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  7/11/1398، تاریخ پذیرش: 17/6/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده

و ظرفیتهــاي موجــود در اســالم، همــواره نشــان و حکایــت از همزیســتی   تمــدن

منشأ عوامل و راهبردهاي  توان گفت سیره نبوي اي که می یزي داشته، به گونهآم مسالمت

شده اسـت   بر آنمهم براي شکوفایی و پویاي مدنیت نوین است. در مقاله حاضر، سعی 

یـز  آم مسـالمت تا با بررسی برخی از ظرفیتها و مصادیق تمدن اسالمی، به بیـان مـدنیت   

ظرفیتهـاي موجـود در    این است آیا تمدن اسالمی بـا  سؤالاسالمی پرداخته شود. حال 

ي هـا  حوزهارائه فرهنگی اجتماعی و الگوي رفتاري در  توانایی بطن خویش، راهکار و

توان با  و آیا می حقوقی، تربیتی و را دارد یا خیر؟ گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادي،

که محور اساسی تمدن اسالمی است، الگویی براي یـک   تأسی به سیرت پیامبر اکرم

که در طـی   نظر موردهاي   یز تشکیل داد، یا خیر؟ طبق یافتهآم مسالمتدن و جامعه متم

توان گفت: دین اسالم دینی پویا و بـه روز بـا ظرفیتهـاي     شود می مقاله به آن اشاره می

هاي تمدن اسالمی است که طبق مقتضـاي حـال    یژه در بحث رویدادو بهیرقابل انکار غ
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به  یی که سعادت بشر است دست یابد. مقاله حاضرریزي شده تا به مقصد نها یهپاجامعه 

پردازد. هدف در این مقاله بیـان برخـی از    روش تحلیلی و توصیفی به بیان موضوع می

 به نظـر باشد.  یز میآم مسالمتتمدن اسالمی براي تحقق همزیستی  مصادیق و ظرفیتهاي

تر براي رسیدن بـه   تاي درس الگو برداري از آنها، شیوه ورسد بیان مصادیق ظرفیتها  می

  یز باشد.آم مسالمتتمدن اسالمی با گرایش 

  یز.آم مسالمت یره نبوي، راهبردهاي نوین، همزیستی،س: تمدن، اسالم، واژگان کلیدي
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  مقدمه

ساختار شخصیتی جامعه عربی قبل از ورود اسالم، درگیر مشکالتی چـون زنـدگی   

سـوادي،   خویشاوندي، فقر، بـی  ی از ملیتهاي متمدن، تعصبات قومی ودورافتادگبدوي، 

با اجراي دستورهاي  شیوع بیماریهاي روحی و جسمی بود، در این میان رسول اکرم

ین نظام علمی دنیا که با عمل پیوند داشت را تر بزرگخداوند و بیان مسائل و قواعد آن، 

هـاي  و نژاد تهایشرکت مل این نظام که به تمدن اسالمی مشهور است،اعتالي بنیان نهاد. 

  آمیز است. جامعه در سایه رفتار مسالمت گوناگون

است که مانند تمدن غربِ  تمدن اسالمیاز ویژگیهاي عظمت و گستردگی ، پیشرفت

و ادیـان،   تمـدنها و یا مانند دیگـر   نگرد یی محض نمیگرا يمادامروز، تنها به اقتصاد و 

توجـه   وح و مـاده است که به پـرورش ر  پردازد؛ بلکه تمدنی فقط به پرورش روح نمی

ـ گ الهی، بـا مقتضـاي حـال جامعـه سرچشـمه مـی       دارد که از دستورهاي می ر.ك: ( ردی

  ).183صق، 1431ابوشهبه، 

آن راهبرد  قطعاًدارد،  تمدنی که با مقتضاي حال جامعه و با راهبردي نوین گام بر می

ظامی ست که نحوه به خدمت گرفتن قدرت سیاسی، اقتصادي، ن علم آگاهی و مدیریتی ا

دهد، از این رو تمدن اسـالمی   یمو فرهنگی را براي رسیدن به هدفهاي مورد نظر نشان 

نظیـري   بـی   یش و ظرفیتهـاي گنجـا نیاز و پربار با  یز، تمدنی بیآم مسالمتبا همزیستی 

 قدرت روح و حیات گرفت و ارزشهاي آن شـکوفا شـد.   پیامبر لهیوس به ؛ کهاست

ایـن دیـن انجـام داد.     کمال و پختگی براي به یاقدامات ،از وحی يریگ با بهره پیامبر

)، از ایـن  29 ،فتح( »فَاستَوى فَاستَغْلَظَ«شود:  ستبر میو  شود یهمانند بذري که کاشته م

یندسازي، به خود اختصاص داده است. این ادین جایگاه و نقش ویژه و برتري در فررو 

، مگر شود ینزد هیچ قومی یافت نم موضوع پذیرفته شده است که هیچ فرهنگ و تمدنی

دیـن   »رادا کریشنان«آنکه در آن فرهنگ و تمدن، شکلی از مذهب وجود داشته باشد. 
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اسـت  معتقد است: دین همانند روح در کالبد سازمان اجتماعی  و داند یرا باطن تمدن م

 ).179صش، 1357رادمنش، (

بـه بـار    اسـالم  یـامبر چند قـرن پـس از پ   ،درخت تمدن اسالمیباید در نظر داشت 

 ؛ کهدعقلی و ادبی آشکار ش ،علوم شرعی ،هنر ،فرهنگ ینهزم آن در يها وهینشست و م

یز بوده اسـت، وگرنـه هرگـز    آم مسالمتیستی همزحاصل و دست رنج ایشان در زمینه 

گرفت. ایـن   نشست و براي جوامع متمدن الگو قرار نمی درخت تمدن اسالمی به بار نمی

همزیسـتی   قطعاًذکري از تمدن اسالمی به میان آید،  هر جاوري است که نکته قابل یادآ

  آن خواهد بود. دوشادوشیز قرین و آم مسالمت

 اساسی تمـدن اسـالمی کـه راهبـردي بـراي     محورهاي به گردد در این نوشتار سعی می

شود و سپس راهکارها و راهبردهاي تمـدن   است پرداخته  در اسالم یزآم همزیستی مسالمت

  شود. تبیین و بررسی می المی با تمسک به دو محور اساسی قرآن و سیرت پیامبر اکرماس

بـه  یدگاههاي سکوالریستی همواره با دیدگاههاي اسالمی در تضاد هستند، د: سؤال

گیرد که سبب طرح  اي می قدیمی رنگ و بوي تازه نظریات و یدگاهد گاهین خاطر گههم

ي اخیر، بـا توجـه بـه    سالهادر  گردد. می دینی معارف حوزه یژه درو به پرسشو  سؤال

 مـا  و اسـت  شبهات و ابهاماتی درباره قلمرو دخالت دین در زندگی انسان، وارد شـده 

متعددي در این باب هستیم. با توجه به پیشرفت کنـونی بـراي دولتهـا و     سؤاالتشاهد 

ایـن   ،) هسـتند تجـاري ( يمـاد فکـري) و  ( يمعنـو افرادي که خواهان تغییر و آسایش 

و تمدن اسالمی بـا ظرفیتهـا و پتانسـیل موجـود      دین آیا پیش خواهد آمد که سؤاالت

ي گونـاگون  هـا  حـوزه فرهنگ اجتمـاعی و الگـوي رفتـاري در     ارائه خویش، توانایی

دارد؟ و آیـا   یـز آم مسـالمت حقوقی، تربیتی و ... به صورت  فرهنگی، سیاسی، اقتصادي،

که محور اساسی تمدن اسالمی است، الگویی  رمتوان با تأسی به سیرت پیامبر اک می

  یز ارائه داد؟آم مسالمتبراي یک جامعه متمدن و همزیستی 



  117  آمیز مسالمت همزیستی تحقق براي اسالمی تمدن نوین هاي راهبرد 

ین منظور باید مه به دین اسالم آخرین دین و پیامبرش آخرین پیامبر است،فرضیه: 

 ینـی دي هـا  آمـوزه  تـرین شاخصریزي آن جهانی و ابدي باشد که یکی  طراحی و پایه

 روزگارنبوي تا  دولت تشکیل از. استیز آم مسالمت همزیستی و لحصتمدن اسالمی)، (

و اخوت  وحدت گذاري شده، تحکیم و گسترش یهپا اساسی رکن، اسالمی تمدنی طالی

و ادیان است. راهبرد اسالم، رفتار  ملل دیگر با سالم ارتباط ودر بین همه اقشار جامعه 

حقـوقی،   فرهنگی، سیاسی، اقتصـادي،  ،اجتماعیها از جمله یز در همه زمینهآم مسالمت

  تربیتی و ... است.

یـز در  آم مسالمت همزیستی و صلح، دعوت به اسالم پیامبریژه و به، انبیا مهم اهداف

در  گذار اساسی تمدن اسالمی، پایه عنوان به اکرم پیامبرسایه تقواي الهی بوده است. 

