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چكیدهچكیده
یشـھ ھـاي یشـھ ھـاي در انددر اند» » تساھل و مـداراتساھل و مـدارا««در این رسالھ مفھوم در این رسالھ مفھوم 

ان ان گرفتھ است. ابتـدا بـا بیـگرفتھ است. ابتـدا بـا بیـررقراقرابررسیبررسیسیاسي اسالم مورد سیاسي اسالم مورد 
معنا و مفھوم تساھل و مدارا در اندیشھ ھاي سیاسي بطور عام معنا و مفھوم تساھل و مدارا در اندیشھ ھاي سیاسي بطور عام 

پرداختـھ پرداختـھ و اندیشھ ھاي سیاسي اسالمي بطور خاص بھ طرح موضوعو اندیشھ ھاي سیاسي اسالمي بطور خاص بھ طرح موضوع
سیاسـي در سیاسـي در بھ متون اصیل اندیشھ ھـاي بھ متون اصیل اندیشھ ھـاي شده و سپس با استناد شده و سپس با استناد 
توانة نظري تساھل در اندیشة اسـالمي توانة نظري تساھل در اندیشة اسـالمي ششاسالم مباني و اصول و پاسالم مباني و اصول و پ

ھاي اعمـال تسـاھل، مطرح گردیده است. تعیین حدود و حمطرح گردیده است. تعیین حدود و ح ھاي اعمـال تسـاھل، وزه  وزه 
ھمچنین دیدگاھھاي سیاسي اندیشمندان مسلمان دربارة تساھل و ھمچنین دیدگاھھاي سیاسي اندیشمندان مسلمان دربارة تساھل و 
مدارا، چارچوب نظري رسالھ را تشكیل مي دھد و در ادامھ بـا مدارا، چارچوب نظري رسالھ را تشكیل مي دھد و در ادامھ بـا 
كرم (ص) و  كرم (ص) و جستجوي تساھل در سیرة نظـري و عملـي پیـامبر ا جستجوي تساھل در سیرة نظـري و عملـي پیـامبر ا
ھاي  ھاي بررسي مواردي از تساھل در قلمرو جامعة اسالمي در دوران بررسي مواردي از تساھل در قلمرو جامعة اسالمي در دوران

یده مختلف تاریخ اسالممختلف تاریخ اسالم یده ، نظریة تساھل اسالمي تصدیق تجربي گرد ، نظریة تساھل اسالمي تصدیق تجربي گرد
است. در نھایت با بیان آثار و نتایج تساھل و مدارا در سطح است. در نھایت با بیان آثار و نتایج تساھل و مدارا در سطح 
ملي و بین المللي، بھ پیامدھاي مثبت و منفي اعمال تسـاھل ملي و بین المللي، بھ پیامدھاي مثبت و منفي اعمال تسـاھل 

سالمی در وشیوه ایده آل حکومـتوشیوه ایده آل حکومـتدر جامعھ اشاره شده،در جامعھ اشاره شده، سالمی در داری ا داری ا
ف تبیین گردیده است.ف تبیین گردیده است.ابعاد مختلابعاد مختل

ی  ی  در جھان پراز تضـاد وتکثـر کنـوندر جھان پراز تضـاد وتکثـر کنـونچنین بھ نظر می رسدکھ چنین بھ نظر می رسدکھ ..
سک  سک تنھا طریق منحصر بھ فردادامھ حیات سیاسی مسلمانان  تم تنھا طریق منحصر بھ فردادامھ حیات سیاسی مسلمانان  تم
بھ شیوه تساھل ومدارا در سطح ملی و ھمزیستی مسالمت امیـز بھ شیوه تساھل ومدارا در سطح ملی و ھمزیستی مسالمت امیـز 

در سطح بین المللی است.در سطح بین المللی است.



طبعطبعرويروياز از برخودكارھاكھبرخودكارھاكھگیرگیرآسانآسانگفتگفت
مردمان سختمردمان سختسخت مي گیرد جھان برسخت مي گیرد جھان بر

كوشكوش
»»حافظحافظ««

مقدمھ:مقدمھ:
سائلي مسئلھ مسئلھ  كي از مھمتـرین م سائلي تساھل و تسامح و مدارا ی كي از مھمتـرین م تساھل و تسامح و مدارا ی

است كھ امروزه در ادبیات سیاسي كشور ما مطرح شـده اسـت و است كھ امروزه در ادبیات سیاسي كشور ما مطرح شـده اسـت و 
مردان و  مردان و توجھ عده زیادي از اندیشمندان، صاحبنظران و دولت توجھ عده زیادي از اندیشمندان، صاحبنظران و دولت
لب نمـوده  لب نمـوده طیف ھاي مختلف سیاسي و فرھنگي را بھ سوي خود ج طیف ھاي مختلف سیاسي و فرھنگي را بھ سوي خود ج

است.است.
اصطالح اصطالح ھریك از فرھیختگان و اندیشمنداني كھ در مورد این ھریك از فرھیختگان و اندیشمنداني كھ در مورد این 

اظھار نظر نموده اند، با توجھ بھ بسـتر فكـري، فرھنگـي و اظھار نظر نموده اند، با توجھ بھ بسـتر فكـري، فرھنگـي و 
في  في اعتقادي كھ داشتھ اند، از تساھل و تسامح و مدارا تعری اعتقادي كھ داشتھ اند، از تساھل و تسامح و مدارا تعری
ارائھ كرده اند، تفاوت برداشتھا از این مفھوم سبب شده است ارائھ كرده اند، تفاوت برداشتھا از این مفھوم سبب شده است 
كھ بھ تعداد كساني كھ در این زمینھ نظریھ پـردازي نمـوده كھ بھ تعداد كساني كھ در این زمینھ نظریھ پـردازي نمـوده 

اشتھ باشد.اشتھ باشد.اند، از تساھل و تسامح تعریف وجود داند، از تساھل و تسامح تعریف وجود د
یكي از دالئل عمدة این اختالف نظرھا عدم توجھ بھ مبنـا و یكي از دالئل عمدة این اختالف نظرھا عدم توجھ بھ مبنـا و 

است كھ در بعضي از موارد است كھ در بعضي از موارد استگاه لغوي و اصطالحي این مفھوماستگاه لغوي و اصطالحي این مفھومخخ
موجب خلط مبحث و سوء تفاھمھایي نیز گردیده است.موجب خلط مبحث و سوء تفاھمھایي نیز گردیده است.

ساھل،  گان ت بي از واژ ساھل، در حال حاضر در متون فارسي و عر گان ت بي از واژ در حال حاضر در متون فارسي و عر
بر نھـاد واژة بر نھـاد واژةتسامح و مدارا بھ عنـوان برا در در » » TToolleerraannccee««تسامح و مدارا بھ عنـوان برا

سد معنـاي  مي ر سد معنـاي زبان انگلیسي استفاده مي كنند كھ بھ نظر  مي ر زبان انگلیسي استفاده مي كنند كھ بھ نظر 
حض اسـت و  حض اسـت و درستي نباشد. چرا كھ تولرانس یك اصطالح سیاسي م درستي نباشد. چرا كھ تولرانس یك اصطالح سیاسي م
تساھل و تسامح و مدارا بھ عنوان صـفاتي اخالقـي و عرفـاني تساھل و تسامح و مدارا بھ عنوان صـفاتي اخالقـي و عرفـاني 

مطرح مي باشند.مطرح مي باشند.
اندیشھ تساھل در طي دورانھاي مختلف ھم از نظر تاریخي و اندیشھ تساھل در طي دورانھاي مختلف ھم از نظر تاریخي و 

ھومي تحوالت مھمي را پشت سر گذاشتھ اسـت. در ھومي تحوالت مھمي را پشت سر گذاشتھ اسـت. در ھم از لحاظ مفھم از لحاظ مف
طول این مراحل مختلف از واژة تساھل معنا و مفھـوم واحـدي طول این مراحل مختلف از واژة تساھل معنا و مفھـوم واحـدي 
مذھبي و  مذھبي و استنباط نشده است، بلكھ در كاربرد نظري، حقوقي،  استنباط نشده است، بلكھ در كاربرد نظري، حقوقي، 
بھ  بھ سیاسي معنا و مفھوم خاص خود را پیدا كرده است. گـاھي  سیاسي معنا و مفھوم خاص خود را پیدا كرده است. گـاھي 
مفھوم وسیع آن بھ معناي آزادي عقیده و فكر مورد اسـتفاده مفھوم وسیع آن بھ معناي آزادي عقیده و فكر مورد اسـتفاده 



قرار گرفتھ است و زماني بھ صورت دقیق تر یك مفھوم محـدود قرار گرفتھ است و زماني بھ صورت دقیق تر یك مفھوم محـدود 
ساھل در  ساھل در از آن استنباط شده است. اما بیان ساده و مشترك ت از آن استنباط شده است. اما بیان ساده و مشترك ت

