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مقدمه
الالقي ،عرفاني اسذ

مدارا در دنیای کنوني و تحا دهکدة جهاني افزون بر اينکه يک فضیل

و علمای الالق و عارفان مسلمان دربارة ماهی  ،مباني ،مطل يا نسبي بذودن ،ضذرور و نحذوة
اتفاه به آن بحث کرده اند ،در حوزة اجتماعي نیز يک ضرور و مفلح

سیاسي محسوب

مي شود از اين رو عایمان سیاس  ،از تثییر مدارا در ايجاد روابط مناسب میان انسانها با يکذديگر
و محذذیط پیرامذذون لذذود سذذخن گفتذذهانذذد .بذذهطذذور ملذذال پذذس از جنذذگهذذای مذذیهبي ويرانگذذر و
همکیشکُ ي در جامعة مسیحي ،مدارا و تسامح نه تنها به عنوان يک فضذیل
عنوان راهکاری عملي جه
و عایمان سیاسي را بر آن داش

الالقذي بلکذه بذه

توقف درگیریها و مناق ا گستردة میهبي و سیاسي مطرح شذد،
تا به تعريف مؤیفهها و مباني آن بپردازند و دربارة نحذوة تسذری

رف و مدارا در جامعة متکلر به رغم التاله در باورها و عاايد مت ت  ،بیندي ند به گونهای کذه
عز و اقتدار فکری و فرهنگي ملی ها نیزحفظ گردد و انسانها بتوانند باحفظ هويذ
لود با يکديگر تعامل و هماندي ي و زندگي مسایم

فرهنگذي

آمیز داشته باشند؛ زيذرا ايذن امذر سذعاد

آنان را در پي دارد.
اجتمذاعي را اعتذدال و

منتسکیو (فیلسوه م هور فرانسوی) راه رسذیدن بذه صذلح و امنیذ

میانهروی ذکر ميکند و آن را مویود تسذاهل و مذدارا و پرهیذز از افذرات و تفذريط و اجتنذاب از
سختگیری نسب

به عاايذد و ديذدگاههذای مختلذف برمذيشذمرد .وی اعذالم مذيدارد کذه مذدارا

(نرمش) و اعتدال به عنوان يک قاعدة عمومي بهتر از سذختگیری و ل ذون
 .)549همچنین ميافزايد بايد پیيرف

اسذ

» (جذونز :4921

که تسذاهل و تسذامح در عذین سذاده بذودن بسذیار دشذوار

اس ؛ زيرا متفف کردن افراد به عذدم مذدارا و نیذز "تحمذل ناپذیيری" امذری آسذان اسذ
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شنال
اس

ایتزاماتي که هرکس به آن متعهد اس

و مؤيد م روعی

رفتار اوس

سذخ

امذا

و دشذوار

(ريکور  4549به نال از سادا .)41 :4929

در حوزة الالق و عرفان اسالمي مدارا امری فطری اسذ

و رحمذ

و عطوفذ

نیکو با مردمان را به ارمغان ميآورد .بدين ترتیب برای تسرّی آن در جامعه ،شنال

و معاشذر
مباني ،حذد

و مرز ،نحوة اتفاه به آن در سلوک علمي و عملي ،فردی و اجتماعي ضرور مييابد .بهطذور
ملال اگر در حوزة سیاس  ،مدارا به معنای «تحمل ديگری» و يا «ديگر پیيری» اس ،گسترة ايذن
پیيرش در عایم سیاس

تا کجاس ؟ حد و حدود آن چیس ؟ در چه بسذتری مذيتوانذد محاذ
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مدارا نوعي رواداری و رفتاری هداي گرانه نیس ؟ در جامعة متکلر و چند صدا ميتذوان ضذمن

مقاله

شود؟ در جامعة میهبي و ديني امکان تحا دارد؟ در اندي ة عذاره موحذد «ديگذری» کیسذ ؟
حفظ باور و مسلک لود با اعتاادا و مرامهای مختلف به مدارا پردال ؟ اندي ة امام لمیني و
عملکرد اي ان از جايگاه زمامدار ديني چگونه بود؟ در اين پذژوهش افذزون بذر بررسذي موضذو
مدارا از ديدگاه متفکران غربي به مباني مؤیفههای آن از ديدگاه امام لمیني پردالته لواهد شد؛
زيرا اصالح جامعه ،هداي

انسان ها و فطری بودن مدارا و لردمندانه بودن اين امر از مؤیفذههذای

مورد توجه اي ان در جايگاه رهبر ديني و سیاسي جامعه اس .

