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Abstract  
The purpose of the present study is to survey the way of interaction with the opponents in 

the Qur’an. The research relies on the Qur’an’s outlook on human in the framework of two 

groups of mature and immature people. To this aim and using descriptive analysis, the 

rights of opponents from an aesthetic perspective was studied and the way of interaction 

with different opponents with various conditions and qualities were explained according to 

the views two great commentators of the Qur’an, Allameh Tabatabaii and Ayatollah 

Taleqani. The results of the study showed that the recognition of the interactors’ rights is a 

prelude to the wise and thought-out relationship. Therefore, rational and respectful 

interaction has beautiful attractions, and the dominance of irrationality is the main cause of 

the violation of rights. Qur’an’s aesthetic view assists human in reinforcing wisdom in this 

chaotic realm to reassure human rights. The realization of rights in every time, place, and 

fraction -whether in peace or war- is confronted with natural obstacles such as the 

opponents’ arrogance, rebellion, outrage, and grudge. In this situation, human obeys his 

internal prophet, watches over his spiritual heart, listens to his call of consciousness, refines 

his soul, and eliminates arrogant and rebellious obstacles. This rationality is revealed in 

self-refinement, tolerance, and realization of the violated rights of the critics and opponents. 

This spiritual journey results in the manifestation and maintenance of human rights, the 

realization of various and plural thoughts, the expansion of a safe relationship, and peaceful 

coexistence among all nations in a religious society.  
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 چکیده

یافته و رشد  هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مواجهه با مخالفان در قرآن بود. پژوهش بر نگاه قرآن به انسان در قالب دو گروه رشد
شناسانه بررسی شده و شیوه برخورد با  تحلیلی حقوق مخالفان از این منظر زیبایی-نایافته استوار است. در این راستا و با روش توصیفی

 شود، در نگاه دو مفسر بزرگ قرآن، عالمه طباطبایی و آیت اهلل های کسی که با مخالف روبرو می انواع مخالفان همراه با شرایط و خصلت
طالقانی تبیین گردید. نتایج نشان داد، تشخیص حقوق متعاملین مقدمه تعامل سنجیده و حکیمانه میان آنها است. لذا، تعاملی خردورزانه 

های زیبایی برخوردار بوده، که غلبه خردگریزی و گاه خردستیزی علت العلل نادیده گرفتن آن  آمیزی از جاذبه مبتنی بر احترام و حکمت
آید تا به کمک آن  باشد. نگاه زیبایی شناسانه قرآن، از معبر تقویت خردورزی در این عرصه پرتزاحم به کمک انسان مختار می حقوق می

حقوق انسانی تضمین شود. احیای حق در هر زمان و مکان، در هر جبهه و جناح و در شرایط صلح و جنگ، موانعی طبیعی چون روحیه 
نه در میان متعاملین دارد. در این طریق بشر به حکم عقل، به عنوان نبی درون به مدد مراقبه و شنیدن گر، خشم و کی استکباری و طغیان

نماید. این تعقل نمود خود  گر ظهور و پاسداشت حق را رفع می صدای وجدان به تربیت و تزکیه نفس پرداخته و موانع استکباری و طغیان
هی از حقی که مهجور مانده، در صداهای ناشنیده از مردم منتقد و مخالف نیز نشان را در تزکیه، انشراح صدر و توانایی درک وجو

زیستی  هایی با افکار متفاوت، متکثر و گسترش فضای سلم و امان و هم دهد. نتیجه این سلوک اجازه ظهور و حفاظت از حقوق انسان می
 آمیز همه اقوام در جامعه دینی است. مسالمت

 

 شناسی قرآن. مل، قرآن، عالمه طباطبایی، آیت اهلل طالقانی، زیباییتعا های کلیدی:  واژه
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 مه. مقد1

گویی به  با پاسخ را مطرح کرده و نسبت به خویش قرآن به نحوی منطقی اظهارات مخالفان

ها را به تعمق و تفکر در آنها فراخوانده و از وجدان و فطرت  انتقادات و سئواالت منکران، انسان

وت استمداد طلبیده است. به نظر شهید مطهری تنها مکاتبی که خود را بر حق آنها برای قضا

تفکراند. اما مکاتبی که  مانع آزادی اندیشه و ،پذیر بودن خود وحشت دارند دانند و از آسیب نمی

 کنند ایجاد نمی -حتی برای مخالفانشان - گونه محدودیتی را به ایدئولوژی خود باورمنداند، هیچ

 (.29: ص2963 مطهری،)

بدون مخالفان  شان این است که سیره بزرگان دین در برخورد با مخالفان اعتقادی و سیاسی

منطق  ،رهبران دین هم با سعه صدرو  پرداختند شان، به اظهارنظر می نگرانی از پیامدهای مواضع

 (.236-235: ص2913کبیر ودیگران، ) کردند مواجهه می ایشان استوار و جدال احسن با

بخش این رفتار را در قرآن کریم بجوید و الگوی تعامل  وهش حاضر درصدد است منبع الهامپژ

 های وحیانی جستجو نماید. متخاصمین مسلمان در عرصه سیاست را در آموزه

اهلل طالقانی با عنوان  اثر عالمه طباطبایی و اثر تفسیری آیت المیزانبر این اساس، کتاب شریف  