ید، ««زمانھاي متفاوت عبارت است از:زمانھاي متفاوت عبارت است از: ید، اجازه دادن بھ بیان عقا اجازه دادن بھ بیان عقا
»»اعمال یا روشھایي كھ فرد متساھل آن را خوش نمي دارد.اعمال یا روشھایي كھ فرد متساھل آن را خوش نمي دارد.
بل طـر بل طـربھ طور كلي بحث تساھل از دو دیـدگاه قا ت: ت: ح اسـح اسـبھ طور كلي بحث تساھل از دو دیـدگاه قا

تساھل را از نظر سیاسـي تساھل را از نظر سیاسـي دیدگاه نخست دیدگاھي است كھ  بحث دیدگاه نخست دیدگاھي است كھ  بحث 
فاع  فاع یا اخالقي یا اجتماعي مورد ارزیابي قرار مي دھد و بھ د یا اخالقي یا اجتماعي مورد ارزیابي قرار مي دھد و بھ د
از تساھل فكري یا اخالقي و تساھل نسبت بھ ویژگیھاي فردي یا از تساھل فكري یا اخالقي و تساھل نسبت بھ ویژگیھاي فردي یا 

ھ مباحث جدیـد در ھ مباحث جدیـد در گروھي مي پردازد. و دیدگاه دوم كھ از جملگروھي مي پردازد. و دیدگاه دوم كھ از جمل
استگاه تئوریك یا نظري تسـاھل استگاه تئوریك یا نظري تسـاھل تأمل در ختأمل در خباب تساھل است بھباب تساھل است بھ

سي  سي مي پردازد. تساھل از این دیدگاه با مباحـث معرفـت شنا مي پردازد. تساھل از این دیدگاه با مباحـث معرفـت شنا
ارتباط پیدا مي كند تساھل و مدارا بھ جز در دوران جدیـد،ارتباط پیدا مي كند تساھل و مدارا بھ جز در دوران جدیـد،
ھمواره بھ مفھوم اخالقي و عقالني آن مطرح بوده است. با توجھ ھمواره بھ مفھوم اخالقي و عقالني آن مطرح بوده است. با توجھ 

و سیاست در اندیشھ قـدیم، و سیاست در اندیشھ قـدیم، بھ ارتباط تنگاتنگ دو حوزة اخالقبھ ارتباط تنگاتنگ دو حوزة اخالق
بھ بیشتر نبیشتر ن طوف  بھ ظریات مطرح شده در حوزة اندیشھ سیاسي، مع طوف  ظریات مطرح شده در حوزة اندیشھ سیاسي، مع

نحوه رسیدن انسان بھ سعادت بوده است. از ھمین رو تساھل در نحوه رسیدن انسان بھ سعادت بوده است. از ھمین رو تساھل در 
طو جـوھر طو جـوھر یونان باستان، مفھومي اخالقي داشت. بھ عقیده ارسـیونان باستان، مفھومي اخالقي داشت. بھ عقیده ارسـ

ابعت و پیروي از عقل و احكـام آن ابعت و پیروي از عقل و احكـام آن حقیقي انسان عقل است و متحقیقي انسان عقل است و مت
خوبي (خیـر خوبي (خیـر سبب پرھیزگاري و رسیدن بھ باالترین مرتبھ خیر وسبب پرھیزگاري و رسیدن بھ باالترین مرتبھ خیر و

و سقوط مي شود. و سقوط مي شود. برین) و عدم پیروي از عقل سبب ناپرھیزگاري برین) و عدم پیروي از عقل سبب ناپرھیزگاري 
بي صبري و نابردباري با حكم عقل در سـتیز بي صبري و نابردباري با حكم عقل در سـتیز خشونت و نزاع یاخشونت و نزاع یا

خالف اسـت.  خالف اسـت. است و از این رو با جوھر حقیقي انسـان نیـز م است و از این رو با جوھر حقیقي انسـان نیـز م
لة  یري بگـرائیم، بـھ مرح شونت و درگ لة بنابراین ھرچھ بھ خ یري بگـرائیم، بـھ مرح شونت و درگ بنابراین ھرچھ بھ خ

خشونت و عدم تساھل دور خشونت و عدم تساھل دور حیواني نزدیك تر مي شویم و ھرچھ ازحیواني نزدیك تر مي شویم و ھرچھ از
شویم بھ مرحلھ انساني و بلكھ خدایي نزدیكتر مي شویم.شویم بھ مرحلھ انساني و بلكھ خدایي نزدیكتر مي شویم.

تساھل در مسیحیت نخستین نیز مفھومي مثبت و اخالقي داشت. تساھل در مسیحیت نخستین نیز مفھومي مثبت و اخالقي داشت. 
بدین معني كھ در پذیرش دین اجباري نبود و اعمال خشـونت و بدین معني كھ در پذیرش دین اجباري نبود و اعمال خشـونت و 
بھ كارگیري آزار و شكنجھ براي ترغیب مشركان بھ بازگشت بـھ بھ كارگیري آزار و شكنجھ براي ترغیب مشركان بھ بازگشت بـھ 

سیحیت و قـدرت دین كامالً نفي شدهدین كامالً نفي شده سیحیت و قـدرت بود. اما پس از گسـترش م بود. اما پس از گسـترش م
یافتن آن، خصوصًا ھنگامي كـھ كنسـتانتین مسـیحیت را دینـي یافتن آن، خصوصًا ھنگامي كـھ كنسـتانتین مسـیحیت را دینـي 
دولتي ساخت، خود در برابر رفتار و عقاید مخالف بھ تـدریج دولتي ساخت، خود در برابر رفتار و عقاید مخالف بھ تـدریج 
نامتساھل شد، تا جایي كھ در اواخر قرون وسطي بویژه پـس از نامتساھل شد، تا جایي كھ در اواخر قرون وسطي بویژه پـس از 
سدة دوازدھم، عدم تساھل بھ شدت بر كلیسا حكمفرما شد. ریشھ سدة دوازدھم، عدم تساھل بھ شدت بر كلیسا حكمفرما شد. ریشھ 

تساھل رایج در طي قرون وسطي بھ این عقیدة باز مي گشـت تساھل رایج در طي قرون وسطي بھ این عقیدة باز مي گشـت عدمعدم

(دو)



كھ مسیحیت تنھا خود را دین نجات بخش و سایر ادیان را باطل كھ مسیحیت تنھا خود را دین نجات بخش و سایر ادیان را باطل 
كھ  كھ مي دانست و چنین وانمود مي كرد  یرون از « « مي دانست و چنین وانمود مي كرد  یرون از ھیچ كـس ب ھیچ كـس ب

یر اسـت. » » كلیسا باقي نمي مانـدكلیسا باقي نمي مانـد یر اسـت. یعنـي مسـیحیت دیـن فراگ یعنـي مسـیحیت دیـن فراگ
بنابراین این كژ دیني نوعي جنایت تلقي مي شد.بنابراین این كژ دیني نوعي جنایت تلقي مي شد.

سبب شـد كـھ منازمناز سبب شـد كـھ عات شدید مذھبي و تفرق دیني در اروپا  عات شدید مذھبي و تفرق دیني در اروپا 
اندیشة تساھل ماھیت دیني و اخالقي خود را از دست بدھد و بھ اندیشة تساھل ماھیت دیني و اخالقي خود را از دست بدھد و بھ 
عنوان یك ضرورت عملي و سیاسي دنیوي مطرح شود. از این پـس عنوان یك ضرورت عملي و سیاسي دنیوي مطرح شود. از این پـس 
بھ تساھل بھ عنوان یك راه حل عقلي و یگانھ براي رفع مشكالت بھ تساھل بھ عنوان یك راه حل عقلي و یگانھ براي رفع مشكالت 

ھ شد. در ایـن ھ شد. در ایـن و اختالفات ایجاد شده در درون مسیحیت نگریستو اختالفات ایجاد شده در درون مسیحیت نگریست
مرحلھ سھ ویژگي رنسانس یعني انسان گرایـي، عقـل گرایـي و مرحلھ سھ ویژگي رنسانس یعني انسان گرایـي، عقـل گرایـي و 
ساھل از  شھ ت ساھل از فردگرایي، موجب رواج و ھمچنین دگرگوني اندی شھ ت فردگرایي، موجب رواج و ھمچنین دگرگوني اندی

