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  چکیده
 رودیبه شمار م نیزممغرب ينظر يتساهل از جمله دستاوردها هینظر

 يکشـورها یو فلسـف یاسـیدهـه اسـت وارد گفتمـان س کیاز  شیکه ب
 دیـدر جهان معاصـر را با هینظر نیا يهاشهیشده است. ر یجهان سوم

پــس از آن جســت. مســئله  يهاو ســده ییدر دوران موســوم بــه نــوزا
مطرح است  یاسیس اتیکه در قلمرو ادب ستا یتساهل و مدارا از مباحث

و هـر  کنـدیمـ دایها ضرورت پدولت یاسیو امروزه در روند تکامل س
. در شودیآن مواجه م زانیاز تساهل و مدارا و حدود و م ریناگز یدولت

 یاسـیس شـهیمعنـا و مفهـوم تسـاهل در اند انیـپـژوهش پـس از ب نیا
در  هیـاسلام، به طرح مسئله پرداخته شده و سپس اصول متعـارف نظر

 یاسـلام یاسـیس شـهیتسـاهل در اند يقالب و اصـول و پشـتوانه نظـر
 یاسـیس شـهیتسـاهل در اند يمطرح شده است. در ادامـه بـا جسـتجو

 هیـنظر ،یقلمـرو جامعـه اسـلام از تسـاهل در يموارد یاسلام و بررس
 ينوشــتار در تلــاش بــرا نیــتســاهل و شــواهد آن ارائــه شــده اســت. ا

نقـش  نـهیدر زم هیـنظر کیـدر جهـت ارائـه  یمقـدمات هايگامبرداشتن 
ــوب س يالگــو یتســاهل و مــدارا در طراحــ  يجمهــور ياســتگذاریمطل

  . است رانیا یاسلام

 ،تـولرانس لیبرالـی ،آزادي عقیـده و مـذهب تسـاهل، مـدارا، :دواژهیکل

  .اسلام، سیاست ،حکومت

  13913955//44//1515  تأییدتأیید  خخییتارتار                                                                                          13913955//33//4  تتافافییدردر  خخییتارتار
    . باشدمی دکتراي آقاي مصطفی بیات رسالهاین مقاله برگرفته از 
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  مقدمه

 گـاهیغـرب وهـم درفرهنـگ اسـلام جا یاسـیس شـهیمسئله تساهل و مدارا امروزه در اند

برخوردار اسـت. تسـاهل و مـدارا در مرحلـه اول  نهیرید ياو از قدمت و سابقه افتهی ياژهیو

 يو رفتـار یاجتمـاع ،یاسیس ،یعمل ،يمختلف فکر يهااست که درعرصه یامر انسان کی

در روابط حکومت و  شتریتساهل و مدارا ب يدرجوامع امروز هقابل اعمال است. اما ازآنجاک

است که ازموضع قـدرت اعمـال  ياتساهل رابطه گر،یو از طرف د ابدییم ینیمردم تبلور ع

اعمـال  زانیـحـوزه و م کنندهنییمرتبط باحکومت است که به تبع آن تع یموضوع شود،یم

  .باشدیم زیتساهل ن

رد، امـا دا یو انتزاعـ یخصـلت ذهنـ شـه،یچند موضوع مـدارا در سـاحت نظـر و اند هر

نمود.بحـث  يسـاز ادهیـمطـرح و آن را در عرصـه عمـل پ يگذاراستیدرعرصه س توانیم

است که بحـث تسـاهل را  یدگاهینخست، د دگاهیقابل طرح است؛ د دگاهیتساهل از دو د

 ای يو به دفاع از تساهل فکر دهدیقرار م یابیارزمورد  یاجتماع ای یاخلاق ای یاسیاز نظر س

در بـاب  گـرید دگاهیـ. دپـردازدیمـ یگروه ای يفرد يهایژگیو تساهل نسبت به و یاخلاق

 دایـارتبـاط پ یشناسـو بـا مباحـث معرفت ينظـر ایـ کیـدر خاسـتگاه تئور تأمـلتساهل به 

 شـتریب میقـد شـهیاند رد اسـتی. با توجه بـه ارتبـاط تنگاتنـگ دو حـوزه اخلـاق و سکندیم

