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و دين، مؤسسه دين و هشـتم، دو فصلنامهٴ عقل پژوهى علوی، سال هفتم

و چهاردهم های شماره )95و نيمسال اول94نيمسال دوم(سيزدهم

و دين  صلح پايدار از منظر عقل
و مسيحيت( )با تأكيد بر تعاليم اسالم

*صادق بهشتي محمد

 چكيده

و جنگ، شر است. دين صلح استاسالم و پايدار، خير مطلق صلح. صلح عادالنه

و ناپايدار، خير نسبى است از نظر مسيحيت ارتدكس نيز اصـالت بـا صـلح. ناعادالنه

كسـى كـه بـا. روح اديان الهى همين است. مبنای صلح پايدار، صلح با خداست. است

و با و با كل بشريت و خدای خود آشتى كند، با خويشتن جهان هستى در صلح مطلـق

و و حتى با دشمنان خود نيز سر جنگ ندارد، درمى آشتى هميشگى است كوشـد كـه

و زنـدگى  و جدال احسن عداوت را به محبت تبديل كنـد و موعظه نيكو پرتو حكمت

و احسان اسـتوار سـازد در ايـن نوشـتار، مـالك مـا جنـگ. همگان را بر پايه عدل

ازها افروزی انـد، نيسـت؛ بلكـه مـالك، دينداران به نام دين مرتكب شده يى كه برخى

و انجيلـ متون اصلى دينى و مسـيحيتـ اعم از قرآن و اعتقادات مسلمانان مخلـص

.مقتضای عقالنيت نيز همين است. ارتدكس است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تحقيقات تهرانعلوم سياسى؛ دانشگاه آزاد اسال دكتریدانشجوی*  sadegh.beheshti@yahoo.com. مى؛ واحد علوم



و دين� 66  صلح پايدار از منظر عقل

� هشتم� شما��� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم  ۱۳۹۵� بها�

قرآن، انجيل، وحدت اديان، اسالم ناب، مسـيحيت ارتـدكس، صـلح:واژگان كليدی

 پايدار، جنگ، عقالنيت

 مقدمه

و نزاع در ميان مردم اسـت (صلح به معنای رفع نقار :ش1332راغـب اصـفهانى،.

و پيمـانى اسـت كـه بـر) 285 و آشتى كـردن در زبان فارسى به معنای سازش كردن

و فصل كنند (حسب آن، دعوايى را حل )2160:ش1371معين،.

و سازش بر تمليك عين يا منفعت يـا از لحاظ فقهى، صلح عبارت است از تراضى

و صد البته كه مشروط به اين كه مسبوق به نزاع باشد، نيست (اسقاط حق يا دين، امام.

ص2ج:ق1401خمينى،  ،561 (

و نزاع باشد و اختالف . در عرف سياسى نيز الزم نيست كه صلح، مسبوق به جنگ

در مـىت با يكديگر زندگى مسالمت آميز داشته باشند، گفتههمين كه دو مل شـود كـه

نزمى حال صلح به سر و اع داشـته باشـند يـا نداشـته برند؛ اعم از اين كه سابقه جنگ

.باشند

و چگونـه هـا صلح پايدار، چه ويژگى. آن چه مهم است، صلح پايدار است يى دارد

شود؛مى يدار است، صلح پايدار شناختهاگر معلوم شود كه چه صلحى ناپا. آيدمى پديد

.»تعرS �ألشياZ بأضد�/ها«زيرا 

و و طايفه و ملت صلح پايدار صلحى است كه مبنای آن اصالت فرد يا اصالت نژاد

و در يك كلمه، اصالت جمع و بـه طـور كلـىـ به صورت محدود يا نامحدودـ قبيله

خدهای انگيزه اگر صلح بر اين مبنا استوار.ا باشدبشری نباشد؛ بلكه مبنای آن صلح با

و ضـعيف. باشد، پايدار است تواننـد همزيسـتى مـى تنها در اين صورت است كه قوی

و نـه  و نـه ناپايـدار و آن هـم پايـدار، داشته باشند؛ آن هم به صورت مسالمت آميـز
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 آمده استها در ضرب المثل. همچون سراب فريبنده، كه كام تشنه ای را سيراب ننمايد

و ميش در كنار هم به چرا مشـغولند، نـه كه رهگذری در بيابان مشاهده كرد كه گرگ

و گريـزان و نه گوسـفندان از گـرگ ترسـان از! گرگ مزاحم گوسفندان بود رهگـذر

از زمـانى كـه: اند؟ پاسخ داد از چه زمانى با يكديگر آشتى كردهها اين: چوپان پرسيد

! چوپان با خدا آشتى كرده است

و مروج صلح پايـدار بـودههموا و حامى و الهى، طرفدار عقـالی. انـد ره اديان آسمانى

مىـ اند پيرو هر دينى بودهـ عالم نيز انسـان: اند اگر برخى گفته. اند انديشيده به صلح پايدار

. اند، نه به آن چه بايد باشد گرگ انسان است، در حقيقت به آن چه هست، انديشيده

نويسد، انگيزه اش ايـن اسـت كـه اگـر كـاركردمى»صلح پايدار«اگر كانت كتاب

توان به صلح پايدار اميدوار بود هر چنـدمى وجدان اخالقى مورد نظر وی تأمين شود،

و جنگهای وجدان هم در عرصه جنگ: كه سوگمندانه بايد گفت تحميلى های جهانى

.و نيابتى، ناكارآمدی خود را به اثبات رسانيده است

يك شوخى بوده اسـت؛» صلح پايدار«غرض او از نوشتن كتاب: گويندمىىبرخ

چرا كه بر تابلويى كه بر سر در هتلى در هلند نصب شده بود، باالی عكس قبرسـتانى 

جای چنان صلحى: خواست بگويدمىو كانت» سرزمين صلح پايدار«: نوشته شده بود

(در قبرستان است اط: 1395محقق داماد،. ) العاتروزنامه

 ابزارهاي صلح پايدار

و پوچ اسـت . بشر امروز به خوبى دريافته است كه زندگى بدون صلح پايدار، هيچ

و جنگ افروزی بـرای بشـريت، خانمـان برانـداز اسـت؛ بلكـه بـا توجـه بـه جنگ

و همـه های پيشرفت حيرت انگيز ابزارهای جنگى نه تنها بشريت، بلكـه كـره زمـين

. دی استمتعلقاتش در خطر نابو
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و مرغوای او ز جغد جنگ ت فغان اوـكه ا ابد بريده باد نای