تماعی، روابط بـین ادیـان و   ي، اجفردي ها حوزهي زندگی بشري از جمله ها حوزهتمام 

 باشد.می آمیزمسالمتغیره، الگویی به تمام معنا براي تمدن و مدنیت 

  پیشینه پژوهش

 تاریخ عرب، اثیرتاریخ ابن، خلدونابنپیشینه این بحث را در کتابهاي معروفی، چون 

 )کـوب  عبدالحسـین زریـن  ( کارنامه اسـالم (بالذري)،  فتوح البلدان )،(فیلیپ خلیل حتی

 در آنهـا ین صـورت اسـت کـه    بـد توان یافت، وجه تمایز این مقاله با کتـب پیشـین    می

کلی به  صورت بهپراکنده بحث شده بود، اما در این مقاله  صورت به نظر موردمصادیق 

عوامل و راهبرد تمدن اسالمی که توان و کارایی یک تمدن واقعی در سـایه همزیسـتی   

  شود. ه مییز را داشته باشد پرداختآم مسالمت

  مفهوم شناسی

ها و تواناییها در جهت دستیابی بـه   راهبرد؛ به معناي عمل تجهیز و به کارگیري نیرو

). 3569ص، 4جش، 1390هدفی معین، که امروزه به استراتژي معروف است (انـوري،  
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آمیـز؛   ). همزیستی مسالمت8046ص، 8جنوین؛ یعنی داراي حالت یا کیفیت نو (همان، 

طه توأم با مماشات و گذشت بین دو جاندار، که نتیجه آن به نفـع یکـی یـا    به معناي راب

؛ مجموعـه دسـتاوردهاي   »الحضـارة «). تمدن یا 8401ص، 8جهردو آنها است (همان، 

مادي و معنوي بشر در یـک منطقـه، کشـور، یـا عصـر معـین، یـا حالـت پیشـرفته و          

هنـر و ظهـور    و در علم جامعه که نشان آن پیشرفت یافته فکري و فرهنگی هر سازمان

  ).1894ص، 3ج(همان،  نهادهاي اجتماعی و سیاسی است

تشکّل هماهنگ  ؛تمدن: «کند میتعریف  گونه اینرا » تمدن«جعفري  محمدتقیعالمه 

جامعـه در   گروههـاي در حیات معقول با روابط عادالنه و اشتراك همه افـراد و   انسانها

 ش،1359(جعفـري،   »همه ابعاد مثبت اسـت در  انسانها،پیشبرد اهداف مادي و معنوي 

  ).161، ص5ج

گفـت: تمـدن حاصـل تعـالی فرهنگـی و       توان می ارائه شدهکلی تعاریف  بندي جمعدر 

 نهادینه شـده  شاهراهو گام نهادن در  نشینی بادیهپذیرش نظم اجتماعی است. تمدن خروج از 

ـ     قـول ابـن   و بهامور اجتماعی  ق، 1431خلـدون،   ابـن  ت (رك:خلـدون، عمـران یـافتن اس

اي شـامل علـوم،    اسـت از ترکیـب پیچیـده    عبـارت  فرهنـگ  یـا  همچنین تمدن ).131ص

 بـه وسـیله   کـه  عادات و اعمـال دیگـري   و رسوم، اعتقادات، هنرها، اخالق و قوانین، آداب 

نظامهـاي اجتمـاعی،    از بزرگی تمدن مجموعه«آید. به طور کل  به دست می جامعه در انسان

جغرافیایی، واحـد کالنـی را    و ... است که از نظر تربیتی، عبادي حقوقی، اقتصادي، سیاسی،

  ).241ش، ص1394(مشکانی سبزواري، » گیرد در یک قلمرو پهناور دربر می

 ).505، ص6تـا، ج  بی منظور،ابن( است زمین در سیر کردن و رفتن معناى بهسیرت؛ 

س، ي، «ده اسـت و مـاده   از کلمه سیر گرفته شـ » هفعل«بر وزن » سیره«در لغت عرب 

شود که سـار، یسـیر،   دارد. گفته می» رفتن و حرکت کردن«لغت عرب داللت بر  در »ر

نویسد: سیر؛ یعنى حرکـت   ). راغب اصفهانى می120، ص3ق، ج1404فارس، سیراً (ابن
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ق، 1412عبـور نمـودن (راغـب اصـفهانی،      روي زمین، در زمین راه رفتن و گذشتن و

 معنـا  طریقه و سلوك رسم، ا سنت، مذهب، روش، رفتار، راه ور ). همچنین آن432ص

انـد   کـرده  تعبیر میان مردم سلوکش کیفیت و او اعمال صحیفه سیره فرد به از و اند؛ کرده

  ).238ش، ص1394مشکانی سبزواري، ر.ك: (

 وخو، روش تفکر طرز زنـدگانی بیـان   رفتار، خلق شیوه معناي سیرت را به توان می

 سـیرت  گذشت معنا و مفهوم آنچه به ). با توجه4364، ص5ش، ج1390کرد (انوري، 

 مطالعـه  از مقصود است و پیامبر اکرم زندگی رفتار، تفکر و شیوه معناي نبوي، به

ایشان  مدیریت) و داري حکومت( اجتماعی و زندگی فردي نبوي، نگرش به سبک سیره

ل ایجاد تمدن به صورت تطبیقی باشد. بعد از آشنایی به مفهوم سیرت و تمدن به عواممی

  پردازیم: با سیرت نبوي می

اساسـی راهبـرد تمـدن اسـالمی بـراي تحقـق       محورهـاي  برخی از 

  یزآم همزیستی مسالمت

  . قرآن (همزیستی مسلمان با مسلمان)1

است که تنها مرجع مورد قبـول، قـرآن کـریم و     همه مسلمانان واضح این حقیقت بر

همزیسـتی  اصـل  قرآن کریم و سنت نبوي بـه  از این رو باشد،  می ر اکرمسنت پیامب

در  وترین مسائل در حیات زندگی اجتماعی ترین و بنیادياز حیاتی یکی ،آمیزمسالمت

از اختالف تا  خواسته تصریح نموده و از مسلمانانو ادیان مختلف، جوامع چند فرهنگی 

راهکارهـا را  ها و  راهبردریم قرآن ک. در کنار هم برادرگونه زندگی نمایندکنند و دوري 

  پرداخته است.در جامعه  اهبه تبلیغ و ترویج آن و پیامبر اکرم ارائه نموده

 بین مسلمانان اسـت، تحکیم اخوت  ی، اصلاسالمتمدن مهم  این راهبردهايیکی از 

ي متقابل به جاي صولی مانند اخوت، کرامت انسانی، تکیه بر فرهنگ گفتگوبا توجه به ا

و  معاهـدات به تعامل و پرهیز از توهین و افترا، رعایت اصل عدالت، پایبندي ، خشونت
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تواند نقش مهم و اساسی در فرایند رسیدن پیمانها و احترام متقابل که هر کدام از آنها می

یـا ایهـا   «قرآن با مخاطب قـرار دادن   .آمیز ایفا نمایندبه همگرایی و همزیستی مسالمت

 ،اد و چنگ زدن به ریسمان الهی و دوري از تفرقه و اخـتالف اتحه همگان را ب ،»الناس

  کند. یبرادري و برقراري صلح دعوت م

-آمیز بر محور اخوت و برادري کـه عمیـق  خداوند متعال درباره همزیستی مسالمت

َام « فرماید: ترین رابطه بین انسانهاست می ُقـوا ُكمْ َأَخـَويْ  َبْنيَ  َفَأْصلُِحوا إِْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَ  إِنَّ  َواتَّ

 َ ُكمْ  اربكا در حقیقـت مؤمنـان بـا هـم برادرنـد، پـس میـان        «؛ )10(حجرات،  »ُتْرَمحُونَ  َلَعلَّ

. »تان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید. امید که مورد رحمـت قـرار گیریـد   برادران

ه و در این آیه مبارکه تبیـین نمـود  را آمیز قرآن کریم باالترین درجه از زندگی مسالمت

که در بین برادران گونه هماننکته اشاره دارد  به این مؤمنان را برادر هم خوانده است؛ و

قـرآن در   .نیز باید چنین باشد انمؤمناست، بین  آمیزصلح و همزیستی مسالمتحقیقی 

، بـه  کنـد محور حقیقت و ترك جدال و تفرقـه دعـوت مـی    آیات متعدد مسلمانان را بر

آمیـز   را همراه با همزیسـتی مسـالمت   کوین جامعه اسالمی صحیحتوان ت اي که می گونه

باید توجه داشت که همه افراد نسبت به همدیگر حقوقی دارنـد کـه مراعـات آن    نامید. 