انسان به سـعادت بـوده اسـت. در  دنیمعطوف به نحوه رس یاسیس شهیدر حوزه اند اتینظر

کـرده و از  دایـصـرف پ يخصـلت مـاد سـمیبرالیدر غرب درچارچوب مکتـب ل نکهیا نیع

  است.  دهیجدا گرد یاسیو س یمذهب يهاعلقه

 یبه دو معنا به کار رفته است؛ نخست، بـه معنـ زین یاسلام يهاشهیو مدارا در اند تساهل

رفتار و عمل کـه  وهیو ش یاخلاق لتیفض کیبه عنوان  يگریلام و دساحت شرع مقدس اس

 ایـدو مقولـه تـولرانس  نیبـ نی. بنـابراکندیم داینمود پ یو اجتماع يدر حوزه مناسبات فرد

  وجود دارد.  يتفاوت ماهو یاماسل يتساهل و مدارا

به مباحث طرح شده در خصوص تسـاهل و مـدارا در منظومـه سـه گانـه  تیحال با عنا 

و  یشناسگونه ،يگذارو قانون یعیتشر يو مدارا یاخلاق يمدارا ،ياعتقاد ياسلام؛ به مدارا

حکومت کنندگان و حکمـت  لیو در سطح تحل یعمل استیو س ينظر استیدر ساحت س

ــه آن (نظ قــوا، صــف وســتاد و حکومــت و ر تعامــل ســران یــشــوندگان و تعاملــات چندگان

بحث تسـاهل و صـبغه آن از  رانیج.ا.ا يگذاراستیدر س ینی) نمود عگریکدیشهروندان با 
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 يو صورتبند یو لزوم سامان بخش یاسیس شهینظر غرب و اسلام و خاستگاه آن در حوزه اند

  ).156- 185:  63، ش 1383(فرزانه پور، دیمباحث آنچه مغفول واقع گرد

ــون تیوضــع در تســاهل و مــدارا در عرصــه  ياشــهیبســط و گســترش مباحــث اند یکن

نمـودن  يو کاربرد یاتیعمل نه،یامروز ما نهاد ازیچرا که ن باشد؛یم يضرور يگذاراستیس

ارتقـاء  نـهیدر زم ییآن بـه دسـتاوردها هیتـا بتـوان در سـا باشدیدر حوزه اجرا م میمفاه نیا

  .افتیدست  یو حکومت یعموم هدر دو ساحت حوز يتحمل بردبار

 تیدر کشور از اهم يگذاراستیموضوع س یکنون طیکه اشاره رفت، در شرا همانگونه

ــه دلا یخاصــ یژگــیو و ــروزه کشــورمان ب ــت. ام ــبرخــوردار اس ــ لی ــی يشــمار یب از  یک

 يهاهیـکـه تـراکم، افـزوده شـدن و انباشـت لا دهـدیم لیجوامع جهان را تشک نیتردهیچیپ

را در آن بـه وجـود  یخاصـ تیـموقع هـاتقابلهـا و مشـکلات، تنش ا،هشرفتیاز پ يمتعدد

و آرمان والا  دهیکه به دنبال ا رانیمانند ا یدر جوامع يگذاراستیو س استیآورده است. س

  برخوردار است. ياژهیو تیاند، از اهمنظام دییو مورد تأ یو حفظ فرهنگ ارزش

 يالگـو یاساسـ يهاکـه مؤلفـه سـازدیپرسش را مطرح مـ نیپژوهش حاضر ا نرویاز ا 

طـرح  هیفرضـ نیهمچن ست؟یچ رانیا یاسلام يمطلوب مدارا در نظام جمهور ياستگذاریس

 یاســیو س یاخلــاق ي) مــدارای(حـداقل ياعتقــاد يسـه ســنخ مــدارا«شـده عبــارت اســت از 

 يهاعمــده مؤلفــه شــوندگانکومتکننــدگان و ححکومت لیــ)، درســطح تحلي(حــداکثر

  است. رانیمطلوب در نظام ج.ا.ا ياستگذاریس يالگو یاساس

  پژوهش اتیادب

 یاسـیدر فلسـفه س ریـاخ يهااست کـه در سـده ی. تساهل و تسامح از جمله موضوعات1

 ياتلـاش گسـترده نیزممغـرب یاسیس شمندانیآمده و اند انیغرب از آن فراوان سخن به م

و  یفلسـف يهاشهیتساهل بر بسترها و ر هیاند. نظرحوزه انجام داده نیدر ا يپردازهینظر يبرا

از حـد متفکـران  شیامـا توجـه بـ د؛یرسـ یو بـه بـالنگ افـتی نموخاص خود رشد و  ينظر