مفھوم مذھبي بھ مفھوم سیاسي شدند.مفھوم مذھبي بھ مفھوم سیاسي شدند.
مفھوم تساھل در این مرحلھ ارتباط تنگـاتنگي بـا مسـئلھ مفھوم تساھل در این مرحلھ ارتباط تنگـاتنگي بـا مسـئلھ 
اعتقاد و بي اعتقادي پیدا مي كند. از یك طرف جان الك عرفـياعتقاد و بي اعتقادي پیدا مي كند. از یك طرف جان الك عرفـي
یده  یده كردن مسائل راجع بھ امر عمومي و واگذاري امر كیش و عق كردن مسائل راجع بھ امر عمومي و واگذاري امر كیش و عق
بھ قلمرو خصوصي را پیش مي كشد و با طرح این مقولھ، تسـاھل بھ قلمرو خصوصي را پیش مي كشد و با طرح این مقولھ، تسـاھل 
معناي تازه اي مي یابد و عرفي مي شود. بدین سان شرط جدایي معناي تازه اي مي یابد و عرفي مي شود. بدین سان شرط جدایي 
از كلیسا از دولت با توجھ بھ نقش و كار ویـژه اي كـھ ھـر از كلیسا از دولت با توجھ بھ نقش و كار ویـژه اي كـھ ھـر 

و وسـایلي كـھ در و وسـایلي كـھ در كدام دارند و ھدفھایي كھ دنبال مي كنندكدام دارند و ھدفھایي كھ دنبال مي كنند
اختیار آنھاست براي تساھل ضرورت مي یابد و از سوي دیگر با اختیار آنھاست براي تساھل ضرورت مي یابد و از سوي دیگر با 
این تصور كھ تحمیل عقیده و اجبـار موجـب نفـاق، تظـاھر و این تصور كھ تحمیل عقیده و اجبـار موجـب نفـاق، تظـاھر و 
ساھل انسـان را از  ساھل انسـان را از ریاكاري مي گردد، نتیجھ گرفتھ شد كھ ت ریاكاري مي گردد، نتیجھ گرفتھ شد كھ ت

نفاق و تظاھر بھ ایمان بھ دور خواھد داشت. نفاق و تظاھر بھ ایمان بھ دور خواھد داشت. 
ي در اصل نـوعي ي در اصل نـوعي تالي چنین مقدماتي این است كھ تساھل غربتالي چنین مقدماتي این است كھ تساھل غرب

آزادي براي انتخاب مذھب و دیانت بود كھ بھ انسان اجازه مي آزادي براي انتخاب مذھب و دیانت بود كھ بھ انسان اجازه مي 
كھ مـي خواھـد روي آورد و یـا  كھ مـي خواھـد روي آورد و یـا داد بھ ھر كیش و عقیده اي  داد بھ ھر كیش و عقیده اي 
براي او  براي او اساسًا آئیني را برنگزیند. بھ عبارت دیگر اعتقاد  اساسًا آئیني را برنگزیند. بھ عبارت دیگر اعتقاد 
امري خنثي و بي تفاوت تلقي مي شد در نتیجھ در برابر ھجمـھ امري خنثي و بي تفاوت تلقي مي شد در نتیجھ در برابر ھجمـھ 

عھ ھیچگونھ حساسیتي از خود نشان عھ ھیچگونھ حساسیتي از خود نشان بھ نظام اعتقادي فرد و جامبھ نظام اعتقادي فرد و جام
نمي داد.نمي داد.

مباني نظري چنین مفھومي از تساھل تفسیرھاي جدید از كتب مباني نظري چنین مفھومي از تساھل تفسیرھاي جدید از كتب 
مقدس و رد انتساب رموز و جزمیات بـھ آن كتـب، عـدم تضـاد مقدس و رد انتساب رموز و جزمیات بـھ آن كتـب، عـدم تضـاد 
شھ و تعقـل، مخالفـت بـا  شھ و تعقـل، مخالفـت بـا محتویات كتب مقدس با آزادي اندی محتویات كتب مقدس با آزادي اندی

)سه(



بكارگیري زور و خشونت علیھ كژدینان، عدم امكـان دسـتیابي بكارگیري زور و خشونت علیھ كژدینان، عدم امكـان دسـتیابي 
ھ حقیقت مطلق، ھمچنین ناتواني و جایزالخطـا بـودن ھ حقیقت مطلق، ھمچنین ناتواني و جایزالخطـا بـودن انسان بانسان ب

انسان مي باشد كھ ضرورت شناخت حق دگراندیشي از آنھا ناشـي انسان مي باشد كھ ضرورت شناخت حق دگراندیشي از آنھا ناشـي 
مي شود.مي شود.

اندیشھ تساھل در غرب در غرب در چارچوب مكتب لیبرالیسـم اندیشھ تساھل در غرب در غرب در چارچوب مكتب لیبرالیسـم 
خصلت مادي صرف پیدا كرده و از عقلھ ھاي مذھبي و سیاسي جدا خصلت مادي صرف پیدا كرده و از عقلھ ھاي مذھبي و سیاسي جدا 

و پراگماتیسـتي و پراگماتیسـتي گردید. با توجھ بھ دیدگاه فایده گرایانـھ گردید. با توجھ بھ دیدگاه فایده گرایانـھ 
بھ  بھ لیبرالیسم تساھل و آزادي عقیده وایمان نیز بـا توجـھ  لیبرالیسم تساھل و آزادي عقیده وایمان نیز بـا توجـھ 
میزان سود تجاري كھ براي دولت بھ ھمراه دارد مورد ارزیابي میزان سود تجاري كھ براي دولت بھ ھمراه دارد مورد ارزیابي 
قرار مي گیرد. بھ عقیده جان استوارت میل تسـاھل و توسـعھ قرار مي گیرد. بھ عقیده جان استوارت میل تسـاھل و توسـعھ 
یرا  یرا آزادي فردگرایي از نظر اجتماعي بسیار سودمند اسـت، ز آزادي فردگرایي از نظر اجتماعي بسیار سودمند اسـت، ز

عي و تنوع شیوه ھاي زنـدگاني عي و تنوع شیوه ھاي زنـدگاني موجب تعالي و ترقي حیات اجتماموجب تعالي و ترقي حیات اجتما
مي گردد.مي گردد.

رویكرد اقتصادي بھ مسئلھ تساھل در غرب سبب شد كھ حقیقت رویكرد اقتصادي بھ مسئلھ تساھل در غرب سبب شد كھ حقیقت 
وجھ المصالحھ اقتصاد و سودبخشي گردد و آزادي بازرگاني بـا وجھ المصالحھ اقتصاد و سودبخشي گردد و آزادي بازرگاني بـا 
ھم آمیـزد، و عقایـد و باورھـاي  ھم آمیـزد، و عقایـد و باورھـاي آزادي عقاید و باورھا در آزادي عقاید و باورھا در
سطح  بھ  كرده و  ھم خـارج  سطح مذھبي را از حوزه امور خصوصي  بھ  كرده و  ھم خـارج  مذھبي را از حوزه امور خصوصي 

فاوت (نھ عمومي نھ خصوصي) تنزل دھد.فاوت (نھ عمومي نھ خصوصي) تنزل دھد.چیزھاي بي تچیزھاي بي ت
سي  سي در دوران اخیر مسئلھ تساھل در غرب قلمرو مذھبي، سیا در دوران اخیر مسئلھ تساھل در غرب قلمرو مذھبي، سیا
صھ ھـاي  شت سرگذاشـتھ و وارد عر صھ ھـاي و حتي اقتصادي را نیـز پ شت سرگذاشـتھ و وارد عر و حتي اقتصادي را نیـز پ
صر  صر جدیدتري شده است كھ از ویژگیھاي اندیشھ ھاي سیاسي معا جدیدتري شده است كھ از ویژگیھاي اندیشھ ھاي سیاسي معا

كارل كارل یا نظري در دوران معاصر كھ در آراءیا نظري در دوران معاصر كھ در آراءاست. تساھل تئوریك است. تساھل تئوریك 
یك پوپر تجلپوپر تجل ست. تسـاھل تئور یك ي یافتھ است از ھمین موارد ا ست. تسـاھل تئور ي یافتھ است از ھمین موارد ا

بدین معناست كھ ھیچ بخشي از علم نمي تواند وراي تفحص مجدد بدین معناست كھ ھیچ بخشي از علم نمي تواند وراي تفحص مجدد 
صل بـراي  ین نظریـات در ا صل بـراي نقد و تجدیدنظر قـرار گیـرد. ا ین نظریـات در ا نقد و تجدیدنظر قـرار گیـرد. ا
ند،  ند، جلوگیري از خشونت، واقعیت و حقیقت را نیز انكار مي كن جلوگیري از خشونت، واقعیت و حقیقت را نیز انكار مي كن
جود مـ جود مـو معتقدند كھ واقعیت اصالً وجود ندارد و اگر ھـم و ي ي و معتقدند كھ واقعیت اصالً وجود ندارد و اگر ھـم و

داشت قابل شناخت نبود و اگر ھم قابل شناخت بود، این شناخت داشت قابل شناخت نبود و اگر ھم قابل شناخت بود، این شناخت 
یات  ین نظر یات قابل انتقال بھ دیگـري نبـود. ریشـھ تمـامي ا ین نظر قابل انتقال بھ دیگـري نبـود. ریشـھ تمـامي ا
گوناگون از ادعاي پروتاگوراس مبني بر تأثیر تام انسـان در گوناگون از ادعاي پروتاگوراس مبني بر تأثیر تام انسـان در 
معرفت و تعیین واقعیت گرفتھ تا عقل گرایي دكارتي كھ نـاظر معرفت و تعیین واقعیت گرفتھ تا عقل گرایي دكارتي كھ نـاظر 

