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 ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسالم

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

عبداهلل پیروزی

ندا آزرنگ

چکیده
ــالم ارائه می شود یا به عبارت دقیق تر، دو تفسیر اصلی در دو  در دنیای امروز دو تعریف از اس
ــر طیف وجود دارد. در یک سر طیف، چهره ای کاماًل مسالمت آمیز و صلح جویانه و در سر  س
ــیری خشونت آمیز از اسالم مطرح می شود و گروههای خشونت طلب و افراطی که  دیگر، تفس
دست به انفجار، کشتار و ترور می زنند یا در صورت ضرورت خشونت را تجویز می کنند، در این 
دسته قرار می گیرند. در بین دو سر طیف، دیدگاههای مختلفی وجود دارد و به نظر می رسد 
تعداد اندکی از مسلمان ها به دیدگاه دوم اعتقاد دارند ولی تأثیرگذاری آنها زیاد است. مقاالت 
ــنت، مسالمت آمیز بودن اسالم را نشان می دهند و با تحلیل  ــتناد به قرآن و س متعددی با اس
ــخ  ــش های موجود نیز پاس آیات جهاد در قرآن و تحلیل جنگ های پیامبر، به ابهامات و پرس
ــش پاسخ خواهیم داد که اگر اسالم دین مسالمت است و  می دهند. در این مقاله به این پرس
قرآن اجازه آغاز هیچ گونه جنگ و خشونتی را نمی دهد و جنگ های پیامبر اسالم صرفاً دفاع 
ــالم ارائه می شود و علل و  ــیرهای غیرمسالمت آمیز یا خشونت آمیز از اس بوده، پس چرا تفس
ریشه های این گونه تفسیرها و افراطی گرها در جهان اسالم کجاست؟ یافته های نگارنده نشان 
می دهد ریشه تفسیرهای غیرمسالمت آمیز یا خشونت آمیز در اسالم به جاهلیت عربی پیش از 
اسالم بازمی گردد. ابتدا به اجمال به تبیین جهالت و خشونت در دوره مقارن ظهور اسالم در 
جامعه جاهلی می پردازیم و در ادامه تالش می کنیم در حد توان و مقدورات یک مقاله، تداوم 

این روحیه خشونت آمیز را در دوره های بعدی تاریخ اسالم بیان کنیم.
واژگان کلیدی: اسالم، خشونت، افراطی گری، جهان مسالمت آمیز

piroziabdola@yahoo.com

azarangneda@yahoo.com

| تاریخ دریافت:95/2/10 | تاریخ پذیرش:95/4/31 |
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مقدمه
ــان دهیم که جنگ، خشونت و خونریزی بخشی از ماهیت  در این بحث تالش می کنیم نش
جامعه جاهلی حجاز مقارن ظهور اسالم بوده است، در صورت قانع شدن خواننده نسبت به این 
ــری به  موضوع ناگزیر نتیجه این خواهد بود که تغییر ماهیت هر چیزی و از جمله جوامع بش
آسانی امکان پذیر نیست و اگر بتوان ماهیت چیزی را تغییر داد اساساً آن شیء، شیء پیشین 
نیست؛ یعنی کل ارکان، اصول و فرهنگ جامعه باید عوض شود تا بتوان گفت ماهیت آن تغییر 
ــت. فرهنگ عمومی جزیره العرب مقارن ظهور اسالم، یک فرهنگ بدوی و خشن بود.  یافته اس
ــم بود و برای  ــت عرب جاهلی تندخو و زودخش احمد امین در وصف اعراب جاهلی معتقد اس
ــت و چون  ــد و در این صورت پا را از اندازه فراتر می گذاش چیزهای بی ارزش برافروخته می ش
ــمگین می شد دست به شمشیر می برد و آن را داور قرار می داد، تا جایی که جنگ ها بین  خش
ــونت و جنگجویی، نظام نهادینه شده و عادت  ــد و خش اعراب، به نابودی خود آنها منجر می ش
ــالم معتقد است که عشق به جنگ که  روزانه ی آ نها بود )جواد علی1976: 267(. عبدالعزیز س
قرن ها در روح و جان عرب جاهلی ریشه دوانده بود به اشتیاق به تسلط و سیطره از راه تجاوز، 
ستم، حمله و خشونت طلبی تبدیل شد. در دوره جاهلیت، دستیابی به حق و هرگونه برتری و 
سیطره تنها از راه جنگ و خشونت و ظلم امکان پذیر بود )سالم1380: 313(. او موارد متعددی 
از اشعار و فرهنگ عمومی عرب را در اثبات این دیدگاه بیان می کند )همان 1380: 316-314(. 
ــالم اشاره می کند و موضوع اصلی بحث ما در این بخش می باشد این است  نکته مهمی که س
ــعله های سرکش خشونت و عصبیت اندکی فرو نشست ولی اندک  ــالم، ش که پس از ظهور اس
زمانی کم تر از نیم قرن، دوباره این روحیات خشونت آمیز سر برآورد و شعله ور شد )همان 1380: 
ــیر بر کاروان ها می تاختند و آنها را غارت می کردند و افرادی را نیز اسیر  316(. اعراب با شمش
ــود درمی آوردند )جواد علی 1976 ج 1:  ــد که یا در بازار می فروختند یا به خدمت خ می کردن

.)262
یکی از نکاتی که در مورد عرب های پیش از اسالم در متون تاریخی وارد شده و خسرو پرویز 
)کسری( در مناظره خود با نعمان بن منذر آن را مطرح کرده است، این بود که در آن زمان، هر 
قوم و ملتی دین و آیین و آداب و رسوم و هنر و صنعت و دانشی داشته اند، جز اعراب که هیچ 
دین و آیین و صنعت و هنری نداشتند، فرزندانشان را به سبب فقر می کشتند و شمشیرشان 
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ــان بود )جواد علی1976 : 263-4(. ابن خلدون تصریح می کند که عرب، وحشی و  ــخن ش س
ــواری فرمان می برد، هیچ دانش و صنعتی را بخوبی  ــر و دزد بود، از رئیس خود به دش چپاولگ
ــت )ابن خلدون 1336 ج 1: 285-6؛ جواد علی  ــتعداد نداش ــت و در هیچ کاری اس نمی دانس
ــونت، ستم، عدم درک، نفاق، دورویی و  ــالم )ص( را به خش 1976(. قرآن اعراب دوره پیامبر اس
دوگانگی دل و زبان متصف می کند و البته برخی از آنها را نیز استثناء کرده است. در تورات نیز 
در وصف اعراب آمده است که اینها از همدیگر فرار می کنند، و با همه اعم از خودی و بیگانه سر 

جنگ و ستیز دارند )تورات، سفر پیدایش، باب تکوین، آیه 12(.
ابن خلدون طبیعت اعراب را یغماگری می داند که روزی آنها در پرتو شمشیرها فراهم می آمد 
ــن 1373: 38(. در  ــالم 1380: -307 335؛ ابراهیم حس ــن خلدون 1336: 285-286؛ س )اب
جامعه ی مقارن بعثت پیامبر اکرم )ص(، جنگ و خشونت از ضروریات تفکیک ناپذیر ساخت های 
فرهنگی و فکری اعراب به شمار می رفت و جزیی از زندگی و طبیعت مردم شده بود. کشته شدن 
افراد در آن جامعه، اغلب به دلیل مسائل جزیی مثل تعصبات قبیله ای یا بر سر گوسفند و شتری 
یا طمع در مال کسی اتفاق می افتاد، گاهی نیز به هیچ دلیل عقلی نیاز نداشت، فقط کافی بود 

قوی تری اراده کند دیگری را بکشد و می کشت.