 ،توهین، احترام و تکریم و مانند عدم تعرض ،الزم و ضروري است و باید رعایت گردد

خداونـد کـریم در ایـن راسـتا      بینی طرف مقابل چه باشد.فارغ از اینکه عقیده و جهان

َا َيا« فرماید: می ا النَّاُس  َأهيُّ  إِنَّ  لَِتَعـاَرُفوا َوَقَبائِـَل  ُشُعوًبا َوَجَعْلنَاُكمْ  َوُأْنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخَلْقنَاُكمْ  إِنَّ

ِ  ِعنَْد  َأْكَرَمُكمْ  َ  إِنَّ  َأْتَقاُكمْ  اربكا همـه شـما را    اي مـردم، مـا  «؛ )13(حجرات، » َخبِريٌ  َعلِيمٌ  اربكا

هاي بسـیار و فـرق مختلـف گردانیـدیم تـا       نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شعبه

یکدیگر را بشناسید، همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقـواترین شـمایند،   

  .»همانا خدا کامالً دانا و آگاه است
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مگرایی و همسـویی  هاي قرآنی، جامعه بشري و به خصوص مسلمانان را به هآموزه

ِ  بَِحْبـلِ  َواْعَتِصـُموا« :دعوت نموده است و از واگرایی و اختالف بر حذر داشته است  اربكا

ُقوا َوَال  َمجِيًعا ِ  نِْعَمةَ  َواْذُكُروا َتَفرَّ  بِنِْعَمتِـهِ  َفَأْصَبْحُتمْ  ُقُلوبُِكمْ  َبْنيَ  َفَألََّف  َأْعَداءً  ُكنُْتمْ  إِذْ  َعَلْيُكمْ  اربكا

] چنگ زنیـد  یتب و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل«)؛ 103عمران، (آل» اًناإِْخوَ 

و پراکنده [و گروه گروه] نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کرده [قلباً مورد توجه قـرار  

دهید]؛ آنگاه که [پیش از بعثت پیامبر] با یکدیگر دشمن بودید، پس میـان دلهـاي شـما    

در این آیه، خداونـد  . »جه به سبب رحمت او با هم برادر شدیدپیوند برقرار کرد، در نتی

و آنـان را امـت واحـده     مسلمانان را امر به وحدت نموده اسـت  ،با نهی از تفرقه متعال

ُتُكمْ  َهِذهِ  إِنَّ « :آمیز در میان همه مسلمانان استکه نتیجه آن همزیستی مسالمتنامیده   ُأمَّ

ةً   من و همانا این، امت شماست، امتى یگانه،«)؛ 92نبیاء، ا( »َفاْعُبُدونِ  مْ َربُّكُ  َوَأَنا َواِحَدةً  ُأمَّ

خداوند متعال، خلقت همـه انسـانها را از   . »یدکن پرستش مرا پس هستم، شما پروردگار

َا َيا« داند:نفس واحده می ُقوا النَّاُس  َأهيُّ ُكمُ  اتَّ  ِمنَْهـا َق َوَخَلـ َواِحـَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَّ

اي مردم، از پروردگارتان پروا کنیـد،  «؛ )1(نساء، » َونَِساءً  َكثًِريا ِرَجاًال  ِمنُْهَام  َوَبثَّ  َزْوَجَها

همو که شما را از یک تن یگانه بیافرید و همسر او را هم از او پدیـد آورد و از آن دو،  

اخـوت (پیمـان    تـوان در عقـد   . مصداق بـارز آن را مـی  »مردان و زنان بسیاري پراکند

  برادري بین انصار و مهاجرین) که پیامبر اکرم بانی آن بود، مشاهده کرد.

  یز مسلمان با ادیان دیگر)آم مسالمت. قرآن (همزیستی 2

آسمانی، یکی از اهـداف و اصـول قـرآن     پیروان ادیان با زیستی تعامالت دینی و هم

هـاي گونـاگون، تنـوع     یشـه جهان معاصر زیستگاه میلیاردها انسـان بـا اند  کریم است. 

براي رسیدن بـه اهـداف   بهترین شیوه  هاي بسیار است. که قومیتها، تعدد مذاهب و فرقه

با زندگی فطري انسانها نیز است که  یزآم همزیستی مسالمتدوري از اختالف و  ،مشترك

. از این رو قرآن کریم درباره چگونگی برخورد با دیگران، مسـلمانان را  سازگارتر است
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بینی و غرور، فـرا   احترام گذاردن به دیگر اقوام و عدم رفتار با آنها بر پایه خودبزرگ به

 کند میاسالم به جاي تعصبهاي دینی، تساهل و تسامح با اهل کتاب را توصیه  خواند. می

 َنْعُبَد  َأالَّ  َوَبْينَُكمْ  اَبْينَنَ  َسَواءٍ  َكلَِمةٍ  إَِىل  َتَعاَلْوا اْلكَِتاِب  َأْهَل  َيا ُقْل «نماید: دعوت به گفتگو میو 

َ  إِالَّ  ِ  ُدونِ  ِمنْ  َأْرَباًبا َبْعًضا َبْعُضنَا َيتَِّخَذ  َوَال  َشْيًئا بِهِ  ُنْشِركَ  َوَال  اربكا  اْشـَهُدوا َفُقوُلـوا َتَولَّْوا َفإِنْ  اربكا

ا ه پذیرفته ما اي ک بگو: اي اهل کتاب، بیایید از آن کلمه«)؛ 64(آل عمران، » ُمْسلُِمونَ  بَِأنَّ

و شما است پیروي کنیم: آنکه جز خداي را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او نسازیم و 

بعضی از ما بعضی دیگر را سواي خدا به پرستش نگیرد، اگر آنان رویگردان شدند، بگو: 

 نظـام حقـوقی الهـی در    ینتر سالم، به عنوان جامعا». شاهد باشید که ما مسلمان هستیم

. این آیه وتش همگانی و براي همه بشریت در همه زمانها و مکانها استروي زمین، دع

یرنده مسلمانان نیست، بلـه  گ دربرکه تنها  و آیات متعدد دیگر، یک خطاب جهانی است

  دهد. یمرود و دیگر ادیان را مورد خطاب قرار  فراتر می

سنگ  می همرا پیا» تفرق«موضوع پرهیز از  نهی ورا تفرقه و اختالف همچنین قرآن 

ينِ  ِمنَ  َلُكمْ  َشَرعَ « شمارد:با اصل برقراري دین می ى َما الدِّ  إَِلْيَك  َأْوَحْينَا َوالَِّذي ُنوًحا بِهِ  َوصَّ

ْينَا َوَما ينَ  َأقِيُمـوا َأنْ  َوِعيَسـى َوُموَسى إِْبَراِهيمَ  بِهِ  َوصَّ ُقـوا َوَال  الـدِّ ؛ )13(شـوري،  » فِيـهِ  َتَتَفرَّ

مانی را مقرر کرد که نوح را بدان سفارش کرده بود و نیز آنچـه بـه   براي شما از دین ه«

تو وحی کردیم و آنچه ابراهیم و موسی و عیسی را بدان سفارش کردیم که دیـن را بپـا   

  .»دارید و در آن پراکندگی و اختالف نکنید

 دربری و پویایی که گستردگبدون تردید اگر دستورات قرآن کریم نبود، تمدنی با این 

مانـد.   یز بین مسلمانان و دیگر ادیان باشد، بـاقی نمـی  آم مسالمترفتار  رنده تسامح ویگ

دیگر، چنـگ   ادیان با زیستی و تعامل اسالم ارتقاي هم راهبرد اساسی تمدن اسالمی در

ـ   و دینیبر ارزشهاي مشترك انسانی  یدتأک اشتراکات و مشابهات و زدن به ه که توجـه ب

را  حـق آزادي بیـان  قرآن کـریم   ، است.شود تعامل منجر مینها به ارتقاي همزیستی و آ
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مجادله و بحث با وجـه   و دستور صریح آنبراي مخالفان خود به رسمیت شناخته است 

اِدُلوا َوَال «است: احسن   َوُقوُلـوا ِمـنُْهمْ  َظَلُمـوا الَِّذينَ  إِالَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي إِالَّ  اْلكَِتاِب  َأْهَل  ُجتَ

با اهل کتاب جـز بـه طریـق نیکـو     «)؛ 46(عنکبوت، » إَِلْيُكمْ  َوُأْنِزَل  إَِلْينَا ُأْنِزَل  بِالَِّذي َآَمنَّا

اند. به آنها بگویید بـه کتـاب خـویش و    مجادله نکنید، مگر کسانی از آنان که ستم کرده

  ».کتاب شما ایمان داریم

ن بررسـی  طبق آیات فوق، گفتگوي تمدنها یک راهبرد و اصل است کـه هـدف از آ  

 آنچـه را تقویت کرده تـا از   گوتگفباشد. شعائر اسالمی، فرهنگ مشترکات میان بشر می

ترین  اسالم، موفّقگردد، دوري کنند. از این رو  موجب ایجاد تنفر و نزاع میان بشریت می

)، به 175ش، ص1366 هاي نژادي و قومی بوده است (حتی، در از بین بردن فاصلهدین 

اي عظیم که دربر گیرنده اقوام و زبانهاي گوناگون نتشار اسالم، در گسترهاي که با ا گونه

  ).17ش، ص1384بود، الفت و وحدت در میان مردم حاکم شد (ر.ك: والیتی، 

  . پیامبر اکرم3

نیز  اکرمپیامبر  بود،اسالم از همان ابتدا جهانی  گونه که پیام، انگیزه و هدفهمان

بـا متـد   و توانست انقالب اجتمـاعی کـاملی   فق عمل کرد مودر انجام این رسالت الهی 

