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  چکیده
ي  که سـاکنان کُـره   باخته رنگچنان  هاي اجتماعی، مرزهاي جغرافیایی آن ي شبکه با رشد تکنولوژي و سلطه

ـ  اي کوچک تعریف می  ي شهروندان دهکده مثابه بهخاکی  ادین شوند. در این سپهر جدید، ادیان اما همچنان از عناصر بنی
شناسـان دو مفهـوم    در این میـان جامعـه   .آیند یماجتماعات بشري به شمار  تاروپودي مانده از سنّت، تنیده در جا بهو 

برآنند که زیسـت اجتمـاعی بـدون    و ي غرب دانسته  هاي مشترك ادیان و اندیشه تساهل و تسامح را وام گرفته از پایه
، تسـاهل را  تسـاهل در غـرب   اندیشـه  پـردازان  ترین نظریـه  ی از اصلییکعنوان  بهها ممکن نخواهد بود. جان الك  آن

اند و هر آنچه را که مغایر بـا ایـن رسـالت باشـد،      داند که رسالت ادیان را به نیکی درك و فهم کرده می  ویژگی کسانی
 و بـر رحمـت  مبتنی  ،$رسالت پیامبر اسالم اما از منظر قرآن کریم، محتواي کنند. داري صحیح تلقی می خالف دین
ي اسالمی مبتنی بر قرآن در قالب مهرورزي نسبت به ساکنان  اند. تساهل در اندیشه یانجهان ي همه محتوا، این مخاطبان

ایـن   نمایانـد.  هـا خـود را مـی    خویی و مدارا با آن گرایی و همکاري با دگراندیشان، نیک شناسی، گفتگو، هم همزمین، 
ي جان الك و اندیشـه اسـالمی    ي دو مفهوم مشترك تساهل و تسامح در اندیشهپژوهش با تطبیق تعاریف و کارکردها

  به تبیین این موضوع پرداخته است. بر قرآنمبتنی 
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  مسئلهبیان  -1

ي تساهل را بیش از هر چیز باید در فضـاي مـذهبی و سیاسـی خـاص اروپـاي       نظریه
هاي فرسایشیِ مذهبی  درمان نزاع  به مثابه از آن جست که   هاي پس وسطی و نیز سده قرون 

ي اخیـر بـا آن مواجـه بـوده و مصـائب       مطرح شد؛ چالشی که جهان اسالم نیز در دو دهه
اي، بـه   هاي مذهبی و فرقـه  ها را در آتش جنگ فراوانی را براي مسلمانان ایجاد کرده و آن

دهد که این منطقه از سـهم بـاالیی در    بررسی تاریخ خاورمیانه نشان می ستوه آورده است.
اي برخوردار بوده و شرایط حـاکم در ایـن منطقـه، آن را بـه      هاي منطقه الگوي توزیع تنش

هـاي   زا تبدیل کرده است؛ که این نشـان از نارسـایی و ناکارآمـدي مـدل     اي کشمکش سازه
هاست که متفکـران و کنشـگران    دهد. سال ون دینی میآفرینِ  برخاسته از فهم ما از مت صلح

ي تسـاهل و دگرپـذیري و ایجـاد     جاي فهـم درك درسـت از اندیشـه    ما در خاورمیانه، به
سـازي   هاي مفهومی از آن و تعقیبِ وحدت در عینِ پذیرش کثـرت، سـعی در یکسـان    مدل

عرصـه را بـراي    خواهانـه و انحصـارطلبانه،   فکري و فرهنگی نموده و با رویکردي تمامیت
  نمایند.    ها تنگ می ها و اندیشه بروز و نمود دیگر جریان

ي یـک گفتمـان در جغرافیـاي نظـري       مثابه  ي تساهل به در چنین شرایطی، طرح نظریه
ضـروري بـه    آن،ي  پردازان اولیه ي نظریه به ویژه در سپهر اندیشه جهان اسالم و واکاوي آن

اگر توانسته باشد به عنوان یک تئوري زیرساختی، در پرتـوِ  که این اندیشه  آید؛ چرا نظر می
فرهنگی، به اسـتقرار صـلح و نظـم اجتمـاعی در      - هاي فکري ایجاد فهمی منطقی از تنوع

توانـد محتمـل باشـد و بـه      زمین یاري رساند، پس کاربرد آن در جهان اسالم نیز می مغرب
پـژوهش بـه بررسـی تطبیقـی آراي      اي کمک نماید. لذا این هاي مذهبی و فرقه کاهش نزاع

ي اسالمی مبتنی بر قـرآن   زمین با اندیشه ي تساهل در مغرب جان الك به عنوان پدر نظریه
ترین نوآوري آن، ایجاد فصلی مشترك از  پردازد و مهم می کریم در خصوص تئوري تساهل

   ساز میان دو تمدن غربی و اسالمی است.   یک ارزش صلح
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  هل و تسامحبررسی مفهوم تسا -2
ي  واژه معــادل  شــود،  مــی  نقـل  غربـی  فرهنگ از امروز ادبیات در که تساهل ي واژه

»Toleration« التین ي ریشه از واژه این .است »Tolero« تحمـل   بـه معنـاي   و شـده  گرفته
 از روي اجـازه دادن  یـا  ممانعـت  و مداخلـه  عدم اصطالح، به معناي در تساهل .است کردن
نباشــد   شــخص  پــسند  و موردپـذیرش  کـه  است عقایدي یـا اعمـال بـه آگاهی و قصد

کـه   است هایی دیدگاه ضد بر خصمانه اعمال از خودداري بـه عبـارتی، یـا ).13(فتحعلی، 
میبـدي،   (فاضـل  هسـتیم  آن مخـالف  سیاسی از نظر یا پسندیم نمی یا نداریم قبول ها را آن

ي  واژه کنــد، بیــان را غربــی تســاهل انـــدتو مـــی کـــه اي واژه بهتـــرین ). بنــابراین،207
باشـد   داشـته  غرب عقیدتی و دینـی مـسائل در ریـشه توانـد مـی کـه اسـت »اعتنایی بی«

ي سهل، به معناي آسان گـرفتن و   ). دهخدا نیز این واژه را از ریشه127-124زاده،  (حسین
). 668ته (دهخـدا،  پوشی و به نرمی باکسی برخورد کردن دانس انگاري، اغماض، چشم سهل

و راغب در مفردات، آن را به معناي زمین نرم، در مقابل زمین درشت و ناهموار قـرار داده  
 کـه  است عملی و گیري آسان معناي به سهل ي ریشه از عربی اي واژه ) تساهل389(راغب، 

ت آن در همچنین سـهل، 1/245 ؛ األصفهانی،1/1017 نیست (الفیروزآبادي، تنگی و شد .( 
 .)29/234 باشـد (الزبیـدي،   متمایـل  خشونت کمی و نرمی به که است چیزي هر معناي به

دانـد   اسـت و ابـن منظـور آن را بـا تسـامح، یـک معنـا مـی         پوشی چشم معناي تساهل به
 و جـود  معنـی  بـه  یـا  گـرفتن  آسان معناي به سمح ریشه از تسامح. )11/349 منظور، (ابن

 ي واژه دو و کـردن  عطـا  کـردن یعنـی   حه). مسـام 2/489 است (همـو،  بخشش و سخاوت
ح و تسامح مس اسـت   گشـادگی  و اتّسـاع  هـا،  آن ي  ریشـه  و اصل و معناست همین به هم تَ

گیري و عملـی اسـت کـه در آن     پس درواقع این واژه به معناي آسان .)1/150 (ابوالعباس،
وانمردي، بـه معنـاي بزرگـواري، جـ     »سمح«ي  نیز از ریشه »تسامح«شدت و تنگی نباشد. 

). این واژه گرچـه بـا تسـاهل متـرادف اسـت امـا       668بلندنظري و بخشش است (دهخدا، 
تفاوت ظریفی با آن دارد؛ به این معنا که تسامح به معناي نوعی کنار آمدن همراه با جـود و  
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کـه واژه تسـاهل و تحمـل بـا ضـعف و       بزرگواري و جوانمردي و توانایی اسـت. درحـالی  
ورزد، باري را تحمل یـا حمـل    نافات ندارد. گویا کسی که تساهل میفردوستی و ناتوانی م

به معناي تحمل کردن،  Toleroاز ریشه التینی  Toleration). حتّی واژه 11کند (فتحعلی،  می
به معناي حمـل کـردن یـا بـردن و      Tolloاجازه دادن و ابقا کردن است. این واژه با مصدر 

مجموع، اصطالح تساهل و تسـامح عبـارت از ممانعـت    خانواده است؛ اما در اجازه دادن هم
مداخله و یا اجازه دادن به اعمال و عقایـدي   نکردن از روي قصد و آگاهی و به معناي عدم

 در تـر  بیش آن، غربی جدید معناي در ) و214است که موردپذیرش و عالقه نیست (بیات، 
  ).24رود (داوري،  می کار به حکومت سیاسی روش ویژگی

رغـم اینکـه تـوان     یقت، فردي که از رفتار یا گفتار دیگري ناخرسـند اسـت، بـه   در حق
  کند. نظر می جلوگیري و منع طرف مقابل را دارد، از این اقدام با میل و رضایت خود صرف