مدارا در اندیشة متفکران غربی
مناق ا میهبي و پیامدهای مخرب آن در همکذیشکُ ذي و گسذترش ک ذمکشهذای دينذي و
عایدتي امری دور از واقعی

و صرفاً معطوه به رويکذردی ذهنذي و انتزاعذي اسذ  .بذا پیذدايش

4

جنبش اصالح میهبي و پیدايش پروتستانیسم و شالههای وابسته به آن مانند کایوينیسم ،شکاه
عمدهای در جهان مسیحی

به وجود آمد .فروپاشي وحد عایذدتي در جهذان مسذیحی

باعذث

بروز ناآراميها و جنگهای میهبي گسترده شد و همکیشکُ ي حیر آوری به بهانذة تکفیذر و
ارتداد بر پاية اتهام اشاعة افکار و عاايد انحرافي میان گروههای از هم گسسذتة فکذری و مذیهبي
مسیحي بهوجود آمد.
به آرا و اندي ههذا و

در اين میان متفکران برجستهای در مغرب زمین از تساهل و مدارا نسب

آموزههای پیروان میاهب و عاايد مختلف سخن گفتهاند که به برلي از آنها اشاره ميشود:
7

جان استوار میل ديدگاههای لود را دربارة ضرور تساهل و مذدارا نسذب
افکار گوناگون اعم از ديني و غیرديني با داليل مختلف تبیین نموده اس
نگاه او تساهل نه تنها در حوزة سیاس

بذه عاايذد و

(میذل  )92-419 :4929در

بلکه در حوزة الالق نیز دارای اهمیذ

اسذ

و از آنجذا

که در زمرة فیلسوفان فايدهگرا محسوب ميشود ،تساهل را در مسائل الالقي نیز به کار ميبرد و

(س)

1. reformation
2 . John Stuart Mill
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بازشناسي مفهوم تساهل و مذدا را در تذاريخ تطذور اندي ذة سیاسذي در غذرب بذدون پذردالتن بذه
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تا جايي درس
درد و رنج اس

مي داند که موجب سعادتمندی و شادی انسان شود .شادی در نگذاه او رهذايي از
که غاي

مطلوب ميباشد (ب یريه99 :4921ذ.)97

4

هابز  ،فیلسوه اجتماعي ( )4125-4999که نظرية قرارداد اجتماعي را مطرح کذرده ،از ايذن
نظريه به حکومذ

لودکامذه و اسذتبدادی رسذید؛ زيذرا او نظذار حذاکم بذر معتاذدا مذردم را

ضروری ميشمرد .با اين توجیه که مبادا برلاله مفذلح

جامعذه باشذد (عنايذ  .)779 :4922امذا

جان الک  ،فیلسوه برجستة سیاسي بعد از هابز ،توانس

از دل همین نظريه قذرارداد اجتمذاعي،

7

حکوم

دموکراتیذک يذا مردمسذاالر را تبیذین نمايذد و از ضذرور آزادی عایذده و تسذاهل در

مواجهه با آرا و آموزهها و اندي ههذای مختلذف در جامعذه دفذا کنذد .وی مذيگويذد ...« :نبايذد
پنداش

که التاله عاايد و افکار موجب بروز منازعا و جنگها ميگردد بلکه آنچذه سذبب

بروز جنگهای م یهبي در ک ورهای مسیحي شده دريغ داشتن تساهل در برابر افرادی اس
عاايذد متفذاو داشذتهانذد»

کذه

بذه ناذل از جذونز  )919 :4921وی در نامذهای کذه

(Mlean 4551؛ Locke7339

ایهام بخش پاریمان انگلستان در تفويب قانون م هور تساهل شد ،اشعار داش  «:به نظر من بذیش
از هر چیز الزم اس