و دينى های آيا جامعه ملل كه پس از وقوع جنگ جهانى پديد آمد، آرمان عقاليى

 آيا سازمان ملل! را برآورده كرده است؟

و هـای كه به دنبال جامعه ملل شكل گرفت، توانسته اسـت مـانع جنگ منطقـه ای

!آيا شورای امنيت، توانسته است تأمين امنيت كند؟ نيابتى شود؟

و بيانيه ده ماده ای حقوق كودك، عفريت جنـگ آيا بيانيه سى ماده ای حقوق بشر

 را از زندگى بشر حذف كرده است؟ 

توانسته است مـانع توليـدهاو بايكوتهاو تحريمهاو موافقت نامهها آيا قطعنامه

نهای سالح و و ويرانگر ! سل كش گردد؟مخرب

 اند صلح واقعى يا صلح پايدار را تأمين كنند؟ آيا نيروهای پاسدار صلح توانسته

شايد در ذهن انديشمندان صلح جو، صلح به معنای نبودن جنگ است؛ ولى نبـودن

و نه صلح، در حقيقت به معنای آتش زير خاكستر است كه هـر  جنگ، حالت نه جنگ

و ان ! بسياری را به خاك سياه نشاندهای سانلحظه ممكن است زبانه بكشد

و سالحهای رژه و به نمايش درآمدن ابزارها و مانورهای جنگى مدرن های نظامى

و پايگاه و ضد موشكى حكايت از صلح پايدارهایو گنبدهای آهنين كندمى موشكى

و اعـالم آمـادگى در برابـر  و ارعاب دشمن فرضى يا خيـالى يا حكايت از ترسانيدن

و مستكبران؟های توطئه و بالفعل جهان خواران !بالقوه

يى كه بـرای حاكميـت صـلح پايـدار صـورتها آيا با وجود اين همه زمينه سازی

و يكم را قرن صلح بدانيم؟ آيا تالشمى گرفته، و بيست فالسـفه های توانيم قرن بيستم

گ، دهـانشو حقوق دانان صلح جو به جايى رسيده، يا همچنان اژدهای مخوف جنـ

و آبادیهاو سرمايهها برای بلعيدن انسان راهاو شهرها و در انتظار است كه همه ، باز

! در كام خود فرو برد؟
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به هر حال، مقتضای قضـاوت منصـفانه ايـن اسـت كـه ابزارهـای كنـونى صـلح

و اگر در گوشه ای صـلحى برقـرار كـرده، در حقيقـت،  ناكارآمدی خود را نشان داده،

را آتشى را و همـه خاموش نكرده، بلكه آتش را زير خاكستر كرده، تا كى شعله كشـد

شعاری است حـاكم؛ هـر چنـد كـه» بكش تا زنده بمانى«شعار. در كام خود فرو برد

! جنگجويان بر زبان نياورند

 مباني صلح پايدار

مبانى صلح پايدار، عبارتند از عدالت خـواهى، مهـرورزی، امنيـت،: توان گفت مى

و فسـاد، آس و اجتماعى، آرامش فكری زمامداران، جلوگيری از خونريزی ايش فردی

 آرامــش خــاطر نيروهــای رزمــى، فــراهم شــدن فضــای ســالم فرهنگــى، گســترش

و های آزادی و رشد صـنعت و فلسفى و افكار برای رشد علمى و تضارب آرا معقول،

. اقتصاد

هرگز پيشنهاد صلح«: فرمايدمى در فرمان تاريخى خود به مالك اشتر×امام على

رد مكن؛ زيرا فايده صلح، آسايشـ كه خشنودی خدا در آن استـ از سوی دشمن را

و آبادانى كشور است و آرامش خاطر تو (»سپاهيان )53نهج البالغه، نامه.

در حقيقت، امام صلح جويان خيرانديش، مبنای صلح پايدار را رضای خـدا قـرار

آ و آثاری را بر و آرامـش داده ن مترتب كرده كه عبارتند از آسايش نيروهـای رزمـى

و آبادانى كشور و. خاطر زمامداران و فرهنگـى آيا آبادانى كشور، بدون رشـد علمـى

و اقتصادی ممكن است؟   صنعتى

و مطمـئن و نتايج صـلح پايـدار و علة العلل همه آثار مبنايى كه اساس همه مبانى

دهد كه خـدای متعـال راضـى بـهمى اين جمله نشان.تاس»ّهللاٰ فيه رضًا«است، جمله 

و خـدمت بـهمى اگر راضى به جنگ. جنگ نيست و دفع فتنه شود، به خاطر دفع ظلم
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و مظلومان جهان است و رنجديدگان مگر مبنای اديان الهـى غيـر از ايـن. مستضعفان