در جامعـه زمـان خـودش    یرمسلمان غتمدن اسالمی همراه با همزیستی بین مسلمان و 

هاي اسالم و سیره رسول  از اصول و شاخصه و تأسیایجاد نماید. مسلمانان نیز با الهام 

کننـد. توفیـق    از جهان حکومـت  وسیعی، بر بخش کوتاهی در مدتتوانستند  ،اکرم

اصـول و  اسـت.   یـز رانگب اعجـاب  ،شگرف اسالم در تمدن سـازي و اعـتالي فرهنـگ   

در یثرب  پیامبر اکرمکه خاستگاه قرآنی دارد، با عزم واالي  ،تمدن اسالمی هاي یهپا

مسـلمانان مرزهـا را درنوردیـد و     اهتمـام پشـتوانه و  نهاده شد، بـا   یان(مدینه النبی) بن

  .به شدت تحت تأثیر قرار داد را ایران و رومتمدنهاي 
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در فرهنگ بعثت، انسـانها محـور   که یابیم در می یامبربا مطالعه سیره و زندگی پ

به  پایبنديدر لزوم  گانتمایل داشت با انعقاد پیمانها و تأکید به هم ایشان. هستند احترام

مواره ه یامبرپهاي تیرگی روابط و فلسفه جنگ و ستیز از بین برود. قراردادها، زمینه

 و صـلح  به اهتمام از بسیاري موارد نمود. یم استقبال همکاريیمانهاي پ انعقاد به نسبت

حتی سیرت وي وجود دارد. ایشان  در تمدن اسالمی منشعب از آمیزمسالمت همزیستی

ورزیـد و  قبل از بعثت، بر اصل تنظیم روابط عادالنه میان قبایل بر پایه پیمان اصرار می

من در خانه عبداهللا بـن جـدعان، در جاهلیـت شـاهد بسـتن پیمـان       «فرمود: مکرر می

مشترك جهت حمایت از مظلومان، میان نمایندگان قبایل مختلف عرب بودم و چنان بر 

شـتران   ینبسته بودم که حاضر نبودم در ازاي نقض آن، صـاحب پربهـاتر  این پیمان دل

-(ر.ك: ابـن » فوراً اجابت خواهم کردباشم. اگر در اسالم به چنین پیمانی دعوت شوم، 

  ).39صش، 1377؛ شهیدي، 124ص، 1ج، تا هشام، بی

که رسـول   است زمانییز آم مسالمتنمونه دیگر از همزیستی در سایه صلح و رفتار 

به نـام   یکی از یاران پیامبر .با تمام قدرت براي فتح مکه وارد این شهر گردید اکرم

اهللا  الیوم تَستحلّ الْحرمۀ، الیوم أذلّ الیوم یوم الْملْحمۀ/«، شعار خشونت را فریاد زد: سعد

شود! امـروز  امروز، روز برخوردهاي خونین است! امروز حرمتها شکسته می« ؛»قریشاً

الیوم «در رد شعار خشونت و انتقام فرمود:  اما پیامبر ،»کند!خدا قریش را خوار می

امروز روز مهرورزي است. امروز خداوند قـریش  « ؛»یوم المرحمۀ، الیوم أعزّ اهللا قریشاً

  ).441ص، 2ج، م1966کثیر، (ابن »کند را عزیز می

یـز از  آم و مسـالمت توان راهبردي مناسـب  ی دریافته بود که میدرست بهرسول خدا 

یک راهبرد امتیاز دهد، بنـابراین بـا    عنوان بهجامعه کسب کرد و آن را  آحادتوانمندي 

(بخـاري،  » فَخیارکُم فی الجاهلیۀِ خیارکُم فی اإلِسالَمِ إِذَا فَقُهوا«فرماید: اقتدار اعالم می

برگزیدگان دوران جاهلیت، وقتی علم حاصل کنند نخبگـان  «؛ )147ص، 4ق، ج1422



  125  آمیز مسالمت همزیستی تحقق براي اسالمی تمدن نوین هاي راهبرد 

یـز در  آم مسالمتین خاطر است که با راهبرد تمدن اسالمی به هم ».اسالمی خواهند بود

انـد، بلکـه   آیند که نه تنها خود موفـق شـده  ق، افرادي به وجود میموف مسیر همزیستی

و  آمیز هستند. این اعمال و رفتار پیـامبر  الگوي دیگران در مسیر همزیستی مسالمت

  یز معرفی کرد.آم مسالمتبراي همزیستی  مؤثرتوان به عنوان راهبردي  اصحاب را می

  با یهود و نصارا پیامبر اکرم همزیستی. 4

خصوصاً بـا  ، کرامت انسانیو داشتن روابط توأم با احترام  ،نظام اسالمی و دندر تم

ت: اعـالم نمـوده اسـ    يا خداوند در قرآن کریم طـی قطعنامـه  . استاصل  یرمسلمانان،غ

ْمنَا َوَلَقْد «  همه شامل کرامت این ».دادیم کرامت آدم ما به بنی« )؛70(اسراء، » َآَدمَ  َبنِي َكرَّ

ـ  ، مـذهب، ملیـت، قومیـت و فرهنـگ    یتجنسـ  داشتن نظر در بدون انسانها،  باشـد.  یم

کـه آن حضـرت    شـود  یم مشاهده فراوانی در تاریخ و سیره پیامبر اسالم يها نمونه

که با منهج صحیح و بدون تغییر از پیامبران گذشته و سازگار بـا  عقاید صحیح دیگران (

ر.ك: نهـد (  مـی  ارج را سیحیانبا یهودیان و میمانها معاهدات و پاصل کرامت انسانی) و 

  ).974و501، صص1ج، تا هشام، بیابن

 پیـامبر  حکـومتی  دستورالعملبه توان  و همزیستی با یهود و نصارا می ادرباره مدار

 برخـورد  مدارا با مختلف ادیان پیروان با پیامبر. کرد بن حزم اشاره عمر هب اکرم

نـد،  بده صدقه الهی ادیان پیروان زمنداننیا بهنمود که  یم سفارش مسلمانانبه  و کردمی

ـ    کـه دانست  یم کسانی دشمن را خودهمچنین  نیـا،   کریمـی برسـاند (  آزاره بـه اهـل ذم

شناسد  میبه رسمیت را آیین پیروان ادیان آسمانی  ). از طرفی حضرت63صش، 1382

دامـه پیـام   کند که آنان نیز به پیامی که بیـانگر ا اي از زمان ابراز امیدواري می و در برهه

). این در 77، ص1ش، ج1381الهی خود آنها است، روي آورند (ر.ك: میکل و لوران، 

ـ  ي خـود آزادانه به اعمال عباد ،»منشور مدینه«سایه که در  حالی است و  پرداختنـد  یم
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هیچ مسلمانی اجازه نداشت با آنان برخورد ناشایست داشته باشد و یا آنان را از حقوق 

  کند.اجتماعی خود محروم 

بـه آنـان اجـازه داد کـه عقایـد و       ایشـان  ،ت نجرانئپیامبر با هی يدر جریان بحثها

اصـل همزیسـتی    ).384، ص1ش، ج1377، هشـام  (ابـن  را بیـان کننـد   یدگاههایشاند

آمیز فقط مختص یک گروه از جامعه نیست، بلکه به عنوان یک اصل از تمـدن   مسالمت

در اندیشه «نویسند:  که محققان میگیرد، چنان یالملل را دربر م ینباسالمی نوین، جوامع 

ـ ترین اصـل در مناسـبات    یاساس عنوان بهسیاسى اسالم، صلح و همزیستى  المللـی   ینب

ي مناسب براى فرصتهاي از بردار بهرهمنظور گردیده و به همین دلیل، در حقوق اسالمى 

المى پیش بینى یمانهاي صلح در روابط خارجى جامعه اسپتحکیم و برقرارى شرایط و 

و جلوگیرى  ملتهاشده است. اسالم براى تحقق بخشیدن و گسترش حالت صلح در میان 

یریهـاي خـونین، نـه تنهـا بـراى قراردادهـا و معاهـدات        درگاز بروز روابط خصمانه و 

ي دیگر را نیز گروههاو  ملتهاشده، بلکه اصوالً  قائل العاده فوقالمللی ارزش حقوقى  ینب

یمانهاي صلح دعوت کرده و به جامعه اسالمى توصیه نموده است که در این پبراى انعقاد 

 ). پیـامبر 505، ص1ش، ج1373(عمیـد زنجـانى،   » قدم باشـند  یشپزمینه همواره 

میان اقوام و ملیتهاي مختلف ایجاد کرد که اروپاي قرون وسطی  آمیز همزیستی مسالمت

  .)23صش، 1362کوب،  زرین :هرگز با آن آشنا نبود (ر.ك

نـه تنهـا بـراي     سـت،  آمیز ا که پایه و اساس آن بر همزیستی مسالمت  یسالمتمدن ا

، حتـی بـه   دهـد  یاحترام قائل است، بلکه به پیروان خود دستور م ادیان دیگر يها زنده

. شـد  رد مـا  کنار از يا : جنازهگوید یمردگان آنان نیز احترام بگذارند. جابر بن عبداهللا م

ـ ! خدا رسول اي: کردیم عرض و برخاستیم نیز ما برخاست، اماحتر براي پیامبر ن ای

سپس دستور » ؟آیا جنازه انسان نیست«؛ »لیست نفساً: «جنازه یک یهودي است! فرمود

ي، بخـار » (اي دیدید، از جایتان برخیزیـد  جنازه هرگاه« ؛»إَِذا َرَأْيُتُم اجلَنَاَزَة َفُقوُمـوا« داد:
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عمومی ایشـان، نمونـه بـارز     و دستور پیامبر ). عملکرد85و84، صص2ق، ج1422

 آمیز است. راهبرد اساسی براي همزیستی مسالمت

  آمیز . راهبردي نوین براي همزیستی مسالمت5

بعدها به عنوان تمدن اسـالمی   که یدمجبا تأسی از قرآن  پیامبر اساسیاقدامات 

همزیسـتی   ي در جهـت الگـوبردار شـود، راهبـردي نـوین و مناسـب بـراي       نامیده مـی 

زیرا تمدن بـه وجـود آمـده حاصـل تـالش، توصـیه و همزیسـتی         یز است؛آم مسالمت

یرمسلمان بوده است. از ایـن  غافراد جامعه از مسلمان و  تک تکیز ایشان با آم مسالمت

تبیین و بررسی قرار  مورد یزآم مسالمتتواند براي ایجاد زندگانی  رو اقدامات ایشان می

توان به عنوان یـک   از اقدامات و عملکرد ایشان که میه چند مورد در اینجا تنها ب گیرد.