که به دق

حوزة کذار حکومذ

حدود درستي را که میان آن دو هس

مذدني را از حذوزة مذیهب تمییذز دهذیم و

م خص کنیم و اگر اين کار انجام ن ذود م ذاجراتي کذه

همواره میان کساني که نگران عالي مربوت به روح آدمیان هستند يا دس
تظاهر ميکنند از يکسو و کساني که نگران دوی
برسد ...وظیفة حاکم مدني آن اس
درس

کذم بذه ايذن نگرانذي

و ک ور هسذتند هیچگذاه نمذيتوانذد بذه پايذان

که از طري تثمین و اجرای بيطرفانة حاوق يکسان ،تفره

و عادالنة امور متعل به زندگي دنیوی را برای همة مردم به طور کلي و برای هذر يذک از
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اتبا به طور لاص تثمین نمايد (بومر  )194 :4993به اعتااد او بهترين شیوه برای رسیدن به امنی

و

سعاد (دنیوی) در جامعهای که با تنو اندي ه و باور مواجه اس  ،آسانگیری در باورهاس

از

اينرو توصیه ميکند برای رسیدن به اين هده بايد از دلای

ايمان و دين پرهیز کرد؛ زيذرا هذر

کس به حسب وجدان -که امری ایهي اس  -مذیهب لذود را انتخذاب مذيکنذد و بذه آن ايمذان
ميآورد و به انجام اموری ملتزم ميشود .از آنجا که تنها لدا ميداند کدام میهب حایاي اسذ

1 . Thomas Hobbes
2 .Jahn Locke
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پیروان اديان گوناگون به مدارا و تسامح ميک

اند (سادا .)93 :4929

مقاله

نبايد کسي را متهم به کژ ديني کرد بدين ترتیب چنین اندي ه و باوری انسذان را در برلذورد بذا
4

روسو میان تسامح عرفي و مدارای میهبي تفاوتي قائل نميشود و تفکیذک ايذن دو گونذه
تساهل را ناممکن ميدانذد و بذر ايذن بذاور اسذ

انسذاني کذه لطذا کذار اسذ

و لذدای لذود را

نميشناسد او نميتواند شهروند لوبي باشد در نتیجه نميتوان با او در صلح و آرامذش زنذدگي
کرد؛ زيرا دوستي و مدارا کردن با اينگونه افراد مستلزم نفر از لدايي اس
و حکومذ

ميدهد (سادا  .)491 :4929از اينرو دوی

کذه آنهذا را کیفذر

مذيتوانذد لطاکذاران و کسذاني را کذه بذه

جامعة مدني وفادار نیستند به عنوان غیر اجتماعي و آشوبگر و نه به عنوان بيايمان ،از جامعه طرد
لدا ترسناک نیس

به مذیهن،

الالقي اس

(سادا  .)497 :4929بنابراين کسي که از عدای

قانون مدني ،و تکلیف لود را ن نالته و در پي منافع لويش اس
مدني ميتوان

وع

تنهذا بذهوسذیلة مجذازا هذای

او را کنترل کرد (عناي .)4922

7

باسناژ دو بووال در ماابل اين نظريه برميلیزد و به شد از کژدينان دفا ميکنذد و آنذان
را دشمناني سودمند برای جامعه و جزئي از نظام ایهي برميشذمرد در نگذاه او کژدينذي قلذمهذای
مفید و سازنده را برميانگیزاند تا میهب را از گزند لرافا حفظ کنند (سادا  . )22 :4929او ابهام
و عدم شنال

متون مادس را لواس

شرمگین و به نور رحم

لداوند ميداند که انسانها همواره در محضرش یرزان و

او وابسته باشند.

9

ویتر تسامح را در برابر تعفب مطرح ميکند و مينويسد «ما آدمیان همذه از سسذتي و لطذا
سرشتهايم پس بايد باله های يکديگر را ببخ ايیم که اين نخستین قانون طبیعذ

اسذ

»(سذادا

.)477 :4929

1 . Jean-Jacques Rousseau
2 .Henri Basnage de Beauval

(س)

3 .Voltaire
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کند .در نگاه او میهب ،سرچ مة مهم گرويذدن بذه قذوانین دویتذي و شذنال

تکذاییف مذدني و
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از اينرو تساهل و مدارا ،در مواجهذه بذا عاايذد و اندي ذههذای ديگذران  -بذه ويذژه در حذوزة
اعتاادی چه از ناحیذة حکومذ
برونرف

و چذه از ناحیذة پیذروان مذیاهب مختلذف  -راه عمذدهای جهذ

از بحرانهای اجتماعي گسترده در اروپا محسوب شد.

