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 مقدمه. 1

تساهل مترادف  هتسامح عموماً با واژ همعناى به آسانى و به نرمى با کسى برخورد کردن است. واژ به« تساهل»قرآن 

به معناى بخشش « سَمُحَ»که، تسامح از ماده نتسامح، فرع ظریفى با تساهل دارد و آن ای ۀدانسته شده است؛ لیکن کلم

 ،1  تا، بی، فیروزآبادی) باشدو گرشت است؛ بنابراین، تسامح به معناى نوعى کنار آمدن همراه با جود و بزرگوارى مى

  .(115و  127 صصم، 3993، بطرس البستانى /731ص 

های سیاسی که بیشتر در ویژگی 3تساهل و تسامح  یا مدارا برخالف تساهل به معنای غربی آندر ادبیات فارسی، 

تر مفهومی اخالقی است تا سیاسی، ولیکن همین واژه در فارسی به معنای تساهل، تسامح رود، بیشحکومت به کار می

 معنای متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.های فوع دارای که هر یک از واژهو مدارا و تحمل ترجمه شده است، درحالی

به معنای حمل کردن  «تحمل»در واژۀ تسامح، همواره نوعی بزرگواری، احسان و بخشش و توانایی وجود دارد، واژۀ 

و بردباری است، ولیکن تساهل و تحمل با نوعی زبونی و ضع  و ناتوانی همراه است و این دو در مقابل هم هستند. از 

ها در عین قدرت و قوت. به اند، زیرا حلم یعنی تحمل ناگواریترجمه کرده «حلم»س را در فارسی به این روی، تلران

گردد که صرفاً به تحمل عقاید مخال  قناعت نکند، بلکه طور کلی نیز اصطالح تساهل و تسامح به رفتاری اطالع می

 به صاحبان آن عقاید، اجازۀ اظهار نظر نیز بدهد. 

                                                
1. Tolerance 
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که تساهل و تسامح را نباید به معنای پریرش عقاید مخال  معنا کرد، زیرا تساهل در این معنا ننکته قابل ذکر آ

هرگز به معنای عقایدی نیست که مورد پریرش انسان نیست، بلکه تساهل و تسامح در جامعه به این معنی است که از 

ات سیاسی مخال  امکان ظهور و وجود بدهیم ها و جریانها و منشروی آگاهی و اقتدار و با سعۀ صدر به عقاید و روش

 .(303-300صش، ص3159فوالدی، و وجود تکثر و تنوع عقاید و افکار را بپریریم )

 برخی متفکران نیز با متفاوت دانستن تسامح و تساهل، تسامح را دارای بار اخالقی بیشتری نسبت به تساهل 

 گیری مطرح استض نهفته است، ولیکن در تساهل تنها آساندانند. به نظر آنان، در تسامح جنبۀ مروت و اغمامی

   .(31 صش، 0831آقاجانی قناد، )

 شود:انواع تساهل و تسامح عمدتاً به چهار دسته تقسیم می

 گیرد.تساهل سیاسی: براساس این تفکر، دانش و حقیقت، وسیلۀ اعمال سلطه حاکمیّت قرار می. 3

مفهوم، در جوام  سنّتی، بحث تساهل و تسامح مربوط به مسئلۀ نظارت اجتماعی شناختی: طبق این تساهل جامعه. 2

ها و آدا  و مناسک خود مخالفت کرده و قائل به نوعی عدم است که بر اساس آن، با هر نوع رفتار مغایر با سنّت

به پریرش و یا  تساهل هستند. ولیکن در جوام  جدید و صنعتی، این تفکر مربوط به نوعی رفتار اجتماعی است و

 شود. این جوام  بیشتر اهل تساهل هستند. های دیگر مربوط میعدم پریرش فرهنگ

کند که حقیقت مطلق را بدانیم رگرایی بوده و به  این نکته اشاره میتساهل فلسفی: این تفکر مبنای اندیشه تکثّ. 1

 یافتنی باشد، بپریریم که دیگران نیز قابلیت دسترسی بدان را دارند. یا نسبی و همچنین اگر حقیقت امری دست

های دینی نسبت به باورها و رفتارهای مخال ، به خصوص گیری و تحمل مبتنی بر آموزهتساهل دینی: سهل. 1

 . (301-301ص ش، ص3159فوالدی، گویند ) «تساهل دینی»باورها و رفتارهای مخال  دینی را 
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توان اصطالح حقوقی تسامح را نیز اضافه کرد که به معنی آسان گرفتن به مردم و به کارگیری موارد میالبته بر این 

 انعطاف و اغماض در اجرای قوانین برای رعایت مصالح مردم است. البته باید این اغماض و انعطاف، به انحراف و 

 .(01 ش، ص0831آقاجانی قناد، ) شکنی نیانجامدقانون

 

 تساهل و تسامح در اسالماندیشه . 2

تسهیل وظای  آنان گرایش عظیم دارد و فقط در  گیری بر مردم وقوانین اسالمی به آسان و هاآموزه ،در آیین اسالم

مصلحت عمومی به  و رفتهاخالع جامعه در معرض تباهی قرار گ شود که ایمان وگیری نزدیک میمواضعی به سخت

 و تساهلبه  ،رهای اسالمیودست وها زشوآم درح غالب ور لیکنو؛ نباشد سازچارهمالیمت نیز  نرمی و خطر افتد و

الْقُرْآنُ هُدىً شَهْرُ رَمَضانَ الَّری أُنْز لَ فیه  > یه:جمله آ ازف است. آیات بسیاری از قرآن مجید و  معطوجلب قل وتخفی  

سَفَرٍ فَع دَّةٌ م نْ أَیامٍ أُخَرَ  وَ الْفُرْقان  فَمَنْ شَه دَ م نْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَریضاً أَوْ عَلى ل لنَّاس  وَ بَیناتٍ م نَ الْهُدى

 .(031 )البقره،< ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ لْع دَّةَ وَ ل تُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلىیریدُ اللَّهُ ب کُمُ الْیسْرَ وَ ال یریدُ ب کُمُ الْعُسْرَ وَ ل تُکْم لُوا ا

های هدایت، و فرع میان ماهی که قرآن، برای راهنمایی مردم، و نشانه .، در چند روز معدود  ماه  رمضان استروزه :یعنی

در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن کس که حق و باطل، در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که 

خواهد، نه زحمت شما را! بیمار یا در سفر است، روزهای دیگری را به جای آن، روزه بگیرد! خداوند، راحتی شما را می

زاری ه شما را هدایت کرده، بزرگ بشمرید باشد که شکرگکهدف این است که این روزها را تکمیل کنید و خدا را بر این

دین اسالم را  یۀخمیر ما ،تسامح و تساهل توان این ادعا را مطرح نمود کهمی پس .دار این امر استوشنی نموبه ر کنید!

،   ل گرامی اسالمورس ۀسیلوگیرند، به نظر می درای جانبی را قاعده بعضی که آن ۀعقید خالفبر ودهد تشکیل می

 ،این دین که کامالً عقالنی است در تسامح و تساهل ۀمسأل .است بودهی برای اجرای آن وبرانگیخته شدن  واصل دین 

ر اعم، وبه ط&امامان و  ری که از نظر عملی نیز زندگی پیامبر اکرمومبرهن است؛ به ط ور کامل تبیین شده وبه ط

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=185
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=185
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=185
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 ول وییم که شموبه یقین اگر نگرو، ایناز  .کندر اخص، این امر را تأیید میوشده از طرف آنان به ط دراحکام فقهی صا و

الحر  گستردگی  واعد الضرر ون قوچدست کم همتوان گفت می ،تر استاعد دیگر اسالم بیشواین قاعده از ق هدامن

انین اسالم، وق وض  احکام و ۀمرحل درگیرد. این قاعده می بر درع را ول دین تا فروری که از اصوانی دارد؛ به طوفرا

 .اق  شده استورد استناد واستنباط احکام م واجرای احکام 

ت مبناى نسبیّبر اى از اندیشمندان مسلمان، عدّه دیدگاه وجود دارد.در جوام  اسالمی دو  تساهل ۀاندیش رابطه بادر 

