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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 ،این اصل را پذیرفته و بناي آن بر سختگيري و مشقت
نيســت و از ســوي ديگر ،با آزادی بیقید و شرط نيز مخالف است .اساس تساهل و تسامح غربی بر این مبنا
اســت که اعمال و رفتار فردی تا جایی درست هستند که موجب گسترش سعادتمندی مادی انسان گردند .در
این نوشــته ،نشان داده میشود که تساهل و تسامح در اسالم ،معنایی متفاوت با فرهنگ غربی داشته و دیدگاه
متفاوتی را دنبال میکند.
کلیدواژهها :تساهل ،تسامح ،سنت اسالمی ،سنت غربی.
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مقدمه
تســاهل به معناى به آســانى و به نرمى با كسى
برخورد كردن است .واژه تســامح عموم ًا با واژه
تســاهل مترادف دانسته شده اســت ،ليكن كلمه
تســامح ،فرق ظريفى با تســاهل دارد و آن اينكه
«س ُم َح» به معناى بخشش و گذشت
تسامح از ماده َ
اســت؛ بنابراين ،تسامح به معناى نوعى كنار آمدن
همراه با جود و بزرگوارى مىباشــد 1.در ادبیات
فارسی ،تساهل و تسامح یا مدارا برخالف تساهل
به معنای غربی آن ( )Toleranceکه بیشــتر در
ویژگیهای سیاســی حکومت به کار میرود ،بیشتر
مفهومی اخالقی اســت تا سیاســی ،لیکن همین
واژه در فارســی به معنای تساهل ،تسامح و مدارا
و تحمل ترجمه شده اســت ،در حالی که هریک
از واژههای فوق دارای معنای متفاوتی نســبت به
یکدیگر هستند.
در واژه تسامح ،همواره نوعی بزرگواری ،احسان
و بخشش و توانایی وجود دارد و واژه «تحمل» به
معنای حمل کردن و بردباری است ،لیکن تساهل
و تحمل با نوعــی زبونی و ضعف و ناتوانی همراه
و این دو در مقابل هم هســتند .از این رو ،تلرانس
را در فارسی به «حلم» ترجمه کردهاند؛ زیرا حلم
یعنی تحمل ناگواریهــا در عین قدرت و قوت .به
طور کلی اصطالح تســاهل و تســامح به رفتاری
اطالق میگردد کــه صرف ًا به تحمل عقاید مخالف
قناعــت نکند ،بلکه به صاحبــان آن عقاید اجازه
اظهارنظر نیز بدهد .نکته قابل ذکر آنکه تســاهل
و تســامح را نباید به معنای پذیرش عقاید مخالف
معنا کرد؛ زیرا تساهل در این معنا هرگز به معنای
عقایدی نیست که مورد پذیرش انسان نباشد ،بلکه
تساهل و تســامح در جامعه به این معنی است که
از روی آگاهی و اقتدار و با ســعه صدر به عقاید،
روشها ،منشــها و جریانات سیاسی مخالف امکان
 .1القاموس المحيط ،ج ،3ص583؛ محيط المحيط ،صص425و.437

ظهــور و وجود بدهیم و وجود تکثّر و تنوع عقاید
و افکار را بپذیریم 2.برخی متفکران نیز با متفاوت
دانســتن تسامح و تساهل ،تســامح را دارای بار
اخالقی بیشتری نسبت به تساهل میدانند .به نظر
مروت و اغماض نهفته است،
آنان ،در تسامح جنبه ّ
3
لیکن در تساهل تنها آسانگیری مطرح است.
انواع تساهل و تسامح عمدت ًا به چهار دسته تقسیم
میشود .1 :تساهل سیاســی :براساس این تفکر،
دانش و حقیقت ،وسیله اعمال سلطه حاکمیت قرار
میگیرد .2 .تساهل جامعهشناختی :طبق این مفهوم،
در جوامع سنتی ،بحث تساهل و تسامح مربوط به
مســئله نظارت اجتماعی است که براساس آن ،با
هر نوع رفتار مغایر با ســنتها و آداب و مناســک
خود ،مخالفت کرده و قائل به نوعی عدم تســاهل
هستند .لیکن در جوامع جدید و صنعتی ،این تفکر
مربوط به نوعی رفتار اجتماعی است و به پذیرش
و یا عدم پذیرش فرهنگهای دیگر مربوط میشود.
این جوامع بیشــتر اهل تساهل هستند .3 .تساهل
فلسفی :این تفکر مبنای اندیشه تکثّرگرایی بوده و
به این نکته اشاره میکند که حقیقت را مطلق بدانیم
یا نسبی ،و همچنین اگر حقیقت امری دست یافتنی
باشــد ،بپذیریم که دیگران نیز قابلیت دسترســی
بدان را دارند .4 .تســاهل دینی :ســهلگیری و
تحمل مبتنی بر آموزههای دینی نسبت به باورها و
رفتارهای مخالف ،به خصوص باورها و رفتارهای
مخالف دینی را «تســاهل دینی» گویند 4.البته بر
این موارد میتوان اصطالح حقوقی تســامح را نیز
اضافه کرد که به معنی آســان گرفتن به مردم و به
کارگیری انعطاف و اغماض در اجرای قوانین برای
رعایت مصالح مردم است .البته باید این اغماض و
5
انعطاف ،به انحراف و قانون شکنی نیانجامد.
« .2تساهل و تسامح از منظر دین» ،صص100و.101
 .3تساهل و تسامح از دیدگاه امام علی(ع) ،ص.13
« .4تساهل و تسامح از منظر دین» ،صص103و.104
 .5تساهل و تسامح از دیدگاه امام علی(ع) ،ص.12

 .6بقره.185 ،

« .7مرزهاي مدارا» ،ص.6
 .8همان ،ص.8
 .9بحار االنوار ،ج ،72ص.234
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تساهل و تسامح در انديشه اسالم
در آییــن اســام ،آموزهها و قوانین اســامی به
آسانگیری بر مردم و تسهیل وظایف آنان ،گرایش
عظیم دارد و فقط در مواضعی به سختگیری نزدیک
میشود که ایمان و اخالق جامعه در معرض تباهی
قرار گرفته و مصلحت عمومی به خطر افتد و نرمی
و مالیمت نیز چارهساز نباشد .بنابراين روح غالب
در آموزشها و دســتورهای اسالمی ،به تساهل و
تخفیف و جلب قلوب معطوف است .آیات بسیاری
ضان الَّذي
از قــرآن مجید از جمله آیه «شَ ــ ْه ُر َر َم َ
َّاس َو بَ ِّي ٍ
ُأن ِْز َل ِ
دى لِلن ِ
نات ِم َن الْ ُهدى َو
فيه الْق ُْر ُ
آن ُه ً
الْ ُف ْر ِ
کان
قان َف َم ْن شَ ــ ِه َد ِم ْن ُک ُم الشَّ ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه َو َم ْن َ
ريد اهللُ
َمريض ًا َأ ْو َعلى َســ َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن َأيَّــا ٍم ُأخَ َر يُ ُ
ريد بِ ُک ُم الْ ُع ْس َر َو لِ ُت ْک ِم ُلوا الْ ِع َّد َة
ــر َو ال يُ ُ
بِ ُک ُم الْ ُي ْس َ
6
َو لِ ُت َک ِّبروا َ
ون»؛
اهلل َعلى ما َهدا ُک ْم َو لَ َع َّل ُک ْم تَشْ ُک ُر َ
ُ
«روزه ،در چند روز معدو ِد ما ِه رمضان است ،ماهی
که قرآن ،برای راهنمایی مردم ،و نشانههای هدایت،
و فرق میان حق و باطل ،در آن نازل شــده است.
پس آن کس از شــما که در ماه رمضان در حضر
باشــد ،روزه بدارد! و آن کس که بیمار یا در سفر
است ،روزهای دیگری را به جای آن ،روزه بگیرد!
خداوند ،راحتی شما را میخواهد ،نه زحمت شما
را! هدف این است که این روزها را تکمیل کنید و
خدا را بر اینکه شما را هدایت کرده ،بزرگ بشمرید،
باشد که شکرگزاری کنید!» ،به روشنی نمودار این
امر هستند .پس میتوان این ادعا را مطرح نمود که
تساهل و تسامح ،خمیرمایه دین اسالم را تشکیل
میدهد و برخالف عقیده بعضی که آن را قاعدهای
جانبی در نظر میگیرند ،اصــل دین و برانگیخته
شدن رسول اسالم(ص) برای اجرای آن بوده است.
مسئله تساهل و تسامح در اين دین که کام ً
ال عقالنی
اســت ،به طور کامل تبیین شده و مبرهن است؛ به
طوری که از نظر عملی نیز زندگی پیامبر اکرم(ص)