4

7

اما به رغم سخنهای گوناگون دراين باره رابو سن اتین که از تبعیض میذان فرانذویهذا بذا
9

فرانسویها در قرن هفتم به ستوه آمده (سادا . )425 :4929آزادی و برابری حاوق را امری فراتر از
تسامح دانسته و مينويسد :مذن لواهذان تسذاهل نیسذتم مذن لواهذان آزادیام تسذاهل ! تحمذل!
بخ ايش! اغماض! اينها اندي ههايي فرمانروايانه و ناعادالنه دربارة پیروان فرقههای من عب اس .
به نظر مي رسد در نگاه او انسان مداراگر ،از نوعي احساس برتری و صبغة ارشذادی و هذدايتگری
برلوردار اس .
آنچه از مطایعه تسامح و مدارا در مغرب زمین به دس

ميآيد اين اس

که در قرن شانزدهم

اينگونه استداللهای میهبي و سیاسي در دفا از تسامح يا عدم باور به تسامح رون بسیار داشته و
به تدريج به استدالل فلسفي نیز منجذر شذده اسذ  .در اسذتدالل سیاسذي تسذاهل يذا عذدم آن ،بذر
مفلح اندي ي مبتني بوده و در استدالل میهبي بذر الذالص در باورهذا و عاايذد مذیهبي تکیذه
مي شده و استدالل فلسفي به اظهار عایدة انسذان بذه عنذوان موجذودی عاقذل مبتنذي اسذ
مفلح

دين و دوی

چذه بذه

باشد و چه با آنها مغاير باشد با اين شرت کذه بذا اظهذار عایذده آسذیبي بذه

کسي نرسد و در قرن هفدهم و هجدهم اصل تساهل نسب

بذه عاايذد ديگذران جزئذي از حاذوق

تلاي شد (ب یريه  )21 :4921ویي با اين حال اين اندي ه با فراز و فرودهذا و رد و قبذولهذايي مواجذه
بوده اس

و در آغاز قرن هجدهم از منظر برلي صفتي منفي دانسته ميشده و مذداراگر ،انسذان

سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

 .4اندي ه تساهل و مدارا در حوزة عمومي در غرب با آراء و اندي ذههذای جذان الک در دو رسذایة م ذهور وی در
باب حکوم

( )Two Treatises of Governmentو همچنذین ایذر ديگذر وی يعنذي نامههاي در بها

( )A Letter Concerning Tolerationپیوند و قراب

سسهاهو و مهدارا

مييابد.
2 .Rabeaut Saint Etienne

 .9او مي نويسد :پروتستانها از بسیاری امتیازا

اجتماعي محروماند .پروتستانها همه کار برای میهن ميکنند و

میهن با آنها ح ناشناسي ميکند به عنوان شهروند به میهن لدم
ميکند آنها چون انسانهايي که شما آزادشان کرديد لدم

ميکنند.

ميکنند میهن با آنها چون مطرودان رفتار
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ملال بوسوئه به شد با هرنو تسامح مخایف
برابر کژديني اس
موجب سس

مانند زهری اس

بذه عنذوان

مقاله

ضعیفاینفسي توصیف ميشده که از باورها و آداب و رسوم لذود سذرباز زده اسذ

.

111

ميکند و مينويسد :تسامح ،سستي بزهکارانه در

که بايد از آن دوری کرد؛ زيرا ايجاد تغییر در احکام شذر

شدن میهب ميشود .او تفاوتي میان تسامح شرعي و عرفي قائل نميشود و تسامح
7

عرفي را بهانهای برای تسامح شرعي به منظور تجويز دگرگونيها ميداند بنماية استدالل برلي
که تسامح را برنمي تابیدند اين بود که عاايد باطل را بايد سرکوب کذرد و مذانع رواآ آنهذا شذد؛
زيرا گسترش آنها موجب گمراه شدن افراد سادهیوح ميگردد .در نگاه اينان انسانهذا همگذي از
لرد الزم برلوردار نیستند و رواآ عایدة منحط موجب گرايش اينگونه افراد ميشود و امور غیر