و در كليات با هم اتفاق ندارنـد؟ مگـر عقـل و است؟ مگر اديان الهى در اصول سـليم

از-خاصهایو انگيزههاو مليتها با صرف نظر از قوميتـ عقالی عالم چيزی غير

! گويند؟مى اين

آيـا) 128، آيـه4: نسـاء(. قرآن كريم صريحًا اعالم كرده است كه صلح، خيـر اسـت

مقصود خير نسبى يا خير مطلق است؟ در صورت اول، مقصود اين است كه صلح بهتـر 

در صـورت دوم،. اسـتتر جنگ خوب است؛ ولى صلح، خـوبپس. از جنگ است

و صلح خير است و. مراد اين است كه جنگ، شر درست مثـل ايـن اسـت كـه صـدق

و بنابراين، تنها در صورتى و دروغ گويى، شر است، و كذب تـوانمى راستگويى، خير

و مال ناموسى بـه آن بسـتگى داشـته باشـد در غيـر ايـن. دروغ گفت كه حفظ جان

و عقـول خيرانديشـان. صورت، دروغ گفتن روا نيست و عقالی عالم قطعًا اديان الهى

. عالم بر سر آن توافق دارند

و راستگويى است و صلح به منزله صدق همان طوری كه تنها. جنگ به سان دروغ

توان دروغ گفت، جنگ نيز در حال ضرورت، برای حفظ مكتـبمى در حال ضرورت

اگـر. شـودمى جنگ مانند داروی تلخ است كه برای بيمار تجويز.و دفع فساد رواست

و هالك باشد، جنگ تجويز و مشرف به مرگ شـود؛ آن هـم بـهمى پيكر جامعه بيمار

 آيـا بـدن سـالم را بـه تيـغ جـراح. شرطى كه هيچ راه عالجى وجـود نداشـته باشـد

! شود؟مى سپارند، يا بدنى كه اگر جراحى نشود، هالك مى

 خداصلح با

و با جهان هستى به صلح پايدار برسد، چـه و با بشريت اگر انسان بخواهد با خود،

و جهان، كج است، چگونه بايد راسـتش كـرد؟ و ديگران ! بايد بكند؟ بشری كه با خود
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و مقررات، راستشها آيا توصيه كند؟ آيا توصيه زير دوای درد كـجمىو وضع قوانين

و و زيادت انديشان :خواهان است صلح ستيزان

و با خلق خدا كج و با خود كج  ای كه با من كج

ه بيـمه جا راسـيك دم هـت كـا ای جـمه جا

همان خدايى كه عاشق ذات است؛ آن هـم! كدام خدا؟. راه چاره، صلح با خداست

همان خدايى كه خير است؛ آن هم خيری كـه مبـدء همـه. ذاتى كه مبدء آفرينش است

او خيرات است؛ از اين رو و نظام خيری كـه از ذات ذات او معشوق ذات است بالذات

(پديد آمده، معشوق بالعرض است )363:ق1404ابن سينا،.

و گويى پرچم جنگ بـا خـدا را و نفاق، دشمنان خدايند و اهل شرك منكرين خدا

و اعالم. اند برافراشته قرآن كريم فساد در روی زمين را در رديف جنگ با خدا آورده،

و يك پا به طور مخـالف يـا تبعيـد كر ده است كه اينان بايد به اعدام يا قطع يك دست

(محكوم شوند )33، آيه5: مائده.

و اگـر. دهد كه از ربـاخواری دسـت بردارنـدمى قرآن مجيد به رباخواران دستور

(دست بر ندارند، به خدای خويش اعالم جنگ دهند آتش افروزان) 279، آيه2: بقره.

و بايد بدانند كه خدای متعال آتش فسـاد جنگ تابع و مذهبى باشند، مفسدند هر دين

(كندمى را خاموشها آن )64، آيه5: مائده.

و كليسـا و اماكن مقدسى چون مسجد ممكن است دشمنان خدا منافقانه عمل كنند

آن. را سنگر قرار دهند و رهبران آنها مؤمنان و آلـت دسـت هـا نبايد فريب خورنـد

ومى اگر اسالم دستور جنگ) 107، آيه9: توبه(.شوند دهد، به خـاطر سـركوب فتنـه

فساد است؛ از اين رو با خاموش شدن شعله جنگ، بايـد بزرگوارانـه اسـيران را آزاد 

(غرامت گرفتها كرد، يا از آن )4، آيه47: محمد.

تواننـد نمـى از نظر قرآن، راه خدا همان راه نبرد در راه رهايى مستضعفانى است كه
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و راهى برای نجات خود از شر سـتمگران سـراغ تحولى در زندگى خود پديد آورند،

ي (ا زن، يا كودكندارند؛ اعم از اين كه مرد باشند، )75، آيه4: نساء.

آنمى قرآن كريم دستور يى كه با شما سر جنگ دارند، بجنگيـد، ولـىها دهد كه با

و شريعت خارج نشويد (هرگز از مرز عقالنيت )193تا190، آيه2: بقره.

و عدالت در حق كسانى كه با اهل ايمان و مهرورزی قرآن كريم در رفتار پسنديده

و آن و ديارشان آواره نكردهها نجنگيده و اعـالم كـرده كـه را از شهر اند، نهى نكـرده

گرمى خدای متعال دوستدار كسانى است كه عدالت ورزند، ولى در حق دشمنان توطئه

ایو غدا (نكرده استر چنان توصيه )9و8، آيه60: ممتحنه.

و كارشان بـه به دشمن جنگ طلب نبايد فرصت داد؛ ولى دشمنانى كه تسليم شده

و هرگـز  و درماندگى كشيده، بايد از عطوفت دينى اهل ايمان برخوردار شوند، ناتوانى

آن نمى خدا اجازه (بدرفتاری شودها دهد كه با )90، آيه4: نساء.

هيچ دينى غير از اسالم پيش خدا پذيرفتـه. اسالم نام مشترك همه اديان الهى است

(نيست و آشتى؛ چرا كـه)85و19، آيه3: آل عمران. اسالم يعنى ورود در قلمرو صلح

و البته اسالم بر  و هر سه به معنای صلح است َسلم گرفته شده، و ِسلم و از ريشه سالم

و ديگری آن كه برتر از ايمان استيكى آن كه پايين: دو قسم است هر كـس. از ايمان

به زبان اعالم دينداری كند، مسلم است؛ چرا كه در حقيقت اعالم صلح كـرده؛ آن هـم 

.ا كه نتيجه آن، صلح كل بودن استصلح با خد

در. چنين كسى اگر قلبًا نيز معتقد باشد، مؤمن است و قدر الهـى ولى اگر برابر قضا

(به درجه ای برتر رسيده است باشد،تسليم محض  از) 241و240:ش1332راغـب،.