 یل سیره قرآن در تعامل با مخالفان، انتخاب و بررسی شد. در تحل پرتوی از قرآن

گرچه پرداختن به روش قرآن در برخورد با مخالفان چنانکه شایسته بوده، مورد توجه 

 هایی انجام شده است.  پژوهشگران قرار نگرفته است، اما تاکنون در این زمینه پژوهش

سیره پیامبر در برابرمخالفان از  ه، کتابترین اثری که به طور مستقیم به این بحث پرداخت مهم

ص( با طیف )های متنوع برخورد پیامبر (. شیوه2939 یزدی،) اثر علی محمد یزدی است زبان قرآن

های مخالف، در این کتاب بررسی شده است. تفاوت کار این کتاب با پژوهش  وسیعی از گروه

 - رشد یافته و رشد نایافته -انحاضر در چارچوب پژوهش پیش رو است که بر دو گروه از انس

مندی و فرصت تحول و رشد مخالفان از سوی قرآن با روشنگری، اقناع و با  در قرآن به حق بهره

 پردازد.  های حکیمانه می کاربرد روش

پژوهش حاضر براساس وجود خالهای موجود در پژوهش پیرامون حقوق مخالفان کوشیده 
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این است که غلبه خردگریزی و گاه خردستیزی در شرایط  است این خالها را پر نماید. فرض بر

شناسانه قرآن، از معبر  بحرانی تخاصم، علت العلل ندیدن حقوق طرف مقابل است. نگاه زیبایی

آید تا حقوق انسانی تضمین شود. تعقل، نمود خود را  تقویت خردورزی در این عرصه به کمك می

هی از حقی که مهجور مانده و در صداهای ناشنیده از در تزکیه، انشراح صدر و توانایی درک وجو

دهد. به این ترتیب ضرورت توجه به انگیزه خیرخواهانه آنان، که با  مردم منتقد و مخالف نشان می

هایی که بشر در عرصه قدرت رسم کرده است، با دادن مجوز  هدف تطهیر جامعه از نازیبایی

زندان و محرومیت از حقوق شهروندی، از اعتراض، مقاومت، و مخالفت به جای تنبیه، 

در  -اینجا رسوالن -های مدنیت است. نقش فعاالنه و مسئولیت نامحدود و مهم حاکمان شاخص

ای است که پژوهش  ترین نکته ایجاد تحول در مردم، مهم روشنگری، اقناع، به بلوغ رساندن افکار و

اینجا منظور از مخالفان، مردمی هستند  کوشد آن را نشان دهد. الزم به ذکر است که در حاضر می

که به امر فطری، با انگیزه خیرخواهانه و به منظور رفع منکراتی که عرصه قدرت را مکدر نموده، 

حق اعتراض یا اعالم مخالفت بدون لکنت زبان را دارند. همچنین شیوه تعامل با مخالفانی که زمینه 

  ز اعراض تا پیکار با آنان مطرح شده است.عناد دارند، نیز با قاطعیتی حکیمانه، اعم ا

 قرآن شناسی . زیبایی2

حکمت به معنای تخلق به اخالق الهی و رسیدن به معرفت الهی است. انتساب حکمت به الهی 

های روحی و معنوی از  کند که خداوند است. تمام زیبایی بودن، سرچشمه زیبایی آن را معین می

: 2935 مطهری،) و از نفخه او به انسان حلول پیدا کرده استی جمال مطلق خداوند است   ناحیه

شناسی را با استدالل عقلی و با استناد به آیات الهی طرح  (. بنابراین، حکمای الهی زیبایی13ص

 کنند.  می

به شهادت تاریخ، میدان پُر تنازع سیاست فرصتی برای ظهور ساختار وجودی انسان فراهم 

خواند تا طبق مشیّت خداوند  گوهای زشت و زیبا، انسانِ مختار را فرامیکرده است. در این میان ال

توان به آثاری که بشر  دست به انتخاب زده و آثاری از تعامالتش در عرصه تنازعات، نقش بندد. می

گذارد از جنبه هنری پرداخت و زیبایی یا زشتی  در فهم درست یا غلط این الگوها از خود برجا می
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در قرآن مؤید « حُسن»(. چنانکه فراوانی کاربرد کلمه 15: ص2939ژیمنر، ) و کردرا در آن جستج

این مطلب است. قرآن برای ارزیابی کار اَحسَن در تعامل با مخالفان، شیوه حکیمانه را به عنوان 

معیاری معرفی کرده است که حاکی از تأثیرخرد بر ظهور زیبایی است. این تاثیر در بُعد اخالقی به 

انجامد و در سیاستگذاری اجتماعی به  مکارم اخالق همچون سعه صدر، مدارا و حلم، می ظهور

زیستی  های اجتماعی، گسترش فضای سلم و امان و هم روشنگری، اقناع مخالفان، رفع تنش

زمینه  شود. در نظرگاه اسالم، اگر خردورزی پیش آمیز همه اقوام در جامعه دینی منجر می مسالمت

دهد. ارج و قدر تعقل و تدبر در  ر انسان شود، او را در مسیر رشد و تعالی قرار میرفتار و کردا

اسالم چنان است که عقل را پیامبر باطنی خوانده و در کنار پیامبران ظاهری قرار داده است. با این 

