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بررسی رویکرد مسیحیت نسبت به مفهوم صلح

با نگاهی بر نهج البالغه

مجت�ب خندان1

چکیده

انســان همــواره بــر مبنــای عقــل و فطرتــش بــه صلــح مــی اندیشــیده اســت. ادیــان الهــی 

 بــوده انــد. همــان طــور 
گ

یــت بــه صلحــی پایــدار و همیشــی ن همــواره در �پ رســیدن ب�ش نــ�ی

ن اســت. بــرریس  ن چنــ�ی کــه اســالم نــاب پیــام آور صلــح و محبــت اســت، مســیحیت نــاب نــ�ی

ن الهــی )یهودیــت، مســیحیت و اســالم(  وان ســه آئــ�ی و مقایســه کتــب آســما�ن و عملکــرد پــ�ی

ان آن هــا، پیــام آوران صلــح و رحمــت بــوده انــد، ویل در میــان  روشــن مــی ســازد گرچــه پیامــ�ب

، طــوال�ن و �پ در �پ بــوده  وان آن هــا در طــول تاریــخ شــاهد وقــوع جنــگ هــای خــو�ن پــ�ی

وان مذاهــب  وان ایــن دیــن در رفتــار بــا پــ�ی ایــم. لــذا در ایــن نوشــتار نقــش مســیحیت و پــ�ی

ن مســیحیت نشــان مــی  ن الملــل در آئــ�ی د. بــرریس روابــط بــ�ی دیگــر مــورد تحلیــل قــرار مــی گــ�ی

یعــت مســیح بــوده  یعــت الهــی حــق، همــان رسش ــد کــه رسش ــان همــواره معتقدن دهــد کــه آن

ن بینــیسش روشــن  ــا چنــ�ی ــود و ب ــد ب ــه جــز مســیحیان هیــچ گروهــی اهــل نجــات نخواهن و ب

ــا ملــت هــای غــ�ی مســیحی روابــط دوســتانه داشــته  اســت کــه آن هــا نمــی توانســته انــد ب

1 دکترای کالم و ادیان، استاد حوزه و دانشگاه
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باشــند. نکتــه قابــل توجــه دیگــر، برتــری جــو�ی و نــژاد پرســ�ت مســیحیان اســت چنــان چــه 

در آیــا�ت از قــرآن کریــم بــه ایــن مســأله اشــاره شــده اســت. از جملــه آن جــا کــه ادعــا مــی 

. مســیحیان، همــه انســان هــا را موظــف بــه عمــل بــر اســاس  کننــد مــا فرزنــدان خــدا هســ�ت

عهــد جدیــد مــی داننــد و همــه مخالفــان را دشــمن خــدا مــی داننــد و در صــورت رســیدن 

ت مســیح )ع( آن  ــد. از نظــر حــرصن ــوده ان ــل نب ــان قائ ــرای آن ــن حقــو�ت ب ی ــه قــدرت، کم�ت ب

ــه ایشــان نســبت داده شــده اســت، احســان و محبــت بایــد  چنــان کــه در متــون موجــود ب

ن بشــود بــا ایــن حــال، حــوادث تاریخــی مســیحیت بیانگــر ایــن نکتــه اســت  شــامل دشــمنان نــ�ی

ــه  ــر محبــت و دوســ�ت نســبت ب ت مســیح )ع( مبــ�ن ب ــه دســتور حــرصن ــان هیــچ گاه ب کــه آن

همــه،ک حــ�ت دشــمنان عمــل نکــره انــد. 

واژگان کلیدی: صلح، مسیحیت، انجیل
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مقدمه 

ــن، و  ــش دی ــان، نق ــوزه ادی ــل و ح ن المل ــ�ی ــوق ب ــوزه حق ــم در ح ــث مه ــی از مباح ی

ــی  ــر م ــب دیگ وان مذاه ــ�ی ــا پ ــار ب ــل و رفت ــان در تعام ــم جه ــان مه ــش ادی ــوص نق بخص

باشــد. روابــط انســان هــا بــا یکدیگــر زمــا�ن مــی توانــد از آســیب پذیــری مصــون بمانــد کــه بــر 

اســاس مــالک هــای منطقــی، معقــول و عادالنــه تنظیــم شــده باشــد و مکتــ�ب کــه عادالنــه 

تریــن مــالک هــا را بــرای تنظیــم روابــط انســان هــا ارائــه دهــد، موفــق تریــن و ســازنده تریــن 

مکتــب بــه شــمار مــی رود.

ن صلــح طلــب بــودن مســیحیت در متــون مقــدس و ســپس  در ایــن نوشــتار، ابتــدا بــه تبیــ�ی

وان مذاهــب  وان ایــن دیــن در برخــورد بــا پــ�ی رفتــار صلــح طلبانــه یــا جنــگ طلبانــه بــودن  پــ�ی

، ایــن عــده همــواره در  ــه کا�ن د. بــر اســاس شــواهد و ادّل دیگــر مــورد تحلیــل قــرار مــی گــ�ی

وان مذاهــب دیگــر مثــل مســلمانان  طــول تاریــخ برتــری جــو�ی و نژادپرســ�ت را نســبت بــه پــ�ی

 ، ــ�ی ــه تکف ــود ب ــیحی خ ــان مس ــه همنوع ــبت ب ــ�ت نس ــد و ح ــی نمودن ــال م ــان اعم و یهودی

شــکنجه، قتــل و آدم ســوزی متوســل مــی شــدند کــه محکمــه هــای تفتیــش عقایــد، شــاهدی 

بــر ایــن مدعاســت.

انصــاف ایــن اســت کــه ادیــان آســما�ن و از جملــه دیــن مســیحیت، ظلــم و ســتم 

راه مســیحیت، خــون  اســم مســیحیت، و در  بــه  ایــن وجــود،  بــا  ندارنــد.  قبــول  را 

بلکــه قــارّه اروپــا کــه مقــّر مســیحیت  تاریــخ ریختــه شــده اســت.  هــای زیــادی در 

محســوب مــی شــود در طــی هــزار ســاله اخــ�ی مرکــزی بــرای جنــگ و خــون ریــزی 

بــوده اســت. آیــا مــی تــوان گفــت: کــه صلــح و همزیســ�ت در دیــن مســیحیت، یــک 

اســت؟ اســتوار  صلــح  و  محبــت  اســاس  بــر  مســیحیت  یــا  اســت  واقعــی   حقیقــت 
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توصیه مسیحیت به صلح 

ــا  ــح ب ــدار، صل ــح پای ــای صل ــت. مبن ــح اس ــا صل ــت ب ــس اصال ــیحیت ارتدک ــر مس از نظ

ن  ن اســت. کــیس کــه بــا خــدای خــود آشــ�ت کنــد، بــا خویشــ�ت خداســت. روح ادیــان الهــی همــ�ی

ــا   اســت و حــ�ت ب
گ

ــق و آشــ�ت همیشــی ــح مطل ــا جهــان هســ�ت در صل یــت و ب ــا کل ب�ش و ب

ــو و  ــو حکمــت و موعظــه نیک ــه در پرت ــدارد، و می کوشــد ک ــگ ن ن رس جن ــ�ی دشــمنان خــود ن

 همــگان را بــر پایــه عــدل و احســان 
گ

جــدال احســن عــداوت را بــه محبــت تبدیــل کنــد و زنــد�

ــه  ــداران ب ــه برخــی از دین ــگ افروزی هــا�ی ک ــا جن ــن نوشــتار، مــالک م اســتوار ســازد. در ای

نــام دیــن مرتکــب شــده اند، نیســت؛ بلکــه مــالک، متــون اصــیل مســیحیت یعــ�ن »انجیــل« 

ن اســت. عمــوم ادیــان  ن همــ�ی و اعتقــادات مســیحیت ارتدکــس اســت. مقتضــای عقالنیــت نــ�ی

آســما�ن و انبیــاء الهــی بــرای ایجــاد صلــح و امنیــت در دنیــا و همــوار کــردن مســ�ی ســعادت 

و کمــال انســان ها برانگیختــه شــدند و هرکــدام در زمــان خــود بــه ایــن رســالت مهــم عمــل 

کردنــد کــه کامل تریــن و جامع تریــن مرحلــه عمــل بــه ایــن رســالت بــا وجــود مقــدس خاتــم 

ن اســالم کامــل بــه منصــه ظهــور رســید. امــروز  ت محمــد)ص( و دیــن مبــ�ی ان حــرصن پیامــ�ب

ــگ طــرف اســت  ــا خشــونت و جن ــه ب ــل و بهان ــه هــر دلی ــره خــا� ب ــن ک ــ�ش در رسارس ای ب

ــه  ــایل ک ــت در ح ــت اس ــن وضعی ــت از ای ــرون رف ــرای ب ــکاری ب ــل و راه ــال راه ح ــه دنب و ب

ن از هرنــوع خشــونت دعــوت کرده انــد.  تمــام انبیــاء الهــی مــا را بــه صلــح و ســازش و پرهــ�ی

ــم: در  ــاره می کنی ــاره اش ــن ب ــیحیت در ای ــراوان مس ــات ف ــه ای از سفارش ــه گوش ــه ب در ادام

ت عیــیس بــن  کتــاب تحف العقــول در بخــش ســخنان بــزرگان دیــ�ن دو جملــه زیبــا از حــرصن

مریــم)ع( نقــل شــده کــه فرمودنــد: "خوشــا بــر مهــرورزان بــه یکدیگــر! همانان  انــد کــه بــه روز 

ن می فرماینــد: "خوشــا بــر ســازش  دهندگان  ت هــم چنــ�ی ، رحمــت شــوند." آن حــرصن ن رســتاخ�ی

ــف  ــعبه، تح ــن ش ، اب ــّرا�ن ــد." )ح ن مقّربان ان ــتاخ�ی ــه روز رس ــه ب ــد ک ــردم! همانان  ان ــان م می

ــول، ص44( العق
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مسیحّیت، جنگ یا صلح؟

ــا  ــه ب ــر آن داشــت ک ، دشــمنانش را ب ــن اســالم در دهــه هــای اخــ�ی ــع دی ش رسی گســ�ت

و تمــام تــوان خــود را بــه کار گرفتــه  حربــه هــای مختلــف، مانــع از توســعه آن شــوند، از ایــ�ن

و ســعی کــرده انــد از ســو�ی چهــره ای خشــن و جنــگ طلــب از آن بــه جهانیــان معــر�ن نماینــد 

ــرریس  ــد. ب ــب و مهــر ورز معــر�ن نماین ــح طل ــان خــود را صل و از ســوی دیگــر، خــود و ادی

وان دیــن مســیحیت و اســالم، روشــن مــی ســازد  و مقایســه ی کتــب آســما�ن و عملکــرد پــ�ی

وان آنــان، کتــب  ت عیــیس)ع( پیــام آور صلــح و رحمــت بــوده انــد؛ ویل پــ�ی کــه گرچــه حــرصن

مقــدس خــود را تحریــف کــرده انــد. مثــال تعالیــم مســیحیت گرچــه بــه دیــن صلــح، مشــهور 

، طــوال�ن و �پ در �پ از  اســت؛ ویل همــواره تاریــخ مســیحیت، شــاهد وقــوع جنــگ هــای خــو�ن

ن اســالم و کتــاب مقــدس مســلمانان یعــ�ن  ســوی آنــان بــوده اســت. در مقابــل آن دیــن مبــ�ی

ی بــا یکدیگــر را منــع کــرده و جهــاد بــا دشــمن را بــر پایــه دفــاع  قــرآن، همــواره جنــگ و درگــ�ی

ایــط خــاص خــود جایــز دانســته  ک و آن هــم بــا رسش ن بــردن رسش و مقابلــه بــا کافــران و یــا از بــ�ی

اســت و در مقابــل، مبنــا را بــر اصــل صلــح و همزیســ�ت بــا یکدیگــر قــرار داده و راه هــای 

ن مســیحیت داشــته و بــا دیــدگاه  بســط آن را ذکــر کــرده اســت. اکنــون  نگاهــی گــذرا بــه آئــ�ی

وان آن در ادوار  ــ�ی ــیحیت و پ ن مس ــ�ی ــه آئ ــر کارنام ــروری ب ــنا شــده و م ــه آش ــن زمین آن در ای

مختلــف خواهیــم داشــت.