بر داده بھ بدیھیات عقل نظري است و عقل گرایي كانبھ بدیھیات عقل نظري است و عقل گرایي كان بر داده تي كـھ  تي كـھ 
ھاي عقل عملي تكیھ مي كند و ھمچنین نظریات تجربھ گرایانـھ ھاي عقل عملي تكیھ مي كند و ھمچنین نظریات تجربھ گرایانـھ 

چهار(
(



و حسي كھ ھر نوع عقل گرایي را مردود مي شمرد و از آنجا تا و حسي كھ ھر نوع عقل گرایي را مردود مي شمرد و از آنجا تا 
بھ پوزیتویسم منطقي، نسبیت معرفت شناختي است كھ از لـوازم بھ پوزیتویسم منطقي، نسبیت معرفت شناختي است كھ از لـوازم 
آن عدم امكان داوري در مورد درستي یـا نادرسـتي عقایـد و آن عدم امكان داوري در مورد درستي یـا نادرسـتي عقایـد و 

شیوه ھاي رفتاري است.شیوه ھاي رفتاري است.
طور كلي ھدف بانیان و طراحان اولیھ اندیشھ تساھل در طور كلي ھدف بانیان و طراحان اولیھ اندیشھ تساھل در بھ بھ 

اندیشھ ھاي سیاسي غرب جلوگیري از تعصب، خشـونت، نزاعھـاي اندیشھ ھاي سیاسي غرب جلوگیري از تعصب، خشـونت، نزاعھـاي 
ھرج و مـرج و  ھرج و مـرج و فرقھ اي و تفـرق دینـي و صـیانت جامعـھ از  فرقھ اي و تفـرق دینـي و صـیانت جامعـھ از 

تدریج  تدریج استبداد بود. لیكن ب ستون فقـرات » » تولرانستولرانس« « استبداد بود. لیكن ب ستون فقـرات بھ  بھ 
شده و از شده و ازبسیاري از نظامھاي سیاسي در كشورھاي غربي تبدیل  بسیاري از نظامھاي سیاسي در كشورھاي غربي تبدیل 
نظر وسعت نیز بھ جایگاه منازعات دربارة اختالفـات نـژادي، نظر وسعت نیز بھ جایگاه منازعات دربارة اختالفـات نـژادي، 
جنسي و اجتماعي گسترش یافت و در واقع بھ مفھومي استراتژیك جنسي و اجتماعي گسترش یافت و در واقع بھ مفھومي استراتژیك 
بي بخصـوص  ضر كشـورھاي غر شت. در حـال حا بي بخصـوص و سیاسي مبدل گ ضر كشـورھاي غر شت. در حـال حا و سیاسي مبدل گ
با حقـوق  با حقـوق كشورھاي توسعھ یافتھ صنعتي بر سر این مفھوم كھ  كشورھاي توسعھ یافتھ صنعتي بر سر این مفھوم كھ 

ھیچ كـس بـبـبشر غربي و قرارداد اجتماعي گره خورده اسـت،بشر غربي و قرارداد اجتماعي گره خورده اسـت، ھیچ كـس ا  ا 
مصالحھ نمي كنند و از ھمگان انتظار دارند كھ تساھل بھ سبك مصالحھ نمي كنند و از ھمگان انتظار دارند كھ تساھل بھ سبك 
جرا  جرا و شیوه مورد نظر آنھا را در قلمرو خود بي كم و كاست ا و شیوه مورد نظر آنھا را در قلمرو خود بي كم و كاست ا
نمایند. در غیر اینصورت در لیست سیاه، قرار مـي گیرنـد و نمایند. در غیر اینصورت در لیست سیاه، قرار مـي گیرنـد و 
حامي تروریسم، بنیادگرایي، افراطي و خشونت طلب معرفي مـي حامي تروریسم، بنیادگرایي، افراطي و خشونت طلب معرفي مـي 

ھ اي، و گـاھي نیـز حملـھ ھ اي، و گـاھي نیـز حملـھ شوند و ھمواره مورد تھاجم رسـانشوند و ھمواره مورد تھاجم رسـان
فیزیكي قرار مي گیرند.فیزیكي قرار مي گیرند.

صلي ایـن اما تساھل و مدارا بھ مھفوم اسالمیاما تساھل و مدارا بھ مھفوم اسالمی صلي ایـن كھ موضوع ا كھ موضوع ا
موالً  موالً رسالھ را تشكیل مي دھد، معنایي كامل اخالقي داشتھ و مع رسالھ را تشكیل مي دھد، معنایي كامل اخالقي داشتھ و مع
براي توصیف شیوه عملكرد انسان بھ كار مي رود و با تسـاھل براي توصیف شیوه عملكرد انسان بھ كار مي رود و با تسـاھل 

غربي یا ھمان تولرانس تفاوتھاي اساسي دارد.غربي یا ھمان تولرانس تفاوتھاي اساسي دارد.
بھ دو بھ طولبھ طول بھ دو كلي تساھل و مدارا در اندیشھ ھاي اسـالمي  كلي تساھل و مدارا در اندیشھ ھاي اسـالمي 

معنا بھ كار رفتھ است. نخست بھ معني سھولت و سـماحت شـرع معنا بھ كار رفتھ است. نخست بھ معني سھولت و سـماحت شـرع 
تار  تار مقدس اسالم و دیگري بھ عنوان یك فضیلت اخالقي و شیوه رف مقدس اسالم و دیگري بھ عنوان یك فضیلت اخالقي و شیوه رف
مي  یدا  مي و عمل كھ در حوزه مناسبات فردي و اجتماعي نمود پ یدا  و عمل كھ در حوزه مناسبات فردي و اجتماعي نمود پ

كند.كند.
ساھل و» » تولرانستولرانس« « بنابراین بین دو مقولھ بنابراین بین دو مقولھ  ساھل وو ت مـداراي مـداراي و ت

اسالمي تفاوت ماھوي وجود دارد. تولرانس اصطالح سیاست جدیـد اسالمي تفاوت ماھوي وجود دارد. تولرانس اصطالح سیاست جدیـد 
بر مي گردد، در حـالي بر مي گردد، در حـالي » » جان الكجان الك««است و تاریخ آن بھ تفكرات است و تاریخ آن بھ تفكرات 

و آثـار اندیشـمندان و آثـار اندیشـمندان للكھ تساھل و مدارا در اعمـال، اقـواكھ تساھل و مدارا در اعمـال، اقـوا



ین اسـالم  ین اسـالم متقدم اسالمي وجود داشتھ است و تاریخي بھ قدمت د متقدم اسالمي وجود داشتھ است و تاریخي بھ قدمت د
دارد.دارد.

پلورالیسم است كـھ براسـاس آن پلورالیسم است كـھ براسـاس آن نوعي از نوعي از » » تولرانستولرانس««مبناي مبناي 
یان راھھـا و یان راھھـا و انتخابھاي فرد بیشتر باشد تا از مانتخابھاي فرد بیشتر باشد تا از مھرچھ دامنھ ھرچھ دامنھ 

مسلكھا و عقاید دست بھ انتخاب بزند، او بھ انسانیت خـودش مسلكھا و عقاید دست بھ انتخاب بزند، او بھ انسانیت خـودش 
نھ ھـاي  نھ ھـاي نزدیكتر شده است. ھمچنین در انتخاب ھر یك از گزی نزدیكتر شده است. ھمچنین در انتخاب ھر یك از گزی
پیش رو، رجحان و برتري نسبت بـھ دیگـري بـراي فـرد وجـود پیش رو، رجحان و برتري نسبت بـھ دیگـري بـراي فـرد وجـود 

متقن و قابل قبولي در این زمینھ یافت نمي متقن و قابل قبولي در این زمینھ یافت نمي ندارد، زیرا مالك ندارد، زیرا مالك 
شود، بنابراین علم و اعتقاد بھ تولرانس لیبرالي بھ منزلـھشود، بنابراین علم و اعتقاد بھ تولرانس لیبرالي بھ منزلـھ

حـق و حقیقـت حـق و حقیقـت ن ن ي دانسـتي دانسـتنسبي گرایي معرفتي و غیرقابل داورنسبي گرایي معرفتي و غیرقابل داور
است. در حالي كھ مبناي تساھل اسالمي بھ ھیچ وجھ نسبي گرایي است. در حالي كھ مبناي تساھل اسالمي بھ ھیچ وجھ نسبي گرایي 

