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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.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نظام اسالمی با نظامهای الحادی از منظر قرآن است .در این راستا و با روش توصیفی-
تحلیلی منظور از کافرانی که قرآن نسبت به ارتباط دوستانه با آنان هشدار داده مشخص و نتایج نشان داد که قرآن تنها از برقراری
هرگونه ارتباط دوستانه با کافرانی برحذر می دارد که مواضع خصمانه در برابر نظام اسالمی اتخاذ کرده و به اصطالح تحت عنوان
دشمن قرار میگیرند ،نه هر کسی که دی دگاهی غیر از دیدگاه و باور مسلمانان دارد .همچنین میان مشرکان صدر اسالم که با
باورها و اعتقادات مسلمانان دشمنی داشتند ،با دولتهای ملحد غیردینی زمان ما که باورها و اعتقادات دینی را در روابط خود با
دیگران لحاظ نمیکنند ،تفاوت ماهوی وجود دارد .البته روشن است که هرگونه ارتباطی که منجر به سلطه بیگانگان (اعم از اهل
کتاب و مشرک) بر جامعه اسالمی شود ،ممنوع است.
واژههای کلیدی :نظام اسالمی ،ارتباط با کافر ،اهل کتاب ،مشرکان ،قرآن ،دولتهای الحادی.

 .5تاریخ دریافت 5311/20/21 :؛ تاریخ پذیرش5022/2./52 :
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 .0مقدمه

نیازهای مادی انسانها در دنیای کنونی از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ کشور و ملتی بدون
ارتباط با دیگر جوامع و ملتها ،نمی تواند همه نیازهای خود را برطرف کرده و منافع مادی خود را تأمین
نماید ،حتی منزوی ترین جوامع هم نیاز به ارتباط با دیگران دارند ،در واقع تداوم و بالندگی اقتصاد و نظام
معیشت بشر ،نیازمند ای ن روابط است .نظام اسالمی هم از این قاعده مستثنی نیست .امام خمینی به عنوان
معیار و بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ،نه تنها ارتباط با سایر کشورها را الزم و عاقالنه میدانستند ،بلکه
بر تحکیم روابط تأکید میکردند (امام خمینی :5301 ،ج ،1ص302؛ ج ،51ص .)053رهبر معظم
انقالب نیز به عنوان سکاندار انقالب اسالمی در مناسبتهای مختلف ،ضرورت ارتباط با دیگر دولتها را
بر پایه سه اصل «عزت ،حکمت و مصلحت» بیان فرمودند.
نگاهی به آیات قرآن از این واقعیت پرده برمیدارد که بهرغم همه نقدها و ایرادهایی که قرآن کریم،
نسبت به اهل کتاب دارد ،مسلمانان را از برقراری رابطه با آنان منع نکرده ،بلکه در آیاتی آنها را به پذیرش
مشترکات فراخوانده و به عبارت دیگر ،اهل کتاب را به رسمیت شناخته است .اما در مقابل ،نه تنها
مسلمانان را از ارتباط با مشرکان برحذر داشته است ،بلکه در شرایطی برای آنان حق حیات قائل نشده و به
اصطالح آنان را به رسمیت نمیشناسد .با توجه به این واقعیت ،گاهی این سوال در پایگاهها و شبکههای
اجتماعی مطرح میشود که چرا جمهوری اسالمی که مدعی است سیاستهای داخلی و روابط خارجی
خود را بر پایه معیارهای اسالمی بنا نهاده ،با کشورهای ضد دین یا به تعبیر دیگر مشرک ،ارتباط دوستانه
داشته ،اما با کشورهای مسیحی و یا حتی برخی کشورهای مسلمان روابطی خصمانه دارد.
 .2پیشینه پژوهش

با توجه به نوپدید بودن موضوع رابطه نظام اسالمی با نظامهای الحادی ،این موضوع به ندرت در
کتابها و مقاالت مورد مطالعه قرار گرفته است .البته در خالل بحث از رابطه نظام اسالمی با کافران (اهل
کتاب) اشاراتی گذرا به این موضوع شده است .آیتالله جوادی آملی در کتاب روابط بینالملل در اسالم،
برخی از زوایای این بحث را مورد بررسی عالمانه قرار دادهاند .ایشان همچنین در مقاله «اصول حاکم بر
روابط بینالملل نظام اسالمی» ،این اصول را بر پایه قرآن و روایات تبیین کردهاند.
ستوده آرانی نیز در مقاله «روابط بینالملل متعالیه» تالش کرده تا روابط بینالملل متعالیه را با توجه به
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منابع و مبانی ،کارگزاران ،ساختارها و اهداف و غایت آن تبیین کند.
همچنین عیوضی در مقاله «انقالب اسالمی و کارآمدی سیاست نه شرقی نه غربی» ،بر نپذیرفتن سلطه
بیگانه و استحکام روابط با دولتهایی که قصد دخالت در امور داخلی ما را ندارند ،تاکید دارد.
 .3چارچوب نظری
ً
درباره روابط بینالملل دو نظریه کامال متفاوت وجود دارد :واقعگرایی (رئالیسم) و آرمانگرایی

(ایدئالیسم) .واقع گرایان بر این نظر هستند که پیگیری مبانی اخالق عمومی و مفاهیم انتزاعی در رفتار
ً
دولتها کاری بیهوده بوده و اساسا اخالقگرایی و باید و نبایدهای اخالقی در روابط بین دولتها جایگاهی
ندارد (مورگنتا :5331 ،ص .)51در مقابل اندیشة رئالیستی ،اندیشة آرمانگرایی یا ایدهآلیسم وجود دارد.
ایدهآلیستها امور و روابط بینالملل را بر مبنای اخالق ،عدالت ،اعتماد و تعهد در نظر میگیرند .به اعتقاد
آنان ،سیاستمدار باید مطابق آرمانها یا اصول متعالی عمل کند (آقابخشی و افشاریراد :5301 ،ص.)515
نگرش اسالم به روابط بینالملل ،متأثر از نوع نگاه آن به ماهیت انسان و غایات وجودی او است .از نظر
آموزههای اسالمی ،انسان دارای دو ُبعد است که بخشی ریشه در ُملک و بخش دیگر در ملکوت ریشه دارد.

