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تعامل تاريخي پيروان اديان و بررسي 
  عوامل موثر بر آن
  ∗سيدحسين فالح زاده 

  چكيده
 اصلي پاسخ دهد كه عوامل مؤثر بر تعامل پيـروان       پرسشكوشد به اين       مي مقالهاين  

هـاي    سياسـي و نـوع سياسـت   ايهـ  هـا و حاكميـت    قـدرت ، از نظر مولف  .اديان چيست 
رهنگي، اصول اعتقادي اساسي آيين يا مذهب، نـوع         هاي غالب ف     گفتمان ،ها  مذهبي آن 

هـا و    مـذهبي و نـوع قرائـت و تفـسير مـذهبي آن       رهـروان و روحـانيون    انديشه و مـنش     
ر بـر تعامـل     تـرين عوامـل مـؤث        قومي و نژادي پيروان اديان از مهـم        ياه  تعصب سرانجام

ن پرسـش و   اما در صفحات نخستين مقاله و قبـل از پـرداختن بـه ايـ          پيروان اديان است؛  
پاسخ، سير اجمالي تعامل برخي پيروان اديـان همچـون مـسيحيان و زرتـشتيان در دوره                 

 و  يهوديـان حجـاز بـا پيـامبر     و تعامـل مـشركان    چگـونگي قبل از اسالم و همچنـين       
  .شده استها به اجمال بررسي   با آنمتقابالً سيره تعاملي رسول خدا 

هـاي سياسـي، سياسـت مـذهبي،          رتتعامل، پيروان اديـان، قـد     :  كليدي واژگان
  .هاي ديني و فرهنگي، سيره تعاملي گفتمان

                                                           
   دانشگاه باقرالعلوم گروه تاريخاستاديار ∗

  21/12/1385:ييد نهاييأت        18/11/1385:تاريخ دريافت
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  مقدمه
ه دربـار هـا    اي كـه آن   ههاي اصلي همـه پيـامبران و تاييـد         رغم وحدانيت حاكم بر پيام      به

هـايي كـه در مـورد پيـامبران بعـد از خـود ابـراز                 پيامبران پيش از خـود داشـته و بـشارت         
 بلكـه  ،نبوده هم گرا ست تا پيروان آنان نه تنها هم جهت و       ه ا شد عواملي سبب    ،اند داشته مي

  .ديگر داشته باشند اي نيز با يك  گستردههاي اختالف
 هـا و    ، تحريـف  بـر ايـن جـدايي       جغرافيـايي و نـژادي     ،عوامـل سياسـي   تاثير  گذشته از   

طور معمول در پس درگذشت      هكه ب  پيامبرانهر يك از     شكل گرفته بين پيروان      هاي    اختالف
دنبال خود شكل گيري فـرق   هگرفته است و ب صورت ميشان ان و هنگام فهم و تفسير آيين    آن

و عـدم    پيروان پيامبران  جدايي    اصلي اين  ز علل توان ا  و مذاهب مختلف را همراه داشته مي      
  . آوردشماريكپارچگي آنان به 

 نيـز   در صورتي كه به اين علل و عوامل، ظهور پيامبران دروغـين و مـدعيان رسـالت را                 
  .گيرد تري به خود مي له شكل پيچيدهأ مس، نماييماييمضفبي

 انساني در طول تاريخ مي توان وجـود طرفـداران و پيـروان              گوناگونبا مروري كوتاه بر جوامع      
  .دزمان ها مالحظه و مشاهده كرمتعدد و گوناگون پيامبران و اديان مختلف را در همه مكان ها و 

توان سراغ گرفت كه نوعي وحدت و يكپارچگي         اي را مي   كمتر سرزمين و دوره تاريخي    
اي حاكميـت    آيـين واحـدي در منطقـه   ،حتي اگر در يـك دوره .  باشدآييني و مذهبي داشته 

بـدين   .انـد  هاي گوناگوني تقسيم شده    ها و نحله   هزودي به فرق   هيافته است، پيروان آن آيين ب     
ل تـاريخ بـه واسـطه وجـود ايـن           انـساني در طـو    گوناگون  توان گفت كه جوامع      ترتيب مي 
پيـروان  ارتباط و تعامـل بـين        ، همواره صحنه   مختلف هاي  هديان و مذاهب و فرق    طرفداران ا 

 ،ديگـر  هاي مردم ديندار بـا يـك   توان در قالب ارتباط توده     اين تعامل را مي   .  بوده است  اديان
ها و مـشابه آن در       هاي ديني با توده     برخورد دولت  ،هم هاي ديني با   روابط و مناسبات دولت   

  .شود نيز مي اديان و مكاتب غير االهي  اديانطور كه دايره اين تعامل شامل  همان؛نظر گرفت

  ها پرسش
موضوع مقاله حاضر گزارش و وصف ايـن تنـوع پيـروان پيـامبران و اديـان در گذشـته           

  اين جريانات مذهبييهمچنين ما در صدد بررسي علل شكل گيري و پيداي       . تاريخي نيست 
 تعامـل و    چگـونگي  ،گيـريم  پـي مـي    نخست و به اجمال       بلكه آنچه را   ؛يمستگوناگون نيز ني  
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 قـرون سـوم تـا هفـتم مـيالدي           ويژه  هديگر در گذشته ب     گوناگون با يك  زيست پيروان اديان    
بـه دنبـال آن   .  خواهيم پرداخـت   پس از آن به اختصار به سيره تعاملي رسول خدا       .است
 چگـونگي و   پاسخ دهيم كه چه عـواملي در شـكل روابـط       اسياسكوشيم به اين پرسش      مي

 نحـوه   ، به عبـارتي ديگـر     .ديگر موثر بوده است    تعامل پيروان اديان و مذاهب مختلف با يك       
 تـابع چـه     ،هاي يـك آيـين بـا هـم         ديگر و همچنين فرقه     تعامل پيروان اديان مختلف با يك     

  عواملي بوده است؟
 ،كه تعامل پيروان اديان در گذشته و حتي امروز        توان گفت    در پاسخ به سوال نخست مي     

ايـن  . متفاوت بوده است   ،اند گذاشته همواره يكسان نبوده و بسته به عواملي كه بر آن اثر مي           
 در  گرفتـه،    شـكل آرام و مناسـبي را بـه خـود مـي             ،هـايي از تـاريخ     تعامل هر چند در دوره    

تـوان يكـي از      اي كـه مـي     گونه ه ب ؛ داشته است  يي ديگر صورت خشن و غير مناسبي      ها دوره
 راشـم  بـه    پيروان اديـان   به مدل مناسب تعامل بين       ابيمعضالت جوامع بشري را عدم دستي     