و و معرفتي و زیرسئوال بردن حقیقت نیست و طریق اعمال تسـاھلمعرفتي و زیرسئوال بردن حقیقت نیست و طریق اعمال تسـاھل
كان پـذیر  كان پـذیر دفع خشونت بھ ھیچ روي با خشكاندن ریشھ یقین ام دفع خشونت بھ ھیچ روي با خشكاندن ریشھ یقین ام
سالمي، مفـاھیمي ھمچـون حـق و  سالمي، مفـاھیمي ھمچـون حـق و نمي باشد. در بینش توحیدي ا نمي باشد. در بینش توحیدي ا
یره  یره باطل، درست و نادرست، ارزش و ضدارزش، كمال و سقوط و غ باطل، درست و نادرست، ارزش و ضدارزش، كمال و سقوط و غ
ھمگي واقعي و فـي الجملـھ قابـل شـناخت و تكفیـك و داوري ھمگي واقعي و فـي الجملـھ قابـل شـناخت و تكفیـك و داوري 

توري دكارت یا توري دكارت یا ھستند. پس ریشھ تساھل و مداراي اسالمي، شك دسھستند. پس ریشھ تساھل و مداراي اسالمي، شك دس
شك سازمان یافتھ كانت نمي باشد، بلكھ تساھل اسالمي یك مشرب شك سازمان یافتھ كانت نمي باشد، بلكھ تساھل اسالمي یك مشرب 
تربیتي و فقھي و عرفاني ملھم از قرآن و سنت پیـامبر(ص) و تربیتي و فقھي و عرفاني ملھم از قرآن و سنت پیـامبر(ص) و 
ائمھ اطھار(ع) است كھ در عرصھ سیاست و مدیریت جامعھ نیـز ائمھ اطھار(ع) است كھ در عرصھ سیاست و مدیریت جامعھ نیـز 
كاربرد دارد. از سوي دیگر تولرانس یا مداراي سیاسي، نـوعي كاربرد دارد. از سوي دیگر تولرانس یا مداراي سیاسي، نـوعي 

با قدرت حكومـت و تصـدیق مضـامین با قدرت حكومـت و تصـدیق مضـامین تساھل استراتژیك است كھتساھل استراتژیك است كھ
حقــوق بشــر و آزادي فكــر و بیــان مالزمــت دارد. بنــابراین حقــوق بشــر و آزادي فكــر و بیــان مالزمــت دارد. بنــابراین 

ست. » » تولرانستولرانس«« ست. صفت اشخاص نیست، بلكھ ویژگي دولت و حكومت ا صفت اشخاص نیست، بلكھ ویژگي دولت و حكومت ا
این نوع مدارا ارتباط تنگاتنگي با اعتقاد و بـي اعتقـادي این نوع مدارا ارتباط تنگاتنگي با اعتقاد و بـي اعتقـادي 
جوامع و افراد دارد. بھ عبارت دیگر تولرانس بھ معناي بـي جوامع و افراد دارد. بھ عبارت دیگر تولرانس بھ معناي بـي 

اعتقادات افراد است و چھ بسا نسبت بھ دیگر اعتقادات افراد است و چھ بسا نسبت بھ دیگر تفاوتي نسبت بھتفاوتي نسبت بھ
بي  بي تعلقات بشر كھ بھ منافع دولت و حكومت مربوط مي شـود،  تعلقات بشر كھ بھ منافع دولت و حكومت مربوط مي شـود، 
تفاوت نیست. پس تولرانس یك صفت نفساني و اخالقي نیست، بلكھ تفاوت نیست. پس تولرانس یك صفت نفساني و اخالقي نیست، بلكھ 
یك وضع حقوقي و پیش آمد تاریخي است كھ بھ عالم جدید و بشر یك وضع حقوقي و پیش آمد تاریخي است كھ بھ عالم جدید و بشر 

اراي اراي نو تعلق دارد. این در حالي است كھ نھال تسـاھل و مـدنو تعلق دارد. این در حالي است كھ نھال تسـاھل و مـد
اسالمي از زمین اعتقاد سربرآورده اسـت و در فضـاي اخـالق و اسالمي از زمین اعتقاد سربرآورده اسـت و در فضـاي اخـالق و 
معنویت رشد مي كند و حاصل آن نیز رحمت، رأفـت و ھمزیسـتي معنویت رشد مي كند و حاصل آن نیز رحمت، رأفـت و ھمزیسـتي 
مداراي اسـالمي،  مداراي اسـالمي، مسالمت آمیز است. نقطھ كـانوني تسـاھل و  مسالمت آمیز است. نقطھ كـانوني تسـاھل و 

)پنج(



یز و در  یز و در آسانگیري، رفع حرج، سعھ صدر، ھمزیستي مسـالمت آم آسانگیري، رفع حرج، سعھ صدر، ھمزیستي مسـالمت آم
ست. نھایت نفي خشونت و تعصب بي جا در برخورد نھایت نفي خشونت و تعصب بي جا در برخورد  ست. با دیگران ا با دیگران ا

بنابراین تساھل و مداراي اسالمي، بـرخالف تـولرانس مفھـومي بنابراین تساھل و مداراي اسالمي، بـرخالف تـولرانس مفھـومي 
ایجابي است و ناظر بھ پذیرش تكثر درون دیني و نحوه سـلوك ایجابي است و ناظر بھ پذیرش تكثر درون دیني و نحوه سـلوك 

پیروان ادیان دیگر است. پیروان ادیان دیگر است. با با 
از دو جنبھ رفتارھـاي از دو جنبھ رفتارھـاي اسالمی اسالمی براین اساس تساھل و مداراي براین اساس تساھل و مداراي 

از از داخلي و رفتارھاي بین المللي مورد توجھ قرار مي گیـرد. داخلي و رفتارھاي بین المللي مورد توجھ قرار مي گیـرد. 
نقطھ نظر داخلي مفھوم برادري اسالمي اساس تساھل درون دینـي نقطھ نظر داخلي مفھوم برادري اسالمي اساس تساھل درون دینـي 
مذاھب و  براي  مذاھب و اسالمي را، تشكیل مي دھد كھ با تمسك بھ آن  براي  اسالمي را، تشكیل مي دھد كھ با تمسك بھ آن 
فرقھ ھاي اسالمي زمینھ نوعي ھمزیستي مسالمت آمیز فراھم مـي فرقھ ھاي اسالمي زمینھ نوعي ھمزیستي مسالمت آمیز فراھم مـي 
گردد. و بدین وسیلھ مدلي از یك جامعھ متكثر و دمكراتیك بھ گردد. و بدین وسیلھ مدلي از یك جامعھ متكثر و دمكراتیك بھ 

یز نمایش گذاشتھ مي شود. از نظر رفتنمایش گذاشتھ مي شود. از نظر رفت لي ن یز ارھاي بـین المل لي ن ارھاي بـین المل
مھمترین جلوه و كاركرد نظریھ تساھل و مـدارا در رفتـار و مھمترین جلوه و كاركرد نظریھ تساھل و مـدارا در رفتـار و 
ند. تسـاھل و  مي ك بروز  ند. تسـاھل و مواجھھ با مخالفان و بیگانگـان  مي ك بروز  مواجھھ با مخالفان و بیگانگـان 
سي  صل اسا بر دو ا سي مداراي اسالمي در رفتار بـا بیگانگـان  صل اسا بر دو ا مداراي اسالمي در رفتار بـا بیگانگـان 
استوار است: یكي اصل آزادي و اختیار تمام عیار انسـان در استوار است: یكي اصل آزادي و اختیار تمام عیار انسـان در 

عقیده مخالف و ھمزیستي مسالمت عقیده مخالف و ھمزیستي مسالمت پذیرش دین و دیگري اصل تحمل پذیرش دین و دیگري اصل تحمل 
ینان بھ ینان بھ آمیز بین المللي با صاحبان اندیشھ غیرمسلمان و متدآمیز بین المللي با صاحبان اندیشھ غیرمسلمان و متد

شند. برسمیت شناختھ شند. برسمیت شناختھ ییانداندادیان غیر اسالمي كھ ھمانند ما نمیادیان غیر اسالمي كھ ھمانند ما نمی
بین  بھ  قرآن، مبنـاي جن بین شدن ادیان متكي بھ وحي الھي در  بھ  قرآن، مبنـاي جن شدن ادیان متكي بھ وحي الھي در 
مل نیـز  مل نیـز المللي تساھل را تشكیل مي دھد. ھمچنین در مقام ع المللي تساھل را تشكیل مي دھد. ھمچنین در مقام ع

یروان ادیان آسماني دیگر، اجازه مي دھـد كـھ در یروان ادیان آسماني دیگر، اجازه مي دھـد كـھ در اسالم بھ پاسالم بھ پ
جامعھ اسالمي، عقاید خود را حفظ كنند و مراسم و مناسك دیني جامعھ اسالمي، عقاید خود را حفظ كنند و مراسم و مناسك دیني 
بط  بط خود را اجرا نمایند. بطور كلي مالك و معیـار اصـلي روا خود را اجرا نمایند. بطور كلي مالك و معیـار اصـلي روا
مسالمت آمیز مسلمانان با كفار و مشركین و منافقین، رعایـت مسالمت آمیز مسلمانان با كفار و مشركین و منافقین، رعایـت 

المللـي المللـي قواعد بازي و اجتناب از برھم زدن نظم داخلي و بینقواعد بازي و اجتناب از برھم زدن نظم داخلي و بین
جامعھ اسالمي است. جامعھ اسالمي است. 