 گویند:دانند و مىمىاندیشى و مطلق انگارى را خالف تساهل گونه یقین باورى و جزمشکاکیت معرفت شناختى، هرو 

 ... قانون اساسى دموکراتیک، مبتنى بر به رسمیت شناختن حقوع بشر و متکثّر دیدن حقیقت است؛ یعنى اعتقاد به »

.. اگر . .هاى مختلفى داشته باشد و از جهان، انسان و ایمان، تفسیرهاى متفاوتى عرضه کندتواند فلسفهاینکه انسان مى

اى از حقایق ابدى وجود دارد ... چنین شناسى، مجموعهشناسى و جهانسیاست، انسان ۀر عرصکسانى معتقد باشند که د

  .(3 ش، ص3155)بارانس،  ل باشندئها حقوع انسانى قاتوانند براى انسانکسانى نمى

انگارى هستند. ورزان، تصویر خاصّى از حقیقت دارند؛ یعنى معتقد به نوعى جزمیت و مطلق... خشونت» :دگوینیا مى

 .(3 ست )همان، صگراشناسى  تفکر خشونتمعرفت دگماتیزم، ویژگى اصلى

دانسته مبناى تساهل تعلیمات قرآنى شده و  ، تأکید بر وجود حقیقت مطلقدیدگاه دیگری وجود دارد که بر اساس آن

نه به انسان و  (211 ، ص52ع،  3101)مجلسی،  دهندمى« اللّه»که این تعلیمات، اصالت و محوریت را به  شودمی

است؛  ی است که از سوی خداوند تعین یافتهاى از اصالت دارد، به دلیل مطابقت آن با حقّت بهرهیّاگر انسان و تانسانیّ

افراد، به یک اندازه قابل احترام نیستند؛ بلکه میزان مطابقت و متابعت از ۀ حال که چنین است، باورها، رفتارها و امیال هم

  .(271 تا، ص)خاتمی، بیکند ها را تعیین مىمقدار احترام و ارزش آنو چرخش از باطل به سمت حق،  حق

مراد از حق، حقوع بافته و ساخته قابل ذکر است که  حدود آن است. ۀکنندحق و حقیقت، مالک تساهل و تعیین

، خداى متعال و دستورات اوست. عقل و احساسات و عواط  فردى یا جمعى یا قراردادى نیست؛ مصداع کامل حق
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ت از خدا، به دلیل فقدان مالک و منب  مشروعیّ ۀزند و انسان بریدگاه از اصالت خود دم نمىانسان  مرتبط با خدا، هیچ

این تفکر در جوام  اسالمى، قدمتى به قدمت تاریخ اسالم دارد و با  .سخن بگویدتواند از اصالت طرف، نمىفراگیر و بى

 ،م متولّد شده است؛ اگر چه در اسالم، اصل بر رأفت و مدارا و مهربانى است و اساساً اسالم دین محبّت استظهور اسال

دانسته شده « سمحه هدین سهل»اسالم  است.« اللّه»گیرد و پایه و اساس آن هى مایه مىاال امّا این محبّت از محبّت

 است. 

 )طریحی،« بعثت بالحنیفیة السمحة السهلة» اند:فرموده  منشأ این توصی ، روایتى نبوى است که حضرت محمد

 ام. مبعوث گشته من به دیانت سهل و آسان )نه حاد و مشکل( (؛ یعنی:733 ، ص3   ع،3157

از ریشه حَنَ ، به معناى استقامت و راستى است و حنی  به مسلمانى مى)دین(  «ةالحنیفی»در این حدیث، کلمه 

تمایل داشته باشد و شریعت حنفیه، شریعتى است که مستقیم بوده و از باطل به سمت حق  گویند که به دین مستقیم

ام که در عین اینکه بنابراین، معناى حدیث شری  این است که من شریعتى آورده .(271 تا، ص)خاتمی، بی کندمیل مى

قابل ذکر میاینجا سخن یکی از فقیهان بزرگ،  در مستقیم است و باطلى در آن راه ندارد، راحت و آسان هم هست.

  باشد.

 ۀسیلوبه  .طریق امامی است ون االهی وآن، قان»ید: وگضعش میوحکمت  وفایده  وتفسیر شریعت  درشهید ثانی 

عمل است. حکمت  وکمال مکلّفان از حیث علم  ،اشد. فایدهوشحالل از حرام تمییز داده می وآن، احکام جاری 

ض  شده است؛ پس عقل حکم وضعیفی  وی وق وشری   وضی  ویت گمراهان از خطا است. دین برای هر ضعش، هداو

 .(322 ش، ص3131)اسداللهی، « دین یکی است وشریعت  وشن است؛ ملّت وسبیلی ر وطریقی آسان  ،کند که دینمی

 ۀهم ۀاست و هر فرد به منزل ها با حقدر منطق اسالم که مالک درستى کارها، موافقت و مطابقت آن رو،از این

امر  تفاوت باشد و فقط زیان و ضرر خود را مالک بداند.هاست، هیچ کس نباید نسبت به عقاید و رفتار دیگران بىانسان

، معروف و منکر وجود دارند و امورى عینى و مشترک و به معروف و نهى از منکر در اسالم بیانگر این است که اوّالً
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رو، بازدارد؛ از ین و ثانیاً، هر فرد وظیفه دارد تا دیگران را به انجام معروف وادار سازد و از انجام منکر پریر هستندشناخت

پس نباید حدیث را  اصل امر به معروف و نهى از منکر، عین مداخله و حسّاسیت نسبت به عقاید و رفتار دیگران است.

 شد. طورى معنا کنیم که مخال  دیگر اصول مسلّم اسالمى با

 

 معنای تساهل و تسامح در اندیشۀ غربی. 3

است که در فرهنگ آکسفورد، سه معنا براى آن ( tolerate) و فعل آن( tolerance) تسامح در انگلیسى معادل

  ذکر شده است:

 پسندد و با آن موافق نیست؛چیزى که شخص آن را نمى ۀاجازه دادن به وقوع یا ادام. 3

  مندى؛بدون شکایت و گالیهتحمّل شخص یا چیزى، . 2

 (.3273: 3993بای، )هُرن بدون صدمه طاقت و تحمّل مصرف یک دارو و یا معالجه. 1

 به معناى تحمّل کردن، اجازه دادن و ابقا کردن است که با مصدر (tolero) ، از ریشه التین(toleration) ۀواژ

(tollo)ورزد، بارى را تحمّل خانواده است. گویى کسى که تساهل می، به معناى حمل کردن یا بردن و اجازه دادن، هم

 ترین معادل معناىاز این رو، برخى معتقدند که نزدیک(. vii: 3995)امین رضوی و آمبوئل،  کندیا حمل مى

(tolerance) کاشانی،  مخال  میل و خواست در عین قدرت و قوّت زیرا حلم، یعنى تحمّل امور ناگوار و ،حلم است(

 (.33ش، ص 3153

در عصر تحوالت اصالح دینی در اروپا، مسیحیان غالباً تساهل را قبول . ردتسامح و تساهل در غر  بستری دینی دا

نداشتند و طرفداران تساهل و تسامح در این دوره، بسیار اندک بودند. کلیساهای پروتستان نیز همچون کلیسای کاتولیک 

میالدی به کار گرفته شد. 35ولیکن اوّلین بار مفهوم تساهل و تسامح در قرن دانستند. تساهل را رویۀ دینی خود نمی

ای ابتدا این مفهوم به معنای پریرش حق انتخا  مرهب توسط فرد و عمل بدان بود و به تدریج، تحمل اعتقاد هر عقیده
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ی از طرز تفکر افراد یا گروهشد. به طور کلی، این مفهوم در غر  پیش از آنکه ناشدر حوزۀ دینی و سیاسی را شامل می

های دینی متعصب تعدد عقیده را های خاص مرهبی باشد، حاصل وضعیت منازعه میان آنان بوده و هیچ یک از فرقه

های مخال  را سرکو  پریرفتند. در عین حال، هیچ شخص یا گروهی به قدر کافی نیرومند نبود تا عقاید و فرقهنمی