 جهالت و بي    ،خشكسالي ،اين معضل همانند ديگر معضالت جوامع انساني چون فقر        . آورد
هـا در    ان پيامدهاي بسيار ناگواري را بـراي انـس        ، نابرابري و غيره   ، استعمار ،استبداد ،سوادي

  .طول تاريخ به همراه داشته است
هايي است كه در تعصبات      تاريخ بشري در بر دارنده نمونه هاي بر جسته اي از قتل عام            

 مبالغه نيـست اگـر بگـوييم كـه          ،بر اين اساس  .  داشته است  ريشه كوركورانه مذهبي و ديني   
تعامـل بـين     تنـد  عاقالنه و بـه دور از احـساسات و عواطـف             ،عدم دستيابي به مدل صحيح    

هاي گونـاگون، همـواره يكـي از عوامـل           هاي مختلف در دوره    ها و مذاهب و فرقه     طرفداران آيين 
  ∗.آمده است  ميشمارهاي مذهبي تعصب آلود به  ها و حتي جنگ مهم بروز خشونت

  اسالمظهور  قبل از اديانرون يپتعامل 
هي، عواملي سبب شـد     يامبران اال هاي پ   با وجود وحدانيت حاكم بر پيام      ،گونه كه گذشت   همان

 و  تقسيم شوند و همـواره در نـوعي سـتيز          هاي گوناگون   ها به حاميان مذاهب و فرقه      تا پيروان آن  
  . ستيزي كه به دنبال خود آثار ناگواري را در بر داشته استديگر به سر برند؛ كشمكش با يك

                                                           
توان در كشتار و مجروح كردن مسلمانان به دست يهوديان صهيونيـست             نمونه بارز اين تعصب را در زمان ما مي         ∗

هـاي تنـد و    اقـدام . تـوان چنـين جريانـاتي را مـشاهده كـرد      مسلمانان نيز ميبين مسيحيان و حتي . مالحظه كرد 
 .ها در مناطقي مانند افغانستان و عراق از اين نمونه است تعصب آلود گروه هايي چون طالبان و نظاير آن
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يروان اديـان ديگـر از      قرآن كريم يكي از منابع مهمي است كه در مورد تعامل نادرست پ            
 ،برخوردهاي خشن با حـضرت نـوح      . هي سخن گفته است   جمله بت پرستان با پيامبران اال     

 آيات قـرآن ذكـر      ها در بسياري از    ن آن ا مخالف يله وس  به هيموسي و ديگر انبياي اال     ،ابراهيم
، آل  258  و 87): 2(بقـره   : براي نمونـه رك   ( سرزنش خداوند قرار گرفته است       شده و مورد  

  .)184 ):3(عمران 
 مومنـان و ايمـان آورنـدگان بـه     ضـد  بر پيامبران، قرآن كريم از اعمـال خـشونت     نوافز
 نمونـه برجـسته آن برخـورد خـصمانه        . ها سخن گفتـه اسـت      ن آن ا مخالف يله وس  به پيامبران
  برخـورد  ، ديگـر  نمونـه . اند  روان حضرت مسيح بوده   است كه از پي    با اصحاب كهف     روميان

بـروج   (ها در گودال آتـش اسـت   ن و سوزاندن آنان با جمعي از مومنمري داصحاب اخدود 
  . )34-36 ص،1 ج:م1985 ،؛ ابن هشام8-4): 85(

شناسيم كه از وجود      موارد فراوان ديگري را مي     ،گذشته از آنچه در قرآن كريم نقل شده       
  . داردنشان  در قرون پيش از اسالمپيروان اديانروابط نامناسب بين 

هـاي   اي از اروپاي امروزي و سرزمين      روم كه قرون متمادي بر مناطق گسترده      ري  توامپرا
همـواره چـه در      هايي كه هنوز آيين مسيحيت را نپذيرفته بـود،          در سال  ،ديگر تسلط داشت  

لـه  قلمرو خويش و چه در ساير مناطق متصرفه، در ستيز دائم با پيروان سـاير اديـان از جم                  
ور دكيوس فرمـاني صـادر      ت امپرا يالديم 250مونه در سال    براي ن . مسيحيان و زرتشتيان بود   

ند و از صـاحب     كور قرباني   ت در برابر تمثال امپرا    هر فرد از افراد رومي مكلف است        كه كرد
در  گواهي انجام اين وظيفه را به دست آورد و هـر كـس چنـين تـصديقي                   ،منصبان رسمي 

 به شـدت    ا نصار  شكنجه و عقوبت   ،در اثر اين فرمان   . دبه قتل برس   د باي ،دست نداشته باشد  
جريان يافت و بسياري از بزرگان ايشان كشته شدند كه از جمله آنان اسقفان روم و انطاكيه                 

  .)633 ص:ش1373 ،ناس (بودند 
كاراكاال و ماكـسيميوس در     ، سـپتيميوس  ،وراني چون ماركوس  تپيش از دكيوس نيز امپرا    

  .)همان(دند كوشي ميبسيار  ،سركوبي مسيحيان
 اعمال شد و اموال كليسا به       وباره مسيحيان د  توبيخور والريانوس نيز كشتار و      تان امپرا زم

ايـن  . ن و كشيشان برجسته كـشته شـدند       ياتصرف حكومت روم درآمد و بسياري از روحان       
 اما  ؛ گرفته شد  از سر  نيز دوباره    يالديم 303ور ديوكلتيانوس در سال     تفشارها در عصر امپرا   
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 زيرا پس از او قسطنطنين      ؛وري روم بود  تشار بر مسيحيان در خاك امپرا     ين اعمال ف  واپساين  
 را به تمام اتباع رومي اعم از مسيحي و          ي آزادي مذهب  ،ب فرماني سب به   يالديم 313در سال   

  .)همان( دشوري روم ت مسيحيت كيش رسمي امپرا،383غير آن عطا كرد و سرانجام در سال 
و مـسيحيان از شـكنجه و       مـسيحيت را پـذيرفت       آيـين    ،يامپراتـور  كه ايـن     پس از آن  

  .ي قرار گرفتامپراتورو ستيز با غير مسيحيان در دستور كار  مقابله آزارهايي يافتند،
 ،هاي گسترده خود با روميان  بر تداوم جنگنوفزدر طرف مقابل نيز ساسانيان زرتشتي، ا

شمكش متقابـل روميـان     كـ . نـد ه بود ستيز سختي را با مسيحيان در دستور كار خود قرار داد          
هاي نظـامي و مرزهـاي دو كـشور          ديگر نه تنها در جبهه     مسيحي و ساسانيان زرتشتي با يك     

 بلكـه دايـره آن اتبـاع دو سـرزمين و همچنـين امـاكن مـذهبي را هـم در بـر                        ،ادامه داشت 
دنبال تـسخير    ه ب ، زماني كه سپاه خسرو پرويز وارد قلمرو روميان شد         ، براي نمونه  ؛گرفت مي
جا   از آن  ها،  اي از كشتار     ضمن تخريب و پاره     و ،تصرف كرد  شهر مذهبي اورشليم را      ،مشقد