قلم هایی که بشر به  توان اذعان نمود که به حکم حکیمانه عقل، تطهیر جامعه از نازیبایی تعریف می

سلوک خود در تعامل با مخالفین رسم نموده، با گشودن عرصه برای شنیده شدن همه صداها و 

ها میسر است. در این مسیر هر شهروند بایستی به مدد تزکیه نفس به نقد خویش بپردازد  مخالفت

در  و هم آثار و عملکرد مسئولین و حاکمان جامعه را نقد نماید. احیای حق در هر زمان و مکان، و

شرایط صلح و جنگ، موانعی طبیعی چون خشم و کینه و... دارد که اگرحاکمان در غیاب 

نگری، با رویکردی خردستیزانه و در فقدان مدارا و صبوری به این عرصه ورود  نگری و آینده جامع

 های تاریخ خواهند افزود. زا، فرصت جوالن داده و بر نازیبایی کنند، به آن موانع طبیعی بحران

های حاکمیت، از منظر  براساس موارد فوق، حقوق مردم منتقد و مخالف با برخی سیاستگذاری

هایی چون آزادی بیان و عقیده، حق نقد، مقاومت و مخالفت، مدارا،  شاخص شود. قرآن بحث می

 گیری مورد توجه قرار گرفته است.  مردان، به عنوان معیارهای اندازه حلم و سعه صدر دولت

 در موضوع آزادی د انساننقش رش. 3

های پرتوی از قرآن  اهلل طالقانی و عالمه طباطبایی در کتاب در ابتدا نظرات دو مفسر قرآن، آیت

شود که از بین سایر مفسرین، بیشترین مباحث نو و عمیق را درباره مفهوم  و المیزان بحث می

ی، هر دو مفسر ضمن تفسیر آیات، اند. در تفسیر آیاتی با موضوع اکراه، اجبار و آزاد آزادی داشته

که  بالغو گروه دوم مردمی  نابالغکنند. گروه اول مردمی  دو تیپ کامال متمایز از انسان ترسیم می
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باشند. برای هر یك از این دو،  ابهامات برایشان برطرف شده و قادر به تشخیص منافع خود می

الغ تا زمانی که به رشد و بلوغ برسد، نیازمند شود. انسان ناب های تربیتی متفاوتی تجویز می نیازمندی

بایست او را مجبور به انجام کارهایی کرد که به صالح اوست و  حفاظت است، و تا آن زمان می

این توجیهی برای سلب آزادی او است، اگرچه از آن اکراه داشته باشد. اما وقتی بواسطه روشنگری 

شود، دیگر جای اکراه نیست. با این مقدمه به آیاتی که  میو اقناع همراه با تزکیه، رشد کرده و بالغ 

 پردازیم.  می اند، به این دو گروه توجه کرده

از  اکراهسوره بقره، عبارت الاکراه فی الدین است. کلمه  151بحث برانگیزترین مطلب در آیه 

: 2931 فوی،مصط) در مقابل اراده و عبارت از طلبی همراه با اختیار معنی شده است کَرهریشه 

(. ذیل کلمه اکراه، که منظور اکراه در عقیده و انجام تکالیف است، در هر دو تفسیر، 53، ص 21ج

درآمدِ انتخاب و اختیار  شود. در واقع پیش دیده می -انسان نابالغ -به طور مشابه توجه به گروه اول

عمل نیازمند پیش انسان، طبق مشیت الهی، وجود آزادی است. اما تحقق آزادی در عقیده و 

اهلل طالقانی در  ای دیگر یعنی تربیت انسان بواسطه رشد عقلی و رهایی از بند غرائز است. آیت زمینه

کند و ضرورت اکراه را به عنوان  های رشد یافته صحبت می توضیح این آیه، از آزادی برای انسان

 داند:  ای برای شرایط ایجاد آزادی و الاکراه می زمینه و وسیله

از  به واسطه تزکیه اش طریق رشد را دریافت و عقلش از تاریکى و ابهام، و ارادهوقتی بشر »

انگیز است، آزاد  نشینان وهم در برابر خدایان و کرسى، عبادات اءکه منش ییها بندهاى غرائز و ترس

 (.116، ص1: ج2961طالقانی، ) «دیگر مجالى براى اکراه نیست ،شد

 دهد: و نقش رشد او در لغو اکراه بر مردم را چنین توضیح می ایشان تحول در گروه اول

فَمَنْ » تا هر که بخواهد ایمان آرد یا کفر ورزد: هست،اختیار و آزادى  ،پس چون اکراه نیست

(. 33 یونس،) أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(، 13 کهف،) شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ

چون اصول و اهداف و احکام اسالم براى رشدیافتگان از هر جهت تبیین شده و در بنابراین، 

، این  «قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ»همین آیه کامل و جامع نمودار گشته، دیگر جایى براى اکراه نیست: 

ایاند. رشد، رسیدن به متن حق و نم درپى آن را می ن نمودارى همه جانبه و پذیرش پىیتبیآیه 
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رساند: چگونه در دین اکراه باشد با آنکه با  صواب است. من الغى، اصالت غى و امتیاز از آن را می

آن از هر جهت ه بیان روشنگر قرآن و رشد عقلى انسان، حق و خیر و طریق دریافت و وصول ب

