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  چکیده ي بحث:                 
  این نوشته سعی دارد تا نظریه ذیل را اثبات کند : 

هم زیستی از دیدگاه اسالمی عبارت است از عملیاتی ثابت و عمیق که طی آن مسلمانان بر اساس مبانی 
 اسالمی،  به طرح ریزي و ایجاد و استحکام روابط مسالمت آمیز در سه سطح می پردازند، که-فطري

 عبارت است از:

 (همزیستی بین مسلمانان) ) سطح اسالمیالف

 مسلمانان و پیروان سایر ادیان) (یا: همزیستی بین ب) سطح ادیانی

  ها). ي انسان(یا: همزیستی بین مسلمانان و همه ) سطح انسانیج
  براي اثبات نظریه مذکور، چهار محور را مورد بحث قرار می دهیم :  و
برخی از متون اسالمی که بر همزیستی به عنوان یک امر تعاملی و رفتار متقابل می  ارائه و تحلیل -1

  نگرد . 
  حدود همزیستی مطلوب در اسالم .  -2
  ابعاد همزیستی مطلوب در اسالم .  -3
  مبانی همزیستی مطلوب در اسالم .  -4

وجود در برخی از متون و این نوشته سعی دارد تا در محور اول بحث، به بیان و تحلیل داللت هاي م
اسالمی بپردازد؛ که در آن، زندگی بشري را وابسته به استمرار عملیات تعامل و تبادل بین یک انسان با 

  انسان دیگر دانسته است. 
و در محور دوم  به این مطلب پرداخته است که: همزیستی واجب بر مسلمانان، به سه نوع تقسیم می 

  ان ادیان الهی و طرف انسان به صورت عام . شود: طرف مسلمانان و طرف پیرو
و محور سوم به بیان این مورد می پردازد که: زندگانی که اسالم در نظر دارد تا از طریق همزیستی 
اجتماعی، آن را محقق و بارز نماید، عبارت است از زندگانی با ابعادي است که با عناوین ذیل برجسته می 

  شود:  
  زندگانی زیبا -
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  نی سالمزندگا -
  زندگانی مرفه -
  زندگانی داراي پیشرفت -
  زندگانی  پایدار -
  زندگانی آسوده -
  زندگانی داراي پایه هاي قوي -

اسالم سعی در ایجاد روابط اجتماعی دارد که اما محور چهارم بحث از این مسأله است که: 
  مبانی ان با دو ویژگی شناخته می شود، که عبارتند از: 

مشترك ها از این روي در میان همه انسان انسان دارد، و ن مبانی ریشه در فطرتاینکه ای نخست:
  .باشدمی

   این که اسالم به ترکیب و تقویت و اشباع و تکمیل و چارچوب دهی به مبانی اقدام نموده است. دوم:
  واین مبانی عبارتند از:

  مهربانی با مردم  -
  نیکی کردن به مردم -
  مدارا کردن با مردم  -
  انصاف داشتن با مردم  -
  ضرورت عدم اجبار مردم بر قبول کردن افکار و عقاید مورد نظر -
  ضرورت عدم انعکاس یافتن اختالف فکري بر زندگی عملی مردم  -
  گناه باعث نمی شود که فرد مرتکب شونده ي آن به حقوق اجتماعی خویش دست نیابد -
  ان و عدم جواز ورود  دیگران به این حریم .وچود یک یک حریم سري بین بنده و خالق سبح -
  
  
  



 اسالمی مذاهب علماي آراء و منابع به اتکاء با ، اسالم دین در زیستی هم نظریه  | 4

  محور نخست: همزیستی انسانی امري تبادلی و تعاملی 
یش) هاي ذهنی خوفرضیش( وطبیعتا از خاستگاه پانسان، حتی اگر دینی هم در کار نباشد، به سرعت 

بین افراد  رفتار متقابل)) نیاز دارد و این زندگی به تعامل و تبادل(یابد که به زندگی مشترك (جمعیدر می
  نیاز دارد . 

. به منظور پراختن به این متون و فهم داللت آن، در متونی وجود دارد که بر این امر مبنایی اشاره دارد
. پس یمعناصر نهفته در آن را آشکار نمای بایست که به تحلیل این ادراك مبنایی بپردازیم، واین زمینه می
ها شود، که به صورت تفصیلی بدانل میتعدادي عناصر فکري را شام راكگوییم : این اداین طور می

 .باشدا میهو علت این امر هم بدیهی بودن آن شودکه با سرعتی مبنایی بدان توجه میشود، بلتوجه نمی
  این عناصر عبارتند از : 

  عنصر فکري اول:
  : که عبارتند از: وجود سه الیه اختالفی

هایی که در آن رشد ها و مکانا و استعدادههاي جسمانی و خصلتر ویژگیاختالف بین مردم د -1
ها الفات در تنوع  و تعدد در خواستهاین اختگردد،. هایی که از اختالف اول ناشی میاختالف -2اند . کرده

ف دوم الفاتی که از اختالاخت -3یابد . ها تجلی میهویت آن ها و زبان و افکار وو رویکردها و تجربه
  . کندد فرهنگ توسط آنان، نمود پیدا میها و ایجاها وپیشهالفات در انتخاب حرفهاین اخت. گرددناشی می

  پردازیم : س پیدا کرده است که به ذکر آن میی انعکاآنریشه هاي این اختالفات در آیات قر
  . 118هود  "اختالف دارند  داد و پیوستهکرد مردم را امت واحد قرار میاگر پروردگارت اراده می " -
هایی (متفاوت) قرار دادیم تا با و شما را ملت -چه زن و چه مرد –اي مردم ما شما را آفریدیم  " -

   13حجرات   "یکدیگر آشنا شوید
   38انعام  "هایی هستند مانند شما زند همگی امتپر میاي که زمین و هر پرندهاي در دههر جنبن" -
 اختیمس خارج) زمین از( رنگارنگ هایىمیوه آن بوسیله که فرستاد فرو آبى آسمان از ندخداو ندیدى آیا -
 رنگ هب گاه و مختلف رنگهاى به و سرخ و سفید شده آفریده هایىجاده) پروردگار لطف به( نیز هاکوه از و
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: است نچنی حقیقت) آرى( مختلف، رنگهاى با انواعى چهارپایان و جنبندگان و انسانها از * وسیاه  کامال
  28و 27فاطر  –است  غفور و عزیز خداوند ترسند؛مى او از دانشمندان تنها خدا، بندگان میان از
 و آخرت اتدرج ایم؛بخشیده برترى دیگر بعضى بر) شانتالش بخاطر دنیا در( را بعضى چگونه ببین -

  21اسراء  -است بیشتر هم این از هایش،برتري
 عجب و( رفتند؛ راهى به گروهى هر و کشاندند، پراکندگى به خویش میان در را دخو کارهاى آنها اما -

  53مؤمنون  –خوشحالند  دارند خود نزد آنچه به گروه هر) اینکه
 زاىس به را کس هر و( کندمى داورى داشتند اختالف آنچه در قیامت روز آنان میان تو پروردگار البته -

   25سجده  – )رساندمى اعمالش
 براى است هایىنشانه این در شماست؛ رنگهاى و زبانها تفاوت و زمین، و آسمانها آفرینش او آیات از و -

  22روم  –عالمان 
  19یونس  –کردند  اختالف سپس بودند؛ واحدى امت مردم همه -
  145آل عمران  –شده  تعیین است سرنوشتى میرد؛نمى خدا، فرمان به جز کس،هیچ -
  

م امکان تحقق زندگی براي افراد بدون زندگی در کنار دیگران؛ و از خاستگاه این عد دوم: يعنصر فکر
  1.ی پیدایش یافته و متبلور شده استامر مبنایی، مفهوم همزیست

ارد، به د تواند تمامی چیزهایی را که در زندگی بدان نیازهیچ کسی نمی"است: گفته  "لمبسوطا"در 
وتا زمانی کند اینکه یاد بگیرد عمرش را فنا می ین کاري بکند قبل ازگیرد، واگر بخواهد چنتنهایی یاد می

داوند خ در حالی که مصالح زندگی بدان وابسته است، و تواند خود به خود آن را کسب نمایدکه نیاموزد نمی
متعال بر هر یک از آنان یادگیري نوعی از آن را میسر نموده تا (شخص) بتواند با علم خود به آن نوعی 

سول ر اش دست می یابد، وگري نیز با علم خود به نیاز نوعیکه نیازمند آن است دست یابد، همچنین دی
 و "2اندهم پیوسته مؤمنان مانند بنیان واحدي هستند که به "اند: دا(ص) به همین نکته اشاره فرمودهخ

                                                             
  امام علی علیه السالم می فرماید: بهترین زندگی متعلق به کسی است که زندگی مردم در زندگی او بهتر شود .  - 1
  266 - 264:  30المبسوط سرخسی، - 2
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ه این براي د، زیرا تا زمانی ککنتواند به تنهایی زندگی یک انسان نمی "الرازي در تفسیر خود گفته است: 
او نان نپزد و آن یکی براي این آرد درست نکند، وآن یکی براي این یکی خانه نسازد، این یکی براي آن 

شود که شود، واین تنها زمانی ممکن میمصالح زندگی یک انسان تأمین نمی یکی پوشیدنی نبافد،
   1 "انسان طبیعتا مدنی است  "ه شده است که : اجتماعی در مکان واحد شکل گیرد، به همین خاطر گفت