ُبعد ُملکی انسان بیانگر ماهیت مادی ،حیوانی و غریزی اوست ،در حالی که ُبعد ملکوتی او نشان از جنبه
روحانی و الهی دارد ،و همین روح الهی است که شخصیت حقیقی او را میسازد .بنابراین ،نظام اسالمی
در همه فعالیت های خود از جمله روابط خارجی اسالمی باید در جهت تأمین منافع ملی گام بردارد ،اما
منفعت از منظر اسالم ،شامل منافع مادی و معنوی میشود و از آنجا که عقل انسان توانایی درک تمام
جوانب سود و زیان را ندارد ،جهت تشخیص مصادیق منافع باید به آموزههای قرآن و عترت مراجعه کنیم
(رک :امامی :5303 ،ص.).30
این جستار با روش توصیفی -تحلیلی و با گردآوری اطالعات از منابع معتبر دینی و مطالعه دادههای
سیاست خارجی دولتهای غربی ،درپی پاسخ به این سوال است که دیدگاه قرآن درباره ارتباط دوستانه
نظام اسالمی با نظامهای الحادی چیست؟
پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که از نظر قرآن ،صرف پایبندی دولت یا ملتی به مبانی
اعتقادی غیر اسالمی یا غیر دینی ،معیار عدم جواز ارتباط نظام اسالمی با آن دولت و ملت نیست ،بلکه
معیار اصلی عدم جواز ارتباط ،سیاستهای خصمانه آن دولت است.
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اهمیت پاسخ به این سوال از آن جهت است که کسانی نظام اسالمی را متهم به نادیده گرفتن معیارهای
قرآنی در سیاست خارجی می کنند ،بویژه اینکه این اتهام پس از مطرح شدن پیمان  .1ساله ایران با چین
به صورت پررنگ تر مطرح شده است .لذا شایسته است روابط با کشورهای الئیک و ملحد مورد بررسی
قرار گیرد ،بویژه اینکه برخی از صاحبنظران به مبانی قرآنی این معاهده اشاره کردهاند.
 .0مفاهیم و اصطالحات
 .0-0نظام اسالمی

نظام اسالمی ،نظامی است که دغدغه انطباق با مضامین و آموزههای مستخرج از منابع دینی معتبر
ّ
دارد ،چه آن آموزهها از وحی و روایات معتبر به دست آمده باشد و یا مستند به عقل و ادله معتبر عقلی باشد
(ر.ک :واعظی :5313 ،ص00؛ جهان بزرگی :5310 ،ص532؛ امام خمینی :5310 ،ص.)01-05
بدیهی است هر نظامی که دارای این دو ویژگی نباشد ،مشروعیت ندارد ،اما در این جستار منظور از نظام
الحادی ،نظامی است که نه تنها دغدغه انطباق با آموزههای دینی ادیان آسمانی را ندارد ،بلکه بر پایه اصالت
ماده و نفی دین بنا شده است ،مانند نظامهای کمونیستی.
 .2-0کافر

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:
 )5اهل کتاب ،منظور از اهل کتاب کسانی است که مدعی داشتن کتاب آسمانی هستند و به رسالت
پیامبر اسالم(ص) ،ایمان نیاوردهاند ،مانند یهود و نصارا.
ّ
ّ
اهل کتاب از نظر رابطه با مسلمانان به دو گروه کفار حربی و ذمی تقسیم میشوند.
ّ
کافر یا کفار ّذمی فرد یا افرادی از اهل کتاب است که در نتیجه قراردادی که بین آنان و مسلمانان برقرار
میشود ،باید مبالغی به مسلمانان تحت عنوان جز یه بپردازند و در مقابل ،حکومت اسالمی حفظ امنیت،
ناموس ،جان ،مال و آبروی آنان را به عهده میگیرد .البته روشن است که اعتبار این قرارداد به عمل کافران به
شرایط ّذمه بستگی دارد.
کافر حربی شامل آن عده از اهل کتاب است که آماده جنگ با مسلمانان هستند و نیز شامل کسانی از
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اهل کتاب که پیمانی (عقد ّذمه) با مسلمانان نبسته ،ولی جنگ هم ندارند ،میشود .بنابراین ،کافر حربی
عبارت است از کسانی که مسلمانان هیچ گونه تعهدی در برابر آنان ندارند و آنان نیز هیچ گونه تعهدی در
برابر مسلمانان ندارند ،چه اعالن جنگ در برابر مسلمانان کرده باشند و چه جنگی با مسلمانان نداشته
باشند.

5

 ).مشرك ،گرچه از نظر لغوی بر هر کسی که در عمل یا سخن یا باور برای خداوند شریك قرار دهد،
اطالق میشود ،مانند بتپرستان ،ستارهپرستان و نیز بعضی از اهل کتاب که برای خدا یار و همکار و فرزند
قائل شدهاند ،اما در اصطالح قرآن عبارت است از کسانی که آفریدههای خدا را در کنار پروردگار یا با نفی
او میپرستند.
 ) 3کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد ،مانند مجوس و مانو یه (شهرستانی،
5313ق :ج ،5ص.)03
 ) 0کسانی که کتاب آسمانی نداشته و احتمال داشتن کتاب هم برای آنان نمیرود ،ولی حدود و احکام
دارند ،مانند (صابئه) (شهرستانی5313 ،ق :ج ،5ص.).55
 .5دیدگاه قرآن درباره اهل کتاب

 )5قرآن بهرغم دعوت اهل کتاب به پذیرش اسالم ،با جدا کردن صف آنان از بتپرستان ،اصل دین،
ْ
ْ
ً
ْ
کتاب آسمانی و برخی باورهای آنان را تأیید میکند« :ن ازل علیك ال ِکتاب ِبالحق ُمصدقا ِلما بین یدی ِه وأنزل
ُْ ْ ْ
ْ
اْ
اب
التوراة واإلن ِجیل» (آل عمران )3 ،و در آیهای دیگر آنان را به باور مشترک دعوت مینماید« :قل یا أهل ال ِکت ِ
ا
ُْ
ا ْ
ً
ا
ْ ُ ْ ً ْ ً ْ ُ
ْ
ُْ
ُْ
ون الل ِه ف ِإن
تعالوا ِإلی ک ِلم ٍة سو ٍاء بیننا و بینکم أال نعبد ِإال الله وال نش ِرك ِب ِه شیئا وال یت ِخذ بعضنا بعضا أربابا ِمن د ِ
ا ُ ُ ْ ُ
تول ْوا فقولوا اشهدوا ِبأ انا ُم ْس ِل ُمون» (آل عمران .) 10 ،دعوت از اهل کتاب به گفتگو بر پایه توحید از آن رو
است که این موضوع مورد قبول دو طرف ،میتواند مبنایی برای شروع گفتگو باشد و همزیستی مسلمانان با
 .5اگرچه اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسالمی ایران ،تعهد مالی تحت عنوان جزیه ندارند ،اما از آنجا که آنها نه تنها همانند
شهروندان مسلمان ،متعهد به پرداخت مالیات ،عوارض و سایر تعهدات مالی هستند ،بلکه سایر وظائفی را که شهروندان
مسلمان بر عهده دارند ،از قبیل انجام خدمت نظام وظیفه ،دفاع از کشور در برابر تهدیدات خارجی و ...را نیز آنها بر عهده
دارند .در مقابل دولت جمهوری اسالمی افزون بر حفظ امنیت ،ناموس ،جان ،مال و آبروی آنها ،حقوقی فراتر از اهل ّذمه
برای آنها قائل است .لذا آنها در مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسالمی نماینده دارند.
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اهل کتاب براساس آن استوار گردد (ر.ک :فضلالله5051 ،ق :ج ،5ص5.5؛ مدرسی5051 ،ق :ج،5
ص102؛ صادقی تهرانی5021 ،ق :ج.)505 ،1
 ).با جدا کردن صف حقجویان از گمراهان اهل کتاب ،ایمان و صفات نیک دستهای را میستاید و
کفر ،عناد و صفات زشت گروهی دیگر را نکوهش میکند و گروهی از آنان را مومن میداند (آل عمران،
 5،)552کسانی از آنان را که عبادت میکنند ،به خدا و آخرت باور دارند ،امر به معروف و نهی از منکر کرده
و به سوی خوبیها شتاب میکنند ،با دیگر افراد اهل کتاب که دارای این ویژگیها نیستند ،یکسان نمیداند