های دینی در اروپا است )فوالدی، در غر ، محصول منازعات شدید مرهبی بین فرقه کند. در واق ، اندیشۀ تساهل

 (.303-302ش، صص 3159

اندیشۀ تساهل و تسامح در جامعه گرایی و فردگرایی موجب گسترش های پس از آن، مبانی اومانیسم، عقلدر سده

اما به تدریج این قلمرو گسترش  ،مرهب بود ومرهب و مربوط به انتخا  دین  ۀشد. اگرچه پیدایش تسامح در حوز غربی

 ... شد. های معرفتی و رفتار اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی ونوع تکثر و گوناگونی در عرصه یافته و شامل تحمل هر

تسامح و دیدگاه گرایی فرهنگی ارتباطی وثیق دارد. نهادینه شدن با کثرت ،های تاریخی تساهل و تسامحعوامل و زمینه

 ویژهه ب ،فـکـر تساهل و تسامح ،براین اسـاسدر غر  را نیز موجب گردید. رشد و گسترش پلورالیسم فرهنگی  ،ساهلت

داران و سـرمـایـه های اقتصادی و سیاسی پدید آمـد.با انگیزهداشت، اسـتعمارگری بیشتری  ۀانگلیس که پیشین در

بازار و  ،مـرزی اخـالقی و دینی و رها از هر قیدی و حـد بدون هیچ نـگـهـداشـت ،داران بزرگ انگلیسیکـارخانه

 های اقتصادی آنان گـونـه نظارتی بر تالشهای اروپایی نیز هیچهای اقتصادی را به دست گرفتند و دولتتـالش

بیشترین  ۀدر حقیقت زمـیـن ،دانستند. رهاسازی دولتمی «تولرانس»را نـاسـازگاری با  کردند و به اصطالح آننمی

  .آوردچپاول را فراهم می

زیـرا (، 297تا، ص کسب کردند )خاتمی، بیتساهل و تسامح  ۀاز اندیشبیشترین سود را داران سـرمـایـه ،از این رهگرر

های صنعتی غر  به سوی های بازار در شرایطی که انـبـوه کـاالهـای تـولـید شده در کارخانهپـیوندها و پیوستگی

داران و بندی نداشت و دولت به سرمایه و هیچ قـیـد ،فـقـیـر و محروم آسیایی و آفریقایی سرازیر بود کـشـورهـای
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 ،خواهندمـی هر شـیـوه و هـر قـیـمـتـیبه داد کـه هرگونه بخواهند تولید و هرگونه و داران بزرگ مـیـدان مـیکارخانه

 های محروم آسیایی و آفریقایی بگسترانند. را بر ملت اندوزی بـپـردازنـد و چیرگی خودپخش کنند و به ثروت

چـه در اسـالم از آن سخن به میان آمده به ت تساهل و تسامح غربی بـا آنـماهیّ ،حـقـیـقـت آن است که در اصل

 باربیشتر  ،در نزد دانشمندان غـربینیز تساهل اجتماعی غر  و و مطرح در ادبیات سیاسی تساهل ی دارد. زگارکلی ناسا

هایی دارد کـه آشکارا آن را از تساهل و تسامح به کار رفته در مناب  اسالمی و اقتصادی دارد تا دینی و ویژگیـ سیاسی 

ها را تواند آنیک فرد باورمند به دین نمی، سازد و پیامدهایی دارد که به هیچ رویدین جدا می متفکران اینسـخـنـان 

در غر  اعتقاد به حق بودن دین یـگـانـه را رویارو و ناسازگار با مدارا تساهل و تسامح بپریرد. در حـالـی کـه مـنـادیان 

 به عدم تساهل  ،اعـتـقاد به اینکه تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد»که  دانند و بر این باورندو تساهل می

رو کـه حـریـم و حـد از آن ،غربی ۀبه تساهل و تسامح به گون معتقدان. (ز پالمناتربه نقل ا، 13 )همان، ص «انجامدمی

و یا دست کم آن را دست نیافتنی  قائل نبودهسات و معنویات ارزش و مـقـدّ و مـرزی برای حق و باطل و ارزش و ضدّ

و عقاید یکدیگر و  اءبه پریرش آرآن، همه را بر اسـاس  کهآورند سخن به میان می یاز تساهل و تسامح ،دانندمـی

  .خوانندرهایی مـطـلق فرا می
 

 آیا تساهل امری مطلق است؟. 4

گروهی عقیده دارند، امکان آن نظرات گوناگونی وجود دارد. تساهل مطلق و بدون حدّ و مرز یا عدم  در مورد امکان

عدم مخالفت بى »: مطلق سلبى عبارت است ازتساهل  3.توان به تساهل سلبى و ایجابى تقسیم کردتساهل مطلق را مى

                                                
 ك:  اند ؛ ر.م كردهیجابى )مثبت( تقسیچنانبه بعضى تساهل را به تساهل سلبى )منفى( و ا. 1

 philosophy, religion and the question of intolerance, 1997,  p.vii 
  .08ـ03 ص، ص0831 بهشتی، ارد83ش  كیهان فرهنگى،، «اسى معاصریتساهل منفى و تساهل مثبت در قلمرو فلسفه س»دعلى محمودى، ین : سیهمچن
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 ضد تساهلى و رفتارها و  ۀرفتارى، که شامل عدم مخالفت با عقید ۀقید و شرط نسبت به هر نوع عقیده، رفتار و شیو

 . «شودگیرانه و غیرتساهلى نیز مىهاى سختشیوه

ل  و از جمله اندیشه و رفتار ضدّ تساهلى ها و رفتارهاى مخااعتقاد به تساهل مطلق سلبى این است که اندیشه ۀالزم

به این ترتیب، تساهل مطلق سلبى، در دامان خود، عدم تساهل را  شت.و آن را از رشد و گسترش باز ندا دانستهرا مجاز 

تساهل مطلق سلبى، حتّى اگر به لحاظ نظرى ممکن باشد، در  کهاند دهد، و این تناقض است؛ از این رو گفتهپرورش مى

  .(21 ص دینی، سیاسی، )محمودی، تساهل و تسامح، اخالقی، ممکن نیستعمل 

زیرا بر اساس آن، شخص نه تنها در مقام عمل  ،ناگوارتر استتا حدودی تساهل مطلق ایجابى  یّتوضعاز این لحاظ، 

عکس، براى طرف مقابل، ست و برل نیئبراى خود چنین حقّى را قا ه اساساًکند، بلکاز عقاید و رفتار مخال  جلوگیرى نمى

گمان مستلزم اگر این اعتقاد را ریاکارانه ندانیم، بى . درواق ،ل است که عقیده و رفتارى مخال  داشته باشدئاین حق را قا

 .(39ـ33 صص ش،3151)بشیریه،  تساهلى است روا  و گسترش عقاید و رفتارهاى ضدّ

که اگر بر ما الزم باشد که نسبت  کنندمیچنین استدالل  بوده و ناممکن بودن تساهل مطلق گروهی دیگر معتقد به

به همه چیز تساهل بورزیم، در این صورت باید هرگونه عقیده و رفتار ضدّ تساهلى را محدود کنیم و نسبت به آن تساهل 

 (.vii: 3995)امین رضوی و آمبوئل،  تساهل، متوقّ  بر عدم تساهل مى شود، که این دور است ،نورزیم؛ در نتیجه

عدم تساهل مطلق، عبارت است از مداخله، ممانعت و سرکو  هر نوع عقیده یا رفتار مخال  در هر شرایط.  ولیکن

این کار به لحاظ نظرى امکان دارد؛ یعنى این باور که هر نوع عقیده یا رفتار مخال  را باید سرکو  کرد، مستلزم تناقض 

انسانى که بقاى آن وابسته به تأثیر و تأثّر و ارتباطات متقابل و تعاون و نیست؛ امّا به لحاظ عملى، با سرشت و طبیعت 

  شود.همیارى است، سازگارى ندارد؛ حتّى در عالم حیوانات نیز عدم تساهل مطلق مشاهده نمى

د مىها پدیها، نقد و نظرها و مخالفتدر عالم انسانى، از سویى رشد و شکوفایى استعدادهاى گوناگون در پرتو  چالش