جع اسـالمي  جع اسـالمي قرآن كریم كھ مصدر نخستین و موثـق تـرین مر قرآن كریم كھ مصدر نخستین و موثـق تـرین مر
مي گویـد،  مي گویـد، شمرده مي شود، بھ تصریح از این نوع تساھل سخن  شمرده مي شود، بھ تصریح از این نوع تساھل سخن 
عالوه بر آیات قرآن، بیانات و سفارشات مؤكّد پیامبر بزرگوار عالوه بر آیات قرآن، بیانات و سفارشات مؤكّد پیامبر بزرگوار 
اسالم (ص) كھ مورد توافق ھمھ فرق اسالمي از جملھ شیعھ و سني اسالم (ص) كھ مورد توافق ھمھ فرق اسالمي از جملھ شیعھ و سني 

تساھل و مدارا داللتي روشن دارد. از نقطھ نظـر تساھل و مدارا داللتي روشن دارد. از نقطھ نظـر است، نیز براست، نیز بر
تاریخي نیز اگر تساھل و مدارا بھ معناي ھمزیستي و سازگاري تاریخي نیز اگر تساھل و مدارا بھ معناي ھمزیستي و سازگاري 
باشد، بي گمان مسلمانان در قیاس با پیروان ادیان دیگر، در باشد، بي گمان مسلمانان در قیاس با پیروان ادیان دیگر، در 

)شش(



رعایت آن كوشاتر بوده و از این لحاظ بیشتر مي توانند بـھ رعایت آن كوشاتر بوده و از این لحاظ بیشتر مي توانند بـھ 
تاریخ خود افتخار نمایند.تاریخ خود افتخار نمایند.

ستناد بـھ در این نوشتار، سعي در این نوشتار، سعي  با ا ستناد بـھ براین بوده است كھ  با ا براین بوده است كھ 
متون اندیشھ سیاسي در اسالم مفھوم تسـاھل و مـدارا، مـورد متون اندیشھ سیاسي در اسالم مفھوم تسـاھل و مـدارا، مـورد 
بررسي قرار گیرد و از این طریق ظرفیت باالي نظـام فكـري و بررسي قرار گیرد و از این طریق ظرفیت باالي نظـام فكـري و 
خالق  خالق اعتقادي اسالم در حوزه ھاي مختلف، اعتقادات، احكام و ا اعتقادي اسالم در حوزه ھاي مختلف، اعتقادات، احكام و ا
از حیث برخورد ھدایت مدار و حق محور با دگراندیشان، رعایت از حیث برخورد ھدایت مدار و حق محور با دگراندیشان، رعایت 

مدارا در توان توان  مدارا در و ظرفیت انسان در اجراي تكالیف و مماشات و  و ظرفیت انسان در اجراي تكالیف و مماشات و 
حق بندگان و رفتار و توأم با رحمت و مھرورزي و مھرباني با حق بندگان و رفتار و توأم با رحمت و مھرورزي و مھرباني با 

آنان بھ اثبات برسد.آنان بھ اثبات برسد.
صل دیـن،  صل دیـن، تأمل در مجموعھ آیات قرآن كھ ناظر بھ پذیرش ا تأمل در مجموعھ آیات قرآن كھ ناظر بھ پذیرش ا
تشریع احكام، روابط مسلمانان بـا پیـروان سـایر ادیـان و تشریع احكام، روابط مسلمانان بـا پیـروان سـایر ادیـان و 

دیگر است، ما را بھ این نكتـھ دیگر است، ما را بھ این نكتـھ باالخره رابطھ مسلمانان با یكباالخره رابطھ مسلمانان با یك
ین و ایمـان،  ین و ایمـان، رھنمون مي سازد كھ اسالم دربارة اصل پذیرش د رھنمون مي سازد كھ اسالم دربارة اصل پذیرش د
استفاده از زور و اجبار را روا نمي داند و در دایرة وظایف استفاده از زور و اجبار را روا نمي داند و در دایرة وظایف 
و تكالیف عملي نیز ھیچگونـھ سـخت گیـري را روا نداشـتھ و و تكالیف عملي نیز ھیچگونـھ سـخت گیـري را روا نداشـتھ و 
احكام را با توجھ بھ توانائیھا و مصالح انسان جعـل كـرده احكام را با توجھ بھ توانائیھا و مصالح انسان جعـل كـرده 

ر را بھ توحید و یكتاپرستي دعوت نموده و در ر را بھ توحید و یكتاپرستي دعوت نموده و در است. ادیان دیگاست. ادیان دیگ
سفارش كـر سفارش كـرحد امكان در حق آنان نرمي و مالیمت را  ده اسـت. ده اسـت. حد امكان در حق آنان نرمي و مالیمت را 

بھ افراط گرایش پیدا نكرده و حـق بھ افراط گرایش پیدا نكرده و حـق البتھ در این امر ھیچگاهالبتھ در این امر ھیچگاه
مداري و حق محوري را اساس ھر نوع معاشرت و رابطھ قرارداده مداري و حق محوري را اساس ھر نوع معاشرت و رابطھ قرارداده 

قي انـد خصوصـاً  قي انـد خصوصـاً و بھ بخشش و بزرگواري كھ از مكارم اخال در در و بھ بخشش و بزرگواري كھ از مكارم اخال
میان مسلمانان، توصیھ نموده و از سخت گیري و تندخویي بـي میان مسلمانان، توصیھ نموده و از سخت گیري و تندخویي بـي 

مورد، انتقاد كرده است. مورد، انتقاد كرده است. 
بنابراین تساھل و مداراي موردنظر اسالم، در مقابل خشونت بنابراین تساھل و مداراي موردنظر اسالم، در مقابل خشونت 
طھ  طھ و سختگیري و تعصب بي جا قرار مي گیرد. زیرا اسـاس راب و سختگیري و تعصب بي جا قرار مي گیرد. زیرا اسـاس راب
خداوند با انسان و رابطھ انسانھا با یكدیگر و كلیھ قوانین خداوند با انسان و رابطھ انسانھا با یكدیگر و كلیھ قوانین 

معنوي بر مبنـاي پروردگـاري، معنوي بر مبنـاي پروردگـاري، وواخالقي و دنیوي اخالقي و دنیوي و بایستگیھاو بایستگیھا
رحمانیت و رحیمیت مبتني شده است.رحمانیت و رحیمیت مبتني شده است.

یدگاه فرھنـگ و اندیشـھ اسـالمي  یدگاه فرھنـگ و اندیشـھ اسـالمي این نوع از تساھل از د این نوع از تساھل از د
داراي بار ارزشي مثبت است. و داده ھاي تاریخي اسالمي نیـز داراي بار ارزشي مثبت است. و داده ھاي تاریخي اسالمي نیـز 
آن را تأیید مي نماید. بنابراین مي توانـد امـري ھمگـاني آن را تأیید مي نماید. بنابراین مي توانـد امـري ھمگـاني 

جوامع اسـالمي فراتـر رود تـا در جوامع اسـالمي فراتـر رود تـا در باشد و برد آن از چارچوب باشد و برد آن از چارچوب 

)هفت(



ساختارھاي فلسفي، مذھبي و سیاسي ھمھ فرھنگ ھاي انساني جاي ساختارھاي فلسفي، مذھبي و سیاسي ھمھ فرھنگ ھاي انساني جاي 
گیرد. البتھ اندیشھ تساھل و عدم خشونت، فكر تازه اي نیسـت گیرد. البتھ اندیشھ تساھل و عدم خشونت، فكر تازه اي نیسـت 
و منحصر بھ اندیشھ اسالمي نیز نمي باشد بلكھ سابقھ اي بـھ و منحصر بھ اندیشھ اسالمي نیز نمي باشد بلكھ سابقھ اي بـھ 
قدمت جوامع بشري دارد. آن چھ مھم است این است كھ در حـال قدمت جوامع بشري دارد. آن چھ مھم است این است كھ در حـال 

درآینده، تساھل و مدارا و اندیشھ ھمزیستي مسـالمت درآینده، تساھل و مدارا و اندیشھ ھمزیستي مسـالمت حاضر و حاضر و 
آمیز نیاز روزافزون جامعھ بشري است زیرا ضامن حرمت نھـادن آمیز نیاز روزافزون جامعھ بشري است زیرا ضامن حرمت نھـادن 