(آل عمران550-553 ،؛ بقره ..)5.5 ،برخی از آنان را دارای آنچنان درجهای از امانتداری میداند که اگر
ثروت هنگفتی به آنان سپرده شود ،در آن خیانت نمیکنند (آل عمران 3.)31 ،در آیات دیگری هم به برخی

از این ویژگیها اشاره کرده ،آن گروه از اهل کتاب را که به این ارزشها باور داشته و در رفتار خود رعایت
میکنند ،مورد ستایش قرار میدهد (آل عمران511 ،11 ،؛ مائده11 ،1 ،؛ رعد31 ،؛ قصص1. ،؛
عنکبوت.)03 -01 ،
 )3بهرغم اینکه امپراطوری روم همانند امپراطوری ایران ،از دشمنان مسلمانان محسوب شده و بعدها با
اسالم وارد درگیری میشود ،ولی قرآن ،مومنان را به خاطر شکست آنان دلداری داده ،به آنان وعده پیروزی

میدهد (روم 4.)5 ،بسیاری از مفسران ،شادی مومنان از پیروزی اهل کتاب بر مجوسیان را به خاطر شادی
آنان از غلبه خداپرستی بر شرك میدانند (طبری505. ،ق :ج ،.5ص5.؛ طبرسی5333 ،ق :ج،0
ص012؛ آلوسی5051 ،ق :ج ،55ص.2؛ مکارم شیرازی :5335 ،ج ،51ص.)313
ُ ُ ْ
ُ ا
ٌّ
ْ ُ ا ُ ا ُ
 )0غذای آنها را بر مسلمانان حالل میشمارد« :الی ْوم أ ِحل لک ُم الطیبات و طعام ال ِذین أوتوا ال ِکتاب ِحل
ُ ْ

ْ

ْ

ُ

ْ
ْ
اب لکان خی ًرا ل ُه ْم ِم ْن ُه ُم ال ُم ْؤ ِم ُنون وأ ْکث ُر ُه ُم الف ِاسقون» (آل عمران.)552 ،
...« .5ولو آمن أهل ال ِکت ِ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ا
ا
ا
ُ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ْ ُ
ْ
ُ ْ ْ
« ..لی ُسوا سو ًاء م ْن أ ْهل الکت ا
ُْ
ُُ
ْ
وف و ی ْنه ْون
ات الل ِه آناء اللی ِل وهم یسجدون* یؤ ِمنون ِبالل ِه والی ِوم ِ
اب أمة ق ِائمة یتلون آی ِ
اآلخ ِر و یأمرون ِبالمعر ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ
ُ
ْ
ا
ْ
ُ
ُ
ُْْ
ْ
ُ
ا
ا
ُ
ُ
ات وأول ِئك ِمن الص ِال ِحین» (آل عمران)550 -553 ،؛ «ال ِذین آتیناهم ال ِکتاب یتلونه حق ِتالو ِت ِه أول ِئك
ع ِن المنک ِر و یس ِارعون ِفی الخیر ِ
ُ
ْ
ُْ
ی ْؤ ِم ُنون ِب ِه وم ْن یکف ْر ِب ِه فأول ِئك ُه ُم الخ ِاس ُرون» (بقره.)5.5 ،
ْ ْ
ْ ْ
ُ
ْ ْ ْ
ا
اب م ْن ِإن تأم ْن ُه ِب ِق ْنط ٍار یؤد ِه ِإلیك و ِم ْن ُه ْم م ْن ِإن تأم ْن ُه ِب ِدین ٍار ال یؤد ِه ِإلیك ِإال ما ُد ْمت علی ِه ق ِائ ًما ذ ِلك ِبأن ُه ْم قالوا لیس علینا
« .3و ِمن أه ِل ال ِکت ِ
ا ْ
ٌ ُ ُ
ِفی اْلمیین س ِبیل و یقولون علی الل ِه الک ِذب و ُه ْم ی ْعل ُمون» (آل عمران.)31 ،
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُّ ُ
اْلرض و ُه ْم م ْن ب ْعد غلبه ْم سی ْغل ُبون* فی ب ْضع سنین ل اله ْ
ْ
اْلم ُر ِم ْن ق ْبل و ِم ْن ب ْعد و ی ْوم ِئ ٍذ یفر ُح ال ُم ْؤ ِم ُنون*
ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
« .4الم* اغ ِلب ِت الروم* ِفی أدنی ْ ِ
ِبن ْص ِر الل ِه ی ْن ُص ُر م ْن یش ُاء و ُهو الع ِز ی ُز االر ِحی ُم» (روم.)1-5 ،
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ٌّ
ُ
ُ
ّ
لک ْم و طع ُامک ْم ِحل ل ُه ْم( »...مائده ،)1 ،چه مطابق دیدگاه اهل سنت ،مراد از طعام را هرگونه ماده غذایی

بدانیم یا بر پایه دیدگاه فقهای شیعه ،منظور از طعام در این آیه را غیر ذبیحه اهل کتاب بدانیم (ر.ک :مکارم

شیرازی :5335 ،ج ،0ص ،).33به هر حال این آیه نوعی از رابطه با اهل کتاب را مجاز میشمارد.
ُ ُ ْ
ا
ْ
ُ
ُ
ُْ ْ
ُْْ
ات وال ُم ْحصنات ِمن ال ِذین أوتوا ال ِکتاب
 )1ازدواج با آنان را جایز میشمارد...« :المحصنات ِمن المؤ ِمن ِ
ُُ ُ ُ
ُ
ُْ
ْ
ُ
ْ
وه ان أ ُجور ُه ان ُم ْح ِص ِنین غیر ُمس ِاف ِحین وال ُم ات ِخ ِذی أخد ٍان وم ْن یکف ْر ِباإلیم ِان فقد ح ِبط عمل ُه
ِم ْن ق ْب ِلک ْم ِإذا آتیتم
ْ
ُ
اآلخر ِة ِمن الخ ِاس ِرین» (مائده .)1 ،روشن است که ازدواج با اهل کتاب ،دارای محدودیتها و
وهو ِفی ِ
شرایطی است که در این مجال فرصت طرح آنها نیست.
ْ ُ ا ا
ا ا
ُ ُ ْ ْ
اب ِإال ِبال ِتی ِهی أحسن ِإال ال ِذین
 )1به جدال احسن با
اهل کتاب ُتوصیه میکند« :وال تج ِادلوا أهل ال ِکت ِ
ُ
ا
ُ ُ
ُ
ُ
ٌ
ْ
ظل ُموا ِم ْن ُه ْم وقولوا آم انا ِبال ِذی أ ِنزل ِإل ْینا وأ ِنزل ِإل ْیک ْم و ِإل ُهنا و ِإل ُهک ْم و ِاحد و نح ُن ل ُه ُم ْس ِل ُمون» (عنکبوت.)01 ،
البته این بدان معنی نیست که قرآن همه دیدگاهها و باورهای آنان را به ّ
رسمیت میشناسد .قرآن در آیات
متعددی آنان را از غلو در دین (مائده ،)33 ،و نیز غلو درباره عیسی(ع) و مریم(س) بازمیدارد (نساء،)535 ،
یهودیان را به علت باور به الوهیت ُعزیر (توبه )32 ،و مسیحیان را به خاطر باور به عقیده شرکآلود الوهیت
مسیح ،تکفیر میکند (مائده .)3. ،بر نفی الوهیت عیسی(ع) و بشر بودن او و مادرش استدالل مینماید
(مائده ،)31 ،نظر آنان را درباره به صلیب کشیده شدن عیسی(ع) گمانی بیش نمیداند (نساء.)513 ،