  تبادل و تعامل تنها راه تحقق امکان همزیستی:  عنصر فکري سوم:
ی  در ادبیات اسالم در ادامه انعکاس این اهتمام .بدون شک دین بر این عنصر فکري اهتمام داشته است

  بینیم : می
 هب که خواستند آنان از رسیدند؛ اىقریه مردم به تا دادند ادامه خود راه به باز "کالم خداي متعال: * 

 یافتند دیوارى جا آن در) حال این با( نمودند؛ خوددارى شانکردن مهمان از آنان ولى دهند؛ غذا ایشان
 لمقاب در خواستىمى) الاقل: «(گفت) موسى. (داشت برپا را آن) عالم مرد آن( و فروریزد؛ خواستمى که
   " 77کهف  - »بگیرى مزدى کار این

از این آیه دو مطلب دریافت می شود: نخست: تبادلی(متقابل) بودن زندگی: زیرا مبناي ذهنی موسی این 
ی خوب و ممکن بلکه براي کس ممکن و خوب می باشد، نه تنها "گرفتن مزد براي تعمیر دیوار "بود که 
ري است، همراه موسی نیز این خواهد رفع گرسنگی کند و جان خود را نجات دهد این کار ضروکه می

 هرش آن در یتیم نوجوان دو آن از دیوار، آن اما و "گونه جواب داد : ، بلکه اینمبناي ذهنی او انکار نکرد
 ستخوامى تو پروردگار و بود؛ صالحى مرد پدرشان و داشت؛ وجود دو آن به متعلق گنجى آن، زیر و بود؛
پس او  " 83کهف  –بود  پروردگارت از رحمتى این کنند؛ ستخراجا را شانگنج و برسند بلوغ حد به آنها

  . ودخبر بیزي اطالع داشت که موسی از آن بی، اما وي از چاش اتفاق نظر داشتبا موسی در مبناي ذهنی
شود و با ل از چیزهایی که از آهن ساخته می، یعنی: منافع حاص " 2منافع للناس و"کالم خداي متعال * 

نیست مگر  زیرا هیچ صنعتی یعنی معیشت و مصالح آن؛ "لوسی گفته است: باشد، آتحقق می مبادله قابل
طور ه اشاره کند که برپایی عدل، هماناین که آهن یا مشتقاتش در آن به کار رفته باشد، تا به این نکت

                                                             
  204ص  -6ج "الرازي "تفسیر - 1
  25حدید  - 2
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د چیزي نان وجه نیازمگیرد، به همیعنی کسی است که شمشیر یه دست میکه نیازمند انجام دهنده آن 
ه بشر دنی را ککند، تمشد، وکسی که به این کار اقدام میهاي همزیستی را استحکام بخاست که پایه

   " 1کند ، همچنین و عدالت را نیز برپا میسازدنیازمند آن است می
  :  »وتعاونوا علی البر والتقوي  «آیه شریفه: * 

د، در یابتحقق میي آن مشترك به وسیله تی که زندگی جمعیبر این عقیده است که تبادالسرخسی  
به مال ثروتمند  فقیر «چنین گفته است:  ».وتعاونوا علی البر والتقوي  «گیرد: ذیل این آیه شریفه قرار می

محتاج است و ثروتمند نیز به کار فقیر محتاج است... کشاورز به کار بافنده محتاج است تا لباسش را تامین 
ر دو ه کار کشاورز محتاج است تا بتواند خوراکش را تامین کند، و در درجه ي بعدکند و بافنده نیز به 

اقدام به  ».(الهی) را به جا آورده اندها با کار خود به همدیگر کمک کرده اند که در آن قربت و اطاعت آن
  2»التقويتعاونوا علی البر و و«این عمل به جهت قربت، در ذیل این کالم خداي متعال قرار می گیرد: 

ي قوام مردم، مردم یعنی: تنها مایه 3»مردم فقط با مردم، مردم هستند«العابدین(ع) فرمودند: نامام زی
این سخنی به غایت زیباست، زیرا با عبارتی مختصر، واقعیت روابط انسانی را با تمامی ابعاد و  .هستند

بدون  باشد، وه صرف اینکه انسانی میط انسانی برواب یعنی .کندسعت و شمولیت و عینیت آن بیان میو
تعامل  انسان مدنی بالذات است و نیازمند «ابن عربی گفته است:  کار باشد یا نه. توجه به این که دینی در

انسان « و امام رازي گفته است:  4»و همکاري است و زندگی او بدو وجود اجتماع امکان پذیر نمی باشد. 
د خودش شکیل گیر نوعانشود مگر زمانی که اجتماعی از همقق نمیبالطبع است و مصالح او مح مدنی

انی، مصالح ها به کار مخصوص خود مشغول شوند، در این صورت با نظم یافتن همگو هر کدام از آن
انسان بالذاته مدنی است و  «در المیزان گفته است:  طباطبایی عالمه و .» 5گرددهمگانی محقق می

ي ئرهوسعت دا شود، به خاطر کثرت نیازهاي وجودي او، وی امکان پذیر نمی یک شخص به تنهایزندگی 

                                                             
   189 – 188: 27تفسیر آلوسی  - 1
   266:  30السرخسی المبسوط،  - 2
   278تحف العقول، ابن شعبه حرانی  - 3
   303: 2تفسیر ابن عربی  -  4
  2؛2: 29تفسیر الرازي  - 5
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شود مگر توسط اجتماع و به کمال رسیدن براي او محقق نمی اي که امکانملزومات زندگی او، به گونه
ود را یجه کار ختنبا توجه با استحقاقی که دارد  همکاري بین افراد و تبادل مساعی، بنابرین هرکسی

ي آن چیزهایی را که به آن نیاز دارد و دهد و به جاي آن بقیهکند و الباقی را به دیگران میمی دریافت
  » 1.د، دریافت می کند ارن را دآقاق در وجودش استح

   شیپور با مهربانی و مدارا کردن و چشمتعامل مگ عدم امکان حصول تبادل و :عنصر فکري چهارم

  2ایمان و مهربانی با آنان نیمی از زندگانی است . با مردم نیمی از رسول خدا(ص) فرمود: مدارا کردن -
  3با مردم است . به خدا، باالترین مرتبه ي عقل (ص) فرمودند: بعد از ایمان مدارا کزدن  رسول خدا -
  4.ومدارا در هر امري را دوست داردشه(رض) از قول پیامبر(ص) نقل کرده است: که خداوند مهربانی یعا -
   5پیامبر(ص) نقل است : هر کس از مهربانی کردن امتناع کند، از خیر محروم می شوداز  -
محمد بن علی بن حسین تمام صالح امور دنیا را در دو کلمه خالصه کرده است و «جاحظ گفته است:  -

گفته است که : صالح امر همه در همزیستی و معاشرت باهمدیگر به صورت یک پیمانه کامل می باشد 
و سوم آن ذکاوت وزیرکی و یک سوم آن چشم پوشی است، وبه غیر از زیرکی و ذکاوت، بهره اي که د

براي خیر و صالح قرار داده نشده است، زیرا انسان فقط از چیزي چشم پوشی می کند که نسبت بدان 
  »6زیرك و آگاه باشد .

  7»هیچ عقلی باالتر از تجاهل(چشم پوشی) نیست  «امام علی (ع) فرمود:  -
  محور دوم: جوانبی از همزیستی که مسلمان موظف به محقق نمودن آن هستند

آن اقدام نمایند، خواهد تا به ایجاد و ترویج همزیستی که اسالم از مسلمانان می انواع روابط موجود در 
  گیرد:در سه سطح قرار می

                                                             
  126: 2تفسیر المیزان، طباطبائی  - 1
  40تحف العقول :  - 2
  27قضاء الحواج، ابن ابی الحوائج ،  - 3
  323: 2سفن الدرامی ،  - 4
   8:22صحیح مسلم  - 5
   100والتبیین ، جاحظ / نزهۀ الناظر وتنبیه الخاطر، الحلوانی:البیان  - 6
  531العیون الحکم، علی ابن محمد واسطی  - 7
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  : که عبارت است از رابطه ي مسلمانان با همدیگرسطح اسالمی -
  : که عبارت است از رابطه ي مسلمانان با پیروان ادیان دیگر. نیسطح ادیا -
  نان با انسان ها در جامعه ي بشري.: که عبارت است از رابطه ي مسلماانسانی سطح -

  قبل این که به تعریف هر کدام از روابط بپردازیم الزم است که به چند نکته توجه داشته باشیم:
ت وضعی هاري فرض کنیم، زیرا هر کدام از آنها را متفاوت با دیگطهباید هرکدام از این راب نکته اول:

ي مسلمانان با هاي رابطهاز ویژگی "حالت برادري دینی"ثال هاي خاص خود را دارد؛ مخاص و ویژگی
  همدیگر است، و در روابط دیگر این امر منتفی است. 