و امامــان(ع) به طور اعم ،و احــکام فقهی صادر
شده از طرف آنان به طور اخص ،این امر را تأیید
میکنند .از این رو ،به یقین اگر نگوییم که شمول و
دامنه این قاعده از قواعد دیگر اسالم بیشتر است،
میتوان گفت :دســت کم همچون قواعد الضرر و
الحرج ،گســتردگی فراوانی دارد؛ به طوری که از
اصول دین تا فروع را دربر میگیرد .این قاعده در
مرحله وضع احکام و قوانین اسالم ،اجرای احکام
و استنباط احکام مورد استناد واقع شده است.
در رابطه با انديشــه تساهل در جوامع اسالمي ،دو
دیدگاه وجود دارد :عدهاى از انديشمندان مسلمان،
بر مبناى نســبيّت و شــكاكيت معرفت شناختى،
هرگونه يقين باورى و جزم انديشى و مطلق انگارى
را خالف تســاهل مىدانند و مىگويند ...« :قانون
اساسى دموكراتيك ،مبتنى بر به رسميت شناختن
حقوق بشــر و متكثّر ديدن حقيقت اســت؛ يعنى
اعتقاد به اينكه انسان مىتواند فلسفههاى مختلفى
داشته باشد و از جهان ،انسان و ايمان ،تفسيرهاى
متفاوتى عرضه كند ... .اگر كسانى معتقد باشند كه
در عرصه سياست ،انسانشناسى و جهانشناسى،
مجموعهاى از حقايق ابــدى وجود دارد  ...چنين
كسانى نمىتوانند براى انسانها حقوق انسانى قائل
باشند» 7،يا مىگويند ...« :خشونت ورزان ،تصوير
خاصــى از حقيقت دارند؛ يعنــى معتقد به نوعى
ّ
جزميّت و مطلق انگارى هستند .دگماتيزم ،ويژگى
8
اصلى معرفت شناســىِ تفكر خشونتگرا است».
عدهاي ديگر بر وجــود حقيقت مطلق تأكيد دارند
و مبناى تساهل را تعليمات قرآنى ميدانند كه اين
9
تعليمات ،اصالت و محوريّت را به ّ
«الل» مىدهند،
نه به انسان و انســانيت ،و اگر انسانيت بهرهاى از
اصالت دارد ،به دليل مطابقت آن با حقی اســت که
از ســوی خداوند تعیين شده است؛ حال كه چنين
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شهید ثانی در تفسیر شــریعت و فایده و حکمت
وضعش میگوید« :آن ،قانون الهی و طریق امامی
اســت .به وســیله آن ،احکام جاری و حالل از
حرام تمییز داده میشــود .فایدهاش ،کمال مکلفان
از حیــث علــم و عمل اســت .حکمت وضعش،
هدایت گمراهان از خطا است .دین برای هر وضیع
و شــریف و قوی و ضعیفی وضع شده است ،پس
عقل حکم میکند که دین ،طریقی آســان و سبیلی
13
روشن باشد؛ ملت و شریعت و دین یکی است».
از این رو ،در منطق اسالم كه مالك درستى كارها،
موافقت و مطابقت آنها با حق اســت و هر فرد به
منزله همه انسانها اســت ،هيچكس نبايد نسبت به
عقايد و رفتار ديگران بىتفاوت باشد و فقط زيان
و ضــرر خود را مالك بداند .امر به معروف و نهى
از منكر در اسالم بيانگر اين است كه او ً
ال؛ معروف
و منكر وجود دارند و امورى عينى و مشــترك و
شناخت پذير هســتند ،ثاني ًا؛ 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 نهى از منكر ،عين مداخله و حساســيت نسبت
به عقايد و رفتار ديگران اســت .پس نبايد حديث
را طورى معنا كنيم كه مخالف ديگر اصول مســ ّلم
اسالمى باشد.

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 مىكند 10.حق
و حقيقت ،مالك تســاهل و تعيين كننده حدود آن
است.
قابل ذکر اســت که مراد از حــق ،حقوق بافته و
ســاخته عقل و احساســات و عواطف فردى يا
جمعى يا قراردادى نيســت؛ مصــداق كامل حق،
ِ
انسان مرتبط
خداوند متعال و دســتورات او است.
بــا خدا ،هيــچگاه از اصالت خــود دم نمىزند و
انســان بريده از خدا ،به دليل فقدان مالك و منبع
مشروعيت فراگير و بىطرف ،نمىتواند از اصالت
سخن بگوید .اين تفكر در جوامع اسالمى ،قدمتى
به اندازه تاريخ اسالم دارد و با ظهور اسالم متولد
شده است؛ اگرچه در اسالم ،اصل بر رأفت و مدارا
و مهربانى اســت و اساس ًا اسالم دين محبّت است،
اما اين محبّت از محبّت الهى مايه مىگيرد و پايه و
اســاس آن ّ
«الل» است .اسالم «دين سهله سمحه»
دانسته شده است .منشأ اين توصيف ،روايتى نبوى
است كه حضرت محمد(ص) فرموده است« :بعثت
بالحنیفیۀ السمحۀ السهله»؛« 11من به دیانت سهل و
آسان (نه حاد و مشکل) مبعوث گشتهام» .در اين
حديث ،كلمه «الحنيفيه» (دین) از ريشــه َحنَف ،به
معناى استقامت و راستى است و حنيف به مسلمانى
مىگويند كه به دين مســتقيم تمايل داشته باشد و
شريعت حنفيه ،شريعتى است كه مستقيم بوده و از
باطل به سمت حق ميل مىكند 12.بنابراين ،معناى
حديث شريف اين اســت كه من شريعتى آوردهام
كه در عين اينكه مستقيم است و باطلى در آن راه
ندارد ،راحت و آسان هم هست.

تساهل و تسامح در اندیشه غربی
تسامح در انگليسى معادل « »toleranceو فعل
آن « »tolerateاســت كه در فرهنگ آكسفورد،
سه معنا براى آن ذكر شده است .1 :اجازه دادن به
وقوع يا ادامه چيزى كه شــخص آن را نمىپسندد
و با آن موافق نيســت  .2تحمل شخص يا چيزى،
بدون شــكايت و گاليهمنــدى  .3طاقت و تحمل

« .10تسامح و تساهل دينى» ،ص.254
 .11مجمع البحرين ،ج ،1ص.588
« .12تسامح و تساهل دينى» ،ص.254

« .13جايگاه تســاهل و تسامح در قوانين حقوقي ـ اجتماعي اسالم»،
ص.122

14. oxford advanced learner’s dictionary of Current
English, p.1258.
15. Philosophy, religion, and the question of in
tolerance, p.vii.

« .16تسامح و تساهل» ،ص.61
« .17تساهل و تسامح از منظر دین» ،صص101و.102

« .18تسامح و تساهل دينی» ،ص.295
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مصرف يك دارو و يا معالجه بدون صدمه 14.واژه
« ،»tolerationاز ريشــه التين « »toleroبه
معناى تحمل كردن ،اجازه دادن و ابقا كردن اســت
كه با مصدر « ،»tolloبه معناى حمل كردن يا بردن
و اجازه دادن ،همخانواده اســت .گويى كسى كه
15
تساهل میورزد ،بارى را تحمل يا حمل مىكند.
از اين رو ،برخى معتقدنــد كه نزديكترين معادل
معناى « »toleranceحلم است؛ زيرا حلم ،يعنى
تحمل امور ناگوار و مخالف ميل و خواســت در
16
قوت.
عين قدرت و ّ
تساهل و تســامح در غرب بستری دینی دارد .در
عصر تحوالت اصالح دینی در اروپا ،مســیحیان
غالب ًا تســاهل را قبــول نداشــتند و طرفداران
تساهل و تسامح در این دوره ،بسیار اندک بودند.
کلیساهای پروتستان نیز همچون کلیسای کاتولیک
تساهل را رویه دینی خود نمیدانستند .لیکن اولین
بار مفهوم تســاهل و تســامح در قرن 17م به کار
گرفته شــد .ابتدا این مفهوم به معنای پذیرش حق
انتخاب مذهب توســط فرد و عمل بدان بود و به
تدریج ،شــامل تحمل هر عقیدهای در حوزه دینی
و سیاسی شــد .به طور کلی ،این مفهوم در غرب
پیش از آنکه ناشی از طرز تفکر افراد یا گروههای
خاص مذهبی باشد ،حاصل وضعیت منازعه میان
آنان بوده كــه هیچیک از فرقههای دینی متعصب،
تعدد عقیده را نمیپذیرفتنــد .در عین حال ،هیچ
شــخص یا گروهی به قدر کافی نیرومند نبود ،تا
عقاید و فرقههای مخالف را سرکوب کند .در واقع،
اندیشه تساهل در غرب ،محصول منازعات شدید
17
مذهبی بین فرقههای دینی در اروپا است.
در سدههای پس از آن ،مبانی اومانیسم ،عقلگرایی