ّ
رسمیت
بنابراین ،روشن است قرآن اصل دین اهل کتاب و برخی باورها و رفتارهای آنان را به
ً
میشناسد .بدیهی است که از نگاه قرآن ،این تأیید و تمجیدها مشروط به آن است که آنان واقعا به این
باورها معتقد و به این رفتارها پایبند بوده (مائده )11 ،و به راستی درپی اقامه آموزههای الهی تورات و انجیل

باشند( 5ر.ک :مرکز فرهنگ و معارف قرآن :530. ،ج ،1ص.)512
 .6دیدگاه قرآن درباره مشرکان

هرچند از نظر لغوی ،همه کسانی که از پرستش خدای واحد غافل ماندهاند و چیزها و یا کسانی
میپرستند یا برای خدا شریک قرار دادهاند ،مشرک هستند ،مانند آنان که برخی پیامبران را فرزند خدا
ُ
ُ ٌ ْ
ُ ْ
ْ اُ ْ ُ ْ اْ
نجیل وما أ ِنزل ِإلی ِهم من ارب ِه ْم ْلکلوا ِمن ف ْو ِق ِه ْم و ِمن ت ْح ِت أ ْر ُج ِل ِهم م ْن ُه ْم أ امة ُّمقت ِصد ٌة وک ِثی ٌر م ْن ُه ْم ساء ما
« .5ول ُو أنهم أقاموا التوراة و ِاإل ِ
ی ْعملون» (مائده.)11 ،
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ُ
ْ
ا
ا
ْ
ْ ُ ُ ُ
ود عز ی ٌر ْاب ُن الل ِه وقال ِت االنصاری الم ِسی ُح ْاب ُن الل ِه ذ ِلك ق ْول ُه ْم ِبأفو ِاه ِه ْم یض ِاه ُئون ق ْول
میدانستند« :وقال ِت الیه
ا
ُ
ُ ُ اُ ا ْ ُ
ال ِذین کف ُروا ِم ْن ق ْبل قاتلهم الله أنی یؤفکون» (توبه ،)32 ،اما از آنجا که قرآن واژه مشرک را در برابر اهل
کتاب قرار میدهد ،در کاربرد قرآنی ،این واژه تنها بر کسانی اطالق میشود که چیزهایی را به عنوان خدا

پرستش میکنند و دارای کتاب آسمانی و شریعت وحیانی نیستند (ر.ک :راغب اصفهانی505. ،ق:

ص ،)013مانند آنان که چیزهایی از سنگ ،چوب ،گل و ...میساختند و میپرستیدند 5 ،یا ماه و خورشید
را پرستش میکردند .،یا حیواناتی مثل گاو را خدای خود میدانستند 3،یا جنها را میپرستیدند.

4

از آنجا که از نظر قرآن کریم مسأله توحید و یگانگی خدا از اهمیت ویژهای برخوردار است ،با کسانی
که این اصل را نادیده گرفته و یا حتی به گونهای از اهمیت آن کاستهاند ،به شدت به مبارزه برخاسته و به
ابطال عقائد آنان پرداخته و در آیات متعددی ،وضعیت و ویژگیهای آنان را تبیین کرده است .برخی از آنها
عبارتند از:

 )5شرک را افترا بر خداوند ،گناهی بزرگ و ظلمی آشکار میداند.1
 ).در آیات متعدد ،شرک را گناهی غیرقابل بخشش میشمارد.6
 )3به همه مشرکان بدون استثناء وعده عذاب میدهد.7

 )0حکم به نجاست مشرکان و دستور اخراج آنان از سرزمین اسالمی میدهد.8
ُ
ْ
ا ُ ا ْ
التم ِاثیل ال ِتی أن ُت ْم لها ع ِاکفون» (انبیاء.)1. ،
ْلبی ِه وق ْو ِم ِه ما ه ِذ ِه
ِ « .5إذ قال ِ
ا ا
ْ
ْ
ا
ا
ا ُ
« ..و ِم ْن آی ِات ِه اللیل و االنه ُار والش ْم ُس والقم ُر ال ت ْس ُج ُدوا ِللش ْم ِس وال ِللقم ِر و ْاس ُج ُدوا ِلل ِه ال ِذی خلق ُه ان ِإ ْن ُک ْن ُت ْم ِإی ُاه ت ْع ُب ُدون» (فصلت.)33 ،
ُ
ُ
ْ
ُ
« .3فأخرج ل ُه ْم ِع ْجال جس ًدا ل ُه خو ٌار فقالوا هذا ِإل ُهک ْم و ِإل ُه ُموسی فن ِسی» (طه.)00 ،
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ ُ
ْ
ُ ُ
ُ
ً ا
ْ ْ ُُ ْ
الء ِإیاک ْم کانوا ی ْع ُبدون* قالوا ُس ْبحانك أنت و ِلینا ِم ْن ُد ِون ِه ْم بل کانوا ی ْع ُبدون ال ِج ان أ کث ُر ُه ْم
الئک ِة أهؤ ِ
« .4و یوم یحشرهم ج ِمیعا ثم یقول ِللم ِ
ِب ِه ْم ُم ْؤ ِم ُنون» (سبأ.)05- 02 ،
ْ ْ ا
ْ
ْ
 ...« .1وم ْن یش ِرك ِبالل ِه فق ِد افتری ِإث ًما ع ِظی ًما» (نساء.)00 ،
ا ا
ْ ْ ا
ا ا
ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ِ ...« .6بإن الله ال یغ ِف ُر أن یشرك ِب ِه و یغ ِف ُر ما ُدون ذ ِلك ِلم ْن یش ُاء وم ْن یش ِرك ِبالل ِه فق ِد افتری ِإث ًما ع ِظی ًما» (نساء)00 ،؛ « ِإن الله ال یغ ِف ُر أن
ْ ْ ا
ْ
ا
ْ
یشرك ِب ِه و یغ ِف ُر ما ُدون ذ ِلك ِلم ْن یش ُاء وم ْن یش ِرك ِبالل ِه فق ْد ضل ضالال ب ِعی ًدا» (نساء.)551 ،
ُ
ْ
ُ ْ ْ ْ
ا ا
ْ ْ
اب وال ُمش ِر ِکین ِفی ن ِار جه انم خ ِال ِدین ِفیها أ ْول ِئك ُه ْم ش ُّر الب ِری ِة» (بینه)1 ،؛ این وعید در آیات دیگری
ِ « .7إن ال ِذین کفروا ِمن أه ِل ال ِکت ِ
هم آمده است (احزاب33 ،؛ فتح.)1 ،
ْ
ْ ُ ْ
ا
ا ْ ْ ُ
ْ ُْْ ً ْ ْ ُ ُ اُ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
« .8یا أیها ال ِذین آم ُنوا ِإنما ال ُمش ِرکون نج ٌس فال یقربوا المس ِجد الحرام بعد ع ِام ِهم هذا و ِإن ِخفتم عیلة فسوف یغ ِنیکم الله ِمن فض ِل ِه ِإن شاء
ا
ِإ ان الله ع ِلی ٌم ح ِکی ٌم» (توبه.).0 ،
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ّ
ٌ
 ) 1در آیاتی به پیامبر(ص) دستور اعراض و اعالم بیزاری از مشرکان میدهد« :وأذان من الل ِه ور ُس ِول ِه ِإلی
ا
ُ
ْ
ْ ا ّ
ْ ْ
ْ ْ اُ
ا ُ
ُ
اس ی ْوم الحج اْل کب ِر أن الله ب ِری ٌء من ال ُمش ِر ِکین ور ُسول ُه ف ِإن ت ْب ُت ْم ف ُهو خی ٌر لک ْم و ِإن تولی ُت ْم فاعل ُموا أنک ْم غی ُر
االن
ِ
ا
ّ
ُ ْ
ُْ
اب أ ِلی ٍم» (توبه3 ،550 ،؛ انعام51 ،31-30 ،521 ،؛ حجر10 ،؛ یونس،
مع ِج ِزی الل ِه و بش ِر ال ِذین کفروا ِبعذ ٍ
33؛ فصلت1 ،؛ هود.)10 ،