دعــوت مســیح )ع(، دعــوت صلــح و ســلم و بلکــه تســلیم مطلــق در برابــر هرگونــه ظلــم 

و تعــدی و تجــاوز بــود. چنــان کــه او بنابــر روایــت اناجیــل موجــود ،در مقــام تعلیــم بــه 

حواریــون خــود مــی گفــت :» شــنیده ایــد کــه گفتــه شــده اســت کــه چشــمی عــوض چشــمی و 

یــر مقاومــت مکنیــد بلکــه هــر  دنــدا�ن بــدل دنــدا�ن ،لیکــن مــن بــه شــما مــی گویــم کــه بــا رسش

کــس کــه بــه رخســاره راســت تــو طپانچــه زنــد رخســاره دیگــر خــود را بــه ســوی او بگــردان و 

اهنــت را اخــذ نمایــد، قبایــت را  اگــر کــیس بخواهــد کــه بــر تــو اّدعــا نمایــد و خواهــد کــه پ�ی
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ن یــک میــل راه مجبــور نمایــد دو میــل  ن از بهــر وی تــرک کــن و هــر کــس کــه تــو را بــه رفــ�ت نــ�ی

ن در ادامــه آن مــی گویــد:  ، بــاب 5 ، ص42-38( و نــ�ی بــا وی ســاعی بــاش ...« )انجیــل مــ�ت

»شــنیده ایــد کــه گفتــه شــده اســت دوســت خویــش را محبــت کــن و دشــمن خویــش را بــه 

بغــض نمــا ،لیکــن مــن بــه شــما مــی گویم کــه اعــداء خــود را دوســت بداریــد و از بــرای آن ها 

کــه بــر شــما لعــن مــی کننــد برکــت طلبیــد و بــا آن کــه شــما را عــداوت مــی نماینــد احســاس 

ــد...«  ــد دعــا کنی ــد و زحمــت مــی نماین ــد و ز بهــر آن هــا کــه شــما را فحــش مــی دهن کنی

ی جــز تشــویق ســتمکاران  ن ــن روش چــ�ی ــاب 5، ص 45-43( در حقیقــت ای ، ب ــل، مــ�ت )انجی

بــه آزار و زیــان اهــل تقــوی و صــالح نیســت، زیــرا رسان یهــود بــه مجــرد ایــن کــه فهمیدنــد 

وانــش بــدی را بــه بــدی و تعــدی را بــه تعــدی مقابلــه نمــی کننــد، در آزردن  کــه مســیح و پ�ی

ایشــان بــر یکدیگــر ســبقت مــی گرفتنــد. شــک نیســت کــه خــدا بنــا بــر حکمــ�ت اراده کــرده 

اســت تــا مســیح در ایــن طریــق گام بــردارد و منــادی دعــوت تســلیم باشــد و ایــن آزمایــش 

�ب ســابقه را در کارگاه حیــات اجــرا کنــد. )بالغــی، تأمــالت کالمــی و مســائل روز، ص 16-17( 

از ســوی دیگــر دیــن مســیح اوال فقــط بــه آداب و اخــالق نظــر داشــته و دربــاره معامــالت و 

یــن عنایــ�ت نکــرده اســت . ثانیــا مســیحیت در محیطــی   کوچک�ت
گ

ن زنــد� نظــام حکومــت و آئــ�ی

ــه آن خــودداری  ــوط ب ــرای حکومــت و معامــالت و دســتورهای مرب ــه در آن ب ظاهــر شــد ک

یــع نمــی  کرد.پــس علــت ایــن کــه در طریقــه مســیح ،جــز اصــول اخــال�ت مــوردی بــرای ت�ش

ــن نیســت   از شــئون دی
گ

ــد� ــرای آن اســت کــه نظامــات اجتماعــی و دســتور زن ــه ب یابیــم ،ن

ن مســتقر بــود و  ن و قوانــ�ی ،بلکــه بــرای آن اســت کــه در آن روزگار حکومــت مقتــدری بــا آئــ�ی

دیــن مســیح موجــ�ب بــرای وضــع قانــون نداشــت بــه عــالوه مســیح در رسزمیــ�ن پیــدا شــد 

ــود.  ــدور  نب ــ�ت مت ــان دول ــا چن ــادن ب ــر آن حکمــروا و قــدرت در افت ــه ای ب ــت بیگان ــه دول ک

)العقــاد، ص 45-44(  امــا خــود مســیح در اواخــر ایــام زندگیــش تغیــ�ی موضــع داده و حــق 

حواریــون و اتبــاع خــود را در حیــات و دفــاع از جــان خــود الزم دانســته و مســیح در آخریــن 

ن  مالقــات بــا شــاگردانش گفــت: »تصــور ننمائیــد کــه مــن بــه جهــت نهــادن صلــح بــر زمــ�ی
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. زیــرا کــه بــه جهــت  آمــده ام ،بــه جهــت صلــح نیامــده ام بلکــه بــه جهــت نهــادن شمشــ�ی

تفرقــه پــ� از پــدر و دخــ�ت از مــادر و عــروس از مــادر شــوهر خــود آمــده ام و دشــمنان 

شــخص اهــل خانــه اوینــد، هــر آن کــو پــدر یــا مــادر را زیــاده از مــن دوســت دارد مســتحق 

، بــاب 10، جملــه 37-34( واقعیــت ایــن اســت کــه مســیحیت  مــن نیســت ...« )انجیــل مــ�ت

 بــدل گردیــد، شمشــ�ی بــه دســت گرفــت تــا 
گ

اطــوری بــزر� از لحظــه ای کــه بــه تمــدن و ام�پ

بدیــن وســیله قــادر بــه ادامــه حیــات باشــد و پابرجــا بمانــد و بنابرایــن جنگجویــان مســیحی 

در میــدان هــای کارزار بــه هیــچ وجــه نــرم دل تــر و بلندنظرتــر از حریفــان مســلمان خــود 

نبودنــد. و جالــب اســت پاســخ غــرب در برابــر نرمخــو�ئ و بردبــاری مســلمانان ،جــز کشــتار �ب 

ن  رحمانــه نبــوده اســت. در تاریــخ مــی خوانیــم :»... بــا وجــود ارفــاق و تســاهیل کــه مســلم�ی

در اســپانیا و بعــین از ممالــک مفتوحــه روا مــی داشــتند ،پــس از چنــد قــرن در اثــر عنــاد 

و تعصــب کشــیش هــا و تحریــک افــکار مــیل و نــژادی ،جنجــال و مخالفــت شــدیدی علیــه 

ن در اســپانیا بــه وقــوع پیوســت و پیشــوایان دیــن، بــه قتــل پــ�ی و جــوان و مــرد و زن  مســلم�ی

مســلمان فتــوا دادنــد. تــا ایــن کــه فیلیــپ دوم بــه فرمــان پــاپ، بــه وضعــی ناهنجــار فرمــان 

ن موفــق بــه  ن اســپانیا صــادر نمــود. لیکــن قبــل از آن کــه مســلم�ی ن را از رسزمــ�ی اخــراج مســلم�ی

فــرار شــوند ســه چهــارم آن هــا بــه حکــم کلیســا در خــاک و خــون غلطیدنــد و کســا�ن کــه 

ــا هــول و هــراس از خطــر مــرگ نجــات دادنــد بعدهــا بــه دســتور محکمــه  جــان خــود را ب

ــداری  ــپ در دوران زمام ــد از فیلی ــدند. بع ــدام ش ــه اع ــوم ب  محک
گ

ــی ــد جمل ــش عقای تفتی

ــد. در  ــی کردن ــراوان زیســت م ــت ف ن در فشــار و محدودی ــد شــارل پنجــم ،مســلم�ی فردینان

طــول ایــن مــدت قریــب ســه میلیــون مســلمان از دم تیــغ تعصــب و جاهلیــت گذشــتند ...« 

ــن  ــوی در ای ــتاولوبون فرانس ن  گوس ــ�ی ــی، ج2، ص15( و ن ــوالت اجتماع ــخ تح ــدی، تاری )راون

ان  زمینــه مــی گویــد: »شــاید تــا کنــون هیــچ یــک از �ب رحــم تریــن و وحــیسش تریــن کشــور گــ�ی

ــتاولوبون،  ــند.« )گوس ــرده باش ــی نک ــل عام ــه قت ن لک
ــ�ی ــه چن ــوده ب ــود را آل ــن خ ــم، دام عال

ن اســپانیا و آناتــویل تقریبــا همزمــان بــه  چارلــز مــاری، جهــان نــا متــوازن، ص 199( دو رسزمــ�ی
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ن درآمــد، بــا ایــن تفــاوت کــه مســیحیان پــس از تــرصف اســپانیا،  تــرصف مســیحیان و مســلم�ی

ــه  ــا�ت نگذاشــتند .حــال آن ک ــک مســلمان ب ــام نمــوده و حــ�ت ی ــل ع ــه مســلمانان را قت هم

ت مســیح مبــ�ش  ــه اســت. گرچــه خــود حــرصن ــوز ترکی ــل ،مقــر کلیســا ارتدوکــس هن در مقاب

صلــح و مهربــا�ن بــود اّمــا دنیــای مســیحیت در کار جنــگ بــا غــ�ی مســیحیان بــه کشــتارهای 

ــتار و  ــ�ب و کش ــای صلی ــگ ه ــر آن جن ــه دیگ ــت زد. نمون ــب دس ــای عجی ــتناک و کاره وحش

ن مرتکــب شــدند و ایــن اعمــال بــاز بــا  جنایــات متعــددی کــه صلبیــون در جنــگ بــا مســلم�ی

ــروت دشــمنان مــال شــما  ــود: »ث ن ب ــ�ی ــوای وی چن وع شــد. فت ــان دوم رسش ــاپ اورب ــوای پ فت

ــه  خواهــد بــود و شــما مالــک دارا�ئ آن هــا بــوده ،خزائــن و نفایــس آن هــا را مــی توانیــد ب

یــد. کســا�ن کــه مرتکــب هرگونــه معصیــت گردیــده باشــند و او قتــل و غارتگــری  غنیمــت ب�ب

ئــه خواهنــد  و ایجــاد حریــق عمــدی و ســوزاندن خانــه و ابنیــه مــردم، مجانــا و بالعــوض ت�ب

ن  وط بــر ایــن کــه وارد ایــن جنــگ مقــدس و بــا شــکوه بشــوند. کــیس کــه در رسزمــ�ی شــد مــ�ش

د ،شــهید محســوب خواهــد شــد.«  بــت مــرگ بچشــد، یــا حــ�ت در اثنــای راه بمــ�ی مقــدس ،رسش

اق، تاریــخ اصالحــات کلیســا، ص 38( ویــل دورانــت دربــاره جنایــات صلبیــون در بیــت  )ارسش

ــن واقعــه  ــن ،کــه خــودش شــاهد ای ــام اهــل آژی المقــدس مــی نویســد: »کشــیش رمــون ن

هــای بدیعــی از هــر ســو بــه چشــم مــی خــورد. گروهــی از  ن بــوده اســت مــی نویســد: »چ�ی

ــد  ــور کردن ــا مجب ــ�ی کشــتند ی ــا ت ــر را ب ــد... گروهــی دیگ ــن جــدا کردن مســلمانان را رس از ت

ــد و آن گاه  ــکنجه دادن ــن روز ش ــاره ای را چندی ــد، پ ــر افکنن ــه زی ــود را ب ــا خ ــرج ه ــه از ب ک

در آتــش ســوزانیدند . در کوچــه هــا تــوده هــا�ی از کلــه و دســت و پــای کشــتگان دیــده مــی 

شــود ...« )ویــل دورانــت، تاریــخ تمــدن، ج 4، ص 792 ( گوســتاولونون در قســمت دیگــر از 

ن مــی نویســد: »لشــکر مــا،  زبــان روبــرت )راهــب مســیحی( کــه شــخصا حضــور داشــته چنــ�ی

ــام هــا متصــل در گشــت و  یعــ�ن مجاهدیــن صلیــب در گــذر هــا و میــدان هــا و پشــت ب

حرکــت بودنــد و مثــل یــک شــ�ی مــاده ای کــه بچــه اش را ربــوده باشــند از قتــل عــام لــذت 

مــی بردنــد . اطفــال را پــاره پــاره کــرده و جــوان وپــ�ی را در یــک ردیــف از دم شمشــ�ی مــی 
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گذرانیدنــد وهیــچ متنفــیس را ابقــا نمــی نمودنــد و محــض ت�یــع در عمــل و ایــن کــه زود تــر 

فــارغ شــده باشــند چندیــن نفــر را بــه یــک ریســمان بــه دار مــی آویختنــد.« )گوســتاولونون، 

چارلــز مــاری، جهــان نامتــوازن، ص 408(  گوســتاولونون در ادامــه اظهــار مــی دارد کــه رفتــار 

صلیبیــان بــا اهــل ایــن شــهر بــه کیل مخالــف بــا آن رفتــاری بــود کــه عمــر خلیفــه اســالم در 

چنــد قــرن پیــش بــا نصــارای آنجــا نمــوده بــود. )همــان، ص 409( جالــب ایــن اســت بعــد از 

اخــراج کامــل صلیبیــون مســیحی از بیــت المقــدس توســط صــالح الدیــن ایــو�ب در ســال 1187 

ن کــرد کــه از  ی معــ�ی ن میــالدی و فتــح ایــن شــهر ،در عــوض قتــل عــام نصاری،جزیــه نــا چــ�ی

ی نمــود نمونــه هــای زیــادی از ایــن گونــه  آن هــا گرفتــه شــود و از غــارت بــه طــور کیل جلوگــ�ی

جنایــات در تاریــخ بــه وســیله غــر�ب هــا کــه رسدم دار صلــح و امنیــت و دموکــرایس در جهــان 

هســتند اتفــاق افتــاده اســت کــه ذکــر همــه مــوارد در ایــن مقالــه نمــی گنجــد.

صلح طلب بودن مسیحیت در متون مقدس

ــش از  ــا، دارای بی ــه در رسارس دنی ــت ک ــان اس ــم جه ــان مه ــی از ادی ــیحیت ی ــن مس دی

و مــی باشــد. آغــاز پیدایــش ایــن دیــن بــه دو هــزار ســال پیــش برمــی گــردد.  یــک میلیــارد پــ�ی

ت مســیح )علیــه الســالم(، مــی داننــد. بــه ایــن  الهــی، حــرصن و پیام�ب مســیحیان خــود را پــ�ی

ت مســیح)علیه  ن اطــالق مــی گــردد. آیــا�ت از قــرآن کریــم در مــورد حــرصن گــروه، »نصــارا« نــ�ی

الســالم( و مســیحیان نــازل شــده اســت.