شـود   عبارت است از به رسمیت شناختن آنچه پذیرفته نمی »تساهل«طورکلی معناي  به
رسد که در این مفهوم تعارضی وجود داشته باشد و  ینظر م و نسبت به آن اعتراض هست؛ به

شود انسان چیزي را که نسبت به آن اعتـراض دارد بپـذیرد؟ آیـا ایـن      آن اینکه چگونه می
حاکی از آن نیست که واقعاً نسبت به آن اعتراضی وجود ندارد؟ در توضیح باید گفت که در 

شـود، تسـاهل نـوعی     وب مـی تساهل نوعی میل به مخالفت وجود دارد اما این میـل سـرک  
تفاوتی که در چنین حالتی اساساً میـل   داري است، به خالف حالت بی خودداري و خویشتن

عبارت است از سیاسـت مـداراي صـبورانه در     »تسامح«به مخالفت وجود ندارد. همچنین 
  شود. حضور چیزي که مکروه یا ناصواب شمرده می

 
 نیزم مغربخاستگاه تساهل در  -3

ي مسائل مذهبی پدیـد   ین واژه در تاریخ اندیشه سیاسی غرب، نخست در زمینهمفهوم ا
)؛ آن زمان که روم به مسیحیت روي نیاورده بود، مسیحیان در آن 1395برزگر و بیات، آمد (

ي روم را کـه مبتنـی بـر     دیار شدیداً تحت آزار و شکنجه بودند چرا که نظم اخالقی جامعه
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کـه آیـین مسـیحیت در روم      دادند؛ ولـی آنگـاه   رد تهدید قرار میپرستش خدایان متعدد بود، مو
صورت یک مذهب رسمی و دولتی درآمد، این بار مسیحیان بودند که مخالفان خـود را آزار و   به

شده بود کـه اعـدام و شـکنجه ابزارهـاي      داران پذیرفته ي دین کردند. از سوي جامعه شکنجه می
تنیـده و   اد و شرك هستند و چون سیاست و دیـن درهـم  کنی الح مناسب و کارآمدي براي ریشه

تفکیک بود، تغییر در اعتقادات و اَعمال دینی و یا مخالفت با کلیسا به معناي مخالفت بـا   غیرقابل
شد. به همین دلیـل سیاسـتمدارانی کـه      ومرج شناخته می رفت و عامل هرج حکومت به شما می

    کردند (الك، مقدمه).  را سرکوب می دانستند مخالفان مذهبی دار می خود را دین
هاي ذهنی متفکران باشد،  زمین قبل از آنکه محصول تراوش ي تساهل در مغرب اندیشه

قـدر   طـرف آن   هاي مذهبی بـود، اینـان از یـک    ناشی از وضعیت درگیري و کشاکش فرقه
مـال  وجـه احت  هـیچ   قدرت نداشتند که مخالفان خود را سرکوب نمایند و از طرف دیگر بـه 

د و تنوع حقایق را نمی طرف بـر نـوعی     دادند. این عوامل موجب شد که تساهل از یک تعد
هاي دینی بود تکیه زند و از طـرف دیگـر از نـوعی     عقالنیت که حاصل وضعیت کشمکش

گرایانـه بـه    خصوص ایمان ناشی گردد، چیزي که بعدها تأمالت عقالنی و انسان اعتقاد و به 
  تر نمودند و بر اتقان و استحکامش افزودند. را فربه مدد آن آمدند و آن

ي  که دغدغه برآورد و ازآنجایی به این ترتیب، بحث تساهل از درون اعتقادات دینی سر
زد، طبیعی بود که بحث تسـاهل   همگان در آن اعصار، حول محور اعتقادات مذهبی دور می

ش و پذیرش اختیاري یک مذهب ي خود عبارت باشد از آزادي فرد در گزین در بستر اولیه
هاي دیگر بسط یافت و اساساً به معناي هر نـوع رأي   ها گذشت تا تساهل در زمینه و مدت
  ).1396اي تلقی گشت، خواه مذهبی و خواه سیاسی یا اجتماعی (مرادي،  یا عقیده

  
  ي تساهل و اندیشه 1جان الك .3-1

ي تسـامح و تسـاهل    حـث دربـاره  در میان آثار کالسیکی که مسـتقیماً و مسـتقالً بـه ب   

                                                                                                                                        
1. John Locke 
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اي  ي جان الك فیلسوف انگلیسی قرن هفـدهم مـیالدي ا ز جایگـاه ویـژه     اند، نامه پرداخته
). درواقع جـان الك نخسـتین فیلسـوفی بـود کـه در دفـاع از       73برخوردار است (بهشتی، 
وار پرداخت و معتقد بود که علـت اصـلی برخوردهـاي اجتمـاعی      تساهل به استدالل نظام

  ان او، ریشه در اعتقادات شخصی مذهبی دارد. زم
پس از انقالب که منجر به خلع جیمز دوم و به قدرت رسیدن  1688جان الك در سال 

اي در بـاب   نامـه «، »دو مقاله در باب حکومت«مري شد سه کتاب ارزشمند   ویلیام و ملکه
لسـتان منتشـر کـرد.    را براي نخستین بار در انگ» ي فهم انسانی جستار درباره«و  »تساهل

هـاي فهـم    هـا و ویژگـی   حاوي نظرات او در باب محـدودیت  ي فهم انسانی جستار درباره
، به تبیین ارکان حکومت پرداختـه و حـدود و   اي در باب حکومت رسالهانسانی است و در 

، تأملی اسـت در  اي در باب تساهل  نامهنماید. کتاب دوم، یعنی  ثغور هر یک را مشخص می
بایست میان دین و قدرت سیاسی برقرار باشد. به این ترتیب، اکثر نقـل   اي که می هباب رابط

او ارجـاع خـورده    اي در باب تساهل نامههایی که در این پژوهش از الك شده، به اثر  قول
  آید. است؛ چراکه در دیگر آثار او سخنی مستقیم در باب تساهل به چشم نمی

مـذهب از هـر سـو     شد که جماعت پروتسـتان   تهاي در باب تساهل در حالی نگاش نامه
فشارهاي ممتدي قرار داشتند و این فشار، موجب گردید تـا متفکـران پروتسـتان بـه      تحت
اي در بـاب   داري از آزادي مذهبی بپردازند. الك نیز تحت تأثیر همین وقایع، در نامه جانب

ذهبی براي انجـام اعمـال   هاي م ي فرقه تساهل، به بهترین وجه، به دفاع از حق آزادي همه
گمارد. به نظر او براي آنکه اعمال مؤمنان مقبـول   عبادي یا داشتن اعتقادات دینی همت می

ي آن اعمال را از سر عشق، خلوص و ارادت قلبی انجام  بایست همه درگاه خداوند افتد می
ي پذیرد و تنها در این صورت است که انجام فرایض مـذهبی، موجبـات فـالح و رسـتگار    

سازد. بنابراین، هرگونه اقدامی از سوي آدمیـان کـه منجـر بـه تحمیـل       آدمیان را فراهم می
صورت خاصی از عقیده یا اَعمال مذهبی گردد، درواقع اخاللی است در عنصـر خلـوص و   

ها، خلوص و صمیمیتی که رکن رکین قبولی اَعمال آدمیـان   صمیمیت باورهاي مذهبی انسان
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  187///  ي اسالمی مبتنی بر قرآن بررسی تطبیقی مفهوم تساهل و تسامح در اندیشه جان الك و اندیشه

بایسـت   هـا مـی   بایست سریعاً ملغی و متوقف گردد. انسان اَعمالی میروي چنین  است و ازاین
تواند و حق ندارد ادعا  کس نمی خود بیندیشند و در باب اعتقاداتشان خود تصمیم بگیرند، هیچ

ي اوست. به نظر او هرگونه تالشی در جهـت قبـول    کند که مسئولیت عقیدتیِ دیگران بر عهده
بیهوده و تعرضی بـه حقـوق دیگـران تلقـی خواهـد شـد و       مسئولیت عقیدتی دیگران، عملی 

ها صورت گیرد، عالوه بر  چنانچه توسل به چنین امري از سوي فرمانرواي سیاسی و یا دولت
بایسـت فقـط و فقـط در     بیهودگی آن، نوعی سوءاستفاده از قدرتی است که به گمان الك مـی 

  ر گرفته شود (الك، مقدمه).ها در زندگی دنیوي به کا جهت حفظ و تأمین منافع انسان
 ي دغدغـه  نظـري  مبـانی  اثبـات  به محدود را خود اش، نامه بریتانیایی در فیلسوف این
 و بشري فهم در جستاري همچون خود کُتُب سایر در مهم را این بلکه است؛ نکرده خویش
 را خـود  آنکـه  بدون تساهل باب در اي نامه در و کرده است بیان حکومت درباره اي رساله
 را آثار آن در شده اثبات مبانی بداند، مبنا هر پیچیده مختص و فلسفی هاي استدالل نیازمند

 مبـانی  به بحث، اقتضاي به تنها مقام این در و داده خود قرار نظریۀ موضوعۀ اصول منزلۀ به
 ضروري یادشده متون به مراجعه بحث، مقام در رو، ازاین. است هایی اشاره کُتُب آن در خود
   .)135نیا،  زارع و شبان رسد (معصومی می نظر به

