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چکیده
تســاهل و تسامح، به معناي عدم مداخله و ممانعت يا اجازه دادن از روي قصد و آگاهي، به اعمال و عقايدي 
اســت كه مورد پذيرش و پسند شخص نباشد. اسالم، اين اصل را پذيرفته و بناي آن بر سخت گيري و مشقت 
نيســت و از ســوي ديگر، با آزادی بی قيد و شرط نيز مخالف است. اساس تساهل و تسامح غربی بر اين مبنا 
اســت كه اعمال و رفتار فردی تا جايی درست هستند كه موجب گسترش سعادتمندی مادی انسان گردند. در 
اين نوشــته، نشان داده می شود كه تساهل و تسامح در اسالم، معنايی متفاوت با فرهنگ غربی داشته و ديدگاه 

متفاوتی را دنبال می كند.

کلیدواژه ها: تساهل، تسامح، سنت اسالمی، سنت غربی.

کاوشی در معنای تساهل و تسامح در دو 
فرهنگ اسالمی و غربی

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
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مقدمه
تســاهل به معنای به آســانی و به نرمی با كسی 
برخورد كردن است. واژه تســامح عمومًا با واژه 
تســاهل مترادف دانسته شده اســت، ليكن كلمه 
تســامح، فرق ظريفی با تســاهل دارد و آن اينكه 
تسامح از ماده »َسُمَح« به معنای بخشش و گذشت 
اســت؛ بنابراين، تسامح به معنای نوعی كنار آمدن 
همراه با جود و بزرگواری می باشــد.1 در ادبيات 
فارسی، تساهل و تسامح يا مدارا برخالف تساهل 
به معنای غربی آن )Tolerance( كه بيشــتر در 
ويژگيهای سياســی حكومت به كار می رود، بيشتر 
مفهومی اخالقی اســت تا سياســی، ليكن همين 
واژه در فارســی به معنای تساهل، تسامح و مدارا 
و تحمل ترجمه شده اســت، در حالی كه هريك 
از واژه های فوق دارای معنای متفاوتی نســبت به 

يكديگر هستند.
در واژه تسامح، همواره نوعی بزرگواری، احسان 
و بخشش و توانايی وجود دارد و واژه »تحمل« به 
معنای حمل كردن و بردباری است، ليكن تساهل 
و تحمل با نوعــی زبونی و ضعف و ناتوانی همراه 
و اين دو در مقابل هم هســتند. از اين رو، تلرانس 
را در فارسی به »حلم« ترجمه كرده اند؛ زيرا حلم 
يعنی تحمل ناگواريهــا در عين قدرت و قوت. به 
طور كلی اصطالح تســاهل و تســامح به رفتاری 
اطالق می گردد كــه صرفًا به تحمل عقايد مخالف 
قناعــت نكند، بلكه به صاحبــان آن عقايد اجازه 
اظهارنظر نيز بدهد. نكته قابل ذكر آنكه تســاهل 
و تســامح را نبايد به معنای پذيرش عقايد مخالف 
معنا كرد؛ زيرا تساهل در اين معنا هرگز به معنای 
عقايدی نيست كه مورد پذيرش انسان نباشد، بلكه 
تساهل و تســامح در جامعه به اين معنی است كه 
از روی آگاهی و اقتدار و با ســعه صدر به عقايد، 
روشها، منشــها و جريانات سياسی مخالف امكان 

1. القاموس المحيط، ج3، ص583؛ محيط المحيط، صص425و437.

ظهــور و وجود بدهيم و وجود تكثّر و تنوع عقايد 
و افكار را بپذيريم.2 برخی متفكران نيز با متفاوت 
دانســتن تسامح و تساهل، تســامح را دارای بار 
اخالقی بيشتری نسبت به تساهل می دانند. به نظر 
آنان، در تسامح جنبه مرّوت و اغماض نهفته است، 

ليكن در تساهل تنها آسان گيری مطرح است.3
انواع تساهل و تسامح عمدتًا به چهار دسته تقسيم 
می شود: 1. تساهل سياســی: براساس اين تفكر، 
دانش و حقيقت، وسيله اعمال سلطه حاكميت قرار 
می گيرد. 2. تساهل جامعه شناختی: طبق اين مفهوم، 
در جوامع سنتی، بحث تساهل و تسامح مربوط به 
مســئله نظارت  اجتماعی است كه براساس آن، با 
هر نوع رفتار مغاير با ســنتها و آداب و مناســك 
خود، مخالفت كرده و قائل به نوعی عدم تســاهل 
هستند. ليكن در جوامع جديد و صنعتی، اين تفكر 
مربوط به نوعی رفتار اجتماعی است و به پذيرش 
و يا عدم پذيرش فرهنگهای ديگر مربوط می شود. 
اين جوامع بيشــتر اهل تساهل هستند. 3. تساهل 
فلسفی: اين تفكر مبنای انديشه تكثّرگرايی بوده و 
به اين نكته اشاره می كند كه حقيقت را مطلق بدانيم 
يا نسبی، و همچنين اگر حقيقت امری دست يافتنی 
باشــد، بپذيريم كه ديگران نيز قابليت دسترســی 
بدان را دارند. 4. تســاهل دينی: ســهل گيری و 
تحمل مبتنی بر آموزه های دينی نسبت به باورها و 
رفتارهای مخالف، به خصوص باورها و رفتارهای 
مخالف دينی را »تســاهل دينی« گويند.4 البته بر 
اين موارد می توان اصطالح حقوقی تســامح را نيز 
اضافه كرد كه به معنی آســان گرفتن به مردم و به 
كارگيری انعطاف و اغماض در اجرای قوانين برای 
رعايت مصالح مردم است. البته بايد اين اغماض و 

انعطاف، به انحراف و قانون شكنی نيانجامد.5

2. »تساهل و تسامح از منظر دين«، صص100و101.
3. تساهل و تسامح از ديدگاه امام علی)ع(، ص13.

4. »تساهل و تسامح از منظر دين«، صص103و104.
5. تساهل و تسامح از ديدگاه امام علی)ع(، ص12.
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تساهل و تسامح در اندیشه اسالم
در آييــن اســالم، آموزه ها و قوانين اســالمی به 
آسان گيری بر مردم و تسهيل وظايف آنان، گرايش 
عظيم دارد و فقط در مواضعی به سخت گيری نزديك 
می شود كه ايمان و اخالق جامعه در معرض تباهی 
قرار گرفته و مصلحت عمومی به خطر افتد و نرمی 
و ماليمت نيز چاره ساز نباشد. بنابراين روح غالب 
در آموزشها و دســتورهای اسالمی، به تساهل و 
تخفيف و جلب قلوب معطوف است. آيات بسياری 
از قــرآن مجيد از جمله آيه »َشــْهُر َرَمضاَن الَّذي 
ناٍت ِمَن الُْهدى  َو  ُأْنِزَل فيِه الُْقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس َو بَيِّ
ْهَر َفْلَيُصْمُه َو َمْن كاَن  الُْفْرقاِن َفَمْن َشــِهَد ِمْنُكُم الشَّ
ـاٍم ُأَخَر يُريُد اهللُ  ٌة ِمْن َأيَـّ َمريضًا َأْو َعلى  َســَفٍر َفِعدَّ
َة  بُِكُم الُْيْســَر َو ل يُريُد بُِكُم الُْعْسَر َو لُِتْكِمُلوا الِْعدَّ
ُروا اهلَل َعلى  ما َهداُكْم َو لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن«؛6  َو لُِتَكبِّ
»روزه، در چند روز معدوِد ماِه رمضان است، ماهی 
كه قرآن، برای راهنمايی مردم، و نشانه های هدايت، 
و فرق ميان حق و باطل، در آن نازل شــده است. 
پس آن كس از شــما كه در ماه رمضان در حضر 
باشــد، روزه بدارد! و آن كس كه بيمار يا در سفر 
است، روزهای ديگری را به جای آن، روزه بگيرد! 
خداوند، راحتی شما را می خواهد، نه زحمت شما 
را! هدف اين است كه اين روزها را تكميل كنيد و 
خدا را بر اينكه شما را هدايت كرده، بزرگ بشمريد، 
باشد كه شكرگزاری كنيد!«، به روشنی نمودار اين 
امر هستند. پس می توان اين ادعا را مطرح نمود كه 
تساهل و تسامح، خميرمايه دين اسالم را تشكيل 
می دهد و برخالف عقيده بعضی كه آن را قاعده ای 
جانبی در نظر می گيرند، اصــل دين و برانگيخته 
شدن رسول اسالم)ص( برای اجرای آن بوده است.

مسئله تساهل و تسامح در اين دين كه كاماًل عقالنی 
اســت، به طور كامل تبيين شده و مبرهن است؛ به 
طوری كه از نظر عملی نيز زندگی پيامبر اكرم)ص( 

6. بقره، 185.