و فردگرایی موجب گســترش اندیشــه تساهل و
تسامح در جامعه غربی شد .اگرچه پیدایش تسامح
در حوزه مذهب و مربوط به انتخاب دین و مذهب
بود ،اما به تدریج این قلمرو گسترش یافته و شامل
تحمل هر نوع تکثّــر و گوناگونی در عرصههای
معرفتی و رفتار اجتماعی ،سیاسی ،دینی ،فرهنگی
و  ...شــد .عوامل و زمینههای تاریخی تساهل و
تســامح ،با کثرتگرایی فرهنگــی ارتباطی وثیق
دارد .نهادینه شدن دیدگاه تساهل و تسامح ،رشد و
گسترش پلورالیسم فرهنگی در غرب را نیز موجب
گردید .بر این اساس ،فکر تساهل و تسامح ،به ویژه
در انگلیس که پیشینه استعمارگری بیشتری داشت،
با انگیزههای اقتصادی و سیاسی پدید آمد .سرمایه
داران و کارخانه داران بزرگ انگلیسی ،بدون هیچ
نگهداشــت حد و مرزی اخالقی و دینی و رها از
هر قیدی ،بازار و تالشــهای اقتصادی را به دست
گرفتند و دولتهای اروپایی نیز هیچگونه نظارتی بر
تالشهای اقتصادی آنان نمیکردند و به اصطالح آن
را ناسازگاری با «تلرانس» میدانستند.
رهاسازی دولت ،در حقیقت زمینه بیشترین چپاول
را فراهم میآورد .از این رهگذر ،ســرمایه داران
بيشــترین ســود را از اندیشه تســاهل و تسامح
کســب کردند؛ 18زیـــرا پیوندها و پیوستگیهای
بازار در شــرایطی که انبوه کاالهای تولید شده در
کارخانههای صنعتی غرب به سوی کشورهای فقیر
و محروم آسیایی و آفریقایی سرازیر بود ،هیچ قید
و بندی نداشت و دولت به سرمایه داران و کارخانه
داران بزرگ میدان میداد که هرگونه بخواهند تولید
و هرگونه و به هر شیوه و هر قیمتی بخواهند ،پخش
کنند و به ثــروت اندوزی بپردازند و چیرگی خود
را بر ملتهای محروم آسیایی و آفریقایی بگسترانند.
حقیقت آن اســت که در اصل ،ماهیت تســاهل و
تســامح غربی با آنچه در اســام از آن سخن به
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میان آمده ،به کلی متفاوت اســت .تساهل مطرح
در ادبیات سیاسی و اجتماعی غرب و نیز تساهل
نزد دانشمندان غربی ،بیشتر بار سیاسی ـ اقتصادی
دارد تا دینی ،و ویژگیهایی دارد که آشــکارا آن را
از تساهل و تســامح به کار رفته در منابع اسالمی
و ســخنان متفکــران این دین ،جدا میســازد و
پیامدهایی دارد که به هیچ روی ،یک فرد باورمند
به دین نمیتواند آنها را بپذیرد .منادیان تســاهل و
تســامح در غرب ،اعتقاد به حق بودن دین یگانه
را ناسازگار با مدارا و تســاهل میدانند و بر این
باورنــد« :اعتقاد به اینکه تنها یک راه به ســوی
19
بهشت وجود دارد ،به عدم تساهل میانجامد».
معتقدان به تســاهل و تسامح به گونه غربی ،از آن
رو که حریم و حد و مــرزی برای حق و باطل و
ارزش و ضدارزش و مقدســات و معنویات قائل
نبوده و یا دست کم آن را دست نیافتنی میدانند ،از
تساهل و تسامحی سخن به میان میآورند که همه
را براساس آن ،به پذیرش آراء و عقاید یکدیگر و
رهایی مطلق فرامیخوانند.

سال دهم
شماره -39بهار 1394

آیا تساهل امری مطلق است؟
در مورد امکان تســاهل مطلق و بدون حد و مرز
یا عدم امکان آن ،نظــرات گوناگونی وجود دارد:
گروهی عقیده دارند ،تســاهل مطلق را مىتوان به
تساهل سلبى و ايجابى تقسيم كرد 20.تساهل مطلق
سلبى عبارت است از« :عدم مخالفت بىقيد و شرط
نســبت به هر نوع عقيده ،رفتار و شــيوه رفتارى،
كه شــامل عدم مخالفت با عقيده ضد تســاهلى و
رفتارها و شيوههاى ســختگيرانه و غيرتساهلى
 .19همان ،ص ،31به نقل از :پالمناتر.
 .20چنانكه بعضى تساهل را به تساهل سلبى (منفى) و ايجابى (مثبت)
تقسيم كردهاند .ر.ك:

;Philosophy, religion, and the question of in tolerance, p.vii

«تســاهل منفى و تســاهل مثبت در قلمرو فلســفه سياسى معاصر»،
صص.19-17

نيز مىشود» .الزمه اعتقاد به تساهل مطلق سلبى،
اين است كه انديشــهها و رفتارهاى مخالف و از
جمله انديشه و رفتار ضد تساهلى را مجاز دانسته
و آن را از رشد و گسترش بازندارد .به اين ترتيب،
تســاهل مطلق سلبى ،در دامان خود ،عدم تساهل
را پرورش مىدهد ،و اين تناقض است ،از اين رو
گفتهاند که تساهل مطلق سلبى ،حتى اگر به لحاظ
21
نظرى ممكن باشد ،در عمل ممكن نيست.
از ایــن لحاظ ،وضعیت تســاهل مطلق ايجابى تا
حدودی ناگوارتر است؛ زيرا براساس آن ،شخص
نه تنهــا در مقام عمل از عقايــد و رفتار مخالف
جلوگيرى نمىكند ،بلكه اساســ ًا ،براى خود چنين
حقى را قائل نيست و برعكس ،براى طرف مقابل،
اين حق را قائل است كه عقيده و رفتارى مخالف
داشته باشــد .در واقع ،اگر اين اعتقاد را رياكارانه
ندانيم ،بىگمان مســتلزم رواج و گسترش عقايد و
22
رفتارهاى ضد تساهلى است.
گروهی دیگر به ناممكن بودن تساهل مطلق اعتقاد
دارند و چنين اســتدالل میکنند كه اگر بر ما الزم
باشد كه نسبت به همه چيز تساهل بورزيم ،در اين
صورت بايد هرگونه عقيده و رفتار ضد تســاهلى
را محدود كنيم و نســبت به آن تساهل نورزيم؛ در
نتيجه ،تساهل ،متوقف بر عدم تساهل مىشود ،كه
اين دور است 23.لیکن عدم تساهل مطلق ،عبارت
است :از مداخله ،ممانعت و سركوب هر نوع عقيده
يا رفتار مخالف در هر شــرايط .اين كار به لحاظ
نظرى امكان دارد؛ يعنى اين باور كه هر نوع عقيده
يا رفتار مخالف را بايد ســركوب كرد ،مســتلزم
تناقض نيســت ،اما به لحاظ عملى ،با سرشــت
و طبيعت انســانى كه بقاى آن وابســته به تأثير و
تأثّر و ارتباطات متقابل و تعاون و هميارى است،
 .21تساهل و تسامح اخالقى ،دينى ،سياسى ،ص.23
 .22دولــت عقل :ده گفتار در فلســفه و جامعه شناســى سياســى،
صص88و.89
23. Philosophy, religion, and the question of in
tolerance, p.vii.

مقایسه تطبیقی تساهل اسالمى و تساهل
غربى
در تساهل اســامی بنا بر آسانگیری در پذیرش
ابتدایی دین و نیز عمل به احکام آن اســت ،لیکن
این برداشت از تساهل دینی که براساس آن دیگر
اندیشهها را نیز میتوان به عنوان بخشی از حقیقت
پذیرفت ،نادرســت اســت .در واقع این اندیشــه
مبتنی بر تفکر نسبیتگرایی و تکثرگرایی دینی در
تفکر جدید غربی اســت که معتقد است همه ادیان
بر حق بوده و نمیتــوان تنها یک دین یا تفکر را
حقیقی دانســت؛ زیرا همه این امور نسبی بوده و
مالک پذیرش افکار ،انتخاب مردم براساس سالیق
و عالیق آنها اســت .طبق این تفکــر ،همه ادیان
باید همدیگــر را پذیرفته و تحمل نمایند .چنانکه
براساس اندیشه متفکری چون روسو ،باید پذیرفت
که در همه ادیان رستگاری و حقانیت وجود دارد و

24. A Letter Concerning Toleration, p.13.
25. Ibid, p.22.
26. Ibid, p.36.
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ســازگارى ندارد؛ حتى در عالم حيوانات نيز عدم
تساهل مطلق مشاهده نمىشود .در عالم انسانى ،از
سويى رشد و شكوفايى استعدادهاى گوناگون در
پرت ِو چالشها ،نقد و نظرها و مخالفتها پديد مىآيد،
و از ســوى ديگر ،ارتباطات و همبستگيهاى افراد،
محدوديتها و ناتواناييهاى جســمى ،عقلى ،روحى،
عاطفــى و  ...را جبران مىكند .عالوه بر اين ،عدم
تساهل مطلق ،پيامدهاى بســيار ناگوار اخالقى،
مانند اســتبداد ،تكبر ،حرص ،حسد ،زبونى ،خود
سانسورى عقيدتى ،زبانى و رفتارى ،ظلم پذيرى،
يــأس و نوميدى ،از بين رفتن روحيه كنجكاوى و
پرسشــگرى و رقابت و پديد آمدن حالت ركود و
سكون ،داشته و از هر تحول و پيشرفتى جلوگيرى
مىنمايد؛ زيرا هر نوع تحول و پيشرفت ،تا حدودى
مســتلزم تغيير وضع موجود اســت و تغيير وضع
موجود ،بنابر نظريه عدم تســاهل مطلق ،سركوب
مىشود.

