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چكیده

این مقاله به بررسی «تساهل و تسامحِ» اسالممی و مقایسالۀ آن بالا «تالولران » در مسالیحیت جدیالد مالیپالردازد .اندیشالۀ
تولران (تساهل و مدارا)ی مسیحی ،با رویکرد کنونی خود به قالرن االانهدهو و هدالالدهو مالیمدی بالاز مالیگالردد و زادۀ
تحوّالتِ نهضتِ اصمح دینی است؛ پ از دولتی کردنِ مسیحیت به وسیلۀ کُنستانین و بر پایی دادگاههای تدتیشِ عقایالد
و سختگیری بر منتقدان و کشتن بسیاری از رواندکران .لذا ازاینرو ،تساهلِ مسیحی در این مدهوم «بر دین» اسالت ،ناله
« در دین»؛ یعنی خارج از حوزۀ مسیحیت بوده و زادۀ ضرورتِ اجتمالاعی و سیاسالی اسالت .در مقابالل ،اندیشالالۀ تسالاهل و
مدارای اسممی ،ریشه در قرآن ،سنّت و احالادیث امامان معصوم دارد و اکثر مکاتبِ اسممی ،باله تسالاهل و تسالامح بالا
تدسیری متداوت از تولران غربی معتقد هستند ،یا کلیات آن را باور دارند .این مقالۀ ،درصددِ رسیدن به این واقعیت اسالت
که خاستگاه و وجوهِ تساهل در اسمم ،نسبت به تولران مسیحی ،تداوتهایی اساسی دارد و مقولۀ تساهل و تسالامح ،ناله
بر دین(عَرَضی) ،بلکه در دین(ذاتی دین) تدسیر میاود.
کلیدواژهها :اسمم ،خاستگاهِ تساهل و تسامح ،تولران

مسیحی.
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مقدمه

«تساهل» و«تسامح» به مدهوم مدارا ،همهیستی مسالمتآمیه و تحمّل عقاید و رفتار مخالف(فرزاناله ،)34 ،از آمالوزههالای
ادیانِ وحیانی از جمله اسمم میبااد(لطدی ،1911 ،ص  .)39به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،این مدهوم قابالل تعمالیو
به حوزههای غیردینی از قبیل سیاست ،اجتماع ،اخمق ،اقتصاد و ...است(زهره وند ،1934 ،ص  .)1در اسمم ،اکثر مکاتالب
فکری ،فقهی و کممی اسمم به تساهل و تسامح معتقد هستند ،یا اینکه به کلیات آن باور دارنالد(سیدحسالین ،1919 ،ص

)31؛ آن هو با استناد به نصوص قرآنی ،حدیثی و روایی بهرگالان کاله مصالادیک فکالری ،قالولی و عملالی ،آن را تأییالد
میکند(اجاع کیهانی .)1911 ،این مقبولیتِ تساهل و تسالامح ،برخاسالته از نالوعِ نگالر

و مالنهر فکالری بیشالتر فالرق

اسممی است(هید ،1919 ،ص )90؛ زیرا چنانکه گلدزیهر( ،1911ص  .)33بیان مالیکنالد« :در اسالمم هالر جریالان فکالری،
خواهان آن است که عقاید خود را با قرآن تطبیک دهد و در پی آن است که هر طور اده ،سندی برای حقانیت خالود
از اسمم اَخذ کند .اینگونه تساهل و تسامح و پایبندی به آن از جانب برخی از فالرق اسالممی ،دور از انتظالار نیسالت؛
زیرا همۀ آسانگیریها و اجازهها از جانب دین و االخ ِ حضالرت رسالو  اسالت کاله فرمالود« :دینالی راسالتین و
متساهل آوردهام»(بخاری ،1340 ،ص .)1030
در کتاب مقدس آمده است« :کسی که محبّت و گذات نمیکند ،خدا را نمیاناسد؛ زیرا خدا ،محبّالت و گذاالت
است و محبّت و گذاتِ خدا بر ما ظاهر اده است»(رسالۀیوحنا ،1311 ،باب چهارم آیه  .)3این مدهالوم ،در جالوهرۀ تمالامی
ادیان سماوی یافت میاود که غایت آن ،هدایت بشر به سرچشمۀ حقیقت و وحدانیّت اسالت .امّالا در نظالر متدکّالران
مسیحی ،پ

از قرن اانهدهو ،حدودِ تساهل را بعضاً منافع فردی یا اجتماعی ،قراردادها یا هنجارهالای اجتمالاعی یالا

طبیعی ،حقوق بشر و به طور کلّی ،محوریت انسان و حقوق طبیعی او مشخ

مالیکنالد .از دیالدگاه اینالان ،تسالاهل،

نوعی عقمنیت و حاصل کشمکشهای دینی اسالت و باله حالدّ و مالرزی بالرای حالک و باطالل و ارز
نمیانجامد ،یا دست کو حک را قابل دست یافتن نمییابد .در دین اسمم ،حک از ناحک و ارز

و ضالد ارز

و از ضدارز  ،تمالایه

برجستهای دارند و تساهل به معنای احترام و تحمّل عقاید دیگران ،در عین اعتقادِ استوار به باورها و عقایالد خویشالتن
است(سدیدگر ،1931 ،ص .)10
تساهل و تسامح ،در جوهرۀ دین اسمم با عنوان اریعتِ «سهله و سمحه» وجود دارد و از منظالر قرآنالی و سالنّت
نبوی با نام «مدارا و قاطعیت» به طور مدصّل ،موردِ مدّاقه و بررسی قرار گرفته است(لطدی ،1911 ،ص  .)11ولی پیالدایشِ
تسامح یا تولران

در مسیحیت کنونی به بیش از سیصد سا قبل بر میگردد کاله بالرای اولالین بالار در رسالالهای بالا

عنوان مكتوبی در باب تساهل و مدارا از سوی جان الک( ،1911ص  .)11انگلیسی مطالرح االد .الک در ایالن رسالاله ،باله
طرح گستردۀ این مدهوم پرداخت و با بیان این معنی که دولت و کلیسا و افالراد ،نبایالد در کارهالای یکالدیگر مداخلاله

کنند ،مدهومی مندی از تساهل و مدارا ارائه دارد(لطدی ،1911 ،ص  .)11در قرن نوزدهو ،تسالاهل(تولران ) توسال جالان
استوارت بس و گستر دو چندان یافت و بر حوزههای کارکردی آن افهوده اد و سرانجام ،به نوعی نسالبی گرایالی
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انجامید(آقاجانی ،1911 ،ص  .)10از یکی دو دهۀ قبل تاکنون ،حجو انبوهی از مقاالت و کتب ،به نگار
طور تطبیقی ،تساهل و تسامح اسممی را با تولران

در آمده که باله

و پلورالیسو غربالی سالنجیده ،زوایالای اخالتم و االباهتهالا را

بررسی کردهاند(فرزانه ،1934 ،مقدمه).
تمایه این تحقیک با سایر پژوهشهای انجام یافته ،این است که آثار و پایاننامههای به نگار

درآمده ،به مقولالۀ

تساهل و تسامح به صورت محدود و معدود اااره میکنند .چه بسا پژوهشهای انجام گرفته از منظر فقهی ،قرآنالی و
با تمرکه بر اریعتِ «سهله و سمحه» ،موضوع مذکور را بررسی کردهاند .امّالا هالد ِ مقالالۀ حاضالر ،بررسالی خاسالتگاهِ
پیدایش اندیشۀ تساهل و تسامح در دین اسمم و آموزههای وحیانی است و همهمالان ،خاسالتگاهِ تالولران