  
  ي جان الك بررسی موضوع تساهل در اندیشه. 3-2

داند که رسالت ادیان را بـه نیکـی درك و    می  الك، تساهل را ویژگی اصلی کسانی جان
مـن  «گویـد:   ي قهریه نداشته و می اند. الك، باوري به ترویج دین با استفاده از قوه فهم کرده
هـا بـا    شان به رسـتگاري ارواح انسـان   بینم که عشق و عالقه داران متعصبی را می نوقتی دی

توانم خیرخواهی آنـان را بـاور    یابد، نمی هاي ظالمانه تبلورمی ي شیوه اعمال شکنجه و همه
اینکه فردي خود را محق بدانـد  «کند:  همچنین در جاي دیگري تأکید می ).51(الك،  »کنم

ي خیرخواهی، با زجر و شکنجه از بین ببرد، بـراي مـن امـري بسـیار      هو دیگران را به بهان
کنـد کـه    کس باور نمی که هیچ چنین باشد؛ چرا کنم براي دیگران نیز عجیب است و فکر می
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  ).54 ،(همانجا »چنین رفتاري از سر خیرخواهی، عشق یا نیت خیر باشد
داري را درگرو نیـل بـه    ن و دینهاي دینی دانسته و اعتبار ایما او، تساهل را عین آموزه

ي بـاوري قلبـی باشـد،     اي را که فاقد پشـتوانه  داند و هیچ عملِ دیندارانه قناعت درونی می
ي حیـات و قـدرت دیـن      همـه «گویـد:   داند و در این راستا می مستحق پاداش اخروي نمی

اد درونـی،  شود و ایمان بدون اعتق برحق، در ترغیب کامل و باطنی ذهن و قلب خالصه می
بخش عبارت است از ترغیب درونیِ ذهن کـه بـدون آن،    ایمان نیست. دین برحق و سعادت

  ).58 ،(همانجا»گیرد هیچ عملی مقبول درگاه خداوند قرار نمی
تسـاهل خـود بـدان تمسـک      ي مبانی دیگري که جان الك بـراي تبیـین نظریـه    جمله از
کـم   دسـت  - دین در جامعه است. او رسالت جوید، برخاسته از نگاه وي به قلمرو نفوذ دین می

ي سـازوکارهاي اخالقـی بـراي سـعادت ابـدي انسـانی        را محدود به ارائـه  - دین مسیحیت 
پرهیـزد و در ایـن زمینـه     مـی  شـدت  بـه آن به قدرت سیاسی،  ي و از بسط دامنه شمارد یبرم

یامـده، بلکـه   دستیابی به حکومت کلیسایی بـه وجـود ن   منظور بهدین حقیقی «کند:  تصریح می
    ).50 (الك، »قواعد و اصول فضیلت و تقوا قرار دهد بر اساسآمده است تا زندگی بشر را 

نگـاه حـداقلیِ    ي پذیرد، ثمره تبیین تساهل، آن را می منظور بهمبناي دیگر جان الك که 
لت، وي به قلمرو دین است. براي فهم بهتر از دیدگاه الك باید، ابتدا فهم وي را از دین و دو

او  منازعات مذهبی در اروپا را معلول ترکیب و ادغام دو چیز کـامالً متبـاین،   بررسی کرد. 
قلمـرو هریـک را جداگانـه     دقـت  بـه داند و سعی او بر آن است تا  یعنی دولت و کلیسا می

او دولت، اجتماعی  ازنظري فعالیت هر یک به دست دهد.  مشخص نموده و تعریفی از حوزه
گـردد و منظـور از منـافع     تأمین منافع مدنی تشـکیل مـی   منظور بهکه صرفاً هاست  از انسان

ي و مالکیت بر چیزهایی چون زمین، پول، خانه و امثـالهم   مدنی، آزادي، بهداشت، رفاه ماد
دانـد کـه داراي    ي افـرادي مـی   کلیسا را محل اجتماع داوطلبانـه باشد. از سوي دیگر او  می

  )61 ،جا(همان خداوند هستند ي مشترك در کیفیت عبادت عقیده
داند و نه جمـع شـدن در کلیسـا را     جان الك، نه التزام به یک دین را امري موروثی می
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و اجتماع در کلیسا را موضوعی داوطلبانه و مبتنی بـر    يدار نیدیک موضوع اجباري؛ بلکه 
  بیند.  تجدیدنظر و انتخاب آگاهانه می

دهـد؛ اول اینکـه    اع الك از تساهل نشان میدو نوع استدالل در دف »موریس کرنستن«
توان براي واداشـتن انسـان بـه انجـام      سرکوب، سیاست مؤثر و کارآمدي نیست. از زور می

تواند انسـان را وادار   دادن حرکات عبادي به شیوه خاص مسیحی استفاده کرد، اما زور نمی
توانـد انجـام دهـد     مـی  کند که در خلوتگه ضمیرش ایمان یا اعتقادي را بپذیرد. آنچـه زور 

االعتقاد بـودن اسـت؛ و بـه گفتـه الك، چنـین        واداشتن انسان به تظاهر به ایمان و صحیح
است؛ چون بـه پـرورش نفـاق     بار انیزي اخالقی نیز  فایده بلکه از جنبه بی فقط نهسیاستی 

بـه  چـه رسـد   –کند کـه زور   ها را رد می انجامد. بدین طریق الك این استدالل کاتولیک می
  تواند انسان را به فالح و رستگاري برساند.  می -شکنجه و مرگ

کند که تکلیـف انسـان نسـبت بـه      دوم آنکه الك این استدالل معهود و مألوف را رد می
 »جامعـه اختیـاري  «کلیسا مساوي با تکلیف انسان نسبت به دولـت اسـت. الك کلیسـا را    

ت در جهان دارد. کلیسا به وجود آمده کند که رسالتی کامالً مستقل از وظایف دول وصف می
ها نجات داده شود و این رسالت فقـط بـا ترغیـب و بـا وسـایل ذاتـاً        است تا نفوس انسان

تواند به انجام برسد. از سوي دیگر، دولت به وجود آمده اسـت تـا از حقـوق     می خشنریغ
 منزلـه  بـه ز زور حمایت شود و لـذا اسـتفاده ا   -اموالشانها و  ها و آزادي زندگی–ها  انسان
یی جزء الزم وظیفه دولت است. دولت هیچ شناختی از اینکه دین حـق چیسـت   نها زیتجو

ندارد. همه ادیان ممکن نیست که حق باشند. بنابراین اینکه دینی حاکم شده، دلیل بـر ایـن   
نیست که آن دین حق است. هر انسانی ایمان خاص خودش را دارد و وجدان هـر شـخص   

  ).66 (کرنستن، ن مالحظه استنیز سزاوار همی
حلـی اسـت کـه امـروزه در      ي دین و قدرت سیاسی معتقـد بـه راه   الك، پیرامون رابطه

و متمایز سـاختن قـدرت سیاسـی از     کیتفکشود و آن،  کشورهاي غربی از آن استفاده می
ه ترین نهاد دین) است. به نظر الك، براي آنکه اَعمال مؤمنان مقبول درگـا  (مهم قدرت کلیسا
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ي اَعمال از سر عشق، خلوص و ارادت قلبی انجام پذیرد و تنها  بایست همه خداوند افتد می
در این صورت است که انجام فرایض مذهبی موجبات فالح و رستگاري آدمیـان را فـراهم   

 دیـن  که استمعتقد  و کرده نفی دینی اخالق و عقلیازنظر  را اجبار و تحمیلسازد. وي  می
او حق دخالت در امـور   یابد. ترویج جامعه، سطح در سیاسی قدرت از یرغ مجرایی از باید

ها در انتخاب دین و التـزام   دینی و معنوي مردم را از حاکمان سلب کرده و بر آزادي انسان
داند و معتقد است وظیفـه دولـت و    نماید. الك مذهب را امري شخصی می می دیتأکبه آن، 

منـافع  «الك  نظـر  از واقع درباشد.  اخروي شهروندان میمنافع دنیوي و  نیتأمکلیسا صرفاً 
ها است و بنابراین با هر کیشی که با قوانین عرفـی و   شهروندان معیار تساهل نسبت به کیش
  ).142 (ژاندرون، »شود منافع مردم سازگار باشد، تساهل می

دگی، ي منافع مدنی به فاکتورهایی همچون زن دهنده لیتشکهاي  الك در تعریف شاخصه
آزادي، تندرست، آسایش تن و تملک اشیاي خارجی همچون پول، زمین، مسکن، اثاثیـه و  

کند. در ایـن   بشر دارند، اشاره می مندي    لوازم زندگی که در حقیقت ارتباط مستقیم با حیات
هیچ نقش و رسالتی در مورد حیات دینی و معنوي افراد جامعه  تنها نهی، دولت نیب جهاننوع 

حق دخالت در این امـور را هـم نـدارد. بنـابراین، کـل حـوزه اقتـدار         اصوالًبلکه  ندارند،
توانـد و نبایـد بـه امـور      شود. قلمرو قدرت حاکم نمی فرمانروا، فقط به امور مدنی ختم می
  ها تعمیم داده شود.   مربوط به رستگاري ارواح انسان

بر ضرورت برابـري و   دیتأکي خود در باب تساهل، ضمن  بندي نامه جان الك در جمع
بایست از حقوقی برابـر بـا    ي کالم این است، هر انسانی می خالصه«کند:  آزادي، تصریح می