ــد« در  ــام »عهــد جدی ــد اســت. اطــالق ن ــا عهــد جدی ــل ی ــاب مســیحیان، انجی ــام کت ن

ت مســیح )علیــه  مقابــل »عهــد قدیــم« یــا تــورات اســت؛ چــه ایــن کــه تــورات پیــش از حــرصن

ــچ  ت مســیح هی ــات حــرصن ت نوشــته شــده اســت. تعلیم ــس از حــرصن ــل پ الســالم( و انجی

ــا ادیــان دیگــر مثــل دیــن یهــود نبــود، بلکــه همــواره ایــن دیــن را تصدیــق  گاه در ضّدیــت ب

و تأییــد مــی نمــوده اســت. انجیــل )یــا خــ�ب خــوش(، کــه مســیح بــه خالیــق اعــالم داشــته، 
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ن فرســتاده و او منجــی  ت را بــرای نجــات انســان هــا بــه زمــ�ی ایــن اســت کــه خداونــد آن حــرصن

خالیــق، پــ� خــدا و مســیح موعــود انبیــای بــ�ن ارسائیــل اســت. اســاس ایــن مذهــب بــر ایــن 

ت عیــیس )علیــه الســالم( را پــ� خــدا و نجــات دهنــده مــردم دانســته و  اســت کــه حــرصن

ت عییس)علیــه الســالم( روایــات و اخبــار منقــول یهــود را انــکار  بــه آن معتقــد باشــند. حــرصن

ان مــی خوانــد و مــی فرمــود: »بــرای تکمیــل  ننمــود، خــود را طرفــدار احــکام آســما�ن و پیغمــ�ب

ــه مــردم مــی  ــرای نســخ آن.« او ماننــد ســایر انبیا)علیهــم الســالم( ب ــه ب احــکام آمــدم، ن

فهمانیــد کــه اعمــال ظاهــری مذهــب بــه انــدازه ایمــان بــه خــدا و پــا� قلــب اهمیــت نــدارد. 

هیــچ کــس پیــش از وی حــس اخــّوت و محّبــت نــوع، عفــو، فروتــ�ن و �ف نظــر نمــودن از 

مــال دنیــا را، بــا ایــن قــّوت پیمــان توصیــه نکــرده بود.)آلــ�ب مالــه و ژول ایــراک، تاریــخ رم، 

ــش  ن انحصــاری خوی ــ�ی ن مســیح را آی ــ�ی ــان، آی ــد یهودی ــد همانن ص 283( مســیحیان هــر چن

ندانســته و معتقــد بــوده انــد کــه هــر کــس بــه مســیح)علیه الســالم( بگــرود رســتگار خواهــد 

ن معتقدنــد کــه  شــد، ویل همــان مشــکل بــرای آنــان مطــرح اســت و آن ایــن کــه مســیحیان نــ�ی

یعــت مســیح بــوده و بــه جــز مســیحیان هیــچ گروهــی اهــل  یعــت الهــی حــق، همــان رسش رسش

ــل  ــر باط ــی دیگ اله ــی و غ�ی ــای اله ــرام ه ــه م ــخن، هم ــر س ــه دیگ ــود. ب ــد ب ــات نخواه نج

ــری  ــای قه ــودی و فن ــور ناب ــاً در خ ــم و احیان ــل جهن ــر و اه ن کاف ــ�ی ــا ن وان آنه ــ�ی ــت و پ اس

ن نمــی توانســته انــد بــا ملــت هــای  ، آنهــا نــ�ی ن بینــیسش مــی باشند.روشــن اســت کــه بــا چنــ�ی

مســیحی روابــط دوســتانه داشــته باشــند. آنچــه عمــال خطــر آنــان را کــم مــی کــرد میــل  غ�ی

بــه انــزوا و تــارِک دنیــا بــودن آنهــا بــود کــه عمــال کمــ�ت در صــدد تعــرّض بــه دیگــر ملــت هــا 

ن  ن کمــ�ت بهــا مــی دادنــد و همــ�ی  ایــن جهــا�ن نــ�ی
گ

بودنــد و بلکــه بــه تشــکیل دولــت و زنــد�

اطــوی روم گردیــد.  در انجیــل آمــده اســت: »بدیشــان  نــوع گرایــش موجــب اضمحــالل ام�پ

، بــاب 22  گفــت: مــال قیــرص را بــه قیــرص ادا کنیــد و مــال خــدا را بــه خــدا.«  )انجیــل مــ�ت

، آیــه 21( و در جــای دیگــر آمــده اســت: »عیــیس جــواب داد کــه پادشــاهی مــن از ایــن جهــان 

نیســت.« )انجیــل یوحنــا، بــاب 18، آیــه36(  اعمــال مســیحیان نســبت بــه دشــمنان خــود در 
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، حــ�ت نســبت بــه دشــمنان، مــوج مــی زنــد و از  ن رسارس کتــاب انجیــل از رفتــار محبــت آمــ�ی

ت مســیح)علیه الســالم(، آنچنــان کــه در متــون موجــود بــه ایشــان نســبت داده  نظــر حــرصن

ن  ن بشــود: »عیــیس گفــت: شــنیده ایــد کــه بــه اولــ�ی شــده، احســان بایــد شــامل دشــمنان نــ�ی

گفتــه انــد: همســایه خــود را محبــت نمــا و بــا دشــمن خــود عــداوت مکــن. امــا مــن بــه شــما 

مــی گویــم کــه دشــمنان خــود را محبــت نماییــد و بــرای لعــن کننــدگان خــود برکــت بطلبیــد 

و بــه آنــان کــه از شــما نفــرت کننــد، احســان کنیــد و بــه هــر کــه بــه شــما فحــش دهــد و 

جفــا رســاند، دعــای خــ�ی کنیــد تــا پــدر خــود را کــه در آســمان اســت، پــ�ان شــوید؛ زیــرا 

کــه آفتــاب، خــود را بــر بــدان و نیــکان طالــع مــی ســازد و بــاران بــر عــادالن و ظالمــان مــی 

بــارد... پــس کامــل باشــید چنــان کــه پــدر شــما، کــه در آســمان اســت، کامــل اســت.« )انجیــل 

ن در فــراز دیگــری از انجیــل مــی خوانیــم: »شــنیده ایــد  ، بــاب 5، جملــه 44(  هــم چنــ�ی مــ�ت

، لیکــن مــن بــه شــما مــی گویــم: بــا  کــه گفتــه شــده چشــمی بــه چشــمی و دنــدا�ن بــه دنــدا�ن

ن بــه ســوی  یــر مقاومــت مکنیــد، بلکــه هــر کــه بــه رخســاره تــو طپانچــه زنــد، دیگــری را نــ�ی رسش

ن  د، عبــای خــود را نــ�ی او بگــردان؛ و اگــر کــیس خواهــد بــا تــو دعــوا کنــد و قبــای تــو را بگــ�ی

بــدو واگــذار؛ و هــر گاه کــیس تــو را بــرای یــک میــل مجبــور ســازد، دو میــل همــراه او بــرو.« 

ت عییس)علیــه الســالم( را ایــن  . نــاس تعالیــم حــرصن )همــان، بــاب 5، جملــه 38( جــان. �ب

ن خالصــه مــی شــود کــه نیــی بــه هــر  گونــه خالصــه مــی نمایــد: »دســتور عیــیس ایــن چنــ�ی

وی قاهــره ای اســت در برابــر بــدی کــه اثــر نیــک و نتیجــه  صــورت کــه باشــد، دارای یــک نــ�ی

مطلــوب بــه بــار مــی آورد... مــع ذلــک، در یــک جــا دســتور روشــن و �یــح، ویل مشــکل و 

دشــوار داده اســت. ایــن دســتور ســخت آن اســت کــه دشــمن هرگــز نبایــد بــدی را بــا بــدی 

مقابلــه کنــد.« )جــان، �ب نــاس، تاریــخ جامــع ادیــان، ص 399(

بــا ایــن حــال، حــوادث تاریخــی مســیحیت بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه آنــان هیــچ گاه بــه 

ــه، حــ�ت  ــه هم ــت و دوســ�ت نســبت ب ــر محب ت مســیح)علیه الســالم(مب�ن ب دســتور حــرصن

دشــمنان عمــل نکــرده انــد. »در ســال 1415 میــالدی، پــاپ نیــکالی پنجــم فرمــان داد کــه هــر 
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ــب شــود و  یســیون جل ن ــه انگ�ی ــه محکم ــود، ب ــه انجــام آداب مذهــ�ب یه ــون ب شــخص مظن

ن  بدیــن ترتیــب، 300 هــزار یهــودی قتــل عــام شــدند و بقیــه بــه ایتالیــا گریختنــد و از آنجــا نــ�ی

مجبــور بــه مهاجــرت بــه ترکیــه شــدند.« )دفــ�ت همــکاری حــوزه و دانشــگاه، اســالم و حقــوق 

ن الملــل عمومــی، ج2، ص51( در کتــاب تاریــخ یهــود آمــده اســت: بــا بــه قــدرت رســیدن  بــ�ی

وع شــد. یهودیــت، کــه هنــوز  ، فشــار بــه یهودیــان رسش ن اتــور مســیحی، کنســتانت�ی ن ام�پ اولــ�ی

ــار  ــر گرفت ــار دیگ ــود، ب ــل نفــس راحــ�ت نکشــیده ب ــت پرســتان باب ــم ب از مخاطــرات و مظال

همــان بــت پرســتان، کــه بــه لبــاس جدیــد درآمــده بودنــد، شــد. آری، مذهــب آنــان عــوض 

شــده بــود، ویل معتقــدات مــیّل و رســوم اجــدادی آنهــا، کــه یهودیــان را بــه چشــم بــرده و 

اســ�ی و مغلــوب مــی نگریســت، بــا�ت مانــده بــود. بدیــن ســان، قــدرت جدیــد در مســیحیت 

کوشــش کــرد تــا آثــار بــا�ت مانــده فرهنــگ یهــود در یهودیــه را نابــود ســازد. )همــان، ص 51(   

در جوامــع مســیحی، همیشــه احساســات ضــد یهــود وجــود داشــته اســت. از ایــن رو، هیــچ 

ــن  ــتون در ای ــوس کرینس ــد. جولی ــد نیام ن آن دو پدی ــ�ی ــت ب ــم و محب  و تفاه
گ

ــی گاه یکپارچ

ــکار مّلیــت خویــش  ــه بهــای ان ــان، کــه در ابتــدا دوســت داشــتند ب ــد: »یهودی ــاره مــی گوی ب

 ایشــان بیهــوده 
گ

بــا همســایگان خــود یــی شــوند، بــه تدریــج، دریافتنــد کــه از خــود گذشــتی

ن بایــد بــه آن راغــب   از یــک طــرف معنــا نــدارد، بلکــه طــرف مقابــل نــ�ی
گ

اســت؛ زیــرا یگانــی

ن یهــود، ص 167( باشــد.« )کرینســتون، جولیــوس، انتظــار مســیحا در آیــ�ی

ن لوتــر توانســت جوامــع مســیحی را از یــوغ پــاپ نجــات دهــد،  در ســال 1521 م، مارتــ�ی

ن لوتــر تــالش کــرد عواطف  ویل همچنــان احساســات ضدیهــودی مــوج مــی زد. بــار بعــد مارتــ�ی

ــدگار مــا  ــژاد خداون ــان از ن ــد: آن ــد. وی مــی گوی ــک نمای ــان تحری ــه نفــع یهودی مذهــ�ب را ب

هســتند. بنابرایــن، اگــر بنــا باشــد کــیس بــه گوشــت و خــون مباهــات کنــد، یهودیــان بیــش از 

مــا بــه مســیح تعلــق دارنــد. از ایــن رو، مــن از عزیــزا�ن کــه طرفــدار پــاپ هســتند، خواهــش 

مــی کنــم کــه اگــر از بدگــو�ی دربــاره مــن بــه عنــوان یــک بدعــت گــذار خســته شــده انــد، مــرا 

ا بگوینــد. توصیــه مــن ایــن اســت کــه بــا آنــان از روی مهــر رفتــار  بــه عنــوان یــک یهــودی نــارسن
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یعــت  یعــت پــاپ، بلکــه بــه رسش کنیــم. اگــر بنــا داریــم بــه آنــان کمــک کنیــم، نبایــد بــر رسش

 کننــد و 
گ

محبــت مســیحی عمــل کنیــم: بــه آنــان روح دوســ�ت نشــان دهیــم؛ بگذاریــم زنــد�

ن در کنــار مــا رغبــت کننــد. )همــان، ص 130( بــه کار مشــغول شــوند تــا بــه زیســ�ت

ن  ن رفتــار کینــه توزانــه و بلکــه شــدیدتر از ایــن را نســبت بــه مســلمانان نــ�ی مســیحیان همــ�ی

اعمــال مــی نمودنــد کــه مهــم تریــن آن، جنــگ هــای صلیــ�ب میــان اروپاییــان و مســلمانان 

ــان  ، ارباب ن ــ�ی ــگ هــای خون ــن جن ــل اصــیل ای ــود. عام ــدس« ب ــت المق ــر رس تصاحــب »بی ب

بــه مهلــک خــود را بــر پیکــر اســالم  ان مســیحی بودنــد کــه مــی خواســتند �ن کلیســا و رهــ�ب

و مســلمانان وارد ســازند.