و امامــان)ع( به طور اعم، و احــكام فقهی صادر 
شده از طرف آنان به طور اخص، اين امر را تأييد 
می كنند. از اين رو، به يقين اگر نگوييم كه شمول و 
دامنه اين قاعده از قواعد ديگر اسالم بيشتر است، 
می توان گفت: دســت كم همچون قواعد الضرر و 
الحرج، گســتردگی فراوانی دارد؛ به طوری كه از 
اصول دين تا فروع را دربر می گيرد. اين قاعده در 
مرحله وضع احكام و قوانين اسالم، اجرای احكام 

و استنباط احكام مورد استناد واقع شده است.
در رابطه با انديشــه تساهل در جوامع اسالمي، دو 
ديدگاه وجود دارد: عده ای از انديشمندان مسلمان، 
بر مبنای نســبيّت و شــكاكيت معرفت شناختی، 
هرگونه يقين باوری و جزم انديشی و مطلق انگاری 
را خالف تســاهل می دانند و می گويند: »... قانون 
اساسی دموكراتيك، مبتنی بر به رسميت شناختن 
حقوق بشــر و متكثّر ديدن حقيقت اســت؛ يعنی 
اعتقاد به اينكه انسان می تواند فلسفه های مختلفی 
داشته باشد و از جهان، انسان و ايمان، تفسيرهای 
متفاوتی عرضه كند. ... اگر كسانی معتقد باشند كه 
انسان شناسی و جهان شناسی،  در عرصه سياست، 
مجموعه ای از حقايق ابــدی وجود دارد ... چنين 
كسانی نمی توانند برای انسانها حقوق انسانی قائل 
باشند«،7 يا می گويند: »... خشونت ورزان، تصوير 
خاّصــی از حقيقت دارند؛ يعنــی معتقد به نوعی 
جزميّت و مطلق انگاری هستند. دگماتيزم، ويژگی 
اصلی معرفت شناســِی تفكر خشونت گرا است«.8 
عده اي ديگر بر وجــود حقيقت مطلق تأكيد دارند 
و مبنای تساهل را تعليمات قرآنی مي دانند كه اين 
تعليمات، اصالت و محوريّت را به »اهلّل« می دهند،9 
نه به انسان و انســانيت، و اگر انسانيت بهره ای از 
اصالت دارد، به دليل مطابقت آن با حقی اســت كه 
از ســوی خداوند تعيين شده است؛ حال كه چنين 

7. »مرزهاي مدارا«، ص6.
8. همان، ص8.

9. بحار االنوار، ج72، ص234.

59

بی
غر

 و 
می

سال
گ ا

هن
فر

دو 
در 

ح 
سام

و ت
ل 

اه
س

ی ت
عنا

ر م
ی د

وش
کا



اســت، باورها، رفتارها و اميال همه افراد، به يك 
اندازه قابل احترام نيســتند، بلكه ميزان مطابقت و 
متابعت از حق و چرخش از باطل به ســمت حق، 
مقــدار احترام و ارزش آنها را تعيين می كند.10 حق 
و حقيقت، مالك تســاهل و تعيين كننده حدود آن 

است.
قابل ذكر اســت كه مراد از حــق، حقوق بافته و 
ســاخته عقل و احساســات و عواطف فردی يا 
جمعی يا قراردادی نيســت؛ مصــداق كامل حق، 
خداوند متعال و دســتورات او است. انساِن مرتبط 
بــا خدا، هيــچ گاه از اصالت خــود دم نمی زند و 
انســان بريده از خدا، به دليل فقدان مالك و منبع 
مشروعيت فراگير و بی طرف، نمی تواند از اصالت 
سخن بگويد. اين تفكر در جوامع اسالمی، قدمتی 
به اندازه تاريخ اسالم دارد و با ظهور اسالم متولد 
شده است؛ اگرچه در اسالم، اصل بر رأفت و مدارا 
و مهربانی اســت و اساسًا اسالم دين محبّت است، 
اما اين محبّت از محبّت الهی مايه می گيرد و پايه و 
اســاس آن »اهلّل« است. اسالم »دين سهله سمحه« 
دانسته شده است. منشأ اين توصيف، روايتی نبوی 
است كه حضرت محمد)ص( فرموده است: »بعثت 
بالحنيفية السمحة السهله«؛11 »من به ديانت سهل و 
آسان )نه حاد و مشكل( مبعوث گشته ام«. در اين 
حديث، كلمه »الحنيفيه« )دين( از ريشــه َحنَف، به 
معنای استقامت و راستی است و حنيف به مسلمانی 
می گويند كه به دين مســتقيم تمايل داشته باشد و 
شريعت حنفيه، شريعتی است كه مستقيم بوده و از 
باطل به سمت حق ميل می كند.12 بنابراين، معنای 
حديث شريف اين اســت كه من شريعتی آورده ام 
كه در عين اينكه مستقيم است و باطلی در آن راه 

ندارد، راحت و آسان هم هست.

10. »تسامح و تساهل دينی«، ص254.
11. مجمع البحرين، ج1، ص588.

12. »تسامح و تساهل دينی«، ص254.

شهيد ثانی در تفسير شــريعت و فايده و حكمت 
وضعش می گويد: »آن، قانون الهی و طريق امامی 
اســت. به وســيله آن، احكام جاری و حالل از 
حرام تمييز داده می شــود. فايده اش، كمال مكلفان 
از حيــث علــم و عمل اســت. حكمت وضعش، 
هدايت گمراهان از خطا است. دين برای هر وضيع 
و شــريف و قوی و ضعيفی وضع شده است، پس 
عقل حكم می كند كه دين، طريقی آســان و سبيلی 
روشن باشد؛ ملت و شريعت و دين يكی است«.13 
از اين رو، در منطق اسالم كه مالك درستی كارها، 
موافقت و مطابقت آنها با حق اســت و هر فرد به 
منزله همه انسانها اســت، هيچ كس نبايد نسبت به 
عقايد و رفتار ديگران بی تفاوت باشد و فقط زيان 
و ضــرر خود را مالك بداند. امر به معروف و نهی 
از منكر در اسالم بيانگر اين است كه اواًل؛ معروف 
و منكر وجود دارند و اموری عينی و مشــترك و 
شناخت پذير هســتند، ثانيًا؛ هر فرد وظيفه دارد، 
تا ديگــران را به انجام معروف وادار ســازد و از 
انجام منكر بازدارد، از اين رو، اصل امر به معروف 
و نهی از منكر، عين مداخله و حساســيت نسبت 
به عقايد و رفتار ديگران اســت. پس نبايد حديث 
را طوری معنا كنيم كه مخالف ديگر اصول مســّلم 

اسالمی باشد.

تساهل و تسامح در اندیشه غربی
تسامح در انگليسی معادل »tolerance« و فعل 
آن »tolerate« اســت كه در فرهنگ آكسفورد، 
سه معنا برای آن ذكر شده است: 1. اجازه دادن به 
وقوع يا ادامه چيزی كه شــخص آن را نمی پسندد 
و با آن موافق نيســت 2. تحمل شخص يا چيزی، 
بدون شــكايت و گاليه منــدی 3. طاقت و تحمل 

13. »جايگاه تســاهل و تسامح در قوانين حقوقيـ  اجتماعي اسالم«، 
ص122.
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مصرف يك دارو و يا معالجه بدون صدمه.14 واژه 
»toleration«، از ريشــه التين »tolero« به 
معنای تحمل كردن، اجازه دادن و ابقا كردن اســت 
كه با مصدر »tollo«، به معنای حمل كردن يا بردن 
و اجازه دادن، هم خانواده اســت. گويی كسی كه 
تساهل می ورزد، باری را تحمل يا حمل می كند.15 
از اين رو، برخی معتقدنــد كه نزديك ترين معادل 
معنای »tolerance« حلم است؛ زيرا حلم، يعنی 
تحمل امور ناگوار و مخالف ميل و خواســت در 

عين قدرت و قّوت.16
تساهل و تســامح در غرب بستری دينی دارد. در 
عصر تحوالت اصالح دينی در اروپا، مســيحيان 
غالبًا تســاهل را قبــول نداشــتند و طرف داران 
تساهل و تسامح در اين دوره، بسيار اندك بودند. 
كليساهای پروتستان نيز همچون كليسای كاتوليك 
تساهل را رويه دينی خود نمی دانستند. ليكن اولين 
بار مفهوم تســاهل و تســامح در قرن 17م به كار 
گرفته شــد. ابتدا اين مفهوم به معنای پذيرش حق 
انتخاب مذهب توســط فرد و عمل بدان بود و به 
تدريج، شــامل تحمل هر عقيده ای در حوزه دينی 
و سياسی شــد. به طور كلی، اين مفهوم در غرب 
پيش از آنكه ناشی از طرز تفكر افراد يا گروههای 
خاص مذهبی باشد، حاصل وضعيت منازعه ميان 
آنان بوده كــه هيچ يك از فرقه های دينی متعصب، 
تعدد عقيده را نمی پذيرفتنــد. در عين حال، هيچ 
شــخص يا گروهی به قدر كافی نيرومند نبود، تا 
عقايد و فرقه های مخالف را سركوب كند. در واقع، 
انديشه تساهل در غرب، محصول منازعات شديد 

مذهبی بين فرقه های دينی در اروپا است.17
در سده های پس از آن، مبانی اومانيسم، عقل گرايی 
14. oxford advanced learner’s dictionary of Current 
English, p.1258.  
15. Philosophy, religion, and the question of in 
tolerance, p.vii.