ي روابط بر اساس مبانی ست، اما همهبط با دیگري متفاوت ایک از روارغم اینکه هرعلی نکته دوم:
ري است صاگر تفاوتی وجود دارد، فقط در کم یا زیاد بودن عنا مشترکی بنا شده و استوار گشته است، و

 ايبه این معنا که روابط اسالمی موجود در میان خود مسلمانان، بر مبانی .باشدکه مبناي ایجاد رابطه می
ي ه رابطهکه کهمچنان  .تر مبناي کار قرار می گیرددیگر بسیار کم ین مبانی در روابطاستوار است که ا

بطه با را( ي انسانیاي استوار است که این مبانی در رابطهادیانی( رابطه با پیروان ادیان دیگر) بر مبانی
انی ي رابطه، مبدهندهي اصلی شکلد؛ اما هستهتر مبناي کار قرار می گیرتمامی انسان ها) بسیار کم

  ي مذکور بر آن استوار گشته است.گانهي روابط سههمهمشترکی است که 
هاي یتمرکز خواهد کرد، اما بیان ویژگگانه ، بر آن مبانی مشترك در روابط سهاین برگ نوشته سوم:نکته 

 گذاریم براي مبحثی دیگراختصاصی هر کدام از روابط را می هر یک از روابط و همچنین توضیح مبانی
  یی دیگر . در جا
رکسی ه ي همزیستی میان مسلمانان، در اسالم از اهمیت واالیی برخوردار است، واین رابطه چهارم: نکته

س کندارد قطعا در اشتباه است، و هر کند ایجاد روابط حسنه میان مسلمانان اهمیت چندانیکه فکر می
عه نماید تا اشباهش بر او معلوم شک دارد الزم است به قرآن کریم و متون شریعت مراجآن که درباره 

شاید کسی سوال کند که : اگر زندگی مشترك (همزیستی) از چنین اهمیتی برخوردار است، پس  گردد . 
کل که: مش تپاسخ این اس ؟چگونه است که این امر مهم به حال خود رها شده و بدان پرداخته نشده است
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نواقص موجود در  ي آن بهریشه وباره آن است کهاصلی، دور شدن از طرح همزیستی در اسالم و طرح د
  ها عبارتند از:گردد، و مهمترین آنبرمینوع نگاه به اسالم 

جانب  اند که یکیعنی بسیاري از افراد عادت کرده :توجه به یک بعد از متن و غافل شدن از بعد دیگر -1
تن را م .کنندآن را رها می عاد و داللت هايگیرند و سایر ابباشد در نظر میاز متن را که مورد استفاده می

 .کننددارند و الباقی را رها میفق امیال و نظر آنان باشد، برمیو بخشی از آن را که موا کنندتکه تکه می
انا  "مثال ما عادت کردیم که از آیه  .دآگاه یا ناخودآگاه انجام شودواین کار ممکن است به صورت خ

ر این طور برداشت کنیم که: هیچ عربی ب "و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفواخلقناکم من ذکر و أنثی 
این بعد مهمی است که متن قرآنی آن را در برگرفته است و از این  .عجمی برتري ندارد مگر از راه تقوا

، یستني مذکور آیهاما این تنها بعد  "اهللا أتقاکمأن اکرمکم عند "خداي متعال گرفته شده است  کالم
ها و قبائل تأکید انند این بعدي که به آشنایی ملتبلکه ابعاد دیگري نیز دارد که باید به آن پرداخته شود؛ م

ظر دارد تا ن دارد( یعنی: جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا) و همچنین پرداختن به هدفی که شارع مقدس در
هایی گیري و ایجاد خاستگاهاست از شکل . این هدف عبارتها حاصل شودها و امت از طریق آشنایی ملت

  براي ایجاد روابط یا اینکه هدف چیز دیگري است ؟ 
کنیم ما عمدا بر روي یک متن تمرکز می بسیاري از :گرفتن برخی از متون و رها کردن برخی دیگر -2

متون  بعضی از در چارچوب کنیم. اینانمتن داللت تکمیلی دارند، رها می و متون دیگر را که در کنار آن
 گر به متونکنند، بدون آن که بفهمند که در وراي این متون، متون دیگري وجود دارد که احرکت می

ود. شو واقعیت با رنگ دیگري مشاهده میهاي جدید و روشنی را خواهند گشود، مذکور ملحق شوند، افق
ز قرار که مورد توجه اولیه نیبل باعث تأسف است که متون مربوط به همزیستی مورد اهتمام قرار نگرفته

  گیرد. نمی
ده و خورهاي تراشها به متون به مانند سنگ: بعضیفقدان دیدگاه اجتماعی شامل به متون دینی -3

گر حوال و روابط افراد با یکدیبا اها احکام آسمانی مرتبط طور نیست که آنگویا ایننگرند. مقدسی می
ک امر بزرگ محوري و اجتماعی و داراي مکونات و اجزاء و ابعاد سأله زندگی مشترك، یم. باشدمی
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الت آن، ي مسائل و مشکهاي مناسب دربارهي پاسخاین عقالنی نیست که براي ارائهمختلفی است، بنابر
  از یک یا دو متن(محدود) استفاده شود . 

عه راهکار حل مشکالت جامبنابرین چگونه با عقل سازگار است که شخصی بدون نگاه شامل، بتواند براي 
هاي خ دهد؟! مشکل اصلی، فقدان دیدگاهدرستی را پیدا کند، و به سواالت سرنوشت ساز آن(جامعه) پاس

   است.اجتماعی وسیع و شامل نسبت به متون دینی 
  توضیحی درباره ي سطوح سه گانه: 

  )رابطه ي همزیستی اسالمیالف
طلب ي پنج مدهد و حداقل در برگیرندهبه همدیگر پیوند میمسلمانان را که  ياطهکه عبارت است از راب

  : است
  رسد. ابر تعبیر قرآنی به حد برادري میتبادل اخالق و احساسات انسانی و عواطف اصیل اسالمی که بن -1
دیگر در میان امت، و مخصوصا تبادل احترام نسبت به مقدسات هاي مذهبی همتبادل احترام به هویت -2

  مذهبی .  
ها در امور بعضی کشورهاي اسالمی و عدم دخالت بعضیهاي ملی در تبادل احترام نسبت به هویت -3

  دیگر. 
  هاي اسالمی مشترك در میان امت . ر نشر و عمق بخشیدن و تثبیت ارزشهمکاري د -4
  . اال بردن سطوح معیشت در میان امتهمکاري براي ب -5

ایی که ج .ترین عبارت بیان شده استترین و روشن(ص) با واضحتر از آن کالم پیامبراین نکات و باال
  1"بخشندن واحدي است که همدیگر را قوت میمؤمن براي مؤمن همچون بنیا "پیامبر(ص) می فرماید: 

در این حدیث، اجتماع بر انفراد ترجیح داده  "درباره این حدیث گفته است :  "فیض القدیر"المناوي در 
یخته باشد ان) از هم گسزیرا اگر یک بنیان(کی .بر جداگشتن ترجیح داده شده است شده است و همبستگی

 2طلوب مان است از آن حاصل می شود.آنچه که م ،رود و اگر همبستگی و انسجام داشته باشد از بین می
                                                             

  404:  4مسند امام احمد ابن حنبل،   - 1
  328:  6فیض القدیر  - 2
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هایی باطنخراج کرده است، از مصادیق استاین نکته که المناوي چنین مفهومی را از حدیث مذکور است
 ین چیزيا. باشدهاي اجتماعی متون میقدرت فقیه در نزدیک شدن به داللتاست که خاستگاه آن، 

  شود، والمناوي این مطلب را خوب درك نموده است . است که به ندرت اتفاق می افتد و حاصل می 
  ی مسلمانان با پیروان ادیان دیگرب) رابطه ي همزیست
ان و پیروان یک دین آسمانی دیگر و بر اساس موارد ذیل ایجاد اي که بین مسلمانعبارت است از رابطه 

  می شود: 
  تبادل صداقت و همگرایی  -1
  دوستانه بنا شده باشدعی که بر مبانی خیر و نیکی انسانگرایش به رویکردها و مواض -2
  تبادل رعایت عدالت در بین خود -3
  وحانی در سطح جهانداري و دعاء و ابعاد ري براي تقویت دین و دین همکار -4
   در جهت  حل مشکالت انسانی یی با تکیه بر جوانب دینی مشترك،همکاري براي یافتن راه حل ها -5
وکم نما ینهاکم اهللا عن الذین قاتلا« :ولی(تبادل صداقت و همگرایی) از این آیه شریفه گرفته شده استا

تولی یعنی همان  )9الممتحنۀ ،  » (لوهمفی الدین و أخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی إخراجکم أن تو
  تبادل .