  :شود اشاره می آمیز قرار گیرد، راهبرد اساسی براي اصل همزیستی مسالمت

 . دین1- 5

به درجه کمـال برسـد و در    خداوند براي اینکه یک جامعه از نظر روحی و اخالقی

ِ  َيا« :نباشدنامالیمات دنیا ناامید  فراز و نشیب ُسوا اْذَهُبوا يَّ َبن  َوَال  َوَأِخيـهِ  ُيوُسَف  ِمنْ  َفَتَحسَّ

ِ  َرْوِح  ِمنْ  َتْيَئُسوا هُ  اربكا ِ  َرْوِح  ِمنْ  َيْيَئُس  َال  إِنَّ )؛ و به سعی و 87 ،یوسف( »اْلَكافُِرونَ  اْلَقْومُ  إِالَّ  اربكا

) و زنـدگی را بـه کـام    39 ،نجم( »َسَعى َما إِالَّ  لِْإلِْنَسانِ  َلْيَس  َوَأنْ « :بپردازدتالش خویش 

خود تلخ نبیند، دین را وسیله رهایی و راه رسیدن به خویش قـرار داده کـه بـه وسـیله     

َ  لَِيْعُبُدوا إِالَّ  ُأِمُروا َوَما« است: شدهپیامبران هدیه داده  ينَ  َلهُ  ُخمْلِِصنيَ  اربكا  َوُيِقيُمـوا ُحنََفـاءَ  الدِّ

َالةَ  َكاةَ  َوُيْؤُتوا الصَّ از این رو براي اینکه دیـن در زنـدگی    ).5، هبین( »اْلَقيَِّمةِ  ِدينُ  لَِك َوذَ  الزَّ

بشر وارد شود، نیاز به تالش کسی بود که بداند در درون نامه چه حکمی براي بشر داده 

 ِيف  َبَعـَث  الَِّذي ُهوَ «رسان دلسوز بود:  نمونه بارز یک مصلح و پیام شده است. پیامبر

يِّنيَ  يِهمْ  َآَياتِهِ  َعَلْيِهمْ  َيْتُلو ِمنُْهمْ  َرُسوًال  اْألُمِّ ُمُهمُ  َوُيَزكِّ ْكَمةَ  اْلكَِتاَب  َوُيَعلِّ  َقْبـُل  ِمنْ  َكاُنوا َوإِنْ  َواْحلِ

  ).2ه، جمع» (ُمبِنيٍ  َضَاللٍ  َلِفي
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طبق دستور الهی، اقدام به دعوت به صورت فردي و گروهی در هـر   پیامبر اکرم

آغاز کرد و حتی به تبلیغ دین اکتفا نکرد، بلکه بـه   یشهاي فکري متفاوت راگراطیف با 

جامعه به عنوان یک معلـم دلسـوز، مبشـر، اسـوه، همـراه و       وارد عرصه صورت عملی

دین جایگاه و نقش ویژه و برتـري در  ). بنابراین 7ص ق،1426راهنما شد (نجیم سالم، 

کـه هـیچ   یندسازي به خود اختصاص داده است. این موضوع پذیرفتـه شـده اسـت    افر

، مگـر آنکـه در آن فرهنـگ و تمـدن،     شـود  یفرهنگ و تمدنی نزد هیچ قومی یافت نم

معتقد  و داند یدین را باطن تمدن م» رادا کریشنان«شکلی از مذهب وجود داشته باشد. 

  ).179صش، 1357رادمنش، است (است: دین همانند روح در کالبد سازمان اجتماعی 

بینی یک قوم  فرهنگ، زبان، رفتار، تربیت و جهاناگر دین از طرق مختلف با هویت، 

گـذارد و   تأثیر مـی  آنهاکند و به اشکال گوناگون بر  گره بخورد، تا ریشه در آن نفوذ می

همتی، ( سازد دهد، کارکردشان را تغییر داده و از اساس متحول می حتی آنان را شکل می

به کنترل  همه چیزو   شود غریزه خاموش می در چنین شرایطی). 18-7صصش، 1392

در ایـن مرحلـه،    به بیان دیگرکه زاینده خیزش، پیشرفت و تمدن است.  آید در میروح 

ُمْ «همچون  و اجزاي جامعه افراد   همه روح،  بـا نـداي   )؛4 ،صـف ( »َمْرُصوٌص  ُبنَْيانٌ  َكَأهنَّ

-163صصـ ش، 1392و مهـدي نـژاد،    (الـویري  گیرند حرکت صعودي را در پیش می

ـ  حرکـت  پویایی، امیـدواري،  حال در همواره باوري است که ا دین،)؛ زیر191 ی، آفرین

رسـتگاري دنیـوي و اخـروي    یز، آم مسالمتدر بعد همزیستی  عزت و اعتالي اجتماعی

عامل انحطـاط  ، نافرمانی از دستورات حق و خدا یاتانکار آ ،يکه، کفرورزچنان .است

پس دیـن یـک ظرفیـت کامـل و      .رود به شمار می و خشونت و جنگ جوامع و تمدنها

آمیـز اسـت کـه بـا دسـتان مبـارك آن       براي ایجاد همزیستی مسالمت راهبردي متمایز

وجود آمد. تا جایی که بزرگمردي از ایران زمین به نام سلمان فارسی، براي  حضرت به

گـردد کـه وي را از مـنجالب و     اخالقـی دنبـال دینـی مـی     و روحـی  دستیابی به کمال
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گوید: مـن   شود و می روح رهایی بخشد. پس رهسپار دیار مختلف می سرگردانی فکر و

جـو بـه    اي نرسیدم، تا اینکه بعد از پـرس و   پرستی تحقیق کردم و به نتیجهدرباره آتش

دیار شام (سوریه) سفر کردم، در آنجا هم چیزي عایدم نشد، سپس فـردي مشخصـات   

داراي خصایصی اسـت کـه بـر     کند و گفت: وي مردي را داد که در عربستان زندگی می

کند. من  هایش مهر نبوت است و از صدقه استفاده نمیکس پوشیده نیست، بین شانههیچ

نیز همراه گروهی عزم سفر کردم، وقتی به نزدیکی یثرب رسیدم، آنان مرا به عنوان برده 

ـ  مـی » نبـی «در آن دیار فروختند، روزها و شبها به فکر دیدار آن مرد کـه او را   د، گفتن

سپري کردم تا اینکه خبر آمدنش به یثرب را شنیدم و جهت مالقات با وي، با طبقـی از  

غذا پیشش رفتم و گفتم اینها صدقه است. ایشان لب به آن غذا نزد و به یارانش داد. باز 

خورید، این هدیه است، ایشان تنـاول   طبق دیگري از طعام بردم و گفتم شما صدقه نمی

سوم بودم که به دنبال او راه افتادم تا اینکه آن حضرت متوجه مـن   کردند و دنبال نشانه

شدند و پیراهن خویش را باال زد و من مهر نبوت را دیدم و فوراً ایشان را بغل کـردم و  

فدیـه آزادي مـن را    مهر را بوسه زدم و گریه کردم. بعد از آن مـاجرا، پیـامبر اکـرم   

  ).511، ص1ق، ج1422 ،خطیب بغداديپرداخت کرد و من آزاد گشتم (

 چنـین  کنـد:  بیان می دینی را در حبشه چه زیبا دنیاي بی طالبابی بن حضرت جعفر

 کارهـاي  خـوردیم، مـی  مـردار  و بـودیم  پرستبت و نادان مردمی ما! پادشاه اي: گفت

 همسـایگان  به نسبت کردیم،نمی رعایت را خویشاوندي پیوند دادیم،می انجام ناشایست

 تا بود شکل بدین ما وضع. بردمی بین از را ما بینواي ما، نیرومند و ردیمکمی بدرفتاري

 و امانتـداري  و راسـتی  و نسـب  کـه  برگزید ما خود از پیامبري ما براي خداوند، اینکه

 را خـدا  تنها تا فرا خواند یگانه خداي سوي به را ما او. شناسیممی نیک را او پاکدامنی