شده است، جدا  ،گرفتار آن بود رى که انسان در اصلمراهى و تحیّگروشن و نمودار شده و از 

نیز با توضیحی مشابه، وجود اکراه در صورت  المیزان در .(99 یونس،)  «فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ»

  الإِكْراهَ» وجود درک ضعیف مردم ضروری دانسته شده است. از نظر عالمه به دنبال جمله

آمده است و این به خاطر تعلیل است تا چرایی آن را   «الْغَيِ  الرُّشْدُ مِنَقَدْ تَبَيَّنَ »ی   ، جمله«الدِّينِ فِي

بیان کند. اکراه و اجبار معموال از سوی قوی نسبت به ضعیف است، معموال هنگامی که فردی 

حکیم و عاقل بخواهد فرد ضعیف را تربیت کند، اما نتواند فلسفه آن را نسبت به زیردست بفهماند 

تواند فلسفه آن را دریابد، از اکراه  یز یا از درک آن عاجز است، یا به عللی دیگر نمیو فرد ضعیف ن

 (.513، ص1: ج2913طباطبایی، ) خواهد که تقلید کند کند یا از او می استفاده می

اهلل طالقانی براساس آیات  اما در باب گروه دوم از انسان که نیازی به اکراه و اجبار ندارد، آیت

  «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»( و آیه 13 کهف،) «ءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرفَمَنْ شا»

( این آیات که بر نفی هرگونه اجبار و 99 یونس،) «فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ»( و نیز 33 یونس،)

 اند. یعنی انسان رشد یافته و بالغ را مورد توجه قرار داده اکراه صراحت دارد، تعریف گروه دوم

ضرورت توجه به  نشانگر ،در خصوص این مردم ص()فرمان عدم اکراه و اجبار به پیامبرلذا، 

است و البته باید به نقش و مسئولیت رسوالن و حاکمان در روشنگری، رفع  شرایطاین دو تفاوت 

سوره نحل آمده  95ر مردم توجه داشت. چنانکه در آیه سوء تفاهمات و به بلوغ رساندن افکا

 است: 

پس آیا بر عهده پیامبران جز رساندن آشکار ]پیام وحى، »، 2«الرُّسُلِ إِلَّا الْباَلغُ الْمُبِينُ فَهَلْ عَلَى»

 «.[ هست؟ اى وظیفه

                                                           

ءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ  ءٍ نَحْنُ وَ ال آباؤُنا وَ ال حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ» .2

 (.95 )نحل، «الرُّسُلِ إِلَّا الْبَالغُ الْمُبِينُ هَلْ عَلَىمِنْ قَبْلِهِمْ فَ
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« بالغ»کلمه و   به معنی االنکشاف و الوضوح بعد اإلبهام و اإلجمال« بیّن»کلمه مبین از ریشه 

(. بنابراین، 936، ص2: ج2931 مصطفوی،) یعنی هو الوصول الى الحدّ األعلى و المرتبة المنتهی

شناسد و  بالغ مبین به معنای روشنگری و رفع ابهام از موضوع مورد مناقشه است که حدی نمی

ی خود ادامه باید تا ایجاد تحول در مخاطب بدون وقفه به روشنگر کسانی که مسئولیتی دارند، می

ای بوده که هر ده سال یك  دهند. طبق روایات، حضرت نوح در انجام مسئولیت رسالت خود بگونه

نموده است. اگر جریان تبلیغ فرایندی برای به بلوغ رساندن مردم باشد،  نفر را متقاعد و هدایت می

ش جدی تابعان آن تام بودن دالیل روشنگرانه نبی، مهم و اساسی خواهد بود. به نظر عالمه، تال

تواند در ایجاد تحول در آنها مؤثر  حضرت در توجه به تمامی وجوه تأثیرگذار و مستدل تبلیغ، می

کند که رسالت  امر مى ص()پیامبربه خداوند  «فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْباَلغُ الْمُبِينُ»آیه باشد، چنانکه در 

. از همین رو وظیفه ا حجت و دلیل او تام و قاطع استای آشکار ابالغ کند، زیر خود را به گونه

وَ قُلِ »در آیه  .(951، ص21ج: 2913طباطبایی، ) پیامبران اجبار مردم به قبول دعوت خود نیست

( توجه به معنای رب که به معنای 13 ،کهف) «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ

کننده  که تربیت) رببگو حق از سوی  کند کننده بوده، جالب است که در آن تاکید می تربیت

شود، ارزیابی  چنانکه مالحظه میپس هر کس مخیّر است که ایمان آورد و یا کفر ورزد.  ،آمداست(

شود، مورد توجه عالمه  های تبلیغی که با هدف به بلوغ رساندن مردم انجام می مستمر آثار فعالیت

که شاید بتوان به نوعی روشمند بودن فرایند اقناع و روشنگری نامید. حرکتی حکیمانه،  ،ر گرفتهقرا

کند:  اضافه می خردوزی در این فرایند ملحوظ است. همچنین عالمه به سیاق آیه توجه کرده، که

ص( در قبال کفر کفار نسبت به قرآن و اصرارشان بر )سیاق، سیاق شمردن وظائف رسول خدا»

تالوت  ،است، و معنایش چنین است: بر وضع کفار تاسف مخور و آنچه که بر تو وحى شده کفر

و به کفار بگو حق از ناحیه پروردگارتان است و بیش از این  کن و نفس خویش را بردبار ساز

 (. به تعبیر دیگر، یعنی پیامبر مایل بوده یا312، ص29: ج2913طباطبایی، ) «کارى صورت مده

های وحیانی مانع  اما آموزه ،کاری صورت دهد و کفار را مجبور به پذیرش کنداست ه توانست می

صاحب المیزان عدم سیطره انبیاء بر مخالفان و نداشتن مجوز اجبار برای هدایت به راه شده است. 

بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ  نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ»راست را برجسته نموده است. در تفسیر آیه 
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بر  گویند، داناتریم و تو را [ مى ما به آنچه ]دشمنان لجوج بر ضد حقایق»(، 35 ق،) «مَنْ يَخافُ وَعِيدِ

[؛ پس به وسیله قرآن کسانى را که از تهدید  آنان تسلطى نیست ]که به قبول حقایق وادارشان کنى

است،  «ما يَقُولُونَ  فَاصْبِرْ عَلى»  جمله در مقام تعلیل جملهین گوید ا می «ترسند، بیم ده من مى

گویند، و تو که  دانیم که چه مى گویند صبر کن، براى اینکه ما مى فرماید در برابر آنچه مى مى

ات این است که با قرآن تذکرشان دهى تا آنان که از  توانى مجبورشان سازى، پس تنها وظیفه نمى

ظهور هو »نامه آمده:  که در لغت جبارکلمه از معنای متذکر شوند.  ،ترسند تهدید خداوندشان مى

آنچه که عظمتش ظهور دارد و قدرتش نافذ و مسلط بر »، «امر  العظمة و نفوذ القدرة و التسلّط على

ای پیامبر »توان چنین برداشت نمود:  می، (53، ص1: ج2931مصطفوی، ) «فرمان قدرت است

ندارد و مخالفان تو در ظلمت عدم شناخت قرار دارند، و قدرت و تسلطى  عظمت تو بر آنان ظهور

 ،کنى تا در نتیجه آنچه را دعوتشان مى که بتواند آنان را بر اجراى مقاصدت مجبور سازد نداری

 (.531، ص23: ج2913 طباطبایی،) «انجام دهند

به فعلیت درآوردن قوه  امرهای قرآنی در خصوص عدم اجبار مخالفان را علتِاهلل طالقانی  آیت

وَ » براى تأکید و تثبیت حصر است، مانند: (11 غاشیه،) «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. »داند فکر و عقل می

(، 33 یونس،) «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِين»(، 35 ق،)  «ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ

آیات شواهدى است که رسالت اسالم،  (. این151بقره، ) «الإِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ»

توجه اسالم به تحول قلوب و برانگیختن فکر متوجه قلوب و براى برانگیختن فکر و تعقل است. 

قرآن برای بارور نمودن  سترسازیب 2و برجسته نمودن قوه خردورزی، ما را به جستجوی فرآیند

فبشر عباد الذین »کشاند.  کننده مسئولیت اوست، می تدارک مقدمه آزادی( که تداعی) عقل بشری

پس بندگان »، «لباباللوا اویستمعون القول فیتبعون أحسنه أولئك الذین هداهم اهلل و أولئك هم ا

کنند، آنان  س بهترین آن را پیروی میدهند، پ هایی که به هر سخنی گوش می همان ،مرا بشارت ده

                                                           

های اجتماعی را میسر ساخته و  کند و ذهنیت دقیق نسبت به پدیده نگر می توجه به فرآیند، ذهن انسان را مجموعه .2
ها را  ذا، انساننگری گردد. ل ریزی و آینده )کمال و سعادت انسان( موجب غفلت از برنامه گذارد تمرکز بر هدف نمی

 (.33: ص2931)سریع القلم،  دهد صبور کرده و ضرورتاً به سوی عقل و منطق سوق می
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(. صاحب المیزان در 23-21 زمر،) «هستند که خدا هدایتشان کرده و آنان هستند صاحبان خرد

داند که طبع و فطرت بندگان بر طلب حق  توضیح آیات، پیرو بهترین قول بودن را به این معنا می

، 21ج :2913طباطبایی، ) کنند دهند و متابعت هوای نفس نمی است و هرچه بشنوند، گوش می

(. در جامعه دینی دعوت الهی در اعتقاد و عمل تابع حقی است که با باطل آمیخته 931ص

شود. بنابراین، ادب این است که بهترین روش رسیدن به حق یعنی نرمی و خشونت در گفتار  نمی

 (.313، ص6: ج2913طباطبایی، ) برگزیده شود. چنانکه مضمون آیه فوق نیز همین است

 ی تعامل در قرآن. الگوها4

ضمن  سوره نحلدر قرآن الگوهای متنوع تعامل و مواجهه با اقوال مختلف طرح شده است. در 

سَبِيلِ   ادْعُ إِلى» :شود چنین مطرح می ای الگوی مد نظر خداوند این به تصویر کشیدن چنین صحنه

حکمت و لباس  در»(، 215 نحل،) ...« ، وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنرَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَ ال » .«است، مجادله نمای زیباترای که  به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه زیبااندرز 

هل کتاب، مگر اینکه مجادله نکنید با ا»(، 6  عنکبوت،) «تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن

ها و مواعظ و نوشتن  وسایل دعوت و ارشاد، یعنى ایراد خطبه ابتدا باید«. بهترین مجادله باشد

ص( )ص( چنین بود. پیامبر)فراهم شود، چنانکه در ابتدای دعوت پیامبر مقاالت و تالیفات و جرائد

اهل کتاب شامل یهود و  از مجادله با و تا از طریق تالوت قرآن دعوت و تبلیغ کند شدمور أم

مگر به طریقى که بهترین طریق مجادله بوده باشد، و از آن شود،  مجوس و صابئین نهى ،نصارى

(. تاکید عالمه بر جمله آخر، 115، ص26: ج2913طباطبایی، ) دبهتر تصور و امکان نداشته باش

عامل با مخاصمین تا مسئولیت انسان را در تالش برای تدارک بهترین روش برای ورود به عرصه ت

کند. همچنین در ترجمه آیه فوق با  های متنوع و کثیر دست یابد، برجسته می زمانی که به کشف راه

کند که طلب و تمنا کند. چنان که  ص( را امر می)توان نتیجه گرفت، پیامبر توجه به ریشه لغات می

طلب »،  «غب الیه أو یسیر الیهء ألن یتوجّه الیه أو یر هو طلب شی»آمده است،  ادعوا در معنای

(، در این 191، ص9: ج2931 مصطفوی،) چیزی که به آن توجه داشته یا رغبت و تمایل به او دارد

گیرد، آنهم در پوششی زیبا در لباس  آیه طلب از مخاطبش در عرصه تخاصم صورت می
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تو، پوشش  است، یعنی در حالتی که این طلبِ بای بالحکمه، بای مالبستخردورزی، چنانکه 

، شیوه مواجهه همراه با احسنزیبای حکیمانه و خردمندانه و شوق برانگیز دارد. صفت تفضیلی 

« و هو الجمال  هو ما یقابل القبیح و السیّئ»که به معنای  حُسندهد.  نشان می زیبایی و خردمندی را

حکیمانه و  مشیچیزی است که مقابل زشتی قرار دارد و ( 153، ص1: ج2931 مصطفوی،) آمده

 های خردستیزانه است که در اینجا مصداق زشتی خردورزانه نوعی زیبایی در مقابل حرکت

در مخالفین  شناسی در تعامل با توان چنین استفاده کرد که در این آیه، زیبایی می ،. بنابراینباشد می

رک عرصه خصومت در این آیه به ت .مشیء خردورزانه و با کیفیتی روانشناسانه بروز و ظهور دارد

گیری از عقالنیت مورد توجه  امر نشده، بلکه ورود فعاالنه و ایجاد تحول کیفی در خصومت با بهره

به معنای  بالتیدر  باء باشد. چنانکه حرف در این عرصه می ،زیبایی بخش روابط انسانیاست که 

(. گویا 111، ص2: ج2931 مصطفوی،) است« تدلّ على الربط، اى ربط حکم ما قبلها بمدخولها»

نحل، بواسطه مشیء خردورزانه که کیفیت تعامل را احسن  213 عنکبوت و 36در هر دو آیه 

 مصطفوی،) شود نموده، فضای سخت خردستیزانه مخاصمه که مانع ظهور حق است، متحول می

ص( با این مشیء حکیمانه، قوه عقالنی مخاطب را به تدریج به )( و پیامبر16، ص1: ج2931

جو، ارتباط برقرار  با درونِ مخاطب ستیزه بالتی در باءرساند. بدین وسیله بواسطه حرف  می فعلیت

کنندگی وجود  سازد قوه تربیت اش، وی را قادر می کرده و با فعلیت بخشیدن به قوای عقالنی

گشاید و او  ص( را درک کند. به این ترتیب امکان تحول و راه هدایت را برای مخاصم می)پیامبر

 شود. به رشد و بلوغ رهنمون می را

ای چون  اسراء، آراستگی اهل کتاب به اخالق کریمه سوره 211آل عمران و  233در آیات 

شان آمده، ستایش شده است. نظرخواهی  داری، و التزام عملی به آدابی که در کتاب آسمانی امانت

جاجت و خصومت ننهادند، از آنان بویژه در اوایل هجرت که اهل کتاب در برابر اسالم بنای ل

 احزاب،) «سرحوا هن سراحا جمیال»(. در آیاتی مانند 156-155: ص2939 یزدی،) ستودنی است

( مراد، رها کردن به خوبی و جدایی همراه با خوبی کردن است که فرمان خلق زیبایی در 33

مر نشان از ضرورت دهد. این ا ترین شرایط، با کیفیتی بسیار زیبا می تعامالت انسان را در پرتنش
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تالش خردورزانه برای به رسمیت شناختن حقوق طرف مخالف و ضرورت تسلط بر نفس با 

 چنین سلوک اخالقی دارد.