ودوم (گرایش به رویکردها و مواضعی که بر مبانی خیر و نیکی انسان دوستانه بنا شده باشد) از این آیه 
ارکم الدین و لم یخرجوکم من دیال ینهاکم اهللا عن الذین لم یقاتلوکم فی  «شریفه گرفته شده است: 

  ) 8ممتحنۀ، » (تبرّوهمأن
اهللا یحب  نإوتقسطوا الیهم  «سوم(تبادل رعایت عدالت در بین خود) از این آیه شریفه گرفته شده است: 

   ) 8ممتحنۀ ،  »(المقسطین
داري و دعاء و ابعاد روحانی در سطح جهان) از این آیه شریفه ارم(همکاري براي تقویت دین و دینچه

ه مۀ سواء بیننا و بینکم أال نعبد إال اهللا و النشرك بقل یا أهل الکتاب تعالوا الی کل «گرفته شده است:
  ) 64آل عمران، »(شیئا و ال یتخذ بعضنا اربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون
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پنجم(همکاري براي یافتن راه حل هایی با تکیه بر جوانب دینی مشترك،  در جهت  حل مشکالت 
 ال تعاونوا علی األثم و تعاونوا علی البر و التقوي و «ه شده است: انسانی) از این آیه شریفه گرفت

  ) 2 ،مائدة »(العدوان
  ) رابطه همزیستی میان مسلمانان و سایر انسان ها ج
  ر ذیل خالصه می شود: وکند و در امو غیر مسلمانان پیوند برقرار می رابطه، میان مسلمانان نای
  در قبال آنان .نه نخست موضع گیري عادالنه و سپس حس -1
  همکاري کردن با آنان در راستاي حل مشکالت انسانی .  -2
  گسترش دادن اعمال خیر و نیکوکارانه .  -3
  ن از طریق ایجاد مبادالت با آنان.فراهم کردن سطح مطلوب معیشتی براي مسلمی -4

م ن ذکر و أنثی و جعلناکإنا خلقناکم م«اصل ایجاد عالقه با آنان از این آیه شریفه مستفاد می گردد: 
به صورت مبدئی،  "ف(آشنایی)تعار"با افزودن این مطلب که  )13حجرات ،  » (شعوبا و قبائل لتعارفوا

شود براي ایجاد روابط اجتماعی، اما محور نخست (نخست موضع گیري عادالنه و سپس اي میمقدمه
إن « و ") 83بقرة ،  » (لوا للناس حسنا قو «شریفه گرفته شده است: اتحسنه  در قبال آنان) از این آی

...آن ها دو «م امام علی ابن ابی طالب (ع) : همچنین از کال ، و ) 8ممتحنۀ ،  »(اهللا یحب المقسطین 
و اما محور دوم و سوم (همکاري  » 1دسته اند: یا برادر تو در دین است و یا در خلقت همانند تو است

انسانی و گسترش دادن اعمال خیر و نیکوکارانه) آن دو از این آیه  کردن با آنان در راستاي حل مشکالت
اما محور چهارم(بهره گیري از روش مبادله در ». تعاونوا علی البر و التقوي«شریفه گرفته شده است: 

راي مسلمین) از این سخن امام معامالت و روابط مالی، در جهت فراهم ساختن سطح مطلوب معیشتی ب
  » 2مردم با مردم، مردم می شوند «گرفته شده است: العابدین(ع)زین

   محور سوم: مبانی همزیستی  
  اسالم سعی در ایجاد روابط اجتماعی داشته است، با توجه به مبادئی که با دو خلصت برجسته می شوند: 
                                                             

  84: 3نهج البالغۀ  - 1
  278تحف العقول، ابن شعبه حرانی ،  - 2
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 هاسان، این امر در میان همه اناین رو از این امر(روابط اجتماعی) ریشه در فطرت انسان دارد، و نخست:
  مشترك است . 

ع آن را تقویت و اشبا نموده و چیزهایی را بدان افزوده است که ياسالم اقدام به ترکیب  این مباد دوم:
  دهد . کند و بدان چارچوب میو تکمیل می

  در ادامه به تحلیل این مبانی پرداخته شده است : 
   ه قرار دارند:هایی که داخل جامعول: اصل حفظ جایگاه اجتماعی گروهمبدأ ا

 .»ریختن آبروي مسلمان بر مسلمان حرام است «آید که: حکم تحریم غیبت از این خاستگاه بر می
ي حکمی شرعی است به خاطر خدشه دار کردن آبروي او، به به مثابهین حرام بودن غیبت مؤمن ابنابر

از آن جا که آبرو یک مقوله  و .ي تعرض به آبروي او می باشدعنا که غیبت کردن از وي به مثابهاین م
 نبه ای .پس احترام به آبروي شخص در جامعه همان حفظ جایگاه اجتماعی می باشد است،اجتماعی 

عنی باشد. به عبارت دیگر؛ آبرو یاي تعرض به جایگاه اجتماعی او میترتیب تعرض به آبروي مؤمن به معن
 ی و تعامل با دیگران بر جایگاه اجتماعی خویشي همزیستمکان این که همه بتوانند در حوزهآمادگی و ا

ندگی زهایی که دارند، در جهت تأمین منافع و مصالح ها و شایستگیتکیه کنند، و با توجه به قابلیت
  اي ایفاي نقش نمایند . مشترك جمعی به صورت سازنده

گویند، در سخن میشان آورند و علیههاي موجود در میان امت هجوم میکسانی که یک صدا بر گروه
  واقع آبرو و جایگاه اجتماعی آنان را در معرض خطر و نابودي قرار می دهند . 

ود کند، جایگاه آن را نابوهی به آبروي گروه دیگر تعرض میي آن کامال روشن است؛ وقتی گرفلسفه 
ل مقابله به مثکند وارد عدم تعامل می شود، حتی اقدام به ، و زمانی که از جایگاهش سقوط میمی کند

شود تا عملیات اهمال کاري در میان اسالمی گشوده میي شود که راه براي جامعهاین گونه می .کندمی
  گروه هاي مختلف مبادله گردد . 

شود و این  احترامیشکل بگیرد که موجب بدگمانی و بی خطر اصلی در آن است که ممکن است ادبیاتی
  باشد. واجب می ه مراعات آناحترامی به آبرویی کامر یعنی بی
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   یافتن اختالف فکري بر واقعیت زندگی مشترك جمعینمبدأ دوم: اصل انعکاس 
توضیح  .دلیل صحت و مشروعیت این اصل، اقدام سیره عقالئی بدان به همراه تأکید شارع بر آن است

تن ري از انعکاس یافجلوگیبرخوردار است و آن عبارت است از  این که: هر انسانی از یک ذهنیت عقالئی
هاي ي بسیاري از گروهعقال این ذهنیت شفاف را درباره .اختالف فکري بر واقعیت زندگی اجتماعی

ها . حاصل این سنجشاندباشند، سنجش نمودهها اشخاص داراي اختالف فکري میکه بین آن اجتماعی
 رغم وجودشترك علیدید که اساس آن، زندگی مي عملی عقالئی گرگیري یک سیرهموجب شکل

ست. اهاي اجتماعی قابل مشاهده این سیره در بسیاري از عرصه .اختالفات فکري در میان آنان می باشد
کنند، ممکن نیست که اختالف فکري نداشته باشند اگر چه فرادي که در یک خانواده زندگی میمثال ا

عقالئی  که با تکیه بر این مبنايکنند میئل باشد، اما با این حال تالش اختالفشان فقط در برخی از مسا
ین ا مذکور، زندگی مشترك خود را محقق نمایند و زندگی خود را از خطر این اختالفات مصون بدارند، و

  باشد: تأکید اسالم بر آن به دو علت می .سیره مورد تأکید اسالم بوده است
یزي با این وجود چ. شدیممخالفت آگاه می نیز از اینبود، ما اگر موضع شریعت مخالف با سیره می )الف

 .باشد آنهمچنین عقالنی و مقبول هم نیست که موضع شرع مخالف با  .در این مورد به ما نرسیده است
  ریخی صدر اسالم جلوه نکرده است .با این حال این موضع محوري مهم در متون شرعی و وقایع تا

ي مهنه ه و -هاي نسل اول مسلمانان داشتقضیه در بربود، این اگر موضع شرع مخالف با سیره می )ب
یعی با هم ل طبها به شکبینیم که آن. بلکه میبینیم که انعکاس نیافتهو مییافت انعکاس می - نسل ها

 دارد که آن ها مخصوصا در برخورد با مسائل موجود بر این موضوع داللت .انددیگر اختالف رأي داشته
ند که دچار این اختالف نظر باشند، بلکه فراتر از آن رفته و اقدام به برپایی جلساتی دادبه هم دیگر حق می

برپایی این مجالس بر دو مطلب . -همان طور که معلوم است -جهت مشورت و تبادل رأي می نمودند 
  لت دارد که عبارتند از:دال

نظر امري طبیعی است، و دوم چه که همه بر آن اتفاق نظر داشتند این بود که این اختالف نخست: آن
ز طریق ها در نظر داشتند تا ایک امر طبیعی صرف نبود، بلکه آن ختالف نظر در نزد آنان فقطااینکه: این 

  مشورت و تبادل نظر در جهت رشد از آن استفاده نمایند . 
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  مبدأ سوم: اصل عدم اجبار مردم بر قبول کردن افکار وعقائد
  باشد:موارد ذیل می حت و ثبوت این اصل،دالیل ص

  که بر مطلوب ما تصریح کرده است.  "256بقرة، –ال إکراه فی الدین "آیه شریفه:  دلیل نخست:
ه از آن کاند، بلن اجبار در اصل دین استفاده کردهبرخی از فقهاء نه تنها از این اصل براي عدم جایز بود

دهد، اش کارهایی را انجام میس اعتقادات دینین شخصی که بر اسااند که منع کردفراتر رفته و فتوا داده
مرد نباید زن مسیحی خویش را از خوردن  "ي این مورد فتواي امام مالک است که: نمونه .جایز نمی باشد

و  "1گوشت خوك و شرب خمر و رفتن به کلیسا منع کند و این در صورتی است که زنش مسیحی باشد
ه ي او بذمهآن شود که مستأجر اهلمانع تواند مسلمان نمی "واي سید عاملی که : همچنین است فت