 )1دستور به برخورد شدید ،دستگیری و کشتن مشرکان میدهد.5

 ) 3مسلمان را به صراحت از ازدواج با مشرکان برحذر میدارد .و دستور به جدایی زنان مومن از مردان

مشرک میدهد.3

از ظاهر آیات یاد شده چنین برمی آید که قرآن برخالف اهل کتاب که برخی از باورها و رفتارهای آنان را
ّ
رسمیت میشناسد ،هیچ گونه شأن و جایگاهی برای مشرکان و باورهایشان قائل نیست .بنابراین،
به
مسلمانان به هیچ وجه حق برقراری ارتباط دوستانه با آنان را ندارند.
 .7ارتباط با کافران از نگاه قرآن

برای روشن شد موضع قرآن درباره ارتباط دوستانه با بیگانگان ،شایسته است افزون بر بازخوانی آیات
قرآن و دریافت علت اصلی روا بودن یا نبودن ارتباط با بیگانگان ،تفاوتهای اعتقادی و رفتاری اهل کتاب
و مشرکان صدر اسالم با دولتهای به ظاهر اهل کتاب و دولتهای مشرک امروزی مورد مطالعه دقیق قرار
ً
گیرد .به عبارت دیگر ،باید دید اگر قرآن ما را از ارتباط دوستانه با مشرکان منع کرده است ،اوال علت اصلی
ً
آن از نگاه قرآن چه بوده و ثانیا آیا دولتهای مشرک زمان ما دارای همان ویژگیهای مشرکان صدر اسالم
هستند یا اینکه هرچند عنوان مشرک بر هر دو صادق است ،اما با توجه به برخی ویژگیها ،تفاوت ماهوی
ْ ْ
ْ ُ ْ ْ ْ
ْ
ُ
ُّ ُ ُ ْ ُ ُ ُ ْ ْ
وه ْم و ْاق ُع ُد ْوا ل ُه ْم ُک ال م ْرصد فإن ت ُاب ْوا وأق ُام ْوا ا
اح ُص ُر ُ
الصالة وآت ُوا
« .5ف ِإذا انسلخ اْلش ُه ُر ال ُح ُر ُم فاق ُتلوا ال ُمش ِر ِکین حیث وجدتموهم وخذوهم و
ٍ ِ
ا ّ ُ
ُّ ْ
ا
الزکاة فخلوا س ِبیل ُه ْم ِإن الله غف ٌور ار ِحی ٌم» (توبه.)1 ،
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٌ
ٌ
ُ
ْ ُ
ٌ
ْ ُ
ُ
ات ح اتی ی ْؤ ِم ان وْلمة ُم ْؤ ِمنة خی ٌر ِم ْن ُمش ِرک ٍة ول ْو أعجب ْتک ْم وال ت ْن ِک ُحوا ال ُمش ِر ِکین ح اتی ی ْؤ ِم ُنوا ولع ْبد ُم ْؤ ِم ٌن خی ٌر ِم ْن
« ..وال تن ِکحوا المش ِرک ِ
ُ
ْ
ْ
ا
ا
ْ
ْ
ْ
ْ ُ
ْ ُ
ْ ُ
اس لعل ُه ْم یتذ اک ُرون» (بقره.)..5 ،
ُمش ِر ٍك ول ْو أعجبک ْم أول ِئك یدعون ِإلی االن ِار والل ُه یدعو ِإلی الج ان ِة والمغ ِفر ِة ِب ِإذ ِن ِه و یبی ُن آی ِات ِه ِل الن
ِ
ُ ْ
ا
ْ ُ ُ ا ا
ْ ُا
ُ
وه ان ُم ْؤمنات فال ت ْرج ُع ُ
الل ُه أ ْعل ُم بإیمانه ان فإ ْن عل ْم ُت ُم ُ
وه ان ِإلی الکف ِار ال
ات فامت ِحنوهن
« .3یا أیها ال ِذین آم ُنوا ِإذا جاءک ُم ال ُم ْؤ ِمنات ُمه
ِ ٍ
ِِ ِ ِ ِ ِ
اجر ٍ
ِ
ِ
ُُ ُ ُ
ُ
ْ
ُ ُ
وه ْم ما أ ْنف ُقوا وال ُجناح علی ُک ْم أ ْن ت ْنک ُح ُ
ُه ان ح ٌّل ل ُه ْم وال ُه ْم یح ُّلون ل ُه ان و ُآت ُ
وه ان أ ُجور ُه ان وال ت ْم ِسکوا ِب ِعص ِم الکو ِاف ِر و ْاسألوا
وه ان ِإذا آتیتم
ِ
ِ
ِ
ْ ْ ْ ُ
ا
ُ ُ ْ ا
ْ ُ
ُ
ُ
ما أنفق ُت ْم ولی ْسألوا ما أنفقوا ذ ِلک ْم حک ُم الل ِه ی ْحک ُم بینک ْم والل ُه ع ِلی ٌم ح ِکی ٌم» (ممتحنه.)52 ،
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پیدا کردهاند.
برای روشن شدن این ادعا توجه به چند مطلب مهم و اساسی الزم است:
 .0-7اصل بنیادین ارتباط مسلمانان با کفّار