متقـابال هراكليـوس نيـز چنـدي بعـد پـس از             . دار مقدس مسيحيان را به تيسفون فرستادند      
 بـا اهميـت آذرگشنـسب را ويـران          تسخير ارمنستان و ورود به آذربايجان، آتشكده بزرگ و        

 تعامل درونـي خـود مـسيحيان بـا          ، روزگار ندر آ . )9 و   468 ص :1345 ،كريستن سن  (كرد
 چون يعقوبي و نسطوري تقسيم شـده بودنـد و همچنـين تعامـل               ييها  ديگر كه به فرقه    يك

دند ه بو غيرهايي مثل زروانيسم و       ها نيز شاهد ظهور فرقه     نآديگر كه     دروني زرتشتيان با يك   
لي كه دو دولت برجـسته ساسـاني و روم      در حا  ،بدين ترتيب  .نيز تعامل مناسبي نبوده است    

همـواره  دو آيين برجسته آن روزگار يعني زرتشتي و مسيحي            حاميان و طفداران   يگاهاج در
 در سرزمين مجاور آنان يعني      ،بردند يگر به سر مي    يكدر جدال دائم و كشمكش و جنگ با         

ـ             صـحنه تعامـل بـا      زودي بـه     هعربستان، آيين جديدي پا به عرصه ظهور نهاد و پيروان آن ب
هـاي    بـه فرقـه   خـود اين در حالي بود كه مسلمانان نيز درون. پيروان ديگر اديان گام نهادند 

  .ي تقسيم شدند و تعاملي را درون خود تجربه كردندگوناگون

  ين اسالمد پس از ظهور ها با مسلمانان ديگر آيين پيروانتعامل 
ي گونـاگون هـاي     كـه در آن آيـين      دين مقدس اسالم در سرزميني پا به عرصه ظهور نهاد         

 حضرت ابـراهيم و     يلهوس به درست است كه شهر مكه روزگاري در گذشته          .حضور داشتند 
اقليتـي از    بـين    فقط به تدريج آيين توحيدي ابراهيم       اس توحيد بنيان گذاري شده بود،     بر اس 

  .شود  حنفا ياد مي معمول از آنان با عنوان طور  بهمكيان و اهالي شبه جزيره باقي مانده بود كه
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از شرك و بت پرستي بركنار و به خداي         ،حنفا بر خالف توده مردم مشرك و بت پرست        
  .)13ص: 1366آيتي،  (يگانه و احيانا به ثواب و عقاب و قيامت معتقد بودند

 ،سـتاره پرسـتان   نفا در سرزمين عربستان،مشركان بت پرست،      كنار ح  هنگام ظهور اسالم،  
  .شدند گران نيز يافت مي مسيحيان و دي،يهوديان

. اند  مبين اسالم در عربستان پيرواني داشته      پيش از ظهور دين   دو كيش يهودي و مسيحي      
 ذونـواس آن را     ، دين يهود تا آنجا پيش رفته بود كه پادشاه يمن          ،در نواحي جنوبي عربستان   

ـ  پيشواي ايـشان را    ،پذيرفت و بسياري از مسيحيان نجران از جمله عبداهللا بن ثامر           ه جـرم    ب
  .)11ص: همان (عيسوي بودن كشت

 يهوديـان  ، موقعيت مـسيحيان بهبـود يافـت و بـرعكس      ،بعد با آمدن سپاه حبشه به يمن      
شتر بـه يثـرب   گذشته از اينـان، قبـايلي از يهوديـان نيـز كـه پيـ       .جا در تنگنا قرار گرفتند   آن

د و بـا مـسلمانان      جا حضور داشتن    هنگام هجرت پيامبر به آن شهر، آن       مهاجرت كرده بودند،  
  .وارد تعامل شدند

 آفريـدگار    در جايگاه  )اهللا( به خداوند بزرگ      كريم، قرآنبت پرستان كه بر اساس آيات        
هايي قرار داده بودند و بـه        شريكها و     براي او واسطه   ر و پرورش  ي در امر تدب   اعتقاد داشتند، 

 در ديگر نقاط عربـستان       هم در مكه و هم      كه همين سبب از آنان با عنوان مشركان ياد شده        
  .شدند يافت مي

آنان . و سختگيرانه بود  اين مشركان با پيامبر اسالم و پيروان او بسيار تعصب آميز            تعامل  
: ، همـان  ابـن هـشام   (گرفتند   ميكار   ه ب ول خدا و مسلمانان    رس برارترين رفتارها را در ب     خشن

  .)364-354، ص1ج
هـا و     در قالـب شـكنجه     ،دا و مـسلمانان    رسول خ  برارخشن مشركان در ب   هاي  اين رفتار 

 اتهـام جنـون بـه پيـامبر و حتـي      ،در شعب ابي طالـب آنان  محصور ساختن    ،آزارهاي بدني 
زماني نيز كه رسول خدا و مسلمانان ناچار به ترك          . ي انجام گرفت  ويم به قتل و ترور      تصم

گـر چـه حمايـت     ا؛ ادامه يافـت اي ديگر به گونه  اين فشارها  ،مكه و هجرت به مدينه شدند     
  .را در آزار مسلمانان ناكام گذاشت قريش مشركانتدريج تالش  هانصار از پيامبر ب

 و مسلمانان تعامل    گذشته از مشركان، تعامل يهوديان و مسيحيان و غيره نيز با پيامبر             
  .ي نبوده استدرست
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   با پيروان ديگر اديان سيره تعاملي رسول خدا 
كان و پيروان ديگر اديان با پيامبر اسالم و حاميان ايشان           بر خالف آنچه در برخورد مشر     

ها تعاملي كامال منطقي و اخالقي و به دور از ستيز   با آن تعامل رسول خدا     ،وجود داشت 
هـدايت   آموزگار بـه آمـوزش و        در جايگاه پيامبر اسالم همواره مي كوشيد      . و خشونت بود    

  . آنان را به راه درست رهنمون كندو استداللديگران بپردازد و از طريق تعليم و با منطق 
ايـن كتـاب    .  بـود  مبتني  قرآن كريم  ياهسيره رسول خدا در اين زمينه بر آيات و دستور         

كارگيري روش منطقي و همراه با اسـتدالل و         ه   ب  و سطق عمل به    آسماني در موارد متعددي   
 براي نمونه زماني    ؛كرد  مير برخورد با ديگران توصيه       د  و مسلمانان  اخالق نيك را به پيامبر    

خواهـد كـه دشـمنان خداونـد و           ن مـي  اكه خداوند در آيات نخستين سوره ممتحنه از مؤمن        
كـافر   هـا بـه حـق       كنند در حالي كه آن    ها اظهار محبت ن     خودشان را دوست نگيرند و به آن      