مخایف دفا ميکردند (ب یريه  .)29 :4921ویي بذه تذدريج بذا دفذا برلذي ديگذر ،تسذامح و مذدارا
معنای ملب

پیدا کرده و فضیلتي الالقي لوانده شد و مداراگر بهجای سرزنش ،ستايش ميشد

افزون بر اين عدم تسامح را مايه عابماندگي و رکود جامعه و محروم ماندن از اندي ههای نو و
1

مترقي ميدانستند .پیر بیل وادار کردن افراد را به اعتاادی غیذر از اعتاذاد لودشذان ،بذر لذاله
حکم عال دانس
نیس

و از تمايز عال و ايمان سخن گف  .وی با اين بیان که عال نیذز قابذل اعتمذاد

و راهي به ياین مطل وجود ندارد ،تسامح را پیيرفته و عدم تسذامح را نذوعي غذرور تلاذي

ميکند (ب یريه .)93 :4921
پس از بررسي تاريخچه تسامح و مدارا و بیان نظريا موافاان و مخایفان ميتوان چنین نتیجه
گرف

که رد و قبولهای آنان از ديدگاههای مختلف و با اهدافي لذاص صذور گرفتذه اسذ .

بنابراين پیيرش ،اتفاه و سريان چنین اموری چه در حوزة فردی و چه در حذوزة اجتمذاعي بذه
نو باور و نگرش انسانها بستگي دارد .بدين ترتیب اگر در نظام فکری انساني فاط وجهة مادی

1 .Jacques Benigne Bossuet

 .7بوسوئه روحاني و نويسنده فرانسوی()4231-4172
3 . Auguste Comte Martin Lutter

(س)

 .1پیربیل نويسنده پروتستان میهب که در سال  4191رسایة در با سساهو عمومي را نوش .

نقش مدارا در تعالي انسان و جامعه (سلوك فردي و اجتماعي) با رويكردي به انديشة عرفاني و رفتار سياسي امام خميني

حایاي غلبه پیدا ميکند .اگوس

9

و مارتین یذوتر بذا همذین اسذتدالل از سذرکوب کذردن عاايذد

111
پژوهشنامة متين

داشته باشد بديهي اس

مطرح باشد و در نگاه او جهان مادی اصای

نیروی محرکذي کذه او را

و بهره مندی مادی و ايجذاد شذادی و

به اتفاه اين صف

و انتخاب اين روش واميدارد منفع

ن ات در جامعه اس

وهر امری از جمله مدارا اگر رسذانندة بذه ايذن هذده باشذد مفیذد و مغتذنم

محسوب ميشود .و فايدة ضرور گسترش آن تنها در حوزة مادی و دنیايي تعريف ميگردد.
اما اگر در باور انساني وجهة مادی و «اين جهاني» تنها بخ ي از «حایا » دانسته شذود و نذه
تنها حایا  ،بديهي اس

غا ي  ،فايده و مفایح به دس

آمده از رفتذار مداراگرايانذه بذه عنذوان

جزئي از سعاد و نیکبختي جامعة ب ری به حساب ميآيد.
اما در اندي ة عارفي که «ماسوی اهلل» را جلوه و پرتذويي از زيبذايي و جمذال محبذوب يگانذه
4

ميداند  ،و سراسر هستي را ظهور و سريان ع
داش

ایهي ميبیند« ،ديگری» معنايي متفاو لواهذد

(امام لمیني .)24 :4994
زبان حال چنین عارفي اين اس

که:
عین دگر يکي اس

غیری چگونه روی نمايد؟ چو هر چه هس

چون گ

يک عین متف که جز او ذره ای نبود

سزاوار

ظاهر اين همه اغیار آمده
(عطار نی ابوری  :4992قفیده شماره )71

بديهي اس

تعريف ،هده و انگیزة چنین انساني از مذدارا چذه در سذلوک فذردی وچذه در

سلوک اجتماعي با دو گروه ديگر متفاو اس  .تعامل و رابطة چنین انساني با «لذود»« ،لذدا» و
«جهان» به گونة ديگری بازلواني ميشود.