تاکنون شیوه مواجهه با کسانی که به لحاظ اعتقادی با مسلمانان وجوه مشترک دارند، از نظر 

سلمانان وجه افتراق دارند، همچون قرآن بررسی شد، اما الگوی تعامل با کسانی که از این نظر با م

ی مواجهه با مخالفانی که از سر جهالت به   مشرکان و کافران نیز قابل تأمل است. قرآن در شیوه

ص( امر )گیرند، به پیامبر و یا آیات خدا را به سُخره می 2ص( اهانت یا بدرفتاری کرده)پیامبر

( یا توصیه به یاری گرفتن از صبر و صاله 36 مومنون،) کند با نیکوترین خصائل آنها را دفع کن می

ترین امور است و به جز برای خاشعان  کند که صبر از بزرگ در قریب به هفتاد آیه کرده و بیان می

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ »(. آیه 523، ص2: ج2913طباطبایی، ) بر دیگران دشوار است

ها و  ی بدی  گوید: وقتى همه دهد و می ( نتیجه دفع به احسن را نشان می93 فصلت،) «حَمِيمٌ

شود که گویى  ات چنان دوست مى ها را به بهترین وجه دفع کردى، خواهى دید همان دشمن باطل

 انه بهبلیغ «الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ»اند تعبیر به  گفته  عالوه بر دوستى شفقت هم دارد. برخی

ذکر شده است، با اینکه دومى مختصرتر بود. نکره بودن واژه عدوّ در « دشمنت -عدوک»جای 

دهد که تلطیف فضای گفتگو با فرد مخاصم بارفع موانع  این حقیقت مهم را نشان می قرآن

شنیداری در گفتگو همراه با انداختن سهم زشتی بر گردن فعل و نه فاعل، او را برای پذیرش 

 وَ ما يُلَقَّاها»ی   کند و این امر جز در سایه صبر میّسر نیست. در آیه تر می شنواتر و آماده سخنان،

ی همراه با ارتباط است که   به معنای مقابله القاءکلمه  «إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

کند که  ( و در ادامه یادآوری می151، ص21: ج2931مصطفوی، ) شود نوعی مالقات محسوب می

اى عظیم از کمال انسانیت و  پذیرند که برخوردار از صبر و بهره تنها کسانی این سفارش را می

                                                           

 «ء فی التجاوز مضىّ عن شی»، مرّاز ریشه  مرّوا(. 11-69)فرقان،  «وَ الَّذِينَ ال يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراما» .2

هو ما يقابل الهوان، كما أنَّ العزَّة ما يقابل الذلَّة، و الكبر ما يقابله الصغر. و الذلَّة هو »كراما: (. 13ص، 22، ج2931 )مصطفوی،
فَالْكَرَامَةُ عزَّة و تفوّق  هوان بإذالل من هو أعلى منه، بخالف الهوان، فيعتبر في العزَّة مفهوم االستعالء و التفوّق، بخالف اإلكرام.

 .(51، ص21 ، ج2931 مصطفوی:) «فيه استعالء بالنسبة ء و ال يالحظ في نفس الشي
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 خصال دارند.

کنند،  در شرایطی که مخالفان با لجاجت بر رفتار بد خود اصرار نموده، تکذیب و استهزاء می

سخنى دیگر غیر  پیشنهاد شده است تا زمانی کههای دیگری همچون اعراض، ترک توجه،  روش

ی خوض به عادت گفتاری مخالفان اسالم اشاره   (. کلمه63انعام، ) آن سخنان را بر زبان بیاورند

بینند، تصمیم به قطع  دارد که ممکن است مسلمانان بواسطه آزاری که از سوی تمسخرکنندگان می

(. قرآن کریم از مسلمانان 251، ص9: ج2931 صطفوی،م) رابطه با ایشان یا مقابله به مثل بگیرند

خواهد اعراض کنند، یعنی رفتاری نشان دهند که عدم تمایل برای مواجهه با آن را برساند و  می

 2(. عالمه طباطبایی معتقد است مراد از اعراض32، ص29ج: 2931مصطفوی، ) ترک توجه نمایند

آنان مشارکت نکنند، اما مطلق مشارکت و  این است که در عملشان از آنان جدا شوند و با

 همنشینی از آنان نهی نشده است، بویژه اگر مجالست برای اقامه حق و دعوت به آن باشد

وَ ال تَسُبُّوا »اما اقدام به مقابله به مثل در مواردی نهی شده است: (. 233، ص1: ج2913 طباطبایی،)

رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ   سُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ثُمَّ إِلىالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَيَ

های غیر مسلمانان با ایجاد حس  . نهی از اهانت به ارزش(213 انعام،) «فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ

( و مستکبران است، که 53 زخرف،) های فرعون طب از روشتحقیر و به زیر سلطه کشیدن مخا

 طبیعتاً در الگوی تربیتی قرآن جایی ندارد.

 شرح صدر. 5

 در قرآن بارها کلمه شرح صدر بکار رفته است. درخواست سعه صدر از سوی حضرت موسی

ط مذکور ( در شرایط مواجهه با فرعون، نشان از به چالش کشیده شدن توان انسان در شرای15طه، )

 ص( را در شرایطی مشابه به انشراح صدر مژده داده است)دارد. همچنین خداوند پبامبر اکرم

                                                           

در لغت به معناى در آب داخل شدن و از آن عبور کردن است، و به طور استعاره در سایر امور هم استعمال  خوض .2
شود، و در قرآن بیشتر در امورى استعمال شده که دخول در آن زشت و مذموم است از قبیل غور در باطل و ذکر  مى