16. »تسامح و تساهل«، ص61.
17. »تساهل و تسامح از منظر دين«، صص101و102.

و فردگرايی موجب گســترش انديشــه تساهل و 
تسامح در جامعه غربی شد. اگرچه پيدايش تسامح 
در حوزه مذهب و مربوط به انتخاب دين و مذهب 
بود، اما به تدريج اين قلمرو گسترش يافته و شامل 
تحمل هر نوع تكثّــر و گوناگونی در عرصه های 
معرفتی و رفتار اجتماعی، سياسی، دينی، فرهنگی 
و ... شــد. عوامل و زمينه های تاريخی تساهل و 
تســامح، با كثرت گرايی فرهنگــی ارتباطی وثيق 
دارد. نهادينه شدن ديدگاه تساهل و تسامح، رشد و 
گسترش پلوراليسم فرهنگی در غرب را نيز موجب 
گرديد. بر اين اساس، فكر تساهل و تسامح، به ويژه 
در انگليس كه پيشينه استعمارگری بيشتری داشت، 
با انگيزه های اقتصادی و سياسی پديد آمد. سرمايه 
داران و كارخانه داران بزرگ انگليسی، بدون هيچ 
نگهداشــت حد و مرزی اخالقی و دينی و رها از 
هر قيدی، بازار و تالشــهای اقتصادی را به دست 
گرفتند و دولتهای اروپايی نيز هيچ گونه نظارتی بر 
تالشهای اقتصادی آنان نمی كردند و به اصطالح آن 

را ناسازگاری با »تلرانس« می دانستند.
رهاسازی دولت، در حقيقت زمينه بيشترين چپاول 
را فراهم می آورد. از اين رهگذر، ســرمايه داران 
بيشــترين ســود را از انديشه تســاهل و تسامح 
پيوستگيهای  پيوندها و  كســب كردند؛18 زيـــرا 
بازار در شــرايطی كه انبوه كاالهای توليد شده در 
كارخانه های صنعتی غرب به سوی كشورهای فقير 
و محروم آسيايی و آفريقايی سرازير بود، هيچ قيد 
و بندی نداشت و دولت به سرمايه داران و كارخانه 
داران بزرگ ميدان می داد كه هرگونه بخواهند توليد 
و هرگونه و به هر شيوه و هر قيمتی بخواهند، پخش 
كنند و به ثــروت اندوزی بپردازند و چيرگی خود 
را بر ملتهای محروم آسيايی و آفريقايی بگسترانند.
حقيقت آن اســت كه در اصل، ماهيت تســاهل و 
تســامح غربی با آنچه در اســالم از آن سخن به 

18. »تسامح و تساهل دينی«، ص295.
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ميان آمده، به كلی متفاوت اســت. تساهل مطرح 
در ادبيات سياسی و اجتماعی غرب و نيز تساهل 
نزد دانشمندان غربی، بيشتر بار سياسی ـ اقتصادی 
دارد تا دينی، و ويژگيهايی دارد كه آشــكارا آن را 
از تساهل و تســامح به كار رفته در منابع اسالمی 
و ســخنان متفكــران اين دين، جدا می ســازد و 
پيامدهايی دارد كه به هيچ روی، يك فرد باورمند 
به دين نمی تواند آنها را بپذيرد. مناديان تســاهل و 
تســامح در غرب، اعتقاد به حق بودن دين يگانه 
را ناسازگار با مدارا و تســاهل می دانند و بر اين 
باورنــد: »اعتقاد به اينكه تنها يك راه به ســوی 

بهشت وجود دارد، به عدم تساهل می انجامد«.19
معتقدان به تســاهل و تسامح به گونه غربی، از آن 
رو كه حريم و حد و مــرزی برای حق و باطل و 
ارزش و ضدارزش و مقدســات و معنويات قائل 
نبوده و يا دست كم آن را دست نيافتنی می دانند، از 
تساهل و تسامحی سخن به ميان می آورند كه همه 
را براساس آن، به پذيرش آراء و عقايد يكديگر و 

رهايی مطلق فرامی خوانند.

آیا تساهل امری مطلق است؟
در مورد امكان تســاهل مطلق و بدون حد و مرز 
يا عدم امكان آن، نظــرات گوناگونی وجود دارد: 
گروهی عقيده دارند، تســاهل مطلق را می توان به 
تساهل سلبی و ايجابی تقسيم كرد.20 تساهل مطلق 
سلبی عبارت است از: »عدم مخالفت بی قيد و شرط 
نســبت به هر نوع عقيده، رفتار و شــيوه رفتاری، 
كه شــامل عدم مخالفت با عقيده ضد تســاهلی و 
رفتارها و شيوه های ســخت گيرانه و غيرتساهلی 

19. همان، ص31، به نقل از: پالمناتر.
20. چنان كه بعضی تساهل را به تساهل سلبی )منفی( و ايجابی )مثبت( 

تقسيم كرده اند. ر.ك:
Philosophy, religion, and the question of in tolerance, p.vii;

»تســاهل منفی و تســاهل مثبت در قلمرو فلســفه سياسی معاصر«، 
صص19-17.

نيز می شود«. الزمه اعتقاد به تساهل مطلق سلبی، 
اين است كه انديشــه ها و رفتارهای مخالف و از 
جمله انديشه و رفتار ضد تساهلی را مجاز دانسته 
و آن را از رشد و گسترش بازندارد. به اين ترتيب، 
تســاهل مطلق سلبی، در دامان خود، عدم تساهل 
را پرورش می دهد، و اين تناقض است، از اين رو 
گفته اند كه تساهل مطلق سلبی، حتی اگر به لحاظ 

نظری ممكن باشد، در عمل ممكن نيست.21
از ايــن لحاظ، وضعيت تســاهل مطلق ايجابی تا 
حدودی ناگوارتر است؛ زيرا براساس آن، شخص 
نه تنهــا در مقام عمل از عقايــد و رفتار مخالف 
جلوگيری نمی كند، بلكه اساســًا، برای خود چنين 
حقی را قائل نيست و برعكس، برای طرف مقابل، 
اين حق را قائل است كه عقيده و رفتاری مخالف 
داشته باشــد. در واقع، اگر اين اعتقاد را رياكارانه 
ندانيم، بی گمان مســتلزم رواج و گسترش عقايد و 

رفتارهای ضد تساهلی است.22
گروهی ديگر به ناممكن بودن تساهل مطلق اعتقاد 
دارند و چنين اســتدالل می كنند كه اگر بر ما الزم 
باشد كه نسبت به همه چيز تساهل بورزيم، در اين 
صورت بايد هرگونه عقيده و رفتار ضد تســاهلی 
را محدود كنيم و نســبت به آن تساهل نورزيم؛ در 
نتيجه، تساهل، متوقف بر عدم تساهل می شود، كه 
اين دور است.23 ليكن عدم تساهل مطلق، عبارت 
است: از مداخله، ممانعت و سركوب هر نوع عقيده 
يا رفتار مخالف در هر شــرايط. اين كار به لحاظ 
نظری امكان دارد؛ يعنی اين باور كه هر نوع عقيده 
يا رفتار مخالف را بايد ســركوب كرد، مســتلزم 
تناقض نيســت، اما به لحاظ عملی، با سرشــت 
و طبيعت انســانی كه بقای آن وابســته به تأثير و 
تأثّر و ارتباطات متقابل و تعاون و همياری است، 

21. تساهل و تسامح اخالقی، دينی، سياسی، ص23.
22. دولــت عقل: ده گفتار در فلســفه و جامعه شناســی سياســی، 

صص88و89.
23. Philosophy, religion, and the question of in 
tolerance, p.vii.
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ســازگاری ندارد؛ حتی در عالم حيوانات نيز عدم 
تساهل مطلق مشاهده نمی شود. در عالم انسانی، از 
سويی رشد و شكوفايی استعدادهای گوناگون در 
پرتِو چالشها، نقد و نظرها و مخالفتها پديد می آيد، 
و از ســوی ديگر، ارتباطات و هم بستگيهای افراد، 
محدوديتها و ناتواناييهای جســمی، عقلی، روحی، 
عاطفــی و ... را جبران می كند. عالوه بر اين، عدم 
ناگوار اخالقی،  تساهل مطلق، پيامدهای بســيار 
مانند اســتبداد، تكبر، حرص، حسد، زبونی، خود 
سانسوری عقيدتی، زبانی و رفتاری، ظلم پذيری، 
يــأس و نوميدی، از بين رفتن روحيه كنجكاوی و 
پرسشــگری و رقابت و پديد آمدن حالت ركود و 
سكون، داشته و از هر تحول و پيشرفتی جلوگيری 
می نمايد؛ زيرا هر نوع تحول و پيشرفت، تا حدودی 
مســتلزم تغيير وضع موجود اســت و تغيير وضع 
موجود، بنابر نظريه عدم تســاهل مطلق، سركوب 

می شود.