یکی از اصول استوار و بنیادین قرآن ،نفی هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان است .این اصل بر تمامی
قوانی ن و قراردادها حاکم بوده و از آن با عنوان (قاعده نفی سبیل) یاد میشود .قرآن کریم در عین حال که
روابط مسلمانان با پیروان ادیان توحیدی و نیز کافران را امضاء میکند ،اما نه سلطهپذیری مسلمانان را
ْ
ا ْ
امضاء کرده و نه سلطهگری غیر مسلمانان را « ...و ل ْن ی ْجعل الل ُه ِللک ِاف ِرین علی ال ُم ْؤ ِم ِنین س ِبیال « ،»...و
ّ
خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلط نداده است» (نساء505 ،؛ ر.ک :جوادی آملی :5300 ،ص531؛
 :5303ص .) 31-1اگرچه برخی در استنباط قاعده فقهی از این آیه برای منع رابطه استیالیی مسلمانان با
کافران تردید کردهاند (شیرخانی :5313 ،ص ،)00-.3اما روشن است که هرگونه رابطهای که عزت
ْ
ا ْ
ْ
مسلمانان را خدشهدار کند ،از نظر قرآن مردود است « ...و ِلل ِه ال ِع از ُة و ِلر ُس ِول ِه و ِلل ُم ْؤ ِم ِنین و ل ِک ان ال ُمن ِاف ِقین
الی ْعل ُمون»ّ « ،
عزت ،از ِآن خدا و پیامبر و مؤمنین است ،ولی منافقان نمیدانند» (منافقون .)0 ،اگر این
ارتباط به گونهای باشد که این تبعات و لوازم منفی را نداشته باشد ،چه حکمی دارد؟ در آغاز چنین به نظر
می رسد با توجه به آیاتی که پیش از این درباره نگاه قرآن به اهل کتاب و مشرکان ارائه شد ،ارتباط با اهل
کتاب به صورت محدود و با رعایت شرایط اشکال ندارد ،اما هرگونه ارتباط با مشرکان ممنوع است .با توجه
به آنچه گفته شد این سوال پیش میآید که چرا جمهوری اسالمی ایران با کشورهایی که اعتقاد به کتابهای
آسمانی دارند ،مانند دولتهای اروپایی و آمریکایی ،ارتباط خصمانه یا غیر دوستانه دارد ،اما با کشورهایی
که به ظاهر مشرک هستند ،مانند دولت چین ،کره شمالی ،کوبا ،نیکاراگوئه ،ونزوئال و حتی روسیه روابط
دوستانه دارد؟ مبنای اعتقادی و قرآنی ارتباطات جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها چیست؟
 .2-7معیار ارتباط با کافران از منظر قرآن

هرچند قرآن در آیات متعددی ،مسلمانان را از هرگونه ارتباط دوستانه با بیگانگان اعم از اهل کتاب و
مشرکان برحذر میدارد ،اما برخی قرائن و شواهد قرآنی حکایت از آن دارد که مسلمانان تنها از برقراری
مناسبات دوستانه با آن دسته از بیگانگانی منع شده اند که در برابر مسلمانان سیاستی خصمانه اتخاذ کرده و
درصدد تحمیل سلطه اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی بر مسلمانان هستند و به اصطالح تحت عنوان دشمن قرار
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میگیرند ،اما از ارتباط دوستانه و منصفانه با آن دسته از بیگانگان که در برابر مسلمانان رویکرد خصمانه
نداشته و درپی سلطه بر مسلمانان نیستند ،منع نشدهاند .روشن است که منظور از این بیگانگان کسانی
هستند که تنها با مسلمانان اختالف عقیده دارند ،اما این اختالف در باور را دستمایه دشمنی قرار ندادهاند.
شواهد این دیدگاه عبارتند از:
ا
ْ
ُ
ْ ُُ ا
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
الل ُه عن الذین ل ْم یقاتلوک ْم فی الدین ول ْم یخر ُجوکم من دیارک ْم أن تب ُّر ُ
وه ْم وتق ِسطوا ِإلی ِه ْم
الف) «ال ینهاکم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ُ
ا
ْ ْ
ا ا
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ا
ْ
ِإن الله ی ِح ُّب ال ُمق ِس ِطین؛ ِإنما ینهاک ُم الل ُه عن ال ِذین قاتلوک ْم ِفی الدین وأخر ُجوک ْم ِم ْن ِدی ِارک ْم وظاه ُروا علی
ِ
ا ُ
ا
ِا
ْ
ُ
ِإخر ِاجک ْم أ ْن تول ْو ُه ْم وم ْن یتول ُه ْم فأول ِئك ُه ُم الظ ِال ُمون» (ممتحنه .)1-0 ،سیاق و محتوای آیه درباره مشرکینی

است که نقض عهد کردند و در برابر مسلمانان سیاست خصمانه اتخاذ کردند ،نه هر مشرکی (رک :سید

قطب5303 ،ق :ج ،3ص5112؛ مکارم شیرازی :5335 ،ج ،.0ص35؛ جوادی آملی :5300 ،ص.)531
ب) اگر به کشتن و اخراج مشرکان از سرزمین وحی دستور میدهد ،برای آن است که آنان نیز درصدد
ْ
اً ْ ْ ا ّ
ُ ْ ْ ْ
اً
ُ ُ
مبارزه و کشتن مسلمانان هستند...« :وق ِاتلوا ال ُمش ِر ِکین کآفة کما یق ِاتلونک ْم کآفة واعل ُموا أن الله مع ال ُم ات ِقین»
(توبه ،)31 ،یا در آیهای دیگر دستور میدهد برای پایان دادن به فتنه ،با آنان بجنگید و اگر دست برداشتند
ا
ّ
ْ
ٌ ُ
ُ
ُْ
شما هم از آنان دست بردارید« :وقات ُل ُ
وه ْم ح اتی ال تکون ِف ْتنة و یکون الدی ُن ِلل ِه ف ِإ ِن انتهوا فال عدوان ِإال علی
ِ
ا
الظ ِال ِمین» (بقره .)513 ،به عبارت دیگر ،اینجا سخن از مقابله با دشمن است ،نه با مشرک ،به اصطالح
عنوان مشرک عنوان مشیر میباشد.
ج) قرآن به رغم همه احترامی که برای بخشی از اعتقادات اهل کتاب قائل است و از برخی رفتارهای
آنان ستایش میکند ،به جنگ با آن دسته از اهل کتاب که برخورد خصمانه با مسلمانان دارند ،فرمان داده
ْ
ُ
ُ ا
ا
ا
ْ ُ
ْ ْ
اآلخ ِر وال یحر ُمون ما ح ارم الل ُه ور ُسول ُه وال ی ِدی ُنون ِدین الحق ِمن
است« :ق ِاتلوا ال ِذین ال یؤ ِمنون ِبالل ِه وال ِبالی ِوم ِ
ُ ْ
ُ ُ ْ
ا
ال ِذین أوتوا ال ِکتاب ح اتی ی ْعطوا ال ِج ْز یة ع ْن ی ٍد و ُه ْم ص ِاغ ُرون» (توبه.).1 ،
به این ترتیب افراد غیر مسلمان به دو گروه تقسیم میشوند :گروهی که در مقابل مسلمین ایستاده و به
روی آنها شمشیر کشیدند ،و آنها را از خانه و کاشانهشان به اجبار بیرون کردند ،و خالصه عداوت و دشمنی
خود را با اسالم و مسلمین در گفتار و عمل آشکارا نشان دادند ،تکلیف مسلمانان این است که هرگونه
مراوده با این گروه را قطع کنند ،و از هرگونه پیوند محبت و دوستی خودداری نمایند که مصداق روشن آن
ً
ً
مشرکان مکه ،مخصوصا سران قریش بودند .گروهی رسما دست به این کار زدند و گروهی دیگر نیز آنها را
یاری کردند .اما دسته دیگری بودند که در عین کفر و شرك ،کاری به مسلمانان نداشتند ،نه عداوت
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میورزیدند ،نه با آنها پیکار میکردند ،و نه اقدام به بیرون راندنشان از شهر و دیارشان نمودند ،حتی گروهی
از آنها پیمان ترك مخاصمه با مسلمانان بسته بودند .نیکی کردن با این دسته و اظهار محبت با آنها بیمانع
بود ،و اگر معاهدهای با آنها بسته بودند ،بای د به آن وفا کنند و در اجرای عدالت بکوشند (مکارم شیرازی،
 :5335ج ،.0ص.)35
بنابراین ،آنچه در ارتباطات و دوستی مسلمانان با دیگر ملتها باید مد نظر باشد ،مقابله با سیاستهای
خصمانه ،توطئهگرانه و مشیء ستمگرانه و تجاوزکارانه آنها است ،نه صرف باورهای آنان .به عبارت دیگر،
صرف بیگانه بودن یا حتی کافر بودن ،علت مقابله و جنگ و نداشتن رابطه دوستانه با آنان نیست ،بلکه
علت دشمنی آنان است.
 .3-7ویژگی اهل کتاب و مشرکان صدر اسالم