   "2صورت پنهانی در منزلش مشروب بفروشد
ه اي(کاعتقاد به هر عقیده: مقدمه نخست .اي که متشکل از دو مقدمه و یک نتیجه استمسأله دلیل دوم:

د. طمینان پیدا کنشود مگر زمانی که انسان به صحت و وجود آن اهمان یقین داشتن است) محقق نمی
ت .؛ در این صوررنه با زو قدمه دوم: اطمینان از این که آن عقیده، با دلیل یقین آور حاصل شده است وم

  ي دیگران باشد. چه رسد به آن که متأثر از ارادهي حاصله خارج از اراده شخص است عقیده
ق یاعتقاد قلبی به آن) از مصاد به علت اجبار دیگران براي قبول آن( بدونتحریف یک دین  دلیل سوم:

ر دین شود با جهل نیز آن خارج باشد و هرکس با جهل داخل دداخل شدن در دین از روي جهل می
  شود. می

صادیق داخل شدن در دین به تحریف یک دین به علت اجبار دیگران براي قبول آن، از م دلیل چهارم:
  شود .جبار نیز از آن خارج میاه کس به زور داخل در دینی شود بهر باشد، وزور می

  .  3دو دلیل مذکور از کالم امام صادق(ع) گرفته شده است 
  

                                                             
  307ص  – 2ج –المدونۀ الکبري، امام مالک   - 1
  131ص  – 12ج -سید محمد جواد عاملی-مفتاح الکرامۀ - 2
   1:07الکافی،  - 3
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  مبدأ چهارم: مبادئ اخالقی اسالمی با چهار بعد قوي
اکثریت مطلق با سه مشکل مواجه امور اخالقی که اسالم بر آن تأکید کرده است در حال حاضر، از جانب 

  باشد که عبارتند از:می
  شود.قرار گرفته و بدان عمل نمیبسیاري از این مبادئ مورد اهمال نخست: 

  بسیاري از محتواي آن کنار گذاشته شده است . دوم:
ه این امر باعث شد ي فردي به خود گرفته است واست، صبغهسوم: مبادئ اخالقی که در واقع اجتماعی 

  واج پیدا کند. است که مبادئ مذکور در حوزه هاي فردي یا اجتماعی غیر شامل ر
ي اداي که این اخالقیات نتواند از عهده موجب شده است -یعنی دومی وسومی -این دو مشکل اخیر

وظایف خود برآید، وظایفی که مورد نظر اسالم بوده است، به این معنا که هدف اصلی اسالم از این 
  . استها ا اهتمام به این وظایف و تحقق آناخالقیات و تمرکز بر آن، تنه

  در ذیل به ارائه و تحلیل برخی از این تعالیم می پردازیم: 
  نخست: نیکی کردن

این  وایم، ز دیدگاه اسالم بسیار اهمال کردهباید اعتراف کنیم که ما مسلمانان در فهمیدن مفهموم نیکی ا
ي تاریخی بخش مضمونی و محوري زیادي از است تا به صورت وسیع و در گستره مسأله موجب شده

واقعیت آن است که مفهوم نیکی در اسالم به معناي  .رح اجتماعی و تمدنی اسالم را از دست بدهیمط
دم از این روي ع .اجتماعی آن، از حیث عمق و گستردگی با مفاهیم اجتماعی دیگر بسیار متفاوت است

اتی ضیح. در ذیل تودرك این عمق مفهومی چه بسا باعث فقدان چیزي شود که غیر قابل جبران باشد
  ي دیدگاه اسالم درباره نیکی آورده شده است و بر چند نکته تأکید شده است: درباره

  نکته اول: تعریف نیکی
 است نیکی چیزي"ي ظریف در این است که رسول گرامی امت خود به تعریف نیکی پرداخته اند: نکته

ن با آن آرام نگیرد و قلب بدان گیرد و قلب بدان آرامش یابد و گناه چیزي است جا آرام جان با آن که
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آن چیزي  -1 :سه گونه تفسیر وجود دارد "م گیردجان بدان آرا "و براي این سخن که "1تسکین نیابد
آن چیزي  -3آن چیزي که جان نیکی کننده بدان آرام گیرد  -2که جان نیکی شونده، بدان آرام گیرد 

  ن آرامش یابد . که جان هر دو نفر (نیکی شونده و نیکی کننده) بدا
تر باشد، و اگر بپذیریم ظاهر امر آن است که تفسیر سوم صحیح رسد که تفسیر اول صحیحبه نظر می

ی ست از آرامشن عبارت اآاست، و به هر حال اهمیت این تعریف از نیکی از جهت تاثیري است که دارد، و 
اهتمام اصلی اسالم در توصیه به نیکی،  رسد کهاین روي چنین به نظر می . و ازکندکه در جان ایجاد می

  رساند . گذارد و آن را به آرامش میها میخاطر تاثیري است که بر جانبه 
  نکته دوم: نقش بزرگ اجتماعی که عمل نیک ایفا می کند:

نیکی آید که: چنین بر می "علی األثم و العدوانتعاونوا علی البر والتقوي و ال تعاونوا  "از این آیه شریفه: 
اي که آیه آن را متعلق تعاون دانسته است(یعنی چیزي باشد، به گونهز مفاهیم داراي ابعاد اجتماعی میا

یک مفهوم اجتماعی است که  -همان طور که معلوم است –که باید در آن همکاري نمود)، و همکاري 
ه ودن نیکی، از دیدگاعی بشود. قراین دیگري مبنی بر اجتماجامعه  با مشارکت همگانی محقق میدر 

  ها اشاره خواهد شد .اسالمی وجود دارد که در اثناي بحث بدان
  شوند: ه از نیکی بهره مند میافرادي ک نکته سوم: وسعت دایره

 ال:ي خدمتی به یک جمع مشخص و الغیر(مثنیکی از منظر اسالمی یعنی ارائه شود کهاین گونه تصور می
در حالی که از متون مربوط به نیکی در اي خاص(مثال: جامعه اسالمی)، عهمؤمنان یا مسلمانان) و در جام

ائره و توان دارائه کرده است که براین اساس میآید که: اسالم تصویري از نیکی اسالم، چنین بر می
می توان آن را در قبال هر انسانی انجام داد، چه  و .گستره آن را بسیار فراتر از این تصورات دانست

  ان باشد یا غیر مسلمان، و برخی از مواردي که بر آن داللت می کند در ذیل ذکر می کنیم: مسلم
-ملم یخرجوکم من دیارکم أن تبروه الینهاکم اهللا عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و "آیه شریفه:  *

   "8ممتحنۀ 

                                                             
  194:  4مسند امام حنبل ،   - 1
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یر مسلمانانی که با آن ها ه غدهد تا بشریفه به مسلمان این امکان را میهمان طور که معلوم است، آیه 
کنند، نیکی ورزند، بنابرین بهرمندان از نیکی در طرح و آنان را از سرزمینشان خارج نمی جنگند نمی

  .  نیستندانان تنها ماسالمی فقط مسل
ه هر ی کردن ببعد از ایمان به خدا، باالترین مرتبه عقل مهربانی با مردم و نیک"کالم رسول خدا(ص): * 

   "1باشد و بدي می انسان خوب
  آید، به هر انسانی می توان نیکی نمود، چه خوب باشد یا بد . همان طور که از حدیث بر می

    " 2یابدسوز باشد، اجر میهر کس دل "سخن پیامبر(ص): * 
 هک همان طور که معلوم است این حدیث، به نیکی داراي اجر، مفهومی وسیع تر از تصوراتی می دهد

فهومی مباشد، بر مفاهیم اسالمی نرم و فطري می علت آن دقت نداشتن است.ذهنیات بسته  برخاسته از
  هایی می داند که بر آن اجر مترتب می شود. به حیوان را نیز از مصادیق نیکی که خدمت

نعشی را از کنار ما می بردند و رسول خدا(ص) از جاي برخواست  "از جابر ابن عبداهللا نقل است که: * 
  نیز برخاستیم، سپس گفتیم:  و ما

   "برخیزید یدهر وقت جنازه دید "اي رسول خدا، آن جنازه ي یک یهودي است. فرمود: 
تند، و اي از کنار آن دو گذشقادسیه نشسته بودند، پس با جنازه سهیل ابن حنیف و قیس ابن سعد در * 

اهل ذمه است، پس گفتند: پیامبر(ص)  آن دو برخاستند، به آن ها گفته شد: او از اهل زمین است، یعنی از
 جایی بودند و جنازه از کنارشان گذشت و ایشان برخاستند و به ایشان گفته شد: آن جنازه یک یهودي

   "است، فرمودند: آیا انسان نیست.
هشام ابن عروة از پدرش نقل کرده است:  اسماء از رسول خدا(ص) سوال کرد که مادري مشرك دارم، * 

  .  "له رحم داشته باشم یا نه؟ فرمود: آري با او صله رحم داشته باشآیا با او ص

                                                             
  38: 1، عیون اخبار الرضا، صدوق،  109: 10السنن الکبري، بیهقی،   - 1
  1215: 2سنن ابن ماجۀ ،   - 2
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آگاه باشید هر کس به هم پیمانی ظلم کند یا در حقش کم کاري کند یا بیش از "رسول خدا(ص): * 
	".شومروز قیامت من خود دوزخ او میدر  توانش بر او تحمیل کند یا بدون رضایت خاطر از او چیزي بگیرد، 	

حسن رفتار و اخالق حسنه رسول خدا(ص) نسبت به مشرکین و مسیحیان نجران و یهودیان آن چه از * 
  مدینه، در تاریخ مانده است، و صحابه و تابعین نیز از این سیره تقلید نمودند . 