او مـى دستور×رو خدای متعال به ابراهيم خليلاين و دهـد كـه بـه اسـالم گرايـد،

و اسـالم آوردهمى خاضعانه اعالم كند كه در پيشگاه پروردگار جهانيان تسـليم شـده

(است )131، آيه2: بقره.
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كل نيست؛ زيرا فقط بـا اهـل ايمـان اعـالم آن كه در درجه اول اسالم است، صلح

صلح كرده است، ولى آن كه اسالمش فوق ايمان است، صلح كل است؛ زيرا از آن جـا 

و هـم بـا جهـان  و هم با خلق و تمام با خدای خود رسيده، هم با خود كه به صلح تام

ن ايـن ايمـا. حد وسط ميان دو اسالم، ايمان اسـت. هستى به صلح پايدار رسيده است

آنمى است كه همگان را بر سر خوان صلح يى كـه بـه اسـالم برتـر هـا نشـاند؛ ولـى

. اند، خوانساالرند رسيده

آن. انبيا همه نور واحدند. دين خدا يكى است پيمان گرفتـه كـه بـهها خدا از همه

و يكديگر را ياری كنند؛ چرا كه هر پيامبر متقـدم بايـد بشـارت  يكديگر ايمان آورند

و ظهور پيام و هر پيامبر متأخر بايد پيامبران پيشين را تصـديق كنـد بر متأخر را بدهد

و اين نيست مگر به خاطر وحدت اديـان  پيامبران معاصر بايد پشتيبان يكديگر باشند،

و وحدت پيام آن و نقـص اسـتها الهى .و اگر اختالفى هست، تنها بـه لحـاظ كمـال

ص3ج:ق1389طباطبايى،( ) 370تا364و 127و126،

و انقياد باشند، مسلم شمردهها همه آن اسالم به معنـای. شوندمى يى كه اهل توحيد

ص2ج:ق1410مشهدی،(عام يعنى همين  اگر چه اسـالم نـام مشـترك) 150و149،

و پيروان. همه اديان الهى است؛ ولى هر كدام نام ويژه ای هم دارند پيروان موسى، يهود

و|ام خاص ديـن حضـرت محمـدن. شوندمى عيسى، نصاری ناميده اسـالم اسـت

! چرا؟. شوندمى پيروانش مسلم ناميده

علت اين است كه خدای متعال نام اسالم را كه دين ابراهيم پدر است، برای پيروان

(برگزيده است|حضرت محمد )78، آيه22:حج.

مـان پدر بودن ابراهيم بدين لحاظ است كه او نخستين كسى بود كه بـه اسـالِم فـوق اي

و بر انبيای پيش از خود، تفوق يافت و بر قله نشست او بود كه از خدا خواست كـه. گرويد

(از ميان ذريه اش امت مسلمان پديد آورد )128، آيه2: بقره.
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ايـن: شايد بهتر ايـن باشـد كـه گفتـه شـود. بنابراين، او اين امت را مسلم ناميده است

هم نامگذاری، هم در كتب آسمانى و . در قـرآن كـريم، از سـوی خـدا بـوده اسـت پيشين

)567و 566،ص6ج:ق1412مشهدی،(

مشمول دو امتنان گشته است؛ چـرا كـه هـم از وحـى|در حقيقت، امت محمد

و ديـنش را  و هم او را مسـلمان و هدايت بى مانند آن، برخوردار شده جاودانى قرآن

(اند اسالم ناميده ص14ج:ق1386طباطبايى،. )453و452،

 دورنمايي از مسيحيت ارتدوكس

و» ارتو«واژه ارتدوكس مركب از دو كلمه يونانى به معنای» دكس«به معنای ثابت

يونانى به كار بـرده های اين واژه در قرن اول ميالدی توسط پدر روحانى. اعتقاد است

و كليسـاهای كوچـك. شد و ديگر كليساهای وابسـته عنوان رسمى كليساهای يونان

(ن استشرقى همي را) دانشنامه بريتانيكا. مليـون 120جمعيت مسـيحيان ارتـدوكس

آن. اند گفته چن نوشتهها خالصه آن چه درباره عقايد :ين استاند،

.شودمى روح القدس از پدر صادر.1

. پاپ معصوم نيست.2

. ازدواج برای غير اسقف جايز است.3

.عيسى معصوم است، ولى مريم معصوم نيست.4

ك.5 و اعمال مسيحيان ارتدوكس، و سنت است، نـه مصـوبات منبع اعتقادات تاب

.كليسا

. رستاخيز عيسى در امر نجات مؤثر است.6

(عشای ربانى با نان فطير ياور آمده است.7 ) دايرة المعارف اسالمى طهور.

آن چه در اين نوشتار در خور اهميت است، اين است كه كليسـای ارتـدوكس بـر
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و سنت دستور و برای مصوبات كليسـامى خالف كليسای كاتوليك، تنها از كتاب گيرد

.پاپ اعتباری قائل نيستهایو پيام

و سـنت سـلف صـالح اسـت بنـابراين كليسـای. مقصود از سنت، سنت حواريون

و منـزه اسـت . ارتدوكس از ماجراهايى كه كليسای كاتوليك به وجود آورده، بر كنـار

و بـه راه انـداختن جنگكليسای كاتول و هـای يك در ماجرای تفتـيش عقايـد دينـى

و از ايـن جهـت پرونـدههای همدستى با دولت و اسـتعمارگر مقصـر اسـت  غاصـب

و سازش روحانيان با مستبدان و اين نيست مگر به خاطر مصوبات كليسا سياهى دارد،

و سنت مسيحى هـيچ تأييـدی بـر ايـن گونـه رفتا.و زورمندان  رهـا وجـود در كتاب

. ندارد

و مسيحيان، هماهنگ و شايد هميشه يهوديان ومى گاهى تنهـا«: گفتنـد مـى شدند

و نصرانى به بهشت (»رودمى يهودی از) 111، آيه2: بقره. آيا چنان عقيده ای برگرفتـه

و يهودی است، يا اين كه زاييده تعصباتى است كـه از مصـوبات  و سنت مسيحى كتاب

و پيامهایو كنيسهكليساهای كاتوليك  و مواعظ و خاخام برخاسـته های يهودی پاپ

و! است؟ و آشتى پايدار است يا زمينه ساز كينـه آيا چنين انديشه ای زمينه ساز صلح

و جنگ؟ ! عداوت

و هر كدام به و نه مسيحيت يهود را، در عين حال نه يهود، مسيحيت را قبول داشت

(پرداختمى نفى ديگری ) 113همان، آيه.

و نصـاری فـرق گذاشـته، و دشمنى با مسلمانان ميـان يهـود قرآن از نظر دوستى

و مسيحيان را از نظر رفتار دوسـتانه، نزديـك تـرين شـمرده  يهوديان را دشمن ترين

(است )82، آيه5: مائده.