اند برخوردار باشـد. آیـا عبـادت خداونـد بـه روش کلیسـاي        آنچه براي دیگران قائل شده
نیـز مجـاز    1؟ بیایید عبادت خداوند را به شکل کلیساي ژنوشده شمردهکاتولیک روم مجاز 

قانون در زندگی عموم مردم آزاد است بـراي   ازنظري چیزهایی که  شماریم... بگذارید همهب
ها در عبادت پروردگارشان آزاد باشد. اجازه ندهید بر اساس ایـن محاسـبات،    ي فرقه همه

                                                                                                                                        
  .کلیساي پروتستان. 1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            10 / 27

http://pdmag.ir/article-1-1573-fa.html


  191///  ي اسالمی مبتنی بر قرآن بررسی تطبیقی مفهوم تساهل و تسامح در اندیشه جان الك و اندیشه

تـرین ضـرر و    زندگی کسی یا جسم و جان فردي یا خانه و اموال شخصی، دچار کوچـک 
جو باشد. افـرادي کـه در    ی نباید پناهگاه افراد شرور و ستیزهزیانی گردد... مجالس کلیسای

شـوند مطیـع    ها جمع مـی  آیند نباید کمتر از کسانی که در تاالرها و سالن کلیسا گرد هم می
زننده هستند، از  قانون باشند... کسانی که آشوبگر، قاتل، دزد، راهزن، زناکار، مفتري و تهمت

بایسـت مجـازات    اي دولتی خواه کلیساي غیردولتی، مـی هر کلیسایی که باشند، خواه کلیس
  ).122-120 (الك، »شوند
  

  بررسی موضوع تساهل و تسامح از منظر قرآن -4
ي جـان الك، چـون برخاسـته از     طور که بیان شد تسـاهل و تسـامح در اندیشـه    همان

ي حکومـت و مـردم را مـورد     مذهبیِ قرون وسطا بـوده، صـرفاً رابطـه    -منازعات سیاسی
هـاي   ررسی و مداقه قرار داده است. در حالی که این مفهوم در دیـن مبـین اسـالم، جنبـه    ب

آفـرین   هاي گوناگون، به تصـدیق ایـن رویکـرد صـلح     تري را پوشش داده و با شیوه متنوع
د تساهل و تسامح است اشاره می اي از آن پردازد که در این بخش به پاره می رود.    ها که مؤی  

یابـد و شـاید بتـوان نخسـتین      ر برابر دگراندیشان معنا و اعتبار مـی تساهل و تسامح د
در  که چنانگیري زندگی اجتماعی، جستجو نمود،  ي دگراندیشی را از بدو تاریخ شکل نشانه

مـنْ  و اتْلُ علَیهِم نَبأَ ابنَـی آدم بِـالْحقِّ إِذْ قَرَّبـا قُرْبانـاً فَتُقُبـلَ      «است:  شده اشارهقرآن به آن 
و «)؛ 27 ،(المائده »أَحدهما و لَم یتَقَبلْ منَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّک قالَ إِنَّما یتَقَبلُ اللَّه منَ الْمتَّقینَ

اى پـیش   ی بخـوان! کـه قربـانى   درسـت  بـه براى آنان داستان دو پسر آدم (هابیل و قابیل) را 
گمـان   شد و از دیگرى پذیرفته نشد، (قابیل) گفت: بى آوردند، اما از یکى از آن دو پذیرفته

در  .»پـذیرد  تو را خواهم کشت! (هابیل) گفت: خداوند (قربانی را) تنها از پرهیزگـاران مـى  
رِا« يکلمهاین آیه،  به معناي دیگري، داللت بر طرز تفکر متفاوت دو فرزند حضـرت   »لْآخَ

ي بین ایشان، منجر به عدم سـازگاري و  خونی و پیوندهاي ظاهرهم باوجوددارد که  %آدم
پذیرش ایشان نسبت به یکدیگر و کشته شدن یکی توسط دیگري گردیـد. در قـرآن کـریم    
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بسترسازي براي تعامـل بـا دگراندیشـان و     منظور بهاما  شده اشارهگرچه بر حقّانیت اسالم، 
ـ     نیتأم ه خـود را  تعادل و نظم اجتماعی، این مجال براي هریـک از طـرفین وجـود دارد ک
 »هدى أَو فی ضَاللٍ مبِینٍ  وإِنَّا أَو إِیّاکُم لَعلى«حق دانسته و متناسب با آن، عمل نمایند:  ذي
   .»هدایت یا در گمراهی آشکار هستیممسیر بر  ،یا شماو  مایا  دیترد یو ب«)؛ 24 ،اء(سب

  
  قرآن و پیام صلح و رحمت براي ساکنان زمین. 4-1

شـده و   برگرفتـه  »سالمتی و آرامش«، و »صلح و صفا«معنی به  »لمس«ي اسالم از ماده
 »ورود در صـلح و آرامـش و سـالمتی   «ي او اسالم به معناست  »اي در مقابل جنگواژه«

ا هـ  انسان ي به همه کریم، بسیاري از آیات قرآن. از سوي دیگر خطاب )423 ،(راغب است
گویـاي آن   هـا  ایـن خطـاب   » یا أَیها النَّاس«و  » ها الْإِنْسانیا أَی«، » آدم  یا بنی« :مانند است؛
بنـا  . )542(أبوشـبانه،   سـاکنان زمـین اسـت    ي معناي مشترك بین همـه  ،که انسانیت است
هاي ارتباط با خـود را  وازهدرلذا  دارد، جهانی یرسالت و پیام، اسالمقرآن کریم،  حیتصر به
هـا حامـل پیـام     و طرز تفکري گشوده است و بـراي آن ها با هر باور ي انساني همهسو به

) محمـد  اي( و«)؛ 107 ،(االنبیاء »للْعالَمینَ رحمۀً إِلَّا أَرسلْنَاك وما«رحمت و مهربانی است: 
  ».باشی جهانیان، حامل رحمت براي آنکه مگر نفرستادیم را تو ما

ان این محتـوا، اهـل جهـان    است و مخاطب »رحمت«، محتواي رسالت،  این آیه اساسبر
ه شود در آیه، نفرموده: رحمتـی بـراي مؤمنـان،     ي انسان یعنی همه ها هستند و چنانچه توج

اصل تعامل با دگراندیشان در اسالم،  عالوه بهمسلمانان یا پیروان دین، قوم و نژاد مشخصی. 
 »لَهـا  فَاجنَح للسلْمِ جنَحوا وإِن«بر صلح و آشتی استوار است و قرآن کریم تصریح فرموده: 

. طـرف  »بـده  نشـان  تمایل] نیز تو[ داشتند، تمایل صلح به] دشمنان[ اگر و«)؛ 61 ،(االنفال
ي بعـدي،   هستند و در آیه 1و مسلمانان در این آیه، دشمنان خدا و مؤمنان $تعامل پیامبر

یی را بر ایـن  راصلح گزنی سخن به میان آمده و قرآن کریم، رعایت اصل  از احتمال نیرنگ

                                                                                                                                        
  سوره مبارکه انفال ذکر شده است. 60ي  باشد که در آیه می »عدو اللَّه وعدوکُم«منظور . 1
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 ،(االنفـال  »اللَّـه  حسـبک  فَـإِنَّ  یخْدعوك أَن یرِیدوا وإِن«فرماید:  احتمال، ترجیح داده و می
 براي تو کفایـت  خداوند (نگران نباش چراکه) قطعاً کنند، نیرنگ تو با بخواهند اگر و«)؛ 62
بـر  تا دهد  لمانان نوید میست که به مستا آنجا موضوع صلحبه  قرآناهمیت دادن  »کند. می

: آمیز با دشمنانشان، پیوند دوستی میان آنـان پایـدار گـردد    معتدل و مسالمت هاياثر رفتار
 »و اهللاُ قَـدیرٌ و اهللاُ غَفـور رحـیم    مـودةً عسی اهللاُ اَن یجعلَ بینَکُم و بینَ الَذینَ عادیتُم مـنهم  «

دشمنى دارید دوستى  باهمیان شما و کسانى از آنان که امید است خداوند م«)؛ 7 ،(الممتحنه
  .  »اى بخشاینده است اندازد و خداوند تواناست و خداوند آمرزنده

هاي فعاالنه و نیکوکارانه تاکیـد کـرده و    قرآن کریم در فرازي دیگري، بر اهمیت واکنش
 و درودشـمارا   هرگـاه  و«)؛ 86 ،(النسـاء  »نْهام بِأَحسنَ فَحیوا بِتَحیۀٍ حیِّیتُم وإِذَا«فرماید:  می

  ».بگویید آن از بهتر درودى] پاسخ، در[ گفتند، سالمی
پیروان خود را ملزم نموده که اگر از طرف گروهی پیشنهاد صلح داده شد همچنین قرآن 

م وأَلْقَـوا إِلَـیکُم   فَإِنِ اعتَزَلُوکُم فَلَـم یقَـاتلُوکُ   ...«: آن را پذیرفته و تعرضی بر آن روا ندارند
جـویى   بارى، اگر اینان از شـما کنـاره  «)؛ 90 ،(النساء »السّلَم فَما جعلَ اللَّه لَکُم علَیهِم سبِیلًا

کردند و با شما نبرد نکردند و از در سازش درآمدند، خداوند براى شما (در تجاوز) بر آنان 
  .»راهى ننهاده است