نمیتوان تنها یک دین را حقیقی دانست .جان الک
تساهل را مورد پذیرش کتاب مقدس میداند .الک
تأکید میکند که تســاهل امری دوسویه و متقابل
بوده و هیچ دینی نباید خود را نســبت به دیگری
محق بداند 24.وی معتقد است :آنچه حق هر انسانی
اســت ،رستگاری و نجات روح او است که از این
نظر هیچ تفاوتی بیــن ادیان وجود ندارد (ذکر این
نکته الزم است که الک همه جوامع دینی را کلیسا
مینامــد) .آنچه ادیان را از هم متمایز میســازد،
شکل ظاهری و مناســک عبادی آن و نیز عقاید
مربوط به آن است که باید هریک به طور متفاوت
اجرا گردند و در همین حوزه اســت که باید ادیان
نســبت به هم تساهل داشته باشــند 25.البته الک
تســاهل در برابر کافران و منکران خدا را مردود
میشمارد؛ زیرا تعهدات ،قراردادها و سوگندهایی
که قید و بندهای جامعه انسانی هستند ،نمیتوانند
در یک جامعه غیرالهی معتبر شــمره شده و اتخاذ
گردند .دوری از خدا تمام این قید و بندها را از بین
میبرد و ملحــدان که خود هرگونه دینی را از بین
میبرند ،نمیتوانند این ادعا را داشته باشند که دین
26
با موهبت تساهل در چالش است.
در تفکر جدید غربی ،بیشتر متفکران به نسبیگرایی
در حوزه حقیقت و عدم دستیابی به آن تأکید دارند.
این تفکر با مبانی آموزههای دین اسالم مغایر است.
این عقیده که همه ادیان بر حق بوده و هیچ مسلکی
نمیتواند مدعی ســعادت حقیقی باشد ،عقیدهای
غیراســامی است؛ زیرا قرآن تأکید میکند که تنها
ين ِع ْن َد ا ِ
هلل
دین نزد خداوند اسالم اســت« :إ َِّن ِّ
الد َ
تاب ِإ َّال ِم ْن
ذين ُأو ُتوا الْ ِک َ
ْال ِْســا ُم َو َما اخْ َت َل َف الَّ َ
آيات ا ِ
بَ ْع ِد ما جا َء ُه ُم الْ ِع ْل ُم بَغْي ًا بَ ْي َن ُه ْم َو َم ْن َي ْک ُف ْر بِ ِ
هلل
َفإ َِّن َ
ــريع الْ ِح ِ
ساب»؛« 27دین نزد خدا ،اسالم
اهلل َس
ُ
است .و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد،

اختالفی (در آن) ایجاد نکردند ،مگر بعد از آگاهی مستحقان».
و علم ،آن هم به خاطر ظلم و ســتم در میان خود
و هرکس به آیات خدا کفر ورزد( ،خدا به حساب واکاوی رویکرد صحیح در تساهل اسالمی
او میرســد زیرا) خداوند ،سریع الحساب است» .در اینجا این پرســش مطرح اســت که اسالم تا
در واقع ،نرم خویی و مدارا در اسالم امری هدفمند چه حد پذيرش و تحمل مخالفان را به رســميت
اســت که زمینه را برای کمــال و ایمان آوردن و مىشناســد؟ ابتدا بايد به دو نكته توجه داشــته
جذب انسانها به حقانیت الهی فراهم میکند .لیکن باشــيم :نكته اول اينكه تحمل با پذيرش مساوى
اگر مدارا به معنای تأییــد همه افکار حتی افکار نيســت ،بلكه اعم از آن اســت؛ يعنى ممكن است
نادرست و انحرافی در جامعه اسالمی باشد ،کام ً
ال عقيده يا رفتار مخالف را نپذيريم ،ولى آن را تحمل
امری غیرعقالنی و غیراسالمی محسوب میشود .كنيم .بنابراين ،بايد ببينيم اســام در چه مواردى
از این رو ،تســاهل در اســام همچون تساهل به تحمل مخالفان و در چه مواردى ،عالوه بر تحمل،
معنای غربی امری مطلق نبوده و اســام با تساهل پذيرش آنان را مجاز مىداند .نكته دوم اين اســت
و مدارا با افکار غیرالهی و غیرحقیقی و نادرســت كه ما سه دسته از مخالفان را مىتوانيم از نظر اسالم
کام ً
ال مخالف اســت .بنابراين ،در تســاهل دینی ،مورد بررســى قرار دهيم که نحوه برخورد با آنان
موضوع این است که حقیقت امری مطلق است که متفاوت میباشد :اول؛ كفار و مشركان و به تعبيرى،
قابل تعمیم و انتقال است و با تساهل دینی میتوان مخالفان عقيدتى ،دوم؛ منافقان و مروجان فساد و
دیگران را نیز به آشنایی با آن و پذیرش آن دعوت تباهى ،سوم؛ مخالفان شخصى و سليقهاى.
28
در مورد دسته اول؛ يعنى كفار و مشركان ،اگر سر
کرد.
در اندیشــه دینی ،مبنای تســاهل نسبیت باوری دشمنى و عناد با اسالم و مسلمانان نداشته باشند،
نیست .البته این واقعیت که در برخی از برداشتهای اسالم دســتور مىدهد با آنان به نرمى رفتار شود،
دینی در هر مذهبی میزانــی از خطا و عدم اتقان البته عقايد و رفتارشــان را به هيچوجه نمىپذيرد،
وجود دارد ،امری قابل قبول اســت .لیکن منظور اما دســتور به تحمل آنان مىدهد .نه تنها تساهل
از این گفته نســبیت باوری نیست 29.بنابراین ،در و تسامح در برابر كســانى كه سر دشمنى و عناد
رویکردی تطبیقی به این نکته توجه نماییم که اگر با اسالم و مسلمانان ندارند ،روا است ،بلكه اسالم
تساهل و تســامح منجر به نفی مطلق انگاری در بدان ســفارش هم مىكند ،تا در سايه عطوفت و
حقانیت دینی و در ضمن آن ،منجر به جدایی دین رأفت اســامى ،قلوب كفار غيرمحارب نرم شده،
از سیاســت گردد ،هرگز نمیتوان آن را با اصول به طرف اسالم و مســلمانان جذب گرددَ « 31:ف ِبما
ــم َو َج َع ْلنا ُق ُلوبَ ُه ْم ِ
ــيةً
ــم ميثا َق ُه ْم لَ َعنَّا ُه ْ
اسالم سازگار دانســت .امام علی(ع) حاکم را در نَق ِْض ِه ْ
قاس َ
ون الْ َک ِل َم َع ْن َم ِ
واض ِع ِه َو ن َُسوا َح ًّظا ِم َّما ُذ ِّک ُروا
جامعه ،مأمور و موظــف میداند ،تا حکم خدا را يُ َح ِّر ُف َ
در قالب شــریعت اسالمی اجرا کرده و در این امر بِ ِ
ــه َو ال َت ُ
ى خائِ َن ٍة ِم ْن ُه ْم ِإ َّال قَلي ً
ال ِم ْن ُه ْم
زال َت َّط ِل ُع َعل 
32
اص َف ْح إ َِّن َ
ــنين»؛
سســتی و تســاهل نورزد« :همانا بر عهده امام و َف ْ
اهلل يُ ِح ُّب الْ ُم ْح ِس َ
اع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
رهبر نیســت ،جز آنچه از امر پروردگار بر عهده «پس به ســبب اینکه پیمانشــان را شکســتند،
او واگذار شــده اســت و جاری ساختن حدود بر
 .30نهج البالغه ،خطبه .105
30
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« .28تساهل و تسامح» ،ص.24
 .29همان ،ص.36

 .31پرسشها و پاسخها ،ج ،3ص.32
 .32مائده.13 ،

 .33توبه.36 ،

 .34نور.2 ،
 .35الكافى ،ج ،5ص59؛ بحار االنوار ،ج ،72ص.228
 .36الكافى ،ج ،1باب البدع و الرأى و المقائيس.
 .37همان ،ج ،2ص.374
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کاوشی در معنای تساهل و تسامح در دو فرهنگ اسالمی و غربی

لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخت و حق ناپذیر
گردانیدیم ،تا آنجا که سخنان خدا را با تفسیرهاى
نادرست و دگرگون ســاختن آنها تحریف کردند
و بخشــى از باورهاى دینى را که بدان یادآورى
شده بودند ،به فراموشــى سپردند ،و تو اى پیامبر
همواره بر گروهى خیانتکار از آنان آگاه مىشوى،
مگــر اندکى از آنان که اهل خیانت نیســتند .پس
از آنان درگذر و چشــم پوشــى کن که خداوند
نیکوکاران را دوست مىدارد»؛ زيرا اينان مستقيم ًا
دشــمنى خود را ابراز نمىكنند ،هر چند ،دست به
خيانتهاى پنهانى مىزنند .آيه شريفه توصيه مىكند
كه اينگونه خيانتها ،مورد عفو و گذشــت پيامبر
قرار گيرد ،اما اگر كفار و مشــركان از سر عناد و
جنگ و دشمنى با اسالم و مسلمانان درآيند ،اسالم
در مقابل آنان مىايســتد و فرمان جهاد و قتال با
ور ِع ْن َد ا ِ
آنان را صادر مىفرمايد« :إ َِّن ِع َّد َة الشُّ ُه ِ
هلل
تاب ا ِ
ِ
اثْنا َعشَ َر شَ ــ ْهراً في ِک ِ
ماوات
الس
هلل َي ْو َم خَ َل َق َّ
َو ْ َ
ض ِم ْنها َأ ْربَ َع ٌة ُح ُر ٌم ذلِ َ
ين الْ َق ِّي ُم َفال
ال ْر َ
ــک ِّ
الد ُ
کين َکا َّف ًة َکما
َت ْظ ِل ُموا في ِه َّن َأ ْن ُف َس ُک ْم َو قا ِت ُلوا الْ ُمشْ ِر َ
33
ُيقا ِت ُلون َُک ْم َکا َّف ًة َو ْاع َل ُمــوا َأ َّن َ
قين»؛
اهلل َم َع الْ ُم َّت َ
«تعــداد ماهها نزد خداوند در کتــاب الهی ،از آن
روز که آســمانها و زمین را آفریده 12 ،ماه است
که چهار ماه از آن ،ماه حرام است (و جنگ در آن
ممنوع میباشد) .این ،آیین ثابت و پابرجا (ی الهی)
است! بنابراین ،در این ماهها به خود ستم نکنید (و
از هرگونه خونریزی بپرهیزید)! و (به هنگام نبرد)
با مشرکان ،دسته جمعی پیکار کنید ،همانگونه که
آنها دســته جمعی با شــما پیکار میکنند و بدانید
خداوند با پرهیزكاران است!».
در مورد دسته دوم؛ يعنى منافقان و مروجان تباهى
و فســاد ،اعم از فســاد عقيدتى و فكرى و فساد
عملى و رفتارى ،اسالم در رابطه با آنان اهل تحمل
و ســازش نيست ،تا چه رسد به پذيرش و تسليم،

بنابراين در اجــراى حدود الهى كوتــاه نمىآيد:
ــدوا ُک َّل ِ
«ال َّزا ِن َي ُ
واح ٍد ِم ْن ُهما ِمائ ََة
اج ِل ُ
ــة َو ال َّزاني َف ْ
ــد ٍة َو ال َت ْأخُ ْذ ُک ْم بِ ِهما َر ْأ َف ٌة في دينِ ا ِ
هلل إ ِْن ُک ْن ُت ْم
َج ْل َ
ون بِا ِ
هلل َو الْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر َو لْ َيشْ َه ْد َعذابَ ُهما طائِ َف ٌة
تُؤْ ِم ُن َ
نين»؛« 34هریک از زن و مرد زناکار را
ــن الْ ُمؤْ ِم َ
ِم َ
 100تازیانه بزنید و نباید رأفت (و محبّت کاذب)
نســبت به آن دو شــما را از اجــرای حکم الهی
مانع شــود ،اگر به خدا و روز جــزا ایمان دارید!
و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشــان را مشاهده
کنند!» .قرآن براى جلوگيرى از اين فســادها ،امر
به معروف و نهى از منكر را با تأكيدهاي بســيار،
واجب فرموده اســت .از پيامبر اكرم(ص) روايت
شده است كه فرمود« :مؤمن ضعيفى كه دين ندارد،
مورد غضب خداوند است» .سؤال شد :به چه كسى
مؤمن بىدين مىگويند؟ فرمود« :كسى كه از منكر
و فســاد نهى نمىكند» 35و نيز آن حضرت فرموده
است« :وقتى امت من دچار بدعتهاى 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 نهى از منكر داراى مراتبى
اســت ،اما هيچكدام از مراتب آن ،مستلزم سكوت
و سازش مطلق نيســت و باید به نحوی مخالفت
خود را ابراز نمود .امام صادق(ع) فرمود« :شايسته
نيست مؤمن در مجلسى بنشيند كه در آن معصيت
خدا مىشــود و او نمىتوانــد آن مجلس را تغيير
37
دهد».
در مورد دســته ســوم؛ يعنى مخالفان شخصى و
سليقهاى ،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 نيكى رفتار
كنند ،تحت تأثير عواطف ،خشم ،غضب و تعصبات
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قومى و قبيلهاى رفتار ننمايند و همواره حق مدار
و حق محور باشند .اين توصيه ،حتى درباره رفتار
با غيرمسلمانان هم صادق است و روش قرآن نيز
آن اســت كه تا جايى كه ممكن اســت ،با برهان
و اســتدالل و اخالق و موعظه ،اختالفات را حل
الس ِّي َئةُ ا ْد َف ْع
نمايندَ :
«و ال َت ْســ َت ِوي الْ َح َســ َنةُ َو َال َّ
َ
ــن َف ِإ َذا الَّذي بَ ْي َن َ
داو ٌة
بِالَّتي ِه َي أ ْح َس ُ
ــک َو بَ ْي َن ُه َع َ
َ
ميم»38؛ «هرگز نیکی و بدی یکســان
َکأن َُّه َولِ ٌّي َح ٌ
نیست بدی را با نیکی دفع کن ،ناگاه (خواهی دید)
همان کس که میان تو و او دشــمنی است ،گویی
دوستی گرم و صمیمی است» .همانگونه كه پيامبر
اكرم(ص) در امور شــخصى ،گذشت مىكردند .به
عنوان نمونه در اين زمينه ،ابنســعد از قول عايشه
مىنويسد« :هيچگاه پيامبر(ص) ميان دو كار اختيار
پيدا نمىكرد ،مگر آنكه آسانترينش را برمىگزيد،
تــا جايى كه گناهى در ميان نبود ،و اگر گناهى در
ميان مىآمد ،از همه مردم نســبت بدان گناه دورتر
بود ،و هرگز پيامبر براى ظلمى كه به خودش رفته
بود ،از كســى انتقام نگرفت ،مگر زمانى كه احترام
نواهى خداوند از ميان مىرفت ،در آن صورت براى
خــدا انتقام مىگرفت .و نيز آن حضرت وقتى خبر
يا مطلبى را از كســى مىشنيد ،فورا ً آن را تكذيب
نمىكرد ،بلكه با مهربانى بدان گوش مىسپرد و ابتدا
آن را حمل بر صحت مىكرد ،تا جايى كه مشركان
گفتند :او دهن بين اســت» 39.خداوند ميفرمايد:
ون ُه َو ُأ ُذ ٌن ق ُْل
ون ال َّن ِب َّي َو َيقُولُ َ
ذين يُؤْ ُذ َ
ــم الَّ َ
َ
«و ِم ْن ُه ُ
ُأ ُذ ُن خَ ْي ٍر لَ ُک ْم يُؤْ ِم ُن بِا ِ
نين َو َر ْح َمةٌ
هلل َو يُؤْ ِم ُن لِ ْل ُمؤْ ِم َ
ــول ا ِ
ون َر ُس َ
هلل لَ ُه ْم
ذين يُؤْ ُذ َ
ذين آ َم ُنوا ِم ْن ُک ْم َو الَّ َ
لِ َّل َ
َع ٌ َ
ليم»؛« 40از آنها کســانی هستند که پیامبر
ذاب أ ٌ
را آزار میدهند و میگویند :او آدم خوش باوری
اســت! بگو :خوش باور بودن او به نفع شما است!
(ولی بدانید) او به خدا ایمان دارد و (تنها) مؤمنان
 .38فصلت.34 ،
 .39الطبقات الكبرى ،ج ،1القسم الثانى ،ص.91
 .40توبه.61 ،