قـرون  يخاص اروپا یاسیو س یمذهب يدر فضا زیاز هر چ شیب دیمقوله را با نیبه ا ادشدهی

و  تیحیمسـ ینـید یمبـان يناسـازگار قـت،یپس از آن جسـت. در حق يهاسده زیوسطا و ن

 تیحیمسـ نیـینداشـتن آ تیـامعج ،یعلم يهاهیو نظر یکتاب مقدس با اصول عقل يمحتوا

و  بیـو تعق یـیگرامبـارزه بـا علـم و علم ،يبشـر یزنـدگ يهابه تمـام سـاحت میتعم يبرا

و  دیـعقا لیـو تحم سـایاختنـاق و ظلـم کل نیسـنگ هیسـا ،یعـیمجازات دانشمندان علـوم طب

نهـاد در دوران  نیـا يبـه مـردم از سـو ینـید يهاهیـابه نظرپاپ به مث یشخص يهابرداشت
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ها و پروتسـتان انیـدار مو دنبالـه نیخـون يهـايریـدرگ نیبه قـرون وسـطا و همچنـ وفمعر

از  یبرخ ،ینیپس از دوران نهضت اصلاح د يگرید يهر گروه از سو ریو تکف هاکیکاتول

 يدر فضـا یتحولـات نیچن جهیواداشت. نت یاساس يااروپا را به اتخاذ چاره یاسیس لسوفانیف

بـه مثابـه » تسـاهل« هیـنظر ،يلـادیقرون شانزدهم و هفدهم م انهیمدر  تیحیمس يایپرتنش دن

 نیـ). ا69:  1374 ه،یریمطـرح شـد (بشـ یمـذهب یشـیفرسا يهـالاعلـاجِ نزاع يمـاریدرمان ب

 يهـاانیاز جر ياریبسـ ياز سـو ینـید يهـامبـارزه بـا مـذهب و ارزش يراهکار بعدها بـرا

و  نیـاصل نه به عنـوان معارضـه بـا د درمورد سوءاستفاده قرار گرفت؛ اما  یاسیو س یفلسف

 پردازانهیـنظر رایآن ارائه شد؛ ز يهااخلاق و ارزش گزاره یو نه با هدف نف ،یمانیجامعه ا

قـدان بـه خـود از مؤمنـان و معت ل،یربیجان لاك و پ تال،یاوپ شلیم ون،یآن مانند کاستال هیاول

 یمنفـ تیـبرطـرف کـردن ذهن يبـرا يارهگذر به فکر چاره نیبوده و از ا يسویع عتیشر

  )48: 1377آن در دوره پس از رنسانس بودند(جان لاك،  انیو متول نیمردم از د

 جـادیبـر اروپـا منجـر بـه ا سایرا که به طور مشخص در دوران زعامت کل یو عوامل علل

  تساهل شد عبارتند از:  شهیاند

 دیـورود احکـام و عقا جـهیو در نت لیـنشـده انج فیـبه متن تحر سایکل ی.عدم دسترس1

 یو مبـان یاز فقه حکـومت تیحی.کمبود مس2. ینید تیحیو خلاف عقل و علم در مس یخراف

.اصـرار 3بـر مـردم.  سـایکل تیـو حاکم طرهیبه رغـم سـ ،یمستقل و کاف یاجتماع ،ياقتصاد

در برابر گسـترش روز  یحیمخدوش از متون مس هايمطلق برداشت تیبر حج سایارباب کل

و  ازهایدر برآوردن آن ن سایو کل نید یجامعه و ناتوان يازهاین شیافزون علوم و فنون و افزا

و سـلب  سـای.استبداد حاکمان کل4. یو علوم تجرب تیحیمس نید نیتعارض ب جادیا جهیدر نت

 شیتفتـ هـايدر دادگـاه تـوانیرا مـ آناز مردم که نمونه بارز  یمشروع و انسان يهايآزاد

  .  دید دیعقا

چنـد  یدر آن سامان ط سایکل ینیحکومت د هیعل یعموم امیعوامل موجب شد تا ق نیا

 شانو قلمرو حکومت دیانجام سایکل تیو به کاهش نفوذ و قدرت حاکم ردیمرحله شکل گ

 نیـگونـاگون در ا اتیـمناسـب طـرح نظر نـهیزم ییمعابد ختم شد و از سو درهاي پشت به

 نیـد ییجدا هینظر توانیجمله م نی. از ادیبخش رعتس ینیتساهل د انیشد که به جر نهیزم

او  يها)، اصالت انسان و خواستهسمیبرالیو شرط (ل دیق یب ي)، آزادسمی(سکولار استیاز س