  
  گو با دگراندیشان از نگاه قرآنشناسی و گفت هم. 4-2

هایی کـه ایجـاد و    ها است؛ تنوع یکی از مخاطرات عصر کنونی، فهم غیرمنطقی از تنوع
هـا،   ي آفریدگار یکتاست؛ آفریدگاري کـه در تعامـل بـا ایـن تنـوع      حاصل اراده ها آنبقاء 
 مّـن  خَلَقْنَـاکُم  إِنَّا لنَّاسا أَیها یا«فرماید:  تجویز کرده و می »شناسی هم«اي با محتواي  نسخه
 یـک  ازشمارا  ما! مردم اى«)؛ 13 ،(الحجرات »لتَعارفُوا وقَبائلَ شُعوبا وأُنثَى وجعلْنَاکُم ذَکَرٍ
ي  توصـیه  ».بشناسـید  را یکدیگر تا یم،قرارداد ها قبیله و ها تیرهشمارا  و آفریدیم زن و مرد

پیشـنهادي و مبتنـی بـر تخاصـم و      ن راستا، مغایر با واکنش شناسیِ قرآن در ای مبتنی بر هم
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 یرِیـد  إِنَّمـا «اسـت:   قرارگرفتـه  مورداشـاره ي ابلیس است که در قرآن کریم نیـز   توزانه کینه
ضَاء ةَالْعداو بینَکُم یوقع أَن الشَّیطَانُ غْ الْبشـما  میـان  خواهـد  مـى  شـیطان «)؛ 91 ،(المائده »و 
  »بیفکند. هکین و دشمنى
توان همدیگر را  بوده؛ با گفتگو می »گفتگو«شناسی در طول تاریخ،  ترین مجراي هم مهم

یافت. به همین منظـور قـرآن    دستهاي پیرامونی  بیشتر شناخت و به فهم مشترکی از پدیده
دهد و  پیشنهاد می $معرفی دین اسالم و انتقال پیام آن، گفتگو را به پیامبر منظور بهکریم، 

 ؛»أَحسـنُ  هـی  بِـالَّتی  وجادلْهم الْحسنَۀِ والْموعظَۀِ بِالْحکْمۀِ ربِّک سبِیلِ إِلَى ادع«فرماید:  یم
 بـه  نیکـو،  پند و منطقى) و استوار گفتار (و حکمت با را) مردم! پیامبر (اى«)؛ 125  ،(النحل
 »کـن.  گفتگـو  و بحـث  اسـت،  نیکوتر که اى شیوه به مخالفان) (با و بخوان پروردگارت راه

خواستند بـا صـاحبان ادیـان     چنانچهدهد که به پیروان خود فرمان میکریم قرآن همچنین 
را پی نگرفتـه و   دیگري روشنیکو،  گفتگويند، جز با روش شودیگر وارد بحث و مناظره 

کتابِ إِلَّا بِالَّتی هـی  و ال تُجادلُوا أَهلَ الْ« :قرار دهند 1نقاط اشتراكاساس  روابط خود را بر
. قرآن کریم در »نکنید  مجادلهو با اهل کتاب جز به بهترین شیوه «) 46 ،(العنکبوت »أَحسنَ

 -با هـر طـرز فکـري    -این آیه، با رویکردي مبتنی بر تسامح نسبت به پیروان سایر ادیان 
 إِلَـى  تَعـالَوا  الْکتَـابِ  هلَأَ یا«فرماید:  بر اساس اشتراکات نموده و می »همگرایی«به  دعوت
 کـه  اي کلمـه  آن اسـاس بر بیایید کتاب، اهل اي«)؛ 64 ،عمران (آل »وبینَکُم بینَنَا سواء کَلمۀٍ
هاي مشـترك میـان   این آیه، دعوت به نقطه. »ییمگرد آ دورهم است مشترك شما و ما میان

آموزد، اگر استدالل به ما می ياین شیوه درواقع قرآن بااست. هاي اهل کتاب  اسالم و آئین
کسانی حاضر نبودند در تمام اهداف مقدس با شما همکاري کنند، بکوشید الاقل در اهداف 

  .)594 (مکارم شیرازي، ها را جلب کنید مهم مشترك همکاري آن
بخـش دیگـري را    ي انسـجام  ید بر ضرورت همگرایی، مؤلفـه تأکخداوند متعال در کنار 

.... آمنُـواْ  الَّذینَ أَیها یا«فرماید:  قرار داده و می مورداشاره »تعاون و همکاري«ن تحت عنوا
                                                                                                                                        

  .64وره مبارکه آل عمران، آیه س. 1
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 الْبـرِّ  علَـى  وتَعـاونُواْ  تَعتَـدواْ  أَن الْحـرَامِ  الْمسـجِد  عنِ صدوکُم أَن قَومٍ شَنَآنُ یجرِمنَّکُم والَ
ثْمِ علَى تَعاونُواْ والَ والتَّقْوى  کـه  قـومی  دشمنی با.... مؤمنان اي«)؛ 2 ،(المائده »والْعدوانِ اإلِ
ي که ندارد آن برشمارا  ،بازداشت مسجدالحرام به آمدن ازرا  شما بلکه( کنید؛ تجاوز و تعد (
راه  در را همـدیگر  و نمایید پشتیبانی و یاري را همدیگر پرهیزگاري و نیکی و خیرراه  در

تعـاون   به امر از یکسو کریم قرآن آیه،در این  »نکنید. تیبانیپش و یاري ستمکاري و تجاوز
 اند داده آزار تاریخ، از مقطعی در را ها مسلمان که یمؤمنان یرغ حتی و مؤمنان با و همکاري

 نـه  دهـد،  مـی  قرار یتعنا مورد تعاون و تعامل این که در را کند؛ و از سوي دیگر آنچه می
 هـیچ  کـه  کرد اقتباس توان می چنین یعنی است؛ »عاونت مبناي« بلکه »تعاون طرف هویت«

) باشـد  مسـلمان  اگرچـه ( دیگري انسان هیچ با »دشمنی و شرّ« مبناي بر ندارد حق مؤمنی
 و عمـران  و نیکـی  و خیـر « مبنـاي  بـر  کـه  دارد را اجازه این مؤمنی هر اما شود پیمان هم

 پیـامبر کـه   چنـان  آنشـود.   انپیمـ  هـم ) نباشد نیز مسلمان اگرچه( انسانی هر با »سازندگی
ار جنگ از بعد نیز $خدا مشرکان« با »ستمدیدگان از دفاع و زدایی ظلم« راستاي در فج 
ه  پیمـان  ایـن  ي دربـاره رسالتشـان   از پس و کردند منعقد را الفضول حلف ي نامه پیمان »مکّ

 أدعى ولو نعم،ال حمر به لی أن أحب ما حلفاً، جدعان بن عبداهللا دار فی شهدت لقد«فرمود: 
 جستم شرکت پیمانی انعقاد در جدعان بن عبداهللا ي خانه در«؛ یعنی: »ألجبت اإلسالم فی به
 و کـنم  عـوض  فـراوان  يمـو  سرخ شتران با را عضویت و حضور آن ندارم دوست هیچ که
 خـواهم  اجابـت  را آن فراخوانند، پیمانی چنان يسو به مرا اگر نیز اسالم دوران در ینکا هم
 بـودن  نیـک  بـه  مشروط غیرمسلمانان، با پیمانی هم ترتیب، ینا به). 1/113 هشام، (ابن »کرد

 نقـش  و ایفاي 1مسلمانان، امري جایز است مصالح داشتن نظر در نیز و پیمانی هم این مبناي
 اسـت؛  ضروري امري خویش، ي جامعه در کارآمد و مثبت عنصر یکعنوان  به مسلمان یک
 در توانسـتند   خـویش  ي حسنه اخالق به آراسته و فعاالنه ظهور با نیز $خدا رسول زیرا
 و آورنـد  فـراهم  را هـا  آن قلب فتح هاي زمینه بودند، نامسلمان بعضاً که خویش مردم میان

                                                                                                                                        
1 .172-171 صص ،1 جلد ،یةالنبو ةالسیر: فقها و السنة فی ي، األساسسعید حو.  
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 -امثـالهم  و تسـامح  و گذشـت  داري،  امانـت  سـخاوت،  همچون رأفت، – صفاتی به  مشهور
  .)110 (منیرغضبان، بگردند
م بشر  حقّ ترین مهم ي،آزاداما  و اختیار او در زندگی فردي و   و ضامنِ تحقّق ارادهمسلّ

ـ آفرخدا بشـر را  از منظر قرآن  اجتماعی است. ـ دمروح خـود را در او  و  ،1دی جـان و   ،2دی
 يرهایاهداف و مسـ  انیمطلوب را در م ریهدف و مس ،3دیبخش کرامت بدو رزق و و  اتیح

آگاهانـه و آزادانـه، خـود هـدف و      زیتا او ن ددابه او  یفرصت و 4نمود نیمع شیبرا دموجو
را از او  ها عهیود آخر سررا رقم زند،  سرنوشتشو  5ندبرگزی-هست که هرچه–را  رشیمس
خَلَقَ الْموت والْحیاةَ لیبلُوکُم أَیکُم أَحسـنُ   الَّذي« :کوچاند یم یباق يو او را به سرا ستاند یم