مسالیحیت

جدید را بیان نموده ،با مقایسۀ آنها ،تداوتهای هریک را بر امرده است .این پژوهش ،با رهیافتی توصیدی ال تحلیلالی
و با بهرهگیری از رو

کتابخانهای و اسنادی ،در صدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:

 .1خاستگاهِ تساهل و تسامح در مبانی فکری و عملی اسمم چیست؟
 .3حدود و وجوهِ تساهل و تسامح در اسمم ،چگونه و تا کجاست؟
 .9خاستگاه و وجوهِ تولران (تساهل و تسامح) در مسیحیت چیست؟
 .0تداوت و تمایه تساهل اسممی با تولران

مسیحی در چیست؟

مفهومشناسی بحث
الف :معنی لغوی و اصطالحی تساهل و تسامح در اسالم:

اهل لغت ،تسامح را که از بابِ تداعل است ،به تساهل که به معنی آسانگیری ،معنا کردهانالد .در فرهنال

ِ لسـا العـرب

ذیل واژۀ «تسامح» مادۀ «سَمُح» آمده است :السَّماح و السَّماحه؛ یعنی اهلِ گذات(ابوخلیل ،1913 ،ص  .)91اهلِ لغالت ،اتّدالاق
نظر دارند که تسامح ،مراد ِ تساهل است و به معنای مدارا ،چشو پوای و سهل انگاری است(حسینی ،1911 ،ص .)1
تسامح و تساهل ،در اصطمح به معنای عدمِ مداخله و ممانعت یا اجازه دادن از روی قصد و آگالاهی ،باله اعمالا و
عقایدی است که مورد پذیر

و پسند اخ

نبااد ،امّا بهرگوارانه با آنها میسازد ،بدون اینکه از عقایالد و باورهالای

خود بگذرد(فرزانهپور و بخشایشی ،1934 ،ص  .)91آقاجانی قنّاد ،در تعریدی مشابه و با عباراتی دقیکتر ،اصطمحِ تسالاهل و
تسامح را به دو معنی به کار میبرد« :الف :آزادی مخالف عقیدتی و سیاسی در اظهالار عقیالده؛ ب :پرهیاله از خشالونت
غیر قانونی دربارۀ خطاکار و اقدام به عدو اغماض در حدّ ممکن»(آقاجانی ،1911 ،ص .)10
ب :معنی لغوی و اصطالحی تساهل و تسامح در مسیحیت

تساهل و تسامح یا تولران  ،به «عملی عمدی گدته میاود ،برای پذیر

یا اجازه دادن به چیهی که اخصالاً قبالو

ندارد و در موقعیتی بااد که بتواند نپذیرد یا اجازه ندهد» این اصطمح ،همچنین در معنای «تحمّل و تالاب آوردن» ،یالا
«پشتیبانی ،حمایت یا نگهدااتن» (اندیشۀ متداوت) هو تعریف اده است(سادا ،1911 ،ص .)113
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قدیمیترین تعریدی که از تولران

در دنیای مسیحی به عمل آمده است ،از واژهنامۀ «فالوروتییالر»( )Furetiereدر

سا  1131میمدی است« :تولران  ،چیهی را تحمّل کردن ،اِکوه نکردن از آن ،کیدر ندادن است .بایالد نسالبت باله
خطاهای کسانی که با آنها زندگی میکنیو ،تساهل ورزیو» .معاد یونانی این مدهالوم ،هوپوموناله ،)Hupomone( ،باله
معنی بردباری است(سادا ،1911 ،ص 11ال.)11
در فرهن

«وبستر» در مدهوماناسیِ تولران

آمده است :ظرفیالتِ درد یالا سالختی ،اسالتقامت؛ همالدردی یالا

تسلیت برای باورها یا رفتارهایی که با خوداان متداوت است یا با آن مخالف هستند :عمل پالذیر

چیالهی؛ تحمالل؛

توانایی یا تمایل به تحمل وجود نظرات و رفتارهایی که با آن مخالف نیست یا مخالف است(هید ،1919 ،ص .)90
تولران

در اصطمح به معنی برتافتن (تحمّل) ،چیهی است که از نظر عقاید ،رفتار ،اخمق یالا دیگالر ممحظالات،

ناپذیرفتنی مینماید .همچنین ،به معنی تحمّل اقلیتهای اعتقادی ،نظری و دینی است از جانب دیگالر جماعتهالای
اجتماعی ،سیاسی و دینی .تولران

یا رواداری گذاته از معنی سالنّتی باله معنالای تحمّالل «غیالر» (بیگاناله) و محتالرم

امردن دگراندیشی است(سدیدگر ،1931 ،ص .)10
با توجّه به تعاریف باال ،تساهل یا تولران  ،وقتی قابل تصور است که:
 .1جامعهای با تنوّعِ عقیدتی و رفتاری وجود دااته بااد؛
 .3تساهل به عنوان ابهاری برای همهیستی مسالمتآمیه از جانبِ همگان رعایت اود؛
 .9در عینِ آگاهی و با حدظ باورهای خود با یکدیگر ،تساهل و تسامح نماییو؛
 .0قدرت و توانایی بر تساهل و تسامح؛ بدین معنی که مدارای عاجهانه و از روی ناچاری ،تسامح و تساهل نامیده نمیاود.
خمصه آنکه ،در جامعهای که تداوت ،چند رنگی عقیدتی ،قومی ،رفتاری ،اقتصالادی ،اجتمالاعی و ...وجالود دارد ،بالرای
رسیدن به همهیستی مسالمت آمیه و پیشرفت جامعه و دوری از اختم  ،باید تساهل یا تالولران

را پالذیرفت ،گرچاله

موردپسند و پذیر ِ ما نبااند(فرزانهپور و بخشایشی ،1934 ،ص 04ال.)91
الف :تساهل و تسامح در اسالم

برای بررسی خاستگاه و مقبولیت یا عدم مقبولیت «تساهل و تسامح» در اسمم ،باید باله قالرآن کالریو و روایالات پیالامبر و

امامان ،به عنوان مهوترین منبعِ أخذِ احکام عملی و اعتقادی مسلمانان ،رجوع کرد .اهید مطهری در اینباره میگوید:
اسالم ،اصلِ تساهل و تسامح را به معنای درست و دقیق آ میپذيرد و میتوا آ را از آيات و روايـات اسـتنبا

کرد و در اين شريعت ،به حكم اينکه «سهله» است تكالیف دست و پاگیر و شاق و حرج آمیز وضع نشده اسـت .و
به حكم اينکه «سمحه»( ،باگذشت) است ،هرجا که انجام تكلیفی توأم با مضیقه و در تنگنا واقع شد  ،باشـد ،آ
تكلیف ،ملغی میشود»(مطهری ،1911 ،ج  ،3ص .)301

با مراجعه به قرآن کریو و بررسی آیات قرآنی به این نتیجه رسیدیو که دو واژۀ «تساهل و تسامح» به صراحت نیامالده
است ،امّا میتوان واژگانی را یافت که به نوعی بیانگر معنا و مدهوم تساهل و تسامح بااند .از جمله:
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ال اخالق پسنديده(خُلقِ عَظیم) :خداوند پیامبر اسمم را به اخمق پسندیده و افعالا حمیالده توصالیف مالیکنالد ،چنانکاله
میفرماید« :وَإِنَّکَ لَعَلَى خُلُکٍ عَظِیوٍ»(قلو)0 :؛ توصیف پیامبر اکرم به خُلک پسندیده ،الزمها