  : رددا شدند و رسول خدا و مسلمانان را از ديارشان بيرون كردند، در آيات بعدي اعالم مي
 اللَّه عنْ الَّذينَ لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخْرِجوكُم منْ ديـارِكُم أَنْ تَبـرُّوهم وتُقْـسطُوا                  ينْهاكُملَا  

  .)8 ):60 (ممتحنة (إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسطينَ
انـد، بـاز    بيرون نكرده ا نجنگيده و شما را از ديارتانكار دين با شم  خدا شما را از كسانى كه در    
 .دارد خدا دادگران را دوست مى  زيرا؛دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد نمى

            رُوا عظَاهو ارِكُمينْ دم وكُمأَخْرَجينِ وي الدف ينَ قَاتَلُوكُمنْ الَّذع اللَّه اكُمنْها يأَنْ   إِنَّم لَى إِخْرَاجِكُم
  )9 ):60 (ممتحنة (تَولَّوهم ومنْ يتَولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

شـما   ده و يكار دين با شما جنگ         فقط خدا شما را از دوستى با كسانى باز مى دارد كه در            
و هـر كـس     . اند ى كرده ديگر همپشت  هايتان بيرون رانده و در بيرون راندنتان با يك         را از خانه  

  .آنان را به دوستى گيرد، آنان همان ستمگرانند
وگـو    كارگيري حكمت و موعظه حسنه و جدال نيك و قول حسن در گفت             هدستور به ب  

 . است مبتنيها  صحيح و مناسب با آن و بر نوعي روش تعاملي منطقيخود حاكي با مخالفان
  ).125: )16(نحل ( والْموعظَةِ الْحسنَةِ وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسنُ ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ 

  ).46 :)29 (عنكبوت( ولَا تُجادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسنُ 
  ).53: )17(اسراء ( وقُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسنُ 

  ).83: )2(بقره ( اسِ حسنًا وقُولُوا للنَّ
 و پيـام    خواست تا در برخـورد بـا رسـول خـدا              قرآن همچنين متقابال از مخالفان مي     
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و بـدون دليـل بـا آيـات         تفكر و انديشيدن را پيش گيرند       منطقي همراه با    روش   ،آسماني او 
  .)56، 35: غافر(يد كنهي مجادله ناال

گو و مباحثه و منـاظره      و  شيد از طريق گفت   كو   مي  پيامبر خدا    ،اهبر اساس اين دستور   
گرفت كه مخالفـان      اين روش حضرت حتي زماني صورت مي       .به اشاعه آيين اسالم بپردازد    

  .ي از در دشمني با او برمي آمدندو
  : نقل است كه فرمود ريكاز امام حسن عس

 او دشـمني    آيا پيامبر با يهوديان و مشركان زماني كه با        :  از پدرم علي بن محمد پرسيدم     
؛ همچنين  111ص: 1385طباطبايي،  ( آري مكرر و بسيار   : كرد؟ فرمود  ورزيدند مناظره مي   مي
  .)47، ص1ج :ق1416طبرسي، : رك

 بـا   در منابع ديني و تاريخي موارد فـراوان و متعـددي از گفتگوهـاي پيـامبر اسـالم                   
: رك(قل شده اسـت     مخالفان همچون يهوديان، مسيحيان، دهريه، مانويان، مشركان و غيره ن         

رغـم انـواع گونـاگون      بـه در سراسر دوران سيزده ساله مكـي       ). 114-25ص: طبرسي، همان 
هزا، تهديد، منـزوي    ت پيامبر همچون تمسخر اس    رها از سوي مخالفان ب      ها و فشار    گيري سخت

 بـسياري از    و شـكنجه  ساختن، اتهام به شاعر بودن و جنون و سرانجام توطئه قتل پيامبر 
 مـشركان  انان، هيچ گونه حركت تند و از حـضرت و پيـروانش در مقابـل مخالفـان و                مسلم

 مهـاجرت بـه     شـيوه  ماجنسـرا  همواره با صبر و مـدارا و         گزارش نشده است و آن بزرگوار     
ن مـدني بـا توجـه بـه حـاكم و      راو در دحـضرت سيره تعاملي   . خته است تعامل متقابل پردا  
  .بعدي بررسي خواهد شد در صفحات ، آن مقطع بودن ويصاحب قدرت

   اديانپيروانعوامل موثر بر تعامل 
 اين نوشتار پاسخ دهـيم      اصلي شسپر به    به دنبال طرح مباحث گذشته     كوشيم اكنون مي 

در  ديان در طول تاريخ بر پايه چه علـل و عـواملي اسـتوار بـوده اسـت؟                  پيروان ا  كه تعامل 
  :دكر بررسي  سوال مي توان عوامل چندي راپاسخ به اين

  ها  پيروان اديان در قلمرو آن تعامل وسياسي و حاكميت هاي  نظام ها.أ
هاي   دوران ظهور دولت    بيشتر ، به ظاهر  با چشم پوشي از دوران مدرن و عصر جديد كه         

طـور    بـه هـا     در طول تاريخ بشري دولت هـا و حاكميـت          ،غير مذهبي و بنوعي الئيك است     
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 وجهه يا برگرفته از اعتقاد راستين رهبران آنـان          اين. اند اي ديني و مذهبي داشته      وجهه عمده
 اي بـر   ژه  گيـري و كـسب مـشروعيت از آيـين وي           به آيين و مذهبي خاص بود يا از سـربهره         

كميت هاي ديني و مذهبي      شاهد شكل گيري حا    ، در طول تاريخ   ،در هر صورت  . خاست مي
گذشته از   .دندكر  ييم كه خود را حامي آيين يا مذهب و فرقه خاصي قلمداد م            متعددي هست 

گونـه   نـوع سياسـت مـذهبي و مـديريت دينـي ايـن            هـاي سياسـي،      تاثير اساسي كليه نظـام    
ن اديان در طول تـاريخ بـوده        پيروااز عوامل بسيار موثر بر نحوه تعامل         ،ي ديني ها حاكميت

تـاريخي همـواره تـابعي از         اديان در گذشته   پيرواندر واقع مي توان گفت كه تعامل         .است
ـ      كم  ست يا د  هاي ديني بوده    مذهبي حاكميت تغير يعني سياست    اين م   رتوصـ   ه ايـن عامـل ب

  . نقش ايفا كرده است،متغير اصلي در آن
ي بـه وضـعيت     ريابسهاي ديني نيز در جاي خود به ميزان          نوع سياست مذهبي حاكميت   

و شكل روابط آن با ديگر نظام ها و همچنين انديشه و منش رهبران              ،قدرت آن نظام سياسي   
ـ  ريابسچه   . وابسته بوده است   اش  رجال سياسي  هـاي    كـه بـا اتخـاذ روش         سياسـي  ي رهبران