را تصدیق میکند و رحمت اســت برای کسانی از
شــما که ایمان آوردهاند! و آنها که رسول خدا را
آزار میدهند ،عذاب دردناکی دارند!» .بنابراين ،در
مورد اين دســته از مخالفان ،اسالم گاهى عالوه بر
تحمــل ،پذيرش را نيــز روا و بلكه الزم مىداند،
براي مثال در ســوره شوري در وصف مؤمنانى كه
به كسب نعمتهاى نيك و جاودان الهى مىپردازند،
الصال َة
ذين ْاس َتجابُوا لِ َر ِّب ِه ْم َو َأقا ُموا َّ
«و الَّ َ
مىفرمايدَ :
41
ُون»؛
َو َأ ْم ُر ُه ْم شُ ــورى بَ ْي َن ُه ْم َو ِم َّما َرزَ قْنا ُه ْم يُ ْن ِفق َ
«کســانی که پروردگارشان را (در دعوت به ایمان
و عمل) اجابت کردهاند ،و نماز را برپا داشــتهاند
و کارشــان در میان خودشــان به مشاوره برگزار
میگردد ،و از آنچه بــه آنها روزی کردهایم ،انفاق
میکنند» .پيدا اســت كه در مشورت ،گاهى بايد
نظر مخالف را پذيرفت و يا مث ً
ال در جايى كه كسى
انتقاد سازندهاى از انسان مىكند و يا عيب او را به
او گوشزد مىنمايد ،اسالم سفارش مىكند كه بايد
با روى باز اين انتقاد را پذيرفت.
پرسش دیگر اینکه آیا آزادى دينى مورد پذيرش
اســام است يا اینکه اسالم به استبداد دينى تمایل
دارد؟ بايد ديد مقصود از «آزادى دينى» چيســت.
آزادى دينى ممكن است به يكى از سه معناى زير
باشد:
 .1آزادى دينى ،يعنى اينكه انسان در انتخاب دين،
آزاد باشــد و به دلخواه خود به هركدام از اديان،
معتقد شــود .اين معنا از آزادى دينى ،البته مورد
قبول اســام نيســت و قرآن كريم دين حقيقى را
ين ِع ْن َد ا ِ
هلل ْال ِْسال ُم َو َما
«اسالم» مىداند« :إ َِّن ِّ
الد َ
تاب ِإ َّال ِم ْن بَ ْع ِد ما جا َء ُه ُم
ذين ُأو ُتــوا الْ ِک َ
اخْ َت َل َف الَّ َ
هلل َفإ َِّن َ
آيات ا ِ
الْ ِع ْل ُم بَغْي ًا بَ ْي َن ُه ْم َو َم ْن َي ْک ُف ْر بِ ِ
ريع
اهلل َس ُ
الْ ِح ِ
ساب»؛« 42دین نزد خدا ،اسالم است .و کسانی
که کتاب آســمانی به آنان داده شد ،اختالفی (در
آن) ایجاد نکردنــد ،مگر بعد از آگاهی و علم ،آن
 .41شورى.38 ،
 .42آل عمران.19 ،

 .43اثبات كاملتر بودن دين اســام نسبت به ســاير اديان ابراهيمى،
نيازمند يك بحث تطبيقى است كه در اين مختصر نمىگنجد.
 .44نيروانا در آيينهاى بودايى و هندو به معناى آرامش ابدى و سعادت
ابدى است.
« .45اجتهاد ،شهید نبرد تحجر و التقاط» ،ص.26
46. A new dictionary of religions, p.211.

 .47حجرات.14 ،
 .48نساء.150 ،
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هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود و هرکس به
آیات خدا کفر ورزد( ،خدا به حســاب او میرسد
زیرا) خداوند ،ســریع الحساب است» .از این رو،
كاملترين شكل دين ،همان دينى است كه از طريق
خاتم پيامبران بر مردم نازل شــده است و با آمدن
ايــن دين ،ديگر مجالى براى پيروى از اديان ديگر
باقى نمىماند ،همانند شريعت حضرت عيسى(ع)
كه كاملتر از شــريعت حضرت موسى(ع) بود و با
آمدن عيسى(ع) ديگر باقى ماندن بر دين موسى(ع)
جايز نبود؛ زيرا به لحاظ عقلى نيز رجوع از كامل
به ناقص ،مردود است .وقتى مس ّلم شد كه دينى از
ديگر اديان كاملتر اســت ،رجوع به اديان ناقص
و يا باقى مانــدن در آنها ،نامعقول و توجيه ناپذير
43
خواهد بود.
 .2آزادى دينــى ،يعنى دين ،ما را از تقيد ،التزام و
تعهد نسبت به هرگونه قيدى ،حتى قيد خو ِد دين،
آزاد گذاشته باشــد .اين نحوه از آزادى ،البته در
ِ
اديان ساخته دست بشــر ،مانند بوديسم و
برخى
هندويســم ،وجود دارد كه در آنها مث ً
ال وصول به
نيروانا 44،نســبت به هر جامعه و حكومتى و با هر
نظام سياســى و حقوقى ،ظاهرا ً مساوى است 45و
افراد نيز ،ممكن اســت به هيچكدام از ضروريات
آيين هندو ملتزم نباشــند ،اما خود را هندو بدانند
و مكتب هندويســم هم آنها را به رسميت خواهد
شــناخت 46.اما اســام ،منكر ضروريات دين را
مسلمان نمىداند ،هرچند كسانى را كه التزام عملى
نســبت به دســتورات دينى ندارند ،تا وقتى منكر
ضروريات نشــوند ،به عنوان مسلمانان ظاهرى به
رسميت مىشناسد ،ليكن در مورد همين افراد نيز

تأكيد دارد كه تا عم ً
ال به مقررات اســامى متعهد
و ملتزم نشــوند ،ايمان واقعى نداشــته ،به كمال و
راب
سعادت حقيقى نخواهند رســيد« :قالَ ِت ال ْْع ُ
آ َمنَّا ق ُْل لَ ْم تُؤْ ِم ُنوا َو ِلک ْن قُولُوا َأ ْس َل ْمنا َو لَ َّما َي ْدخُ لِ
يمان في ُق ُلوبِ ُک ْم َو إ ِْن ُتطي ُعوا َ
اهلل َو َر ُســولَ ُه ال
ْال ُ
47
ــم ِم ْن َأ ْعمالِ ُک ْم شَ ــيئ ًا إ َِّن َ
حيم»؛
اهلل َغ ُف ٌ
ور َر ٌ
َي ِل ْت ُک ْ
ْ
«بادیه نشینان گفتند :ما (از ته دل) ایمان آوردیم.
بگو :ایمان نیاوردهایــد ،بلکه بگویید (در ظاهر به
گفتن شهادتین) اسالم آوردیم؛ زیرا هنوز ایمان در
دلهای شما وارد نشده است و اگر از خدا (در اوامر
او) و فرستادهاش (در دستورات والیی او) اطاعت
نمایید (خداوند) از عملهای شــما نمیکاهد؛ زیرا
خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است» .پس از ديد
اسالم ،مسلمان واقعى كسى است كه به همه اوامر
ذين
الهى گردن نهد و به تعبير قرآن كريم از «إ َِّن الَّ َ
هلل َو ُر ُس ِ
ون بِا ِ
ون َأ ْن يُ َف ِّرقُوا بَ ْي َن ا ِ
هلل
ريد َ
َي ْک ُف ُر َ
ــل ِه َو يُ ُ
48
ض َو ن َْک ُف ُر بِ َب ْع ٍ
ون نُؤْ ِم ُن بِ َب ْع ٍ
ض»؛
َو ُر ُســ ِل ِه َو َيقُولُ َ
ِ
پیامبران او را انکار میکنند،
«کســانی که خدا و
و میخواهنــد میان خدا و پیامبرانش تبعیض قائل
شــوند ،و میگویند :به بعضــی ایمان میآوریم ،و
بعضی را انکار میکنیم» ،نباشــد .بنابراين ،آزادى
دينى به اين معنى ،در اسالم پذيرفته نيست.
 .3آزادى دينــى ،يعنى آزادىای كه در دين وجود
داشــته و دين مروج آن باشــد كه در اينجا دينى
بودن ،صفت آزادى است .اين معنى از آزادى دينى،
در اسالم وجود دارد و اساس ًا ،اسالم در پى رساندن
انسان به بهترين و واالترين درجات آزادى است.
آزادى از ديدگاه اســام عبارت است از :رهايى
انســان از هرگونه قيد و بندى كه او را از سير به
ســوى كمال نهايى و سعادت ابدى خويش ،كه در
واقع هدف از خلقت او است ،بازمىدارد .خداوند
متعال ،پيامبران را براى بازكردن اين غُل و زنجيرها