این است کاله بالا

مردم با تساهل و تسامح رفتار نموده ،از خطا و زلل آنان درگذرد(خالد ،1934 ،ص .)31
ال سخن نیكو(قول حَسن و قول معروف) :خداوند در قرآن کریو ،امر میکند که بالا مالردم باله زیبالایی و نیکالویی سالخن
بگوییو« :وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»(بقالره )19 :و همچنین ،در آیات  1و  1سورۀ نساء ،به مسلمانان توصیه میکند کاله بالا
افراد ناتوان و خویشانِ مستمند به اایستگی سخن بگوییو .چنانکه میفرمایالد« :وَقُولُالوا لَهُالوْ قَوْلًالا مَعْرُوفًالا»(نسالاء:

1و .)1روان است که قو حسن و قو معرو  ،بدون تسامح و تسالاهل یالا همالان گذاالت و اغمالاض ممکالن
نمیاود(الهحیلی ،1911 ،ص .)104
ال به نرمی سخن گفتن(قولِ لیّن) :قرآن کریو رازِ جمع االدنِ مالردم پیرامالونِ رسالو اکالرم را همالان خالوی نالرم و
تساهلی ایشان بیان میکند ،چنانکه میفرماید« :فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظََ الََْلْي ِ لَافْضَويوا
َاتيَِْْضِلْ لَهُيمْ و ََِياوِرْفُمْ فِيَ الْيفَمْلِ فَيزِمَا َََْمْيتَ فََْوَكَّيلْ َْلَي اللَّيهِ ِنَّ اللَّيهَ ُُِِي
مِنْ حَوْلِكَ فَياُُْْ َْينْهُمْ و ْ
الْمَُْوَكِّلِظنَ»؛(آ عمران )113 :پ

به (برکت) الهی ،با آنان نرمخو و (پر مهر) ادی و اگر تندخو و سخت د بالودی،

قطعاً از پیرامون تو پراکنده میادند .پ

از آنان در گذر و بر ایشان آمرز

بخواه»(نیکهاد ،1911 ،ص .)1

ال گذشت و اغماض(صَفح و عفو) :خداوند در آیاتی چند ،به رسو اکرم امر میکند کاله از خطالای مالردم در گالذرد و
آسانگیری نماید .چنانکه میفرماید« :خُذِ الْعَدْوَ»(اعرا  .)133 :و در تنظیو رفتار تساهلی پیامبر با اهل کتالاب ،فرمالان
میدهد که از نسبت به ایشان گذات و چشو پوای کند تا فرمان خدا ،در خواهد رسید ،چنانکه میفرمایالد(بقالره:

« :)143فَاعْدُوا وَاصْدَحُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ»(خالد ،1934 ،ص .)31
ال رحمت شاملۀ خداوند :خداوند در آیاتی از قرآن کریو ،به رحمت ااملۀ خویش اااره میکند ،رحمتی که همگالان را از
کافر و مسلمان تا مؤمن و گناهکار و حتّی جمادات و حیوانات ،فرامیگیرد ال چنانکه میفرماید« :وَرَحْمَتِالی و َِسالعَتْ
کُلَّ اَیْءٍ»(اعرا  .)111 :الزمۀ چنین رحمتی این است که خداوند به مخلوقات خویش با تساهل و تسالامح بنگالرد.
یا به دیگر سخن ،غدران و رحمت الهی بر جنبههای قهری خداوند برتالری دارد .همچنالین ،ناامیالدان از رحمالت
الهی را به عذابی سخت وعده میفرماید« :أُولَئِکَ یَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِی وَأُولَئِکَ لَهُوْ عَذَابٌ أَلِالیوٌ»(عنکبالوت .)33 :پیالام
این آیه این است که خداوند به بندگان خویش نظری تساهلی و تسامحی دارد و کسی را که از رحمالتِ او ناامیالد
اود ،به عذابی سخت گرفتار خواهد کرد(احمدیان ،1910 ،ص .)144
ال بحث به شیوۀ نیكو(موعظۀ حسنه و مجادلۀ احسن) :قرآن کریو برای تبلیغی مؤثر و کارآمد ،توصیه میکند کاله همیشاله
با حکمت و زیبایی ،سخن بگوییو .اگر مجالی جه مجادله ندااتیو ،باید به ایوهای احسالن و نیکالو ،جالد کنالیو.
چنانکه در آیۀ  131سورۀ نحل میفرماید« :ادْعُ ِلَ تَبِظلِ رَبِّكَ بِالِِْكْمَةِ وَالْمَوِْْظَةِ الَِْسَنَةِ وَجَيادِلْهُمْ بِيالََِّْ فِيََ
أَحْسَنُ ِنَّ رَبَّكَ فُوَ أَْْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ َْنْ تَبِظلِهِ وَفُوَ أَْْلَمُ بِالْمُهَْْدُِنَ»؛ با حکمت و انالدرز نیکالو باله راه پروردگالارت
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دعوت کن و با آنان ،به ایوهای که نیکوتر است مجادله نمای .در حقیقت پروردگار تو به (حا ) کسالی کاله از راه
او منحر اد ،داناتر ،و او به حا راه یافتگان نیه داناتر است(الهحیلی ،1911 ،ص .)101
ال آسا

گیری در احكام اسالم(يُسر نه عُسر) :دین اسمم در احکام خود ،بنا بر آسانگیری و سهل مداری دارد تا به رنالر

افکندن مؤمنان .به همین دلیل ،بسیاری از احکام کلّی را با بیان تبصرههالایی مقیّالد کالرده و از عمومیالت خالارج
میکند(تقیید مطلک) ،تا بدین ایوه با تساهل و تسامح یا همان آسانگیری با مسلمانان تعامل نمایالد .چنانکاله در
احکام روزه ،نماز ،و ...مشاهده میکنیو .خداوند میفرماید « :یُرِیدُ اللَّهُ بِکُوُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُالوُ الْع ُْسالرَ»(بقالره)111 :؛
خداوند آسایش اما را خواهان است و نمیخواهد اما در زحمت افتید .همچنین میفرماید « :وَمَالا جَعَاللَ عَلَالیْکُوْ
فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛ خداوند برای اما در دین ،سختی قرار نداد(خالد ،1934 ،ص .)144
ال آماده سازی پیامبر برای گزينشِ راهی آسا

 :خداوند متعا در قالرآن کالریو ،باله رسالو خالود مالیفرمایالد« :وَنُی َِّسالرُکَ

لِلْیُسْرَى»(اعلی)1 :؛ ما تو را برای اریعتی ساده و آسان آماده میسازیو» عممه طباطبائی در این زمینه مالیفرمایالد:
«در این جمله ،کلمه «یسرى» صدتى است که در جاى موصو محذو خود نشسته ،تقالدیر کالمم «و نیسالرک
للطلَُة الیسرى» است .مىفرماید :ما تو را آن چنان رهنمون مىاویو که همواره ،آسانترین راه را اتّخاذ کنالى».
همچنین ،خداوند در تسهیل و آسانسازی ،ارادۀ خویش را آسانسازی امور ،بیان میکند(نساء« .)31 :یُرِیالدُ اللَّالهُ أَنْ
یُخَدِّفَ عَنْکُوْ»(طباطبائی ،1934 ،ج  ،34ص .)001
با بررسی آیاتِ قرآنی فوق ،به این نتیجه میرسیو ،گرچه تساهل و تسامح در قرآن کریو ،بیان نشالده اسالت ،امّالا
میتوان به زیر مجموعهها و مداهیو متردا آن دست یافت که به نوعی ،گویای ااعارِ قرآن باله قبالو برخالی از
وجوهِ تساهل و تسامح یا همان مدارا با مردم است .این امر بیالانگر ایالن مهالو اسالت کاله قالرآن ،در امالر تبلیالو و
رسالت ،در عین پایبندی به اصو خود ،بنا بر تساهل و تسامح دارد .همچنین ،احکام کلّی اسمم در همه جالا باله
نوعی ،با آسانی و تساهل ،مقیّد ادهاند .چنانکه در روزه ،نماز ،حر ،جهاد و ...تخدیالفهالایی قالرار داده اسالت کاله
بیانگر دیدگاه تساهلی اسمم در عمل به احکام مقرّر است(مطهری ،1911 ،ج  ،3ص .)301
افهون بر قرآن ،در احادیث رسو اکرم و روایاتِ امامان معصوم نیه به عنوان دومالین منبالع أخالذِ
احکام اسممی ،میتوان به واژگانِ «تسامح ،مسالامحه ،تسالاهل ،رِفالک ،مالدارا ،لالین و مصالانعه» دسالت
یافت(پیلتن ،1934 ،ص  )31از جمله:
ـ مُدارا و تعامل :مُدارا و تعامل ،یکی از اصو مهو در تبلیو رسالت است .مدارا و تساهل با مالردم ،باله عنالوانِ
ُعاِيلَ
دستوری از جانب خدا به رسوالن الهی ابمغ اده است .چنانکاله پیالامبر اکالرم میفرمایالد« :اِفّيا م ِ
أالفبظِاء اُمِلفا بِمُداراۀِ النّاسِ كَما اُمِلفا بِفداءِ الضَلائِضِ» ما گروه پیامبران ،همان طور که به انجام واجبالات امالر