مبانی و مؤلفههای مدارا در اسالم
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

مدارا واژهای عربي اس

که به دو معنای کامالً متفاو

به کذار رفتذه هذم بذه معنذای نرمذي ،بذا

مهرباني رفتار کردن ،تسامح ،تساهل ،بردباری ،جايز دانستن و الي شمردن اس
ريا و تزوير و دورويي و چاپلوسي آمده اس

و هم به معنای

(معین 9599 :4922؛ دهخدا  :4953ذيل واژه) اما آنچذه در

 .4فخرایدين عراقي در لمعات ،یمعة اول مينويسد :لداوند با تجلي بیاته و من ذاته و ییاته في ذاته که بر لذود کذرد
هم عاش و هم مع وق شد ویي ذا او تعایي ع
مع وقي پیدا شد اسما پديدار گ

.

اس

و چون حسن لود را بر نظذر لذود جلذوه داد و عاشذاي و
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فرهنگ اسالمي نیز يکي از اصول مهم الالقي به شمار ميرود و آن ماليمذ  ،نرمذيو تسذامحي
که با محب

اس

و حفظ کرام

مقاله

فرهنگ فارسي و در حوزه الالق از اين واژه به ذهن متبذادر مذيشذود تسذامح و نرمذي اسذ

در

انساني ذذ و نه از روی نیاز و ضرور ذذ انجام ميگیرد ومذدارا

کننده آگاهانه و صبورانه با ديگری عليرغم تفاو در رأی و نظر تعامل ميکند.
يکي از مهم ترين مباني مدارا در اسذالم کذالم لداونذد اسذ

آنجاکذه پیذامبر را بذه لذاطر

داشتن قول نرم و لل نیک ميستايد و رحمتي ويژه نلارش ميکند و ميفرمايد« :فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ
لوی بودی مردم از دور پراکنده ميشذدند

اهللِ یِنْ َ یَهُمْ» و نیز ميافزايد اگر ستبر دل ودرش

«یَوْکُنْ َ فَظّا غَلیظَ ایْاَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْیِکَ» و هنگامي که او را برای زمامداری برميگزيند به
او ميفرمايد« :فَاعفُ عَنهُم واستَغفِرْیَهُم وشَاوِرهُم فِي األَمرِ» (آل عمران)495 :؛ يعني ازآناني کذه در
کار تو و در ح تو تافیر و کوتاهي کرده اند نه تنها درگیر وآنان را عفو کن بلکه برای آنذان
مدارا با لطاکاران اس

بديهي اس

م ور کردن با افراد ،نوعي احترام به نظذر و عاايذد آنذان

اس  .میبدی در شرح و تفسیر از اين آية شريفه ،درجا و مراتبي برای مدارا درياف
مينويسد«:يا سید! احوال روندگان در اين راه مختلف اس  :يکي مافر اس
تائب اس

از بهر او آمرزش بخواه ،يکي مطیع اس

ميکنذد و

ازو عفو کن ،يکي

با وی م ذور کذن» (میبذدی بذيتذا .)975 :بذا

توجه به اين سخن لداوند و سخن ديگری که ميفرمايد "کَتَبَ علي نفسِهِ الرَّحْمَةَ» (انعذام )47 :و
درآيه ديگر ضمن تثکید بر وجهة ربوبی

لود به پیامبر لويش فرمان ميدهد به کساني که نذزد

تو ميآيند بگو که «کَتَبَ رَبُکُم عَلي نَفْسِه الرَّحْمَةَ» (انعام )91 :رب و پرورشدهندة شما رحمذ

را

بر لود واجب گردانیده اس  .از اين پیام لدا به انسذان ارتبذات و پیونذد ضذروری میذان وجذوب
رحم

و تربی

نتیجه گرفته ميشود .و ميتوان آن را ه دار به انساني دانس
4

که به صذور

7

لدا آفريده شده و جان ین او در زمین اس  .يعني لداوند به انسان ميآموزد که او نیز بايد
با آفريدگان رفتاری سرشار از محب

و رحم

داشته باشد و در مواجهه با بذدی و کذژی افذراد

نیز دستور لدايش را فرمانپیير باشد که فرمود« :اِدفَعْ بِایَّتي هِيَ اَحْسَنُ» (ففل .)91 :
« .4لل آدم علي صورته».