هاى جسمى، عقلى، روحى، عاطفى و ... را ها و ناتوانایىهاى افراد، محدودیتآید، و از سوى دیگر، ارتباطات و همبستگى
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بّر، حرص، حسد، عالوه بر این، عدم تساهل مطلق، پیامدهاى بسیار ناگوار اخالقى، مانند استبداد، تک کند.جبران مى

کنجکاوى و پرسشگرى  ۀپریرى، یأس و نومیدى، از بین رفتن روحیفتارى، ظلمسانسورى عقیدتى، زبانى و رزبونى، خود

زیرا هر نوع تحوّل و  ،نمایدو از هر تحوّل و پیشرفتى جلوگیرى مى شتهپدید آمدن حالت رکود و سکون دا و و رقابت

 پیشرفت، تا حدودى مستلزم تغییر وض  موجود است و تغییر وض  موجود، بنا بر نظریه عدم تساهل مطلق، سرکو  

 شود.مى

 
 مقایسۀ تطبیقی تساهل اسالمى و تساهل غرىب . 5

یکن این برداشت از گیری در پریرش ابتدایی دین و نیز عمل به احکام آن است، ولدر تساهل اسالمی بنا بر آسان

توان به عنوان بخشی از حقیقت پریرفت، نادرست است. درواق  ها را نیز میتساهل دینی که بر اساس آن دیگر اندیشه

رگرایی دینی در تفکر جدید غربی است که معتقد است همۀ ادیان بر حق گرایی و تکثّاین اندیشه مبتنی بر تفکر نسبیت

یا تفکر را حقیقی دانست، زیرا همۀ این امور نسبی بوده و مالک پریرش افکار، انتخا   توان تنها یک دینبوده و نمی

هاست. طبق این تفکر، همۀ ادیان بایستی همدیگر را پریرفته و تحمل نمایند. مردم بر اساس سالیق و عالیق آن

 و حقانیّت وجود دارد و  چنانکه بر اساس اندیشۀ متفکری چون روسو، بایستی پریرفت که در همۀ ادیان رستگاری

کند که داند. الک تأکید میمی کتا  مقدستوان تنها یک دین را حقیقی دانست. جان الک تساهل را مورد پریرش نمی

 (.31: 3933)الک،  تساهل امری دوسویه و متقابل بوده و هیچ دینی نبایستی خود را نسبت به دیگری محق بداند

انسانی است، رستگاری و نجات روح اوست که از این نظر هیچ تفاوتی بین ادیان وجود وی معتقد است آنچه حق هر 

شکل  ،سازدآنچه ادیان را از هم متمایز می .نامد(ندارد )ذکر این نکته الزم است که الک همۀ جوام  دینی را کلیسا می

طور متفاوتی اجرا گردند و در همین ظاهری و مناسک عبادی آن و نیز عقاید مربوط به آن است که بایستی هر یک به 

 (. 11)همان، ص  حوزه است که بایستی ادیان نسبت به هم تساهل داشته باشند
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شمارد، زیرا تعهدات، قراردادها و سوگندهایی که قید و لبته الک تساهل در برابر کافران و منکران خدا را مردود میا

معۀ غیراالهی معتبر شمره شده و اتخاذ گردند. دوری از خدا تمام این توانند در یک جابندهای جامعه انسانی هستند، نمی

 توانند این ادعا را داشته باشند که نمی برند، بین می از   گونه دینی رابرد و ملحدان که خود هر قید و بندها را از بین می

 (.83)همان، ص  دین با موهبت تساهل در چالش است

این تفکر یابی به آن تأکید دارند. گرایی در حوزۀ حقیقت و عدم دستمتفکرین به نسبیدر تفکر جدید غربی، بیشتر 

تواند مدعی سعادت های دین اسالم مغایر است. این عقیده که همۀ ادیان بر حق بوده و هیچ مسلکی نمیبا مبانی آموزه

إ نَّ الدِّینَ ع نْدَ نزد خداوند اسالم است: > کند که تنها دینای غیراسالمی است، زیرا قرآن تأکید میحقیقی باشد، عقیده

ب آیات  اللَّه  فَإ نَّ اللَّهَ سَری ُ  مَنْ یکْفُرْ اللَّه  الْإ ساْلمُ وَ مَا اخْتَلَ َ الَّرینَ أُوتُوا الْک تا َ إ الَّ م نْ بَعْد  ما جاءَهُمُ الْع لْمُ بَغْیاً بَینَهُمْ وَ

دین در نزد خدا ، اسالم است. و کسانی که کتا  آسمانی به آنان داده شد، یعنی:  .(37و  39< )آل عمران، الْح سا  

اختالفی )در آن( ایجاد نکردند، مگر بعد از آگاهی و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود و هر کس به آیات 

خویی و مدارا در اسالم امری درواق ، نرمرسد زیرا ( خداوند، سری  الحسا  است. کفر ورزد، ) خدا به حسا  او می خدا

کند. ولیکن اگر مدارا ها به حقانیت االهی فراهم میهدفمند است که زمینه را برای کمال و ایمان آوردن و جر  انسان

و انحرافی در جامعه اسالمی باشد، کامالً امری غیرعقالنی و غیراسالمی به معنای تأیید همۀ افکار حتی افکار نادرست 

رو، تساهل در اسالم همچون تساهل به معنای غربی امری مطلق نبوده و اسالم با تساهل و شود. از اینمحسو  می

ع این است که مدارا با افکار غیراالهی و غیرحقیقی و نادرست کامالً مخال  است. درواق ، در تساهل دینی، موضو

توان دیگران را نیز به آشنایی با آن و حقیقت امری مطلق است که قابل تعمیم و انتقال است و با تساهل دینی می

 .(21 ش، ص3153 کاشانی،) دپریرش آن دعوت کر

های دینی در هر در اندیشۀ دینی، مبنای تساهل نسبیّت باوری نیست. البته این واقعیت که در برخی از برداشت

مرهبی میزانی از خطا و عدم اتقان وجود دارد، امری قابل قبول است. ولیکن منظور از این گفته نسبیّت باوری نیست 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=19
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=19
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=19
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=19
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 در رویکردی تطبیقی به این نکته توجه نماییم که اگر تساهل و تسامح منجر به نفی بنابراین،  .(13همان، ص)

توان آن را با اصول آن، منجر به جدایی دین از سیاست گردد، هرگز نمیانگاری در حقانیت دینی و در ضمن  مطلق

داند تا حکم خدا را در قالب شریعت اسالمی اسالم سازگار دانست. امام علی$ حاکم را در جامعه، مأمور و موظ  می

امر پروردگار بر عهدۀ او چه از همانا بر عهده امام و رهبر نیست جز آن»اجرا کرده و در این امر سستی و تساهل نورزد: 

 .(307خ  )سیّد رضی،« واگرار شده است و جاری ساختن حدود بر مستحقان

 

 واکاوی رویکرد صحیح در تساهل اسالمی. 6

شناسد؟ ابتدا باید به در اینجا این پرسش مطرح است که اسالم تا چه حد پریرش و تحمّل مخالفان را به رسمیّت مى

باشیم: نکتۀ اوّل اینکه تحمّل با پریرش مساوى نیست، بلکه اعم از آن است؛ یعنى ممکن است دو نکته توجّه داشته 

را تحمّل کنیم. بنابراین، باید ببینیم اسالم در چه مواردى تحمّل مخالفان و در  عقیده یا رفتار مخال  را نپریریم، ولى آن

توانیم از کتۀ دوم این است که ما سه دسته از مخالفان را مىداند. نچه مواردى، عالوه بر تحمّل، پریرش آنان را مجاز مى

باشد: اوّل: کفّار و مشرکین و به تعبیرى، مخالفان نظر اسالم مورد بررسى قرار دهیم که نحوۀ برخورد با آنان متفاوت می

 اى. عقیدتى؛ دوم: منافقان و مروّجان فساد و تباهى؛ سوم: مخالفان شخصى و سلیقه

 ار و مشرکین، اگر سردشمنى و عناد با اسالم و مسلمین نداشته باشند، اسالم دستور ۀ اوّل، یعنى کفّدر مورد دست