بھ شأن بشر و تضمین كننده كرامت انساني است.بھ شأن بشر و تضمین كننده كرامت انساني است.
ھادي، در بیـنش  شونت ن في خ ھادي، در بیـنش تساھل و مدارا، بھ معني ن شونت ن في خ تساھل و مدارا، بھ معني ن
اسالمي بھ عنوان یك اصل اخالقي اعتقادي مطرح مي شود كھ مـي اسالمي بھ عنوان یك اصل اخالقي اعتقادي مطرح مي شود كھ مـي 

ستم تواند رتواند ر ستم اھي براي مقاومت در برابر بي عدالتي و ظلم و  اھي براي مقاومت در برابر بي عدالتي و ظلم و 
باشد. بنابراین براي اینكھ مؤثرتر واقع شـود، بایسـتي در باشد. بنابراین براي اینكھ مؤثرتر واقع شـود، بایسـتي در 
ساختارھاي سیاسي و اجتماعي جامعھ مـدني رسـوخ كنـد و بـھ ساختارھاي سیاسي و اجتماعي جامعھ مـدني رسـوخ كنـد و بـھ 
مثابھ استراتژي و راه كار حكومت و دولت براي تحقق عدالت و مثابھ استراتژي و راه كار حكومت و دولت براي تحقق عدالت و 

صلح پدیدار گردد.صلح پدیدار گردد.
اسالمي را از ساحت نظـر اسالمي را از ساحت نظـر از ھمین روست كھ تساھل و مداراي از ھمین روست كھ تساھل و مداراي 

بایستي بھ عرصھ عمل آورد و حوزه ھـاي اعمـال آن را مـورد بایستي بھ عرصھ عمل آورد و حوزه ھـاي اعمـال آن را مـورد 
توجھ قرار داد. تساھل و مدارا بھ عنوان یك امر انسـاني در توجھ قرار داد. تساھل و مدارا بھ عنوان یك امر انسـاني در 
ماعي و رفتـاري  ماعي و رفتـاري عرصھ ھاي مختلف فكري، عملي ، سیاسـي، اجت عرصھ ھاي مختلف فكري، عملي ، سیاسـي، اجت
كھ بایسـتي از  كھ بایسـتي از قابل طرح است و اساسًا تساھل رابطھ اي است  قابل طرح است و اساسًا تساھل رابطھ اي است 

شتر در روابـط موضع قدرت اعمال شود، موضع قدرت اعمال شود،  شتر در روابـط بنـابراین مـدارا بی بنـابراین مـدارا بی
تار  تار متقابل حكومت و مردم خصوصاً در سھ حوزه اخالق سیاسي، رف متقابل حكومت و مردم خصوصاً در سھ حوزه اخالق سیاسي، رف
مي  مي سیاسي و حوزه قانونگذاري و تشریع احكام تبلـور عینـي  سیاسي و حوزه قانونگذاري و تشریع احكام تبلـور عینـي 
یابد. با توجھ بھ اینكھ در بینش اسـالمي اخـالق و سیاسـت و یابد. با توجھ بھ اینكھ در بینش اسـالمي اخـالق و سیاسـت و 
حكومت درھم درتنیده اند، بنابراین حاكم اسالمي بایستي واجد حكومت درھم درتنیده اند، بنابراین حاكم اسالمي بایستي واجد 

اي از صفات و خلقیات و فضیلت ھاي اخالقي مرتبط بـا اي از صفات و خلقیات و فضیلت ھاي اخالقي مرتبط بـا مجموعھمجموعھ
شأن والیت ھمچون سعھ صدر، خویشتن داري، عدالت، رفق و مدارا شأن والیت ھمچون سعھ صدر، خویشتن داري، عدالت، رفق و مدارا 
شترك ھمـھ  جھ م شترك ھمـھ و مالیمت و رعایت مساوات و غیره باشد كھ و جھ م و مالیمت و رعایت مساوات و غیره باشد كھ و
مي  مي آنھا پرھیز از خشونت و تندي، استبداد و اقتـدارگرایي  آنھا پرھیز از خشونت و تندي، استبداد و اقتـدارگرایي 

س سباشد. زیربناي این اندیشھ آن است كھ اسـالم ان ان را بـھ ان را بـھ باشد. زیربناي این اندیشھ آن است كھ اسـالم ان
عنوان موجودي داراي كرامت نفس و صاحب روح خدایي برسمیت مي عنوان موجودي داراي كرامت نفس و صاحب روح خدایي برسمیت مي 
شناسد. از سوي دیگر تأكید بر رعایت فضیلت ھـاي اخالقـي در شناسد. از سوي دیگر تأكید بر رعایت فضیلت ھـاي اخالقـي در 
رفتار سیاسي، رمز بقا و ترقي نظام سیاسي و ضـامن ثبـات و رفتار سیاسي، رمز بقا و ترقي نظام سیاسي و ضـامن ثبـات و 
امنیت واقعي و نافي خشونت بي جا در تعامل حكومـت و مـردم امنیت واقعي و نافي خشونت بي جا در تعامل حكومـت و مـردم 

ھدف است. اسالم دیني سعادت محور است است. اسالم دیني سعادت محور است  ھدف و در حوزه عمل و نظر،  و در حوزه عمل و نظر، 



ھي  ھي سیاست را سعادتمندنمودن مردم و وصول آنھا بھ سعادت ال سیاست را سعادتمندنمودن مردم و وصول آنھا بھ سعادت ال
مان  مان مي داند، بنابراین قدرت سیاسي باید در خـدمت ایـن آر مي داند، بنابراین قدرت سیاسي باید در خـدمت ایـن آر
باشد و بدیھي است چنین قدرتي براي دستیابي بھ سعادت نمـي باشد و بدیھي است چنین قدرتي براي دستیابي بھ سعادت نمـي 
تواند روابطي غیر عادالنھ، نابرابر، خشونت آمیز، ھمراه بـا تواند روابطي غیر عادالنھ، نابرابر، خشونت آمیز، ھمراه بـا 

در جامعھ برقرار سازد.در جامعھ برقرار سازد.تنگ نظري و تغلبتنگ نظري و تغلب
بطور كلي در مكتب اسالمي سیاسـت و روش حكومـت داري بـر بطور كلي در مكتب اسالمي سیاسـت و روش حكومـت داري بـر 
خد و تنـدي و خشـونت در آن راه  خد و تنـدي و خشـونت در آن راه مدار مدارا و مالیمت مي چر مدار مدارا و مالیمت مي چر
ندارد. براي جلوگیري از سقوط حكومـت در ورطـھ اسـتبداد و ندارد. براي جلوگیري از سقوط حكومـت در ورطـھ اسـتبداد و 
خشونت، راه كارھایي ھمچون بسط مشاركت سیاسي شـھروندان در خشونت، راه كارھایي ھمچون بسط مشاركت سیاسي شـھروندان در 

توأم با تسامح و عدالت با اقلیـت توأم با تسامح و عدالت با اقلیـت پروسھ اعمال قدرت، تعامل پروسھ اعمال قدرت، تعامل 
شدن  نھ  شدن ھاي مذھبي و گروھھاي سیاسي مخالف وھمچنـین نھادی نھ  ھاي مذھبي و گروھھاي سیاسي مخالف وھمچنـین نھادی
ید،  ید، نحوه برخورد حكومت با آزادیھاي اساسي ھمچون آزادي عقا نحوه برخورد حكومت با آزادیھاي اساسي ھمچون آزادي عقا

توصیھ شده است. عالوه بر این در مجموعھ فقھ توصیھ شده است. عالوه بر این در مجموعھ فقھ ……آزادي بیان و آزادي بیان و 
كھ  شده  كھ اسالمي اصول و قاعده ھاي بنیادي مختلفي گنجانـده  شده  اسالمي اصول و قاعده ھاي بنیادي مختلفي گنجانـده 

گذاري اسـت. متضمن سھمتضمن سھ شریع و قانون گذاري اسـت. ولت و سماحت در حوزه ت شریع و قانون ولت و سماحت در حوزه ت
شریعت اسـالمي  شریعت اسـالمي مجموعھ این اصول حكایت از ویژگي واقع نگري  مجموعھ این اصول حكایت از ویژگي واقع نگري 
دارد، چرا كھ وجود احكام و قوانین حرجي موجبات گرفتـاري و دارد، چرا كھ وجود احكام و قوانین حرجي موجبات گرفتـاري و 
اختالل نظام اجتماعي و فعالیت ھاي فردي را فراھم مي كنـد و اختالل نظام اجتماعي و فعالیت ھاي فردي را فراھم مي كنـد و 

شكني و عـدول از مر شكني و عـدول از مرافراد انساني را وادار بھ ھنجار زھـاي زھـاي افراد انساني را وادار بھ ھنجار
مجاز در روابط انساني مي نماید. از سوي دیگر وجود بعضي از مجاز در روابط انساني مي نماید. از سوي دیگر وجود بعضي از 
عھ  شبھات در مجمو حدود بـھ  عھ این قواعد، ھمچون قاعدة دفع  شبھات در مجمو حدود بـھ  این قواعد، ھمچون قاعدة دفع 
قانونگذاري اسالمي حكایت از ظرفیت باال و توان منحصر بھ فرد قانونگذاري اسالمي حكایت از ظرفیت باال و توان منحصر بھ فرد 
شونت ناشـي از  شونت ناشـي از این سیستم در پایین آوردن یـا كاسـتن از خ این سیستم در پایین آوردن یـا كاسـتن از خ