ادهایو ،به مدارا با مردم نیه امر ادهایو(مجلسی1049 ،ق ،ج  ،11ص  .)19امام جعدر صادق در تدسالیر آیالۀ:
«وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»(بقره )19 :میفرماید« :قولوا لِلنّاسِ كُلِّهِم حُسناً مؤمِنهم و مُخالضِهم»؛ با مردم باله نیکالی
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سخن بگویید ،چه مخالدین .»...در روایتی از پیامبر اکرم آمده است« :أَمِلتُ بِمُيداراۀِ النّياسِ كَميا أُميلتُ
بْبلظغِ اللّتالةِ»(نهرالدصاحه ،1913 ،ص)114؛ همانگونه که به تبلیو رسالت مأمور ادم به مدارا بالا مالردم نیاله
مأمور ادم .در این روایات ،مدارای با مردم ،همانند تبلیو رسالت ،مأموریت اصلی پیامبراکرم قلمالداد االده
است که بیانگر اهمیت بسیار زیاد آن است(محمّدی ،1911 ،ص .)11
ال آسا

گیری نه سختگیری(سهله و سمحه) :دین اسمم ،چنانکه از آیات قرآنی هالو مشالهود اسالت ،دینالی آسالانگیالر

است .ازاینرو ،حضرت رسو  ،خود را اخصی آسانگیر و متساهل معرفی کالرده ،مالیفرمایالد« :إنَّ اهللَ عالهّ و
جَلّ لویَبعَثنی معنِّداً ولکن بَعَثَنی مّعلّماً و میسِّراً»(مسند حنبل ،1313 ،ج  ،1ص )13؛ خداوند مرا مبعوث نکرد کاله بالا زور
با مردم رفتار کنو ،بلکه برانگیخت تا معلّو و آسانگیر برای آنها بااو .در روایتی دیگر ،آمده است که جبرئیالل باله
نهد پیامبر آمد ،به او گدت« :ای محمد! پروردگارت به تو سمم میرسالاند و مالیفرمایالد :بالا مالردم مالن مالدارا
کالالن»(کلینالی ،1911 ،ج ،0ص .)910همچنالالین ،مالالیفرمایالالد« :لَييم ُُلتييلن اللّيهُ بِاللفبافظيةِ و لكيين بَعثني بِالِنظضيةِ
السَّمِة»(عالاملی1039 ،ق ،ج ،3ص « .)141بُعثتُ بالَِنظضِةِ السَّمِة أو السَّهلَةِ و مَن خَاَلَُ تُنََّْ فَلَظسَ مِنّيَ» مالن بالا
دین سهل و آسان برگهیده ادهام .هر ک
علی ،در سدار

با سنّت من مخالف بااد ،از من نیسالت(بخالاری 1340 ،م .)1030 ،امالام

به استانداران خویش میفرماید:

از خداوند در انجام آ چه که در نظر داری ياری بخواه و سختگیری را با آمیزهای از نرمش توأم ساز .هـر
جا که مدارا و رفق مناسبتر است ،مدارا پیشهساز و زمانی به سختگیری بپرداز که راهی جـز آ نباشـد.
نسبت به مردم ،بالهای تواضع را فرود آور و فروتن باش و با مردم در توجه و نگاه و اشـاره بـه تسـاوی
رفتار کن(نهر البمغه ،1914 ،نامه .)01

پیامبر اکرم ،وقتی معاذبن جبل را به عنوان والی خود به یمن اعهام کالرد ،ضالمن سالدار هالای خالود باله او،
فرمود« :علیک بالرّفک و العدو فی غیر ترک الحکّ»(بخاری ،1340 ،ح )1333؛ بر تو باد که بالا مالردم مالدارا کنالی و تالا
ُعسالر ،ب َِّشالر و
آنجا که حقّی ضایع نشود آنها را مورد عدو قالرار دهالی .یالا باله او دسالتور داده اسالت« :ی َّسالر و الت ِّ
التُندِّر»(سدیدگر ،1931 ،ص )113؛ آسانگیر با

و سخت نگیری نکن ،بشارت ده و بدبینی ایجاد نکن.

ال رِفـق :در جالای دیگالر آن حضالرت فرمالود« :مَين اْطيا َ حَظيهُ مِينَ اللِّفي ِ أُْيِِ َ حَظيهُ مِينَ خَظيلِ اليدّفظا و
اَآلخلۀ»(فهجالضصاحة ،9731 ،ص )415؛ به هر ک

که بهرها

است از ممیمت عنایت اده است ،بهالرها

از خیالر

دنیا و آخرت داده اده است .امیر مؤمنان علی دربارۀ سیرۀ عملی حضرت پیامبر فرموده است« :کالان دائمالاً،
سَهلُ الخُلکِ ،لیّنُ الجّانبِ ،لَی َ بِغَظَّ و ال غَیظٍ»(ابنسالعد1041 ،ق ،ج  ،1ص )303؛ پیامبر خوارو و خو خالوی و
نرم بود ،خشن و درات خوی نبود .همچنین ،در روایتی دیگر از پیامبر اکرم آمده است« :رِفک و مُدارا ،مَیمنالت

دارد و سختگیری ،اوم و نح است»(کلینی ،1911 ،ج  ،0ص .)913
ال لَین :امام علی میفرمایند « :فاستَعن باهللِ عَلَی ما أهَمَّک و اَخلِ ِ الشَّدۀ بغیعالثٍ مالن اللّالین و اَرفُالک مالا کَالان
الرفکُ اَرفَکَ و اعتَهِم بالشَدۀِ حظنَ التُِنَِِ غَنكَ اِالّ الشَّدۀ»(نهرالبمغاله ،ن )3؛ پ

در مشکمت از خدا یاری جالوی و
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درات خویی را با اندک نرمی بیامیه ،در آنجا که مدارا کن ،بهتر است ،مدارا کردن و در جایی که جه بالا دراالتی
کار انجام نگیرد ،دراتی کن.
در جمع بندی ،مطالب فوق ،میتوان گدت :تساهل و تسامح و مترادفالات آنهالا در قالرآن ،حالدیث و روایالات از
منظر اهل تشیّع و اهل سنّت به دو معنی به کار رفته است :نخست به معنی سهولت و سماحت که ذاتیِ االرع
مقدّس اسمم بوده و از آن به «ندی حرج از دین» تعبیر میاود .دیگالری ،تسالاهل و تسالامح ،باله عنالوان یالک
فضیل ت اخمقی و تعامل با مردم که جایگاه ارزای آن در فرهن