رسوخ فرهنگ خشونت جاهلی در تفسیر اسالم
مجال بیش تری برای پرداختن به شرایط فرهنگی اجتماعی خشونت بار و خشونت آمیز دوران 
جاهلیت نداریم و شاید همین مقدار در جهت نشان دادن اینکه خشونت و خونریزی بخشی از 
ماهیت جامعه جاهلی بود، کافی باشد. ایده ی اصلی این بحث چنین است که از »تاریخ خشن« 
ــن«، تفسیر خشن زاده می شود. پیش از ظهور اسالم و مقارن ظهور این دین،  و »فرهنگ خش
جامعه ی عربستان دارای تاریخ و فرهنگی خشن بود و این خشونت همه جانبه، قرن ها در ابعاد 
ــود،  ــن، هر چیزی که زاده ش ــده بود. از تاریخ و فرهنگ خش مختلف در آن جامعه نهادینه ش
آمیخته به خشونت است که از جمله ی آن، تفسیرهایی بود که از دین اسالم ارائه شد و اقداماتی 
بود که پس از اسالم، به اسم این دین انجام شد. بنابراین طبیعی بود که از ابتدای ظهور اسالم، 
تفسیرها و تصویرهای خشن و غیرمسالمت آمیز از اسالم ارائه شود و این امر ریشه های تاریخی، 
فرهنگی و اجتماعی در جامعه بدوی عربستان داشت. ماهیت دین اسالم به عنوان دین رحمت 
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و محبت برخالف این روند بود و آموزه های قرآن کریم و اقدامات پیامبر اسالم )ص( تا حد زیادی 
ــونت آن چنان قرن ها در عمق روح و جان  این فضا را تلطیف کرد، ولی گرایش به تندی و خش
جامعه جاهلی اعراب ریشه دوانده بود که بسادگی امکان از بین رفتن آن وجود نداشت. طبیعی 
است هر چیزی وارد این جامعه و فرهنگ خشن شود، ناخواسته رنگ و بوی خشونت به خود 
ــود، با صبغه خشونت  ــوم و یا دانش و فرهنگ جدیدی که تولید ش ــم و رس می گیرد و هر رس
ــالتش در این جامعه، بی نظیر و  ــالم )ص( در ایفای رس را با خود همراه دارد.. موفقیت پیامبر اس
عالی بود، همین طور تغییراتی که پیامبر اسالم )ص( و فرهنگ اسالمی مبتنی بر قرآن و سنت 
در این جامعه پدید آوردند، عمیق و گسترده بود؛ به گونه ای که از هیچ راه دیگری و هیچ کس 
نمی توانست این حد از تحول را در چنین جامعه ای ایجاد کند، اما پرسش این است که خلقیات 
و فرهنگ دیرپا و خشن جاهلی که قرن ها شکل گرفته و در تار و پود جامعه و روح و جان افراد 
ریشه دوانده و جزیی از ماهیت جامعه شده بود، در طول بیست و سه سال تا چه اندازه امکان 
ــالم )ص( توانست به مدد وحی و معجزه ی الهی که قرآن کریم  تغییر دارد؟ همین که پیامبر اس
یکی از آنهاست اعراب جاهلی را از پرستش مجسمه های سنگی و چوبی به یکتاپرستی متوجه 
کند و آنها را از زنده به گور کردن دختران و کشتن یکدیگر باز دارد و از منجالب آلودگی های 
ظاهری و باطنی به طهارت و پاکی برساند و ارزش های جاهلی و تعصبات قومی و قبیله ای را به 
حداقل ممکن کاهش دهد و صدها کار دیگر از این قبیل، اقدام بسیار سترگی انجام داده است، 
آن هم در جامعه ای که عرب جاهلی به هیچ وجه حاضر نبود، ارزش ها و رسوم جاهلی یا تعصبات 

قبیله ای خود را کنار بگذارد.
به رغم تغییرات و تحوالت فراوان و بی نظیری که ظهور اسالم در جامعه ی جاهلی جزیره العرب 
ایجاد کرد، بسیاری از روحیات درونی و خلقیات فردی و اجتماعی که نسل اندر نسل ریشه های 
ــت در بطن فرهنگ آنها باقی ماند که از جمله خشونت و تمایل به جنگ  ــاله داش چند صد س
ــونت آمیز که با قهرمانی و افتخارات  ــزی و برتری طلبی و تفاخر بود. این روحیه خش و خون ری
ــول اکرم )ص( و به دلیل آموزه های  نیز پیوند خورده بود، اگرچه اندک زمانی در دوره حیات رس
مسالمت جویانه و انسانی اسالم فروکش کرد و آرام گرفت، بالفاصله پس از رحلت آن حضرت 
دوباره سر برآورد و برای قرن ها و این بار با آمیخته شدن به انگیزه های دینی و اعتقادی، منشأ 
قتل و خونریزی و جنایت های بسیاری شد که در جاهلیت عربی و نفسانیت افراد ریشه داشت. 
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از سوی دیگر، فقط این شمشیر به دست ها نبودند که در میدان ها و شهرها به اسم اسالم و در 
اصل با روحیه ی خشونت طلبی نهادینه شده در راستای ارضای خواسته ها و منافع خود، خون 
انسان ها را می ریختند، بلکه برادران آنها نیز در کسوت عالمان و دانشمندان دین، قلم به دست 
گرفته بودند و به تفسیر و آموزش اسالم می پرداختند و وجه مشترک هر دو گروه این بود که 
در یک فرهنگ بالیده بودند و نگرش ها و باورهای فرهنگی و اجتماعی واحدی بر هر دو گروه 
حکومت می کرد که وجه غالب آن سلطه جویی و خشونت بود. این گونه شد که از همان ابتدا، 
تفسیرهای غیرمسالمت آمیز از اسالم بروز و ظهور پیدا کرد و موجب گشت نشانه ها و گرایش ها 
به تهاجم و تسلط از راه قهر و غلبه و حل مسئله ها از طریق خشونت و زور، تداوم پیدا کند، در 
حالی که این روند برخالف روح قرآن و سنت نبوی بود. حتی نخستین مورخان و راویان تاریخ 
ــالم از همان زمان پیامبر اکرم )ص(، وقایع را با رویکرد سلطه جویانه و خشونت طلبانه روایت  اس

کردند و تاریخ را با صبغه ای نوشتند که می توان آن را »تاریخ خشن« نامید.

تداوم خشونت جاهلی در علوم و فرهنگ اسالمی
پس از رحلت پیامبر بزرگ اسالم )ص(، اعراب در مواردی مثل بت پرستی، زنده به گور کردن 
دختران، فساد و فحشا و ... به عقب برنگشتند و این بخشی از تغییرات ماهوی جامعه آن روز 
ــت ایجاد کند اما روح فرهنگ جاهلی که روحیه ی خونریزی و خشونت و  ــالم توانس بود که اس
ــر  برخی تعصبات جاهلی از جمله آ نها بود، بالفاصله پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( بار دیگر س
برآورد و نقش و کارکرد خود را این بار در جامعه دینی و با صبغه ی مذهبی ایفا کرد که یکی 
از مهم ترین آنها تفسیر خشونت آمیز از اسالم بود. البته برخی از یاران نزدیک پیامبر اسالم )ص( 
ــم آن حضرت گذرانده بودند و  ــانی که دوران کودکی و نوجوانی خود را تحت تعالی ــژه کس بوی
شخصیت آنها در ارزش های جاهلی تکوین نیافته بود، توانستند روح و جوهره ی پیام اسالم را 
بگیرند و به نسل های بعد منتقل کنند. قرآن کریم نیز بدون هیچ گونه تغییر و تحریف به دست 
نسل های بعد رسید، اما تفسیرهایی که از قرآن و آموزه های اسالم ارائه شد، هم چنین بازخوانی 
سیره و سنت نبوی، از همان ابتدا تحت تأثیر »تاریخ خشن« و »فرهنگ خشن«، کامالً صبغه ی 
ــالمی نیز از این آفت مصون نماند و جنگ ها و  ــونت آمیز به خود گرفت و تاریخ نگاری اس خش
کشتارها و خونریزی ها، با افتخار روایت شدند، افتخاری که پیش تر به قوم و قبیله نسبت داده 
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می شد، این بار به امت اسالمی و دین خدا نسبت داده شد و تعصب و عصبیت قبیله ای به تعصب 
و عصبیت مذهبی و اسالمی تغییر نام داد.

ــن« و »فرهنگ خشن« ریشه داشت و در  ــیر خشونت آمیز از اسالم که در »تاریخ خش تفس
ــتان فعاالنه موجود بود، پس از رحلت پیامبر اسالم )ص(،  ــالم در جامعه عربس ابتدای ظهور اس
ــت وغیر از تاریخ  نگاری، در علوم  ــی به عرصه های علمی نیز راه یاف عالوه بر عرصه های سیاس
ــتراند که از جمله پیامدهای آن، تحقیر غیرعرب  ها،  ــالمی بویژه فقه نیز سایه گس مختلف اس
غیرمسلمان ها و اقلیت های دینی یا طرد و تکفیر مسلمانان غیر هم فکر با جریان غالب یا برخی 
نحله  های علمی بود که دامنه ی آن تا به امروز هم کشیده شده است. متون فراوانی در اسالم و 
علوم اسالمی در جهت رد تفکر و صبغه ی خشونت آمیز وجود دارد و تالش های زیادی در این 
ــخصیت های صدر اسالم که در راستای نفی و از بین بردن  ــد. از جمله مهم ترین ش راه انجام ش
ــت. آن حضرت به منظور زدودن  ــش کردند، امام علی )ع( اس ــونت جاهلی کوش فرهنگ و خش
فرهنگ خشونت و نشان دادن اینکه اسالم به طور مطلق هرگونه خشونت را حتی اگر مجاز و 
قانونی باشد – که مجازات نامیده می شود – ناخوش می پندارد، تا جایی پیش رفت که فرمود 
اجرای حدود الهی امر خوشایندی نیست و ما باید ناراحت باشیم که حدود الهی را بر مجرمی 
ــالمت جامعه، از این امر ناگزیریم و در عین حال انجام این عمل  جاری می کنیم، ولی برای س

خوشایند نیست.
ــروع پیامبر اکرم )ص( و  ــین مش ــان به عنوان جانش ــانی که در مقابل ایش امام علی )ع( به کس
ــیده بودند و قتل او را واجب می دانستند و  ــیر کش ــیعیان – شمش امام معصوم – در اعتقاد ش
ــورش کرده اند و آنها را از حقوق  ــت زده بودند، آنها را برادرانی خواند که بر او ش ــوب دس به آش
سیاسی – اجتماعی محروم نکرد )نهج البالغه قصار 420: 437؛ بن سالم 1409 ق: 321( و تا 
زمانی که به قتل مردم بی گناه مبادرت نکرده بودند، از هرگونه اقدام خشونت آمیز علیه آنها یا 
تکفیر آنها خودداری کرد. امام در پاسخ به این پرسش که آیا خوارج، مشرک یا منافق هستند 
فرمود برادران ما هستند که بر ما شورش کرده اند )مجلسی1408ق. ج 32: 324( اما حاکمان 
ــلمان در دوره های بعد، با اینکه نه جانشین پیامبر اسالم )ص( بودند  ــی یا دانشمندان مس سیاس
و نه امام معصوم، به آسانی کسانی را که حرفی برخالف اعتقاد آنها زده بودند یا در جزئیات و 
مناسک مثل آنها عمل نمی کردند، تکفیر کردند و قتل آنها را واجب دانستند که این روش تکفیر 
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و قتل تا به امروز هم مورد عمل گروه های افراطی است، به حدی که به طور روزمره و بویژه در 
مناسبت های مذهبی در عراق و پاکستان و سایر نقاط جهان اسالم، سلفی های تندرو به قتل و 