ـ  کـدام کـه   دیازمایب شماراتا  دیرا آفر اتیآنکس که مرگ و ح«)؛ 2 ،(الملک »عملًـا  از  کی
 یرا خداوند به آدم یوزندگکه جان  است آن هیآ نیا امیپ نینخست. »دیکن یشما بهتر عمل م

حق نـدارد در امـر خـدا دخالـت      یبستاند و کس یآن را از آدم دیو هموست که با دهیبخش
که چـه راه و روش و   دیازمایتا او را ب دیشر را آفرکه خدا ب است آن هیآ امیپ نی. دومدینما

و انتخابِ آزادانه  يدر بستر آزاد شیآزما نی! مشخص است که ارد؟یگ یم شیرا پ یموضع
مطلوبِ خـدا را   رِیها همان هدف و مس انسان ي بود که همه نیو اگر قرار بر ا ابدی یتحقق م
و همه را مـؤمن   افتی یم یراستا تجلّ نیخدا در هم ي از همان آغاز خلقت، اراده نند،یبرگز
ضِ کُلُّهـم جمیعـاً أَفَأَنـت     ولَو« نبود نیچن که یدرحال د؛یآفر یم ی األَرن فنَ مآلم کبشَاء ر

تمام مردمانِ  خواست، یاگر پروردگارت م«)؛ 99 ،(یونس »تُکْرِه النَّاس حتَّى یکُونُواْ مْؤمنینَ
ـ  پیامبر) يآیا تو (ا آوردند؛ ی) ایمان معتشیو و شر(به ا زمین ي کره مردمـان را   یخـواه  یم

  »که ایمان بیاورند؟! يمجبور ساز

                                                                                                                                        
  .40ي  سوره مبارکه روم، آیه. 1
  .29ي  سوره مبارکه حجر، آیه. 2
  .70ي  سوره مبارکه أسرا، آیه. 3
  .3ي  سوره مبارکه انسان، آیه. 4
  .همان. 5
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پـذیرد. در ایـن    است که اعتقادات قلبی را بازور و اجبـار نمـی   يا گونه طبیعت انسان به
 اسـت اجماع دارند که ایمان شخص مکرَه، باطل و غیر صـحیح   ،زمینه اندیشمندان اسالمی

 یاتدرآو دهد  مخالف با فطرت پاك انسانی فرمان نمی گاه یچقرآن که ه. )395 ،رشیدرضا(
َغـیِّ   «: گوید متعددي موافق با این قضیه سخن می  »ال إِکْراه فی الدّینِ قَد تَبیّنَ الرُّشْـد مـنَ الْ

 یگمراهـ در (قبول) دین نیست، چراکه هـدایت و کمـال از    یاجبار و اکراه«)؛ 256 ،(البقره
در انجام یک  ارادهو  رضایتدر معناي اجبار به معناي فقدانِ  »اکراه«. »مشخّص شده است

نیز ملغی اعالم گردیـده اسـت:    »اجبار«، رویکرد »اکراه«امر است. از منظر قرآن، عالوه بر 
 گوینـد،  مـى  (مخالفان) آنچه به ما«)؛ 45 ،(ق »بِجبارٍ علَیهِم أَنت وما یقُولُونَ بِما أَعلَم نَّحنُ«

. در »درآورى) راسـت  راه بـه بـازور  هـا را   آن (تـا  نیسـتى،  چیـره  آنـان  بر تو و تریم آگاه
است و جـز ابـالغ    هشداردهندهصرفاً یک  $شده که پیامبر یحتصرجاي قرآن کریم  يجا

جبـار،  ي دیگري ندارد و حق ندارد این پیام را با اکراه یـا ا  پیامی که حامل آن است، وظیفه
  ربِّکُـم  مـن  الْحـقُّ  جاءکُم قَد النَّاس أَیها یا قُلْ«فرماید:  از جمله می بر دیگران تحمیل نماید

ضلُّ فَإِنَّما ضَلَّ لنَفْسه ومن یهتَدي فَإِنَّما اهتَدى فَمنِ ا یهلَیا عمکُم أَنَا ولَییـلٍ  عکیـونس  »بِو)، 
 آمـده  شـما  سراغ به پروردگارتان سوى از حقّ! مردم ها) بگو: اى حمد به آن(اي م«)؛ 108
 شود، گمراه کس هر و یابد مى هدایت خویش سود به یقیناً یابد، هدایت کس هر پس. است
 حـقّ  راه بـه را  شـما  اجبار به تا[ نیستم وکیل شما بر من و. شود مى گمراه خویش زیان به

ندیشه بر دگراندیشـان، هـیچ جایگـاهی در نظـام فکـري و      لذا اجبار و تحمیل ا »].درآورم
ي پروردگار است و محتـرم شـمردن    ها، محصول اراده فلسفی اسالم ندارد؛ چراکه این تنوع

دانست  ي پروردگار است. چنانچه خداوند خود صالح می ها، احترام نهادن به اراده این تنوع
ي  نمود اما اراده خلق می فکر کو ی رنگکآورد و همه را ی نظام آفرینش را چنان پدید نمی

ضِ کُلُّهم جمیعا «وي، چنین نبوده است:  ی الْأَرنْ فنَ ملَآم ّکبر شَاء لَوأَفَأَنْت  تُکْـرِه  النَّـاس 
خواسـت، تمـام آن کسـان کـه      و اگر پروردگارت مى«)؛ 99 ،(یونس »مْؤمنینَ حتَّى یکُونُوا
  .»کنى که مؤمن باشند؟ آوردند؛ آیا تو مردم را ناگزیر مى یمان مىاند همگى ا روى زمین
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اساس مفاد این آیات، پیروي از هیچ دینی با اجبار و خشونت، جـایز و روا نیسـت و   بر
فقط مأمور رساندن  پیامبرمشخص نموده و  وضوح بهخداوند متعال، راه کمال و همراهی را 

و قُلِ الْحـقُّ مـنْ ربِّکُـم فَمـنْ     « یست:آوردن آنان نو مسئول ایمان بوده پیام الهی به بشریت 
و بگو که ایـن (قـرآن) راسـتین و از سـوى     «)؛ 29 ،(الکهف »شاء فَلْیْؤمنْ و منْ شاء فَلْیکْفُرْ

   .»کند شهیکفرپپروردگار شماست، هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد 
  

  قرآن شهیاند در خویی و مدارا با دگراندیشان نیک .4-3
هاي فکري و فرهنگی، اعم از جنسیتی، قـومی، نـژادي و...     ي تنوع در قرآن کریم، همه

هـا   ترین پاسخ در قبال این تنـوع  شناسی را به عنوان منطقی همگی محترم شمرده شده و هم
یِ رسـد، برابـري ارزشـ    ها به نظـر مـی   تر از سایر گزاره مورد اشاره قرار داده، اما آنچه مهم

ي آدمیان در پیشگاه خداوند است و اینکه هیچ انسانی، صرفاً بـه دلیـل برخـوداري از     همه
اي کـه   جنسیت، نژاد، قومیت یا فکر و فرهنگ خاصی، مقرّبِ خداوند نیست و یگانه مؤلفـه 

 یا«است:  »تقوا و پرهیزکاري«انجامد،  به صعود یا سقوط منزلت آدمی در دنیا و آخرت می
 عنـد  أَکْـرَمکُم  إِنَّ لتَعـارفُوا  وقَبائـلَ  شُعوبا وأُنثَى وجعلْنَاکُم ذَکَرٍ مّن خَلَقْنَاکُم إِنَّا نَّاسال أَیها
اللَّـه را شـما  و آفریـدیم  زن و مرد یک از را شما ما! مردم اى«)؛ 13 ،(الحجرات »1أَتْقَاکُم 
 خـدا،  نـزد  شـما  تـرینِ  گرامـى  همانـا . بشناسـید  ار یکدیگر تا دادیم، قرار ها قبیله و ها تیره

هـاي   شاید چنین گمان رود که تقـوا، یـک مفهـوم نـاظر بـر فعالیـت       ».شماست باتقواترینِ
اي از آن داشته باشد؛ در حالیکـه بـه    تواند بهره دینی بوده و هیچ فرد غیرمسلمانی نمی درون

ر، نادرست و غیردقیق است؛ زیرا تصریح قرآن کریم این تصو:  
پیشـگی از جملـه    هاي اخالقی نظیر مهربـانی، بخشـش، انصـاف و عـدالت     اوالً فضیلت

تـرین مصـادیق بـه تقـوا      ها را نزدیـک  توان آن مواردي هستند که به تصریح قرآن کریم، می
تواننـد   شود و غیرمسلمانان نیز مـی  دانست که الزاماً و انحصاراً توسط مسلمانان، صادر نمی

                                                                                                                                        
  .13سوره مبارکه حجرات، آیه . 1
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 بـه  که بورزید عدالت« )؛9 ،(المائده »للتَّقْوى أَقْرَب هو اعدلُوا«گردند: آراسته به این فضایل 
 أَقْـرَب  تَعفُـوا  وأَن«فرمایـد:   . و قرآن کریم در جاي دیگر مـی »است تر نزدیک پرهیزکارى

ضْلَ تَنسوا ولَا للتَّقْوي  بـه  یـد کن ببخشـایید و گذشـت   چنانچـه  و« )؛237 ،(البقره »بینَکُم الْفَ
  »نکنید. فراموش خود میان در را نیکوکارى و گذشت و است تر نزدیک پرهیزکارى