آن: اين رفتار دوستانه به چند دليل است شى بـه لباس كشيها يكى اين كه برخى از

و عالمند، دوم اين كه برخى از آن و تارك دنيايندها تن دارند آن. راهب ها سوم اين كه
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و چهارم اين كه چون آيات خدا را بشنوند، اشك شـوق  روحيه پليد استكباری ندارند

و از خدای متعال مسألت مى آنمى بارند و در زمـره صـالحانها كنند كه را از گواهان

(قرار دهد و را داشتهها قطعًا كسانى اين ويژگى)84تا82آيه همان،. اند كه پيرو كتـاب

و كليسا سنت اصيل مسيحى بوده . اند، نه قائلين به عصمت پاپ

 نگاهي به برخي از اناجيل

ازمى با توجه به آن چه گذشت، توان سالمت نفس مسيحيت ناب را در متن برخى

و مسـتلزم آشـتى بـا. اناجيل جستجو كرد اين سالمت نفس برخاسته از آشتى با خدا

و همه جهان هستى است و كل بشريت . خويشتن

و سنت سلف صالح ، پيروی كرده، هرگـز)1(تا آن جا كه مسيحيت از تعاليم انجيل

و اوليايش به دشمنى بر و بر نخواهد خواستبا خدا . نخاسته

و به ويـژه در مسـيحيت و سنت اين خصيصه را بايد در تمام مسيحيان پيرو كتاب

در حقيقـت بايـد مسـيحيت نـاب را از مسـيحيت آلـوده بـه. ارتدوكس جستجو كرد

و بدعتهای سياست و استعماری كاتوليك كه مارتين لـوتر در مقابـل های استكباری

و پروتستانتيسم را بنياد نهاد، جدا كردبه مبارزه برخاها آن . ست

چه. مسيحيت ناب خداجوست هـر مسـيحى ای مسـلمان: توانيم بگـوييم نمى اگر

 هر مسلمانى يك مسيحى واقعى است؛ همان طـوری كـه: توانيم بگوييممى است، ولى

ای: توانيم بگوييممى هر سنى مسلمانى شيعه است؛ ولى: توانيم بگوييم نمى هـر شـيعه

. يك سنى واقعى است

و همزيستى مسالمت آميز در دين مسيحيت يك حقيقت واقعى: توان گفت مى صلح

و محبت استوار است و اصوالً مسيحيت بر اساس صلح دليـل.و اجتناب ناپذير است،

و حقيقـت ديـنـ آن، واضح است؛ چرا كه اصوالً دين چيـزی جـزـ يعنى دين الهـى
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آم. محبت نيست و خـدا محبـت«ده است كه در روايات ما طينت مؤمنان محبت است

و سرشت اهل ايمان القا كرده است ص2ج:ق1388كلينـى،(» خود را بر طينت و)5،

كه» دين چيزی جز محبت نيست«نيز آمده است كه از«يا اين آيـا ديـن چيـزی غيـر

)2(.»محبت است

عيسى. چنين استهمانطوری كه اسالم ناب پيام آور محبت است، مسيحيت ناب نيز

و بـا دشـمن خـود شنيده ايد كه به اولين گفته«: گويد مى اند، همسايه خود را محبت نمـا

مى. عداوت مكن و بـرای لعـن اما من به شما گويم كه دشمنان خـود را محبـت نماييـد

و به هـر كـه بـه  و به آنان كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد كنندگان خود، بركت طلبيد

و جفا رساند، دعای خير كنيد تا پدر خود را كه در آسمان است، پسران شما فحش  دهد

و نيكان طالع مى و ظالمان شويد؛ زيرا كه آفتاب خود را بر بدان و باران بر عادالن سازد،

(»پس كامل باشيد؛ چنان كه پدر شما كه در آسمان است، كامل اسـت... بارد مى انجيـل.

مى«: گويدمى×امام على)39، آيه5مرقس، باب كه: گفت عيسى ... خوشا به حال كسى

و زبانش آسوده باشد (»مردم از دست ج. ص90مجلسى، بحاراالنوار، ح330، ،11(

راها پيامبر گرامى اسالم نيز برای آن و مـى آزردنـد، دعـامى يى كه حضرتش  كـرد

كن«: گفت مى )3(.»دانند ها نمىآن. خدايا قوم مرا هدايت

كه«: خوانيممى چنين×از قول حضرت مسيحر انجيل لوقاد  شـنويد، مـى شما را

كه مى و نيكى كنيد كسانى را كـه عـداوت كننـد: گويم دشمنان خود را دوست بداريد،

و دعای خير نماييد آنـانى را  و تبرك گوييد اشخاصى را كه لعنت كنند شما را، شما را،

و آن كس كه تو را رخ  و آن كه با شما بدرفتاری نمايند، زنـد، رخ ديگـر را پـيش آر،

و هر كس كه سؤال نمايد تـومى كس كه گيرد قبای تو را، از گرفتن پيراهنش منع ننما،

و چنان كه و از آن كس كه گيرد چيزهای تو را باز مخواه، خواهيد مردم بـهمى را، بده،

ريد آنانى شما عمل كنند، شما نيز به همان طور به ايشان عمل نماييد؛ چه اگر دوست دا



و دين� 78  صلح پايدار از منظر عقل

� هشتم� شما��� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم  ۱۳۹۵� بها�

را كه دوست دارند شما را، پس چيست فضيلت شما؛ زيرا كه بدكاران نيز دوست دارند

و اگر عاريت دهيد ايشان را كه اميد باز يـافتن از  كسانى را كه دوست دارند ايشان را،

ايشان داريد، پس چيست شرافت شما؛ زيرا كه گناهكاران به گناهكاران نيـز عاريـت 

(»بدهيد. تحكم ننماييد. رحيم شويد، عيب جويى ننماييد.دهند كه عوض يابند بـاب.