ــد: گــود  ــه مــی گوی ــ�ب مال ف هســتند. آل ، معــ�ت ــب را، حــ�ت نویســندگان غــر�ب ــن مطل ای

ن ترصیــح مــی کنــد:  فــرو آدو بویــون، فرمانــده صلیبیــون، در گــزارش خــود بــه پــاپ، چنــ�ی

ــا  ــه دســت م ــت المقــدس ب ــه در بی ــا دشــمنان )مســلمانان( ک ــد ب ــد بدانی ــر مــی خواهی »اگ

ــا در رواق ســلیمان و در  ــه کســان م ــد ک ن قــدر بدانی ــه ای شــد، همــ�ی ــد، چــه معامل افتادن

معبــد، در لّجــه ای از خــون مســلمانان، مــی تاختنــد و خــون تــا زانــوی مرکــب مــی رســید!« 

تقریبــاً ده هــزار مســلمان در معبــد، قتــل عــام شــد و هــر کــس در آنجــا راه مــی رفــت، تــا 

د و حــ�ت  بنــد پایــش را خــون مــی گرفــت. از کّفــار )مســلمانان(، هیــچ کــس جــان بــه در نــ�ب

، زیــن العابدیــن، اســالم و حقــوق  زن و اطفــال خردســال را هــم معــاف ننمودنــد. )قربــا�ن

، ص 373(      ــ�ش ب

صلح طلبی مسیحیت از نظر کارشناسان تاریخ

مالــه، مســیحیت در پرتــو صلــح طلــ�ب توانســت از مرزهــای کشــورهای مــرص،  از نظــر آل�ب

ســوریه و ایــران بگــذرد و در تمــام عالــم منتــ�ش گــردد. ایــن مذهــب عــالوه بــر صلــح طلــ�ب و 

مــدارا بــا دشــمنان، نســبت بــه بدبختــان مهربــان و دلســوز و موجــب تســیّل خاطــر بیچــارگان 
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ــاک مــی دانســتند و  ــرای خــود خطرن ــن مذهــب را ب ــوران رومــی توســعه ای ات ــا ام�پ ــود. ام ب

ت مســیح)علیه الســالم( را مــورد آزار  وان حرصن پیوســته بــرای آن مانــع ایجــاد مــی کردنــد و پــ�ی

و ســتم قــرار مــی دادنــد.  پروفســور محّمــد حمیدالّلــه مــی گویــد: »تعالیــم اولیــه مســیحیت 

بــه وضــوح، مشــعر بــر ایــن اســت کــه یــک مســیحی نــه تنهــا نبایــد از خــود بــا توّســل بــه زور 

دفــاع کنــد، بلکــه حــ�ت نبایــد از قانــون کشــور در برابــر ظلــم و ســتم اســتمداد کنــد. )حمیــد 

ن بــه تدریــج بــه  ن الملــل در اســالم، ص 135( ویل اینــان نــ�ی اللــه، محمــد، حقــوق روابــط بــ�ی

 را از 
گ

دلیــل تحــوالت درو�ن و فشــارهای خارجــی، بــه دنیــا روی آوردنــد و خــود، خطــر بــزر�

ن الملــیل بــرای دیگــر ملــل ایجــاد نمودنــد. جنــگ هــای صلیــ�ب شــاهد ایــن مّدعاســت  نظــر بــ�ی

ن لغــو کردنــد. کــه بــر اســاس فرمــان پــاپ، آنهــا حــ�ت پیمــان هــای منعقــده بــا مســلمانان را نــ�ی

محّمــد حمیدالّلــه مــی گویــد: بــرای مــن قابــل تصــّور نیســت کــه مســیحیت موجــد تحــول 

یــاد شــده باشــد؛ چــرا کــه ملــل متمــّدن مســیحی تــا ســال 1856 م. بــر آن بودنــد کــه منافــع 

ن الملــل آنهــا، تنهــا محــدود بــه ملــل مســیحی اســت. احســاس بــ�ش دوســ�ت یــا  حقــوق بــ�ی

ــه آنهــا را وادار ســاخت  ــود ک ــاً الزامــات ســیایس �ف ب ــود، بلکــه �ف ه مســیحیت نب ن انگــ�ی

( را در جمــع ملــل متمــّدن تحــت معاهــده 1856 پاریــس  تــا کشــور مســلمان ترکیــه )عثمــا�ن

ــا  ی در انتظــار بماننــد ت مســیحی مــی بایســت زمــان بیشــ�ت بپذیرنــد. ژاپــن و ســایر ملــل غ�ی

ن افتخــاری نصیبشــان گــردد! مّلــت هــای بســیاری، حــ�ت تــا دیــر زمــا�ن پــس از آن تاریــخ،  چنــ�ی

بــه همــان عقیــده پایبنــد بودنــد. حــ�ت در ســال 1889 م. ُوولــزی ا�ار داشــت کــه حقــوق 

ن  ــ�ی ــط فیماب ــت آن را در رواب ــیحی رعای ــل مس ــاً مل ــه �ف ــت ک ی اس ن ــ�ی ــل، آن چ ن المل ــ�ی ب

الزامــی مــی داننــد. طبــق فرمــان صــادر شــده از ســوی »پــاپ«، مســیحیان در قبــال پیمــان 

ــه  ــه کلی ــرد ک ــالم ک ــارم اع ــکالی چه ــاپ نی ــدی نداشــتند.  پ ــا مســلمانان تعه هــای خــود ب

مســیحیان کأن لــم یکــن اســت. بــه نظــر مــی رســد کــه هنــوز هــم متکّلمــان  قراردادهــا بــا غ�ی

اخــال�ت دســت برنداشــته انــد، مــا مــی دانیــم کــه هیــأت  مســیحی هرگــز از ایــن نظریــه غ�ی

ــرارداد  ــه ق ــت ک ــت یاف ــتان، مأموری ــاه مجارس ــالس، پادش ــار والدیس ــه درب ــاپ ب ــی پ اعزام
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منعقــد شــده بــا ســلطان مــراد دوم )51ـ1421( پادشــاه ترکیــه را لغــو کنــد و بگویــد: »پیمــا�ن 

مســیحیان( منعقــد شــده، اعتبــار ندارنــد.« )حمیداللــه، محمــد، حقــوق  کــه بــا کافــران )غ�ی

ن الملــل در اســالم، ص 136( پروفســور محّمــد حمیدالّلــه مــی گویــد: یــک مســئله  روابــط بــ�ی

دارای اهمیــت اســایس و دامنــه دار، طریقــه رفتــار بــا بیگانــگان بــوده اســت. فاتحــان نظامــی 

ــا انــدازه ای مــدارا مــی نمــوده انــد،  ــا دشــمنان هــم کیــش و هــم قطــار خــود ت همــواره ب

ن نبــوده اســت. نژادکــیسش در مــورد عمالقــه و نجــس محســوب  امــا در مــورد بیگانــگان چنــ�ی

ــده ای  ــده و ع ــی ش ــوب م ــ�ب محس ــات مذه ــر، از جزمّی ــده ای دیگ ــوص ع ــردن در خص ک

دیگــر بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه »پیمــان شــک�ن گنــاه اســت، ویل وفــای بــه عهــد در قبــال 

کافــران، گناهــی اســت بــزرگ تــر.« ایــن ســخ�ن بــود کــه در اثنــای جنــگ هــای صلیــ�ب بــه 

، از کســا�ن کــه  ن گــوش مــی رســید. )حمیداللــه، محمــد، همــان، ص 144( ویــل دورانــت نــ�ی

ن جنــگ هــای صلیــ�ب بــوده اســت، نقــل مــی کنــد: در کوچــه هــا،  شــاهد ماجــرای اســف انگــ�ی

تــوده هــا�ی از کّلــه، دســت و پاهــای مقتــوالن دیــده مــی شــد؛ هــر طــرف انســان، مرکــب را 

ب دشــنه مــی  هــی مــی کــرد، در میــان اجســاد مقتــوالن و الشــه اســبان بــود. زنــان را بــا �ن

خوار را گرفتــه و بــه جــ�ب آنهــا را از پســتان مادرشــان، جــدا می  کشــتند، ســاق پــای اطفــال شــ�ی

ن آنهــا بــر ســتون هــا، گردنشــان  ســاختند و بــه بــاالی دیــوار پرتــاب مــی کردنــد و یــا بــا کوفــ�ت

را مــی شکســتند. در نتیجــه 70000 نفــر مســلمان را، کــه در شــهر مانــده بودنــد، بــه هالکــت 

رســاندند. )دورانــت، ویــل، تاریــخ تمــدن ایــران، ج 13، ص 15(

ن مــی  ق مســیحی، دربــاره اعمــال وحشــتناک ســپاه صلیــب چنــ�ی گوســتاولوبون، مســت�ش

گویــد: »درگذرهــا و میــدان هــای بیــت المقــدس، از رسهــا و دســت هــا و پاهــا، تــل هــا�ی 

ــد. مجروحــان را در آتــش مــی ســوزانیدند. ده  ــور مــی کردن ــا عب ــه، از روی آنه تشــکیل یافت

هــزار نفــویس کــه بــه "مســجد عمــر" پنــاه بــرده بودنــد، تمــام آنهــا را طعمــه شمشــ�ی قــرار 

ــه الشــه هــای  ــود ک ــه قــدری جــاری ب ــم(، خــون ب ــد قدی ــکل ســلیمان )معب ــد. در هی دادن

ن بــدن  ه و نــ�ی ، در آن غوطهــور بودنــد. اعضــای جــدا شــده مثــل دســت و پــا و غــ�ی ن مقتولــ�ی
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هــای بــدون اعضــا آن قــدر جمــع شــده و روی هــم ریختــه بودنــد کــه هیــچ نمــی شــد آنهــا را 

ن قتــل عامــی بودنــد، از بخــار خــون زیــاد،  ن داد. حــ�ت ســپاهیا�ن کــه مبــارسش چنــ�ی از هــم تمــ�ی

ق و ایــران، ص 410( فــوق العــاده در زحمــت بودنــد.« )همــان، تاریــخ ملــل رسش

در مــورد اینکــه علــت جنــگ هــای صلیــ�ب چــه بــوده، عقیــده آلــ�ب مالــه، مــوّرخ مشــهور 

ــه  ــرن، از ســال 636 م. ب ــار ق ــدت چه ــه م ــدس« ب ــت المق ــه »بی ــن اســت ک فرانســوی، ای

ــت  ــی نگریســت. ترب ــهر م ــه آن ش ــّدس ب ــده تق ــا دی ــرب ب ــود. ع ــراب ب بعــد، در دســت اع

اتــوران یونــا�ن در کنــار آن ســاخته بودنــد و نــزد مســیحیان عزیــز  عیــیس و کلیســا�ی را کــه ام�پ

بــود، بــه حرمــت مــی داشــت. هــارون الرشــید، کــه از خلفــای بــزرگ عــرب بــود، اجــازه داد 

کــه مقالیــد )کلیدهــای( تربــت عیــیس را بــه خدمــت شــارلما�ن بفرســتند. خالصــه آنکــه عــرب 

ــن مقّدســه نمــی شــد و تعــداد زّوار  ــارت اماک ــع زی ــرد و مان ــار مــی ک ــه رفــق و مــدارا رفت ب

مســیحی در قــرن یازدهــم میــالدی روزافــزون گشــت. ویل قــوم متعّصــب تــرک، کــه در ســال 

1087 م. بیــت المقــدس را گرفــت، بــه آزار و اذیــت زّوار مســیحی پرداختنــد تــا آنجــا کــه دیگــر 

ن قــدس وارد شــوند و بــه تربــت عیــیس جبهــه بســایند. مســیحیان نمــی توانســتند بــه رسزمــ�ی

پــاپ اوربــن دوم در فرانســه، مشــغول اصــالح امــور اهــل علــم فرانســه بــود. در روز 28 

حــی از صدمــات زّوار  ی از روحانیــان و امنــای دیــن، رسش نوامــ�ب 1095 م. در حضــور جمــع کثــ�ی

ارض قــدس بیــان کــرد و امــت نصــارا را دعــوت نمــود کــه اســلحه بردارنــد و تربــت عیــیس را 

ن  نجــات دهنــد و در پایــان ســخن خــود، کالم عییس)علیــه الســالم( را خوانــد که »از خویشــ�ت

ــس در  ــر ک ــه ه ــده داد ک ــاً وع ــا«... ضمن ــن بی ــال م ــ�ی و از دنب ــود را برگ ــب خ ــذر، صلی بگ

کــت کنــد، تمــام معــایص و گناهانــش بخشــیده و آمرزیــده خواهــد شــد. )آلــ�ب  اردوکــیسش رسش

مالــه و ژان ایــزاک، تاریــخ قــرون وســطی تــا جنــگ صــد ســاله، ص 220-218(

ن و گشــت  دلیــل دیگــر جنــگ هــای صلیــ�ب از نظــر آلــ�ب مالــه، اشــتیاق مــردم مغــرب زمــ�ی

ن بــود  ق زمــ�ی و گــذار در نقــاط ندیــده و نشــناخته و امیــد بــه کســب ثــروت و مــال در مــ�ش
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کــه در آن زمــان، ایــن مناطــق بــه ثــروت مشــهور بــود. فرماندهــان جنــگ هــا بــه فکــر فتــح 

و تســخ�ی امــارت بودنــد و رعایــا بــه ایــن امیــد مــی رفتنــد تــا قطعــه خــا� بــه دســت آورده و 

بــه آزادی روزگار بگذراننــد.