اسممی مورد اتّداق همگان است؛ یعنی هو

از منظر درون دینی اسمم ،قابل دفاع است و هو در تعامل با سایر ادیان و مکاتبِ خارج از اسمم(منظر بالرون
دینی) دست یافتنی است(فرزانهپور و بخشایشی ،1934 ،ص .)01
وجوه و حدودِ تساهل و تسامح در اسالم

چنانکه از آیات و روایات مربوط به دست میآید ،تساهل و تسامح در اسمم ذاتی آن و با همۀ ادیان و فِالرق اسالت تالا
جایی که اصو مسلّو اسمم را زیر سؤا نبرد .این وسعت نظر ،نهتنها در مواجاله بالا ادیالان و مکاتالب غیالر اسالممی،
صادق است ،بلکه همۀ مکاتب و فِرق اسممی به تساهل و تسامح باور دارند ،یالا کلیالات آن را مالیپذیرنالد(سیدحسالین،

 ،1919ص  .)31تسامح و تساهل و حدود و وجوه آن در اسالمم ،در دو حالوزه ،قابالل بحالث و بررسالی اسالت .1 :حالوزۀ
بروندینی؛  .3حوزۀ دروندینی.
 .1حوزۀ برو

دينی :منظور ،رفتارِ مداراگونه و تساهلی مسلمانان با ادیان و مکاتب غیراسممی است .در این حالوزه،

دین اسمم در عین پایبندی به اصالو ِ مساللّو خالود ،از درِ همهیسالتی مسالالمتآمیاله و دور از تالنش و اخالتم وارد
میاود .چنانکه دکتر عبدالحسین زرینکوب مینویسد:
قرائن بسیاری حاکی است که نسطوریها (نصارای شرقی) ظهور مسلمین و اعراب را بـه منزلـۀ نجـات از
يوغ کلیسای ملكائی تلقی میکردهاند .حتّی اهل ذمّه در امور اداری و بعضی مناصب حكومت هـم بـا وجـود
کراهت عامه وارد بودهاند .اين تسامح مسلمین ،نهتنها مناظرات دينی و کالمی را در قلمرو اسـالم ممكـن
ساخت ،بلكه سبب عمدهای شد در تعاو اهل کتاب با مسلمین ،در قلمرو اسـالم .اسـالم ،نـه تشـكیالتِ
تفتیش عقايدِ اروپا را به وجود آورد ،نه سیاهچالهای آ را .مسلمین اختالف امّت را ـ مگر در مـواردی کـه
اساس اسالم را تهديد کند ـ غالباً نوعی رحمت تلقی میکردند و مذاهب فقهی با همـین دسـتاويز ،بـدو
تعرّض و تعصّب با مسالمت در کنار هم میزيستند .چنا که مذاهب کالمی نیـز بـرخالف عـالم مسـیحی،
بدو خو ريزیهای تعصبآمیز پديد آمد و حديث «ستفترق امتی » ...نیز که در ايـن مـورد نقـل میشـد،
حاکی از روح تسامح اسالمی در اين مسائل بود(زرین کوب ،1913 ،ص .)114

الزم به یادآوری است این همهیستی مسالمت آمیه ،هیچگاه سبب نگردید که مسلمانان از اصو مسلّو و تغییر ناپالذیر
خود دست بردارند؛ اصولی چون توحید ،نبوّت ،معاد ،امنیت ملی و حدظ کیان اسمم و حدود آن .بالرای نموناله ،وقتالی
مشرکانِ قبیلۀ ثقیف میگدتند :ما ایمان میآوریو ،به ارط آنکه زنا ،ربا و اراب منع نشود و بُت «الربه» ال دستکو تالا
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سه سا ال بر جای بماند .پیامبر اکرم به هیچ وجه تساهل و تسامح نورزیدنالد و در برابالر هالر درخواسالت نامشالروع
آنها ،با آیهای از قرآن ،دربارۀ تحریو زنا ،ربا و اراب پاسخ میدادند؛ یعنی اینگوناله ایمالان و اعتقالادی را کاله «نُالؤْمِنُ
بِبَعْضٍ وَنَکْدُرُ بِبَعْضٍ» بااد ،نپذیرفتند .همچنین باتوجّه به وجود پیروان ادیان ابراهیمی ،در جوامالع اسالممی ،حضالرت
رسو  آنها را بین قبو اسمم ،جهیه یا جن  ،مخیّر گذاات(جعدریان ،1911 ،ج  ،1ص 110ال.)111
.3

حوزۀ درو

دينی :منظور از حوزۀ درون دینی ،این است که اسمم با مکاتب و نحلههای اسممی تالا چاله

اندازه تساهل میورزد؟ در پاسخ به این پرسش ،میتوان گدت :تساهل اسمم ،در حوزۀ درون دینی از دو منظر
قابل بحث است:
الف :از منظر تشريع و احكام فقهی :تسامح و تساهل اسمم در ابتدا ،اینگونه معنا میاود کاله قالانونگالذاری اسالممی،
مدار

بر آسانگیری است .احکام فقهی اسمم به گونهای تشریع ادهاند که خارج از توان انسالان نبااالد .ماننالد

نماز ،حر ،روزه ،زکات و . ...چنانکه انسان در انجام و تأدیۀ احکام فقهی و عمَلی با مشکلی مواجه االود ،همالواره
تخدیفها یا آسانگیریهایی قرار داده اده است که مستنب از روحیۀ تساهلی اسمم است .مانند نمالاز اکسالته
در سدر ،واجب نبودن زکات در صورت به حدّ نصاب نرسیدن ما  ،واجب نبودن روزه در سدر ،یالا بالرای پیالران و
بیماران(خالد ،1934 ،ص .)140
ب :از منظر احكام اعتقادی و اصول ايمانی :همچنانکه اسمم در حوزۀ اعتقادی و اصو ایمانی از منظر برون دینالی ،حاضالر
به پایین آمدن از اصو مسلّو خود نیست ،از منظر درون دینی هو ،هرگه حاضر باله نالرمش یالا حالذ ِ اصالو خالود
نخواهد بود .بر این اساس ،تمامی گروهها و مکاتب اسممی ،مادامی که اعما و اندیشههای ترویجیاان باله ارتالداد
و بدعت گذاری نینجامد ،تساهل و تسامح در حک ایشان قابل قبو است(احمالدیان ،1910 ،ص  .)13از نظرگالاه سیاسالی
اجتماعی ،تساهل تا زمانی جایه است که کیانِ حکومت یا امنیت جامعۀ اسممی تهدید نشود .ازایالنرو ،رهبالر و امالام
امّت اسممی ،تا فضای تساهل و مدارا بااد به سخت گیری و خشونت نمیگراید(آقاجانی ،1911 ،ص 11ال.)31
الزم به یادآوری است که تساهل و تسامح ،حدودی دارد .چنانکه اهید مطهری در این مورد مینویسد:
قرآ  ،هرگز به پیغمبر ،اجازه نمیدهد تا چه رسد به غیر پیامبر ،و آ مصالحه بر اساس خود برنامـه و فكـر ،يعنـی
به اصطالح امروز ايدئولوژی؛يعنی ،تو از بعضی حرفهايت صرف نظر کن ،ما هم از بعضی حرفهايما صرف نظـر
میکنیم .يک دين حق ،محال است اجازه بدهد که با دشمن کنار بیايید ... ،يک مستحب يا مكروه کوچک هم قابـل
مصالحه نیست .يک چیزی که جزء وحی الهی است و لو به عنوا کوچکترين مستحب يا مكروه قابل مصـالحه و
گذشت نیست .بله! امر ديگری است که قابل تصالح و گذشت است و آ با عمل جريـا دارد نـه بـا برنامـههـا و
ايدئولوژی ،و به عنوا يک تاکتیک است؛ مثل اين که در مقام اجرا قرارداد میبنديم که اين کار را فعـالً تـخخیر يـا
جلو بیندازيم .قرآ اين اختیار را از پیامبر نگرفته است»(مطهری ،1911 ،ج  ،11ص .)301