نقل است که امام علی (ع) پیرمرد نابینایی را دید که گدایی می کند، فرمود: این کیست ؟ گفتند: اي * 
ین، مسیحی است، فرمود: او را به کار گرفتید و حاال که پیر شده است منعش می کنید؟ از بیت امیرالمؤمن

   ".  1المال به او بدهید
  چهارم: وسعت دایره مصادیق نیکی نکته

تواند ندگی بشري به اجرا در آورد، و میاسالم دایره نیکی را بسط می دهد تا جایی که می توان آن را در ز
نده اي در ایجاد و نهادینه سازي زندگی اخالقی و حقوقی مشترك بین مسلمانان ، و در نقش فعال و ساز

مرتبه ثانی بین مسلمانان و دیگران داشته باشد. این وسعت در دو جانب منعکس شده است که عبارتند 
ر ک) جانب انتفاعی، که از آن صحبت کردیم (یعنی: وسعت دایره نیکی شوندگان) و دالیل آن را ذ1از: 

) جانب مصداقی، و وسعت در این جانب یعنی این که ؛ دایره آن چه که اسالم براي نیکی تعریف 2کردیم. 
می کند، بسیار وسیع می باشد، و تعریفی که براي نیکی ذکر کردیم، انعکاس دهنده این وسعت می باشد 

نیز انعکاس یافته  شود، همچنین در کالم رسول خدا(ص)ر چیزي است که موجب آرامش روح میهو آن 
خشی از ب. است . با توجه به این مسائل می توان گفت که مصادیق نیکی داراي انواع متعددي می باشد

آن نیکی مالی و اقتصادي و بخشی نیکی فرهنگی و بخشی نیکی تعلیمی و بخشی محیطی و بخشی 
 فقه نیکی "صصی با عنوان این مطلب ما را بر آن می دارد تا یک شاخه تخ اخالقی و امثال آن است، و

کز داشته بر مسائل معاصر تمرایجاد کنیم، تا به همه جزئیات مرتبط با موضوع بپردازد و  "شناسی انسانی
  اي ایجاد شود، یکی از بخش هاي حیاتی فقه زندگی خواهد بود . نین شاخهاگر چ باشد.

                                                             
  293: 6تهذیب االحکام   - 1
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منطق واالي اسالمی را در زمینه ایجاد این شاخه از دو جهت اهمیت دارد: نخست: این که می تواند 
زندگی انعکاس دهد، منطقی که تا حد زیادي مهجور و پوشیده مانده است، دوم: این که می تواند عرصه 

می متکامل و جدیدي را ایجاد باز کند و روابط اخالقی و اسالرا براي بررسی بسیاري از مسائل معاصر 
ه فقه نیکی ایجاد شود، اما این بدان معنا نیست کگرچه پیشنهاد کردیم که یک شاخه تخصصی در کند.

این فقه در نقطه صفر قرار دارد، بلکه منطق اسالمی در نیکی کردن تا حدي توانسته است که در فقه 
  انعکاس پیدا کند، البته موارد انعکاس یافته به صورت پراکنده و متفرق بوده است . 

  :که داراي مضامینی دربردارنده ي مفهوم نیکی می باشد در ذیل مواردي از فتواهاي فقها را آورده ایم
  یا کافر:ذمه اهل  أ) وصیت کردن در حق

فته است: باشد، النووي گدر حق اهل ذمه بلکه کافر جایز میفقهاي بسیاري بر این نظر هستند که وصیت 
ز اجمعی  ."ستن نیآبه اتفاق رأي همه اهل علم، وصیت براي اهل ذمه جایز است و اختالفی بر سر  "

وصیت براي اهل کتاب را جایز دانسته اند و دلیل آن را داستانی دانسته اند که از یکی از  1فقهاي امامیه 
رش ابه هرکسی که به او سف "باقریه ها نقل شده است: مردي مال خدا در راه خدا این گونه وصیت نمود : 

معه فمن بدله بعد ما س "داي متعال می فرماید: کرده است مال را بده حتی اگر یهودي یا نصرانی باشد، خ
   "فإنما إثمه علی الذین یبدلونه 

وصیت در حق کافر ذمی به هر حال داراي اجر است و مکروه  "امام مالک گفته است:  .اما درباره کافر
ند اوحنبلی ها قید کرده 2."هی نه این که در حق ذمی وصیت کنیآن است که ذمی را بر مسلمان ترجیح د

و مفید و ابن ادریس از امامیه  3بنا بر مذهب درست، وصیت در حق کافر دریک امر معین جایز می باشد
و تصریحات دیگري از بعضی فقهاء وجود دارد که بر جایز  4"ق براي کافر را جایز دانسته اندوصیت مطل

  . 5بودن وصیت در حق کافر داللت دارد

                                                             
   2:48، کفایۀ االحکام، سبزواري،  2:449اعد االحکام ، عالمه حلی، ، قو 2:79شرائع االسالم،   - 1
  264: 2التاج و االکلیل لمختصر خلیل،   - 2
  254: 43الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ ،  - 3
  51: 10رجوع کنید به : جامع المقاصد، محقق کراکی،   - 4
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  ب)تصدق بر کافر و اهل ذمه:  
ردن زیرا ما از نیکی ک .فته اند: تصدق بر آن ها موجب قرب می گردد به سبب بخشش اختیاريفقهاء گ

م ال ینهاکم اهللا عن الذین ل "به کسانی که با ما نمی جنگند، منع نشده ایم، خداي متعال می فرماید 
ذمه، از  تصدق کردن به اهل "و بعضی دیگر تصریح کرده اند که :  " 8ممتحنه  –یقاتلوکم فی الدین 

نهاکم ال ی "خداي متعال می فرماید:  "حیث نیکی کردن بدان ها می باشد و ما از این کار نهی نشده ایم 
و برخی دیگر بر آن هستند که این حکم مظلق است بدین معنا  1"اهللا عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین 

و جصاص در احکام القرآن گفته  2؟ اشدصدقه بر کافر جایز است، چه مسلمانی در آن جا باشد یا نب "که : 
بر عمومیت جواز صدقه دادن به ابوبکر گفت: این سخن الهی (أن تبروهم و تقسطوا الیهم)  "است: 

ذمه داللت دارد، زیرا آن ها با ما نمی جنگند، در حالی در آن (قرآن) از صدقه دادن به اهل جنگ  با اهل
  . 3اهللا عن الذین قاتلوکم فی الدین): (انما ینهاکم ما، نهی شده است، بنا بر این کالم الهی

صدقه دادن بر اهل ذمه جایز است حتی اگر بیگانه باشد، به خاطر این  "و در شرائع االسالم گفته است: 
، واین سخن خداي متعال: ( ال ینهاکم اهللا عن  "براي هر دلسوزي اجر وجود دارد "سخن پیامبر(ص): 

صدقه بر اهل ذمه و کافري که اهل جنگ  "لدین) و در جواهر الکالم گفته است: الذین لم یقاتلوکم فی ا
براي هر "نباشد بنا بر قول صحیح، جایز می باشد حتی اگر بیگانه باشد، به خاطر سخن پیامبر(ص): 

ال ینهاکم اهللا عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین  "و به خاطر سخن خداي متعال:  "دلسوزي اجر وجود دارد
و دیگر مواردي که در باب وقف شنیده ام، و  "لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم  و

  ."درباره ي موضوع واحدي می باشد  مسأله
  و نذر و صدقه ي فطر و قربانی ها:ت) صرف نمودن کفارة 

 ها براي قربانی و فطر ي صدقه و نذر و کفارة نمودن صرف "بعضی از فقهاء تصریح کرده اند که: 
  به خاطر این کالم الهی : ی کردن به اهل ذمه نهی نشده ایم،ذمه جایز می باشد؛ زیرا ما از نیکاهل

                                                             
  2:49فی ترتیب الشرائع، بدائع الصنائع   - 1
  12:208عمدة القارئ ، العینی،  - 2
  583: 3احکام القرآن ،  - 3
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  1"...هللا عن الذین لم یقاتلوکما ال ینهاکم"
  :تث) زکا

اند که: دادن زکات به اهل ذمه جایز ن شبرمۀ و زفر بر بر این نظر بودهبعضی از فقهاء مانند الزهري و اب
   "2ال ینهاکم اهللا عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین..  "اشد، با استناد بر این کالم الهی: می ب

  ج) تسلیت دادن به کافر:
یکی از فقهاء تصریح کرده است که اگر یک یهودي یا زرتشتی بمیرد، همسایه یا خویشاوندش می تواند 

  .3به او تسلیت بگوید
  ح) عیادت فاسق:

ه است که: عیادت کردن از فاسق اشکالی ندارد، زیرا ا مسلمان است و عیادت یکی از فقهاء تصریح کرد
  . 4کردن از حقوق مسلمانان است 