دهد. نه پریرد، امّا دستور به تحمّل آنان مىدهد با آنان به نرمى رفتار شود؛ البتّه عقاید و رفتارشان را به هیچ وجه نمىمى

ى و عناد با اسالم و مسلمانان ندارند رواست، بلکه اسالم بدان تنها تساهل و تسامح در برابر کسانى که سر دشمن

کند تا در سایۀ عطوفت و رأفت اسالمى، قلو  کفّار غیر محار  نرم شده، به طرف اسالم و مسلمانان سفارش هم مى

الْکَل مَ  نَقْض ه مْ میثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاس یةً یحَرِّفُونَ فَب ما> :(12 ، ص1 ش،  3133جر  گردد )مصباح یزدی، 

صْفَحْ إ نَّ اللَّهَ یح بُّ ا خائ نَةٍ م نْهُمْ إ الَّ قَلیالً م نْهُمْ فَاعْ ُ عَنْهُمْ وَ تَطَّل  ُ عَلى عَنْ مَواض ع ه  وَ نَسُوا حَظًّا م مَّا ذُکِّرُوا ب ه  وَ ال تَزالُ
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 هایشان را سخت و لعنتشان کردیم و دل ،یعنی: پس به سبب اینکه پیمانشان را شکستند .(31< )المائده،الْمُحْس نینَ

کردند و بخشى از  ها تحری گردانیدیم، تا آنجا که سخنان خدا را با تفسیرهاى نادرست و دگرگون ساختن آن ناپریرحق

تو اى پیامبر همواره بر گروهى خیانتکار از آنان آگاه  را که بدان یادآورى شده بودند به فراموشى سپردند، وباورهاى دینى 

پوشى کن که خداوند نیکوکاران را دوست اهل خیانت نیستند. پس از آنان درگرر و چشم شوى، مگر اندکى از آنان کهمى

 زنند. هاى پنهانى مىکنند، هر چند، دست به خیانتمى. زیرا اینان مستقیماً دشمنى خود را ابراز نداردیم

ار و مشرکین از ها، مورد عفو و گرشت پیامبر  قرار گیرد؛ امّا اگر کفّونه خیانتگکند که اینآیۀ شریفه توصیه مى

آنان را  ایستد و فرمان جهاد و قتال باعناد و جنگ و دشمنى با اسالم و مسلمین درآیند، اسالم در مقابل آنان مى سر

ک تا   اللَّه  یوْمَ خَلَقَ السَّماوات  وَ الْأَرْضَ م نْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ  إ نَّ ع دَّةَ الشُّهُور  ع نْدَ اللَّه  اثْنا عَشَرَ شَهْراً فیفرماید: >صادر مى

< نَّ اللَّهَ مَ َ الْمُتَّقینَالْقَیمُ فاَل تَظْل مُوا فیه نَّ أَنْفُسَکُمْ وَ قات لُوا الْمُشْر کینَ کَافَّةً کَما یقات لُونَکُمْ کَافَّةً وَ اعْلَمُوا أَ ذل کَ الدِّینُ

وازده ماه است که ها و زمین را آفریده، دها نزد خداوند در کتا  االهی، از آن روز که آسمانیعنی: تعداد ماه .(13)التوبه،

این، آیین ثابت و پابرجا )ی االهی( است! بنابراین، در  .باشد(چهار ماه از آن، ماه حرام است )و جنگ در آن ممنوع می

ها به خود ستم نکنید )و از هر گونه خونریزی بپرهیزید(! و )به هنگام نبرد( با مشرکان، دسته جمعی پیکار کنید، این ماه

امّا اسالم با دسته دوم، یعنى  کنند و بدانید خداوند با پرهیزگاران است!دسته جمعی با شما پیکار می هاهمانگونه که آن

منافقین و مروّجان تباهى و فساد، اعم از فساد عقیدتى و فکرى و فساد عملى و رفتارى، اهل تحمل و سازش نیست تا 

فَاجْل دُوا کُلَّ واح دٍ م نْهُما م ائَةَ  الزَّان یةُ وَ الزَّانیآید: >مىچه رسد به پریرش و تسلیم؛ لرا در اجراى حدود االهى کوتاه ن

< الْآخ ر  وَ لْیشْهَدْ عَرابَهُما طائ فَةٌ م نَ الْمُؤْم نینَ دین  اللَّه  إ نْ کُنْتُمْ تُؤْم نُونَ ب اللَّه  وَ الْیوْم  جَلْدَةٍ وَ ال تَأْخُرْکُمْ ب ه ما رَأْفَةٌ فی

هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت )و محبّت کاذ ( نسبت به آن دو شما را از  یعنی: .(2)النور،

 منان مجازاتشان را مشاهده کنند! اجرای حکم االهی مان  شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤ
قرآن براى جلوگیرى از این فسادها، امر به معروف و نهى از منکر را با تأکیدات بسیار، واجب فرموده است. از پیامبر 
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مؤمن ضعیفى که دین ندارد، مورد غضب خداوند است. سؤال شد: به چه کسى مؤمن »اکرم  روایت شده که فرمود: 

ع،   3101/ مجلسی، 79، ص 7  ع، 3103کلینی، « )کندفرمود: کسى که از منکر و فساد نهى نمىگویند؟ دین مىبى

هاى آشکار شود، دانشمندان باید علم خود را وقتى امّت من دچار بدعت»و نیز آن حضرت فرموده است: ( 223، ص 52

 .(71 ، ص3 ع،  3107 ،کلینی) «آشکار سازند و هر که چنین نکند، لعنت خداوند بر او باد

کدام از مراتب آن مستلزم سکوت و البته، درست است که امر به معروف و نهى از منکر داراى مراتبى است، امّا هیچ

شایسته نیست مؤمن در »سازش مطلق نیست و بایستی به نحوی مخالفت خود را ابراز نمود. امام صادع$ فرمود: 

در مورد  .(151، ص 2 همان،  « )تواند آن مجلس را تغییر دهدنمىشود و او مجلسى بنشیند که در آن معصیت خدا مى

اى، قرآن کریم مسلمانان را به عدل و احسان دعوت نموده و از آنان همواره دستۀ سوم، یعنى مخالفان شخصى و سلیقه

تعصّبات  خواسته است که با یکدیگر در کمال صفا و صمیمیت و نیکى رفتار کنند، تحت تأثیر عواط ، خشم، غضب و

محور باشند. این توصیه، حتّى دربارۀ رفتار با غیرمسلمانان هم مدار و حقاى رفتار ننمایند و همواره حققومى و قبیله

صادع است و روش قرآن نیز آن است که تا جایى که ممکن است با برهان و استدالل و اخالع و موعظه، اختالفات را 

< ه ی أَحْسَنُ فَإ ذَا الَّری بَینَکَ وَ بَینَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَل ی حَمیمٌ وَ ال تَسْتَو ی الْحَسَنَةُ وَ الَ السَّیئَةُ ادْفَ ْ ب الَّتی> حل نمایند:

دف  کن، ناگاه )خواهی دید( همان کس که میان هرگز نیکی و بدی یکسان نیست بدی را با نیکی  یعنی: .(11)فصّلت،

 . همانگونه که پیامبر اکرم )ص( در امور شخصى، گرشت تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است

 کردند. مى

آمَنُوا م نْکُمْ النَّب ی وَ یقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیرٍ لَکُمْ یؤْم نُ ب اللَّه  وَ یؤْم نُ ل لْمُؤْم نینَ وَ رَحْمَةٌ ل لَّرینَ وَ م نْهُمُ الَّرینَ یؤْذُونَ >

 دهند و ار میها کسانی هستند که پیامبر را آزیعنی: از آن .(33< )التوبه،وَ الَّرینَ یؤْذُونَ رَسُولَ اللَّه  لَهُمْ عَرا ٌ أَلیمٌ

خوش باور بودن او به نف  شماست! )ولی بدانید( او به خدا ایمان دارد و »بگو: « او آدم خوش باوری است!»گویند: می