ب :تولرانس (تساهل و تسامح) در مسیحیت

خاستگاهِ پیدایش اندیشۀ تولران

مسیحی متنوّع است و تاریخی پهن دامن دارد .از آنجایی کاله تالولران  ،مدهالومی،
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چند وجهی و در پاسخگوی مقتضیات زمان است و همیشه وجه مخالفِ تالولران

یالا تسالاهل ،کاله عالدمِ تالولران

و

تحمّل ناپذیری است ،زمینهساز نابودی آن را فراهو میآورد .اناخت اندیشۀ تولران  ،منوط به این اسالت کاله حالدود
آن را اناخته ،مواضع آن را ارزیابی کنیو .در واقع تولران  ،موضوعی سهل و ممتنع اسالت؛ یعنالی هالو بسالیار سالاده
است و هو بسیار مشکل؛ زیرا ،اکایت از عدمِ تساهل یا تحمّل ناپذیری ،بدون توجّاله باله الالهامهالای گونالاگونی کاله
به آن معتقد است ،بسیار آسان مینماید و ایجالاد همالاهنگی بالین مقتضالیاتِ گونالاگون اخمقالی ،حقالوقی و

هرک

سیاسی ،که مؤیّد مشروعیتِ تساهل است ،بسیار مشکل است(الک ،1911 ،ص .)33
بیاک ،مسئلۀ تساهل یا تولران

را میتوان در دوران باستانی رصد کرد؛ از زمانی که الزم اد جامعهای

برپا اود ،الزم آمد که عقاید و باورها باهو سازگار اوند ،تا پیوند اجتماعی از هالو نگساللد .گرچاله وُلتِـر تأییالد
میکرد که یونانیان و رومیان ،اهل تساهل بودند ،امّا باید توجّاله دااالت کاله آنالان ،تصالوّر درسالتی از تسالاهل
ندااتند(الک ،1911 ،ص 14ال.)11
تاریخِ تولران

در هالهای از ابهام است؛ یعنی نمیتوان تالاریخی دقیالک بالرای آن یافالت ،امّالا رواالن اسالت کاله

مسیحیان اولیه ،افرادی متساهل بودند .از منظر آنان ،استداده از اجبار و خشونت برای ترغیب مشرکان به بازگشت باله
دین کامم مردود است .اینها چون خود را در برابر امپراطوری روم مورد ظلو و ستو و عدم تساهل میدیدند ،سالخت
گیری دینی را ناروا میدانستند .امّا به تدریر این روند تغییالر کالرد .پال

از گسالتر

مسالیحیت و قالدرت یالافتن آن،

بخصوص هنگامی که کستانتین مسیحیت را دینی دولتی ساخت ،مسیحیان در برابالر مخالالف خالود ،باله طالور قابالل
توجّهی نامتساهل ادند تا جایی که در اواخر قرون وسطی ،به ویژه قرن سیهدهو سالختگیالری و عالدم تسالاهل باله
اصل حاکو بر کلیسا تبدیل اد(سیدحسین ،1919 ،ص10ال.)19
هنگامی که در قرنِ سیهدهو میمدی ،در دادگاههای تدتیش عقاید ،ایالن پرسالش مطالرح االد کاله آیالا بایالد بالا
کژدینان تساهل کرد؟ از واژۀ «تساهل» ،یک معنا استنباط نمیاد .پ

از آنکاله ،کلیسالای االرقی یالا ارتودوکسالی از

کلیسای غربی انشعاب یافت ،با این انشعاب ،عممً جهان مسیحیت به دو بخش تقسیو اد .همچنالین ،بالا اصالمحاتِ
لوتری و کالوینی ،که از مُصلحانِ مذهبی مسیح بودند ،جامعۀ مسالیحیت دچالار آاالدتگی مالذهبی االد و از یگالانگی
مذهبی دور افتاد و کو کو مرتدّانی به نام «پروتستانها» به طور فراگیر در سراسرِ جهان مسیحیت پیدا االدند .گرچاله
پیش از این اصمحات هو ،فرقهها و انشعابهایی در مسیحیت به وجود آمده بود ،امّا در دادگاههای تدتیش عقاید ،باله
ادّت محکوم و سرکوب گردید .در این مقطع ،عمم تنالوع و اخالتم مالذهبی در درونِ خالود جهالانِ مسالیحی ،رخ
میدهد(سادا ،1911 ،ص 11ال.)11
پ

از قدرت گرفتنِ جریانهای اصمح طلبی در اروپا ،کو کو قاعدۀ «یک ااه و یک مذهب» به حااالیه رانالده

اد و به فرمان هانری چهارم ،در سا  1131میمدی ،فرمانِ «نانت» حقوق و آزادیهایی را به پروسالتانهالا بخشالید.
کو کو عدمِ تساهل اجتماعی ،که از جانب کلیسا وضع اده بود ،کالو رنال

و ملغالی االد و در دنیالای غالرب ،اجالازۀ
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زندگی افراد با مذاهب مختلف ،نشو نما یافت و علناً تساهل و تحمّل عقاید طر ِ مخالف در دستور کالارِ حکومالتهالا،
قرار گرفت(سدیدگر ،1931 ،ص .)39
در قرن هددهو ،مناسبات تجاری هلند و انگلستان با جهان خالارج توسالعه یافالت و قشالر اهرنشالین (بالورژوا) ،از
هراس اینکه سختگیری دینی به منافع بازرگانی آسیب نرساند ،زمینه را برای تحمل برخورد عقاید و آرا فالراهو آورد،
و هلند و انگلستان مراکه تولران

اناخته ادند .در هلندگروههای آزاد اندیش ،توانستند وجالود خالود را باله حکومالت

بقبوالنند .همچنین ،طی جن های سی ساله و درگیریهای تلخ و بیثمالر مالذهبی ،معلالوم االد کاله تالنش و نالهاع
مذهبی فایدهای برای دو طر ندارد .این امر موجب گرایش به تسامح طلبی اد .جان الک ،فیلسالو انگلیسالی ،در
اولین رسالۀ خود به مدهوم «تساهل» پرداخت و با بیان این معنی که دولت و کلیسا و افراد نباید در کارهالای یکالدیگر
مداخله کنند ،مدهومی مندی از تسالاهل و مالدارا ارائاله دارد(آقاجالانی ،1911 ،ص  .)10وی از مالدافعان تسالاهل سیاسالی و
مذهبی بود و عقیده داات که دولت نباید کاری به ایمان و اعتقاد مردم دااته بااد .وی مالیگدالت :دیالن ،مسالئلهای
اخصی است و اختمفات مذهبی کمتر از نظو و آرامش مدنی اهمّیت دارد .دفاعیالاتِ الک ،از تسالامح و تسالاهل در
قرن هددهو ،تازه و پیشتازانه بود .درنهایت ،قبو ِ عام یافت .حتّی کاتولیکهای سختگیالر هالو آن را پذیرفتنالد(الک،