  :خ) وقف بر کفار
قول قوي آن است که وقف مسلمان براي کفار علی االطالق جایز است،  "یکی از فقهاء گفته است: 

نند و نیز جواز صدقه دادن به کافر، به عموما، به خاطر وجود مواردي که بر نیکی و احسان ترغیب می ک
ال ینهاکم اهللا عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن  "عالوه ي آیه شریفه 

و نیز به خاطر فقدان دلیلی بر منع از این کار، به جز تصوري که از این کالم  "تبروهم و تقسطوا الیهم 
باهللا و الیوم اآلخر یوادون من حاد اهللا و رسوله ولو کانوا آباءهم أو ال تجد قوما یؤمنون  "الهی می شود

، اما در این آیه داللتی بر آن وجود ندارد، زیرا منعی که از آیه برداشت می شود، منع از دوستی  "أبناءهم
واز جبا (آنان) از حیث مخالفت (باخدا ورسول) می باشد و نه منع مطلق... به طورکلی هیچ دلیلی بر عدم 

                                                             
  341: 7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،  - 1
  461: 3، البنایۀ شرح الهدایۀ،  300: 1تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه الشابی،   - 2
  12:244البنایۀ شرح الهدایۀ   - 3
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این که گفته  .افر است حتی کافر حربی(اهل جنگ)وقف براي کافر وجود ندارد، صرفا به خاطر اینکه ک
  1توجیه به حساب نمی آید "زیرا مال او غنیمت مسلمانان استاو صالحیت مالکیت ندارد  "می شود: 

  :د) مجالست و هم کالم شدن با کفار
رام ندانستن مجالست و هم کالم شدن و احسان به آن ها هیچ اشکالی در ح "یکی از فقهاء گفته است: 

  2 "و آشنایی با آنان وجود ندارد، چه بسا که پسندیده هم باشد...
  ذ) عیادت اهل ذمه:

عیادت اهل ذمه جایز است، زیرا نقل است که یک یهودي در همسایگی  "یکی از فقهاء گفته است: 
د تا به عیادت همسایه یهودي مان برویمف پس به پیامبر(ص) مریض شد، پیامبر(ص) فرمود: برخیزی

اکم ال ینه "عیادتش رفتند... و به این خاطر که عیادت نوعی نیکی کردن است، وخداي متعال فرمود: 
  3"ن الذین لم یقاتلوکم فی الدیناهللا ع

راي ب این ها نمونه اي بود از دیدگاه فقهی برخاسته از مضامین کتاب خدا و سنت پیامبر که عرصه را
هدف ما از ذکر این موارد، تعیین صحت یا باطل بودن این فتواها  .ایجاد روابط مبتنی بر نیکی، می گشاید

ابعاد  نیکی و احسان شامل فقه از مفاهیم یر پذیريثا هدف این کار نشان دادن میزان تأنبود، بلکه تنه
  مختلف آن می باشد. 

ه ب "منطق اسالمی در طرح نیکی و احسان "دریافت مشاهده می کنیم که بعضی از فقهاء در درك و 
اوج آن رسیده اند، به طوري که در توجیه نیکی کردن به کافر اینگونه تصریح کرده اند : این که او دشمن 
خداي متعال می باشد، مانع آن نمی شود که ما با احسان به او به خداي متعال تقرب نجوییم، آیا ندیدي 

    4 "هاکم اهللا عن الذین... ال ین "که می فرماید: 
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  دوم: مهربانی کردن به مردم
(دوستی و مهربانی) اگرچه دو امر قلبی می باشد، اما این هر دو می تواند نقش اجتماعی ایفا  حب و ود

تی د و تحابب: به معناي دوسصرف شوند ( یعنی تود "ل و تفاعلتفع "کنند، و مخصوصا اگر در باب هاي 
باشد که در میان یک مجموعه به صورت متقابل  ايبه عبارتی: اگر به گونه .ل بین مردم)و مهربانی متقاب

یعنی تعداد افرادي که دوستی  تر شود(هرچقدر که دایره ي حب و ود وسیعمبادله شود، در این صورت 
ند، وی) از حالت قلبی بودن صرف در می آمی کنند بیشتر شود) به این ترتیب این دو ویژگی (حب و ود 

که به علت رواج و شدت این امر و  بلکه این امکان وجود دارد .بیشتر ابعاد اجتماعی به خود می گیرند
   تبادل ان در جامعه، به صورت یک پدیده ي اجتماعی در بیآید .

حقیقت امر آن است که اسالم بر لزوم وجود حالت دوستی و مهربانی در جامعه ي اسالمی ، توصیه ي 
ین اد و توادد). ب و تحابب و تودت (تحباست، وآن دو را در باب هاي تفعل وتفاعل آورده اس أکید داشته

: نخست: اینکه بین همدیگر مسأله را خواستار استامر داللت بر آن دارد که اسالم از مسلمانان دو 
که به صورت  نندادوم اینکه این تبادل دوستی را به جایی برسدوستی و مهربانی داشته باشند،و  يمبادله

  پردازیم :  به ذکر دو روایت در این زمینه می .یک پدیده اجتماعی قوي جلوه پیدا کند
قسم به خدایی که جانم در دست اوست، وارد بهشت نمی شوید مگر آنگاه  "رسول خدا(ص) فرمود: * 

در حدیث داللتی است و  1"آنگاه که همدیگر را دوست بداریدکه ایمان بیاورید، و ایمان نمی آورید مگر 
، گروه دیگري را دوست نداشته باشند و بالعکس، در امت در حالتی قرار گیرد که گروهیبر این که: اگر 

  این صورت این امت در راه بهشت نمی باشد.
رسول خدا (ص) فرمود: مهربانی و ترحم و عطوفت مؤمنان نسبت همدیگر را می بینی گویا که آن ها *  

ي اعضاي بدن با بیداري و تب کردن به او اگر عضوي از آن شکایت کند، بقیه د کهپیکر واحدي هستن
  .  2پاسخ می دهند
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تا ویژگی اهداف و کارکردهاي اجتماعی مورد نظر اسالم نکاتی وجود دارد که باید بدان ها توجه کرد، 
  :  این نکات عبارتند از. برایمان آشکار شود "طرح مهربانی اخالقی امت "درباره ي 

بین ود و تودد تفاوت وجود دارد، اولی بیشتر یک  نخست: اینکه تودد و توادد از جنس فعل می باشد:
صفت نهفته در قلب می باشد تا اینکه یک عملی باشد که شخص بدان اقدام می کند، اما بر عکس آن، 

آري  .شددومی(تودد) بیشتر یک عمل است که شخص انجامش می دهد تا اینکه یک صفت قلبی با
"اگر در قلب محقق شود، انعکاس آن در افعال شخص نیز نمایان می شود، به همین جهت با عالم  "ود

 -در قلب محقق می شود "ود"به خاطر این که پس از پیدایش  "تودد"افعال رابطه دارد، همان گونه که 
ه وجود ب "مهربانیو  ود"نیز  و بدین خاطر که در کسی که به او مهربانی می شود -البته در اغلب اوقات

  تودد) با عالم قلب ارتباط دارد.می آورد، از این روي (
ه که در چبنابر آن –اگر بپذیریم  دوم: اینکه تودد می تواند لباس یک عمل اجتماعی را بر تن کند:

فرد که تودد عمل می باشد، این عمل هم می تواند در حوزه ي فردي و عمل  -نکته اول ذکر کردیم
حاصل شود، و هم می تواند در حوزه ي اجتماعی و عمل اجتماع محقق شود، و روشن است که ظهور آن 

یعنی مهربانی کننده و  -در قالب عمل فردي یا عمل اجتماعی، منوط به وضعیت دو طرف می باشد
باشد، در  اعیلذا اگر یکی از طرفین از یک گروه اجتماعی یا وابسته به مؤسسه ي اجتم .-مهربانی شونده

این صورت، تودد به عنوان یک عمل اجتماعی داراي ابعاد اجتماعی قوي ظاهر می شود، و طبیعتا اگر هر 
  دو طرف از گروه هاي اجتماعی باشند، این عمل اجتماعی بسیار قوي تر جلوه خواهد کرد. 