68

سال دهم
شماره -39بهار 1394

از پاى بشر فرســتاده است و اين غل و زنجيرها،
اعم از قيد و بندهاى نفسانى و بندگى هواى نفس
و يا بندگى شياطين انسى و جنّى و هر بندگى غير
خدا مىباشد .قرآن كريم درباره خصوصيات پيامبر
الر ُس َ
ول ال َّن ِب َّي
ذين َي َّت ِب ُع َ
اسالم(ص) مىفرمايد« :الَّ َ
ون َّ
ُْ
َــه َم ْک ُتوب ًا ِع ْن َد ُه ْم ِفي ال َّت ْورا ِة َو
ال ِّم َّي الَّذي َي ِج ُدون ُ
ال ْنجيلِ َي ْأ ُم ُر ُه ْم بِالْ َم ْع ُر ِ
ِْ
وف َو َي ْنها ُه ْم َعنِ الْ ُم ْن َک ِر َو
يُ ِح ُّل لَ ُه ُم َّ
ِ
بــات َو يُ َح ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم الْخَ بائِ َث َو َي َض ُع
الط ِّي
ــم إ ِْص َر ُه ْم َو ال ْْغ َ
ذين
الل الَّتي کان َْت َع َل ْي ِه ْم َفالَّ َ
َع ْن ُه ْ
ُّور الَّذي
ــرو ُه َو ات ََّب ُعوا الن َ
آ َم ُنوا بِ ِه َو َع َّز ُرو ُه َو ن ََص ُ
ْــز َل َم َع ُه ُأول ِئ َ
ُأن ِ
ــون»؛« 49همانها که
ک ُه ُم الْ ُم ْف ِل ُح َ
«امی» پیروی میکنند،
از فرســتاده (خدا) ،پیامبر ّ
پیامبری که صفاتش را ،در تــورات و انجیلی که
نزدشان اســت ،مییابند ،آنها را به معروف دستور
میدهــد ،و از منکر بازمیدارد ،اشــیاي پاکیزه را
برای آنهــا حالل میشــمرد ،و ناپاکیها را تحریم
میکند و بارهای ســنگین ،و زنجیرهایی را که بر
آنها بود( ،از دوش و گردنشــان) برمیدارد ،پس
کسانی که به او ایمان آوردند ،و حمایت و یاریش
کردند ،و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند،
آنان رستگارانند» .اين همان آزادى حقيقى و واقعى
است كه انسان را از هرگونه قيدى ،به جز قيد خدا،
آزاد مىكنــد كه البته با توجه به مفهوم خدا ،معلوم
مىشود كه قيد خدا در واقع قيد نيست .خدا ،يعنى
كمال مطلق ،و انســان وقتى خود را مقيد به خدا
مىكند ،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 درونى و بيرونى خواهد
شد .شــعار آزادى از قيد خدا ،در واقع مساوى با
اسارت محض است.
بر این اساس ،برخی اســتبداد دینی در حاکمیت
مبتنی بر دین را مطرح میکنند .معادل انگليســى
 .49اعراف.157 ،

كلمه «استبداد» ،ديكتاتورى «»dictatorship
است .استبداد ،يعنى اراده كشور و يا دولتى به وسيله
فرمانها و دستورات يك شخص ديكتاتور و مستبد
تسخیر گردد و ديكتاتور شخصى است كه در كشور،
قدرت را با زور و ارعاب به دست آورده باشد .در
فارسى نيز استبداد به معنى خودكامگى ،خودرأيى
و منع كسى را قبول نكردن است 50.بنابراين ،داشتن
نوعى قدرت به ناحق و با زور در معناى اســتبداد
نهفته است و اين واژه به لحاظ ارزشى ،داراى بار
منفى است و معلوم است كه در دينى كه خاستگاه
آن حق و حقيقت اســت ،اين معنا وجود ندارد .در
حكومتهاى اســتبدادى ،تنها سرچشمه و خاستگاه
قدرت ،غلبه است؛ هركس براساس توارث يا تبانى
و توطئه بر جامعهاى غلبه يابد ،حاكم آن جامعه مى
شــود؛ زيرا در منطق استبدادى ،حق با كسى است
كه پيروز شــود ،اما در حاكميت دينى ،خاستگاه
حاكميت ،صالحيتهاى واقعى نظرى و عملى است
و اين صالحيتها بــه عنوان نوعى برترى منطقى و
شــخصيتى حاكم مطرح مىشود و تنها مىتواند بر
دو مبناى «آگاهى» و «تقوى» اســتوار باشد .در
نظام حاكميت واليى دينى ،جايگاه حاكم ،بلندتر از
جايگاه ديگران نيست ،بلكه شخصيت او است كه
نســبت به ديگران در علم و عمل ،جايگاه برترى
دارد و او بــه اين جايگاه بلند ،با بالهاى معرفت و
اخالق و مديريت صحيح رســيده است ،نه به زور
شمشــير و نيزه .از اين رو ،نبايــد انتخاب و رأى
مردم به معنى متــداول غربى آن ،ركن منحصر در
تعيين حاكم باشــد؛ زيرا واقعيت با رأى و قرارداد
آنان تغيير نمىكند و اگر كســى صالحيت اين كار
را نداشــته باشــد ،با رأى مردم داراى صالحيت
نمىشــود .در نظام دينى ،بايد «ولى» و فرد صالح
را كشف و با او بيعت نمود 51.اين تفاوتى است كه
 .50لغتنامه ،ج ،2ص.1788
« .51استبداد ،سکوالریزم و حکومت دینی» ،ص.65

 .52مثــ ً
ا در جنبه تصويب و اجراى قوانين ،در حاكميت دينى هرچند
منشأ جعل و اعتبار قوانين ،خداوند متعال است ،ليكن به لحاظ تصويب
و اجراى اين قوانين ،رأى و نظر مســتقيم يا غيرمستقيم مردم دخالت
دارد.
 .53نحل.125 ،

 .54مطابق نظر عالمه طباطبايى ،ترتيب مذكور در آيه شريفه ،از جهت
مجاز بودن اقســام هركدام از حكمت و موعظه و مجادله اســت؛ زيرا
حكمت با تمامى اقســامش در آيه شريفه مجاز شمرده شده است ،ولى
موعظه فقط قســم حســن و نيكوى آن ،و مجادله فقط نوع احسن و
بهترين آن مجاز دانسته شده است (ر.ك :الميزان ،ج ،12ص.)373
 .55عنكبوت.46 ،
 .56مقصود از مجادله و جدل ،قياســى است كه بتواند طرف را وادار
به تســليم كند و اين قياس بايد از موادى تشكيل شود كه مقبول طرف
اســت ،اعم از اينكه يقينى باشد يا نباشــد ،مقبول عموم باشد يا نباشد
(ر.ك :آشنايى با علوم اسالمى ،قسمت منطق ،ص.)114
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حاكميت دينى با حاكميت استبدادى ،به لحاظ منشأ
و خاستگاه قدرت و حاكميت دارد ،اما اين دو نوع
حاكميت ،تفاوتهاى ريشهاى و بنيادين ديگرى نيز
باهم دارند 52كه با توجه به اين تفاوتها به هيچ روى
نمىتوان حكومت دينى را يك حكومت استبدادى
دانســت و اساس ًا استبداد دينى ،دست كم با نظر به
آموزههاى اسالمى ،بىمعنا است.
با توجه به موارد ذکر شده پرسش نهایی این است
که آيا گفتگــوى اديان و تمدنها ،خطر كشــاندن
مسلمانان به نوعى ســازشكارى و سهلانگارى
عقيدتى را بــه دنبال دارد؟ آنچــه از آيات قرآن
كريم و روايات معصومان(ع) و سيره عملى پيامبر
اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در اين زمينه به دســت
مىآيد ،اين اســت كه اســام از گفتگو استقبال
مىكنــد ،تا زمانی كه دشــمن در صدد لجاجت و
دشمنى برنيامده باشــد .قرآن كريم به عنوان يك
دستور تبليغى به پيامبر(ص) مىفرمايد« :ا ْد ُع إِلى
َسبيلِ َر ِّب َ
ک بِالْ ِح ْک َم ِة َو الْ َم ْو ِع َظ ِة الْ َح َس َن ِة َو جا ِدلْ ُه ْم
ــن إ َِّن َربَّ َ
ک ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن
بِالَّتي ِه َي َأ ْح َس ُ
ديــن»؛« 53با حکمت و
َســبي ِل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِالْ ُم ْه َت
َ
اندرز نیکو ،به راه پــروردگارت دعوت نما! و با
آنها به روشــی که نیکوتر است ،استدالل و مناظره
کن! پروردگارت ،از هرکســی بهتــر میداند چه
کســی از راه او گمراه شده اســت و او به هدایت
یافتگان داناتر اســت» و اين بيانى عام اســت كه
شامل هرگونه بحث با هر شخص يا گروهى است
كه در پى يافتن حقيقت باشــد .از این رو ،هركس
بخواهد در هر مسئلهاى از مسائل دينى ،با انگيزه
رســيدن به حق ،گفتگو كند ،بايد به اين سه شيوه
با او وارد گفتگو شــد :ابتدا با منطق و استدالل و