ثانیاً قرآن کریم، سایر ادیان و انبیاي آسمانی را به رسمیت شناخته و حتی فراتر از آن، 
 مّـنْ   سـواء  لَیسوا«دهد:  ها گواهی می به شایستگی و صالحیت اخالقی جمعی از پیروان آن

 والْیـومِ  بِاللَّــه  یْؤمنُـونَ  * یسـجدونَ  وهم اللَّیلِ آنَاء اللَّـه آیات یتْلُونَ قَائمۀٌ أُمۀٌ کتَابِالْ أَهلِ
 مـنَ  وأُولَــئک  الْخَیـرَات  فـی  ویسـارِعونَ  الْمنکَـرِ  عـنِ  وینْهونَ بِالْمعرُوف ویأْمرُونَ الْآخرِ

 بـه [ آنهـا  از اى طایفـه  نیستند، یکسان همه کتاب اهل«)؛ 114-113 ،عمران (آل »الصالحینَ
 آنان. نهند مى سجده به سر و کنند مى تالوت شب دل در را الهى آیات ایستاده،] خدا طاعت

 خیر کارهاى در و کنند مى منکر از نهى و معروف به امر و دارند ایمان قیامت روز و خدا به
  ».هستند شایسته و صالح افراد از انآن و ورزند مى شتاب

صـارى  هـادوا  والَّـذینَ  آمنُـوا  الَّـذینَ  إِنَّ«فرمایـد:   و قرآن کریم در جاي دیگر مـی   والنَّ
 لَیهِمع خَوف ولَا ربِّهِم عند أَجرُهم فَلَهم صالحا وعملَ الْآخرِ والْیومِ بِاللَّـه آمنَ منْ والصابِئینَ

 یهـود  آیین به که کسانى و آوردند ایمان] اسالم به[ که کسانى«)؛ 62،(البقره »یحزَنُونَ هم ولَا
 صـالح  عمـل  و آورنـد  ایمـان  قیامت روز و خدا به که کدام هر صابئان، و نصارا و گرویدند
م پروردگارشان نزد شان پاداش پس دهند، انجام  نـه  و آنهاسـت  بـر  ترسـى  نه و. است مسلّ

  ».شوند مى اندوهگین
 بـه  و تنهـا  فرمـوده  مشـخص  را غیرمسلمانان با روابط چگونگی و چهارچوب خداوند

 روابطی به را آن و برداشته بلندتر گامی بلکه ننموده، اکتفا دینی با آنان آمیز مسالمت زندگی
 ي هاندیشـ  و قـرآن  واالي منزلـت  ي نشـانه  این و است بخشیده اوج تفاهم و محبت با توأم

 دشـمنان  و مسـلمانان  میـان  تفاوت بیانِ مقام در متعال خداوند. است آن فراملّی و فرادینی
 دیـارِکُم  منْ یخْرِجوکُم ولَم الدینِ فی یقَاتلُوکُم لَم الَّذینَ عنِ اللَّه ینْهاکُم لَا« :فرماید می ها آن
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 قَـاتَلُوکُم  الَّـذینَ  عـنِ  اللَّه ینْهاکُم إِنَّما * الْمقْسطینَ یحب اللَّه إِنَّ إِلَیهِم وتُقْسطُوا تَبرُّوهم أَنْ
 فَأُولَئـک  یتَـولَّهم  ومنْ تَولَّوهم أَنْ إِخْرَاجِکُم علَى وَظاهرُوا دیارِکُم منْ وأَخْرَجوکُم الدینِ فی
مونَ همخداوند شما را از نیکى ورزیدن و دادگرى با آنان که بـا  «)؛ 9-8 ،(الممتحنه »1الظَّال

دارد؛  انـد بـاز نمـى    تان بیرون نرانـده  هاي اند و شما را از خانه شما در کار دین جنگ نکرده
خداوند تنها شما را از دوست داشتن کسانى باز  دارد. گمان خداوند دادگران را دوست مى بى
هایتان بیرون راندنـد و (یـا) از    ن جنگ کردند و شما را از خانهدارد که با شما در کار دی مى

  . »بیرون راندنتان پشتیبانى کردند و کسانى که آنان را دوست بدارند ستمگرند
 »نیکوکـاري و دادگـري  «این اساس تعامل با غیرمسلمانان و دگراندیشان بـر اصـل    بر

د در هـر شـرایطی و در رفتـار    نوظیفه دار انمسلمانبراساس مفاد این آیات، . استوار است
 رعایت این اصل تا زمانی اعتبار داردالبته کنند. این دو اصل را رعایت تمامی دگراندیشان، 

و  خشـونت نزننـد  دست به  دگراندیشان نیز با همین رویکرد با مسلمانان تعامل نمایند و که
ود، مقاومـت در  ش . چراکه اگر تجاوز یک رذیلت اخالقی محسوب میندزرا آواره نسا کسی

   گردد. برابر تجاوز یک ارزش اخالقی محسوب می
بـه قتـل   شـان   گروهی که با مسلمانان در حـال جنـگ نیسـتند، آنـان را بـه خـاطر ایمـان       

سـازي   شان را در طرد و آواره سازند، سایر دشمناننمی ، از سرزمین و دیارشان آوارهرسانند نمی
نـه تنهـا از    ،لح و سالمت هستندجو و اهل ص سالمتم ،دهند و در یک کالم مسلمانان یاري نمی

دادگـران و   ها منعی وجود ندارد، بلکه خداوند جانب خداوند نسبت به رفتار نیک و عادالنه با آن
 ي . در ایـن آیـه از دو واژه  نمایـد  را در قبال این گروه، محبوب خـویش معرفـی مـی    نیکوکاران

  است.   »نیکی«و دومی به معنی  »عدل«ی استفاده شده که اولی به معن »برّ«و  »قسط«
 هرگـز در پـی   ، وبـوده  گرایانه آشتی، روشی لفان و دگراندیشانروش اسالم در برخورد با مخا

هـا   و افکار و اتخاذ رفتارهـاي مبتنـی بـر واگرایـی و خشـونت نسـبت بـه آن       ادیان دیگر حذف 
ـ   به پیروان خود اجازه نمیباشد. قرآن کریم حتّی  نمی پرسـتانی کـه در آن زمـان داراي     تدهد بـه ب

                                                                                                                                        
  .9و  8سوره مبارکه ممتحنه، آیات . 1
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تشـدید  تحریـک و  ایـن کـار منجـر بـه      چراکه صورت پذیرد؛نیز اهانتی د ترین عقاید بودن خرافی
و ال « :گیرنـد  ناسـزا مـی  باد اهانـت و  را به  سبحان خداوند ها نیز آنآنان شده و ي  از ناحیهتعصب 

سفَی ونِ اللَّهنْ دونَ معدوا الَّذینَ یبلْمٍتَسرِ عواً بِغَیدع وا اللَّهو به خداي مشـرکان  « )؛108 ،(االنعام » ب
  .»(و اهانت مکنید) تا آنان (نیز) از سر دشمنى و نادانى، خداوند را دشنام ندهند دشنام ندهید

و مدارا با پیروان ادیان دیگـر را   دینیهمزیستی فرهنگ  آنکهعالوه بر کریم، قرآن البته 
سـکوت   رایج در جامعـه  نادرستتعصبات  خصوصد، در ساز خود نهادینه می براي پیروان

ملـت   هـا  کـه آن  ها معتقد بودندها و مسیحیپردازد. یهودي می ها نیز نکرده و به تصحیح آن
ها هستند که با مقام الهی روابط غیرقابـل زوال برقـرار   فقط آنو خداوند هستند  ي برگزیده
مندي از  هاست و پیروان هیچ آیین دیگري، لیاقت بهره آن بهشت خداوند مخصوص ؛اند کرده
نـد و  ا تکریم و احتـرام  ، مورداین فقط یهود و نصاري هستند که به هر عنوان و ندارندرا آن 

. در همـین  در برابر این دو ملت برگزیده، سر تعظیم و احتـرام فـرود آورنـد    بایست میهمه 
انـه و انحصـارطلبانه، مخـدوش سـاخته و     خواه راستا قرآن کـریم، ایـن رویکـرد تمامیـت    

صـارى  الَْجنَّةَ و قالُوا لَنْ یدخُلَ « فرماید: می تلْـک أَمـانیهم قُـلْ هـاتُوا       إِالَّ منْ کانَ هوداً أَو نَ
کسى جز یهـودى و مسـیحى بـه    و گفتند هرگز « )؛111 ،(البقره » برْهانَکُم إِنْ کُنْتُم صادقین

  »گویید هر برهانى دارید بیاورید. این آرزوى آنهاست، بگو: اگر راست مى آید، نمىبهشت در
 نموده،در آیات متعدد مطرح دگراندیشان را آمیز با  همزیستی مسالمت گرچه قرآن کریم

 ،قـرآن  نظـر از اسـت.   کامالً ناشناخته و نامأنوس بوده موضوعاین  ،در زمان نزول قرآن اما
و دشمنی  ،مذموم و ممنوع ،و پیکار به سبب اختالف عقیده »جنگ مذهبی«اي به نام  پدیده