 پیونـد  امانتـداري،  راستگویی، به ما را وي. کنیم رها را بتها و سنگها عبادت و بپرستیم

 خـونریزي،  حرام، کارهاي انجام از و داد دستور همسایگان حق رعایت و خویشاوندي
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 و دروغ گفتـار  و شهادت ناشایست، و زشت کارهاي انجام پاکدامن، زنان به زدن تهمت

 را چیـز  هـیچ  و بپرسـتیم  ار خدا که داد فرمان ما به همچنین. کرد منع یتیم مال خوردن

بگیریم  روزه و بدهیم زکات بخوانیم، نماز نمود امر را ما و ندهیم قرار او انباز و شریک

 ).142ش، ص1382(مبارکپوري، 

 . اقتصاد2- 5

گونه که گیاه براي رشد و نمـو نیـاز بـه     اقتصاد روح و حیات یک تمدن است، همان

ن نیاز به پشتوانه مالی و اقتصاد قـوي  آب دارد، یک جامعه براي پیشرفت و متمدن شد

رو کفـر   دزدي، فحشا و فقري که دنبالـه  دارد. اقتصاد قوي موجب تقلیل جرم و جنایت،

 ).307ص، 2ق، ج1407کلینی، ( »َكاَد اْلَفْقُر َأْن َيُكوَن ُكْفًرا«گردد: است می

مـع  ماندگی جوا سطح زندگی مردم از شاخصهاي اساسی توانمندي اقتصادي یا عقب

که ایمان مبناي آن قرار گرفت، ایمن و  گذاري حکومت اسالمی و پایهشود  محسوب می

، حفظ اموال مسلمان با تشویق و توصیه کند. پیامبر اکرمسالمت بودن را تضمین می

و غیرمسلمان را اولیت قرار داد. رشته برادري را بین مهاجران و انصـار محکـم کـرد و    

ش، 1382ر.ك: شـلبی،  ( و عقد اخوت را اعالم کـرد  برد را باال دست حضرت علی

  ).56ص

هُ  ُتْسِرُفوا َوَال «ایشان اسراف  )، تبذیر اموال و ربا (که 141 ،نعام(ا »اْلُمْسِرفِنيَ  ُحيِبُّ  َال  إِنَّ

سرشاخه ضرر است) را حرام اعالم کرد و فرمود: کسی که گوشـت و پوسـتش از مـال    

 تـر اسـت  د. چنین کسی به آتش دوزخ شایستهشوحرام روییده باشد، داخل بهشت نمی

َـا َيـا«فرماید: خداوند در قرآن می ).2772، ح87، ص3ق، ج1431(تبریزي،   الَّـِذينَ  َأهيُّ

َبا َتْأُكُلوا َال  َآَمنُوا ُقوا ُمَضاَعَفةً  َأْضَعاًفا الرِّ َ  َواتَّ ُكمْ  اربكا ). همچنین 130 ،عمران آل( »ُتْفلُِحونَ  َلَعلَّ

ینَ،     ا« د:کرم را براي تجارت تشویق میمرد پیامبر النَّبِیـ ع ینُ مـ وقُ األَمـد لتَّاجِرُ الصـ

  ).1209ح م،1975، ترمذي(سنن  »والصدیقینَ، والشُّهداء
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 باشـد. مـی و دانشهاي تطبیقی   فناوري و صناعت، شامل همه فنون، مهارتها، تواناییها

و جنبه  شخصو رفاه   ه وسیله کسب درآمدصناعت داراي دو جنبه است: جنبه فردي ک

، م1992، نبی و تداوم پیشرفت آن است (بن وسیله محافظت از کیان جامعه که اجتماعی 

تمام دوران زندگانی خویش، با زهد، قناعت، خودداري از اسراف و  ). پیامبر84ص

هاي معقول و کرد که اموال اضافه بر نیاز همواره مسلمانان را تشویق می تبذیر گذراند و

  مشروع خود را در راه خدا انفاق کنند.

 همـه  بـر  و کـرد  برقـرار  اسـالمی  جامعـه  در را ایشان آیین تعهد و تضـامنی اجتمـاعی  

 بـه  و سازند برآورده را تهیدستان نیازهاي که واجب کرد دارند مالی استطاعت که مسلمانانی

 باورهاي و عقاید تقویت روحی و پرورش با و کنند رسیدگی ندارند، کار توانایی فقیرانی که

ایشـان توانسـت    گونـه  بـدین  آورنـد.  فـراهم  دسـتور  ایـن  مناسبی براي پشتوانه امت، آحاد

 هاي مادي خواسته اشباع و تأمین آلوده براي ت مسابقا رقابت و مسیر هاي انسان را از انگیزه

 احساس از ناشی مقدس و بزرگ نگرانیهاي مسئولیت و احساس به آمیز،طغیان گرایشهاي و

 دولـت  و ملت جامعه، فرد و تعادل و هماهنگی تا سازد، متحول زمین روي بر جانشینی خدا

  ).257صش، 1394مشکانی سبزواري، گردد ( برقرار آخرت و دنیا و

ساز پیدایش جامعـه   رویکرد جدید اسالم به دنیا و تشویق فعالیتهاي اقتصادي، زمینه

از طریق تشویق به کسب علـم و تـالش،    پیامبر .نوین اسالمی و تمدن جدید گردید

در امور خیریه و تولید، به مبارزه با فقـر، جهـل و    رتبذی اسراف، درست، نهی از مصرف

جامعه از شخصـیت ایشـان و    سوادي پرداخت. همچنین زندگی اجتماعی و اقتصادي بی

 باشـد  گرفت و روایاتی نیست که از دیگران نقـل و تحمیـل شـده    یارانش سرچشمه می

  ). 60صش، 1382ر.ك: شلبی، (

الگوي تمدن اسالمی بر اصل توانمندي و قدرت در ابعاد مختلف زنـدگی اجتمـاعی   

بـا توجـه بـه ضـرورتهاي جامعـه نـوین اسـالمی در مدینـه بـا           یامبرپ. تأکید دارد
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مسائل اقتصادي، از سویی بـه دنبـال تـدارك منـابع      ینهزم گذاریهاي روشن، در سیاست

جدید بود و از سوي دیگر، براي رفع فقر و مشـکالت اقتصـادي و بهبـود     درآمد دولت

کردن فاصله طبقاتی جامعه و استقرار عدالت اجتمـاعی    وضعیت معیشت مسلمانان و کم

تا آنجایی که عبدالرحمن بن عوف تمـام دارایـی خـویش را در راه الهـی     کرد  تالش می

دلیل موزون ساختن و هماهنـگ   به ینهاهمه ا .)79، ص1ق، ج1405وقف کرد (ذهبی، 

کردن تحوالت اجتماعی و کنترل آسیبهاي ناشی از توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی 

تـوان راهبـرد اساسـی بـراي همزیسـتی       . اقتصـاد اسـالمی را مـی   گرفـت  صورت مـی 

  یز معرفی کرد و الگو قرار داد.آم مسالمت

 یپژوه دانشي و گستر دانش. 3- 5

ـ  ظهو يا اسالم در جامعه بـه شـدت رنـج     سـوادي  یر کرد که مردم آن از جهـل و ب

بردند. دوران متمادي گذشت بوده که میان دین و علم جدایی انداخته شده بـود. بـه    یم

نفر  17. در سرزمین حجاز فقط اي قرار داشت اي و دین در دره قول معروف علم در دره

ـ 659-654ق، صص1398(بالذري،  سواد خواندن و نوشتن داشتند در  ه پیـامبر )، ک

پرداخـت و   دوران زندگی در مک در خانه خنه بن اب األرقم به دعوت و آمـوزش مـی  

بعد از هجرت، مسـجد را پایگـاه آموزشـی و تعلیمـی خـود قـرار داد (ر.ك: سـپهري،        

دیـن و علـم    ). با تالش مستمر ایشان دانش فراگیر شد و پیوند میان239ش، ص1391

ر.ك: ( صوص مطلق دین علم است و علم دین استبرقرار گشت، به تعبیري عموم و خ

 ).193صق، 1428رشاد، 

الم علـى العابـد    «اندوزي  علم تشویق به راه از علم، در تمدن اسالمی تأثیر فضل الْعـ

ب  اکـر الْکَوائر على سـ «)، 106، ح27، ص1ق، ج1426، منـذري » (کفضل الْقَم  ۀالحکم

 توصـیه  ) و173ش، ص1362 ید ثـانی، (شه» اضالۀ المؤمن فحیث وجدها فهو احقّ به

 وجود آمد. در سـیره  به اکرم پیامبر عملی علمی و سیره علم، در نشر و کسب براي
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 مکـانی قابـل تصـور    و زمـانی  محدودیت گونه هیچ پیشه، علم و براي فراگیري نبوي،

ـ   اهللا رسولقَالَ قَالَ  (رض)روِي عن أنس بن مالک«نیست:  ى طلب الْعلم فَرِیضَـۀ عل

  .)109ح ،28، ص1ج ق،1426، منذري» (کل مسلم

 و پراهمیت جلوه دادن علم، این بود که پیامبر اکرم بارزترین نمونه براي فراگیري

مسـلمانان قـرارداد    اطفـال  از نفـر  ده را تعلـیم  آزادي بـراي  فدیه اسـرا  بدر، جنگ در

علم بر ثروت دهد که برتري ). این عمل ایشان نشان می335ش، ص1382(مبارکپوري، 

 اعالم کرد، واجب را علم تحصیل  پیامبر و جهل مانند تفاوت زمین و آسمان است.