گردد که در آن به آیات خدا  به حدیثى برمى ،است غیره حق پروردگار و استهزاء نسبت به آن. ضمیرى که در آیات
 (.233، ص1: ج2913 )طباطبایی، شود خوض و استهزاء مى
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، 6: ج2931 مصطفوی،) اند را بسط مخصوص در موضوع نوشته شرح(. در لغت نامه 21انشراح،)

ص( )(. عالمه در توضیح معنای این کلمه و دلیل درخواست موسی و انشراح صدر نبی اکرم91ص

دهد و شرح صدر از باب استعاره تخییلیه  ن نظر است که اطمینان، معنای سکون و آرامش میبر ای

و استعاره به کنایه است، زیرا شرح به معناى گشاد کردن و باز کردن است و در اینجا سینه انسان 

 گیرد و اگر چیزی را مانند ظرفی فرض کرده که تجربیات و مشاهدات و ادراکات او در آن قرار می

گیرد. در اینجاست که نیاز به شرح کردن و باز  در آن وارد شود که عظیم باشد، در سینه جای نمی

(. 111-112، ص23: ج2913طباطبایی، ) شود تا گنجایش بیشتری بگیرد کردن سینه پیدا می

حْ لَكَ ألَمْ نَشْرَ»ص( )و درباره رسول خدا «صَدْرِي  لِي اشْرَحْ  رَبِ »خداوند در حکایت دعاى موسى 

اهلل طالقانی  (. آیت513، ص21: ج2913 طباطبایی،) آورده است «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَه»و  «صَدْرَكَ

س از نرسیدن حوصلگى و یأ کم ،به اصطالح عامه وسینه  گرفتگىمعتقد است، فقدان شرح صدر با 

ان همراه است که تمامی اینها آثار ها یا آلودگی به گناه به آرزوها و ناامیدی از دستیابی به خواسته

های حیات است. راه شناخت این حقایق نیز از طریق وحی  جهل به حقایق، واقعیات و سنت

ها به وسائل تخدیر  ین جهت بیشتر مردم براى نجات از سرنوشت مبهم و گرفتگىباشد. بد می

 (.252، ص3: ج2961طالقانی، ) شوند متوسل می ساز و سایر آالت غفلت شعور

های پیامبر  میان شرح صدر و گوش شنوا، ارتباط مستقیم وجود دارد. از جمله ویژگی

ص( را به دلیل میدان )به ایشان است. مخالفان، پیامبر گوشیعنی اُذُنص( نسبت دادن کلمه )اکرم

المه، (. به نظر ع62 ؛ توبه،235؛ اعراف، 35مائده، ) اند دادن بسیار به ابراز بیان، به گوش تشبیه کرده

برد، اما آثار خبر صادق  داد و به مردم گمان بد نمی ص( برای احترام به گوینده گوش می)پیامبر

 گویند کرد. به این گوش دادن، استماع خیری می ها بار نمی مطابق با واقع را نیز بر آن شنیده

ر (. سعه صدر حضرت، که ریشه در تزکیه دارد، نقش مهمی د311، ص3: ج2913 طباطبایی،)

توانایی سمیع بودن نسبت به همگان داشته و بالعکس به میزان تمرین برای شنیدن سخن دیگران 

های سنجش سعه صدر است.  شود. حلم و مدارا، از دیگر شاخص بر میزان سعه صدر افزوده می

از سوی حاکمان با مردم تأکید  (251: ص2935نژاد،  تربتی) ص( بر وجوب مدارا)چنانکه نبی اکرم
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 (.15و  23: ص2935دلشاد تهرانی، ) مودن می

 گیری نتیجه. 6

شناسی قرآن به انعکاس حق و پاسداشت آن در عرصه  در این پژوهش پیرامون زیبایی

پرتخاصم سیاست، مشخص شد که تشخیص حقوق متعاملین، مقدمه تعامل سنجیده و حکیمانه 

های زیبایی  آمیزی از جاذبه متمیان آنها است. لذا، تعاملی خردورزانه مبتنی بر احترام و حک

 باشد. العلل نادیده گرفتن آن حقوق می غلبه خردگریزی و گاه خردستیزی علت برخوردار بوده، که

انسان مختار  شناسانه قرآن، از معبر تقویت خردورزی در این عرصه پرتزاحم به کمك نگاه زیبایی

 تضمین شود. - اینجا حقوق شهروندی -کمك آن حقوق انسانی به آید تا می

احیای حق در هر زمان و مکان، در هر جبهه و جناح و در شرایط صلح و جنگ، موانعی 

گر، خشم و کینه در میان متعاملین دارد. در این طریق بشر  طبیعی چون روحیه استکباری و طغیان

س به حکم عقل، به عنوان نبی درون به مدد مراقبه و شنیدن صدای وجدان به تربیت و تزکیه نف

نمود  این تعقل نماید. گر ظهور و پاسداشت حق را رفع می پرداخته و موانع استکباری و طغیان

خود را در تزکیه، انشراح صدر و توانایی درک وجوهی از حقی که مهجور مانده، در صداهای 

دهد. نتیجه این سلوک اجازه ظهور و حفاظت از  ناشنیده از مردم منتقد و مخالف نیز نشان می

آمیز  زیستی مسالمت گسترش فضای سلم و امان و هم هایی با افکار متفاوت و متکثر و انسان حقوق

 همه اقوام در جامعه دینی است.
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