 ،1911ص  .)111وی در اولین گدتالالگوی خود در بارۀ تساهالالل ،میگوید« :سرکوب ،سیاسالتِ مالوثّری نیسالت .بالا زور
میتوان فردی را به انجام نوعی از عبادتهای مسیحیت واداات ،امّا نمیتوان ایمالان و اعتقالاد قلبالی باله او بخشالید.
چنین روای تنها آدمهای متظاهر به دین پدید میآورد و از نظر اخمقی نیه زیان آور است»(موحد ،1911 ،ص .)314

در قرن هجدهو ،فلسده تعقّلی الیب نیت

و وولف ،زمینه پیشرفت تدکر رواداری را هموار کردنالد .نمونالۀ درخشالان

آن در روانگری آلمان ،نمایشنامۀ لسین «ناتان خردمند»( )1113بود که در آن یهود ،مسیحی و مسلمان با حقالوق برابالر
مطرحاند ،ارز های خود را در رقابت با یکدیگر در راستای سممت بشریت نشان میدهند(الک ،1911 ،ص .)01

در قرن نوزدهو ،تسامح ،مدافعِ قویتری به نام جان استوارت میل پیدا کرد .تسامح مورد نظر وی از تسامحِ جالان
الک ،سهلتر و بیقیدتر بود .از نظر او ،دخالت در آزادی افراد ،تنها هنگامی جایه است کاله مطمالئن بااالیو آزادی او
خطری برای آزادی دیگران است .از قرن نوزدهو تاکنون ،تساهل و تسامح در عرصههالای مختلالف فکالری ،علمالی،
ادبی ،سیاسی ،اجتماعی ،اخمقی و دینی قابل طرح است که در یک جمعبندی ،در سه حوزه خمصه میاود:
الف :تولرانس دينی .یعنی آزادی و تحمّلِ پذیر

هر دین و مکتبی ،اعو از آسمانی یا زمینالی و اعطالای حقانیالت

به ادیان؛ یعنی هر دینی راهی است به سوی حقیقت.
ب :تولرانس اخالقی .یعنی ،پذیر

و عدم دخالت و جلوگیری از باورها و رفتارهای اخمقی افراد و گروهها؛

ج :تولرانس سیاسی و فكری .یعنی ،پذیر ِ تمامی دیدگاهها و نگر ها از جانب حکومتها ،کاله از آن تعبیالر باله
آزادی بیان و اندیشه میاود(سادا ،1911 ،ص 113ال.)111
از مصادیکِ بارزِ تساهل یا تولران

مسیحی ،نسبیگرایی است که از آن به نام «پلورالیسو یا تکثّالر گرایالی» تعبیالر
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میاود؛ زیرا وقتی در مسیحیت با دیدگاهِ تساهلی و تسامحی به ادیان و فرِق نگریسته االد و مناسالبات اقتصالادی و
سیاسی ،اندیشۀ تساهل ورزی را تقویت بخشید که در کنار یک دین ،ادیان و افکار مختلف میتوانند راد یابنالد ،کالو
کو اندیشۀ تکثّر گرایی اکل گرفت(احمدیان ،1910 ،ص .)11
پلورالیسم يا نسبیگرايی

پلورالیسو از واژۀ ( ،)Pluralبه معنی متکثّر و چندگانه و ( )ismبه عنوان صدت ،به معنی مکتالب ،عقیالده و مالرام سالاخته
اده است .پلورالیسو غربی ،که سرانجام به نوعی نسبی گرایی در حقیقت همه چیه و از جمله ادیان منتهی اد ،قابالل
انعطا و توسعهبخشی است .میتوان آن را در میادین مختلف فکری ،فرهنگی ،سیاسی و ...االمولیت بخشالید و باله
وجود پلورالیسو در جنبههای مختلف زندگی جامعۀ بشری معتقد اد(رزمجو ،1911 ،ص .)13
در مسیحیت ،گرایش به کثرتگرایی سابقۀ تاریخی بلندی ندارد .ااید قالدیمیتالرین اثالری کاله میتالوان در آن
چنین گرایشی یافت ،رسالهای است از نیکوالسسوسایی در قرن پانهدهو به نام صلح بین اشكال گونـاگو ايمـا  ،کاله
در آن نویسنده گدتگویی خیالی بین نمایندگان ادیان بهرگ تصوّر میکند(سرو  ،1911 ،ص .)319
جان هیک ،نقش بسیار مهمی در رواج و استحکام بخشی ،پلورالیسو ،در دنیای غرب داات .او ،نظریۀ خالود را از
تئوری کانت دربارۀ «ارز

معلومات اایا» برداات نمود .کانت ،معتقد بود :چنین نیسالت کاله ااالیا ،اصاللهالای قابالل

ادراک بااند و ذهن ،ادراک خود را تابع حقیقت آنها نماید ،بلکه ذهن ما اایا را با ادراک خود منطبالک میکنالد؛ یعنالی
ذهن ،هر ایء را هرگونه ادراک کرد ،آن ایء را مطابک با آن ادراک مالیدانالد؛ اعالو از اینکاله آن ادراک بالا حقیقالت
ایء مذکور تطابک دااته بااد ،یا خیر و یا اینکه ادراک ذهن با حقیقت ااالیا مطالابک بااالد یالا نبااالد؛ چالون آن را
نمیتوان درک کرد .و آنچه درک میکنیو این است که ما اایا را چنان در مییابیو که ادراک ذهالن مالا اقتضالا دارد.
برای مثا  ،کرۀ خوراید در نگاه چشو غیرمسلح یک قرص طمیی است ،امّالا در نگالاه چشالو مساللح در رصالدخانه،
کرهای است ههاران برابر ،بهرگتر از زمین .در دیدگاه کانت ،هر دو فرد ،چیهی را دریافتهاند که ذهالن آنهالا ادراک کالرده
است(احمدیان ،1910 ،ص .)111
جان هیک ،تئوری کانت را بر دین هو تطبیک داد و گدت :چنین نیست که دین یک اصل و حقیقت قابالل درک
بااد و گروهها ادراک خود را تابع آن اصل و حقیقت نمایند .لذا هر ادراکی که مطابک حقیقت آن بااالد ،حالک االمرده
اود و آنچه مطابک نبااد ،باطل به حساب میآید .در نتیجه ،چنین نیست که دین فق یک دین بااد و بقیالۀ ادیالان
باطل بااند ،بلکه ذهن انسانها دین را بر ادراک خود منطبک میکنند و هر دسته و گروه ،چیالهی را از دیالن دریافتاله
که ذهنها ،اقتضا کرده است و کاری هو به مطابقت آن ای با حقیقت دین نالدارد .بنالابراین ادیالان ،عمومالاً در یالک
سطح قرار دارند و عموماً از منطک قرار دادن دین ،بر ادراک گروهها تحقک یابد و همۀ دینها همچون یک دین حالک
بهامار میآیند .نتیجه اینکه پلورالیسو دینی در زمینه حک بودن تمام ادیان ،کاممً صحیح است و به هیچ وجاله ،حالک
در انحصار دینی از ادیان نیست(هیک ،1911 ،ص .)11
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دیدگاهِ تکثرگرایی جان هیک از سوی افرادی در جهان اسمم مورد استقبا و ترویر قالرار گرفالت؛ بالرای مثالا ،

محمد آرکون در اما آفریقا ،فضل الرحمان در هند ،عبدالکریو سرو
ابوزید و محمد ابستری ،همگی به ترویر این اندیشه پرداختند.