بـود. در   متـروك  شـدن،  عـالم  و باسواد ظهور اسالم، از پیش عربستان، در در حالی که

فرمـود:   راسـتا  همـین  در دانست و کار ترین را مهم علم کسبپیامبر محیطی چنین

  است. واجب مسلمانی مرد و زن هر بر علم طلب

دانـش برداشـت، از    و علم کسب را در راه مکانی زمانی و تمدن اسالمی محدودیت

دار،  این نظر که در مدرسه نبوي همه اقشار مردم از جمله کهنسال، نوجوان، فقیر، سرمایه

بـه فراگیـري علـم     هاي متفاوت تناسب علمی و استعداد رؤساي قبایل مختلف با حد و

). این عمل، نمونـه بـارز راهبـرد تمـدن     158ق، ص1426ر.ك: ندوي، (مشغول بودند 

علمـی اسـت. احادیـث     جمعیتهـاي  در برتـري دادن  حضرت آن عملی سیره و اسالمی

 سـرعت  و همـت  بـا  مسـلمانان  تا سبب شد آموزيتأکید علم زیادي درباره تشویق و

 و تمـدنها  تـرین  باشـکوه  یکـی از  و روي آورنـد  و فراگیـري علـم   به جستجو نظیر بی

توان از آن به عنوان یک  می ؛ کهرا تا به امروز به وجود آورند تاریخ بشریت فرهنگهاي

  یز مفید یاد کرد.آم مسالمتراهبرد در راستاي همزیستی 

نظیر شد. تمدن در باب علـم،   سبب این شکوفایی بی علم نبوي بر سیره تأثیرگذاري

بیت علمی اساتید خود رشد کردنـد، از  مدیون دانشمندان و عقالیی است که به وسیله تر

این جهت صحابه که داراي استعدادهاي درخشانی بودند، این تمدن را با الگو از سیرت 
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نبوي رقم زدند تا جایی که اهتمام به این امر سبب رشد دانشمندان مسـلمان شـد و تـا    

د اساسی در راهبر اگر تمدن اسالمی بودند. خورده با قرنها غیرمسلمانان مدیون علم گره

این زمینه وجود نداشت، هرگز ارتباط محکم علمی در بین جوامع عربی و غربی برقرار 

آمـد. در   است، به وجـود نمـی   یزآم مسالمتشد و ارتباط علمی که سبب همزیستی  نمی

نباید بـه   يا باید به این نکته توجه داشت که تعلیم و تربیت در هر جامعهآخر این بحث 

باشند، بلکه نظـام تعلـیم و    بهره یو دیگران از آن بباشد داشته قشري خاص اختصاص 

مند  اندازه استعداد و توانایی خود، بتواند از آن بهره تربیت باید چنان باشد که هر کس به

  .شود

  . اخالق4- 5

َك « یی خـوش و  خـو  و خلـق تو را  کهی راست بهو «)؛ 4، قلم( »َعظِيمٍ  ُخُلٍق  َلَعىل َوإِنَّ

  ».نظیر است بی

 بـه وجـود  شـخص   انفعاالت و  فعل لهیوس بهاساس اخالق همان احساسی است که 

ي تمدن اسالمی است هنگامی که در راستاي ها مؤلفه. اخالق اسالمی که یکی از دیآ یم

یز به کار گرفته شود، سرشتی متمایز و جدا از مصـلحت موقـت و   آم مسالمتهمزیستی 

هم رسیدن به یک جامعـه انسـانی    اسالم کند. در واقع هدف هاي شخصی پیدا میعالقه

باشند و هر فردي احساس آرامـش و   به دور یاخالق لیرذااست که افراد آن جامعه از 

مطالعـه در  ). 89ص، 1جق، 1433ملوح،  حمید و ابن ر.ك: ابنباشد (طیب خاطر داشته 

رد، تـا  دا در جامعه اسالمی واالییاهمیت  و ویژگی اخالق،که  دهد یکالم الهی، نشان م

ـ ن پیـامبر  کند. یز توصیه میآم مسالمتجایی که مسلمانان را به برخورد صحیح و   زی

ِ  َرُسولِ  ِيف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقْد : «مطابق آیه کریمه ، نمونه عینـی و  )21 ،حزاب(ا »َحَسنَةٌ  ُأْسَوةٌ  اربكا

مـاز در  . براي مثال هنگامی که یک اعرابی در موقـع ن آن نظام اخالقی است افتهی تیترب

کند و ایـن اخـالق کریمانـه     با نرمخویی با وي رفتار می کند، پیامبر مسجد ادرار می
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 شود یا هنگام اسیر شدن تعدادي از مشرکان، ایشـان بـه   وي، سبب اسالم آن اعرابی می

 بـا  قـدر آن کنند، تا جایی که آنـان  رفتار خوبی به آنها با کند کهمی سفارش یاران خود

 نـان  اسرا جنگـی  به خوردند، می خرما اگر خودشان که کردندمی فتارر نیکی به اسیران

فـراوان بـود (مبـارکپوري،     خرمـا  و کمیـاب  زمـان  آن در نـان  کـه  در حالی دادند،می

  ).333ش، ص1382

دامنه تعالیم اخالقی  اینکه نکته اول: توجه به دو نکته الزم و ضروري استدر اینجا 

همه تعالیم عمیق  که حتی ارائه فهرست کاملی از آن در اسالم چنان وسیع و پهناور است

و  پیـامبر جانبه کاري بس دشوار است. نگاهی گذرا بـه روایـات مانـدگار از     و همه

و  نیتر کی، بارنیتر قیعم .ها دارد تعلیمات اخالقی ایشان، نشان از گستردگی این آموزه

بـا   آمیـز مسـلمان   و همزیسـتی مسـالمت   ترین نکات در تربیت روحی و اخالقی ظریف

عملی بـراي   يو فرمولها شده انیدر قالب جمالت ساده و کوتاه بیکدیگر و دیگران را 

ـ تعلیمـات اخالقـی پ   اینکه نکته دوم .سازندگی معنوي ارائه گردیده است کـه   امبری

برگرفته از قرآن کریم است، چنان است که هر کس در هر مرتبه از مراتب کمال فکـري  

اگرچـه   ،منـد شـود   از آن بهره تواند یتناسب ظرفیت درك خود، م به و معنوي که باشد،

 اربسـی  ،بهره خواص و صاحبان علم و معرفت از آن دریاي بیکـران معـارف و حقـایق   

بـا نهادینـه کـردن اصـول و     ). ایشان 193صش، 1367 سادات،( است تر یبیشتر و عال

) و ارائـه الگوهـا و   انیرمسـلم غ(چه مسلمان و چـه  مردم  عامه موازین اخالقی در بین

، هـا  شهیهاي اخالق پژوهش، اخالق نقد و شیوه مواجهه با اندهنیزم عملی در يها اسوه

اخالق معیشت، اخالق معاشرت، اخالق جنسی، اخالق سیاست و زمامـداري و اخـالق   

ایـن راهبـرد را    ؛ کهآورد یفراهم مرا الزم براي پیدایش تمدنی عظیم  يها نهیزم ،گفتگو

ش، 1385موفـق،   عروتـی (ر.ك:  آمیـز بـه کـار گرفـت     در همزیستی مسالمت توان می

 ).38ص
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 )قرابت معناي فرهنگ و تمدن اسالمی. فرهنگ (5- 5

ـ   يجا تمدن با واژه فرهنگ قرابت دارد و گاهی این دو به یکل طور به کـار  ه هـم ب

شـود.   شود که معناي دیگري در آن مشاهده مـی   کدام طوري استعمال می روند یا هر  می

گیرند، بایـد فـرق ایـن دو را شـناخت. تمـدن        این دو در مقابل هم قرار می ی کههنگام

 بـا  ،آیـد   اما آنجا که پاي معنا به میان مـی  ،بیشتر به ظواهر زندگی اجتماعی توجه دارد

هم هستند، جـدا   چون در زندگی اجتماعی اغلب این دو با .کند  فرهنگ ارتباط پیدا می

گـوییم تمـدن     ز حیثیت معنوي آن مشکل اسـت. پـس وقتـی مـی    کردن حیثیت مادي ا

، بنـاب  یـد جد(اسـت   اسـالم  یعنی آن ویژگیهاي زندگی اجتماعی که متـأثر از    ؛اسالمی

  ).408ش، ص1390

تمدن تشکل هماهنگ : «کند میتعریف  گونه اینرا » تمدن«جعفري  محمدتقیعالمه 

در همـه ابعـاد مثبـت     انسـانها پیشبرد اهداف مادي و معنوي  در حیات معقول با انسانها

روابط عادالنـه و اشـتراك   ). طبق این تعریف، 161، ص5ش، ج1359(جعفري، » است

 ی،اسالم تمدن آمیز است که همان اصل همزیستی مسالمتجامعه  گروههايهمه افراد و 

کـه   نبـوي،  بدهد. در این میان سـیره  آن به فرهنگی مستقل هویت است توانسته تاکنون