 ها که رسول خدا را آزار اند! و آنکند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده)تنها( مؤمنان را تصدیق می
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بنابراین، در مورد این دسته از مخالفان، اسالم گاهى عالوه بر تحمّل، پریرش را نیز روا «. !دهند، عرا  دردناکی دارندمی

 هاى نیک و جاودان االهى در وص  مؤمنانى که به کسب نعمت داند؛ مثالً در سوره مبارکۀ شوراو بلکه الزم مى

 < )الشوری،بَینَهُمْ وَ م مَّا رَزَقْناهُمْ ینْف قُونَ وَ الَّرینَ اسْتَجابُوا ل رَبِّه مْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى> فرماید:پردازند، مىمى

اند و کارشان در اند، و نماز را برپا داشتهن و عمل( اجابت کردهیعنی: کسانی که پروردگارشان را )در دعوت به ایما .(13

. پیداست که در مشورت، کنندایم، انفاع میها روزی کردهگردد، و از آنچه به آنمیان خودشان به مشاوره برگزار می

د و یا عیب او را به او کناى از انسان مىگاهى باید نظر مخال  را پریرفت و یا مثالً در جایى که کسى انتقاد سازنده

 کند که باید با روى باز این انتقاد را پریرفت.نماید، اسالم سفارش مىگوشزد مى

که اسالم به استبداد دینى تمایل دارد؟ باید دید که آیا آزادى دینى مورد پریرش اسالم است یا اینپرسش دیگر این

 یکى از سه معناى زیر باشد:چیست. آزادى دینى ممکن است به « آزادى دینى»مقصود از 

 

این  ال ( آزادى دینى، یعنى اینکه انسان در انتخا  دین، آزاد باشد و به دلخواه خود به هر کدام از ادیان، معتقد شود.

نَّ الدِّینَ ع نْدَ اللَّه  >إ  داند: مى« اسالم»معنا از آزادى دینى، البتّه مورد قبول اسالم نیست و قرآن کریم دین حقیقى را 

اللَّهَ سَری ُ  فُرْ ب آیات  اللَّه  فَإ نَّالْإ ساْلمُ وَ مَا اخْتَلَ َ الَّرینَ أُوتُوا الْک تا َ إ الَّ م نْ بَعْد  ما جاءَهُمُ الْع لْمُ بَغْیاً بَینَهُمْ وَ مَنْ یکْ

  .(39 عمران،)آل  <الْح سا 

اند( در نزد خداوند همان اسالم است، و به یقین دین  )حقیقی که انبیا آورده و به صورت شرای  به بشر عرضه داشته

ها داده شده )مانند: یهود و نصاری، در دینشان( اختالف نکردند مگر پس از آنکه آنکسانی که کتا  آسمانی به آن

جویی. و هر کس به آیات خدا کفر ورزد پس )بداند ها را )به حقیقت امر( علم آمد، )آن هم( از روی حسد و برتری

ترین شکل دین، همان دینى است که از طریق خاتم کاملرو، از این .که( خداوند زودرس به حسا  است

ماند؛ ى پیروى از ادیان دیگر باقى نمىپیامبران  بر مردم نازل شده است و با آمدن این دین، دیگر مجالى برا
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تر از شریعت حضرت موسى$ بود و با آمدن عیسى$ دیگر باقى حضرت عیسى$ که کامل همانند شریعت

ماندن بر دین موسى$ جایز نبود، چرا که به لحاظ عقلى نیز رجوع از کامل به ناقص، مردود است. وقتى مسلّم شد 

معقول و توجیه ناپریر خواهد ها نا، رجوع به ادیان ناقص و یا باقى ماندن در آنتر استکه دینى از دیگر ادیان کامل

 بود. 

 

 ( آزادى دینى، یعنى که دین، ما را از تقید، التزام و تعهّد نسبت به هر گونه قیدى، حتّى قید خود  دین، آزاد گراشته 

ها این نحوه از آزادى، البتّه در برخى ادیان  ساخته دست بشر، مانند بودیسم و هندویسم، وجود دارد که در آن باشد.

رحیم پور ) ، نسبت به هر جامعه و حکومتى و با هر نظام سیاسى و حقوقى ظاهراً مساوى است3مثالً وصول به نیروانا

کدام از ضروریات آیین هندو ملتزم نباشند، امّا خود را و افراد نیز، ممکن است به هیچ ( 23ص  ش،3159، یازغد

 (.233: 3997)هینلس،  ها را به رسمیّت خواهد شناختهندو بدانند؛ و مکتب هندوییسم هم آن

داند، هر چند کسانى را که التزام عملى نسبت به دستورات دینى امّا اسالم، منکر ضروریات دین را مسلمان نمى

شناسد، لکن در مورد همین افراد ضروریات نشوند، به عنوان مسلمانان ظاهرى به رسمیّت مى ندارند، تا وقتى منکر

نیز تأکید دارد که تا عمالً به مقررات اسالمى متعهّد و ملتزم نشوند، ایمان واقعى نداشته، به کمال و سعادت حقیقى 

قُلُوب کُمْ وَ إ نْ تُطیعُوا اللَّهَ  قالَت  الْأَعْرا ُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْم نُوا وَ لک نْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یدْخُل  الْإیمانُ فینخواهند رسید: >

یعنی: بادیه نشینان گفتند: ما )از ته دل(  .(31)الحجرات،< وَ رَسُولَهُ ال یل تْکُمْ م نْ أَعْمال کُمْ شَیئاً إ نَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ

اید، بلکه بگویید )در ظاهر به گفتن شهادتین ( اسالم آوردیم، زیرا هنوز ایمان در دلایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده

عت نمایید )خداوند( از اش )در دستورات والیی او ( اطاهای شما وارد نشده است و اگر از خدا )در اوامر او ( و فرستاده

 . کاهد، زیرا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان استهای شما نمیعمل

                                                
  ى و هندو به معناى آرامش ابدى و سعادت ابدى است.یهاى بودانییروانا در آین. 1
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إ نَّ پس از دید اسالم، مسلمان واقعى کسى است که به همۀ  اوامر االهى گردن نهد؛ و به تعبیر قرآن کریم از > 

 وَ نَکْفُرُ ب بَعْضٍ وَ یریدُونَ أَنْ الَّرینَ یکْفُرُونَ ب اللَّه  وَ رُسُل ه  وَ یریدُونَ أَنْ یفَرِّقُوا بَینَ اللَّه  وَ رُسُل ه  وَ یقُولُونَ نُؤْم نُ ب بَعْضٍ

خواهند میان خدا و کنند، و میکار مییعنی: کسانی که خدا و پیامبران  او را ان .(370< )النساء،یتَّخ رُوا بَینَ ذل کَ سَبیالً

نباشد. بنابراین،  «کنیمآوریم، و بعضی را انکار میبه بعضی ایمان می»گویند: پیامبرانش تبعیض قائل شوند، و می

 آزادى دینى به این معنى، در اسالم پریرفته نیست.

 

باشد. که در این جا دینى بودن، صفت آزادى ای که در دین وجود داشته و دین مروّ  آن  ( آزادى دینى، یعنى آزادى

رین و واالترین تاین معنى از آزادى دینى، در اسالم وجود دارد و اساساً، اسالم در پى رساندن انسان به به است.