تساهل  و  اسالمی  تساهل  تطبیقی  مقایسه 
غربی 

در تساهل اســالمی بنا بر آسان گيری در پذيرش 
ابتدايی دين و نيز عمل به احكام آن اســت، ليكن 
اين برداشت از تساهل دينی كه براساس آن ديگر 
انديشه ها را نيز می توان به عنوان بخشی از حقيقت 
پذيرفت، نادرســت اســت. در واقع اين انديشــه 
مبتنی بر تفكر نسبيت گرايی و تكثرگرايی دينی در 
تفكر جديد غربی اســت كه معتقد است همه اديان 
بر حق بوده و نمی تــوان تنها يك دين يا تفكر را 
حقيقی دانســت؛ زيرا همه اين امور نسبی بوده و 
مالك پذيرش افكار، انتخاب مردم براساس ساليق 
و عاليق آنها اســت. طبق اين تفكــر، همه اديان 
بايد همديگــر را پذيرفته و تحمل نمايند. چنان كه 
براساس انديشه متفكری چون روسو، بايد پذيرفت 
كه در همه اديان رستگاری و حقانيت وجود دارد و 

نمی توان تنها يك دين را حقيقی دانست. جان الك 
تساهل را مورد پذيرش كتاب مقدس می داند. الك 
تأكيد می كند كه تســاهل امری دوسويه و متقابل 
بوده و هيچ دينی نبايد خود را نســبت به ديگری 
محق بداند.24 وی معتقد است: آنچه حق هر انسانی 
اســت، رستگاری و نجات روح او است كه از اين 
نظر هيچ تفاوتی بيــن اديان وجود ندارد )ذكر اين 
نكته الزم است كه الك همه جوامع دينی را كليسا 
می نامــد(. آنچه اديان را از هم متمايز می ســازد، 
شكل ظاهری و مناســك عبادی آن و نيز عقايد 
مربوط به آن است كه بايد هريك به طور متفاوت 
اجرا گردند و در همين حوزه اســت كه بايد اديان 
نســبت به هم تساهل داشته باشــند.25 البته الك 
تســاهل در برابر كافران و منكران خدا را مردود 
می شمارد؛ زيرا تعهدات، قراردادها و سوگندهايی 
كه قيد و بندهای جامعه انسانی هستند، نمی توانند 
در يك جامعه غيرالهی معتبر شــمره شده و اتخاذ 
گردند. دوری از خدا تمام اين قيد و بندها را از بين 
می برد و ملحــدان كه خود هرگونه دينی را از بين 
می برند، نمی توانند اين ادعا را داشته باشند كه دين 

با موهبت تساهل در چالش است.26
در تفكر جديد غربی، بيشتر متفكران به نسبی گرايی 
در حوزه حقيقت و عدم دستيابی به آن تأكيد دارند. 
اين تفكر با مبانی آموزه های دين اسالم مغاير است. 
اين عقيده كه همه اديان بر حق بوده و هيچ مسلكی 
نمی تواند مدعی ســعادت حقيقی باشد، عقيده ای 
غيراســالمی است؛ زيرا قرآن تأكيد می كند كه تنها 
يَن ِعْنَد اهلِل  دين نزد خداوند اسالم اســت: »ِإنَّ الدِّ
اْلِْســالُم َو َما اْخَتَلَف الَّذيَن ُأوُتوا الِْكتاَب ِإلَّ ِمْن 
بَْعِد ما جاَءُهُم الِْعْلُم بَْغيًا بَْيَنُهْم َو َمْن َيْكُفْر بِآياِت اهلِل 
َفِإنَّ اهلَل َســريُع الِْحساِب«؛27 »دين نزد خدا، اسالم 
است. و كسانی كه كتاب آسمانی به آنان داده شد، 
24. A Letter Concerning Toleration, p.13.
25. Ibid, p.22.
26. Ibid, p.36.

27. آل عمران، 19.
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اختالفی )در آن( ايجاد نكردند، مگر بعد از آگاهی 
و علم، آن هم به خاطر ظلم و ســتم در ميان خود 
و هركس به آيات خدا كفر ورزد، )خدا به حساب 
او می رســد زيرا( خداوند، سريع الحساب است«. 
در واقع، نرم خويی و مدارا در اسالم امری هدفمند 
اســت كه زمينه را برای كمــال و ايمان آوردن و 
جذب انسانها به حقانيت الهی فراهم می كند. ليكن 
اگر مدارا به معنای تأييــد همه افكار حتی افكار 
نادرست و انحرافی در جامعه اسالمی باشد، كاماًل 
امری غيرعقالنی و غيراسالمی محسوب می شود. 
از اين رو، تســاهل در اســالم همچون تساهل به 
معنای غربی امری مطلق نبوده و اســالم با تساهل 
و مدارا با افكار غيرالهی و غيرحقيقی و نادرســت 
كاماًل مخالف اســت. بنابراين، در تســاهل دينی، 
موضوع اين است كه حقيقت امری مطلق است كه 
قابل تعميم و انتقال است و با تساهل دينی می توان 
ديگران را نيز به آشنايی با آن و پذيرش آن دعوت 

كرد.28
در انديشــه دينی، مبنای تســاهل نسبيت باوری 
نيست. البته اين واقعيت كه در برخی از برداشتهای 
دينی در هر مذهبی ميزانــی از خطا و عدم اتقان 
وجود دارد، امری قابل قبول اســت. ليكن منظور 
از اين گفته نســبيت باوری نيست.29 بنابراين، در 
رويكردی تطبيقی به اين نكته توجه نماييم كه اگر 
تساهل و تســامح منجر به نفی مطلق انگاری در 
حقانيت دينی و در ضمن آن، منجر به جدايی دين 
از سياســت گردد، هرگز نمی توان آن را با اصول 
اسالم سازگار دانســت. امام علی)ع( حاكم را در 
جامعه، مأمور و موظــف می داند، تا حكم خدا را 
در قالب شــريعت اسالمی اجرا كرده و در اين امر 
سســتی و تســاهل نورزد: »همانا بر عهده امام و 
رهبر نيســت، جز آنچه از امر پروردگار بر عهده 
او واگذار شــده اســت و جاری ساختن حدود بر 

28. »تساهل و تسامح«، ص24.
29. همان، ص36.

مستحقان«.30

واکاوی رویکرد صحیح در تساهل اسالمی
در اينجا اين پرســش مطرح اســت كه اسالم تا 
چه حد پذيرش و تحمل مخالفان را به رســميت 
می شناســد؟ ابتدا بايد به دو نكته توجه داشــته 
باشــيم: نكته اول اينكه تحمل با پذيرش مساوی 
نيســت، بلكه اعم از آن اســت؛ يعنی ممكن است 
عقيده يا رفتار مخالف را نپذيريم، ولی آن را تحمل 
كنيم. بنابراين، بايد ببينيم اســالم در چه مواردی 
تحمل مخالفان و در چه مواردی، عالوه بر تحمل، 
پذيرش آنان را مجاز می داند. نكته دوم اين اســت 
كه ما سه دسته از مخالفان را می توانيم از نظر اسالم 
مورد بررســی قرار دهيم كه نحوه برخورد با آنان 
متفاوت می باشد: اول؛ كفار و مشركان و به تعبيری، 
مخالفان عقيدتی، دوم؛ منافقان و مروجان فساد و 

تباهی، سوم؛ مخالفان شخصی و سليقه ای.
در مورد دسته اول؛ يعنی كفار و مشركان، اگر سر 
دشمنی و عناد با اسالم و مسلمانان نداشته باشند، 
اسالم دســتور می دهد با آنان به نرمی رفتار شود، 
البته عقايد و رفتارشــان را به هيچ وجه نمی پذيرد، 
اما دســتور به تحمل آنان می دهد. نه تنها تساهل 
و تسامح در برابر كســانی كه سر دشمنی و عناد 
با اسالم و مسلمانان ندارند، روا است، بلكه اسالم 
بدان ســفارش هم می كند، تا در سايه عطوفت و 
رأفت اســالمی، قلوب كفار غيرمحارب نرم شده، 
به طرف اسالم و مســلمانان جذب گردد:31 »َفِبما 
نَْقِضِهــْم ميثاَقُهْم لََعنَّاُهــْم َو َجَعْلنا ُقُلوبَُهْم قاِســَيًة 
ُروا  ا ُذكِّ ا ِممَّ ُفوَن الَْكِلَم َعْن َمواِضِعِه َو نَُسوا َحظًّ يَُحرِّ
ِلُع َعلى  خائَِنٍة ِمْنُهْم ِإلَّ َقلياًل ِمْنُهْم  بِــِه َو ل َتزاُل َتطَّ
َفاْعُف َعْنُهْم َو اْصَفْح ِإنَّ اهلَل يُِحبُّ الُْمْحِســنيَن«؛32 
»پس به ســبب اينكه پيمانشــان را شكســتند، 

30. نهج البالغه، خطبه 105.
31. پرسشها و پاسخها، ج3، ص32.