)39تا28پنجم، آيات 

ا م×سالمى مطالبى از قول حضرت عيسىدر روايات ؤيـد مضـامين نقل شده كه

.انجيل يا متأيّد است

و اسـالم ديـن ... دهم كه خدا يكـى اسـتمى شهادت«: پيامبر گرامى اسالم فرمود

و پيـامبران پيشـين اسـتو دين اسالم، همـ... خداست (»ان ديـن عيسـى مجلسـى،.

ج ص18بحاراألنوار، ح53، ،8(

خوشا به حال آنان كه سكوتشـان،«: نقل كرده است كه عيسى فرمود×امام على

و مردم از شر دس و خانه شان، به اندازه نيازشان و نگاهشان، عبرت و زبانشان فكر ت

(»اند آسوده ج. ص90همان، ح330، ،11(

جز با قلـب:ز نقل كرده است كه خدا به عيسى دستور داد كه به بنى اسرائيل بگويدو ني

و دست نيالوده داخل خانه و ديده خاشع، (»هايشان نشوند پاك، ح319همان،ص. ،27(

آن چـه دوسـت«: عيسى به بعضى از اصحابش فرمـود: فرمايدمى×امام صادق

و اگـر كسـى بـه نداری كه ديگران درباره ات انجام دهند، درب اره هيچ كس انجام نده،

(»سمت راست صورتت سيلى زد، سمت چپ صورتت را هم به او بسپار ج. ،71همان،

ح157ص ،3(

و مسيحيان  داستان پيامبر اسالم

و مأمور به جنگ نبـود|محمد و. هرگز راضى در رسـالت او اصـالت بـا تبليـغ
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(مبنای تبليغ او همان وحى نازل شده آسمانى است. دعوت است بر)67، آيه5: مائده. كه

و جهان استوار است و بشريت و خود های اصيل اسالمى صـرفًا جنگ. پايه صلح با خدا

و. جنبه دفاعى دارد و حكم هيچ شريعت مطّهـر بديهى است كه عقل هيچ عاقل منصفى،

و شرعى منع نمىنابى، جنگ دفاعى را با رعايت  تحمل سيلى ديگران. كند ضوابط عقلى

و گذشت، تا آن جا رواست كه به اصل مكتب لطمه نخورد .و اظهار محبت

در سال دهم هجری كه پيامبر اسالم در اوج قدرت ظاهری بود، مسيحيان نجران به

و در نهايت آزادی به مناظره پرداختند، ولى منـاظره بـه جـايى نرسـي ودمدينه آمدند

آن. مسيحيان نپذيرفتند كه خلقت عيسى مانند آدم از خاك است به هنگامها مع ذلك،

و با به صدا درآوردن ناقوس به انجام مراسـم عبـادیمى نماز در مسجد حاضر شدند

آنمى خود و هـيچ كـس مـزاحم (شـد هـا نمى پرداختنـد ،3ج:ق1389طباطبـائى،.

)252ص

(سرانجام آيه مباهله نازل شد كه)61، آيه3:ل عمرانآ. در اين آيه دستور داده شد

و نوه-و چند تن از بستگان نزديكش|محمد و دامـاد يش هـا كه كسى جز دختـر

و لعـن-نبود و مخالفان با همان تركيب از طرف ديگر، زبـان بـه نفـرين از يك طرف

فمى دروغگو بپردازند، تا خدای متعال دعای هر كسى را راست رمايد؛ گويد، مستجاب

. ولى مسيحيان حاضر به مباهله نشدند؛ چرا كه به حقانيت پيامبر اسالم پى برده بودنـد

و با طيب خاطر مسلمان و سال بعد به مدينه آمدند اين ماجرا با مصالحه خاتمه يافت،

(شدند ص1ج:ق1371قمى،. )70و69،

جمى از روايات استفاده و بـه همـين هـت، اسـقف شود كه مباهله سنت انبيا بـوده

بـا انتخـاب|محمـد: مسيحيان هنگامى كه با پيشنهاد مباهله رو به رو شـد، گفـت

(انـد مباهله در همان راهى قدم نهاد كه انبيـای پيشـين پيمـوده ،1ج:ق1355همـو،.

)113و112ص
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و روح اديـان الهـى بـامى با دقت در اين داستان به خوبى توان پى برد كه حقيقت

و ستيز مخالف است و نـاب بركنارنـدجنگ و آتش افروزان جنگ از ديـن خـالص ،.

و مطرودند و شرع محكوم و رسم دولت. اينان در محكمه عقل های جنگ افروزی راه

و متجاوز است و. زورگو و استبدادند و استثمار تنمى اينان در پى استعمار خواهند بر

حمى مردم حكومت كنند؛ حال آن كه انبيا تن مـردم. كومت كنندخواهند بر قلب مردم

و قلدری ومى را با زور توان به تسليم واداشت؛ ولـى قلـب مـردم را جـز از راه مهـر

و تعظيم واداشت نمى محبت قرآن كريم صريحًا اعالم داشـته اسـت كـه. توان به تسليم

ِ� اّ�ين{ (}ال )كرا� )256، آيه2: بقره.

و سياست  دين

 دينـ الف

و كـار داردپر واضح است كه دين با و روح انسان سر جايگـاه ديـن، قلـب. قلب

و محبانه ای كه قلب آدمى را تسخير. انسان است ومى آن گرايش اعتقادی و اعضا كند

ایمى جوارح بدن را هم تحت تأثير قرار و خوی ويژه و به انسان خلق بخشد،مى دهد

و. دين است و عاطفى دين، چشمگير آشكار است كه برخى به اندازه ای تأثير اخالقى

(اند از اهل نظر، دين را با اخالق يكى دانسته )34و33: 1386بهشتى،.