درجات آزادى است. آزادى از دیدگاه اسالم عبارت است از: رهایى انسان از هر گونه قید و بندى که او را از سیر به 

 ال نهایى و سعادت ابدى خویش، که در واق  هدف از خلقت اوست، بازمى دارد. سوى کم

خداى متعال، پیامبران را براى بازکردن این غُل و زنجیرها از پاى بشر فرستاده است و این غل و زنجیرها، اعم از 

 باشد. قرآنخدا مى قید و بندهاى نفسانى و بندگى هواى نفس و یا بندگى شیاطین انسى و جنّى و هر بندگى غیر
الَّرینَ یتَّب عُونَ الرَّسُولَ النَّب ی الْأُمِّی الَّری یج دُونَهُ مَکْتُوباً ع نْدَهُمْ فرماید: >کریم دربارۀ خصوصیات پیامبر اسالم  مى

 یضَ ُ جیل  یأْمُرُهُمْ ب الْمَعْرُوف  وَ ینْهاهُمْ عَن  الْمُنْکَر  وَ یح لُّ لَهُمُ الطَّیبات  وَ یحَرِّمُ عَلَیه مُ الْخَبائ ثَ وَف ی التَّوْراة  وَ الْإ نْ

ا النُّورَ الَّری أُنْز لَ مَعَهُ أُولئ کَ هُمُ کانَتْ عَلَیه مْ فَالَّرینَ آمَنُوا ب ه  وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُو عَنْهُمْ إ صْرَهُمْ وَ الْأَغاْللَ الَّتی

پیامبری که  ،کنندپیروی می« امّی»ها که از فرستادۀ )خدا( ، پیامبر همان یعنی:. (375 < )االعراف،الْمُفْل حُونَ

  .دارددهد، و از منکر باز میها را به معروف دستور مییابند آنصفاتش را، در تورات و انجیلی که نزدشان است، می

کند و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها را تحریم میشمرد، و ناپاکیها حالل میأشیاء پاکیزه را برای آن

دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند، و حمایت و یاریش کردند، و از نوری که ها بود، )از دوش و گردنشان( بر می
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این همان آزادى حقیقى و واقعى است که انسان را از هر گونه  «.ن رستگارانندبا او نازل شده پیروی نمودند، آنا

 شود که قید خدا در واق  قید نیست. کند؛ که البته با توجّه به مفهوم خدا، معلوم مىقیدى، به جز قید خدا، آزاد مى

کمال مطلق شده و به سعادت  کند، در حقیقت وصل بهخدا، یعنى کمال مطلق، و انسان وقتى خود را مقید به خدا مى

و فالح نایل گشته است؛ و برعکس، اگر انسان خود را از قید خدا آزاد بداند، از کمال مطلق جدا شده، اسیر شیاطین 

درونى و بیرونى خواهد شد. شعار آزادى از قید خدا، در واق  مساوى با اسارت محض است. بر این اساس، برخی 

، دیکتاتورى «استبداد»کنند. معادل انگلیسى کلمۀ ی بر دین را مطرح میاستبداد دینی در حاکمیت مبتن

(dictatorship) ها و دستورات یک شخص دیکتاتور و است. استبداد، یعنى ارادۀ کشور و یا دولتى به وسیلۀ فرمان

باشد. در فارسى مستبد تسخیر گردد و دیکتاتور شخصى است که در کشور، قدرت را با زور و ارعا  به دست آورده 

 .(3533، ص 2ش،   3151دهخدا، ) نیز استبداد به معنى خود کامگى، خودرأیى و من  کسى را قبول نکردن است

بنابراین، داشتن نوعى قدرت به ناحق و بازور در معناى استبداد نهفته است و این واژه به لحاظ ارزشى، داراى بار 

هاى ندارد. در حکومت خاستگاه آن حق و حقیقت است، این معنا وجودمنفى است؛ و معلوم است که در دینى که 

اى غلبه یابد، استبدادى، تنها سرچشمه و خاستگاه قدرت، غلبه است؛ هرکس براساس توارث یا تبانى و توطئه بر جامعه

دینى، خاستگاه شود؛ زیرا در منطق استبدادى، حق با کسى است که پیروز شود؛ امّا در حاکمیّت حاکم آن جامعه مى

هاى ها به عنوان نوعى برترى منطقى و صالحیّتهاى واقعى نظرى و عملى است و این صالحیّتحاکمیّت، صالحیت

 استوار باشد. « تقوى»و « آگاهى»تواند بر دو مبناى شود و تنها مىشخصیتى شخص حاکم مطرح مى

ه دیگران نیست؛ بلکه شخصیت اوست که نسبت به در نظام حاکمیّت والیى دینى، جایگاه حاکم، بلندتر از جایگا

هاى معرفت و اخالع و مدیریت صحیح دیگران در علم و عمل، جایگاه برترى دارد و او به این جایگاه بلند، با بال

باالرفته است، نه به زور شمشیر و نیزه. از این رو، نباید انتخا  و رأى مردم به معنى متداول غربى آن، رکن منحصر در 

کند و اگر کسى صالحیّت این کار را نداشته باشد، با رأى عیین حاکم باشد؛ زیرا واقعیت با رأى و قرارداد آنان تغییر نمىت
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ش، 3155)یثربى،  و فرد صالح را کش  و با او بیعت نمود« ولى»در نظام دینى، باید  شود.مردم داراى صالحیت نمى

 . (37ص 

با حاکمیت استبدادى، به لحاظ منشأ و خاستگاه قدرت و حاکمیت دارد؛ امّا این این تفاوتى است که حاکمیّت دینى 

 ها به هیچ روى که با توجّه به این تفاوت 3اى و بنیادین دیگرى نیز با هم دارندهاى ریشهدو نوع حاکمیت، تفاوت

هاى اسالمى، ا نظر به آموزهتوان حکومت دینى را یک حکومت استبدادى دانست و اساساً استبداد دینى، دست کم بنمى

 بى معناست.

ها، خطر کشاندن مسلمانان به با توجه به موارد ذکر شده پرسش نهایی این است که آیا گفت و گوى ادیان و تمدّن

انگارى عقیدتى را به دنبال دارد؟ آنچه از آیات قرآن کریم و روایات معصومین& و سیرۀ نوعى سازش کارى و سهل

کند آید این است که اسالم از گفت و گو استقبال مىم  و ائمه اطهار& در این زمینه به دست مىعملى پیامبر اکر

 تا زمانی که دشمن در صدد لجاجت و دشمنى برنیامده باشد. 

سَبیل  رَبِّکَ ب الْح کْمَة  وَ الْمَوْع ظَة  الْحَسَنَة  وَ  ادْعُ إ لى> فرماید:قرآن کریم به عنوان یک دستور تبلیغى به پیامبر  مى

با حکمت و  یعنی: .(011 )النحل،< مُهْتَدینَه ی أَحْسَنُ إ نَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ ب مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیل ه  وَ هُوَ أَعْلَمُ ب الْ جاد لْهُمْ ب الَّتی

ها به روشی که نیکوتر است، استدالل و مناظره کن! پروردگارت، از هر اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آن

که شامل و این بیانى عام است . یافتگان داناتر استداند چه کسی از راه او گمراه شده است و او به هدایتکسی بهتر می

اى از گونه بحث با هر شخص یا گروهى است که در پى یافتن حقیقت باشد. از این رو، هر کس بخواهد در هر مسألههر

                                                
ن قوانین، رأى و در جنبه تصویب و اجراى قوانین؛ در حاكمیت دینى هر چند منشأ جعل و اعتبار قوانین، خداوند متعال است؛ لیبن به لحاظ تصویب و اجراى ای مثالً. 3

   نظر مستقیم یا غیرمستقیم مردم دخالت دارد.
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مسائل دینى، با انگیزۀ رسیدن به حق، گفت و گو کند، باید به این سه شیوه با او وارد گفت و گو شد: ابتدا با منطق و 

  .3ست؛ و آنگاه با پند و اندرز و موعظه حسنه و سپس با جدال احسناستدالل و برهان قاط ، که همان حکمت ا

م نْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا ب الَّری ه ی أَحْسَنُ إ الَّ الَّرینَ ظَلَمُوا  وَ ال تُجاد لُوا أَهْلَ الْک تا   إ الَّ ب الَّتی>فرماید: در آیۀ دیگرى مى

( یعنی: با اهل کتا  جز به روشی که 13 )العنکبوت، 2<أُنْز لَ إ لَینا وَ أُنْز لَ إ لَیکُمْ وَ إ لهُنا وَ إ لهُکُمْ واح دٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْل مُونَ

ما به تمام آنچه از سوی خدا »ا( بگویید: هاز همه نیکوتر است مجادله نکنید، مگر کسانی از آنان که ستم کردند و )به آن

. این آیۀ کریمه دربارۀ  ایم، و معبود ما و شما یکی است، و ما در برابر او تسلیم هستیم!بر ما و شما نازل شده ایمان آورده

برخورد فرماید که جدالتان باید از نوع جدال احسن باشد و نباید نحوۀ گفت و گو با اهل کتا  است، که باز سفارش مى

خصمانه داشته باشید، مگر با آن دسته از اهل کتا  که ستمکار بوده و قصد خیانت و ضربه زدن به شما را داشته باشند. 