ماوراي ایـن اجراي حدود در اسالم دارد. بھ عبارت اجراي حدود در اسالم دارد. بھ عبارت  ماوراي ایـن دیگر در  دیگر در 
باطي بـھ حـوزه  ندان ارت باطي بـھ حـوزه قواعد كاربردي كھ در نگاه اول چ ندان ارت قواعد كاربردي كھ در نگاه اول چ
سالمي و نگـاه  سالمي و نگـاه اندیشھ ندارد، اصل سعھ صدر سماحت و سھولت ا اندیشھ ندارد، اصل سعھ صدر سماحت و سھولت ا
كریمانھ شریعت اسالمي نسبت بھ انسان قرار دارد كھ ھمگي بـھ كریمانھ شریعت اسالمي نسبت بھ انسان قرار دارد كھ ھمگي بـھ 

حوزه اندیشھ اسالمي مربوط مي شوند.حوزه اندیشھ اسالمي مربوط مي شوند.
یاسـي یاسـي ء و اندیشـھ ھـاي سء و اندیشـھ ھـاي سمفھوم تسـاھل و مـدارا در آرامفھوم تسـاھل و مـدارا در آرا

مسلمان، از جملھ فیلسوفان سیاسي نیز معطوف بـھ مسلمان، از جملھ فیلسوفان سیاسي نیز معطوف بـھ اندیشمندان اندیشمندان 
مسئلھ نفي تغلب و خشونت در عرصھ نظر و عمل مـي باشـد. از مسئلھ نفي تغلب و خشونت در عرصھ نظر و عمل مـي باشـد. از 

و این سـعادت و این سـعادت است است آنجا كھ غایت فلسفھ سیاسي نیل بھ سعادت آنجا كھ غایت فلسفھ سیاسي نیل بھ سعادت 
مجراي عمل بھ فضائل امكان پذیر نمي باشد، پس اعمـال مجراي عمل بھ فضائل امكان پذیر نمي باشد، پس اعمـال ازازجزجز

مسائل علمي نیز، شیوه مسائل علمي نیز، شیوه زور و خشونت منافي با فضیلت است. در زور و خشونت منافي با فضیلت است. در 



بحث فلسفي، مثال و سرمشق جدال علمي و موجب سعھ صدر وصبر و بحث فلسفي، مثال و سرمشق جدال علمي و موجب سعھ صدر وصبر و 
تحمل بیشتر مي شود.تحمل بیشتر مي شود.

ستنامھ  ستنامھ اما مسئلھ تساھل و مـدارا در اندیشـھ ھـاي سیا اما مسئلھ تساھل و مـدارا در اندیشـھ ھـاي سیا
طرح مي شود. سیاستنامھ نویسان عموماً طرح مي شود. سیاستنامھ نویسان عموماً ممنویسان بھ نحو دیگري نویسان بھ نحو دیگري 

ن ن بھ بحث در اكتساب قدرت سیاسي و شیوه ھاي حفظ و نگھداري آبھ بحث در اكتساب قدرت سیاسي و شیوه ھاي حفظ و نگھداري آ
پرداختھ اند و حفظ قدرت سیاسي نیز امري نیست كھ بتـوان آن پرداختھ اند و حفظ قدرت سیاسي نیز امري نیست كھ بتـوان آن 
ین رو بـھ جـز در  ین رو بـھ جـز در را با تساھل و تسامح برگزار نمود. از ا را با تساھل و تسامح برگزار نمود. از ا
موارد اندكي كھ در قالب دستورات اخالقي و مـواعظ تربیتـي، موارد اندكي كھ در قالب دستورات اخالقي و مـواعظ تربیتـي، 
سیاستنامھ نویسان، پادشاه یا مأموران حكومت را بھ رفـق و سیاستنامھ نویسان، پادشاه یا مأموران حكومت را بھ رفـق و 

كتب، توصیھ بـھ كتب، توصیھ بـھ مدارا توصیھ مي كنند، قسمت اعظم این گونھمدارا توصیھ مي كنند، قسمت اعظم این گونھ
صالبت در رفتار، ارتودوكسي و تعصب بر دین و مذھب خاص و بـھ صالبت در رفتار، ارتودوكسي و تعصب بر دین و مذھب خاص و بـھ 
نابراین در قـاموس  ست. ب نابراین در قـاموس طور كلي اعمال سیاست و عقوبـت ا ست. ب طور كلي اعمال سیاست و عقوبـت ا
اندرزنامھ ھاي سیاسي نشاني از تساھل و مدارا بھ مفھوم خاص اندرزنامھ ھاي سیاسي نشاني از تساھل و مدارا بھ مفھوم خاص 
آن نمي توان یافت و بیشتر از تسـاھل، توصـیھ بـھ تعصـب و آن نمي توان یافت و بیشتر از تسـاھل، توصـیھ بـھ تعصـب و 

مع مخالفان خودنمایي مي كند.مع مخالفان خودنمایي مي كند.مبارزه با بدمذھبي و قلع و قمبارزه با بدمذھبي و قلع و ق
ین وجـھ ین وجـھ امھ ھا و شریعت نامھ ھا نیز ھمامھ ھا و شریعت نامھ ھا نیز ھمننوجھ مشترك سیاستوجھ مشترك سیاست

خاص و رفتار مبتني بر تغلـب در خاص و رفتار مبتني بر تغلـب در ضدفلسفي، تعصب بر یك مذھبضدفلسفي، تعصب بر یك مذھب
اداره امور مملكت است. در واقع ھدف اصلي فقھاي سیاسي، حفظ اداره امور مملكت است. در واقع ھدف اصلي فقھاي سیاسي، حفظ 
بود  بود نھاد خالفت و قدرت بخشیدن ھرچھ بیشتر بھ خلیفھ مسلمین  نھاد خالفت و قدرت بخشیدن ھرچھ بیشتر بھ خلیفھ مسلمین 

ساس تفسـیر كھ این ھدفكھ این ھدف ساس تفسـیر با تبیین مشروعیت خالفت مسـتقر برا با تبیین مشروعیت خالفت مسـتقر برا
بر  بر ظاھري از دین و تأكید بر عدم تسـاھل و قاطعیـت در برا ظاھري از دین و تأكید بر عدم تسـاھل و قاطعیـت در برا

مخالفان عقیدتي و سیاسي تحقق مي یافت.مخالفان عقیدتي و سیاسي تحقق مي یافت.
ناگفتھ پیداست كھ طرح چنین نظریاتي، تحت تأثیر شرایط و ناگفتھ پیداست كھ طرح چنین نظریاتي، تحت تأثیر شرایط و 
اوضاع و احوال و ویژگیھاي زمانھ این اندیشمندان بوده است. اوضاع و احوال و ویژگیھاي زمانھ این اندیشمندان بوده است. 

فرق مخـالف گاھي ھجمھ ھاي گاھي ھجمھ ھاي  فرق مخـالف نظامي خارجي و تھاجم اعتقـادي  نظامي خارجي و تھاجم اعتقـادي 
مود كـھ  مود كـھ چنان عرصھ را بر حكومت یا خالفت مستقر تنـگ مـي ن چنان عرصھ را بر حكومت یا خالفت مستقر تنـگ مـي ن
بھ عنـوان  بھ عنـوان اندرزنامھ نویسـان و شـریعت نامـھ نویسـان را  اندرزنامھ نویسـان و شـریعت نامـھ نویسـان را 
مشــاوران حكومــت و خالفــت وادار بــھ ابــراز چنــین نظریــات مشــاوران حكومــت و خالفــت وادار بــھ ابــراز چنــین نظریــات 
سختگیرانھ اي مي نمود. از سوي دیگر در اندیشھ سیاسي قـدیم سختگیرانھ اي مي نمود. از سوي دیگر در اندیشھ سیاسي قـدیم 

سیاسي معاصر، تكثر  و تعدد احزاب و گروھھـا و سیاسي معاصر، تكثر  و تعدد احزاب و گروھھـا و برخالف فلسفھ برخالف فلسفھ 
مري  مري مشاركت سیاسي دگراندیشـان در امـر قـدرت و حكومـت، ا مشاركت سیاسي دگراندیشـان در امـر قـدرت و حكومـت، ا

اوران سیاسي و نظریھ اوران سیاسي و نظریھ مستحسن تلقي نمي شد. و ھم و غم این مشمستحسن تلقي نمي شد. و ھم و غم این مش
لوگیري از پردازان پردازان  لوگیري از حفظ نظم و نسق دیني و سیاسي موجود و ج حفظ نظم و نسق دیني و سیاسي موجود و ج

)ده(