و بـه همـين جهـت: توان گفت مى گوهر دين عبارت است از رابطه انسان با خـدا

ومى يى ارائهها برنامه و غيرپرسـتى و از خودپرسـتى دهد كه انسان را به خدا نزديك

و كافرانهای گرايش و صد البته كه رابطه) 336:ش1378همو،(كندمىه دورمشركانه

. با خدا بايد قلبى باشد

ولى ايـن سـؤال. كندمى دينى، انسان را به خدا نزديكهای درست است كه برنامه

خواهد به خدا نزديك شود؟ آيا به خاطر دنيای بهترمى مطرح است كه انسان برای چه
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ه ر دو؟ ديدگاه اخير جامع نگر است؛ ولى برتـرين يا به خاطر آخرت برتر يا به خاطر

ديدگاه اين است كه انسان، تنها خدا نگر باشد؛ زيرا هـيچ چيـزی بـدون خـدا ارزش

(ندارد ص. )347-350همان،

و بس ّهللاٰ ، عطا كس بخل من اّهللاٰ ّهللاٰ ام نيم من آن  جمله

 سياست-ب

و سياستمدار. سياست به معنای اداره امور يك ملت است ان بـرای امـور فرهنگـى

و نظامى برنامه ريزی و سياست. كنندمى اقتصادی توانند از يكديگر تفكيـك نمى دين

و اگر ديـنمى اگر سياست، دين را قبضه كند، به تخريب دين. شوند آن هـم–انجامد

و خالص اگـر. سياست را قبضه كنـد، نتيجـه اش تلطيـف سياسـت اسـت-دين ناب

ك و مساوات حضرت يوسف، سياست شور مصر را قبضه كرد، نتيجه ای جز بسط عدل

و خشكسـالى هفـت سـاله نداشـت (و نجات ملت از خطر قحطى ، آيـه12: يوسـف.

رامى اگر حضرت داوود قيام)56تا54 و جالوت سركش رامى كند و لشـكرش كشـد

و بر مسند حكومتمى منهزم و سياست را قبضهمى كند جزمى نشيند نجات كند، هدفى

و آوارگى نداشته است (بنى اسرائيل از در به دری اگـر) 251تـا246، آيـات2: بقـره.

و طيور حكممى سليمان بر تخت حكومت و انس و بر جن راند، هدفى جـزمى نشيند

و ويرانـى نداشـته  و فقر و انحطاط و انحراف و فساد و مبارزه با شرك رواج معنويت

عن. است و)30، آيـه38:ص(» نعـم العبـد«وان خدای متعال سليمان را به يـاد كـرده

و آفريده و خشوع او را در برابر خود و خضوع . خود ستوده استهای بندگى

و اميرالمؤمنين ادامه حكومت انبيای پيشين بود امـام. حكومت پيامبر گرامى اسالم

و راسـتى×على و پاكـدامنى و تالش و مـى از كارگزاران خود، پرهيزكاری خواهـد

و از غنائم آن، چيزیمى وگند يادس و نقره ای نيندوخته و منال دنيا طال كند كه از مال
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و اراضى به انـدازه و از امالك و بر دو جامه كهنه خود، جامه ای نيفزوده ذخيره نكرده

(يك وجب در اختيار نگرفته است )45نهج البالغه، نامه.

و اجتم و سياسى اعى، تأّسى به مقام نبوت است؛ اين رفتار علوی در زندگى فردی

 چرا كه خدا به آن حضرت پيام فرستاد كه اگر بخواهد بطحـای مكـه را بـرايش طـال

و او پاسخ داد مى و يـك روز گرسـنهمى:كند و حمد كـنم خواهم يك روز سير باشم

و دعا كنم (باشم  آن حضـرت در اوج قـدرت، روی زمـين)30:ش1382طباطبائى،.

و با برد مى و كفش خود را پينهمى همنشينهاهنشست و بر لباسـش وصـلهمى شد  زد

و بر مركب لخت سوار مى و يكى را هم در رديف خود سوارمى دوخت و مـى شد كـرد

(داد كه بر در حجره اش پرده بياويزند نمى اجازه ص. از نظـر ايـن پيـامبر)31همـان،

و رسالت، بـدترين مـردم كسـى اسـت كـه و اين ختم نبوت را رحمت گنـاه ديگـران

و از لغزش آن از او به مراتب بدتر كسى است كـه مـردم از شـرش. نگذردها نبخشايد

و از خيرش مأيوس گردند (ايمن نباشند )11:ق1380حرانى،.

به مالك اشتر است كـه×تجلى سنت انبيا از آدم تا خاتم در فرمان اميرالمؤمنين

ه«: فرمود و با آندلت را با مردم مهربان كن آنها مه و از سر لطف بـا هـا دوست باش

و مبادا همچون حيوانات درنده در پى بلعيدن آن آنهـا رفتار كن دو هـا باشـى؛ زيـرا

يا برادر دينى تو يا برادر نوعى تواند كه ممكن است به عمد يـا خطـا مرتكـب: صنفند

و تو بايد آن كنها خالف شوند، و گشاده رويى خود برخوردار ى، همان گونه را از عفو

و لطف خدا برخوردار گردی (»كه انتظار داری از عفو )53نهج البالغه، نامه.

 اي از صدرالمتألهين نكته

و سياست معتقد نيست؛ ولى عينيـت را هـم ازـ او به تفكيك دين كـه در برخـى

. پذيرد نمىـ)4(مطرح شدهها نظريه
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)9، فصـل10اشـارات، نمـطابـن سـينا،(او كه بنياد حكمـت متعاليـه سـينوی را

آيا سياست متعاليه بايـد تـابع. رسدمى استحكام بخشيده، سرانجام به سياست متعاليه

 او هـيچ فلسـفه ای را برتـر از شـريعت. شريعت، يا شريعت تابع سياست متعاليه باشد

و استحكام عقيدت، اعالم نمى و با استواری كندمى شناسد؛ از اين رو با كمال صراحت

و سياست به منزله عبد است (»كه شريعت به منزله موال -366: 1360صدرالمتألهين،.