 ،با کتاب صرا

هـای مسـتقیم و نصالر حامالد

در جمع بندی مطالب فوق باید گدت :از نظر اسمم در هر دوره از تاریخ بشالر ،یالک دیالن و االریعت الهالی ،باله
عنوان دین حک موجود بوده است ،ولی با آمدنِ دین جدید از سوی خدا ،دین قبلی نسخ مالیاالد .از نظالر اسالمم ،آن
دین حک در عصر کنونی اسمم است .امّا اسمم با سایر ادیان نیه تعامل مثبت دارد و هیچگاه در صالددِ فشالار و اکالراه
نسبت به دیگر ادیان نیست؛ یعنی اسمم در عین حک بودن خود با دیگر ادیان موجود ،همهیستی مسالمت آمیاله دارد،
مادامی که آن ادیان در صددِ تخریب یا تشویهِ اسمم بر نیایند(نیکهاد.)1911 ،
ج :تفاوت و تمايزِ تساهلِ اسالمی با تولرانسِ مسیحی

به نظر میرسد با بررسی وجوه و خاستگاههای تساهل و تسامح در اسمم و مسالیحیت ،تسالامح اسالمم بالا تالولران
مسیحی ،تداوتی ماهوی دارد؛ یعنی نمیتوان مدّعی اد که تساهل و تسامح اسالممی ،عالینِ تالولران

غالرب اسالت.

ازاینرو ،از لحاظ کارکِرد و حوزۀ معرفتی و خاستگاهِ پیدایش غیرِهمسالان هسالتند .بالر ایالن اسالاس ،مالیتالوان وجالوهِ
اختم را در اسمم و مسیحیت اینگونه برامرد:
 .1تولران

مسیحی ،محصو ِ جامعۀ اختناقی قرون وسطی و دادگاههای تدتیش عقاید است .در حالی کاله تسالاهل و

مدارای اسممی ،تاریخی به قدمت دین اسمم دارد و در دو حوزۀ درون دینی و برون دینی اسمم ،دست یالافتنی
است و برای هرحوزه ،میتوان به نصوصِ وحیانی و روایی استناد جست(فرزانهپور و بخشایی ،1934 ،ص .)113
 .3بنیان و بنیاد ِِدین اسمم ،بر تسامح و تساهل اسالت ،چنالانکاله پیالامبر اکالرم میفرماینالد« :لَيم ُُلتيلن اللّيهُ
السالهلَهِ و مَالن
السالمحه أو َّ
بِاللفبافظةِ و لكن بَعثن بِالِنظضةِ السَّمِة»(عالاملی ،1039 ،ج  ،3ص « .)141بُعثتُ بالحَنیدِهِ َّ
خَاَلفَ سُنَّتی فَلَی َ مِنّی»؛ من با دین سهل و آسان برگهیده ادهام و هر ک

با سنّت من مخالالف بااالد ،از مالن

نیست(بخاری1340 ،م ،ص  .)1030امّا در نظر متدکّران مسیحی ،تساهل و تسامح ،ارزای اعتباری دارند و حالدودِ آن
را بعضاً منافع فردی یا اجتماعی ،قراردادها یا هنجارهالای اجتمالاعی ،یالا طبیعالی ،حقالوق بشالر و باله طالور کلّالی،
محوریت انسان و حقوق طبیعی او مشخ

میکند .از دیدگاه آنان ،تساهل نوعی عقمنیالت اسالت کاله حاصالل

کشمکشهای دینی است و به حدّ و مرزی برای حک و باطل و ارز
حک را قابل دست یافتن نمییابد .امّا در دین اسمم ،حک از ناحک و ارز

و ضد ارز

نمیانجامالد ،یالا دسالت کالو،

از ضالدارز  ،تمالایه برجسالتهای دارد.

تساهل چونانکه در غرب در معنای بیقیدی و رهایی از باور حقیقت مطلک است ،در اسمم به معنالای احتالرام و

تحمّل عقاید دیگران ،در عین اعتقاد استوار به باورها و عقاید خویشتن است(سدیدگر ،1931 ،ص .)10
 .9نتیجۀ تولران

مسیحی ،نوعی پلورالیسو است که بر دامنۀ انتخابهای فرد میافهاید و او را به نوعی نسبیگرایالی

و معرفتی غیرقابل داوری میکشاند .درحالی که مبنای تساهل اسممی ،به هیچ وجه نسبی گرایی معرفتی و زیالر
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سوا بردن حقیقت نیست و طریک اعما تساهل و دفعِ خشونت ،به هیچ روی خشکاندن ریشالۀ یقالین ،امکالان
پذیر نمیبااد(فرزانهپور و بخشایشی ،1934 ،ص 11ال.)11
 .0محدودۀ تساهل اسممی در تمامی حوزهها ،مشخّ

و روان اسالت کاله تشالریع آن در قالرآن ،احادیالث حضالرت

رسو  و روایات امامان معصوم به تدصیل آمده اسالت .امّالا تالولران

مسالیحی ،زادۀ جامعالهای اختنالاقی و

دادگاههای تدتیش عقاید و نهضتهای اصمح طلبانه ،که مسیحیت در درون خود و اجتماع تجربه کرد و الجالرم
آن را پذیرفت(ابوخلیل ،ص  ،1913ص )01؛
 .1در غرب ،طرح اندیشۀ تساهل و تسامح ،از این جهت که حالد و مالرزی بالرای حالک و باطالل ،ارز
نمیاناسد ،یا دست کو آن را قابل دست یافتن نمیداند ،پذیر

و ضالد ارز

تساهل آنان را به قبو آراء و عقاید دیگالران و

نسبیت در معرفت سوق میدهد .بر این اساس ،هیچ معرفتی ،برتری ندارد .امّالا در اسالمم ،پالذیر

تسالاهل باله

معنای قبو ِ ظرفیتها و حدود عقلی و ادراکی افالراد اسالت .همچنالین ،در اسالمم برتالری معرفتالی از آن خالدا و
قانونگذاری الهی است و هر معرفتی نمیتواند صحیح بااد(سیدحسین ،1919 ،ص .)13
نتیجهگیری

این تحقیک به منظور بررسی خاستگاهِ تساهل و تسامح در اسمم و پیالدایش اندیشالۀ تالولران

در مسالیحیت جدیالد،

صورت گرفته است .حاصل یافتههای این پژوهش عبارتند از:
 .1خاستگاهِ تساهل و تسامح در اسمم ،ریشه در قرآن ،سنّت و سیرۀ امامان معصوم دارد؛
 .3تولران  ،اصطمح سیاست جدید است و برآیندِ جامعۀ اختناقی قرن اانهدهو و هدالدهو مالیمدی و تالاریخ آن باله
اندیشههای جان الک و جان استوارت برمیگردد .در حالی که تساهل و تسالامح اسالممی ،تالاریخی باله قالدمتِ
اسمم دارد؛
 .9تساهل اسممی ،حکمدار است ،ولی تولران ِ غربی به نوعی به این واقعیت میانجامد که حالکّ واقعالی ،مشالخ
نیست و در همه چیه ،نسبیگرایی حاکو است؛
 .0غایتِ دین اسمم ،ایجاد آرمان اهری جهانی است تا همۀ ملّتها با هر دین و مسلکی بتوانند در کنار هو با صاللح
و آرامش زندگی کنند .در عینِ حا  ،به اصو خود پایبند و کوترین گذاتی نسبت به اصل و اصالو ِ دیالن خالود
ندااته بااند؛
 .1آموزههای تساهلی دین اسمم ،موجب تعدیل مذاهب و دعوت جامعه به گذات ،همهیستی و دوستی است؛
 .1مبنای تساهل اسممی به هیچ وجه ،نسبیگرایی معرفتی و زیرسؤا بردن حقیقت نیست ،امّالا تالولران

در دنیالای

امروز ،به نوعی نسبیگرایی را در همه چیه دامن میزند؛
 .1تساهل در اسمم ،ذاتی آن(در دین) است ،ولی تولران ِ مسیحی خارج از آن (بردین و عرَضی) معنا و تدسیر
میاود.
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