قـرآن در ایـن زمینـه بـه گروهـی از یهودیـان و        .امري ناپسند اسـت با پیروان ادیان دیگر 
مسیحیان اشاره دارد که با تحقیر و اهانت به یکدیگر و تضییع حقوق انسانی همدیگر، سعی 

داوري در ایـن زمینـه را    ،تقبیح این موضع در برتر نشان دادن آیین خویش دارند. خداوند ضمن
ء و قالَـت   شَـی   علـى   و قالَـت الْیهـود لَیسـت النَّصـارى    « :فرماید ته و مینسمربوط به آخرت دا

ـ   کتاب کَذلک قالَ الَّـذینَ ال ء و هم یتْلُونَ الْ شَی  لَیست الْیهود على  النَّصارى ولهِم یعلَمـونَ مثْـلَ قَ
و یهودیان گفتند: مسـیحیان  «)؛ 113 ،(البقره » فیما کانُوا فیه یخْتَلفُون َمةِ فَاللَّه یحکُم بینَهم یوم الْقیا
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و مسیحیان گفتند: یهودیان هیچ بر حق نیستند بـا آنکـه (همـه) آنـان کتـاب       هیچ بر حق نیستند
دانند (نیـز) هماننـد گفتـار آنـان را گفتنـد؛ بـارى،        خوانند، کسانى که چیزى نمى (آسمانى) را مى

  .»داشتند، روز رستاخیز داورى خواهد کرد مى  خداوند میان آنها در آنچه اختالف
اجراي عدالت و قسط را هدف تمام انبیاي الهی  کریم، قرآنگردد که  در پایان یادآور می

الْمیـزَانَ لیقُـوم    الْبیِّنَات وأَنْزَلْنَا معهم الْکتَاب ولَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِ«: کند و تصریح می داندمی
(ى روشـن) فرسـتادیم و بـا    ها ما پیامبرانمان را با برهان« )؛25 ،(الحدید »...النَّاس بِالْقسط

. قـرآن همچنـین بـه    »آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مـردم بـه دادگـرى برخیزنـد...    
، حتـی  را رعایت نمایندانصاف ي احوال، اصلِ عدالت و  در همهدهد که می فرمان ایمان اهل

تـرین افـراد و    یـا نزدیـک   ایشانمنجر به زیان دیدن و انصاف، عدالت این اگر بر پا داشتن 
ـ « گردد: شان بستگان  أَنْفُسـکُم ى یا أَیّها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوّامینَ بِالْقسط شُهداءللَّه ولَو علَ

اى مؤمنان! به دادگرى بپاخیزیـد و بـراى خداونـد    « )؛135 ،النساء( »والْأَقْرَبِینَ الْوالدینِ أَوِ
   .»(تان) باشدو مادر و یا نزدیکان گواهى دهید هر چند به زیان خود یا پدر

ص بر پا داشتن عدل و داد به صورت عام صادر شده و اختصـا به دستور در قرآن کریم 
به راستى خداوند به «)؛ 90، (النحل »إِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ والْإِحسانِ«ندارد:  یبه گروه خاص

) خویشاوند، فرمان مى   .»دهد دادگرى و نیکى کردن و اداى (حقّ
 ي را در هنگام پذیرش مرافعه $که خداوند پیامبرش دارد اهمیت تا آنجا وضوعین ما

ه بی قضایی غیرمسلمانان دهد در صورتی که غیرمسـلمانان   می فرمان ويو به  گذاشتهن توج
براساس عدل و قسط باشـد:  بایست  می ش، قضاوتبودندشان  در میانوي  خواستار قضاوت

اگر میان آنـان  «)؛ 42 ،(المائده »وإِنْ حکَمت فَاحکُم بینَهم بِالْقسط إِنَّ اللَّه یحبّ الْمقْسطینَ«
  .  »دارد داورى کردى، با رعایت عدالت داورى کن که خداوند دادگران را دوست مى

  
  نتایج -5

به معناي به رسمیت شناختن چیزي است که پذیرفتـه نشـده و اشـاره بـه      »تساهل« .1
، مداراي صبورانه در حضور چیزي است »تسامح«داري دارد و  نوعی خودداري و خویشتن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            22 / 27

http://pdmag.ir/article-1-1573-fa.html


  203///  ي اسالمی مبتنی بر قرآن بررسی تطبیقی مفهوم تساهل و تسامح در اندیشه جان الك و اندیشه

  آید.  ر میکه مکروه یا ناصواب به شما
زمـین،   ي تسـاهل در مغـرب   پـردازان اندیشـه   ترین نظریـه  جان الك به عنوان اصلی. 2

انـد. او   داند که رسالت ادیان را به نیکی درك و فهم کرده می  تساهل را ویژگی اصلی کسانی
هـاي دینـی    ي قهریه نداشته و تسـاهل را عـین آمـوزه    باور به ترویج دین با استفاده از قوه

  داند. داري را درگرو نیل به قناعت درونی می و اعتبار ایمان و دیندانسته 
ها،  خویی با آدمیان فارغ از هویت آن هاي فکري و فرهنگی، نیک احترام به تنوع يو. 3

ها و استفاده از ابزار گفتگو براي ایجاد تعامل یا حـل تعـارض را مـورد     حفظ کرامت انسان
  دهد.  تاکید قرار می

، مبتنی بر رحمت و مخاطبان این $رآن کریم، محتواي رسالت پیامبر اسالماز منظر ق. 4
ي بررسی آیات قرآنی، حاکی از آن است کـه تسـاهل در    ي جهانیان هستند. نتیجه محتوا، همه

گرایـی و   شناسی، گفتگو، هـم  ي اسالمی در قالب مهرورزي نسبت به ساکنان زمین، هم اندیشه
ها و رعایت حقـوق اساسـی ایشـان بـویژه      ویی و مدارا با آنخ همکاري با دگراندیشان، نیک

ي مسلمانان واجب است که بـه ایـن    آزادي و عدالت، امري ضروري و مبرهن است و بر همه
  بندي نمود: توان این الزامات را به شکل زیر، صورت الزامات، پایبند باشند. می

طور متوازن و بدون گذر  اسالم، دین صلح و آشتی است و تسامح و تساهل را به. 4-1
 نماید.   از ترازوي دین، به مؤمنان سفارش می

مســلمانان وظیفــه دارنــد در هــر شــرایطی و در رفتــار بــا هرکســی، دو اصــل  . 4-2
 را رعایت کنند. »پیشگی عدالت«و  »خویی نیک«

هاي فکري و فرهنگی به رسمیت شـمرده و حقـوق اساسـی     در دین اسالم، تنوع. 4-3
بوده و هیچ مسلمانی حق ندارد به نام خدا، دین، پیامبر و آخـرت، عقیـده یـا    ها محترم  آن

  اندیشند، تحمیل نماید. فعلی را بر دیگران که به سان او نمی
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  205///  ي اسالمی مبتنی بر قرآن بررسی تطبیقی مفهوم تساهل و تسامح در اندیشه جان الك و اندیشه

 .1379 ،آفرینه انتشاراتی -فرهنگی مؤسسۀ تهـران. تـسامح. و تساهل ،محمدتقی میبدي، . فاضل32
  .1378 ،طه فرهنگی مؤسسه قم. سیاسی. دینی، اخالقی، تسامح و محمود. تساهل فتحعلی،. 33
 تا. بی ،العلمیة المکتبةالکبیر، بیروت:  الشرح غریب فی المنیر ، المصباح. فیومی34
 .ـه1426 ،هالرسال هالمحیط، بیروت: مؤسس یعقوب، القاموس . الفیروزآبادي، محمدبن35
 .1376، 27مح و تساهل. نامه فرهنگ، شماره . کرنستن، موریس، تسا36
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  الك، پایان نوشته جان »اي درباب تساهل نامه«. گلشاهی کریم، شیرزاد، ترجمه رساله 37

 .1376شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 
  .1377 ،ران: نیاي در باب تساهل. شیرزاد گلشاهی، کریم. ته . الك، جان، رساله38
 .ق.ـه 1427 ،دار الهالل. بیروت: الرحیق المختوم، صفی الرحمن ،المبارکفوري. 39
 .ش.ـه1380 ،مجله مکتب اسالم . قم:همزیستی مذهبی، مجتهد شبستري، محمد. 40
  .1396 ،148376امام(ره)، پرتال امام خمینی، کدمطلب:  حکومتی اندیشه در تسامح و اصغر، تساهل . مرادي، علی41
 .ق.ـه1403 ،تهران، انتشارات حکمت .بانی اقتصاد اسالمیم مطهري، مرتضی، . 42
 .1373 ،البالغه. تهران: انتشارات ذره غروب نهج . معادیخواه، عبدالمجید، خورشید بی43
  .1390اول،  نیا، قاسم، بررسی و نقد مبانی نظریه تساهل جان الك. معرفت سیاسی. شماره . معصومی زارع، هادي و شبان44
 .ش.ـه1374،دارالکتب االسالمیه :تهران. ، تفسیر نمونهناصر و جمعی از نویسندگان ،مکارم شیرازي. 45
  . 1384، 17رب. اخبار ادیان، شماره تعریف اصطالحی تساهل و تسامح از دیدگاه اسالم و غ ،. موسوي بجنوردي، محمد46
  .م1989 ،یاألعلم دار :بیروت .لمغازيا الواقدي، محمد بن عمر،. 47
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