32. مائده، 13.
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لعنتشان كرديم و دلهايشان را سخت و حق ناپذير 
گردانيديم، تا آنجا كه سخنان خدا را با تفسيرهای 
نادرست و دگرگون ســاختن آنها تحريف كردند 
و بخشــی از باورهای دينی را كه بدان يادآوری 
شده بودند، به فراموشــی سپردند، و تو ای پيامبر 
همواره بر گروهی خيانتكار از آنان آگاه می شوی، 
مگــر اندكی از آنان كه اهل خيانت نيســتند. پس 
از آنان درگذر و چشــم پوشــی كن كه خداوند 
نيكوكاران را دوست می دارد«؛ زيرا اينان مستقيمًا 
دشــمنی خود را ابراز نمی كنند، هر چند، دست به 
خيانتهای پنهانی می زنند. آيه شريفه توصيه می كند 
كه اين گونه خيانتها، مورد عفو و گذشــت پيامبر 
قرار گيرد، اما اگر كفار و مشــركان از سر عناد و 
جنگ و دشمنی با اسالم و مسلمانان درآيند، اسالم 
در مقابل آنان می ايســتد و فرمان جهاد و قتال با 
ُهوِر ِعْنَد اهلِل  َة الشُّ آنان را صادر می فرمايد: »ِإنَّ ِعدَّ
ماواِت  اْثنا َعَشَر َشــْهراً في  ِكتاِب اهلِل َيْوَم َخَلَق السَّ
ُم َفال  يُن الَْقيِّ َو اْلَْرَض ِمْنها َأْربََعٌة ُحُرٌم ذلِــَك الدِّ
َتْظِلُموا فيِهنَّ َأْنُفَسُكْم َو قاِتُلوا الُْمْشِركيَن َكافًَّة َكما 
ُيقاِتُلونَُكْم َكافًَّة َو اْعَلُمــوا َأنَّ اهلَل َمَع الُْمتَّقيَن«؛33 
»تعــداد ماهها نزد خداوند در كتــاب الهی، از آن 
روز كه آســمانها و زمين را آفريده، 12 ماه است 
كه چهار ماه از آن، ماه حرام است )و جنگ در آن 
ممنوع می باشد(. اين، آيين ثابت و پابرجا )ی الهی( 
است! بنابراين، در اين ماهها به خود ستم نكنيد )و 
از هرگونه خون ريزی بپرهيزيد(! و )به هنگام نبرد( 
با مشركان، دسته جمعی پيكار كنيد، همان گونه كه 
آنها دســته جمعی با شــما پيكار می كنند و بدانيد 

خداوند با پرهيزكاران است!«.
در مورد دسته دوم؛ يعنی منافقان و مروجان تباهی 
و فســاد، اعم از فســاد عقيدتی و فكری و فساد 
عملی و رفتاری، اسالم در رابطه با آنان اهل تحمل 
و ســازش نيست، تا چه رسد به پذيرش و تسليم، 

33. توبه، 36.

بنابراين در اجــرای حدود الهی كوتــاه نمی آيد: 
اني  َفاْجِلــُدوا ُكلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِمائََة  اِنَيــُة َو الزَّ »الزَّ
َجْلــَدٍة َو ل َتْأُخْذُكْم بِِهما َرْأَفٌة في  ديِن اهلِل ِإْن ُكْنُتْم 
ُتْؤِمُنوَن بِاهلِل َو الَْيْوِم اْلِخِر َو لَْيْشَهْد َعذابَُهما طائَِفٌة 
ِمــَن الُْمْؤِمنيَن«؛34 »هريك از زن و مرد زناكار را 
100 تازيانه بزنيد و نبايد رأفت )و محبّت كاذب( 
نســبت به آن دو شــما را از اجــرای حكم الهی 
مانع شــود، اگر به خدا و روز جــزا ايمان داريد! 
و بايد گروهی از مؤمنان مجازاتشــان را مشاهده 
كنند!«. قرآن برای جلوگيری از اين فســادها، امر 
به معروف و نهی از منكر را با تأكيدهاي بســيار، 
واجب فرموده اســت. از پيامبر اكرم)ص( روايت 
شده است كه فرمود: »مؤمن ضعيفی كه دين ندارد، 
مورد غضب خداوند است«. سؤال شد: به چه كسی 
مؤمن بی دين می گويند؟ فرمود: »كسی كه از منكر 
و فســاد نهی نمی كند«35 و نيز آن حضرت فرموده 
است: »وقتی امت من دچار بدعتهای آشكار شود، 
دانشمندان بايد علم خود را آشكار سازند و هركه 
چنين نكند، لعنت خداوند بر او باد«.36 البته، درست 
است كه امر به معروف و نهی از منكر دارای مراتبی 
اســت، اما هيچ كدام از مراتب آن، مستلزم سكوت 
و سازش مطلق نيســت و بايد به نحوی مخالفت 
خود را ابراز نمود. امام صادق)ع( فرمود: »شايسته 
نيست مؤمن در مجلسی بنشيند كه در آن معصيت 
خدا می شــود و او نمی توانــد آن مجلس را تغيير 

دهد«.37
در مورد دســته ســوم؛ يعنی مخالفان شخصی و 
سليقه ای، قرآن كريم مسلمانان را به عدل و احسان 
دعوت نموده و از آنان همواره خواسته است كه با 
يكديگر در كمال صفــا و صميميت و نيكی رفتار 
كنند، تحت تأثير عواطف، خشم، غضب و تعصبات 

34. نور، 2.
35. الكافی، ج5، ص59؛ بحار االنوار، ج72، ص228.

36. الكافی، ج1، باب البدع و الرأی و المقائيس.
37. همان، ج2، ص374.
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قومی و قبيله ای رفتار ننمايند و همواره حق مدار 
و حق محور باشند. اين توصيه، حتی درباره رفتار 
با غيرمسلمانان هم صادق است و روش قرآن نيز 
آن اســت كه تا جايی كه ممكن اســت، با برهان 
و اســتدالل و اخالق و موعظه، اختالفات را حل 
َئُة اْدَفْع  يِّ نمايند: »َو ل َتْســَتِوي الَْحَســَنُة َو َل السَّ
بِالَّتي  ِهَي َأْحَســُن َفِإَذا الَّذي بَْيَنــَك َو بَْيَنُه َعداَوٌة 
َكَأنَُّه َولِيٌّ َحميٌم«38؛ »هرگز نيكی و بدی يكســان 
نيست بدی را با نيكی دفع كن، ناگاه )خواهی ديد( 
همان كس كه ميان تو و او دشــمنی است، گويی 
دوستی گرم و صميمی است«. همان گونه كه پيامبر 
اكرم)ص( در امور شــخصی، گذشت می كردند. به 
عنوان نمونه در اين زمينه، ابن ســعد از قول عايشه 
می نويسد: »هيچ گاه پيامبر)ص( ميان دو كار اختيار 
پيدا نمی كرد، مگر آنكه آسان ترينش را برمی گزيد، 
تــا جايی كه گناهی در ميان نبود، و اگر گناهی در 
ميان می آمد، از همه مردم نســبت بدان گناه دورتر 
بود، و هرگز پيامبر برای ظلمی كه به خودش رفته 
بود، از كســی انتقام نگرفت، مگر زمانی كه احترام 
نواهی خداوند از ميان می رفت، در آن صورت برای 
خــدا انتقام می گرفت. و نيز آن حضرت وقتی خبر 
يا مطلبی را از كســی می شنيد، فوراً آن را تكذيب 
نمی كرد، بلكه با مهربانی بدان گوش می سپرد و ابتدا 
آن را حمل بر صحت می كرد، تا جايی كه مشركان 
گفتند: او دهن بين اســت«.39 خداوند مي فرمايد: 
»َو ِمْنُهــُم الَّذيَن يُْؤُذوَن النَِّبيَّ َو َيُقولُوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل 
ُأُذُن َخْيٍر لَُكْم يُْؤِمُن بِاهلِل َو يُْؤِمُن لِْلُمْؤِمنيَن َو َرْحَمٌة 
لِلَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَّذيَن يُْؤُذوَن َرُســوَل اهلِل لَُهْم 
َعذاٌب َأليٌم«؛40 »از آنها كســانی هستند كه پيامبر 
را آزار می دهند و می گويند: او آدم خوش باوری 
اســت! بگو: خوش باور بودن او به نفع شما است! 
)ولی بدانيد( او به خدا ايمان دارد و )تنها( مؤمنان 

38. فصلت، 34.
39. الطبقات الكبری، ج1، القسم الثانی، ص91.