(س)

« .7انّي جَاعِلٌ فِي األرْضِ خَلیفة» (باره.)93 :

نقش مدارا در تعالي انسان و جامعه (سلوك فردي و اجتماعي) با رويكردي به انديشة عرفاني و رفتار سياسي امام خميني

بخ ش طلب کن و افزون بر اين آنان را نیز مورد م ور لود قرار ده و اين نهايذ

مهربذاني و

111
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بديهي اس
انساني اس

مدارا نیز مانند ديگر کماال  ،ذومراتب اس

و مرتبذه اعذالی آن ازآن برتذرين

که «رحمة یلعایمین» اش ميلوانند ومراتب مادون آن به انسانهايي تعل مذيگیذرد

که با سلوک علمي و عملي و با فنای انی
سلوک ان و نسب
را که جلوة رحم

و انانیت ان بذه آن متفذف مذيشذوند .اينذان بذه میذزان

و مناسبتي که با آن موجود «اتم» و «اشره» برقرار مينمايند ميتواننذد مذدارا
رحمانیة لداوند اس

4

در قلب لود شهود کنند (مالصدرا  )99 :4913و هذم

آن را به نمايش بگیارند و به ديگران ب ناسانند .پیامبر(ص) لاتم انبیای ایهي در توصذیف لذدايي
که ميپرستد ميگويد:
 «ان اهلل رفیذ و يحذذب ایرفذ » (محمذذدی ری شذذهری  4991آ  )4439 :7لداونذذد ماليذذم اسذماليمان را دوس

ميدارد .او لدای لود را با صف

و

رف و مدارا ميشناسذد و بذه پیذروان لذود

ميشناساند و متیکر ميشود «مُداراة ایناس نفف االيمان و ایرف

بهم نفف ایعیش» (محمذدی ری

شهری  4991آ  )911 :7مدارای با مذردم نفذف ايمذان و نرمذيو مهربذاني بذا آنذان نذیم ديگذری از
زندگي اس

و همچنین هده رسایتش را برميشمرد:

 )4به مدارا با مردم مثمور شدهام همانگونذه کذه بذه تبلیذغ رسذای
بمداراة ایناس کما اُمر

مثموريذ

يافتذهام« :اُمذر ُ

ُ بِتبلیغِ ایرسالة» (مجلسي  4139آ  494 :12ح .)52

 )7پروردگارم مرا به مدارای با مردم امر کرد همانگونه که به انجام ديگذر واجبذا

مذثمور

نمود.
«اَمَرني ربّي بِمداراةِ اینذاس کمذا اَمَرَنذي بذاداء ایفذرائض» (کلینذي  4919آ  442 :7ح  :1محمذدی ری

7

شهری  4991آ  911 :7ح . )4491
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

همچنین عل

برتری پیامبران بر ديگر افراد را در رفتار مداراگرايانذة آنذان بذا دشذمنان ديذن

لداوند بیان ميکند« :انّ االنبیا -علیهایسالم -انما فضلهم علي للاه ب دةِ مذداراتهم العذداء ديذن
اهلل» (محمدی ری شهری آ.)912 :7
 .4او مي نويسد لداوند به ذا لود در آيینة دل انسان کامل متجلي مي شود.
 .7در حديلي ديگر مي فرمايند «انا اُمرنا معاشر االنبیا بمداراة ایناس کما اُمرنا باقامة ایفرائض»؛ يعني «ما جماع

انبیذا

به مدارا کردن با مردم فرمان داريم همانگونه که به برپاداشذتن فذرائض مذثموريم » (محمذدی ری شذهری  4991آ :7
.)4437
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 .4برتوباد نرم لويي و بخ ش تا آنجا که ح و حایا

را زير پا نگیاری «علیذکَ بذایرِف ِ و

مقاله

و در جايگاه زعام

و رهبری به استاندار لود در انجام مثموريتش توصیه ميکند:

ایعفوِ في غیرِ ترکِ یِلحَ » (مجلسي  4139آ . )472 :21
 .7آسان گیر ،و سخ

گیر مباش ،نويد بخش باش و بیزاری مپراکن "يَسِّر و ال تُعَسِر ،بَ ِّذر و

ال تنفّر.
( )