ــان  ــا و آلم ــه، ایتالی ــه فرانس ــا�ی از جمل ــور اروپ ــد کش ــر از چن ــدود 300000 نف ــ�ت ح جمعی

ــی  ــل دراز م ــه دزدی، آزار و قت ــت ب ، دس
گ

ــد� ــدن زن ــرای گذران ــد و در راه، ب ــه راه افتادن ب

ــداد،  ــن تع ــدند. از ای ــدس وارد ش ن ق ــ�ی ــه رسزم ــام ب ــال، رسانج ــه س ــس از س ــد و پ نمودن

 فقــط چهــل هــزار نفــر بــه بیــت المقــدس وارد شــدند و خــون ریــزی ســخ�ت برپــا نمودنــد.

ــدس ـ  ن ق ــ�ی ــازی رسزم ــ�ن آزادس ــت ـ یع ــار داش ــب انتظ ــگ صلی ــاپ از جن ــه پ ــه ای ک نتیج

ن قــدس در نهایــت، توســط ســلطان صــالح الدیــن در ســال  حاصــل نشــد؛ چــه اینکــه رسزمــ�ی

ــگ هــای متعــدد  ــب در خــالل جن ــان صلی ــگ جوی ــادی از جن ــح شــد. عــده زی 1187 م. فت

ــار  ــکنت گرفت ــر و مس ــه فق ــد، ب ــه در بردن ــالم ب ــان س ــه ج ــم ک ــا ه ــد و آنه ، مردن ــ�ب صلی

ــا رهــن مــی گذاشــت.  ــه خــود را مــی فروخــت ی ، ملــک و خان ن شــدند. هرکــس موقــع رفــ�ت

ن بودنــد و جــز  همــه بــه امیــد ثــروت و کســب دارا�ی مــی رفتنــد، ویل وقــ�ت برگشــتند، �ب چــ�ی

ــزاک، همــان، ص 224-220( ــه و ژان ای ــ�ب مال فــروش رهــِن مجــدد چــاره ای نداشــتند. )آل

ــرا در آن  ــود؛ زی ــل و تمــّدن در مغــرب ب مســتقیم جنــگ صلیــب، بســط تجّم نتیجــه غ�ی

فــت  ، کــه مســکن قــوم عــرب و نــژاد یونــا�ن بــود، از لحــاظ پی�ش ن ق زمــ�ی موقــع، نواحــی مــ�ش

و تکمیــل مدنّیــت بــر نواحــی مغــرب پیــیسش داشــت؛ چنــان کــه قشــون صلیــب از دیــدار آثــار 

تجّمــل شــیفته شــد و اســتعمال فــرش و آینــه و اثــاث البیــِت زیبــا و اســلحه ظریــف و اقمشــه 

ه همــه در اوان جنــگ صلیــب و  فاخــر و پارچــه ابریشــمی و حریــر و پرنیــان و مخمــل و غــ�ی

در نتیجــه آن جنــگ، رایــج و متــداول شــد. )همــان، ص 238(

ن تقریبــاً مجــّزای از یکدیگــر،  ق و مغــرب زمــ�ی ، ملــت مــ�ش تــا پیــش از جنــگ هــای صلیــ�ب

 ، ــ�ب ــل جنــگ هــای متعــدد صلی ــه دلی ــد، ویل ب ــه رشــد و فعالیــت خــود ادامــه مــی دادن ب
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، بخصــوص مــردم فرانســه،  ن وضعیــت کامــال جدیــدی بــه وجــود آمــد کــه مــردم مغــرب زمــ�ی

ــرای  ــه ای ب ــان آشــنا شــدند و زمین فــت هــای آن  مســلمانان و پی�ش
گ

ــد� ن و زن ق زمــ�ی ــا مــ�ش ب

، ســیایس و تجــاری فراهــم گردیــد.
گ

مبــادالت فرهنــی

ن  ق زمــ�ی مــردم فرانســه در نتیجــه جنــگ صلیــب، نفــوذ ســیایس و تجــاری مهمــی در مــ�ش

ــل نشــده  ــوز هــم زای ــه هن ــان ک ــد؛ چن ــا�ت مان ــه در ظــرف قــرون متمــادی ب ــد ک ــدا کردن پی

ق، کلیــه مــردم  ن آمــد کــه هنــوز هــم ملــل مــ�ش ق زمــ�ی اســت. بــه قــدری فرانســوی بــه مــ�ش

« مــی خواننــد کــه مأخــوذ از کلمــه »فرانــک« مــی باشــد. زبــان فرانســه در 
گ

مغــرب را »فرنــی

س و ارمنســتان متــداول شــد و حــ�ت امــروز هــم در شــام، بــا وجــود مجاهــدات  شــام، قــ�ب

، ایتالیــا�ی و رویس، ایــن زبــان همیشــه از ســایر زبــان هــای  ســایر ملــل، از انگلیــیس، آلمــا�ن

 رایــج تــر و در حکــم زبــان دوم بومــی هاســت. )همــان، ص 239(
گ

فرنــی

ــژه  ــه وی ــیحیان، ب ــلمانان و مس ن مس ــ�ی ن ب ــ�ی ــالمت آم ــ�ت مس ــان، همزیس ــت زم ــا گذش ب

مســیحیان فرانســه، بیشــ�ت شــد و در ابعــاد گوناگــون، یکدیگــر را یــاری نمودنــد و در واقــع، 

ــل  ــه دلی ــدام ب ــچ ک ــه هی ــا ک ــا آنج ــد ت ــگ ش ــم رن ــی ک ــت خارج ــب در سیاس ــش مذه نق

، در  ، یکدیگــر را نفــی نمــی نمودنــد. ســلیمان خــان، پادشــاه تــرک عثمــا�ن تعّصبــات مذهــ�ب

ســال 1521 م. پیمــان اتحــاد بــا فرانســه را منعقــد ســاخت و در جنــگ هــای فرانســه، بــا دیگــر 

ن ســلطان ســلیمان خــان و فرانســوای اول در  کشــورها، پادشــاه فرانســه را یــاری رســانید. بــ�ی

ســال 1535 م. عهدنامــه ای تجــاری و انــد� بعــد، معاهــده ای در خصــوص دفــاع و تعــرّض 

شــارل کــن، پادشــاه اتریــش، بســته شــد. تــرک هــا و فرانســوی هــا در حقیقــت، دســت یــی 

مــی نمودنــد و بــا هــم کار مــی کردنــد.

ــد  ــل، بای ــن دلی ــاد و بدی ــر افت ن اتحــادی در نجــات فرانســه مؤث ــ�ی ــه چن مســّلم اســت ک

ــه  ــوان دانســت ک ــی ت ــرن شــانزدهم شــمرد و هــم از اینجــا م ــم ق ــع مه ــی از وقای آن را ی

چگونــه اعتبــار افــکار مذهــ�ب بــه تدریــج، کاســته مــی شــد؛ زیــرا فرانســه، کــه در جهــاد بــا 
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ــد در  ــه نبای ــت ک ــران آموخ ــه دیگ ــود ب ــود، خ ــه ب ــیسش گرفت ــک پی ــایر ممال ــر س ــلمانان ب مس

ــه مذهــب توجــه نمــود. سیاســت خارجــی، ب

ــطه  ــه واس ــد، ب ــی رفتن ــمار م ــه ش ــا ب ــمنان اروپ ــان دش ــا آن زم ــه ت ــا، ک ــرک ه ــاری، ت ب

کــت کردنــد و ـ بــه اصطــالح ســیایس ـ بــه واســطه  فرانســویان در مســائل مربــوط بــه اروپــا رسش

ایشــان در مجمــع اروپــا�ی داخــل شــدند و ایــن خــود یــی از نتیجــه هــای پایــدار و بــا دوام 

اتحــاد فرانســوای اول و ســلطان ســلیمان خــان مــی باشــد.اتحاد بــا تــرک هــا بــرای فرانســویان 

ن داشــت: بــه موجــب عهدنامــه تجــار�ت فقــط کشــ�ت هــای فرانســه  نتایــج ســودمند دیگــری نــ�ی

ــای  ــ�ت ه ــز کش ــرن، ج ــک ق ــ�ت از ی ــد و بیش ــارت کن ــا�ن تج ــواحل عثم ــت در س ــی توانس م

ــع،  ــن وض ــت. ای ــا�ن را نداش ــای عثم ــه بندره ــازه ورود ب ــری اج ــ�ت دیگ ــچ کش ــه، هی فرانس

ن مطابــق عهدنامــه  انــه و بخصــوص مــاریس را غــ�ن ســاخت. همچنــ�ی بنــادر فرانســه در مدی�ت

مذکــور، مــکان هــای مقــدس اورشــلیم و تمــام کاتولیــک هــای مقیــم ترکیــه تحــت حمایــت 

فرانســه قــرار گرفتنــد و بــه واســطه ایــن امتیــازات، در زمــان ســلطنت لــو�ی چهاردهــم کــه 

�ت  انــه رسش در عهــد انقــالب هــم بــه آنجــا توجــه داشــتند، دولــت فرانســه توانســت در مدی�ت

و مــرص و قســمت اروپــا�ی و آســیا�ی صاحــب نفــوذ شــود. )آلــ�ب مالــه، تاریــخ قــرون جدیــد، 

ص 103-102(

طــی هفــت قــرن ـ یعــ�ن از ســال 1134 ـ 1834 م ـ کــه تاریــخ آغــاز و پایــان رســمی محاکــم 

تفتیــش عقایــد در اسپانیاســت، ده هــا هــزار نفــر �فــاً بــه اتهــام ارتــداد و تخّطــی از دیــن 

ــل رســیدند  ــه قت ــاک ب ــس از شــکنجه هــای هولن ــا پ ــش ســوزانده شــدند و ی رســمی، در آت

ــه شــدت  ، ب ــور مذهــ�ب ــات خشــک و ک ــن دوره، تعّصب ــد. در ای و اموالشــان مصــادر گردی

ــند.  ــته باش ــاص داش ــب خ ــده و مذه ــه عقی ــدند ک ــی ش ــزم م ــراد مل ــد. اف ــی ش ــال م اعم

ــه  ــیس ک ــود؛ ک ــی ش ــناخته م ــکنجه ش ــل و ش ــد، قت ــش عقای ــا تفتی ــطا، ب ــرون وس دوران ق

ن عقیــده خــالف مظنــون بــود، بــه قتــل مــی رســید. نتیجــه طبیعــی ایــن ســخت  بــه داشــ�ت

ــه ای،  ــدن فجــر آزادی و گشــایش روزن ــه محــض دمی ــه ب ــود ک ــن ب ، ای ی هــای مذهــ�ب ــ�ی گ
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علیــه ایــن طــرز تفکــر قیــام شــد و آزادی مذهــ�ب بــه عنــوان مهــم تریــن دســتاورد مبــارزه 

بــرای حقــوق انســان در اعالمیــه حقــوق بــ�ش و شــهروند فرانســه )1789( مطــرح گردیــد. از 

ن الملــیل، بــه عنــوان یــک حــق اســایس ذکــر شــده اســت.  ن در ســایر اســناد بــ�ی آن پــس نــ�ی

ــا آزادی مذهــب مخالــف بــود. پــاپ ششــم طــی پیامــی در 10 مــارس  کلیســا ابتــدا ســخت ب

1791، آزادی مذهــ�ب را بــه »حقــوق وحشــتناک« توصیــف کــرد. کاردینــال �پ اســقف پواتیــه در 

ســال 1853 م. بــه ناپلئــون ســوم نوشــت: »متأســفم کــه دولــت شــما همچنــان از اعالمیــه 

ــه هــر  ــدارد.« ب ــر ن ی جــز نفــی حقــوق خــدا را درب ن د کــه چــ�ی حقــوق بــ�ش الهــام مــی گــ�ی

ــت.  ــب را پذیرف ــق آزادی مذه ــ�ش و ح ــوق ب ــا�ن حق ــه جه ــا اعالمی ــت، کلیس ــال، در نهای ح

ایــن امــر در ســال 1963 م. طــی اعالمیــه ای از ســوی ژان پــل بیســت و ســوم اعــالم شــد. 