40. توبه، 61.

را تصديق می كند و رحمت اســت برای كسانی از 
شــما كه ايمان آورده اند! و آنها كه رسول خدا را 
آزار می دهند، عذاب دردناكی دارند!«. بنابراين، در 
مورد اين دســته از مخالفان، اسالم گاهی عالوه بر 
تحمــل، پذيرش را نيــز روا و بلكه الزم می داند، 
براي مثال در ســوره شوري در وصف مؤمنانی كه 
به كسب نعمتهای نيك و جاودان الهی می پردازند، 
الَة  ِهْم َو َأقاُموا الصَّ می فرمايد: »َو الَّذيَن اْسَتجابُوا لَِربِّ
ا َرَزْقناُهْم يُْنِفُقوَن«؛41  َو َأْمُرُهْم ُشــورى  بَْيَنُهْم َو ِممَّ
»كســانی كه پروردگارشان را )در دعوت به ايمان 
و عمل( اجابت كرده اند، و نماز را برپا داشــته اند 
و كارشــان در ميان خودشــان به مشاوره برگزار 
می گردد، و از آنچه بــه آنها روزی كرده ايم، انفاق 
می كنند«. پيدا اســت كه در مشورت، گاهی بايد 
نظر مخالف را پذيرفت و يا مثاًل در جايی كه كسی 
انتقاد سازنده ای از انسان می كند و يا عيب او را به 
او گوشزد می نمايد، اسالم سفارش می كند كه بايد 

با روی باز اين انتقاد را پذيرفت.
پرسش ديگر اينكه آيا آزادی دينی مورد پذيرش 
اســالم است يا اينكه اسالم به استبداد دينی تمايل 
دارد؟ بايد ديد مقصود از »آزادی دينی« چيســت. 
آزادی دينی ممكن است به يكی از سه معنای زير 

باشد:
1. آزادی دينی، يعنی اينكه انسان در انتخاب دين، 
آزاد باشــد و به دلخواه خود به هركدام از اديان، 
معتقد شــود. اين معنا از آزادی دينی، البته مورد 
قبول اســالم نيســت و قرآن كريم دين حقيقی را 
يَن ِعْنَد اهلِل اْلِْسالُم َو َما  »اسالم« می داند: »ِإنَّ الدِّ
اْخَتَلَف الَّذيَن ُأوُتــوا الِْكتاَب ِإلَّ ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم 
الِْعْلُم بَْغيًا بَْيَنُهْم َو َمْن َيْكُفْر بِآياِت اهلِل َفِإنَّ اهلَل َسريُع 
الِْحساِب«؛42 »دين نزد خدا، اسالم است. و كسانی 
كه كتاب آســمانی به آنان داده شد، اختالفی )در 
آن( ايجاد نكردنــد، مگر بعد از آگاهی و علم، آن 

41. شوری، 38.
42. آل عمران، 19.
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هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود و هركس به 
آيات خدا كفر ورزد، )خدا به حســاب او می رسد 
زيرا( خداوند، ســريع الحساب است«. از اين رو، 
كامل ترين شكل دين، همان دينی است كه از طريق 
خاتم پيامبران بر مردم نازل شــده است و با آمدن 
ايــن دين، ديگر مجالی برای پيروی از اديان ديگر 
نمی ماند، همانند شريعت حضرت عيسی)ع(  باقی 
كه كامل تر از شــريعت حضرت موسی)ع( بود و با 
آمدن عيسی)ع( ديگر باقی ماندن بر دين موسی)ع( 
جايز نبود؛ زيرا به لحاظ عقلی نيز رجوع از كامل 
به ناقص، مردود است. وقتی مسّلم شد كه دينی از 
ديگر اديان كامل تر اســت، رجوع به اديان ناقص 
و يا باقی مانــدن در آنها، نامعقول و توجيه ناپذير 

خواهد بود.43
2. آزادی دينــی، يعنی دين، ما را از تقيد، التزام و 
تعهد نسبت به هرگونه قيدی، حتی قيد خوِد دين، 
آزاد گذاشته باشــد. اين نحوه از آزادی، البته در 
برخی ادياِن ساخته دست بشــر، مانند بوديسم و 
هندويســم، وجود دارد كه در آنها مثاًل وصول به 
نيروانا،44 نســبت به هر جامعه و حكومتی و با هر 
نظام سياســی و حقوقی، ظاهراً مساوی است45 و 
افراد نيز، ممكن اســت به هيچ كدام از ضروريات 
آيين هندو ملتزم نباشــند، اما خود را هندو بدانند 
و مكتب هندويســم هم آنها را به رسميت خواهد 
شــناخت.46 اما اســالم، منكر ضروريات دين را 
مسلمان نمی داند، هرچند كسانی را كه التزام عملی 
نســبت به دســتورات دينی ندارند، تا وقتی منكر 
ضروريات نشــوند، به عنوان مسلمانان ظاهری به 
رسميت می شناسد، ليكن در مورد همين افراد نيز 

43. اثبات كامل تر بودن دين اســالم نسبت به ســاير اديان ابراهيمی، 
نيازمند يك بحث تطبيقی است كه در اين مختصر نمی گنجد.

44. نيروانا در آيينهای بودايی و هندو به معنای آرامش ابدی و سعادت 
ابدی است.

45. »اجتهاد، شهيد نبرد تحجر و التقاط«، ص26.
46. A new dictionary of religions, p.211.

تأكيد دارد كه تا عماًل به مقررات اســالمی متعهد 
و ملتزم نشــوند، ايمان واقعی نداشــته، به كمال و 
سعادت حقيقی نخواهند رســيد: »قالَِت الْْعراُب 
ا َيْدُخِل  آَمنَّا ُقْل لَْم ُتْؤِمُنوا َو لِكْن ُقولُوا َأْسَلْمنا َو لَمَّ
اْليماُن في  ُقُلوبُِكْم َو ِإْن ُتطيُعوا اهلَل َو َرُســولَُه ل 
َيِلْتُكــْم ِمْن َأْعمالُِكْم َشــْيئًا ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر َرحيٌم«؛47 
»باديه نشينان گفتند: ما )از ته دل( ايمان آورديم. 
بگو: ايمان نياورده ايــد، بلكه بگوييد )در ظاهر به 
گفتن شهادتين( اسالم آورديم؛ زيرا هنوز ايمان در 
دلهای شما وارد نشده است و اگر از خدا )در اوامر 
او( و فرستاده اش )در دستورات واليی او( اطاعت 
نماييد )خداوند( از عملهای شــما نمی كاهد؛ زيرا 
خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است«. پس از ديد 
اسالم، مسلمان واقعی كسی است كه به همه اوامر 
الهی گردن نهد و به تعبير قرآن كريم از »ِإنَّ الَّذيَن 
ُقوا بَْيَن اهلِل  ِه َو يُريُدوَن َأْن يَُفرِّ َيْكُفُروَن بِاهلِل َو ُرُســلِ
َو ُرُســِلِه َو َيُقولُوَن نُْؤِمُن بَِبْعٍض َو نَْكُفُر بَِبْعٍض«؛48 
»كســانی كه خدا و پيامبراِن او را انكار می كنند، 
و می خواهنــد ميان خدا و پيامبرانش تبعيض قائل 
شــوند، و می گويند: به بعضــی ايمان می آوريم، و 
بعضی را انكار می كنيم«، نباشــد. بنابراين، آزادی 

دينی به اين معنی، در اسالم پذيرفته نيست.
3. آزادی دينــی، يعنی آزادی ای كه در دين وجود 
داشــته و دين مروج آن باشــد كه در اينجا دينی 
بودن، صفت آزادی است. اين معنی از آزادی دينی، 
در اسالم وجود دارد و اساسًا، اسالم در پی رساندن 
انسان به بهترين و واالترين درجات آزادی است. 
آزادی از ديدگاه اســالم عبارت است از: رهايی 
انســان از هرگونه قيد و بندی كه او را از سير به 
ســوی كمال نهايی و سعادت ابدی خويش، كه در 
واقع هدف از خلقت او است، بازمی دارد. خداوند 
متعال، پيامبران را برای بازكردن اين ُغل و زنجيرها 