364 (

عبد آبـق،. گويندمى»عبد آبق«اصطالحًا به عبدی كه از اطاعت موال سر باز زند،

و خود را از دسترس موال خارج كند (كسى است كه فرار كند يا مخفى شود اث. يـر، ابن

ص1ج:ش1384 ،15(

و بـه نافرمـانى روی آورده، سياسـت طـاغوتىسياس  تى كه از شـريعت گسـيخته

و موسـى بـا. اند زمان خود مبارزه كردههای انبيا با طاغوت. است ابـراهيم بـا نمـرود

و عيسى با آن و پيامبر اسالم با ابوجهلها فرعون و هـا يى كه ظاهرًا به دارش آويختند

اها ابوسفيان و شرك، بلكه با و قياصـره غـرب بـه مبـارزه كاسـره شـرقو سران كفر

.برخاست

و خشـن و صـلح گريـز و گسيخته از موالی خود، جنگ طلـب سياست نافرمان

و رغبـت  و رضـا و دست از جنگ بشويد، نه از سر ميل و اگر تن به صلح دهد است،

و ناچاری است به همـين جهـت اسـت كـه سياسـتمداران. است؛ بلكه از سر اضطرار

را: دارند طاغوتى دو چهره يكى در برابر خودی كه به خاطر كسب آرای مـردم، خـود

و خدمت و آزادی و ديگری در برابر بيگانگان كه از هيچ گونهمى طرفدار صلح نمايند،

و اجحافى كوتاهى و تبعيض و جنـگ. كنند نمى ظلم شاهد آن بمباران شهر هيروشيما

م و سركوب بى رحمانه و جنگ عراق با ايران و بمبـاران پيـاپى ويتنام لـت فلسـطين

و عراق است و كشتارهای وحشيانه داعش در سوريه . كشور يمن



و دين� 84  صلح پايدار از منظر عقل

� هشتم� شما��� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم  ۱۳۹۵� بها�

اگر سياست بايد مطيع شريعت باشد، سياستمدارانى بايد بر مردم حكومت كنند كـه

مردم حق ندارند هر كه را خواستند، انتخاب كنند؛ بلكـه منتخـب. برگزيده مردم باشند

آنبايد قله نشين اخالقها آن و آشناترين و تدبير مگـر. به شريعت باشدهاو سياست

ممكن است كسى كه بايد سياستش مطيع شريعت باشد، ناآگاه به شريعت يا نيمه آگـاه 

مردم اگر از انتخاب چنـين شخصـى سـرباز زننـد، بـه خـدای خـويش كفـر! باشد؟

(اند ورزيده )452و451ص:ق1404ابن سينا،.

وـ سياست برخاسته از دين الهى و ايـده اش تسـليم در برابـر خـدا كه نامش اسـالم

(سياست متعالى استـ خضوع در برابر هر چه خدايى است ) 400- 413: 1390بهشتى،.

اين سياست متعالى در حكمت متعاليه صدرايى نمود يافته؟ چرا كه اين حكمت از مباحـث

و شهود، بهره گر و از چاشنى ذوق و همـه دريافتصرفًا عقلى مشائى فراتر رفته هـای فته

و قرآنى نشانده، تا صحتو سقم دريافت و ذوقى را بر سر خوان وحى آسمانى هـای بحثى

و ناسره را از هم جدا نمايد و سره . خود را در محك خطاناپذير وحى بيازمايد

و بر جايگاه اصلى خـود قـرارمى تنها از اين رهگذر است كه سياست، تعالى  يابد،

)4-20ص:ش1388 همو،(گيرد مى

يابدمى از دين قديم است، سياست نيز تعالىتر به همان نسبت كه دين جديد، كامل

.يابدمىو در پرتو آن، پايدارترين صلح تحقق

 نتيجه

و آسمانى وحدت دارند روح: توان گفتمى.دين الهى يكى بيش نيست. اديان الهى

و اخالق استها آن و قـوانين هر دينى چه از نظر. توحيد و چه از نظر اخالق اعتقادی

و نسبت به مابعد خود، يـك درجـه  و مقررات، نسبت به ماقبل خود، يك درجه باالتر

. استتر پايين
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و بنابراين، جنگ شر اسـت صـلح. دين اسالم، صلح را به عنوان خير معرفى كرده،

و صد الب ته كه وجـودش پايدار، خير حقيقى است؛ ولى صلح ناپايدار، خير نسبى است

. بهتر از عدم است

و صلح گرايى است كه. مقتضای ايمان دينى جنگ ستيزی مالك ما عمل ديندارانى

و ويرانگری روی آورده و ديروز به نام دين به نسل كشى اند، نيست؛ بلكه مالك امروز

. ما خود تعاليم دينى است

ومى با مراجعه به تعاليم دينى متوجه هم اسالم، تعاليم خـود شويم كه هم مسيحيت

اند نتيجه آن، صلح پايدار است؛ زيرا صلح پايـدار در صـورتى را به گونه ای ارائه داده

و جهـانها شود كه انسانمى حاصل و بشريت از راه صلح با خدا به صلح با خويشتن

و از منـابع دسـت اول اسـالمى. هستى برسند و سنت اصيل مسـيحى آن چه از كتاب

. شود، همين استمى استفاده

و كليسائيان را معصوم به نمى از آن جا كه مسيحيت ارتدوكس، كليسا و تنها شمارد

و×تعاليم عيسى و رسم حواريان به عنوان سنت سلف صالح، پای بنـد اسـت، و راه

و پيام اعتباری قائل نيست، به لحاظ مبناها پاپهای برای مصوبات شوراهای كليسايى

ر و كهـ جنايت كارهایو نه اسالم تكفيریـ استينبا اسالم ناب وحدت دارد، يا اين

. اش اندك است فاصله

و محـور، های ديديم كه در توصيه حضرت مسيح به پيروان، در هر شرايطى اصـل

و صـلح جـويى يعنـى خـداگرايى. خداست  كسـى. جنگ جويى يعنـى خداسـتيزی

و دثار خود ساخته، از صلح و همزيستى مسالمتكه خداگرايى را شعار آميـزو آشتى

و حمايت  آيـا اسـالم از پيـروان خـود، چيـزی غيـر از ايـن خواسـته. كنـدمى دفاع

 است؟
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 نوشت پي
مى)1( و قرآن كريم از ما مسلمانان خواهـد يعنى حواريانى كه دعوت عيسى را برای ياری خدا اجابت كردند

و رسم آن (ها تأسى جوييم كه به راه )14، آيه61:صف.

)2(َما الّديُن إّال الُحب... َهِل الّديُن إّال الُحب)ج ص27مجلسى، بحاراألنوار، ح95و94، )58و55،

ال يعلَمون)3( ُهم فَإن ج(اللّهّم اهِد قومى ص21همان، ح119، ،17(

مى)4( و ديانت ما عين سياست ماست: فرمود شهيد مدرس .سياست ما عين ديانت ما
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