ــه »انســان حــق آزادی  ــه رســمیت شــناخت ک ــر را ب ــن ام ن ای ــ�ی ــکان ن ــون واتی ــن روحانی انجم

ــش  ــر خــالف وجدان ــد ب ــس نبای ــچ ک ــر مذهــب، هی ــه در ام ــه طــوری ک مذهــ�ب دارد...، ب

وادار بــه انجــام کاری گــردد و یــا از انجــام کاری بازداشــته شــود. در اجــالس چهــل و نهــم 

ــکان در مباحــث  ــده واتی ا�ن نماین ن موضــوع ســخ�ن ــ�ی ــل متحــد ن ــی ســازمان مل ــع عموم مجم

حقــوق بــ�ش کمیتــه ســوم، آزادی مذهــ�ب و تأکیــد بــر لــزوم آزادی بیــان، عقیــده و مذهــب 

، ص 319 -320( آلــ�ب  ن الملــیل حقــوق بــ�ش ، نظــام بــ�ی ن و تبلیــغ آن بــود.« )مهرپــور، حســ�ی

ــوب  ــدت هجــده ســال جن ــی نویســد: م ــد در کشــور فرانســه م ــش عقای ــاره تفتی ــه درب مال

فرانســه بــه آتــش و خــون کشــیده شــد، ویل بدعــت از آنجــا برنیفتــاد. مأمــوران هــر چــه مــی 

ــه  ــا مکاتیــب �ب امضــا، امــر ب ــه مجــرّد ســوءظن ی خواســتند، مــی کردنــد و بــه همــه کــس ب

توقیــف مــی دادنــد. محاکمــات، کــه در بــدو امــر علــ�ن بــود، مخفــی شــد. متهــم بــا متهــم 

ــام او را نمــی دانســت و وکیــل مدافــع هــم نداشــت  ــد و حــ�ت ن کننــده مواجــه نمــی گردی

ــان،  ــا آن زم ــه ت ــد. در صــور�ت ک ــی گرفتن ــرار م ــه شــکنجه از او اق ــرد، ب ــی ک ــکار م ــر ان و اگ

روحانیــان در امــر قضــا، بــه شــکنجه متوســل نشــده بودنــد. هــرگاه متهــم بــه میــل یــا بــه 

زور، بــه ارتــداد خــود مقــر مــی آمــد و توبــه مــی کــرد، بــه عقوبــ�ت محکــوم مــی شــد، امــا اگــر 
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زیــر بــار توبــه نمــی رفــت یــا اینکــه ســابقاً از ارتــداد توبــه کــرده و توبــه خــود را شکســته بــود، 

حکمــش آن بــود کــه زنــده طعمــه آتــش شــود و ایــن عقوبــت را بــه دســت »حــّکام عــرف« 

ـ یعــ�ن مأمــوران شــاه و رسکــردگان ـ مــی چشــید. در عهــد ســن لــو�ی یــی از کســا�ن کــه در 

 شــامپا�ن مأمــور تفتیــش عقایــد بــود، یــک بــار امــر داد کــه 183 نفــر مرتــد را زنــده ســوزانیدند. 

دیــوان تفتیــش عقایــد مــدت هــای متمــادی در جنــوب فرانســه برقــرار بــود تــا ریشــه »ارتــداد 

ــد وقــت  ــان هــر چن ــا در آلم ن مــدت هــا دوام داشــت، ام ــ�ی ــا ن ــرآورد و در ایتالی « را ب ــ�ب آل

یــک بــار ایجــاد مــی شــد و بــاز متوقــف مــی گردیــد. )آلــ�ب مالــه و ژان ایــزاک، تاریــخ قــرون 

وســطی تــا جنــگ صدســاله، ص 292(

صلح در نهج البالغه 

ــرآن  ــرد ق ــوب رویک ــاً در چارچ ــیل )ع(، عمدت ــام ع ــدگاه ام ــ�ت از دی ــح و همزیس ــت صل اهمّی

کریــم بــه ایــن پدیــده مطــرح مــی گــردد. از دیــدگاه قــرآن هــر چنــد منازعــات اجتماعــی و حالــت 

 اجتماعــی انســان همــراه اســت؛ امــا 
گ

تخاصــم همــواره در کنــار نوعــی »صلــح و ســلم« بــا زنــد�

از آن جــا�ی کــه ایــن تخاصــم عمدتــاً برخاســته از غرایــز و خواســته هــای منفــی آدمــی اســت لــذا در 

چهــره حســادت، تنــگ نظــری و انحصــار گــرا�ی نمــود مــی یابــد. قــرآن کریــم در ایــن مــوارد، متعدد 

د مــی کنــد.  ن رســالت انبیــاء الهــی بــه خصــوص نــ�ب خاتــم )ص( را بــه نفــی ایــن پدیــده گــورسش

ن معیــار اســتوار مــی باشــد چــرا کــه امــام   ن بــر همــ�ی نــگاه امــام عــیل )ع( بــه جنــگ و صلــح نــ�ی

پــرورش یافتــه مکتــب اســالم نــاب محمــدی )ص( و بعــد از پیامــ�ب اکــرم )ص(، مظهــر ایــن مکتــب 

ُوَک  اســت. لــذا در توصیــه خــود بــه مالــک اشــ�ت مــی فرماینــد: »وال تَدَفَعــنَّ ُصلحــاً َدعــاَک الیــِه َعــدُّ

للــِه فیــِه ِرضاً.)نامــه 53(. صلحــی را کــه رضــای خداونــد در آن اســت و دشــمن، تــو را بــه آن فــرا 

ت رضــای خداونــد اســت و هــر عمــیل کــه خــارج  مــی خوانــد، رد مکــن« بنابرایــن معیــار بــرای حــرصن

از ایــن طریــق باشــد مــورد تاییــد امــام نیســت. 

در یــک تصویــر کیل مــی تــوان گفــت: هــر نــوع تخاصــم، جــدال و جنــگ در جوامــع انســا�ن 

 اهــل جهنــم کــه مــردان الهــی وظیفــه خــود مــی داننــد تــا ایــن جوامــع را 
گ

نمــودی اســت از زنــد�



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

58

 اهــل بهشــت کــه همــان صلــح و ســلم و همزیســ�ت اســت حرکــت دهنــد. 
گ

بــه زنــد�

ط مــورد پذیــرش اســالم قــرار گرفتــه یــا  آیــا صلــح در همــه جــا و همــه حــال بــدون قیــد و رسش

ن  ن الهــی اســالم بیــش از هــر چــ�ی ایــط خــایص برخــوردار اســت ؟ آیــ�ی ایــن کــه پذیــرش صلــح از رسش

 » ُ ن دعــوت مــی کنــد و بــا شــعار »الُصلــخ َخــ�ی  مســالمت آمــ�ی
گ

انســان را بــه صلــح و ســازش و زنــد�

یــن اهــداف عالیــه خــود مطــرح مــی ســازد. بنابرایــن؛ بــه اجمــاع  صلــح را بــه عنــوان یــی از به�ت

ــود  ــه س ــالم و ب ــع اس ــه نف ــازش ب ــح را س ــه صل ــن دادن ب ــایس  ت ط اس ــیعه، رسش ــای ش ــه فقه هم

ر اســالم و موجــب ضعیــف شــدن مســلمانان باشــد تــن  مســلمانان مــی داننــد اگــر صلــح بــه �ن

ــز نمی شــمارند.  ن صلحــی روا و جای ــ�ی ــه چن دادن ب

ن در نامــه 53 خــود خطــاب بــه مالــک اشــ�ت دســتور مــی  ــا ایــن رویکــرد، امــام عــیل )ع( نــ�ی ب

 
گ

دهنــد کــه پیشــنهاد صلــح از ســوی دشــمن را بپذیــرد زیــرا هرچنــد ایــن پیشــنهاد از رس درمانــد�

ن مجــدد او باشــد. ایــن کالم و توصیــه امــام )ع( بیانگــر آن اســت کــه صلــح در  دشــمن و تجهــ�ی

همــه حــال مطلــوب اســت حــ�ت اگــر از ســوی دشــمن و بــا اهــداف فریبکارانــه پیشــنهاد شــود. امــا 

ن قبــول صلــح بــر رفتــار و حــرکات دشــمن نظــارت  ط آن کــه انســان مومــن و هوشــمند در عــ�ی بــه رسش

کــرده و راه هــای فریبــکاری او را مســدود کنــد.

ت در اینجــا نمــی فرماینــد: اگــر دشــمن پیشــنهاد صلــح داد، زمــا�ن کــه در موضــع برتــری  حــرصن

ن فــالن منافــع قبــول کــن، بلکــه مــی  ــا در نظــر داشــ�ت ــا اگــر قبــول کــردی ب بــودی قبــول نکــن، ی

فرماینــد: پیشــنهاد صلــح بــا هــر عنــوا�ن و هــد�ن کــه باشــد قبــول کــن و بــه نفــع تــو اســت  فقــط 

نبایــد جانــب حــزم و احتیــاط را از دســت دهــی. ایــن دقیقــاً بیانگــر همــان  نگــرش وحیــا�ن اســت 

ن پیامــد آن خــوب اســت و جنــگ بــد اســت  . صلــح بــدون در نظــر داشــ�ت ُ کــه فرمــود: الصلــح خــ�ی

هــر چنــد پیامــد آن خــوب باشــد. 

صلح طلبی یا جنگ طلبی مسیحیت از نگاه قرآن

ــه  ــه نژادپرســ�ت مســیحیان اشــاره شــده اســت؛ از جمل ــم، ب ــرآن کری ــد از ق ــا�ت چن در آی

ــد  ــتیم. خداون ــدا هس ــدان خ ــا فرزن ــد م ــا کردن ــان ادع ــد یهودی ــیحیان همانن ــه مس ــا ک آنج
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ــه  ــا�ت ک ــتید از مخلوق ی هس ــ�ش ــم ب ــما ه ــه ش ــد: »بلک ــی فرمای ــان م ــواب آن ــال در ج متع

ن خداونــد در قــرآن مــی فرمایــد:  خداونــد آفریــده اســت.« )ســوره مائــده، آیــه 37( همچنــ�ی

ن  ــ�ی ــن آی ــو: )ای ــد. بگ ــت یابی ــا هدای ــوید ت ــیحی ش ــا مس ــودی ی ــد: یه ــاب( گفتن ــل کت »)اه

ــص  ن خال ــ�ی ــه از آی ــردد،( بلک ــت گ ــب هدای ــد موج ــی توان ــز نم ــده هرگ ــف ش ــای تحری ه

کان نبــوده اســت.« )ســوره بقــره، آیــه 135( وی کنیــد. و او هرگــز از مــ�ش  ابراهیــم پــ�ی

ــد کــه تنهــا مســیحیت و یهودیــت موجــب هدایــت اســت. در مقابــل،  ــان ادعــا مــی کردن آن

ن هــای تحریــف شــده هرگــز نمــی توانــد موجــب هدایــت بــ�ش  قــرآن کریــم مــی فرمایــد: آیــ�ی

ت ابراهیم)علیــه  ن خالــص ابراهیمــی گردیــد تــا هدایــت شــوید و حــرصن و آیــ�ی گــردد، بلکــه پــ�ی

کان نبــود. الســالم( از مــ�ش

ان خدا)علیهــم الســالم( تفرقــه نیفکنیم  اســالم بــه مــا تعلیــم مــی دهــد کــه میــان پیامــ�ب

ن حــق، در همــه جــا یــی  ام بگذاریــم؛ چــرا کــه اصــول آیــ�ی ن هــای همــه آنهــا احــ�ت و بــه آیــ�ی

ت  ن توحیــدی و خالــص حــرصن و آیــ�ی ن پــ�ی ات مــویس و عییس)علیهمــا الســالم(ن�ی اســت و حــرصن

ابراهیم)علیــه الســالم( بودند.

خودمحــوری هــا و تعّصــب هــای نــژادی نبایــد ســبب شــود کــه مــا بعــین را بپذیریــم 

و بعــین را نفــی کنیــم. آنهــا همــه معلمــان الهــی بودنــد کــه در دوره هــای گوناگــون، بــه 

ن بیشــ�ت نبــود و آن هدایــت بــ�ش  راهنمــا�ی انســان هــا پرداختنــد. هــدف همــه آنهــا یــک چــ�ی

در پرتــو توحیــد خالــص و حــق عدالــت بــود، هرچنــد هــر یــک از آنهــا در مقاطــع خــاص 

 هــا�ی داشــتند.
گ

زمــا�ن خــود، وظایــف و ویــژ�

ــد.  ــی کردن ــراز م ــان اب ــه یهودی ــبت ب ــود را نس ــو�ی خ ــری ج ــیحیان، برت ــواردی، مس در م

ــه(  ــه وآل ــه علی ــیل الل ــول خدا)ص ــت رس ــران خدم ــیحیان نج ــی از مس ــه گروه ــی ک »هنگام

ــا و مســیحیان در  ن آنه ــ�ی ــد. ب ن در آنجــا حضــور یافتن ــ�ی ــد، عــده ای از علمــای یهــود ن آمدن

محــرصن پیامــ�ب اکرم)صــیل اللــه علیــه وآلــه( نــزاع و مشــاجره درگرفــت. یــی از یهودیــان رو 
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ن شــما پایــه و اســایس نــدارد" و نبــّوت عییس)علیــه  بــه جمعیــت مســیحیان کــرد و گفــت: "آیــ�ی

ن ایــن جملــه  ن عــ�ی الســالم( و کتــاب او انجیــل را انــکار کــرد. مــردی از مســیحیان نجــران نــ�ی

ــن  ــدارد." در ای ــه و اســایس ن ــود پای ن یه ــ�ی ــود و گفــت: "آی ــرار نم را در پاســخ آن یهــودی تک

ــار نادرستشــان  ــه خاطــر گفت ــازل شــد و هــر دو دســته را ب ــره ن ــه 113 ســوره بق ــگام، آی هن

ــه، ج 1، ص 406-405( ــ�ی نمون ــا�، تفس ازی، ن ــ�ی ــکارم ش ــود.« )م ــت نم مالم

مســیحیان هماننــد یهودیــان نــه تنهــا در ایــن دنیــا نژادپرســت هســتند، بلکــه از نظــر قــرآن 

ن محســوب مــی شــوند: »آنهــا گفتنــد: هیــچ کــس جــز  کریــم، از »انحصارطلبــان بهشــت« نــ�ی

یهــود یــا نصــارا، هرگــز داخــل بهشــت نخواهــد شــد. ایــن آرزوی آنهاســت. بگــو: اگــر راســت 

مــی گوییــد، دلیــل خــود را )بــر ایــن موضــوع( بیاوریــد! آری، کــیس کــه روی خــود را تســلیم 

خــدا کنــد و نیکــوکار باشــد، پــاداش او نــزد پــروردگارش ثابــت اســت؛ نــه تــریس بــر آنهاســت و 