47. حجرات، 14.
48. نساء، 150.
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از پای بشر فرســتاده است و اين غل و زنجيرها، 
اعم از قيد و بندهای نفسانی و بندگی هوای نفس 
و يا بندگی شياطين انسی و جنّی و هر بندگی غير 
خدا می باشد. قرآن كريم درباره خصوصيات پيامبر 
ُسوَل النَِّبيَّ  اسالم)ص( می فرمايد: »الَّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَّ
يَّ الَّذي َيِجُدونَــهُ َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوراِة َو  اْلُمِّ
ْنجيِل َيْأُمُرُهْم بِالَْمْعُروِف َو َيْنهاُهْم َعِن الُْمْنَكِر َو  اْلِ
ُم َعَلْيِهُم الَْخبائَِث َو َيَضُع  بــاِت َو يَُحرِّ يِّ يُِحلُّ لَُهُم الطَّ
َعْنُهــْم ِإْصَرُهْم َو الْْغالَل الَّتي  كانَْت َعَلْيِهْم َفالَّذيَن 
ُروُه َو نََصــُروُه َو اتََّبُعوا النُّوَر الَّذي  آَمُنوا بِِه َو َعزَّ
ُأْنــِزَل َمَعُه ُأولِئَك ُهُم الُْمْفِلُحــوَن«؛49 »همانها كه 
از فرســتاده )خدا(، پيامبر »اّمی« پيروی می كنند، 
پيامبری كه صفاتش را، در تــورات و انجيلی كه 
نزدشان اســت، می يابند، آنها را به معروف دستور 
می دهــد، و از منكر بازمی دارد، اشــياي پاكيزه را 
برای آنهــا حالل می شــمرد، و ناپاكيها را تحريم 
می كند و بارهای ســنگين، و زنجيرهايی را كه بر 
آنها بود، )از دوش و گردنشــان( برمی دارد، پس 
كسانی كه به او ايمان آوردند، و حمايت و ياريش 
كردند، و از نوری كه با او نازل شده پيروی نمودند، 
آنان رستگارانند«. اين همان آزادی حقيقی و واقعی 
است كه انسان را از هرگونه قيدی، به جز قيد خدا، 
آزاد می كنــد كه البته با توجه به مفهوم خدا، معلوم 
می شود كه قيد خدا در واقع قيد نيست. خدا، يعنی 
كمال مطلق، و انســان وقتی خود را مقيد به خدا 
می كند، در حقيقت وصل به كمال مطلق شــده و به 
ســعادت و فالح نايل گشته است، و برعكس، اگر 
انسان خود را از قيد خدا آزاد بداند، از كمال مطلق 
جدا شده، اسير شــياطين درونی و بيرونی خواهد 
شد. شــعار آزادی از قيد خدا، در واقع مساوی با 

اسارت محض است.
بر اين اساس، برخی اســتبداد دينی در حاكميت 
مبتنی بر دين را مطرح می كنند. معادل انگليســی 

49. اعراف، 157.

 »dictatorship« ديكتاتوری  »استبداد«،  كلمه 
است. استبداد، يعنی اراده كشور و يا دولتی به وسيله 
فرمانها و دستورات يك شخص ديكتاتور و مستبد 
تسخير گردد و ديكتاتور شخصی است كه در كشور، 
قدرت را با زور و ارعاب به دست آورده باشد. در 
فارسی نيز استبداد به معنی خودكامگی، خودرأيی 
و منع كسی را قبول نكردن است.50 بنابراين، داشتن 
نوعی قدرت به ناحق و با زور در معنای اســتبداد 
نهفته است و اين واژه به لحاظ ارزشی، دارای بار 
منفی است و معلوم است كه در دينی كه خاستگاه 
آن حق و حقيقت اســت، اين معنا وجود ندارد. در 
حكومتهای اســتبدادی، تنها سرچشمه و خاستگاه 
قدرت، غلبه است؛ هركس براساس توارث يا تبانی 
و توطئه بر جامعه ای غلبه يابد، حاكم آن جامعه می 
شــود؛ زيرا در منطق استبدادی، حق با كسی است 
كه پيروز شــود، اما در حاكميت دينی، خاستگاه 
حاكميت، صالحيتهای واقعی نظری و عملی است 
و اين صالحيتها بــه عنوان نوعی برتری منطقی و 
شــخصيتی حاكم مطرح می شود و تنها می تواند بر 
دو مبنای »آگاهی« و »تقوی« اســتوار باشد. در 
نظام حاكميت واليی دينی، جايگاه حاكم، بلندتر از 
جايگاه ديگران نيست، بلكه شخصيت او است كه 
نســبت به ديگران در علم و عمل، جايگاه برتری 
دارد و او بــه اين جايگاه بلند، با بالهای معرفت و 
اخالق و مديريت صحيح رســيده است، نه به زور 
شمشــير و نيزه. از اين رو، نبايــد انتخاب و رأی 
مردم به معنی متــداول غربی آن، ركن منحصر در 
تعيين حاكم باشــد؛ زيرا واقعيت با رأی و قرارداد 
آنان تغيير نمی كند و اگر كســی صالحيت اين كار 
را نداشــته باشــد، با رأی مردم دارای صالحيت 
نمی شــود. در نظام دينی، بايد »ولی« و فرد صالح 
را كشف و با او بيعت نمود.51 اين تفاوتی است كه 

50. لغت نامه، ج2، ص1788.
51. »استبداد، سكوالريزم و حكومت دينی«، ص65.
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حاكميت دينی با حاكميت استبدادی، به لحاظ منشأ 
و خاستگاه قدرت و حاكميت دارد، اما اين دو نوع 
حاكميت، تفاوتهای ريشه ای و بنيادين ديگری نيز 
باهم دارند52 كه با توجه به اين تفاوتها به هيچ روی 
نمی توان حكومت دينی را يك حكومت استبدادی 
دانســت و اساسًا استبداد دينی، دست كم با نظر به 

آموزه های اسالمی، بی معنا است.
با توجه به موارد ذكر شده پرسش نهايی اين است 
كه آيا گفتگــوی اديان و تمدنها، خطر كشــاندن 
نوعی ســازش كاری و سهل انگاری  به  مسلمانان 
عقيدتی را بــه دنبال دارد؟ آنچــه از آيات قرآن 
كريم و روايات معصومان)ع( و سيره عملی پيامبر 
اكرم)ص( و ائمه اطهار)ع( در اين زمينه به دســت 
می آيد، اين اســت كه اســالم از گفتگو استقبال 
می كنــد، تا زمانی كه دشــمن در صدد لجاجت و 
دشمنی برنيامده باشــد. قرآن كريم به عنوان يك 
دستور تبليغی به پيامبر)ص( می فرمايد: »اْدُع ِإلى  
َسبيِل َربَِّك بِالِْحْكَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َو جاِدلُْهْم 
بِالَّتي  ِهَي َأْحَســُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن 
َســبيِلِه َو ُهَو َأْعَلُم بِالُْمْهَتديــَن«؛53 »با حكمت و 
اندرز نيكو، به راه پــروردگارت دعوت نما! و با 
آنها به روشــی كه نيكوتر است، استدالل و مناظره 
كن! پروردگارت، از هركســی بهتــر می داند چه 
كســی از راه او گمراه شده اســت و او به هدايت 
يافتگان داناتر اســت« و اين بيانی عام اســت كه 
شامل هرگونه بحث با هر شخص يا گروهی است 
كه در پی يافتن حقيقت باشــد. از اين رو، هركس 
بخواهد در هر مسئله ای از مسائل دينی، با انگيزه 
رســيدن به حق، گفتگو كند، بايد به اين سه شيوه 
با او وارد گفتگو شــد: ابتدا با منطق و استدالل و 

52. مثــاًل در جنبه تصويب و اجرای قوانين، در حاكميت دينی هرچند 
منشأ جعل و اعتبار قوانين، خداوند متعال است، ليكن به لحاظ تصويب 
و اجرای اين قوانين، رأی و نظر مســتقيم يا غيرمستقيم مردم دخالت 

دارد.
53. نحل، 125.