انـد   هاي بزرگي را بين پيروان اديان رقم زده         آتش جنگ  ،نادرست و گاه همراه با احساسات     
تعامل صحيح و    ،اند  منطقي و عقالني توانسته    هاي  راهگيري  كار هو چه رهبران سياسي كه با ب      

  .يروان آيين ها برقرار سازنددرستي را بين پ
 وسـيله   بـه  اي از مديريت مذهبي مناسب در برخورد با پيروان ديگر اديان           نمونه برجسته 

توان در بر خورد پيامبر اسالم هنگام حاكميت در مدينه با طرفداران ديگـر    را مي ها    حكومت
د كه از آن هاي نخستين هجرت طبق يك قراردا    در سال  رسول خدا   . ها مالحظه كرد   آيين

اي را بـراي يهوديـان سـاكن در آن      حقوق گسترده،شود با عنوان قانون اساسي مدينه ياد مي      
  .شهر در نظر گرفت

 ،گرفت ها با مشركان مكه صورت نمي      ترديد اگر پيمان شكني يهوديان و همكاري آن        بي
ها  اهللا، نامه حميد: رك (كرد ها برخورد مي   حضرت تا پايان عمر بر اساس همان قرارداد با آن         

؛ اولين قانون اساسـي     102و101ص :1374هاي سياسي حضرت محمد و اسناد صدر اسالم،          و پيمان 
  : نامه آمده است هاي اين اساس  براي نمونه در يكي از بند؛)69-65ص: تا مكتوب در جهان، بي

ابق شوند با اين تفـاوت كـه يهـود مطـ             مي  حكم يك امت شناخته     در يهوديان با مؤمنان  
يهـود  ) هم پيمانان( موالي .كنند و مسلمانان مطابق اوامر دين خود     تور دين خود عمل مي    دس
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  ).همان(در حكم خود يهودند 
 نيز در دوره كوتاه مدت حكومت خود، سياست اسـتواري را در تعامـل بـا              امام علي   

ره هـاي چنـدي از سـي    نمونه.  كه الگوي مهمي از تعامل اسالمي است      كردپيروان اديان اجرا    
امام در جايي از عهدنامه مشهور . تعاملي حضرت در منابع حديثي و تاريخي نقل شده است   

  :خود به مالك اشتر چنين نوشت
 ؛...ها و لطف در حق ايشان را شـعار دل خـود سـاز                 مهرباني به رعيت و دوست داشتن آن      

  ).53البالغه، نامه  نهج( آفرينش كيشان تو هستند يا همانندان تو در  يا هم:زيرا آنان دو گروهند
  :حضرت همچنين در جايي فرمود

  ).147، ص 17 ج:م1963 الحديد، ابن ابي(من آذي ذمياً فقد آذاني 
سال و از كار افتـاده مـسيحي از           پرداخت حقوق بازنشستگي مرد كهن     ،ها   بر اين  ففزونا
 شـديد از شـنيدن      اظهـار تأسـف   ). 49، ص 11شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج     (المال    بيت

، اعتراض بـه خليفـه      )27البالغه، خطبه     نهج( اهل ذمه     از  از خبر ستم سپاهيان معاويه به زني     
 فقـط  مراعات عدالت را نكرده و ، بين حضرت و يهوديريوداكه چرا در   دوم در مورد اين   

 همه حـاكي از روش صـحيح و منطقـي و            ،ها مورد ديگر    امام را با كنيه صدا زده است و ده        
  .ستي در تعامل با پيروان ديگر اديان اوادالنه ع

 كـه برخـي از مفـسران او را ذوالقـرنين            در تاريخ ايران باستان نيز كوروش هخامنـشي        
 در تعامـل بـا پيـروان اديـان          تعامـل مناسـبي را     ،انـد   بنابر آنچه به او نـسبت داده       اند،  دانسته

 ،جـا مـستقر شـد      سالي كه بـر آن    وي پس از فتح بابل و در نخستين         . كار گرفت  ه ب گوناگون
 فرماني مبني بر آزادي يهوديـان       ، خداي مردوك   ويژه  بر احترام به اعتقادات بابليان به      نوفزا

 در پـي . المقدس انتشار داد   از اسارت و بازگشت به موطن و تجديد بناي معبد خود در بيت            
 به قـصد سـرزمين       بابل را  ، بيش از چهل هزار يهودي     يالد م بل از  ق 537اين دستور در سال     

 بلند مرتبه پارسي همراه آنـان در حركـت          رگزاراناك در حالي كه يكي از       ؛خود ترك كردند  
بـه عنـوان    اين رفتار كوروش سـبب شـد تـا يهوديـان از او       . كرد ها مواظبت مي   بود و از آن   

  .)141و140ص: ش1366 ،گيرشمن(منجي ياد كنند 
 ويژه  هني در تعامل با پيروان اديان ديگر ب       تسامح يزدگرد اول ساسا   انيان نيز   در دوره ساس  

 ،اين دور از مالحظات سياسي نبوده با وجود      ه   كوروش ب  ياه  مسيحيان هرچند همانند اقدام   
  .)295 ص: همان،كريستن سن (ستر امور ديانتي نيز نيانه او دارتباط با طبع تسامح جوي بي
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ـ    سياسي، حاكمان ديگري    كنار اين رهبران   ر عكـس اينـان همـواره    را مي شناسـيم كـه ب
  .اند  داشتهگاناگون پيروان اديان براررا در ب سياستي تند و رويكردي همراه با عدم تسامح

 هــا و  زمينــه جنــگهــاي نادرســت خــود، بــا سياســتگــاه نيــز ايــن گــروه از رهبــران 
 سياسـت    اتخـاذ  گونـه كـه    البتـه همـان   ؛  اند فراهم آورده  و طوالني را     هاي گسترده  كشمكش
 اتخـاذ   ،دور از مالحظات حكومتي و منـافع سياسـي نبـوده          ه   ب  برخي حاكمان  لهي وس تسامح

 ، بـراي نمونـه  ؛گرفتـه اسـت     صورت مـي   پيشين ياه   هم با توجيه   ي خشن ها گونه روش  اين
 ،ي روم بـه مـسيحيت گراييـد   امپراتور مسيحيان زماني كه برارسياست مذهبي ساسانيان در ب   

  .تغيير اساسي يافت
ويان ايرانـي در آرامـش       عيـس  ،ي روم ديانت رسمي نداشـت     مپراتوراتا زماني كه دولت     

عيـسويان  .  وضع تغيير كرد، روم به عيسويت گرويد    امپراتوراما چون قسطنطنين     ؛زيستند مي
 مجـذوب و فريفتـه دولـت        ، در نواحي مجـاور سـرحد روم بـسيار بودنـد           ويژه  بهايراني كه   