ن مــی شــوند. )بنابرایــن، بهشــِت خــدا در انحصــار هیــچ گروهــی نیســت.(« )ســوره  نــه غمگــ�ی

بقــره، آیــه 11( قــرآن کریــم پــس از اثبــات ایــن واقعیــت کــه آن هــا هیــچ دلیــیل بــرای مدعــای 

خــود ندارنــد و ادعــای انحصــاری بــودن بهشــت، تنهــا خــواب و خیــایل اســت کــه در رس مــی 

پروراننــد، معیــار اصــیل و اســایس ورود بــه بهشــت را بــه صــورت یــک قانــون کیل بیــان کــرده، 

مــی فرمایــد: هــر کــه در برابــر خداونــد تســلیم باشــد و عمــل نیــک انجــام دهــد، پــاداش 

« و  او نــزد پــروردگارش محفــوظ اســت. در حقیقــت، قــرآن بــا ایــن بیــان، مســئله »نژادپرســ�ت

تعّصــب هــای نابجــا را بــه طــور کیل نفــی مــی کنــد و ســعادت و خــوش بخــ�ت را از انحصــار 

ــح  ــل صال ــان و عم ــه ایم ــتگاری را، ک ــار رس ــاً معی ــی آورد. ضمن ون م ــ�ی ــاص ب ــه ای خ طایف

اســت، مشــخص مــی ســازد.  مســیحیان ، همــه انســان هــا را موظــف بــه عمــل بــر اســاس 

عهــد جدیــد مــی داننــد و همــه مخالفــان را دشــمن خــود و خــدا مــی داننــد و در صــورت 

ن بــرای آنــان قایــل  نبــوده انــد. رســیدن بــه قــدرت، کــم تریــن حقــو�ت نــ�ی

 صــورت گرفــت، از آن نظــر کــه معمــوال 
گ

ن کتــاب تــورات و کتــاب انجیــل یــک هماهنــی بــ�ی

ایــن دو کتــاب بــه عنــوان عهــد قدیــم و عهــد جدیــد در یــک مجلــد بــه چــاپ مــی رســد. از 
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قــرن چهــارم میــالدی، بــه کوشــش ســن ژرم، کتــاب تــورات بــه عنــوان یــی از کتــب مقــّدس 

ــژاد و نتیجــه مذهــب  ــیحیت، ن ــرا مس ــناخته شــد؛ زی ن ش ــ�ی ــیح)علیه الســالم( ن مذهــب مس

یهــود اســت. بدیــن لحــاظ، مندرجــات تــورات در رسارس عالــم مســیحیت مشــهور شــده و در 

مالــه و ژول ایــزاک، تاریــخ  منــدان همیشــه مصــدر الهــام بــوده اســت. )آل�ب وجــود شــعرا و ه�ن

ق و ایــران، ص 94-93( ملــل رسش

ـ  هماننــد قــوم یهــودـ  دیــده مــی شــود.  ن بــا ایــن وجــود، نژادپرســ�ت در قــوم مســیحیت نــ�ی

ــم،  ــرآن کری ــر ق ــه از نظ ــاوت ک ــن تف ــا ای ــتند، ب ــیحیان هس مس ــخت غ�ی ــف رسس ــان مخال آن

ــه طــور مســّلم،  ــوده اســت: »ب ــان، بســیار بیشــ�ت از مســیحیان ب عــداوت و دشــم�ن یهودی

کان خواهــی یافــت و نزدیــک تریــن  دشــمن تریــن مــردم را نســبت بــه مؤمنــان یهــود و مــ�ش

دوســتان را بــه مؤمنــان، کســا�ن مــی یــا�ب کــه مــی گوینــد: مــا نصــارا هســتیم. ایــن بــه دلیــل 

 ّ آن اســت کــه در میــان آنهــا، افــرادی عالــم و تــارک دنیــا هســتند و آنهــا )در برابرحــق( تکــ�ب

نمیورزنــد.« )ســوره مائــده، آیــه 82(

جنگ و خشونت در دین مسیحیت

وان دیگــر ادیــان از �ب اطالعــی نســبت بــه تاریــخ  نفــی خشــونت در میــان مســیحیان و پــ�ی

ــ�ت و  ــب بیش ــه مرات ــخ ب ــول تاری ــیحیت در ط وی از مس ــ�ی ــان پ ــود. مدعی ــایسش می ش ــان ن آن

ن  ــ�ی ــا ن ــن فتنه ه ــام ای ــروز تم ن ام ــ�ی ــت و هم ــوده اس ــار ب ــونت ب ــر خش ده ت ــ�ت ــه گس ــا دامن ب

ــد، شــکنجه ها  ــش عقای ــت می شــوند. تفتی ــان تأســیس و حمای ــان اســالم از طــرف آن در جه

و خشــونت های بــه کار رفتــه در آن از بدتریــن نــوع خشــونت های مســیحیان در قــرون 

: »هیــچ کلمــه  ای بــه انــدازه  ی  وســطی بــه شــمار می آیــد، بــه گفتــه ی یــی از نویســندگان غــر�ب

ــه  ــاوز ب ــی، تج ــکنجه  ی روح ــراس و ش ــول و ه ــده از ه ــد آکن ــش عقای ــا تفتی ــیون ی یس ن انگ�ی

شــخصیت و آزار بــد�ن نیســت.« )گیتســتا و ژانتســتا، دیباچــه ای بــر تاریــخ تفتیــش عقایــد در 
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ــکا، 1368، ص 7( ــا و امری اروپ

ویــل دورانــت در ایــن زمینــه می نویســد: »تفتیــش افــکار بــه اضافــه جنگ هــا و آزار صاحبــان 

ی  آرای مختلــف عهــد خــود را بایــد از ســاده ترین لکه هــای ننــگ بــر صحایــف تاریــخ بــ�ش

ش هرگــز از هیــچ حیــوان  دانســت، زیــرا ایــن همــه معــرّف یــک نــوع درنده خــو�ی اســت کــه نظــ�ی

درنده خــو�ی دیــده نشــده اســت.« )ویــل دورانــت، تاریــخ تمــدن عــرص ایمــان، ج 4، ص 155، 

)1371

ــن و  ی ین، بزرگ�ت ــغ مــی شــود، در عملکــرد شــان بیشــ�ت ــر خــالف آنچــه کــه تبلی مســیحیان ب

ــخ مســیحیان در  ــر تاری ــد. اگ ــرده ان ــت ک ــام خــود ثب ــه ن ــخ ب ــن جنــگ هــا را در تاری خونریزتری

ــه انــواع مختلــف بــرای  ن ب ــان ایــن آیــ�ی د رسدمــداران و منادی ــا مــورد توجــه قــرار گــ�ی رسارس دنی

توســعه طلــ�ب و ســود جــو�ی بــه کشــور های دیگــر تجــاوز نمــوده و مدت هــا آنهــا را بــه عنــوان 

ــا�ی  ــت فرس ــراوان و طاق ــای ف ــا ظلم ه ــردم آنه ــر م ــود درآورده و ب ــلطه خ ــت س ــتعمره تح مس

ــی و  ــاوزات نظام ــد. تج ــرده ان ــتفاده ک ــف اس ــای مختل ــکنجه ه ــونتها و ش ــته و از خش روا داش

اقتصــادی دولــت هــای مســیحی انگلیــس، فرانســه، پرتقــال، ایتالیــا، اســپانیا و در عــرص حــا�ن 

ــتان،  ــراق، هندوس ، ع ن ــط�ی ــرص، فلس ، م ــ�ب ــر، لی ــل الجزای ــف مث ــورهای مختل ــه کش ــکا، ب آمری

یــن اطالعــی  افغانســتان، ایــران، کشــورهای آمریــکا و آفریقــای جنــو�ب ووو بــرای کســا�ن کــه کم�ت

یــن  از تاریــخ ایــن کشــورها داشــته باشــند، پوشــیده نیســت. جنگهــای جهــا�ن اول و دوم بزرگ�ت

ــه خــود اختصــاص داده اســت.  یــت اســت کــه تاریــخ مســیحیت آنهــا را ب جنگهــای تاریــخ ب�ش

وشــیما و نــاکازا� ژاپــن خشــونت بار تریــن عمــیل اســت کــه  اســتفاده از بمــب هــای اتمــی در ه�ی

ن خشــون�ت کــه در جنگهــای صلیــ�ب از طــرف  ــ�ی ــه اســت. و ن ــه وســیله مســیحیان انجــام گرفت ب

ــه  ــا در صــدد توجی ــد م ــی باشــد. هرچن ــر مســلمانان روا داشــته شــده �ب نظــ�ی م مســیحیان ب

ــه یــک  ظلمهــا و جنگهــای برخــی حاکمــان کشــورهای اســالمی کــه از حیــث کمیــت و کیفیــت ب

هــزارم جنگهــا و خشــونت هــای مســیحیان نمــی رســد، نمــی باشــیم بلکــه آنهــا در جــای خــود 

ن حــال برخــی از جنگهــا�ی کــه در صــدر  بــا موازیــن و تعالیــم اســالم منافــات دارنــد ویل درعــ�ی
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 دفاعــی بــوده و 
گ

اســالم و یــا در برخــی از کشــورهای اســالمی تحقــق پیــدا کــرده اســت همــی

از قداســت انســا�ن و معنــوی برخــوردار بــوده اند. افــزون بــر اینهــا تولیــد جنــگ افزارهــا و 

ن و   و اســلحه هــای ســبک و ســنگ�ی
گ

تســلیحات نظامــی از تــوپ و تانــک و هواپیماهــای جنــی

ن تولیــد مــواد مخــدر شــیمیا�ی بــه انــواع  وجــ�ن و شــیما�ی و مکــرو�ب و نــ�ی بمبهــای اتمــی و نی�ت

کتهــای آن و اشــاعه تروریــزم دولــ�ت در ســطح جهــان از ابتــکارت و  گوناگــون و حمایــت ازرسش

اعــات مســیحیان مــی باشــد و از وظایــف هدفمنــد رسان مســیحیت بــه شــمار مــی آینــد.  اخ�ت

ی دیگــری مــی توانــد باشــد؟ اینکــه  ن آیــا تولیــد ایــن وســایل و تکنولــوژی آن، جــز خشــونت چــ�ی

مســیحیان و هواخواهــان مســیحیت بــه ایــن باورانــد کــه دیــن مســیحیت دیــن مخالــف جنــگ 

و خشــونت اســت و در ایــن راســتا مدعــی هســتند کــه در اناجیــل و کتــاب مقــدس در بــاره 

جنــگ هیــچ آمــوزه ای وجــود نــدارد، ایــن ســخن بــا واقــع مطابقــت نــدارد. در حالی کــه عــدم 

ــد؛  ــه شــمار مــی آی ــن ب ــوا�ن دی ــر نقــص و نات ــل ب ــاع، دلی ــه مســائل جنــگ و دف ن ب پرداخــ�ت

چــون جنــگ یــک پدیــده اجتنــاب ناپذیــر اجتماعــی اســت و بایــد یــک کتــاب مقــدس دیــ�ن 

وان آن نســبت بــه مســائل جنــگ آگاهــی داشــته  بــه مســائل آن مطالــ�ب داشــته باشــد تــا پــ�ی

و بــر طبــق آمــوزه و تعالیــم آن آداب جنــگ و عدالــت و موازیــن انســا�ن را رعایــت کننــد و 

ن حــال بــر خــالف تصــور  آنچــه کــه مــورد رضــای آورنــده کتــاب اســت حاصــل شــود. در عــ�ی

ن انجیــل مــورد تأییــد مســیحیت مطالــ�ب متعــددی در  مســیحیان و هــوادران آنــان در همــ�ی

ــه مــا در  ت مســیح)ع( نقــل شــده اســت ک ــ�ن و حــر�ب از حــرصن ــا دشــمنان دی ــاره جنــگ ب ب

ــه برخــی از آنهــا اشــاره می کنیــم: اینجــا ب

ت مســیح)ع( اینگونــه بیــان شــده اســت: »مــن    در انجیــل لوقــا جمــال�ت از زبــان حــرصن

ن افــروزم پــس چــه مــی خواهــم اگــر االآن در گرفتــه اســت؛ امــا  آمــده ام تــا آتــیسش در زمــ�ی

 هســتم تــا وقــ�ت کــه آن بــه رس آیــد. آیــا 
گ

مــرا تعمیــدی اســت کــه بیایــم و چــه بســیار در تنــی

ن بخشــم! �ن بلکــه بــه شــما می گویــم 
گمــان مــی بریــد کــه مــن آمــده ام تــا ســالم�ت بــر زمــ�ی

تفریــق را؛ زیــرا بعــد از ایــن پنــج نفــر کــه در یــک خانــه باشــند دو از ســه و ســه از دو جــدا 
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خواهنــد شــد، پــدر از پــ� و پــ� از پــدر و مــادر از دخــ�ت و دخــ�ت از مــادر و خارســو از 

عــروس و عــروس از خارســو مفارقــت خواهنــد نمــود«. )انجیــل لوقــا، بــاب 12، جملــه 53-49( 

ت عیــیس)ع( بنابــر نقــل انجیــل حکایــت از جنــگ و خشــونت دارد و در اثر  ایــن ســخنان حــرصن

مقابلــه بــا دشــمنان و بــه وجــود آمــدن جنــگ، مــردم ســالم�ت و امنیــت را از دســت خواهــد 