کشتار بی گناهانی دست می زنند که صرفاً در مراسم مورد عالقه ی خود شرکت کرده اند.
پس از وفات پیامبر اسالم )ص( تا به امروز، به دلیل همین تفسیر خشونت آمیز از اسالم، جنگ ها 
ــتارها و خشونت های بی شماری صورت گرفته است. از میان صدها واقعه ی جنایت کارانه  و کش
ــم اسالم و بر اساس تفسیر خشونت آمیز از اسالم انجام شده، فقط به  ــونت آمیز که به اس و خش
دو مورد که در صدر اسالم اتفاق افتاده است اشاره می کنیم تا روشن شود چگونه اندک زمانی 
پس از رحلت پیامبر اسالم )ص(، روحیات و فرهنگ خشن جاهلی در قالب فرهنگ اسالمی زنده 
شد. نخستین آنها، کشتن حضرت حسین بن علی )ع( و یارانش در کربال و اسیر کردن خانواده 
ایشان به شدیدترین و وحشیانه ترین وجه ممکن است. پیامبر اسالم )ص( جامعه ی جاهلی را از 
ذلت و منجالب مادی و معنوی نجات داد و آنها را از یک زندگی بدوی و نیمه وحشی به درآورد 
و مشقت ها و رنج های بی شماری در این راه تحمل کرد، و بعد هم به همین مردم گرفت: من 
ــی از شما نمی خواهم جز اینکه خانواده، و نزدیکان مرا دوست داشته باشید.  هیچ اجر و پاداش
این پیامبر فقط یک دختر داشت که بی اندازه به او عشق می ورزید و فرمود: فاطمه پاره تن من 
ــی 1408 ق. ج 67: 3؛ البخاری بی تا ج 5: 105؛ ابن ابی الحدید ج 16: 273(.  ــت )المجلس اس
ــران فاطمه، نوه های پیامبر اسالم )ص( بودند و آن حضرت به این دو  ــن و حسین یعنی پس حس
ــجده وقتی این دو کودک روی دوش  ــق می ورزید، تا جایی که در نماز و در س کودک نیز عش
ــر بلند نمی کرد تا اینها خودشان کنار بروند )سید بن طاووس  ــالم)ص( می رفتند او س پیامبر اس
1400 ق. ج 1: 201-202( و فرمود: حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند )سید 
بن طاووس 1400 ق: 201-202(. امام علی)ع( داماد پیامبر اسالم که شیعیان او را امام معصوم و 
جانشین پیامبر)ص( و اهل سنت او را خلیفه ی چهارم می دانند، بود. امام عل )ع( پسرعموی پیامبر 
و نخستین کسی بود که به او ایمان آورد و از کودکی تحت تعالیم پیامبر اسالم)ص( تربیت شد 
و رشد کرد. حدود پنجاه سال پس از رحلت پیامبر اسالم)ص( اعراب، امام حسین)ع(، را به همراه 
یارانش در صحرای سوزان کربال به وحشیانه ترین و غیرانسانی ترین وجه به شهادت رساندند و 
ــیر کردند، رفتار اعراب مسلمان با  ــفباری اس زنان و کودکان آن حضرت و یارانش را به طرز اس
امام حسین)ع( و یارانش و با اسیران که بکلی زنان و کودکان بودند به حدی وحشیانه و خارج از 
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قواعد اخالقی و انسانی بود که از جنایت های بزرگ تاریخ بشر به شمار می رود و شاید بی سابقه 
باشد – و اینجا مجال پرداختن به آن را نداریم )سید بن طاووس 1348: 132( – نکته مهم در 
این جنایت هولناک و رفتارهای غیراخالقی و غیرانسانی، این است که به اسم دین اسالم انجام 
شد، در حالی که تردیدی نمی توان داشت نه تنها با اسالم هم خوانی ندارد، بلکه برخالف جهت 
اسالم و قرآن بود و ریشه ی جاهلی داشت، و نکته مهم تر اینکه هم اکنون شیعیان هرساله برای 
بزرگداشت امام حسین در روز عاشورا مراسم برگزار می کنند و این مراسم ها در عراق و پاکستان 
و برخی مناطق دیگر مورد حمله مسلمانان تندرو و افراطی قرار می گیرد و هر سال عده زیادی 
از شرکت کنندگان در این مراسم کشته می شوند و این حمله ها و کشتارها نیز به اسم اسالم و 

در جهت یاری دین خدا صورت می گیرد.
ــلمان را نشان می دهد، در  ــونت آمیز عرب های تازه مس دومین جنایت خونبار که خوی خش
مدینه اتفاق افتاد که به واقعه ی حره مشهور است، بعد کوچک تر این جنایت این بود که حدود 
دوازده هزار نفر از مردم مدینه کشته شدند که حدود هزار و پانصد نفر آنان از مهاجران و انصار 
و صحابه پیامبر اسالم )ص( بودند. ابعاد شدیدتر این جنایت، اتفاقات دیگری است که رخ داد، از 
جمله سه روز مال و جان و ناموس مردم مدینه به طور کامل در اختیار سپاه مهاجم شام بود و 
تصور آن بسیار دردناک است که در این سه روز بر زنان و کودکان چه گذشت. در سده های اخیر 
نیز استکبار جهانی با حمایت بی حد و حصر از گروه های افراطی درصدد تولید و بازتولید تاریخ 

و فرهنگ خشن برای ارائه چهره خشن و در نهایت تفسیر خشن از اسالم است.

اسالم و زندگی مسالمت آمیز در دنیای معاصر
الف.آزادی عقیده

اختالفات عقیدتی و مذهبی از واقعیتهای جوامع بشری و یکی از مهم ترین عوامل کشمکش ها 
ــالم، گروه هایی با  ــت و در عصر حاضر، بویژه در دنیای اس و درگیری ها در طول تاریخ بوده اس
ــوند . در صورتی که  ــک قرار دادن دین و مذهب بزرگترین جنایت ها را مرتکب می ش مستمس
ــت که آزادی فکر و عقیده را امضا کرده و پیروان  ــالم این اس یکی از افتخارات دین مبین اس
خود را به سعه صدر و تحمل مخالفان دعوت نموده است . توضیح مطلب اینکه خداوند متعال 
ــریعی از همگان دعوت کرده است که اسالم را بپذیرند و اعالم می کند، هیچ دینی  به طور تش
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غیر از اسالم مورد تایید او نیست ." ان الدین عنداهلل االسالم " )آل عمران:19( : همانا دین نزد 
ــالم دینا فلن یقبل منه" )آل عمران:85( : و هر کسی  ــالم است . "و من یبتغ غیر االس خدا اس
دینی را جز اسالم بخواهد هرگز از او پذیرفته نشود. با این حال، خداوند به طور تکوینی مردم 
ــته است تا با اختیار خود هر راهی را می خواهند طی کنند ."لو شاء اهلل لجمعهم  را آزاد گذاش
ــا را )به اجبار( در هدایت جمع خواهد کرد. به  ــی الهدی" )انعام :35( : اگر خدا بخواهد آنه عل
ــزار مخصوص به خود را می طلبد و با اجبار و اکراه نمی توان اعتقاد  ــور کلی تغییر عقیده اب ط
کسی را دگرگون ساخت و آیه شریفه "ال اکراه فی الدین" به همین واقعیت اشاره دارد . عالمه 

طباطبایی)ره( در این باره می نویسد :
در جمله ال اکراه فی الدین، دین اجباری نفی شده است، زیرا دین عبارت است 
از یک سلسله معارف علمی که اعمالی رابه دنبال دارد و جامع همه آن ها یک 
ــت از اعتقادات و اعتقاد و ایمان هم از امور قلبی  ــت و آن عبارت اس کلمه اس
است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد. کاربرد اکراه تنها در اعمال ظاهری است 
ــت از حرکات مادی و بدنی )مکانیکی(، و اما اعتقاد قلبی برای  که عبارت اس
خود علل و اسباب دیگری از سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد. محال است که 
مثال جهل علم را نتیجه دهد و یا مقدمات غیر علمی، تصدیقی علمی را بزاید... 
و جمله "ال اکراه فی الدین" حکم انشایی است و نهی می کند از اکراه اعتقاد 
و ایمان که بر یک حقیقت تکوینی استوار است )طباطبایی 1329، ج:343(.

قرآن کریم این حقیقت را از زبان حضرت نوح )ع( به عبارت دیگری نیز بیان کرده است : "انلز 
ــما را به پذیرفتن آن وادار کنیم  مکموها و انتم لها کارهون" )هود:28( : آیا ما )می توانیم( ش
ــروع نیست  ــالم نه تنها تحمیل عقیده مش در حالی که آن را خوش ندارید. بنابراین، از نظر اس
ــان نسبت به موجودات دیگر است که آزاد و مختار  ــت. این از امتیازات انس که ممکن هم نیس
ــته تکلیف و پاداش است . بر همین اساس، پیامبر  ــده است و به همین دلیل شایس آفریده ش
اعظم )ص( مامور بود، در دعوت مردم به اسالم از زور استفاده نکند تا با منطق و استدالل، مردم 
ــنه و جادلهم بالتی هی  ــبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحس ــود :"ادع الی س به دین دعوت ش
ــی که  ــن")نحل:125( : حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت کن و با آنها با روش احس
نیکوتر است استدالل و مناظره کن . لذا پیامبر )ص( در مناطقی که فتح می کرد، مردم را به دو 
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امر مخیر می ساخت :
1- اسالم بیاورند و جزء مسلمانان باشند.