  .)291ص: همان( مقتدري شدند كه همكيش آنان بود 
در شاهپور دوم كه .  زنگ خطري براي ساسانيان بود،ي روم به مسيحيت   امپراتورگرايش  

 در دستوري كه جهت سخت گيري بـر مـسيحيان           ،همين زمان اداره دولت ساساني را بر عهده داشت        
  .؛ اما دوستدار دشمن ما قيصر هستندكنند صادر كرد، آورد كه آنان در مملكت ما زندگي مي

 ها   و رهبران آن   ،هاي سياسي  ها و نظام   توان گفت كه حاكميت    ت مي بر اساس آنچه گذش   
توانند از يـك     آنان مي .  اديان دارند   پيروان  تعامل بين  چگونگياي را در     نقش بسيار برجسته  

هـا   اي آتش كشمكش و نـزاع را بـين طرفـداران آيـين      فرقهياه سو با دامن زدن به اختالف     
حتي نزاع هـاي پيـشين را كـاهش         اذ سياست صحيح    ور سازند و از سوي ديگر با اتخ        شعله
  .پيروان اديان فراهم آورند زمينه سالمي را براي تعامل درست و منطقي بين داده،

   سلطه جو و تعامل پيروان اديانهاي قدرت.  ب
 درون قلمرو خويش بر مناسـبات       ،هاي سياسي  اي كه قدرت    گسترده ياهگذشته از تاثير  

كوشند در منـاطق خـارج از قلمـرو     ها مي ذارند، گاه برخي قدرت گ  پيروان اديان بر جاي مي    
ترديد اين مساله نيز همانند سياست داخلي در  بي. نندكخود نيز در اين زمينه اعمال سياست   

توان در  نمونه روشن اين رفتار را مي. گيرد ت اهداف و منافع سياسي خاصي صورت مي     جه
نظـر بـه وجـود      .  نفـوذ شـان مالحظـه كـرد        هاي استعمارگر در مناطق تحت     عملكرد دولت 
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اي همـواره    هاي بين المللي و منطقه     قدرت هاي ديني در بسياري از كشورها و مناطق،        اقليت
كوشند در جهت اعمال سلطه خويش و تـضعيف ديگـر كـشورها بـه آتـش اختالفـات                    مي
 انگلستان در    دولت ،براي نمونه ؛  اي در آ ن كشورها دامن بزنند و آن را شعله ور سازند             فرقه
جريان مسجد بـابري   .كرد هاي حضورش در هندوستان همواره از اين حربه استفاده مي          سال

يالدي يـك صـاحب منـصب انگليـسي كـه           مـ 1855درسال   .نمونه آشكار اين دخالت است    
 اين مسجد كه حدود     اره در ب  ،هاي جمعيتي را بر عهده داشت      وليت آمارگيري و بررسي   مسؤ
هيرالدين بابر به ميمنت پيروزي او در فتح هند در شـهر فـيض آبـاد                 سال پيش از آن ظ     330

  آن را  ادعا كرد در محل معبد هندويي ساخته شـده كـه بـابر             ايالت اوتارپرادش ساخته بود،   
 . رام از خدايان معتبر هندويي است و اين معبد محل تولدكردهويران 

بين هنـدوها و مـسلمانان   اين اظهار نظر باعث بسته شدن نطفه اختالف جديد و عميقي       
 .)620ص: 1381 شيخ عطار،( شد و بحران سياسي اجتماعي بزرگي را در هند پديد آورد

دولت انگلستان در سرزمين هاي اسالمي نيز همواره جهت حفظ و گسترش سلطه خود              
  .ديگر اقدام كرده است  يكضدهاي اسالمي  به تحريك مذاهب و فرقه

اي چـون عـراق و        سـلطه  تن در مناطق اشغال شده و تحـ       امل پيروان اديا  عامروزه نيز ت  
  .هاي اشغالگر قرار دارد  افغانستان و غيره به شدت تحت تاثير سياست و عملكرد قدرت

  مذهبي و تعامل– غالب فرهنگي هاي گفتمان. ج

هـاي    گفتمـان  ، پيروان اديـان   نوع نگرش كالن به فرهنگ، انديشه و مذهب يا به عبارتي          
  . موثر بر تنظيم شكل تعامل پيروان اديان است و از عوامل مهمغالب فرهنگي نيز

توانند  اي و سرزميني خاص مي      ها چه در سطح جهاني و چه در سطح منطقه           اين گفتمان 
 در عصر مـامون عباسـي بـا توجـه بـه             ، براي نمونه  ؛ آيند راشممتغيري مهم در اين زمينه به       

 و نهضت ترجمه و نظاير آن تا حـدودي          حمايت خليفه از معتزله و رواج نوعي عقل گرايي        
گو داد و خليفه    و   جاي خود را به مباحثه و گفت       ،ها و اديان   هاي شديد بين حاميان فرقه     نزاع

ي آزادي كامل   ا هر چند اين قضيه به معن      ،كرد خود نيز در بعضي از اين جلسات شركت مي        
 سـابقه  ، از ايـن گذشـت     گونه كـه پـيش     در اسالم همان  .  نبود گوناگونهاي    و فرقه  ها  جريان

  معصوم امان و ام   قرآن كريم و سيره پيامبر       هاي  آموزهگو بين اديان در     و  مباحثه و گفت  
 بـا   راگونـاگوني  ياهـ  ه در همـين دوره مـامون مباحثـ     امام رضا    ؛ بدين جهت   دارد ريشه
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ويـه،  ابـن باب  ( كه در منابع تاريخي و كالمي انعكاس يافتـه اسـت              پيروان اديان و فرق داشته    
  .)361-313ص: 1372

 اما با روي كار آمدن متوكـل عباسـي          ؛در دوره معتصم نيز حمايت از معتزله ادامه يافت        
  .گفتمان پيشين كنار رفت و غلبه از آن اهل حديث شد

 بحث و جدل و منـاظره را كـه در ايـام معتـصم و واثـق و       ، به متوكل رسيد   خالفتوقتي  
اشـت و كـساني را بـه تـسليم و تقليـد وا داشـت و                  ممنوع د  ،مامون ميان مردم معمول بود    

 بزرگان محدثين را گفـت تـا حـديث گوينـد و مـذهب سـنت و جماعـت را رواج دهنـد                      
  .)496ص :2ج :1374 مسعودي،(

 . را برجـاي نهـاد     فراوانـي  آثار   پيشين اين عامل خود بر مناسبات پيروان اديان در دوره          
 رابـر اي را در ب      ويـژه   سياست ، خويش بود  متوكل كه خود تحت تاثير گفتمان غالب روزگار       