برهان قاطع، كه همان حكمت است، آن گاه با پند و 
اندرز و موعظه حســنه و سپس با جدال احسن.54 
خداوند در آيه ديگــری می فرمايد: »َو ل ُتجاِدلُوا 
َأْهَل الِْكتاِب ِإلَّ بِالَّتي  ِهَي َأْحَســنُ ِإلَّ الَّذيَن َظَلُموا 
ِمْنُهْم َو ُقولُــوا آَمنَّا بِالَّذي ُأْنِزَل ِإلَْينا َو ُأْنِزَل ِإلَْيُكْم 
َو ِإلُهنا َو ِإلُهُكْم واِحٌد َو نَْحُن لَُه ُمْســِلُموَن«؛55 »با 
اهل كتاب جز به روشــی كه از همه نيكوتر است، 
مجادله نكنيد، مگر كسانی از آنان كه ستم كردند و 
)به آنها( بگوييد: ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما 
و شما نازل شده ايمان آورده ايم، و معبود ما و شما 
يكی است، و ما در برابر او تسليم هستيم!«.56 اين 
آيه كريمه درباره نحوه گفتگو با اهل كتاب است كه 
باز ســفارش می كند كه جدالتان بايد از نوع جدال 
احسن باشد و نبايد برخورد خصمانه داشته باشيد، 
مگر با آن دســته از اهل كتاب كه ستمكار بوده و 
قصد خيانت و ضربه زدن به شــما را داشته باشند. 
خالصه آنكه، اســالم از منطــِق گفتگو، با آغوش 
باز اســتقبال می كند و دليل اين استقبال هم شايد 
اين باشد كه اساسًا انسانها در قلمروهای گوناگون 
معرفتی، يك سلســله يقينياتی دارند كه بايد برای 
تحقق آنها تالش مشــتركی انجــام دهند. چنان كه 
مسلمانان با برخی از اهل كتاب، نظير مسيحيان، هم 
در امور اعتقادی، يقينيات مشتركی دارند و هم در 
مسائل و ارزشهای اخالقی. از اين رو، برای تحقق 
و گسترش عقايد توحيدی و ارزشهای اخالقی در 
جهان بايد تالش مشتركی داشته باشند. اما درباره 

54. مطابق نظر عالمه طباطبايی، ترتيب مذكور در آيه شريفه، از جهت 
مجاز بودن اقســام هركدام از حكمت و موعظه و مجادله اســت؛ زيرا 
حكمت با تمامی اقســامش در آيه شريفه مجاز شمرده شده است، ولی 
موعظه فقط قســم حســن و نيكوی آن، و مجادله فقط نوع احسن و 

بهترين آن مجاز دانسته شده است )ر.ك: الميزان، ج12، ص373(.
55. عنكبوت، 46.

56. مقصود از مجادله و جدل، قياســی است كه بتواند طرف را وادار 
به تســليم كند و اين قياس بايد از موادی تشكيل شود كه مقبول طرف 
اســت، اعم از اينكه يقينی باشد يا نباشــد، مقبول عموم باشد يا نباشد 

)ر.ك: آشنايی با علوم اسالمی، قسمت منطق، ص114(.
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مسائلی كه مورد اختالف اســت، اواًل؛ بايد سعی 
داشته باشند كه با همكاری، به جوابهای مطمئن تر 
و يقينی تری نايل شــوند و يكی از راهها، بحث و 
مناظره و گفتگو اســت و مادامی كه در اين مسائل 
به نتايج يقينی نرسيده اند، روابط سالم و دوستانه ای 
با همديگر داشته باشند، تا با تالش مشترك، بتوانند 
در جهت حل آن مســائل به يكديگر كمك كنند و 
اگر احيانًا گروهی به نتايج صحيحی رســيدند، از 

دستاورد آنها، ديگران هم استفاده نمايند.57
اگر گفتگو با اين اهداف باشد، كاماًل مطلوب و مورد 
پذيرش و تأييد اسالم است و تفكر اسالمی هرگز 
از چنين گفتگوهای منطقی و حقيقت جويانه ای نه 
زيان ديده و نه گريخته است. اما نكته ای كه قرآن 
كريم در اين باره نسبت به آن هشدار می دهد، اين 
است كه بدانيم مشركان هميشــه از اين گفتگوها 
قصد خير ندارند و شــايد توطئه و فريبی در كار 
َدقاُت لِْلُفَقراِء َو  باشــد؛ قرآن می فرمايد: »ِإنََّما الصَّ
الَْمساكيِن َو الْعاِمليَن َعَلْيها َو الُْمَؤلََّفِة ُقُلوبُُهْم َو ِفي 
بيِل  قاِب َو الْغاِرميَن َو في  َســبيِل اهلِل َو اْبِن السَّ الرِّ
َفريَضــًة ِمــَن اهلِل َو اهللُ َعليٌم َحكيــٌم«؛58 »زكاتها 
مخصوص فقرا و مســاكين و كاركنانی اســت كه 
برای )جمع آوری( آن زحمت می كشند، و كسانی 
كه برای جلب محبّتشــان اقدام می شــود، و برای 
)آزادی( بــردگان، و )ادای دين( بدهكاران، و در 
راه )تقويت آيين( خــدا، و واماندگان در راه، اين، 
يك فريضه )مهم( الهی است و خداوند دانا و حكيم 
است!«. از اين آيه به دست می آيد كه اصل گفتگو، 
حق مشركان اســت و بايد از آن استقبال كرد، اما 
در آيات بعد حقايقی ذكر می شود كه نشان می دهد 
نبايد نسبت به پيمانها و سخنان نرم مشركان اطمينان 
صددرصد داشته باشيم: »َكْيَف َو ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم 
ــةً يُْرُضونَُكْم بَِأْفواِهِهْم  ل َيْرُقُبوا فيُكْم ِإلًّ َو ل ِذمَّ

57. »استبداد، سكوالريزم و حكومت دينی«، ص2.
58. توبه، 60.

َو َتْأبــى  ُقُلوبُُهْم َو َأْكَثُرُهْم فاِســُقوَن«؛59 »چگونه 
)پيمان مشــركان ارزش دارد(، در حالی كه اگر بر 
شــما غالب شوند، نه مالحظه خويشاوندی با شما 
را می كننــد، و نه پيمان را؟! شــما را با زبان خود 
خشنود می كنند، ولی دلهايشان ابا دارد و بيشتر آنها 
فرمان بردار نيستند!«. بنابراين، قرآن كريم گوشزد 
می كند كه در گفتگوهــا و در عهد و پيمانهايی كه 
با كفار و مشــركان می بنديد، مواظب باشيد فريب 
چرب زبانی آنان را نخوريد، ممكن اســت نقشه 
ســلطه در كار باشــد. در زمان ما اين خطر كاماًل 
محسوس اســت و چنانچه از نوشته های بعضی از 
نويســندگان غربی به دست می آيد، غرب خود را 
صاحب فرهنگ برتر می داند و از طريق گفتگوی 
تمدنها، در پی برخورد با تمدنهای غيرغربی، و در 
نتيجه، حذف آنها است60 و همان طور كه برخی از 
متفكران مسلمان دريافته اند، گرايش تمركز گرايانه 
و انحصار طلبانه در فرايند رابطه غرب با ديگران، 
مبتنی بر شيوه برخورد می باشد و از طريق برخورد 
با ديگــران و مهار آنان و از بيــن بردن هويت و 
شخصيت و قدرتشان، سعی دارد، تا رسالت اصيل 
تمدنی خود را بر ديگران تحميل كند و به اصطالح، 

آنها را متمدن سازد.

نتیجه گیری
1. تساهل به معنای اسالمی، بيشتر رويكردی هدفمند 
اســت كه در راستای معرفی و شناخت حقانيت اسالم 
و جذب انســانها برای آشــنايی و درك آن است. بر 
اين اســاس، تساهل دينی در اسالم به معنی سازش با 
هرگونه تفكر دينی و غيردينی و يا تأييد آنها نيســت؛ 
زيرا اســالم متبنی بر پذيرش وجــود حقيقت يگانه و 

59. توبه، 8.
60. فوكوياما، آمريكايی ژاپنی تبار در كتاب پايان تاريخ، و هانتينگتون 
در كتاب برخورد تمدنها به اين مطلب اذعان نموده اند )ر.ك: »تمدنهای 

جهانی تدافع يا برخورد؟«.
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مطلق الهی است كه بديهی است چنين تفكری مبتنی بر 
اصول و قواعدی الهی است كه نمی تواند قواعد خارج 

از آن را اگر شامل اصول صحيحی نباشند، بپذيرد.
2. مالك حقانيت هر تفكری در اين ديدگاه دينی، كالم 
خداوند است كه به عنوان آفريدگار انسان اصول دينی 
اسالم را برای سير تكاملی او تعيين نموده است. اين در 
حالی است كه بر مبنای تساهل غربی، حقانيت مطلق 
به اين معنی وجود ندارد و هيچ مكتب و دينی نمی تواند 
ادعای شناخت و سير به سوی حقيقت را داشته باشد.

3. مطابق با اين تفكر نســبی گرايانه و شــكاكانه، هر 

انديشه و روشی می تواند در جايگاه خود صحيح باشد 
و بايد طرف داران انديشــه های گوناگون، نسبت به هم 
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چه غيرالوهی، وجود نداشته باشــد، همه امور نسبی 
بوده و دليلی برای مخالفت با ديگر مسالك و تفكرات 
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