2- در دین خود باقی باشند و از نظر سیاسی حاکمیت حاکم مسلمانان را بپذیرند.
اگر با این مبنای مستند و مستدل قرآنی به سیره مبارزاتی پیامبر )ص( نگاه کنیم، جنگ های 
ــالم را  ــیر خاصی پیدا می کند و هرگز نمی توان پذیرفت که پیامبر)ص( با زور اس حضرت تفس
گسترش داده باشد )مصباح یزدی 1376 : 20-95 ( و بطالن ادعای برخی از خاورشناسان که 
پیشرفت اسالم را مدیون شمشیر می دانند، آشکار می شود و این حقیقتی است که شرق شناسان 

منصف نیز آن را تایید می کنند .
کنت دو گوبینو می نویسد: 

اگر اعتقاد مذهبی را از ضرورت سیاسی جدا کنند هیچ دیانتی تسامح جوی تر 
و شاید بی تعصب تر از اسالم وجود ندارد و در واقع همین تسامح و بی تعصبی 
بود که در قلمرو اسالم بین اقوام و امم گوناگون تعاون و معاضدتی را که الزمه 
پیشرفت تمدن اسالمی است به وجود آورد و همزیستی مسالمت آمیز عناصر 
ــاخت . اما آنچه استفاده از این همزیستی را در زمینه  نامتجانس را ممکن س
علم و فرهنگ فراهم می کرد عالقه مسلمانان بود به علم که منشأ آن تاکید و 

توصیه اسالم بود، در اهمیت و ارزش علم )زرین کوب 1369 : 25 ( 
"ولتر" در این باره می نویسد : 

ــیحیان همه  ــقوط امپراطوری روم، مس در دوران توحش و نادانی پس از س
چیز را مانند هیئت، شیمی، طب، ریاضیات و غیره از مسلمانان آموختند و از 
همان قرون اولیه هجری ناگزیر شدند برای گرفتن علوم آن روزگار به سوی 
آنان روی آورند . دین اسالم وجود خود را به کشورگشایی ها و جوانمردی های 
ــت . در صورتی که مسیحیان به یاری شمشیر و تل  بنیانگذارانش مدیون اس

آتش، آیین خود را به دیگران تحمیل کردند. )حدیدی : 87 (
گوستاولوبون به نحو زیباتری این حقیقت را بیان کرده است. او می نویسد:

 زور شمشیر، موجب پیشرفت قرآن نگشت، زیرا رسم مسلمانان این بود که 
هرکجا را فتح می کردند مردم آن جا را در دین خود آزاد می گذاردند. این که 
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مردم مسیحی از دین خود دست برمی داشتند و به دین اسالم می گرویدند 
ــان عرب را بر زبان مادری خود برمی گزیدند، بدان جهت بود که عدل و  و زب
ــین  دادی که از آن عرب های فاتح می دیدند مانندش را از زمام داران پیش

ندیده بودند ) 1347ج1 :141 (.
بنابراین، آزادی عقیده از نظر اسالم با محدودیتی که در مورد ارتداد وجود دارد )بروجردی1386(، 
امری پذیرفته شده و مورد تایید قرآن و سیره نبوی است . و هرگز مسلمانان حق ندارند با پیروان 
ــتیز داشته باشند. بر همین  ــایر ادیان و مذاهب، به دلیل اینکه عقاید آنها را قبول ندارند، س س
اساس، در طول تاریخ پیروان ادیان و مکاتب دیگر )با رعایت حدود قانونی و شرعی( در جوامع 

اسالمی زندگی شرافتمندانه ای را داشته و دارند و از حقوق شهروندی نیز برخوردارند.

ب.رعایت عدالت در حق همه انسان ها
یکی از مسائلی که موجب چالش اجتماعی در جوامع بشری است و صلح و آرامش را برهم 
می زند، ظلم و تعدی به حقوق دیگران است . اسالم با نامشروع دانستن تجاوز به حقوق دیگران، 
یک زندگی انسانی و آرامی را برای بشریت فراهم آورده است . از نظر اسالم، ظلم به هر انسان 
در هر مکتب و مرامی زشت و ناپسند می باشد و عدالت نسبت به همه افراد مطلوب و الزم است 
و خداوند متعال انسان را به طور ذاتی عدالت خواه آفریده و پیامبران خویش را برای احیای این 
امر مهم فرستاده است : " لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس 
بالقسط ")حدید : 25( : "ما پیامبران خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آن ها کتاب )آسمانی( 

و میزان )شناسایی حق از باطل و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند."
در آیه دیگری آمده "قل امر ربی بالقسط" )اعراف : 29( : بگو پروردگارم مرا به قسط و عدل 
ــن است، این ادله عمومیت دارند و مسأله عدالت را محدود به  ــت. چنان که روش فرا خوانده اس
مسلمانان نمی دانند و در آیه 8 سوره مائده به این معنا تصریح شده است : یا آیه " الذین امنوا 
کونوا قوامین اهلل شهداء بالقسط و ال یجر منکم شنان قوم علی اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی 
ــانی که ایمان آورده اید! همواره برای  و اتقوا اهلل ان اهلل خبیر بما تعملون ")مائده :8(: "ای کس
خدا قیام کنید و از روی عدالت، گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت 
نکشاند . به عدالت رفتار کنید که به پرهیزگاری نزدیک تر است و از )معصیت( خدا بپرهیزید 
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که خداوند آز آنچه انجام می دهید، با خبر است." حضرت علی )ع( در نامه ای به محمدبن ابی 
بکر نوشت و رعایت عدالت نسبت به همگان را مورد سفارش قرار داد :"بال های محبت را برای 
آن ها بگستر! و پهلوی نرمش و مالیمت را بر زمین بگذار! چهره خویش را برای آن ها گشاده دار، 
و تساوی در بین آن ها حتی در نگاه هایت را مراعات کن تا بزرگان کشور در حمایت بی بدیل 

تو طمع نورزند و ضعفا در انجام عدالت از تو مأیوس نشوند." )نهج البالغه، نامه 28(
به طور کلي، از نظر اسالم عدالت پایه و اساس سالمت جامعه بشری است و بدون آن صالح و 
فالحی به وجود نمی آید . همچنین ظلم به هرکس و تحت هر عنوانی قبیح و مایه فساد جامعه 
است . پیامبر اکرم )ص( به عنوان نماد اسالم، برای برقراری عدالت اجتماعی کارهای بسیاری انجام 
داد . یکی از آن ها که اهمیت وافری در این باره داشت، تشکیل حکومت اسالمی بود . در منطق 
پیامبر )ص(، فلسفه تشکیل حکومت چیزی جز احیای تعالیم اسالم و اجرای عدالت در جامعه 
نبود .از این رو، یکی از سفارش های آن حضرت به کارگزاران حکومتی خود، اجرای عدالت بود 
. نمونه ای گویا از این حقیقت، فرمان حضرت به عمروبن حازم، حاکم یمن، است . پیامبر )ص( 
به وی فرمان داد طرفدار حق باشد، همان گونه که خدا بدان دستور داده است، و در انجام دادن 
حق با مردم نرم باشد و در ستم بر آنان سخت گیرد ؛ زیرا خدا ظلم را ناپسند دارد و از آن نهی 

کرده و فرموده است : "آگاه باشید! لعنت خدا بر ظالمان باد") زنجانی، 271: 2 (

پ. احترام به کرامت انسان ها
تحقیر، توهین و حرمت ننهادن به جان، مال و ناموس دیگران از مسائلی است که می تواند 
ــاند . اسالم با پاس داشتن کرامت انسان ها از هر  ــتیز بکش آرامش اجتماعی را به درگیری و س
مکتب و مرام، زمینه این امر را از بین برده است . از نظر اسالم تا زمانی که افراد، کرامت جامعه 
بشری و انسان های دیگر را پاس می دارند، جان، مال، ناموس و عرض آنان دارای حرمت است 

و کسی حق تعرض به آن ها را ندارد .)البخاری بی تا(.
ــد متعال می فرماید : "لقد کرمنا بنی ادم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقنا هم من  خداون
ــراء : 70(:" ما فرزندان آدم را گرامی  ــات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال ")اس الطیب
داشته ایم و آنان را در خشکی و دریا برنشانده ایم و از خوردنی های نیکو روزی ساخته ایم و ایشان 

را بر بسیاری از آفریدگان خویش بسی برتری داده ایم."
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همچنین خداوند متعال مکرر به مسلمانان می فرماید :" تبحسوا الناس اشیائهم" )اعراف: 85 
؛هود:85 ؛ شعراء:183( :"از چیزهای مردم نکاهید." واژه های "الناس" و "اشیائهم" عام هستند، 
یعنی حقوق انسان های دیگر اعم از مومن و کافر را پاس بدارید . آیه شریفه دیگری بر توهین 
ــلمانان تاکید قرار کرده است : "و ال تسبوا الذین یدعون من دون  ــات غیر مس نکردن به مقدس
اهلل" )انعام: 108( :")به معبود( کسانی که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید." برابر این منطق 
به هیچ روی نمی توان کرامت انسانی انسان ها را، چه مومن و چه کافر، نادیده انگاشت و تاریخ 
اسالم سراغ ندارد، پیامبر خاتم )ص( بدون دلیل حرمت کسی را شکسته و حقوق کسی را پایمال 
کرده باشد . مشرکان و اهل کتاب نیز در حکومت نبوی تا زمانی که به مسلمانان خیانت نکردند، 

بر اساس قراردادی که با پیامبر )ص( داشتند، از زندگی توام با آرامش و احترام برخوردار بودند.