وان انجیــل و  داد.  و قطعــا بــدون جنــگ ایــن تفــّرق و نــا امــ�ن  غــ�ی معقــول اســت و پــ�ی

هیــچ عاقــیل دیگــری بــه آن تــن در نخواهــد داد.  ایــن مطالــب در انجیــل مــ�ت بــا عبــارات 

ن بگــذارم، نیامــده  یــد کــه آمــده ام تــا ســالم�ت بــر زمــ�ی متفــاوت نقــل شــده اســت: »گمــان م�ب

ام تــا ســالم�ت بگــذارم بلکــه شمشــ�ی را؛ زیــرا کــه آمــده ام تــا مــرد را از پــدر خــود و دخــ�ت را 

از مــادر خویــش و عــروس را از مــادر شــوهرش جــدا ســازم و دشــمنان شــخص، اهــل خانــه 

او خواهــد بــود. وهــر کــه پــدر یــا مــادر را بیــش از مــن دوســت دارد الیــق مــن نباشــد و هــر 

کــه پــ� یــا دخــ�ت را از مــن زیــاده دوســت دارد الیــق مــن نباشــد و هرکــه صلیــب خــود را بــر 

نداشــته، از عقــب مــن نیایــد الیــق مــن نباشــد، و هــر کــه جــان خــود را دریابــد، آن را هــالک 

 ، ســازد و هــر کــه جــان خــود را بخاطــر مــن هــالک کــرد آن را خواهــد دریافــت«. )انجیــل مــ�ت

بــاب 10، جملــه 34-39( در انجیــل لوقــا و مــ�ت عبــار�ت شــبیه جمــالت آخــر مطالــب بــاال از 

وی کنــد مــی  ت عیــیس)ع( ایــن گونــه نقــل  شــده اســت: »اگــر کــیس بخواهــد مــرا پــ�ی حــرصن

بایــد نفــس خــود را انــکار نمــوده صلیــب خــود را هــر روزه بــردارد و مــرا متابعــت کنــد؛ زیــرا 

هرکــه بخواهــد خــود را خــالیص دهــد آن را هــالک ســازد و هــر کــس جــان خــود را جهــت مــن 

د  تلــف کــرد آن را نجــات خواهــد داد؛ زیــرا انســان را چــه فائــده دارد کــه تمــام جهــان را بــ�ب

و نفــس خــود را بربــاد دهــد یــا آن را زیــان رســاند«. )انجیــل لوقــا، بــاب 9، جملــه 23-25( و 

ت مســیح)ع( نقــل شــده کــه: »اگــر کــیس نــزد مــن آیــد و پــدر  ن در انجیــل لوقــا از حــرصن نــ�ی

ن دشــمن نــدارد، شــاگرد  و مــادر و زن و اوالد و بــرادران و خواهــران و حــ�ت جــان خــود را نــ�ی

مــن نمی توانــد بــود و هــر کــه صلیــب خــود را برنــدارد و از عقــب مــن نیایــد نمی توانــد شــاگرد 

مــن باشــد« )انجیــل لوقــا، بــاب 14، جملــه 26-27( و بــاز نقــل شــده کــه: »و لیکــن االآن هــر 
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ن توشــه دان را و کــیس کــه شمشــ�ی نــدارد جامــه خــود  کــه کیســه دارد آن را بــردارد و همچنــ�ی

را فروختــه آن را بخــرد«. )انجیــل لوقــا، بــاب 14، جملــه 36-22(

ــه اوال از  ــاند ک ــن را می رس ــت ای ــه �اح ــد ب ــل ش ــل نق ــه از اناجی ــارا�ت ک ــالت و عب جم

ــت و  ــوده اس ــندیده و الزم ب ــر پس ــمن ام ــا دش ــگ ب ــیح)ع( جن ــیس مس ت عی ــرصن ــر ح نظ

ــر خــالف تصــور  ت عیــیس)ع( دارد و ب ــر شــجاعت و شــهامت حــرصن ــا  داللــت روشــن ب ثانی

وانــش را بــه دشــمن دیــ�ن و نظامــی  ت عیــیس)ع( دســت بســته، خــود و پ�ی مســیحیان حــرصن

تســلیم نمی کرده انــد و مــدام بــه شــاگردانش مــی فرمــوده کــه جــان برکــف در مقابــل دشــمن 

ــه همــراه داشــته  ــوده ب بایســتند و صلیــب را کــه نمــاد کشــته شــدن در فرهنــگ آن زمــان ب

ن دشــمن از آن اســتفاده مــی شــود بــه هــر وســیله ای کــه  باشــند و شمشــ�ی را کــه بــرای کشــ�ت

می شــود بایــد تهیــه نمــوده و شــجاعانه در برابــر دشــمن قیــام کننــد و خــود را بــرای احقــاق 

ــی و  ــط اجتماع ای ــت رسش ــه عل ــفانه ب ــد. متأس ــدا کن ــیس)ع( ف ت عی ــرصن ــت از ح ــق و حمای ح

ک و بت پرســ�ت رومــی و وجــود   نامســاعد و خشــن و حاکمیــت قدرتمنــد رسش
گ

دیــ�ن و فرهنــی

ت  ــرصن ــون از ح ــام حواری ــه ن ــماری ب ــت ش ــراد انگش ــز اف ــه ج ــب، ب ــان متعّص رسان یهودی

ــان  ــکاری یهودی ــک و هم ــه تحری ــی ب ــان روم ــن روی حاکم ــد و از ای وی نکردن ــ�ی ــیس)ع( پ عی

ت را بــه قتــل برســانند کــه ایــن واقعیــت هــم در قــرآن کریــم و  منطقــه خواســتند آن حــرصن

هــم در اناجیــل منعکــس شــده  اســت منتهــی بنابــر نقــل قــرآن کریــم یهودیــان نتوانســتند آن 

ت را بــه شــهادت برســانند و خداونــد او را بــه آســمان عــروج داد و اشــتباها بــه جــای آن  حــرصن

ت کــیس دیگــری را کشــتند. )ســوره نســاء، آیــه 157-158( بنابــر نقــل اناجیــل، یهودیــان  حــرصن

ــه شــده  ــل گفت ــد. و حــ�ت در آناجی ت گردیدن ن آن حــرصن ــه کشــ�ت ــق ب ــی موف ــان روم و حاکم

ت  ی حــرصن ــام یهــودا مرتکــب خیانــت شــده و در دســتگ�ی ــه ن اســت کــه یــی از حواریــون ب

، بــاب 16، انجیــل مرقــس بــاب  مســیح)ع( بــا رومیــان همــکاری نمــوده اســت. )انجیــل مــ�ت

)14

ــا  وی انســا�ن ب ــ�ی ن ن ــدون داشــ�ت ــی توانســته ب ت مســیح)ع( نم ــه حــرصن طبیعــی اســت ک
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ت  دشــمن بجنگــد بــه خصــوص کــه بنابــر نقــل متــون مســیحی مــّدت رســالت و تبلیــغ حــرصن

مســیح)ع( فقــط ســه ســال بــوده )ریچــارد بــوش و دیگــران، ادیــان در جهــان امــروز، ص683( 

ــا دشــمن قــوی و ســخت دل وجــود نداشــته   جنــگ ب
گ

ــاه امــکان آمــاد� و در ایــن مــدت کوت

وانــش دســتور داده باشــد کــه در برابــر دشــمن  ت مســیح بــه پ�ی اســت. و ایــن تصــور کــه حــرصن

د، نــه   در مقابــل آنــان نبایــد صــورت گــ�ی
گ

بایــد تســلیم بــود و هیــچ حرکــت نظامــی و جنــی

از نظــر عقــل و ســنت دیــ�ن قابــل قبــول اســت و نــه از نظــر عــرف و عقــالء قابــل پذیــرش 

مــی باشــد؛ زیــرا تســلیم بــودن در برابــر دشــمن افــزون بــر اینکــه انســان را بــه هدفــش نمــی 

رســاند و نقــض غــرض در راســتای تبلیــغ و رســالت اســت، جــز خــواری و ذلــت و ذبــو�ن و 

ن پیامــد و نتیجــه در شــأن  ی دیگــری نتیجــه نخواهــد داد و ایــن چنــ�ی ن در نهایــت نابــودی چــ�ی

یــن جایــگاه نــدارد تــا چــه رســد کــه انســانهای بــزرگ و الهــی  اهــداف انســانهای معمــویل کم�ت

ت مســیح)ع( بــه آن توصیــه کنــد! ماننــد حــرصن

نتیجه گیری

نتیجــه ایــن کــه ادیــان آســما�ن و از جملــه دیــن مســیحیت، ظلــم و ســتم را قبــول ندارنــد 

ار اســت.  ن ن در قالــب دیانــت صــورت پذیــرد، دیــن از آن اعمــال بــ�ی و وقــ�ت اعمــایل ایــن چنــ�ی

ــم،  ات ابراهی ن حــرصن ــ�ی ــد: آی ــاد مــی کن ــوان »اســالم« ی ــه عن ــان را ب ــد همــه ادی قــرآن مجی

ــ�ن  ــالم« دی ــه »اس ــا ک ــن معن ــه ای ــالم( را ب ــم الس ان)علیه ــایر پیغم�ب ــیس و س ــویس، عی م

ان ابراهیمی)علیهــم الســالم( پیــام آور آن هســتند و ایــن خــود مــی رســاند  اســت کــه پیامــ�ب

ان الهی)علیهــم الســالم(  ن گفتــه هــای پیامــ�ب کــه اصــل دیــن یــی اســت و نبایــد تفــاو�ت بــ�ی

گذاشــت.

ــه  یــت ب ــه هــای تســبیح در تاریــخ ب�ش سلســله انبیا)علیهــم الســالم(، کــه همچــون دان

ایــط زمــان و مــکان، عهــده دار ابــالغ رســالت بــوده انــد  نظــم آمــده انــد، بــه مقتضــای رسش
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ــون   همچ
گ

ــزر� ان ب ــ�ب ــان پیام ــت و دام ــی نیس ــع اله ای ــه رسش ــ�ب متوج ــان و عی ــچ نقص و هی

ــه عکــس،  ــه ب ّه اســت، بلک ن ــ�ن ــا م ــگ نظــری ه ــن تن ــم الســالم( از ای ــویس و عییس)علیه م

وان  ــ�ی ــد. ویل پ ــوده ان ــت ب ی ــی ب�ش ــد و منج ــرّوج توحی  م
گ

ــی ــالم( هم ــم الس ان)علیه پیام�ب

ــا�ت را  ــج، انحراف ــه تدری ــای خــدا، ب ی اولی ــر دوری از رهــ�ب ــان و در اث ــا گذشــت زم ــان ب ادی

ن بــا   مســالمت آمــ�ی
گ

پذیــرا شــده و گاه تحــت تأثــ�ی دیگــر ملــل، منکــر صلحــی پایــدار و زنــد�

دیگــر مذاهــب و ادیــان گردیــده و همــواره ســعی کــرده انــد از طریــق قهــر، غلبــه و جنــگ، 

ش  وان مذاهــب دیگــر را نابــود ســازند و دیــن و عقیــده خــود را در گیــ�ت گســ�ت ادیــان و پــ�ی

دهنــد.

وان ادیــان الهــی و  از ایــن رو، مــا همــواره در تاریــخ، شــاهد جنــگ و نــزاع در میــان پــ�ی

ن یهــود و مســیحیت بــا یکدیگــر، هــر یک  وان دو آیــ�ی الهــی بــوده ایــم. جنــگ و دشــم�ن پــ�ی غ�ی

ن مطــرح بــوده  ن نــ�ی وان یــک آیــ�ی ن پــ�ی ن اســالم و در مــواردی، جنــگ و نــزاع بــ�ی از آن دو بــا آیــ�ی

ــه رســمیت شــناخته  ــوع جنــگ هــا فــراوان رخ داده و تنهــا از زمــان ب ــن ن ــخ، از ای و در تاری

وزی آنــان بــر کاتولیــک هــا، تــا حــدی جنــگ هــای عقیــد�ت  شــدن مذهــب پروتســتان و پــ�ی

متوقــف گردیــده اســت.

ســخن آخــر ایــن کــه از دیــدگاه مســیحیت ارتدکــس اصــل، صلــح و دوســ�ت اســت آن هــم 

صلحــی پایــدار کــه مبنایــش، صلــح بــا خداســت. و حــال آن کــه بــر اســاس شــواهد تاریــخ 

وان ایــن مذهــب نــه تنهــا  ، نــژاد پرســ�ت و ... ســبب شــد کــه پــ�ی ،عوامــیل چــون برتــری جــو�ی

، شــکنجه، قتــل  نســبت بــه دیگــر ملــل بلکــه نســبت بــه هــم نوعــان خودشــان هــم بــه تکفــ�ی

و ...ردســت بزننــد و ایــن ســوال بــرای همــگان بــا�ت بمانــد کــه آیــا مــی تــوان صلــح و دوســ�ت 

را در دیــن مســیحیت یــک حقیقــت واقعــی دانســت؟
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ازی و دیگــران، نــا�، 1366، تفســ�ی نمونــه، تهــران، دارالکتــب االســالمیه،  18- مــکارم شــ�ی

ــانزدهم. چاپ ش

، تهــران، انتشــارات  ن الملــیل حقــوق بــ�ش ن )1377(، نظــام بــ�ی 19- مهرپــور، حســ�ی

اطالعــات.

20- وهبةالزحییل )1992(، آثارالحرب �ن الفقه االسالمی، دمشق، دارالفکر.
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