسالم که به مبارزه با توحید برخاسته بودند0
( تقابلی با باورها و اعتقادات توحیدی ندارند و آنچه برای آنان اصالت مشرک امروز)دست کم برخی از آنها

روابط دوستانه و بستن ، رو های استعماری است. از این دفاع از هویت خود و مقابله با سیاست، دارد
 های قرآنی نیست. مخالف آموزه، قراردادهای سیاسی و اقتصادی در جهت تأمین منافع نظام اسالمی
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