ت. وفاداری به پیمان ها و قراردادها
یکی از اصولی که در ساماندهی تعامل اجتماعی افراد، گروه ها و دولت ها نقش مهمی دارد، 
ــت . یکی از دغدغه های جدی در این امر نیز میزان وفاداری  ــأله پیمان ها و قراردادها اس مس
طرفین به پیمان هاست . اسالم پاي بندی به قراردادها و پیمان ها را به عنوان یک امر اخالقی 
و دینی واجب می داند و نقض پیمان را تا زمانی که طرف قرارداد آن را نقض نکرده است، امری 
حرام می شمارد . خداوند متعال در این باره می فرماید : "و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئوال " 
)اسراء:34( : "و به پیمان وفا کنید، چرا که از پیمان پرسیده خواهد شد." همچنین می فرمایند 
: "فما اسقاموا لکم فاستقیموا لهم")توبه:70 (:"تا زمانی که در برابر شما وفادارند شما نیز وفاداری 
کنید."حضرت علی )ع( در توصیف پیامبر )ص( فرمود : "کان اجود الناس کفا و اجرء الناس صدرا 
ــتگوترین و  ــنده ترین، پر جرأت ترین، راس ــدق الناس و اوفاهم ذمة ":" پیامبر )ص( بخش و اص

وفادارترین مردم به عهد و پیمان بود.")مجلسی ج 231:16(

ث.عفو و گذشت در حقوق شخصی
اختالف و اصطکاک منافع از خصوصیات جوامع انسانی است که در مواردی منجر به درگیری 
و قتل نیز می شود. بویژه در جوامع سنتی و قبیله ای، یک درگیری کوچک بین دو نفر ممکن 
است به جنگی دامنه دار تبدیل شود . اسالم برای کم کردن این نوع درگیری ها و زمینه سازی 
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ــخصی دعوت می کند)حسن  ــت در حقوق ش برای آرامش اجتماعی همگان را به عفو و گذش
 .)1373

ــم واهلل غفور  ــون ان یغفراهلل لک ــوا ولیصفحوا اال تحب ــی فرماید : "ولیعف ــد متعال م خداون
ــند، آیا دوست نمی دارید خداوند شما را  ــم بپوش رحیم")نور:22( :"آن ها باید عفو کنند و چش
ببخشد ؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است." و خداوند متعال به پیامبر )ص( که نماد اسالم است 
ــود: "خذ العفو و أمربالعرف و أعرض عن الجاهیلن")اعراف: 199( : "با آن ها مدارا کن و از  فرم
خطاهایشان بگذر و به نیکی ها دعوت نما و از جاهالن روی گردان." عالمه طباطبایی در تفسیر 

این آیه شریفه می نویسد : 
ــت . پس معنای  اخذ به چیزی به معنای مالزمت و ترک نکردن آن چیز اس
اینکه فرمود : ))بگیر عفو را(( این است که همواره بدی های اشخاصی که به تو 
بدی می کنند بپوشان و از حق انتقام که عقل اجتماعی برای بعضی بر بعض 
دیگر تجویز می کنند، صرف نظر نما، و هیچ وقت این رویه را ترک مکن. البته 
این چشم پوشی نسبت به بدی های دیگران و تضییع حق شخصی است و اما 
مواردی که حق دیگران با آسیب به ایشان ضایع می شود ، عقل در آن جا عفو 
ــاض را تجویز نمی کند، برای این که عفو در این گونه موارد ، وادار کردن  و اغم
مردم به گناه است و مستلزم این است که حق مردم به نحو اشد تضییع گردد، 
نوامیس حافظ اجتماع لغو و بی اثر شود و تمامی آیات ناهیه از ظلم و فساد... از 
چنین اغماض جلوگیری می کند . پس منظور از این که فرمود : ))خذ العفو(( 
ــت که مربوط به شخص پیامبر بوده و  اغماض و ندیده گرفتن بدی هایی اس
ــیره آن حضرت هم همین بوده که در تمامی طول زندگی اش، از احدی  س

برای خود انتقام نگرفت. )طباطبایی 1329 ج380:8 (.
از آنچه گفته شد نتیجه مي گیریم که اسالم به عنوان دینی جهانی دارای اصول و قوانینی 
است که می تواند جهان معاصر را با همه اختالفات فکری و دینی که در آن وجود دارد، اداره 
ــان با دیگران اصول پنج گانه  ــلمانان، اعم از افراد، گروه ها و دولت ها، در روابطش کند . اگر مس

مذکور را رعایت کنند، زندگی انسانی و مسالمت آمیزی خواهند داشت .
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اسالم و جلوگیری از خشونت
مهم ترین دغدغه اسالم تالش برای پیشگیری از بروز زمینه های خشونت و جنگ می باشد. 
وقتی شرایط به سوی تنش پیش می رود و هر روز با عمیق تر شدن اختالف ها، تنش ها تشدید 
ــونت و آغاز جنگ را در آینده پیش بینی کرد. مهم ترین وظیفه ی  ــود، می توان وقوع خش می ش
افراد و سازمان های ذی نفوذ و از جمله بازیگران سیاسی این است که با توسل به هر شیوه ای، از 
رسیدن به این نتیجه که راهی جز جنگ وجود ندارد، جلوگیری کنند. خداوند تعالی در قرآن 
به مسلمانان دستور می دهد که چنا نچه دشمن شما به صلح راغب بود شما نیز صلح را بپذیرید. 
همچنین اگر در اثنای جنگ دشمنان شما از شما دوری کردند و دیگر با شما پیکار نکردند و به 
شما پیشنهاد صلح دادند، در این صورت خداوند به شما اجازه جنگ و مبارزه نمی دهد. مهم ترین 
راه هایی که امام علی )ع( برای پیش گیری از جنگ به کار بست یکي ادای حقوق و تن دادن به 
ــود – و راه  ــته های طرف مقابل بود – تا حدی که از چهارچوب قانون و عدالت خارج نش خواس
دوم گفتگو بود تا بتوانند تنش ها را کاهش دهند یا دست کم در همان سطح نگه دارند. حضرت 
علی )ع( وقتی به حکومت رسید آزادی های سیاسی مخالفان خود را محدود نساخت و بزرگانی 
ــایر مخالفان و  را که از بیعت با آن حضرت خودداری کردند، مجبور به بیعت نکرد. در باره س
دشمنان مانند مروان بن حکم و برخی از افراد ذی نفوذ بنی امیه که احتمال جنگ و درگیری از 
ناحیه آنان می رفت امام علی )ع( هم شیوه ی گفتگو و استدالل را در پیش گرفت تا بتواند با روش 
اقناعی آن ها را متقاعد سازد و هم حقوق و خواسته های آنان مثل امنیت را ادا کرد و توهمات 
ناامنی آنان را از بین برد تا آنان احساس ظلم و ناامنی نکنند و دست به جنگ و خشونت نزنند. 
ــمنان را ادا کرد تا زمینه ای برای بروز  ــی اجتماعی مخالفان و دش هم چنین باید حقوق سیاس
جنگ و خشونت نشود، چنان که امام علی )ع( حقوق سیاسی و اجتماعی خوارج را ادا کرد. تمام 
این اقدامات امام علی )ع( را می توان تالش هایی در جهت پیش گیری از شکل گیری زمینه های 

خشونت و مخاصمات مسلحانه ارزیابی نمود.
ــر تالش برای جلوگیری از جنگ نتیجه نداد و طرف های منازعه، نیرو، تجهیزات و ادوات  اگ
نظامی و جنگجویان خود را آماده نبرد ساختند و احتماالً در مناطقی مستقر شدند و همه چیز 
ــروع جنگ آغاز شود. امام  ــد، باید مذاکرات جدی برای جلوگیری از ش برای یک نبرد آماده ش
علی )ع( طی بیش از چهار سال حکومت خود، سه جنگ بزرگ را پشت سر گذاشتند. در هر سه 
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جنگ پس از آنکه تالش های مراحل اولیه برای پیش گیری از جنگ نتیجه نمی داد و دو لشکر 
در مقابل هم صف آرایی کرده آماده جنگ می شدند، افراِد با نفوذ و سفیرانی می فرستاد تا برای 
ــن مذاکرات را نه از منظر نگرش و منافع خود بلکه از منظر  ــراف از جنگ مذاکره کنند. ای انص
نقاط اشتراک دو لشکر پی می گرفت و بر مسائلی تأکید می کرد که مورد قبول هر دو طرف بود. 
در این تالش ها امام علی )ع( به یک بار و دو بار یا یک سفیر بسنده نمی کرد و افراد مختلفی را 
در مقام میانجی بارها برای مذاکره می فرستاد و این در حالی بود که خودش یکی از طرف های 

درگیر بود.
سیره امام علی )ع( – که به اجماع شیعه بیانگر دیدگاه اسالم می باشد – بر این امر استوار است 
که هیچ گاه آغازکننده جنگ و خشونت نباشد. امام علی )ع( پس از آنکه رفت و آمدها و مذاکرات 
قبل از شروع جنگ نتیجه نمی داد و طرف مقابل تحت هیچ شرایطی حاضر نبود دست از نبرد 
بردارد، به لشکریان خود می فرمود شما بنشینید و جنگ را آغاز نکنید. این بدان معنی است که 
اگر طرف مقابل جنگ را شروع نمی کرد هیچ گاه جنگی اتفاق نمی افتاد. همچنین به فرزندش امام 

حسن فرمود: هرگز کسی را برای مبارزه دعوت نکن چون دعوت کننده ی به مبارزه ظالم است.