 ار اجتماعیبزنکته سوم: تودد اگر به عنوان یک عمل اجتماعی محقق شود، در این صورت یک ا
تودد اگر از حالت فردي خارج  تواند موجب انسجام اجتماعی جامعه گردد:قدرتمند می شود که می

شود و صبغه ي اجتماعی بگیرد و نهادینه شود و به عنوان یک عمل اجتماعی برجسته و قوي ظاهر شود، 
شود که جامعه در باعث میگردد، و این امر ماعی میموجب ایجاد انسجام اجتماعی قوي در اوساط اجت

امل اجتماعی در نتیجه تع. حوزه ي ادبیات و آرمان ها و اهداف و ارزش ها و الگوها دچار تحول شود
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کند و بهبود می یابد. به عبارت دیگر تودد اجتماعی موجب انسجام اجتماعی چارچوب مشخص پیدا می
  . می شود و انسجام اجتماعی به تعامل اجتماعی منتهی می شود 

اینی قر نکته چهارم: اسالم از جامعه اسالمی خواسته است تا تودد و توادد اجتماعی را محقق سازد:
ه در سطح اجتماعی وسیع تأکید دارد، ب "تودد و توادد"اسالم بر تحقق یافتن  وجود دارد مبنی بر این که
  ردازیم:ذکر دو مورد از قراین می پ

ربانی یکر واحد، لذا سخن ایشان: مهاست مبنی بر تشبیه تودد به پآمده آن چه که در حدیث نبوي  نخست:
و ترحم و عطوفت مؤمنان نسبت همدیگر را می بینی گویا که آن ها پیکر واحدي هستند که اگر عضوي 

لیل بر ترین دقوي "دهند از آن شکایت کند، بقیه ي اعضاي بدن با بیداري و تب کردن به او پاسخ می
مقصود نهفته در دیدگاه نبوي از متن این حدیث همان دیدگاه اجتماعی قوي می این مسأله است که 

أکید ت(مهربانی) وصالح امت با تحابب ي خیرحدیث نبوي آمده است و بر رابطه رآن چه که د دوم:باشد. 
	"1بود....صالح خواهندخیر وم مهربانی کنند درهامت من تا زمانی که با"فرماید:دارد، جاییکه می 	

 صرفا طرحی براي روابط "اخالقی اسالمی اجتماعی(مهربانی جمعی)  توادد  "پنجم: اینکه  نکته
  داخلی امت نمی باشد، بلکه بر روابط امت با دیگران نیز صدق می کند: 

روحی که در محتواي متون اسالمی مربوط به توادد اجتماعی جریان و سریان دارد، گویاي این منطق 
ي خود منحصر کنند، بلکه می بایست روابط خویش را با دیگران د توادد را بر جامعهلمانان نبایاست که مس

  وجه کنید: باره تبه برخی از متون وارده دراین .البته با وجود شرایطی خاص .نیز بر همین اساس ایجاد کنند
ی ظاهروا عل إنما ینهاکم اهللا عن الذین قاتلوکم فی الدین و أخرجوکم من دیارکم و "آیه شریفه:  أ)

  " 9ممتحنۀ  –إخراجکم أن تولوهم 
همان طور که از این آیه معلوم است؛ مسلمانان تنها از دوستی با کافرانی منع شده اند که با آن ها جنگیدند 

  ها داشتند . آنو آن ها را از سرزمینشان اخراج کردند و سعی در خارج کردن 

                                                             
  450، زید ابن علی :  32: 1عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق،   - 1
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ي عقل مهربانی کردن به مردم و نیکی ا، باالترین مرتبهاز ایمان به خدبعد رسول خدا (ص) فرمودند:  ب)
میآید که تودد امري است که به از حدیث نبوي اینگونه بر 1"به هر انسان خوب و بدي می باشدکردن 

می گیرد، به طوري که از یک جهت به مردم توجه داشته، واز رت شامل و گسترده کل جامعه را دربرصو
  مه را مورد توجه قرار داده استه هسوي دیگر لزوم نیکی کردن ب

اهل زمین تا زمانی که مهربانی کنند  "ي امامیه آمده است، مبنی بر اینکه: آن چه که در کتب جامعه ج)
 رو همان طور که معلوم است، د 2."نند مورد رحمت قرار می گیرندو امانت دار باشند و به حق عمل ک

نکه ي اهل زمین هستند، و این نکته دلیلی است بر ایکه همهع فقط مسلمانان نیستند، بلاین حدیث موضو
  گیر و عام و انسانی می باشد . داراي منطقی همه "تودد اجتماعی"در مبحث اسالم 

   سوم: تحیت گفتن (احوال پرسی)
برجسته می شود، منطق زندگانی اسالمی را با خود به دوش  "سالم علیکم"تحیت اسالمی که با عبارت 

اینکه در  رغمبدل می شود، علی روزانه بین ما رد واین که: سالمی که به عنوان تحیت توضیح  .می کشد
اذهان ما امري ساده و عادي می باشد، نقش اجتماعی بسیار مهمی را ایفا می کند، و می توان این مهم 

ن رابطه یا ت، و ایرا اینگونه تبیین کرد: اسالم میان سالم و برخی مقوالت اساسی ارتباط برقرار کرده اس
مستقیما اجتماعی است یا اینکه تاثیرات مثبتی بر روابط اجتماعی دارد، و این را ارتباط را می توان در دو 

  متن ذیل مشاهده کرد: 
   "94نساء  –وال تقولوا لمن ألقی إلیکم السالم لست مؤمنا  "خداي سبحان فرمود:  متن اول:

قرار کرده است، و از طریق و مقوله ي سالم و ایمان ارتباط بردم آیه مذکور، میان یهمان طور که دید
ت و ر دهد و آن را دیدگاهی مثبیغیه دیگران را نسبت به سالم دهنده تخواسته است تا دیدگااین ارتباط 

احترام آمیز جلوه دهد، و امنیت و صیانت را براي آن محقق گرداند، این مسأله همان طورکه معلوم است، 
  ن نقش هاي اجتماعی است که سالم ایفا می کند . از قوي تری

                                                             
  38: 1، عیون اخبار الرضا، صدوق،  10:109السنن الکبري، بیهقی،   - 1
  108مشکاة االنوار ، طبرسی ،   - 2
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داوند خ "فرماید: : شنیدم که پیامبر(ص) میاندنقل کردهامامۀ از قول ابیطبرانی و بیهقی  متن دوم:
  1."ذمه قرار داد امنیتی براي اهل مان ، وسالم را تحیتی براي امت

فه این که سالم قبل از اسالم قرار دارد، همان طور که معلوم است، کالم ایشان به صورت پوشیده، فلس
  در دو سطح لحاظ شده است: این فلسفه در کالم ایشان .بیان می کند

اجتماعی را محقق سازیم، که  –عبارت است از اینکه از طریق سالم، نتائج اخالقی  :سطح امت )نخست
  ین سطح(سطح امت) تقویت می شود.بر اساس آن روابط در ا

عبارت است از اینکه ما از ادیان دیگر که در مناطق اسالمی زندگی می کنند: دوم: سطح پیروان 
  اطر و صداقت با آن داشته باشیم .طریق سالم کردن، سعی در ایجاد حالت اطمینان و آرامش خ

ار قر "حقیقت آن است که توجه کردن به سه مورد ذیل موجب می شود این مطلب را درك کنیم که: 
ابط یجاد رواست، اینکه اسالم در طرح ا تخاسته از یک حقیقبر "تحیت در اسالم دادن سالم به عنوان

دوستانه بهره گرفته است، نه فقط روابط میان مسلمانان بلکه روابط انسان آمیز واجتماعی منطقی مسالمت
که از (تنگفبراي تحیت استفاده از لفظ سالم-1از: گانه عبارتنداین امور سه .بین مسلمانان و دیگران

که اسالم اهمیت زیادي به آن این-3آن مترتب شدن آثار اجتماعی بر-2ي سلم مشتق شده است) ماده
  "تر استباشد، او نزد خدا و رسولش شایستهکس آغازگر سالم هر" که پیامبر(ص) فرمود:است، تا جاییداده

  محور چهارم: ابعاد همزیستی مطلوب از نظر اسالم
طلق نامیدیم)، فقط مکه آن را نظریه همزیستی در اسالم مورد نظر اسالم در طرح همزیستی آن (زندگانی 

( یعنی زندگی به هر شکلی و در هر سطحی که باشد)، بلکه زندگانی است که داراي ویژگی زندگانی نیست
  هاي ذیل باشد: 

  بایی باشد.زندگان زیبایی باشد؛ زندگانی زیبا آن است که همراه با زینت و زی -
زندگانی شریفی باشد؛ زندگانی شریف آن است که: کرامت انسان خدشه دار نشود، بلکه مناسب با  -

  کرامت و شرافت انسان باشد . 

                                                             
  33 :8، مع الزوائد، هیثمی ،  1889: 2،  "گالدر المنثور  - 1
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زندگانی مبتنی بر پیشرفت باشد؛ به این معنا که مطلوب جامعه اسالمی وارد شدن در عملیات تبادل  -
  ظ گردد .معیشتی است که شرط پیشرفت کردن در آن لحا

  .باشد و راحتی زندگانی پایداري -
  .باشد راحتیزندگانی  -

ن آجاي دیگر به ذکر هاي مذکور، که در بنی بر لزوم فراهم شدن این ویژگیدالیلی وجود دارد م
ي گذرایی داشته باشیم به مواردي که ضرورت این ویژگی ها را ازیم، اما ایرادي ندارد که اشارهپردمی

  تبیین می کند: 
  " 32اعراف  –قل من حرم زینۀ اهللا التی أخرج لعباده و الطیبات من الرزق  "شریفه: آیه   -
  " 31احزاب  –و أعتدنا لها رزقا کریما  "آیه شریفه:  -
  1 "و برکت را بر او جاري کن و زندگانی او را سخت قرار مده  خداوندا خیر "دعاي پیامبر اکرم (ص):  -
  2"ام را سخت قرار مدهزندگانیبه من رفاه و آسایش عطا فرما و"ه است چه که در بعضی از دعاها آمدآن -
  3 "روزي ام را فراوان قرار بده  "آن چه که در بعضی از دعاها آمده است  -
  4 "زندگانی ام را آرام قرار بده  "آن چه که در بعضی از دعاها آمده است  -
  5 "بر ما عطا کن  بدان وسیله رفاه زندگانی و فراوانی روزي را " -
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