جـو نشـأت  نیـرا معلـول ا ینـید ییگراکثرت یو حت ییگرا)، اصالت علم و علمسمی(اومان

  او به شمار آورد.  تیو حاکم سایگرفته از انزجار مردم و دانشمندان از اقتدار کل
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 زیآممسـالمت یسـتیتساهل در غرب بـا هـدف همز هیگفته، نظر شیبه موارد پ تیعنا با

گونـاگون و  يهاو فرقـه انیـو احتـرام نهـادن بـه تمـام اد گریکدیمذاهب مختلف با  روانیپ

ــان از ســو تیرســم ــه آن  ییاز اســتبداد و خــودرأ ییمــذاهب و رهــا ریســا روانیــپ يدادن ب

خرافات  لیعقل و مبارزه با تحم يهابا داده ییآوا مه تیمذهب و در نها یاسیس تیحاکم

و ارشـاد جاهـل،  میشکل گرفت. در جهان اسلام از آنجـا کـه منطـق اسـلام، تعلـ نیبه نام د

اقناع مخالف است، سـازش و سـکوت  يفاسق و اقامه برهان و استدلال برا تیو هدا بیتأد

بـر مـدار  یاسلام ينبوده و مدارا رفتهیپذ يبه منافع زودگذر ماد یابیدست يدر برابر باطل برا

رو  نیـ. از ازنـدیدور م یمسلمانان و جامعه اسلام یو مصالح واقع ییگراخالص حق هیتوص

ها و همه گفتگوهـا و مسـالمت یعنیاست.  »تیهدا«و با مقوله تساهل در اسلام همراه و همس

 نیجمـع بـ ونخواهـد داشـت  یگـاهیها، معطوف به حق گشـته و باطـل جاخشونت یحت ای

-5: 1381 ،ی؛ اسـلام72-43: 1389(برزگـر،  گـرددیمـ یلغو تلق يامر ياعتقادیاعتقاد و ب

  ).19: 1382؛ روزبه، 10

مطرح  یعموم يهاسیاستاز  یمختلف فیتاکنون تعار ؛یعموم ياستگذاریس فی. تعر2

از  يامتشـکل از مجموعـه یعمـوم يهاسیاسـتاز آنهـا عبـارت اسـت از:  يشده که تعداد

آنهـا اعمـال  نـدگانیتوسـط نما ایـتوسـط دولـت  ماًیمسـتق ایـاست کـه  یدولت يعملکردها

.). Brickland Thomes A, 1999. P. 21(گـذاردیمـ تـأثیرعامـه  یو بـر زنـدگ شـودیمـ

دولـت اطلـاق  ایـشـخص، گـروه و  يشـنهادیاز اقـدامات پ يابـه مجموعـه یعموم استیس

مواجـه  ییهافرصـت ایـبا مشـکلات و موانـع  ییایقلمرو جغراف کیکه در محدوده  شودیم

 اقاطلـ یعمـوم يهاآگاهانـه سـازمان اتیـاز عمل يابه مجموعه یعموم يهاسیاستاست. 

: 1385زادگـان،  فیو شـر ی(الـوان شـوندیاجرا م نیمع یبه اهداف یابیدست يکه برا شودیم

2-5.(  

 یتر است؛ خـط مشـتر و مناسبجامع نهیزم نیآندرسون در ا فیکه تعر رسدینظر م به

 يامجموعه ایفرد  کی لهیاز اقدامات نسبتا ثابت و هدفمنداست که به وس يامجموعه انگریب

بر آنچه  یخط مش نی. بنابراشودیدغدغه دنبال م ایمسئله  کیپرداختن به  يبرا گرانیاز باز

 ایـداده  شـنهادیمتمرکز است؛ نه آنچـه صـرفا پ دهد،یانجام م یدولت در عمل به طور واقع

از اقـدامات  يابـه مجموعـه یعمـوم يهـایخـط مشـ فیتعر نیقصد انجام آن را دارد. با ا

انجـام  یمعضـل عمـوم کیحل  يد برادولت اشاره دارد که به صورت نسبتاً ثابت و هدفمن

  ).12: 1388فرد،  یی(دانا شودیم