کند و دلیل این استقبال هم شاید این باشد که اساساً خالصه آنکه، اسالم از منطق  گفت و گو، با آغوش باز استقبال مى

ها تالش مشترکى انجام رفتى، یک سلسله یقینیاتى دارند که باید براى تحقّق آنها در قلمروهاى گوناگون معانسان

که مسلمانان با برخى از اهل کتا ، نظیر مسیحیان، هم در امور اعتقادى یقینیات مشترکى دارند و هم در دهند. چنان

هاى اخالقى در جهان باید تالش هاى اخالقى. از این رو، براى تحقّق و گسترش عقاید توحیدى و ارزشمسائل و ارزش

 همکارى، به  مشترکى داشته باشند. اما دربارۀ مسائلى که مورد اختالف است، اوّال، باید سعى داشته باشند که با

گو است؛ و مادامى که در این وها، بحث و مناظره و گفتترى نایل شوند و یکى از راهتر و یقینىهاى مطمئنجوا 

اى با همدیگر داشته باشند تا با تالش مشترک، بتوانند در جهت اند، روابط سالم و دوستانهنى نرسیدهمسائل به نتایج یقی

                                                
شریفه از جهت مجاز بودن اقسام هر كدام از حبمت و موعظه و مجادله است؛ چرا كه حبمت با تمامى اقسامش  ۀعالمه طباطبایى، ترتیب مركور در آی ۀبه فرمود بنا. 3

، ص 01،   همو.ك: )ن ن آن مجاز دانسته شده استدر آیه شریفه مجاز شمرده شده است، ولى موعظه فقط قسم حسن و نیبوى آن، و مجادله فقط نوع احسن و بهتری
838.)  
ه یقینى جادله و جدل، قیاسى است كه بتواند طرف را وادار به تسلیم كند؛ و این قیاس باید از موادى تشبیل شود كه مقبول طرف است، اعم از این كمقصود از م. 2

 .(331ص  ،ش3135؛ طهری.ك: من)باشد یا نباشد، مقبول عموم باشد یا نباشد 
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ها، دیگران هم کدیگر کمک کنند و اگر احیاناً گروهى به نتایج صحیحى رسیدند، از دست آورد آنیحّل آن مسائل به 

  .(2 )همان، ص استفاده نمایند

د، کامالً مطلو  و مورد پریرش و تأیید اسالم است و تفکر اسالمى هرگز از چنین اگر گفت و گو با این اهداف باش

اى که قرآن کریم در این باره نسبت دیده و نه گریخته است. امّا نکتهاى نه زیانجویانهگفت و گوهاى منطقى و حقیقت

این است که بدانیم مشرکان همیشه از این گفت و گوها قصد خیر ندارند و شاید توطئه و فریبى  ،دهدبه آن هشدار مى

یها وَ الْمُؤَلَّفَة  قُلُوبُهُمْ وَ ف ی الرِّقا   وَ إ نَّمَا الصَّدَقاتُ ل لْفُقَراء  وَ الْمَساکین  وَ الْعام لینَ عَلَفرماید:>در کار باشد؛ قرآن مى

ها مخصوص فقرا و یعنی: زکات .(30 < )التوبه،سَبیل  اللَّه  وَ ابْن  السَّبیل  فَریضَةً م نَ اللَّه  وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ الْغار مینَ وَ فی

شود، و شان اقدام میکسانی که برای جلب محبّتکشند، و آوری( آن زحمت میمساکین و کارکنانی است که برای )جم 

برای )آزادی( بردگان، و )ادای دین( بدهکاران، و در راه )تقویت آیین( خدا، و واماندگان در راه این، یک فریضۀ )مهم( 

ز آن آید که اصل گفت و گو، حقّ مشرکین است و باید ااز این آیه به دست مى  االهی است و خداوند دانا و حکیم است!

ها و سخنان نرم مشرکان دهد نباید نسبت به پیمانشود که نشان مىاستقبال کرد؛ امّا در آیات بعد حقایقى ذکر مى

 ا فیکُمْ إ الًّ وَ ال ذ مَّةً یرْضُونَکُمْ ب أَفْواه ه مْ وَ تَأْبىکَی َ وَ إ نْ یظْهَرُوا عَلَیکُمْ ال یرْقُبُواطمینان صددرصد داشته باشیم: >

  .(3 < )التوبه،قُلُوبُهُمْ وَ أَکْثَرُهُمْ فاس قُونَ

کنند، چگونه )پیمان مشرکان ارزش دارد(، در حالی که اگر بر شما غالب شوند، نه مالحظه خویشاوندی با شما را می

 «. ها فرمانبردار نیستند!هایشان ابا دارد و بیشتر آنکنند، ولی دلخود خشنود می و نه پیمان را؟! شما را با زبان

بندید، هایى که با کفّار و مشرکان مىکند که در گفت و گوها و در عهد و پیمانبنابراین، قرآن کریم گوشزد مى

  زبانى آنان را نخورید، ممکن است نقشه سلطه در کار باشد.مواظب باشید فریب چر 

آید، غر  هاى بعضى از نویسندگان غربى به دست مىدر زمان ما این خطر کامالً محسوس است و چنانچه از نوشته

هاى غیر غربى، و در داند و از طریق گفت و گوى تمدّن ها، در پى برخورد با تمدّنخود را صاحب فرهنگ برتر مى

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=60
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=60
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=8
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=8
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طلبانه در اند، گرایش تمرکزگرایانه و انحصارمسلمان دریافتهو همانطور که برخى از متفکران  3هاستنتیجه، حرف آن

باشد و از طریق برخورد با دیگران و مهار آنان و از بین بردن فرایند رابطه غر  با دیگران، مبتنى بر شیوه برخورد مى

ها را الح، آنهویت و شخصیت و قدرتشان، سعى دارد تا رسالت اصیل تمدّنى خود را بر دیگران تحمیل کند و به اصط

 متمدّن سازد.
 

 گیرینتیجه. 7

تساهل به معنای اسالمی بیشتر رویکردی هدفمند است که در راستای معرفی و شناخت حقانیت اسالم و جر   .0

ها برای آشنایی و درک آن است. بر این اساس، تساهل دینی در اسالم به معنی سازش با هرگونه تفکر انسان

 .ها نیست، زیرا اسالم متبنی بر پریرش وجود حقیقت یگانه و مطلق االهی استآن دینی و غیردینی و یا تأیید

مالک حقانیّت هر تفکری در این دیدگاه دینی، کالم خداوند است که به عنوان آفریدگار انسان اصول دینی  .1

نیّت مطلق به اسالم را برای سیر تکاملی او تعیین نموده است. این درحالی است که بر مبنای تساهل غربی، حقا

 تواند ادعای شناخت و سیر به سوی حقیقت را داشته باشد. این معنی وجود نداشته و هیچ مکتب و دینی نمی

تواند در جایگاه خود صحیح بوده و گرایانه و شکّاکانه، هر اندیشه و روشی میاز این رو، مطابق با این تفکر نسبی .8

 ه هم تساهل مطلق داشته باشند. های گوناگون نسبت ببایستی طرفداران اندیشه

چنانکه مشهود است، این تفکر کامالً با تفکر اسالمی درمورد تساهل تفاوت داشته و به هیچ عنوان هدف  .4

 کند.تساهل اسالمی که همان رسیدن انسان به کمال عالی است را دنبال نمی

 

                                                
هاى تمدن»اند. به نقل از: محمد عماره: مقاله به این مطلب اذعان نموده هابرخورد تمدّنو هانتینگتون در كتا   پایان تاریختبار در كتا  فوكویاما، آمریبایى ژاپنى. 3

  .34، ش كیهان فرهنگى، ترجمه سید محمد میرزایى؛ الحسینى، «جهانى تداف  یا برخورد؟
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