تالش برای کاهش زیان های خشونت
ــان هایی یکدیگر را بکشند از نظر اسالم باید تالش کرد  ــد انس اگر نهایتاً به هر دلیل قرار ش
کشته های هردو طرف به حداقل ممکن برسد. این که هر طرف سعی کند خسارات جانی خود 
ــاند امر پذیرفته شده ای است و همیشه مورد توجه بوده است، اما این که یک  را به حداقل برس
طرف تالش کند کشته های دشمنش نیز به حداقل برسد متناقض می نماید؛ مگر نه این است 
ــتن طرف مقابل است؟ پس تالش برای  ــدن در میدان نبرد کش که هدف از جنگ و حاضر ش
کم تر شدن کشته های آنان چه معنی می تواند داشته باشد؟ این امر با منطق اسالم و امام علی 
)ع( سازگاری دارد؛ از آن جا که اصل جنگ به ناچار و از روی اکراه واقع شده و تمام تالش ها برای 

عدم وقوع آن به نتیجه نرسیده است، در خالل جنگ نیز هم چنان آن اکراه و ناچاری وجود دارد. 
تالش برای عدم وقوع جنگ به خاطر خسارت های جانی ناشی از آن بود، حال که به ضرورت 
و ناگزیر اتفاق می افتد، خسارت های جانی و کشتن انسان ها مشروعیت پیدا نمی کند و کراهت 
اولیه به اشتیاق تبدیل نمی شود، بلکه هم چنان باید در طول جنگ تالش کرد که انسان ها در 
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حد ضرورت کشته شوند و حتی کشته های دشمن به حداقل برسد. این امر هم چنین ممنوعیت 
استفاده از سالح های کشتار جمعی را نشان می دهد و استفاده از سالح های مرگ باری که تعداد 
ــتد ضداخالقی و غیرمجاز می داند. قرآن کریم به  ــان ها را به کام مرگ می فرس بیش تری از انس
ــما به جنگ و ستیز برمی خیزند جنگ کنید اما از  ــتور می دهد با آنان که با ش ــلمانان دس مس
ــت نباید  ــمنی که او آغازکننده اس حدود و موازین معین تجاوز نکنید. یعنی در جنگ با دش
زیاده روی کرد. هم چنین پیامبر اسالم تصریح کرده است قومی که غالب شود و از پیروزی خود 
سوء استفاده کند برای همیشه مورد خشم خداوند واقع خواهد شد. امام علی )ع( در جنگ صفین 
ــکریان خود سفارش کرد که دعا کنند خداوند آن ها و دشمن را از کشته شدن برهاند و  به لش

جانشان را حفظ کند و میان آن ها صلح و سازش برقرار سازد.
هر منازعه ای یک کانون اصلی رهبری دارد که فرماندهان، تصمیم گیرندگان و مدعیان اصلی 
ــکیل می دهند و حلقه دوم،  ــرار دارند. حلقه اول، نزدیکان این کانون را تش ــه در آن ق مخاصم
تمام افرادی هستند که به طرفداری از آن ها دست به سالح برده اند یا به گونه های مختلف در 
ــند واال هرچه از کانون تصمیم گیری منازعه دورتر  حمایت از اینان در منازعات دخیل می باش
شویم، حامیان و افراد دخیل در حلقه های بعدی، افراد بی گناهی هستند که بیش ترین قربانی 
ــاس تفکر سیاسی امام علی )ع( این است  ــود را می برند. بحث ما بر اس را می دهند و کم ترین س
که باید تالش کرد هرچه بیش تر صحنه های عملی منازعه، به کانون تصمیم گیری و فرماندهی 
ــوند تا  ــود و افراد پیرامونی دخیل و درگیر در منازعات کم تر ش طرف های منازعه نزدیک تر ش
جایی که رهبران و مدعیان اصلی، در میدان جنگ به نبرد بپردازند. در خالل جنگ صفین، امام 
علی)ع( بارها به معاویه پیغام داد که این همه لشکر را من و تو به این بیابان آورده ایم و این همه 
انسان به سبب من و تو کشته می شوند، بیا من و تو که فرمانده دو لشکر هستیم، با هم نبرد 
کنیم هرکه پیروز شد برنده ی جنگ خواهد بود و از ریخته شدن خون مردم جلوگیری می شود 

اما معاویه هربار نمی پذیرفت.
شاخص ها و دیدگاه های خشونت گرایان اسالمی

الف.گرایش به اسالم گرایی سلفی و سنت های وهابی
بیش ترین طرفداران خشونت در جهان اسالم، از یک رگه بنیادگرایانه سلفی و خودستیزی 



132

95
ـز 

ــ
ایی

| پ
 9

ره 
ما

 ش
م |

سال
ر ا

 د
ی

اس
سی

شه 
دی

ه ان
ـام

لنـ
فص

ــائل اجتماعی – سیاسی، قشری نگر و متحجر بوده و خشونت  برخوردارند. آنان در تحلیل مس
ــته به قضاوت  ــتم کاماًل بس ــائل از یک سیس ــق می دانند و در مس ــی و مطل ــار ذات را دارای ب
می نشینند. معموالً پیروان این نظام جزم اندیشانه، گیرنده های فکری و عقیدتی خود را بر سایر 
ــیگنال های دانش سیاسی اسالم بسته نگه داشته و از تفسیرهای شخصی و سلیقه ای بهره  س
می برند. خشونت گرایان اسالمی سنت های وهابیت جمودگرایی منحرف را اتخاذ کرده اند تا در 
تبارشناسی خود به سابقه تاریخی استناد کنند و نیز از تهمت بی هویتی رهایی یابند. غافل از 
این که خودستیزی آنان، علت از بین رفتن خودشان خواهد بود و همین دلیلی بر بی هویتی آنان 
ــت، زیرا تجویز مطلق خشونت به معنای جایز دانستن خشونت در جهت نفی خشونت نیز  اس

هست و چیزی که نافی خود باشد، اساساً باطل و نادرست است. )شاکرین1383 : 14(

ب.رویکرد به منطق رادیکالی و افراطی جریان جهادی
ــروج از اعتدال و  ــت؛ ولی خ ــندیده و مقبول اس ــالم، جهاد امری پس علی رغم این که در اس
ــد و از  ــونت باید مطابق با عدالت باش ــت. خش روی آوردن به افراط و تفریط، امری مذموم اس
مرزهای آن تجاوز نکند. )مطهری 1381: 49( اسالم شدت عمل را تنها به میزان ضرورت مجاز 
ــته است. در فقه اسالمی قاعده االسهل فاالسهل به ما می گوید: زمانی که مراحل ساده و  دانس
آرای ساز و کار و کارسازتر است، نباید به سراغ مراحل شدیدتر رفت؛ یعنی اسالم شدت عمل را 
تنها به میزان ضرورت مجاز می داند )مکارم شیرازی 1378: 2( در حالی که یکی از ویژگی های 

خشونت گرایان اسالمی، شدت عمل به عنوان یک هدف و ارزش است.

پ. پیرو کنش های اجتماعی عاطفی – ارزشی
اگر بر اساس یک تقسیم بندی، کنش های اجتماعی را به کنش های سنتی، عاطفی و عقالنی 
ــیم کنیم؛ در گروهک های خشونت گرای اسالمی، کنش های عاطفی نمود بیش تری دارد.  تقس
ــتند که بر ارادت شخصی به رهبران و نخبگان آنان استوار  کنش های عاطفی کنش هایی هس
ــونت گرا ایجاد کرده است که در  ــلطه ای کاریزمایی در گروه های تروریستی و خش ــت و س اس
تمامی رده های گروهک های خشونت گرا مشاهده می شود. رهبران کاریزمای گروه های افراطی، 
در پاسخ به مسئله معنایابی در تقابل بین فرهنگ اسالمی و غرب در دنیای مدرن، رشد و نمو 
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ــالمی، خالی از وجه معنا، ارزش و  ــونت گرای اس یافتند و در نتیجه کنش های طرفداران خش
جهت گیری نیست. عقاید میلیشیای افراطی، به هر صورت دارای برداشت، نیرو و تاریخ درونی 
خاص خویش است؛ در این میان نخبگان افراطی و گروه های خشونت گرا، چون تعاریف جعلی 
جدیدی از جهان معاصر و انسان عرضه می کنند، هرگاه پیروانی بیابند که به تعریف عرضه شده، 
متعهد باشند یک جنبش اجتماعی ولو منحرف پدید می آید که به نظام اعتقادی واحدی معتقد 
ــرایط تهی شدن زندگی از معنا، در زمینه ای از نارضایتی نسبت به محیط  بوده و معموالً در ش
ــیج پیروان می زنند. میان پیروان و نخبگان  ــت به بس پیرامون پدید می آید و این نخبگان، دس
ــی است. وجه مهم اندیشه کاریزما در آثار و بر  ــونت گرا ارادت از نوع کنش عاطفی – ارزش خش
تجدید سنت است )بشیریه 1381: 220( که در گروه های افراطی و سایر گروه های خشونت گرا، 

اسالم گرایی سلفی، با بار ارزشی منفی در ضمیر آنان پنهان است.