بـه ایـن    اسـت،  زندگی شیوه شود، آموزگار یاد می از آنامروزه به عنوان تمدن اسالمی 

داد و  دیگـران از جملـه   شیوه برخورد و رعایت حقـوق  به نسبت آن، تعالیم در دلیل که

 انضباط، و بخش سیاست، نظم طالق، یا در نزل، ازدواج وم تدبیر معاشرت، آداب ستد،

دارد. اگر از تمدن اسـالمی در   فراوانی هاي صنعت و ... نمونه علم و حکومت، مدیریت،

و مثمر ثمر  کارآمدیز استفاده شود، قطعاً در هر برهه زمانی آم مسالمتراستاي همزیستی 

  نجات خواهد داد. خواهد بود و دنیاي کنونی را از دودستگی و اختالف

  یشناخت انسان. 6- 5

یند استقرار نظام اجتماعی و تمدن اسالمی از سوي رسول مکرم اسالم ابا دقت در فر

شود که آنان اقدامات خود را طی روند و فرایندي دقیق و  و پیشوایان دینی مالحظه می
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بـه اجـرا    روحـی، روانـی)  ( یشـناخت  مطابق اقتضائات محیطـی و انسـان   ،شده حساب

ـ ا درآوردند. رسول مکرم اسالم، دین خود را ادامه مسیر انبیاء سـلف خواندنـد و از    نی

  ).10صش، 1391(خیري،  کار خود را آغاز کردند ،با پشتوانه روحی و روانی جهت

یک دعوتگر و نماینده الهی، شناخت روح و روان، خصـلتها،   عنوانه باولین اقدام ایشان 

ان بود تا با شناخت کامل بتواند مسیر خویش را بپیمایـد  و همزیستی با دیگر معاشرت آداب

و روان روح  ملیتهـا و نژادهـاي گونـاگون بـا     افرادي بـا  رو نیا ازمقصود برسد.  به منزلو 

نقـش بزرگـی را ایفـا    در بنا نهادن و اعتالي ایـن تمـدن    یزآم مسالمتمتفاوت، با همزیستی 

وضع سیاسی انسجام یافته نیست، بلکه اراده ، یک آورد یرا پدید م و تمدن آنچه امت کردند.

 آنچـه در قـرآن بـه    یـژه و که در پرتو قواعد اخالقی ـ به  يا هم است، آن هم اراده زندگی با

 توفیق پیـامبر اکـرم  . ارچوب روابط اجتماعی ترسیم گردیده ـ پدید آمده است هعنوان چ

 ,Encyclopaedia Universalis, Vol.9( سـازي از شـگفتیهاي تـاریخ اسـت    در امت

P.147( در صلح حدیبیه هنگامی که سهل بـن عمـرو بـه     .که اعجاب همگان را برانگیخت

رود، ایشـان طبـق شـناخت     مـی  عنوان آخرین مذاکره کننده صلح به دیدار پیامبر اکـرم 

نمایـد. در جـایی    بینی انعقاد صلح را میروحی و خاصیت اسمی که بر وي نهاده بودند، پیش

بوسـید،  را مـی  ، امـام حسـن  بیند رسـول خـدا   ابس هنگامی که میدیگر اقرع بن ح

فرمایـد:   ام. ایشـان مـی  یک از آنان را تا به حال نبوسـیده گوید: من ده فرزند دارم و هیچ می

). بنابراین 2318ق، ح1419(مسلم، » گیردکسی که رحم نداشته باشد، مورد رحم قرار نمی«

نسبت به افراد تحت تکفل خویش مسـئول هسـتند،   یک نظام یا دولت و یا حتی پدرانی که 

خویش به تربیت، اصالح، واکـنش،   اطالعاتباید روح و روان افراد را بشناسند، تا با میزان 

 کنش، وضع و اجراي قوانین بپردازند.

  . تربیت7- 5

ی با یتربیت انسانها هفراوانی قائل بود و ب تیاهمبراي تعلیم و تربیت افراد  پیامبر

که بتوانند با چیـره شـدن بـر     خالقشناس، تأثیرگذار، توانمند و  الهی، مسئولیتاندیشه 
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کـرد. تعیـین افـرادي در     الهی را تجربه کنند، توصیه می یتیمدنمحیطی و مادي،  عوامل

ـ اثابـن ؛ 171ص، 1ق، ج1410 ،سـعد ابـن  :تعلیم و تربیت دینی (ر.ك ، 2ق، ج1399، ری

، تـا  بی یعقوبی، :(ر.ك تیریمدات سیاسی و در فنون نظامی و جنگی، در مناسب) 96ص

در سـیره نبـوي اسـت.     یـی گراتخصصو جایگاه  تیاهمهایی از  نمونه )،387ص، 1ج

بـه بـاال بـراي     20و انتخاب افراد بـا سـنین    تیریمدگرایی در  همچنین توجه به جوان

فرماندهی نظـامی و پسـتهاي کلیـدي     )،83ص، 4جش، 1363هشام،  ابن :امارت (ر.ك

د. براي واژه تربیت و مثمر ثمر بودن این اصل در اندیشه نبوي دار تیاهم، نشان از دیگر

کافی است. او که از بدو تولد تـا آخـرین    آن مثال زدن شخصی مانند حضرت علی

  ). 23ق، ص1416دوشادوش وي بود (ر.ك: الحسنی،  لحظات وداع با پیامبر

نبایـد بـه    يا تربیـت در هـر جامعـه    اصوالً باید به این نکته توجه داشت که تعلیم و

باشند، بلکه نظام تعلیم و تربیـت   بهره یقشري خاص اختصاص داشته و دیگران از آن ب

 دمند شـو  اندازه استعداد و توانایی خود، بتواند از آن بهره باید چنان باشد که هر کس به

 اي کـه از تربیـت و اخـالق خـالی باشـد، هرگـز       ). جامعه194ش، ص1367 سادات،(

آمیز را تجربه نخواهند کرد، پـس مصـلحان و معلمـان در جامعـه و      همزیستی مسالمت

توجه داشته باشند تـا   دروازه ورود به جامعه)، بر تعلیم و تربیتخانه (والدین در محیط 

  یز، تحمل و رعایت حقوق دیگران نهادینه شود.آم مسالمتهمزیستی 

براي اصـل همزیسـتی    ه تمدنهاهاي مشترك میان هم مؤلفهراهبردها و افزون بر 

مـداري،   تمـدن اسـالمی از ویژگیهـایی هماننـد خـدامحوري، حـق      آمیـز،   مسالمت

است؛  بوده و و مانند آن، برخوردار  گستري، حاکمیت اخالق و کرامت انسانی عدالت

آمیـز   این ایدئولوژي اسالمی همان راهبرد اساسی براي ایجاد همزیستی مسـالمت  و

  خواهد بود.
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  یريگنتیجه

را به خوبی در نظر آوریـم و   آن اگر ماهیت و ابعاد تمدن دینی و ظرفیتهاي حاصل از

ستیزان پاك کنیم، آنگاه بـه روشـنی بـه     اساس و نگاههاي منفی دین ذهن را از شبهات بی

 نقش مهم و عمیق تمدن اسالمی با ظرفیتها و پتانسیلهاي موجود اجتماعی، رفتار اجتماعی

الملـل، فرهنـگ و تعلـیم و تربیـت بـر اسـاس        یاست و روابط بـین و روابط اجتماعی، س

یز را در جامعه مشاهده خواهیم کرد. تمدن اسالمی که از سیره پیامبر آم مسالمتهمزیستی 

الگو گرفته مانند فقه پویا و در مسائل متعدد با توجه به ظرفیتهاي موجود زنـده،   اکرم

  اسب براي تمام جهان خواهد بود.قابل تأسی و الگوبرداري و ارائه راهبرد من

با این وسعت اگر دین را شیوه زندگی، سیرت داراي نظام ارزشی، حقوقی، تربیتی و 

بخش بدانیم، آنگاه هرگز جایی بـراي انکـار نقـش دیـن و تمـدن در       بینی معرفت جهان

جامعه وجود نخواهد داشت. دین داراي کارکردهاي متنوع و متعـدد معرفتـی، سیاسـی،    

ي، فرهنگی و تربیتی خواهد بود و در جنگ و صلح، تعلیم و تربیـت، اخـالق و   اقتصاد

آمیز حضـور و رسـوخ    گونه و همزیستی مسالمت فرهنگ جامعه کامالً به صورت تحمل

  خواهد داشت.

باید با توجه بـه   از سیره پیامبر اکرم آمیز بودن مسالمت يراستاراهبرد نوین در 

ـ ای که بالفعل تمام ستین نیا يبه معنا نجام گیرد وظرفیتهاي موجود در سیره نبوي ا  نی

، بلکه با تعمق و اندیشیدن و مطالعه و وجود دارد امبریپ رهیدر س ها و راهبرد الگوها

گونـه مسـائل، ظرفیتهـاي     هاي تاریخی و عملکرد آن حضـرت در ایـن   کنکاش رویداد

ـ     موجود را دریابیم و به عنوان راهبرد راي تحقـق همزیسـتی   هاي نـوین تمـدن اسـالم ب

  یز به کار گیریم.آم مسالمت
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