برهان قاطع ،كه همان حكمت است ،آنگاه با پند و
54
اندرز و موعظه حســنه و سپس با جدال احسن.
«و ال ُتجا ِدلُوا
خداوند در آيه ديگــرى مىفرمايدَ :
َأ ْه َل الْ ِک ِ
ذين َظ َل ُموا
تاب ِإ َّال بِالَّتي ِه َي َأ ْح َس ُــن ِإ َّال الَّ َ
ِم ْن ُه ْم َو قُولُــوا آ َمنَّا بِالَّذي ُأن ِْز َل ِإلَ ْينا َو ُأن ِْز َل ِإلَ ْي ُک ْم
َو إِل ُهنا َو إِل ُه ُک ْم ِ
ون»؛« 55با
واح ٌد َو ن َْح ُن لَ ُه ُم ْســ ِل ُم َ
اهل کتاب جز به روشــی که از همه نیکوتر است،
مجادله نکنید ،مگر کسانی از آنان که ستم کردند و
(به آنها) بگویید :ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما
و شما نازل شده ایمان آوردهایم ،و معبود ما و شما
یکی است ،و ما در برابر او تسلیم هستیم!» 56.اين
آيه كريمه درباره نحوه گفتگو با اهل كتاب است كه
باز ســفارش مىكند 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 ،اســام از منطــقِ گفتگو ،با آغوش
باز اســتقبال مىكند و دليل اين استقبال هم شايد
اين باشد كه اساس ًا انسانها در قلمروهاى گوناگون
معرفتى ،يك سلســله يقينياتى دارند كه بايد براى
تحقق آنها تالش مشــتركى انجــام دهند .چنانكه
مسلمانان با برخى از اهل كتاب ،نظير مسيحيان ،هم
در امور اعتقادى ،يقينيات مشتركى دارند و هم در
مسائل و ارزشهاى اخالقى .از این رو ،براى تحقق
و گسترش عقايد توحيدى و ارزشهاى اخالقى در
جهان بايد تالش مشتركى داشته باشند .اما درباره
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مسائلى كه مورد اختالف اســت ،او ً
ال؛ بايد سعى
داشته باشند كه با همكارى ،به جوابهاى مطمئنتر
و يقينىترى نايل شــوند و يكى از راهها ،بحث و
مناظره و گفتگو اســت و مادامى كه در اين مسائل
به نتايج يقينى نرسيدهاند ،روابط سالم و دوستانهاى
با همديگر داشته باشند ،تا با تالش مشترك ،بتوانند
در جهت حل آن مســائل به يكديگر كمك كنند و
اگر احيان ًا گروهى به نتايج صحيحى رســيدند ،از
57
دستاورد آنها ،ديگران هم استفاده نمايند.
اگر گفتگو با اين اهداف باشد ،كام ً
ال مطلوب و مورد
پذيرش و تأييد اسالم است و تفكر اسالمى هرگز
از چنين گفتگوهاى منطقى و حقيقت جويانهاى نه
زیان دیده و نه گريخته است .اما نكتهاى كه قرآن
كريم در اين باره نسبت به آن هشدار مىدهد ،اين
است كه بدانيم مشركان هميشــه از اين گفتگوها
قصد خير ندارند و شــايد توطئه و فريبى در كار
قات لِ ْل ُفقَرا ِء َو
الص َد ُ
باشــد؛ قرآن مىفرمايدِ « :إن ََّما َّ
لين َع َل ْيها َو الْ ُمؤَ لَّ َف ِة ُق ُلوبُ ُه ْم َو ِفي
الْ َمساکينِ َو الْعا ِم َ
مين َو في َســبيلِ ا ِ
قاب َو الْ ِ
الر ِ
السبيلِ
غار َ
هلل َو ا ْبنِ َّ
ِّ
58
ُ
ــن ا ِ
کيــم»؛ «زکاتها
ليم َح
َف َ
ريضــةً ِم َ
ٌ
هلل َو اهلل َع ٌ
مخصوص فقرا و مســاکین و کارکنانی اســت که
برای (جمع آوری) آن زحمت میکشند ،و کسانی
که برای جلب محبّتشــان اقدام میشــود ،و برای
(آزادی) بــردگان ،و (ادای دین) بدهکاران ،و در
راه (تقویت آیین) خــدا ،و واماندگان در راه ،این،
یک فریضه (مهم) الهی است و خداوند دانا و حکیم
است!» .از اين آيه به دست مىآيد كه اصل گفتگو،
حق مشركان اســت و بايد از آن استقبال كرد ،اما
در آيات بعد حقايقى ذكر مىشود كه نشان مىدهد
نبايد نسبت به پيمانها و سخنان نرم مشركان اطمينان
صددرصد داشته باشيمَ « :ک ْي َف َو إ ِْن َي ْظ َه ُروا َع َل ْي ُک ْم
ال َي ْرق ُُبوا ُ
فيک ْم ِإ ًّال َو ال ِذ َّم ً
ــة يُ ْر ُضون َُک ْم بِ َأ ْفوا ِه ِه ْم
« .57استبداد ،سکوالریزم و حکومت دینی» ،ص.2
 .58توبه.60 ،

َو َت ْأبــى ُق ُلوبُ ُه ْم َو َأ ْک َث ُر ُه ْم ِ
ُون»؛« 59چگونه
فاســق َ
(پیمان مشــرکان ارزش دارد) ،در حالی که اگر بر
شــما غالب شوند ،نه مالحظه خویشاوندی با شما
را میکننــد ،و نه پیمان را؟! شــما را با زبان خود
خشنود میکنند ،ولی دلهایشان ابا دارد و بیشتر آنها
فرمانبردار نیستند!» .بنابراين ،قرآن كريم گوشزد
مىكند كه در گفتگوهــا و در عهد و پيمانهايى كه
با كفار و مشــركان مىبنديد ،مواظب باشيد فريب
چرب زبانى آنان را نخوريد ،ممكن اســت نقشه
ســلطه در كار باشــد .در زمان ما اين خطر كام ً
ال
محسوس اســت و چنانچه از نوشتههاى بعضى از
نويســندگان غربى به دست مىآيد ،غرب خود را
صاحب فرهنگ برتر مىداند و از طريق گفتگوى
تمدنها ،در پى برخورد با تمدنهاى غيرغربى ،و در
نتيجه ،حذف آنها است 60و همانطور كه برخى از
متفكران مسلمان دريافتهاند ،گرايش تمركز گرايانه
و انحصار طلبانه در فرايند رابطه غرب با ديگران،
مبتنى بر شيوه برخورد مىباشد و از طريق برخورد
با ديگــران و مهار آنان و از بيــن بردن هويت و
شخصيت و قدرتشان ،سعى دارد ،تا رسالت اصيل
تمدنى خود را بر ديگران تحميل كند و به اصطالح،
آنها را متمدن سازد.
نتیجهگیری

 .1تساهل به معنای اسالمی ،بیشتر رویکردی هدفمند
اســت که در راستای معرفی و شناخت حقانیت اسالم
و جذب انســانها برای آشــنایی و درک آن است .بر
این اســاس ،تساهل دینی در اسالم به معنی سازش با
هرگونه تفکر دینی و غیردینی و یا تأیید آنها نیســت؛
زیرا اســام متبنی بر پذیرش وجــود حقیقت یگانه و
 .59توبه.8 ،
 .60فوكویاما ،آمريكايى ژاپنى تبار در كتاب پايان تاريخ ،و هانتينگتون
در كتاب برخورد تمدنها به اين مطلب اذعان نمودهاند (ر.ك« :تمدنهاى
جهانى تدافع يا برخورد؟».

مطلق الهی است که بدیهی است چنین تفکری مبتنی بر
اصول و قواعدی الهی است که نمیتواند قواعد خارج
از آن را اگر شامل اصول صحیحی نباشند ،بپذیرد.
 .2مالک حقانیت هر تفکری در این دیدگاه دینی ،کالم
خداوند است که به عنوان آفریدگار انسان اصول دینی
اسالم را برای سیر تکاملی او تعیین نموده است .این در
حالی است که بر مبنای تساهل غربی ،حقانیت مطلق
به این معنی وجود ندارد و هیچ مکتب و دینی نمیتواند
ادعای شناخت و سیر به سوی حقیقت را داشته باشد.
 .3مطابق با این تفکر نســبیگرایانه و شــکاکانه ،هر

اندیشه و روشی میتواند در جایگاه خود صحیح باشد
و باید طرفداران اندیشــههای گوناگون ،نسبت به هم
تساهل مطلق داشــته باشند .وقتی حقیقتی ،چه الوهی
چه غیرالوهی ،وجود نداشته باشــد ،همه امور نسبی
بوده و دلیلی برای مخالفت با دیگر مسالک و تفکرات
وجود نخواهد داشت.
 .4چنانکه مشــهود اســت ،این تفکر کامــ ً
ا با تفکر
اسالمی در مورد تساهل تفاوت دارد و به هیچ عنوان
هدف تســاهل اســامی را که همان رسیدن انسان به
کمال عالی است ،دنبال نمیکند.
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