ت.پیرو اصالت پراگماتیسم اسالمی و عمل گرایی شتاب زده
ــرط الزم هدف می دانند و از مشرب تجربه گرایی بهره  طرفداران رادیکال افراطی، عمل را ش
می گیرند )صالحی 1381: 49( نخبگان گروه های خشونت گرا معتقدند که فکر و اندیشه، باید با 
مقاصد سود و نفع همراه باشد، تا نتایجی که مورد نظر است، تحقق یابد؛ به این وسیله حقیقت را 
از راه عمل مورد کاوش شناخت قرار می دهند. با عنایت به اینکه عنصر اصلی حقیقت برای آنان 
فایده است. به این ترتیب، روشن می شود که چگونه حل مشکالت اجتماعی سیاسی، جانشین 
ــتیابی به حقیقت می شود. نخبگان گروه های افراطی مانند تفکر ماکیاول، برای رسیدن به  دس
ــروع را پیشنهاد می کنند و در این رابطه، از تاریخ دلیل و  مقصود و هدف، تمام راه های غیرمش

شاهد می آورند؛ ولی هیچ گونه دلیل موجهی برای مشروع بودن عقاید و اندرزهای خود ندارند.

ث.ایجاد یک غیریت سیاسی ستیزه جو، با بهره وری از حربه تکفیر
ــالمی رادیکال، به دلیل پیروی از قشری گری و سطحی نگری در مسائل  ــونت گرایان اس خش
اجتماعی – سیاسی، دایماً در بازتولید تعریف خود غیریت سازی می کنند و پس از غیریت سازی 
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خصمانه وجه سیاسی برای آن می تراشند و از رابطه تضاد و تقابل که نوعی بینش و منش حذف 
فیزیکی است، استفاده می برند. برای آنان فرقی نمی کند که در غیریت سازی نیروهای اشغالگر، 
ــیعه عراق یا اهل سنت مخالف خشونت گرایی. در قوه مخیله  ــد یا مردم مسلمان ش بیگانه باش
آنان، حربه تکفیر با بهانه ای واهی، تنها ابزاری کاربردی برای حذف رقیب است. حریف عقیدتی، 
فرهنگی خود را به یک حریف سیاسی ستیزه جو تبدیل می کند تا بتوانند در حفظ آرمان ها و 

ارزش های منفی خود که پنداری بیش نیست، جان و حیثیت خود را فدا کنند.

ج.پردازنده و تئوریزه کننده گفتمان خشونت
خشونت گرایان اسالمی با توجه به این که از هیچ عقبه فکری معقولی برخوردار نیستند و فاقد 
ــت اجتماعی – سیاسی منسجم هستند، اخیراً در ترورهای کور خود، برای توجیه  تئوری زیس
اهداف و ارزش های منفی خود، اقدام به تئوری سازی بر مبنای فکری سطحی و بی عمق کرده اند 
آنان با الهام از شخصیت کاریزماتیک نخبگان خود و نقش عنصر احساسات و عواطف روحی – 
روانی و تحصیالت آکادمیک و حوزه ای، در مدارجی باالتر پشتیبان خود، تئوری ترور و خشونت 
را در چهارچوب پراگماتیسم اسالمی، رویکردهای داروینیسم اجتماعی یعنی الحق لمن طلب 
که از خصم خود فرهنگ غربی گزینش کرده اند، با لعاب و روکش اسالم گرای سلفی در کاربرد 
واژه های شهید، جهاد با کفار و مشرکین به صورت گفتمان خشونت در میان جوانانی که اکثراً 

احساساتی و عاطفه گرا هستند، کاربردی کرده اند.

روش و شیوه های خشونت گرایان اسالمی
با اذعان به این مطلب که ماهیت و اهداف خشونت و ترور، از گذشته تاکنون، تفاوت چندانی 
ــترده تر  ــای حوزه عملکرد آنان پیچیده و گس ــد گفت که روش و تاکتیک ه ــت، بای نکرده اس
ــت. خشونت گرایی و تروریسم، در گذشته واکنشی محلی و ملی بود؛ اما امروز شکلی  شده اس
پیشرفته و بین المللی به خود گرفته و با توجه به فرایند جهانی شدن و در کنار عوارض ناشی 
ــه و به صورت یک معضل بین المللی درآمده  ــدن، از حوزه قدرت های ملی فرا رفت از جهانی ش
است. )بیگدلی 1377: 150( اکنون الزم است برای شناخت بهتر آنان، به شیوه ها و روش های 

خشونت گرای آنان به صورت مختصر اشاره شود.



135

الم
 اس

 از
یز

 آم
ت

الم
مس

یر 
ی غ

ها
یر

فس
ی ت

 یاب
شه

ری

الف.شیوه تداوم حمالت فرسایشی و جنگ روانی
نیروهای خشونت گرا، امیدوارند که استمرار و گسترش حمالت مسلحانه به نیروهای اشغال گر، 
ــی کند و به نوعی حضور آمریکا در  آنان را به لحاظ روحی و روانی، گرفتار یک جنگ فرسایش
ــت به اعتراض شدید بزنند و هم مردم  ــازد تا هم مردم آمریکا دس ویتنام را در اذهان تداعی س
ــان دهند. در حالی که اعتراضات مردم آمریکا محدود و  ــم و نارضایتی خود را نش عراق، خش
ــت، بلکه  ــده اس نارضایتی عراق از حضور آمریکایی ها، هنوز به یک مبارزه عمومی تبدیل نش
ــده اند، زیرا این جنگ روانی و شایعه پراکنی را  ــونت گرا بیزار ش بر عکس، مردم از نیروهای خش
نیروهای خشونت گرا در مراسم عزاداری مردم عراق در حرم شریف امام موسی کاظم )ع( به کار 

بردند که به کشته شدن عده بي شماری از مردم عراق در کاظمین منجر شد.

ب.انفجارهای خیابانی و حمالت خمپاره ای و گسترش ناامنی شهری
ــدن صدها هزار نفر در کشورهای  ــته و زخمی ش ــونت گرا تاکنون موجب کش نیروهای خش
مختلف اسالمی شده اند. این روش برای ناامن نشان دادن شهرها و زیر سؤال بردن توان امنیتی 

دولتهای این کشورهاست.

پ.شیوه عملیات انتحاری در میان مردم و نیروهای اشغالگر
شیوه عملیات انتحاری را زمانی به کار می برند که در عملیات از راه دور یا عملیات اقدام و گریز، 
به استیصال رسیده باشند. مانند عملیات 11 سپتامبر 2001 که سه فروند هواپیمای مسافربری 
آمریکایی را با سرنشینان بی گناه، به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی و مقر پنتاگون زدند 
یا حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در ظهران عربستان، حمله به پایگاه های امنیتی وابسته به 
حکومت عربستان، حمله به صفوف مردم و جوانانی که برای ثبت نام در نیروی انتظامی و ارتش 

عراق در بغداد اجتماع کرده بودند و نیز عملیات انتحاری به سفارتخانه مصر در پاکستان.
ت.حمله به تأسیسات زیربنایی و حیاتی 

شاید این روش را بتوان ارعاب سیستماتیک نام نهاد که گروهک خشونت گرا، وجود یک پیام 
ــخصی را مفروض می انگارد. انجام انفجار در تأسیسات زیربنایی، بویژه در خطوط  سیاسی مش
انتقال نفت، گاز و بنزین، با دو منظور اخالل در خطوط، به این علت که سوخت به نیروگاه های 
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برق و سایر مؤسسات زیربنایی نرسد و از سوی دیگر، مردم با کمبود برق و خاموشی های مکرر 
ــطح درآمد  ــوند. پیامد این حوادث، یکی کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش س روبه رو ش
دولت و بروز مشکالت اجتماعی – اقتصادی در جامعه بود و دیگری تشدید نارضایتی مردم و 

بی کفایتی دولت است.

ث.گروگان گیری و گروگان کشی به شیوه ی ذبح گروگان ها
این روش برای تحت فشار قرار دادن دولت های اشغال گر، از طریق اعتراض مردم آن کشورها 
اتخاذ شده است؛ شاید هم منظور دیگری در پی داشته باشد و آن اینکه خشونت گرایان قاطعیت 

داشته و حاضر به هیچ گونه تساهل و تسامح در قبال اشغالگران نیستند.
این روش، در بین اتباع آمریکا، ایتالیا، کره جنوبی، ژاپن و ... انجام مي شود. به این منظور که 
از این طریق، مردم این کشورها دولت هایشان را تحت فشار سیاسی قرار مي دهند تا از حضور 
در سرزمین های اسالمی منصرف شوند؛ البته افراط خشونت گرایان به حدی رسیده است که 
گروگان ها را در برخی موارد ذبح مي کنند. بازتاب منفی این عامل زمانی به اوج خود می رسد 

که این عمل زشت و زننده از طریق شبکه های ماهواره ای جهان به نمایش در می آید.