 و  ، در كـربال تخريـب      مقبـره امـام حـسين        ،به دسـتور او   . پيروان اديان و فرق در پيش گرفت      
  .)365ص :7 ج:تا  بيطبري،(ها زراعت انجام گرفت  هاي اطراف آن شخم زده شد و بر روي آن زمين

 عسلي بپوشـند و اسـترها و        هاي  اهل ذمه را امر كرد تا فوطه       مريق 235متوكل در سال    
هـا و يابوهـا سـوار     هاي گوي دار سوار شوند و بر اسب هاي چوبي و زين     خرها را با ركاب   

 هـا باشـد    هايي قرار دهند كه پيكـر شـياطين در آن          هاي خود چوب    نشوند و بر درهاي خانه    
  .)515ص: 2ج :1362 يعقوبي،(

 در هيچ يك از كارهاي دولتي از         متوكل همچنين دستور داد تا     ،بنا بر نوشته همين مورخ    
ها و كليساهاي تازه ويـران و از عمـارت سـاختن             احدي از اهل ذمه كمك نگيرند و كنشت       

  .)516ص: همان(ممنوع شوند 
قرون پس از متوكل نيز تعامـل مـسلمانان بـا خـود و ديگـران همـواره تـابع ايـن                       ها و   در سال 

، جديـد، معاصـر و      ا در اروپـا در قـرون وسـط        هاي غالب   گفتمان. ها بوده است    ها و گفتمان    نگرش
ر خاص خود را بر تعامل پيروان اديـان در آن منطقـه و حتـي ديگـر نقـاط                    اثآ معصر پست مدرنيز  
  .جهان داشته است

   و رجال دينياننگرش و عملكرد رهبران، روحاني .د

 ن و رجال ديني به آيين و فرقه خـود و اعتقـادات            انوع نگرش و فهم و عملكرد روحاني      
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چگـونگي  .  دارد هاي  هها نيز تاثير بسيار مهمي بر شكل تعامل پيروان اديان و فرق            ن آن امخالف
ها دارنـد و آن      برداشت، تفسير و تبليغي كه رهبران ديني از آيين خود و همچنين ديگر آيين             

هـا   تواند تاثير بس مهمي را در مناسبات بين پيروان آن           مي ددهن را براي پيروان خود ارائه مي     
چگونگي تبيين و وصفي كه اين رهبـران مـذهبي           . ندك ايفا   هاي  هو حاميان ساير اديان و فرق     

ها و ادبياتي چون مشرك، زنديق، كافر، و يـا جاهـل،              و نوع واژه   هندد با ديگران صورت مي   
رود و همچنـين نـوع حكـم         كار مي  هها براي مخالفانشان ب    مستضعف، گمراه كه از طرف آن     

 در مناسـبات    ،شـود  رالدم، واجب القتل و غيره كه براي ديگران صـادر مـي           دوه مانند م   ديني
  .اشتاي را خواهد د يار برجستهترديد تاثير بس ن بيارگيدها با  پيروان آن

 سـاير   ضـد اي   يين و فرقه  آن  ارا و فتاوايي كه در طول تاريخ از طرف روحاني         آچه بسيار   
ديگر بر جاي     به يك  ها  در دل پيروان آيين   هاي عميقي را     ه و كينه  د و مذاهب صادر ش    ها  هفرق

براي نمونه اظهار   ؛  ده است شل هزاران نفر    ها و قت    در گيري  عثابنهاده و در موارد متعددي      
هـاي     جنـگ  گيري و دامـن زدن بـه         شكل  در ،ن مسيحي اها و روحاني    هاي بعضي از پاپ     نظر

 دت دولت عثماني ضـد    هاي بلندم  همچنين برخي از جنگ   . صليبي تاثير فراواني داشته است    
 شـيعيان   ضـد  ، اهـل سـنت    نلماا بود كه از طرف برخي ع      ي برخاسته از فتاواي تند    ،صفويه

هـاي   ها نقش نظام هاي سياسي و حتي دست پنهان قـدرت            البته در اين جنگ    ؛شد  صادر مي 
  .بيگانه اروپايي را نيز نبايد ناديده گرفت

 نلمـا انگـري جمعـي از ع       و روشـن   خوشبختانه در تاريخ معاصر و با درايت و تيز بيني         
هاي مذهبي بين مسلمانان از بـين        گونه نزاع  مسلمان شيعه و سني زمينه ايجاد بسياري از اين        

اهللا بروجـردي و     ت نگـرش برجـسته و روشـن آيـ         ،در اين زمينه  . رفته يا كاهش يافته است    
يب مـذاهب    االزهر همچون شيخ شلتوت در بنيان گذاري دارالتقر        نلمااهمچنين برخي از ع   

ها شيخ محمـود شـلتوت بـا     دنبال همين روشن بينيه  ب. اسالمي بسيار تحسين برانگيز است    
سابقه خود در مورد جواز پيـروي از مـذهب شـيعه اماميـه قـدم       صدور فتواي تاريخي و بي  

  . بسيار بزرگي در راه تقريب و كنارنهادن تعصبات غلط برداشت
 به امر وحدت و همبـستگي اهتمـام داشـت كـه             اهللا بروجردي آنچنان   تدر مقابل نيز آي   

  :داشت انديشيد و اظهار مي ين لحظات عمر و در بستر بيماري نيز به آن ميواپسحتي در 
  .ست و من در اين راه آرزوها داشتمتقريب كار بسيار بزرگي ا
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 نيز با بهره مند بودن از همان تيزبيني          رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني      
  .هاي نادرست بودند ا و نزاعه  همواره مدافع وحدت همه مسلمانان و كنارنهادن تعصب،اوتو ذك

  اصول اساسي،اعتقادات و آداب آيين يا فرقه. ه

، اصـول اساسـي، اعتقـادات و آداب و          انگذشته از نوع نگرش و تفسير و تبليغ روحانيـ         
در دين اسالم با توجـه بـه        . اردرسوم فرقه يا آيين نيز تاثير مهمي در تعامل آنان با ديگران د            

هي وجود دارد، پيروان آنـان را اهـل كتـاب            حقانيت ديگر پيامبران اال    دربارهي كه   ياهاعتقاد
قرآن كريم ضمن بيـان     . كند  مسلمانان را به داشتن تعامل صحيحي با آنان توصيه مي          ،شمرده

 هـا   موقعيتاند كه در     همه آنان را دعوت كنندگان به خداي واحد مي د          ،تاريخ برخي از انبيا   
ايـن  . ها بـوده انـد      مامور هدايت و راهنمايي انسان     ،ي از طرف خداوند   گوناگونهاي   و زمان 

انان تواند زمينه تعامل صحيحي را از طرف مـسلم          نحوه نگرش به ساير پيامبران در قرآن مي       
اي   نتيجه ،دياناي از اعتقادات موجود در ساير ا         پاره ، اما بر عكس   با پيروان آنان فراهم آورد؛    