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد ،این است که بهرغم برخی اشتراکات عقیدتی بین سران اهل
کتاب و مشرکین زمان صدر اسالم با دولتهای اهل کتاب و ملحد امروز ،این دو با هم تفاوت اساسی
دارند .دعوای سران اهل کتاب و مشرکان صدر اسالم ،دعوای اعتقادی بود ،یعنی آنان خود را پرچمدار دفاع
از باورهای خود می دانستند و مخالفت آنان با اسالم بیش از آنکه دعوی بر سر منافع مادی باشد ،بر سر
دفاع از باورهای خود بود .ا لبته این بدان معنی نیست که اهل کتاب و مشرکان بویژه سران آنان از رهگذر
باورهای اعتقادی ،به فکر منافع مادی خود نبودند ،بلکه سخن آن است که دفاع از باورهای خود برای آنان
اصالت داشت .شواهد فراوانی بر این ادعا وجود دارد:
 )5مشرکان مکه در آغاز دعوت پیامبر(ص) برای دست کشیدن آن حضرت از ادعای خود ،حاضر بودند
سیادت آن حضرت را بپذیرند و همه گونه امکانات مادی برای وی فراهم کنند و در مقابل از پیامبر(ص)
میخواستند دست از دعوت خود به توحید و رد بتپرستی بردارد (قمی :5313 ،ج ،.ص..1؛ سید
قطب5303 ،ق :ج ،1ص3112؛ مکارم شیرازی :5335 ،ج ،51ص.).50
 ).مشرکان مکه اجازه مخالفت با بتپرستی را به کسی نمیدادند ،حتی اگر این مخالفت ،به ظاهر با
منافع مادی آنان در تعارص نبود .به عنوان نمونه ،آنان بالل را برای برگشتن از دیدگاه توحیدی خود تحت
شدیدترین شکنجهها قرار میدادند و حاضر بودند برای پاسداشت باورهای شرکآلود خود ،به جنگ با
مسلمانان برخیزند و در این راه نه تنها اموال خود را بدهند ،بلکه جان خود را هم به خطر بیندازند .شاید
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گفته شود آنان به این دلیل به مخالفت با اسالم و دفاع از بتپرستی پرداخته بودند که اسالم منافع آنان را به
خطر انداخته بود ،هرچند این احتمال وجود دارد ،اما اگر آنان تنها به فکر منافع مادی خود بودند ،راههای
بهتری برای حفظ این منافع مادی وجود داشت ،بویژه پس از اینکه اسالم به اوج قدرت و عظمت خود
رسیده بود.
اگرچه بحث در این جستار درباره ارتباط نظام اسالمی با دولتهای ملحد بوده و مشرکان مکه در زمان
صدر اسالم ،دولت به حساب نمیآمدند ،اما از آنجا که مشرکان صدر اسالم ،گروهی خارج از قلمرو
حکومت اسالمی بودند ،چگونگی ارتباط با آنها بر ارتباط نظام اسالمی با دولتهای مشرک معاصر قابل
انطباق است.
 )3سران مسیحی نجران برای دفاع از اعتقادات خود به مناظره با پیامبر(ص) پرداختند و آنگاه که موفق
به غلبه بر پیامبر(ص) نشدند ،حاضر نبودند معاهده تحقیرآمیز دادن جزیه را بپذیرند ،اما دست از اعتقادات
خود بر ندارند! به عبارت دیگر ،حاضر بودند برای حفظ باورهای خود ،گاهی دست از منافع مادی خود
بردارند.
 .0-7تفاوت دولتهای اروپایی کنونی با مسیحیان صدر اسالم

امروزه دولتهای سکوالر اروپایی به ظاهر مسیحی که همکیش اهل کتاب صدر اسالم هستند و برخی

از احزاب آنها حتی نام مسیحی را یدک میکشند 5 ،به هیچ وجه خود را متعهد به دفاع از باورهای مسیحیان
نمیدانند .به عبارت دیگر ،دولتهای ایدئولوژیک نیستند و اگر گاهی در مراسم کلیسا شرکت کرده و به
کلیساها کمک مالی میکنند یا به جهت برخی منافع مادی و یا برای جلب آرای عمومی است .برخی از
شواهد این ادعا نیز عبارتند از:

 )5در دوره معاصر ،بویژه پس از جنگ جهانی ،هیچ یک از دولتهای اروپایی به ظاهر مسیحی ،به
خاطر دفاع از باورهای مسیحیت ،منافع مادی خود را به خطر نینداخته و نمیاندازند.
 .5دموکراسی مسیحی ( )Christian democracyایدئولوژی سیاسی برخی احزاب غربی است که در قرن نوزدهم زیر نفوذ
آموزههای اجتماعی کاتولیک و همینطور نئوکالوینیسم پدیدار شد ،مانند «اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان» که رهبری
دولت را در این کشور در دست دارد یا «حزب دموکرات مسیحی» سوئد.
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 ).دولتهای سکوالر مسیحی امروز بهترین ارتباطات دوستانه را با دولتها و ملتهایی با اعتقاداتی
مخالف اعتقادات مسیحیت دارند .آنها نه تنها با الئیکها ،بتپرستان و یهودیان رابطه دوستانه دارند ،بلکه
ّ
با متحجرترین دولت های اسالمی که سالیانه میلیاردها دالر صرف تبلیغ و دعوت به قرائت خود از اسالم
میکنند ،روابط بسیار خوبی دارند .این در حالی است که با کشورهای به ظاهر مسیحی همکیش خود که با
سیاستهای سلطهطلبانه آنان مخالف هستند ،روابط خصمانه دارند!
 )3دولتهای اروپایی به ظاهر مسیحی ،به راحتی اجازه فعالیت تبلیغی به پیروان سایر ادیان از جمله
اسالم میدهند .وجود معابد ،مراکز و موسسات تبلیغی ادیان مختلف در کشورهای اروپایی شاهد این
مدعا است .البته این آزادی تا آنجاست که منافع مادی و ملی آنان را به خطر نیندازد .مشهور است بعد از
جنگ جهانی که انگلیسیها عراق را اشغال کرده بودند و برخی افسران انگلیسی در خیابانهای یکی از
شهرهای عراق قدم میزدند ،ناگهان صدای اذان بلند شد ،آنان که از این صدا وحشت کرده بودند ،پرسیدند
این صدا برا ی چیست؟ وقتی برای آنان توضیح داده شد و مطمئن شدند که برای منافع آنان خطری ندارد،
گفتند هرچه قدر میخواهند اذان بگویند!
 )0رهبران دولتهای مستکبر و سلطهطلب که با هر ندای استقاللطلبانهای در جهان مبارزه میکنند،
اما بدون هیچ دغدغهای در مراسم مذهبی و عبادی پیروان سایر ادیان از جمله مسلمانان حاضر میشوند و
در مناسبتهای دینی همچون عید فطر به آن تبریک میگویند.
 ) 1در برخی کشورهای اروپایی که انتقاد از برخی امور تاریخی همچون هلوکاست ممنوع است ،انتقاد
و هتک حرمت مقدسات مسیحیت و ترویج باورها و رفتارهای مخالف باورهای مسیحیت همچون
همجنس بازی و ...با هیچ واکنشی از جانب دولتهای اروپایی و آمریکایی روبهرو نمیشود.
 )1حتی رژیم غاصب اسرائیل که داعیه دینی هم دارد ،با متعصبترین دولتهای اسالمی مانند
دولتهای خلیج فارس ،روابط دوستانه یا دست کم غیرخصمانه دارد ،اما با رژیم الئیک سوریه که هیچ
داعیه دینی ندارد ،سر جنگ دارد.
بنابراین ،روشن است که مخالفت آنان با اسالم یا سایر ادیان ،نه بدان جهت است که با اعتقادات آنان
ناسازگار است ،بلکه از آنرو میباشد که اسالم منافع سلطهطلبانه آنان را به خطر انداخته است .مهم حفظ
منافع سلطهطلبانه آنان است .لذا ،با هر کس و هر گروهی که منافع آنان را تهدید کند ،مبارزه کرده و با هر
کس یا هر گروهی که در خدمت منافع آنان باشد یا دست کم منافع آنان را تهدید نکند ،کاری ندارند و دیگر
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مهم نیست آنان چه اعتقادی داشته باشند.
 .5-7موضع دولتهای الحادی در برابر اعتقادات دینی

اگرچه برخی دولت های ملحد امروز دارای اشتراکاتی از قبیل باور نداشتن به مبدأ و معاد ،با مشرکان
صدر اسالم هستند ،اما این دولتها هیچ گونه رابطه خصمانهای با کشورها و ملتهای مسلمان نداشته و
ندارند و با اعتقادات دینی سایر ملتها بویژه اعتقادات اسالمی کاری ندارند .شواهد این ادعا ،عبارتند از:
 )5بسیاری از این دولتهای ملحد ،رابطه بسیار خوب و دوستانهای با متدینان جهان اعم از مسیحیان،
مسلمانان و ...دارند.
 ).مخالفت آنان با برخی ادیان ،بویژه روحانیون آنها ،از اینرو است که فکر میکنند آنان جاده صاف
ّ
کن استعمار و استثمار هستند که البته این ادعا درباره برخی از مبشران مسیحی ادعایی گزاف نیست.
 )3همین دولتهای ملحد ،با توجه به اشتراک منافع در مقابله با سیاستهای استعماری دولتهای
مستکبر ،به بسیاری از انقالبهای دینی و مردمی برای مقابله با استعمار و استثمار کمک کرده و همچنان
کمک میکنند.
بنابراین ،مشرکان صدر اسالم برای مبارزه با باورهای توحیدی میجنگیدند ،حتی اگر این باورها به
ظاهر با منافع آنان مشکلی هم نداشت ،اما برخی دولتهای مشرک و ملحد زمان ما ،بویژه دولتهای
انقالبی ،کاری به باورهای دیگران از جمله باورهای توحیدی اسالم ندارند ،بلکه همه تالش آنان دفاع از
هویت و منافع خود در برابر سیاستهای سلطهطلبانه دولتهای مستکبر است .هرچند باورهای توحیدی
اسالم را نمیپذیرند ،اما با این باورها سرجنگ هم ندارند ،حتی وقتی از نگاه ضد ظلم و ضد سلطه اسالم
آگاه میشوند ،زبان به تعریف و تمجید از آن میگشایند .در مواردی این دولتهای انقالبی غیر دینی
(مشرک و ملحد) روابط بهتری با روحانیون مسیحی از دولتهای اروپایی به ظاهر مسیحی دارند.
 .8نتیجهگیری

 )5ضرورت ارتباط نظام اسالمی با دیگر جوامع و ملتها ،از سویی و ملزم بودن نظام اسالمی به
انطباق همه قوانین و مقررات خود با آموزههای دینی معتبر ،نظام اسالمی را موظف میکند ،روابط بینالملل
خود را بر پایه این آموزهها پیریزی کند.
 ).هرچند از برخی آیات قرآن برمیآید که بهرغم همه نقدها و ایرادهایی که قرآن کریم ،نسبت به اهل
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ّ
رسمیت میشناسد و در مقابل،
کتاب دارد ،آنها را به پذیرش مشترکات فرامیخواند و به اصطالح آنها را به
برای مشرکان هیچ ارزش و اعتباری قائل نیست .اما بررسی همه جانبه آیات قرآن نشان میدهد که صرف
پایبندی دولت یا ملتی به مبانی اعتقادی غیر اسالمی یا غیر دینی ،معیار عدم جواز ارتباط نظام اسالمی با
ّ
آن دولت و ملت نیست ،بلکه بر پایه اصل استوار و بنیادین نفی هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان ،روابط نظام
اسالمی با همه دولتها اعم از اهل کتاب و کافر که درصدد دشمنی و سلطه بر ّامت اسالمی نیستند ،مجاز
است.
 )3سیاست دولتهای سکوالر اروپایی و آمریکایی امروز بهرغم برخی اشتراکات ظاهری با اهل کتاب
صدر اسالم و حتی یدک کشیدن عنوان مسیحی از سوی برخی احزاب حاکم ،مبتنی بر منافع ملی و مادی
آنها بوده و دفاع از اعتقادات مسیحیت در سیاست خارجی آنها ،اصالت ندارد و برخی از این دولتها،
رفتارهای خصمانه و سلطهطلبانه نسبت به نظام اسالمی دارند ،لذا ،تقابل نظام اسالمی با دولتهای
ً
سکوالر (ظاهرا اهل کتاب) مستکبر ،منطبق بر آموزههای قرآنی است.
 ) 0برخالف مشرکان صدر اسالم که به مبارزه با توحید برخاسته بودند ،دولتهای انقالبی به ظاهر
مشرک امروز(دست کم برخی از آنها ) تقابلی با باورها و اعتقادات توحیدی ندارند و آنچه برای آنان اصالت
دارد ،دفاع از هویت خود و مقابله با سیاستهای استعماری است .از اینرو ،روابط دوستانه و بستن
قراردادهای سیاسی و اقتصادی در جهت تأمین منافع نظام اسالمی ،مخالف آموزههای قرآنی نیست.
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