نتیجه گیری
اسالم به عنوان یک دین الهی با درون مایه اخالقی، مخالف هرگونه خشونت و خونریزی است 
و قرآن و سنت به هیچ دلیلی خشونت را تجویز نمی کنند. بجز دفاع که امری عقلی و انسانی به 
شمار می رود، تفسیرهای خشونت آمیز از قرآن و سنت نبوی که به طور عمده با رویکرد تاریخی 
انجام شده است، در جاهلیت پیش از اسالم ریشه دارد و احمد بن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب، 
)علیخانی1390، ج 4: 271-314 ؛ ج 7: 182-202( این نوع تفسیر را تقویت و القاء کرده اند.

خشونت و خونریزی در جامعه جاهلی حجاز، با ریشه ی صدها و شاید هزارساله، در طول بیست  
و سه سال از بعثت تا رحلت پیامبر اسالم ضعیف شد و به حاشیه رفت و پیامبر اسالم )ص( سعی در 
نفی آن و گسترش فرهنگ رحمت و محبت داشت، ولی روشن است که تغییر فرهنگ عمومی و 
ــاله دارند و در روح و جان مردم و تار و پود  ــه صدها و هزارس عادت های فرهنگی و رفتاری که ریش
جامعه رسوخ کرده اند به آسانی و در مدت زمان کوتاه، امکان پذیر نیست. به رغم تأثیرات شگرف و 
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معجزه آسای اسالم در نجات جامعه جاهلی از بت پرستی و انواع پلیدی ها، روح خشونت طلبی اعراب 
ــود را ادامه داد و در  ــت و پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( در دو عرصه، حیات خ ــی از بین نرف جاهل
دوره های بعد در قالب مذهب و آموزه های دینی تقویت شد و تا به امروز همچنان ادامه دارد و برخی 
ــت  افراد و گروه ها با انگیزه های مذهبی آن را پی می گیرند، این دو عرصه عبارتند از: عرصه سیاس
عملی در جهان اسالم و عرصه علم و دانش در حوزه های مختلف علوم اسالمی. همانطور که در عرصه 
سیاست عملی برخی حاکمان مسلمان نقش مهمی در دامن زدن به خونریزی و خشونت به اسم 
اسالم داشته اند، در عرصه علم و دانش نیز برخی دانشمندان مسلمان، نقش برجسته ای در تقویت 
ابعاد خشونت آمیز اسالم ایفا کردند و تفسیرهای تندتري از اسالم ارائه دادند، آنها به طور عمده پیرو 
ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب هستند که در سده های اخیر این دو دسته مورد حمایت و استفاده 
ابزاری استکبار جهانی قرار گرفته است . بنابراین شاید برای مقابله با این امر، فقط در حوزه فرهنگی 
نبرد فکري ما نباید متوقف شود و باید همواره بر اتحاد گروه های اسالمی تکیه کنیم و از تفرقه و 
اعمال خشونت بشدت پرهیز نماییم . دامنه فعالیت ما باید از حوزه نظری به حوزه عملی سرایت کند 
و نه تنها نهادهای دولتی، بلکه بیش تر از سوي نهادهای مدنی اقدام به برگزاری نشست های علمی 
فرهنگی بین المللی در میان گروه های سیاسی، جهادی و فرهنگی مسلمان بدون وقفه صورت پذیرد 
؛ چرا که انسان در جایگاه مهم ترین موجود نظام آفرینش هم به لحاظ ابعاد جسمانی و فیزیکی و هم 
به لحاظ ابعاد روحی و غیرفیزیکی، بسیار پیچیده و قابل مطالعه است و حتی می تواند شاخصی برای 
سنجش ادیان و مکاتب باشد. اهمیت جایگاه کرامت انسانی در هر مکتب یا دینی، به اندازه ی ارزشی 
است که آن مکتب یا دین برای انسان ها قائل شده است. یک گزاره بدون هیچ گونه تردید مورد تأکید 
و تصریح اسالم است و تمام دانشمندان مسلمان در طول تاریخ روی آن اتفاق نظر داشته اند و آن 
این که »خداوند از روح خودش در انسان دمیده است«. انسان دارای دو بعد است که یک بعد از آن 
الهی است و رو به سوی معنویت و عالم باال دارد ودر هیچ صورت این بعد الهی انسان از بین نمی رود 
چون جزء ذات و ماهیت اوست. بنابراین روشن است که با موجودی که نیمی از او الهی است چه 
رفتاری باید داشت. مثل این است که ما با موجودی روبه رو شده ایم که بخشی از وجود او بخشی از 
خداوند است، به عبارت دیگر بخشی از خداوند روبه روی ماست و این ما هستیم که تصمیم می گیریم 
چگونه رفتاری با او داشته باشیم. تکریم کرامت و نفی خشونتی که اسالم مدنظر دارد و امام علی )ع( 
بدان پای بند بود و جامه ی عمل پوشاند نگرش و رفتاری است متناسب با او و در شأن موجودی که 
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نفخه الهی در او دمیده شده و نیمی از وجود او روح خداوند تعالی است.
لحن آمیخته با هشدار و نگرانی امام علی)ع( در تحذیر حاکم مصر از خونریزی، خطیر بودن این 
ــان می دهد. در اندیشه و سیره ی آن حضرت دالیل بسیاری برای هراس  امر را در نگاه امام نش
و نگرانی امام از خونریزی می توان یافت که در این سخن ایشان به برخی از آنها اشاره می کند 
ــی برای بقای خود به  ــخن می گوید زیرا قدرت سیاس از جمله اینکه در اینجا به زبان قدرت س
هرکاری از جمله خشونت دست می زند. امام علی)ع( تالش می کند با همین منطق از خشونت 
ــدن پایه های قدرت و از دست رفتن آن  ــت ش بکاهد، به همین دلیل خونریزی را موجب سس
ــت از خشونت بردارد اما این دلیل اصلی نیست،  ــاید قدرت به دلیل تداوم خود دس می داند. ش
بلکه مهم ترین دلیلی است که شاید بتواند قدرت های سیاسی را از خشونت و خونریزی باز دارد.
ــالم و خطیر شمردن این امر در عظمت، شأن و کرامت واالی  ــونت و خونریزی در اس نفی خش
انسان ریشه دارد که می تواند عشق و محبت ریشه دار همراه با تکریم در نوع نگاه به انسان ها ایجاد 
کند. به نظر نویسنده این سطور، فرمایش امام علی)ع( در باره عشق ورزیدن به انسان ها صرفاً به دلیل 
انسان بودن آن ها، با این منطق قابل توجیه است که ما انسان را مخلوق خداوند ببینیم و عظمت 
ــان ها را موجودات عزیزی می بینیم که  ــاهده کنیم. در این صورت، تک تک انس خالق را در او مش
ساخته محبوب یکتای ما هستند و اعضا و جوارح و حتی یافته های بدنشان، کارویژه ها و نقش هایی 
را ایفا می کنند که خداوند تعالی مقرر کرده و هیچ کس جز او قادر به چنین خلقی نبوده و نیست. 
نسبت کرامت انسانی و خشونت، در این سخن رسول گرامی اسالم متجلی است که فرمود: اگر یکی 
از شما با دیگری به جنگ بپردازید باید از آسیب رساندن به صورت او اجتناب نماید زیرا خداوند 
ــالم و مخالفت  ــتن جنگ و افراطی گری در اس چهره ی آدم را به تمثال خود آفرید. اصالت نداش
ــونت، در کرامت انسانی از نگاه اسالم ریشه دارد.  ــی و مستمر اسالم با هرگونه جنگ و خش اساس
چنین نگاه و تفسیری از اسالم جهان عاری از خشونت را رقم خواهد زد. که این نگاه همان نگاه 

انقالب اسالمی است.
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اصالح طلبی اسالمی مبنایی برای ساخت جهان عاری از 
خشونت از منظر استاد شهید مرتضی مطهری

چکیده
پرداختن به اندیشه ناب اسالمی مستلزم داشتن افق دید بلندی است. آگاهی از جنبه های 
ــاختاری قابل تامل در  ــالم منجر به ارایه س ــی، اعتقادی، کالمی، فقهی و روایی اس عرفان
حوزه نظر و عمل می شود. استاد مطهری با توجه به آگاهی توامان نسبت به علم مدرن و 
ــفه غرب از یک سو و اندیشه های اسالمی از سوی دیگر، چهارچوب مناسبی را برای  فلس
ــتی بشر تحت لوای قرائت دمکراتیک و مردم ساالرانه از دین ارائه می دهد. اندیشه  بهزیس
ــریعت است  ــالمی و حفظ چهارچوب ش ــت خاص از مفاهیم اس مطهری مبتنی بر برداش
ــالمی  ــه اس ــاهل از اندیش به طوری که در منطقه الفراق مباحث دینی به ارائه قرائت متس
می پردازد تا نشان دهد دین الهی اسالم نه تنها دین شمشیر نیست بلکه با قلوب انسان ها 
ــاس عقل و منطق و با تکیه بر صلح  ــاختن آنان بر اس ارتباط برقرار می کند و با متقاعد س
و اصالح به دنبال تربیت انسان هاست و از اعمال زور دوری کرده و با خشونت و استبداد 

مخالف است.
ــتفاده از روش گفتمان به دنبال  ــت و با اس ــش از نوع توصیفی - تحلیلی اس ــن پژوه  ای
بررسی عدم خشونت در اسالم به عنوان دال مرکزی است و مدلول هایی چون مخالفت با 

استبداد، تاکید بر آزادی های فردی، جنگ دفاعی و... را بررسی می کند.
واژگان کلیدی: مطهری، صلح طلبی، خشونت، اسالم سیاسی.
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عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر حسین معین آبادی
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