 منشعب از اديان    هاي  هبين فرق . ندارد جز دامن زدن به خصومت و جنگ پيروان اديان در پي          
 اهل سنت هاي هاي از فرق  شديد پاره  ياه   تعصب ، براي نمونه  ؛نيز چنين وضعيتي وجود دارد    

خ اي را در طول تاري     هاي گسترده   خصومت ، ديگران اعم از ساير اهل سنت يا شيعيان        درباره
فرقه ازارقه آنان   ه ويژه    اسالمي همچون خوارج و ب     هاي  هبرخي از ديگر فرق   . دامن زده است  

اي از اعتقادات تعصب آلـود و نادرسـت هماننـد جـواز كـشتن اطفـال و زنـان                     نيز با توجه به پاره    
هـا    هـاي نظـامي آن      كردند و به اردوگاه     ها شركت نمي    هاي آن   ن و كليه كساني كه در شورش      امخالف

: 1377مادلونـگ،   : ر ك (انـد     شدند، همواره در ستيز بـا ديگـر مـسلمانان بـه سـر بـرده                 حق نمي مل
  .)97ص

هاي متعلق به يك آيين يـا فرقـه نيـز             و اصول، برخي آداب و رسوم      ياهكنار اين اعتقاد  
نوع و شكل تبليغات مذهبي     . ن فراهم آورد  گرايدمي تواند زمينه ستيز و كشمكش آنان را با          

ا ناآگاهي شكل گرفتـه باشـد       يكار گرفته در آن نيز اگر از سر تعصب غلط            هات ب و حتي ادبي  
هم زدن تعامل صحيح پيروان آن آيين يا مذهب و فرقـه بـا ديگـران و ايجـاد                 هتواند در ب   مي

  .زمينه خصومت و درگيري تاثير داشته باشد
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  تعصبات قومي و نژادي . و

پيـروان اديـان و مـذاهب        نيز كـه بـين       گذشته از عوامل پيشين، تعصبات قومي و نژادي       
.  از بـين بـرده اسـت       گـران يد زمينه تعامل درست آنان را با        ، در موارد بسياري   وجود داشته، 

 شديد عربي برخي از مسلمانان در مقابل ديگـر مـسلمين            هاي   تعصب ،درتاريخ صدر اسالم  
در آن  . وده است  در ايجاد بسياري از درگيري ها موثر ب        ،هاي آنان  غير عرب و برتري جويي    

 و همچنـين نـزول قـرآن         تعدادي از عرب ها با توجه به عرب بودن پيامبر اسـالم              ،زمان
 بـر ايـن     ،اند كه آنان سبب گسترش آيين اسالم بين ساير ملل شده          كريم به زبان عربي و اين     

  هاي قرآن كريم و سيره پيامبر خدا خوشبختانه آموزه .انديشه بودند كه از ديگران برترند
اي   دامن زدن پـاره  اين،با وجود؛   نادرست و كور قرار داشت     ياه  در نقطه مقابل اين تعصب    

 ديگـري   هـاي   ا زمينه شكل گيـري جريـان      ه  از اعراب همچون حاكمان اموي به اين تعصب       
 ضـد   سياسـت يـان و    مودر اثر تـسلط ا    «. همچون شعوبيه را بين ديگر مسلمانان فراهم آورد       

 اعراب، عنصر عربيت را پيش كشيدند و آتـش تعـصبات قـومي و               اي از   ها، عده   اسالمي آن 
هـا     بعـضي از ايرانيـان بـه مبـارزه بـا آن            ويـژه   هنژادي را بر افروختند ساير اقوام مسلمانان ب       

  : ذيل بود آيه، دستهنبرخاستند و شعار اي
        لْنَاكُمعجأُنثَى ونْ ذَكَرٍ وم إِنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسها أَيي          اللَّـه نْـدع كُمفُوا إِنَّ أَكْرَمارتَعلَ لائقَبا ووبشُع 

  ).13): 49(حجرات  (أَتْقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خَبِيرٌ 
ديم تـا بـا   كـر  هو شما را ملّـت ملّـت و قبيلـه قبيلـ     ما شما را از مرد و زنى آفريديم، !اى مردم

 پرهيزگـارترين شـما   يقت ارجمندترين شما نزد خـدا در حق. ديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد يك
  .بى ترديد، خداوند داناى آگاه است. ستا

 مناسبت كلمه شـعوباً      به  نيز  و ناميدند   خود را اهل تسويه يعني طرفدار مساوات مي        آنان
  .)54مطهري، ص (»خواندند  خود را شعوبي مي،كه در آيه مزبور آمده است

و غيره با طرح چنين ادعاهاي غلط و بي پايه و اسـاس              امروزه نيز يهوديان صهيونيست     
ديگـر   خشن و ناگواري را بين خود و پيـروان           هاي   زمينه بروز تعامل   ،برتري نژادي و قومي   
  .زنند اديان بزرگ رقم مي
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  گيري نتيجه
ها نـه      طرفداران آن  ان االهي وحدانيتي حاكم بوده است،     هاي اصلي پيامبر    هر چند بر پيام   

  .ندشتاي دا  گستردهياه  بلكه در طول تاريخ اختالف، نشدندگرا تنها هم
 تعامل نادرستي را بين پيروان اديـان و مـذاهب           ، دنبال خود    به ،اين گوناگوني و اختالف   

 كمتر از نتـايج     ،اي كه نتايج و آثار منفي ناشي از اين معضل بشري             به گونه  ؛ است  شكل داده 
  .و غيره نبوده استعواملي چون فقر، جهل، بيماري، استبداد 

 به علت وجود دو دولت برجسته ساساني زرتـشتي و روم        ،در قرن سوم تا هفتم ميالدي     
با ظهـور اسـالم در      . ايم   اتباع هم بوده   ضدديگر     آنان با يك    هاي گسترده    شاهد نزاع  ،مسيحي

  تعامل پيروان ديگر اديان بـا ايـشان        رغم سيره تعاملي صحيح رسول خدا          بهعربستان نيز   
تـوان    در بررسي عوامل موثر بر شكل تعامل بين پيروان اديان مي          . تعاملي منطقي نبوده است   

ن دينـي، اصـول     اهاي غالب فرهنگي، رهبران و روحاني        گفتمان ،هاي سياسي   گفت كه قدرت  
ترين اين عوامـل بـه         قومي و نژادي از جمله مهم      ياه   تعصب انجام،رساي آيين و    هاساسي اعتقاد 

 در ايـن    ، جوامع انساني بتوانند كنار حل ديگر مسائل خـود         ، بدان اميد كه در آينده     .آيند   مي راشم
  . تعاملي درست و منطقي دست يابند بهها شناسي ها و آسيب گونه بررسي زمينه نيز با توجه به اين
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