امام علي

نیذز سذالم

ديذن و دنیذای انسذان را درگذرو مذدارا کذردن بذا مذردم دانسذته و

ميفرمايند« :سالمة ایدين و ایدنیا في مداراة ایناس» (ییلي واسطي بيتا آ  )799 :4و بنا بذر همذان شذیوة
ایهي ذ نبوی به نماينده لود مایک اشتر توصیه ميکنندکه:
«واشعِر قلبَک َ الرحمة و المحبَة یَهُم و ایطفَ بِهِم» قلب
مداراکن بلکه قلب

و رحم

لود قراربده؛ يعني نه تنها با آنان نرمخو باش و مسامحه و

را از مهر و عاطفه نسب

بذه آنذان یبريذزکن و سذپس مذيفرماينذد همچذون

درندهلويان باآنان رفتار نکن «ال تَکونَن عَلیهِم َسبُعا» زيرا آنها يا برادر ديني تو اند و يا همنو تو
در آفرينش اند همچنین در ادامه ميفرمايند «و ال تاویَنّ اِني موَمَّرُآمُرُ فاُطا

ُ» (نهجایبالغذه :نامذه )99

هرگز به مردم مگو من امیر شما هستم و به شما فرمان ميدهم و بايد اطاع

کنید .چنین برلورد

و روشي از قلبي فاسد حکاي

ميکند «فان ذیک ادغالُ في ایالب» (نهجایبالغه :نامه .)99

چگونگی ظهور مدارا
از آنجا که صف های عایي و فطری انسان امری معاول و دارای مراتب شد و ضذعف اسذ
در مرتبة ذا انسان ،یبو وتارر علمي دارد برای ظهور و آشکار شدن با وساط

و

عایم لیذال،

از عایم عال در عایم حس ظاهر ميشود .مدارا نیز يکي از آن صف های عایي و ذاتذي و فطذری
انسان اس

که از «وهم» و «حدس» و «گمان» و «پندار» منزه بذوده و از پ ذتوانة عاذل برلذوردار

اس  ،در صورتي انسان مي تواند اين صف

ذاتي لود را شکوفا سازد و فعلیذ

بخ ذدکه بتوانذد

رابطة عایم غیب و شهاد وجود لذود را حفذظ کنذد و از محسذوس بذه معاذول و از معاذول بذه
محسوس در حرک

باشد از اينرو عایيترين مرتبة مدارا رفتار ماليم و نرمياس

عالي در عایم «عین» و «حس» ظهور کرده و فعلی

يافته اس

کذه بذا پ ذتوانة

و پيآمد اتفاه به چنین صذفتي،

(س)

شخص مداراگر افزون بر مدارا با نفس لود با ساير موجودا و آفريدگان نیز رفتاری مهربانانه

نقش مدارا در تعالي انسان و جامعه (سلوك فردي و اجتماعي) با رويكردي به انديشة عرفاني و رفتار سياسي امام خميني

گردان وآنان را مورد یطف و عطوف

را از محب

به مردم یبريز
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و ماليم دارد .اين امر از موضع برتریجويي نیسذ ؛ زيذرا کرامذ

انسذانهذا را بذاور دارد .چنذین

مدارايي بسیار فراتر از تحمل کردن گفتار و رفتار ديگذران و انعطذاهورزيذدن و ديگذر پذیيری
اس .

مدارا و جلوههای آن در سیرة امام خمینی
امام لمیني ،براساس مباني عرفاني لود وجود را حایا
ذا

مبرا از هرگونه اسمي و رسمي اس

غیبي واحدی ميداننذد کذه در مرحلذة

«ال اسم یه و ال رسم یه» و با جلوهای برلود يا به تعبیر
اسما را محا ميسازد و اين تارر یبوتي يا وجذود

عارفان با «تجلي بیاته ییاته في ذاته» ساح

علمي موجب آشکار شدن وجود عیني اشیاء و همة موجودا ميگردد .از اينرو نظام هسذتي در
يگانه اس

نگاه عارفان مجال ،سايه و جلوة آن حایا

که با مدد اسمای ایهي آشکار شده اسذ

که فرمود «ظهر ایوجود ببسم اهلل ایرحمن ایرحیم» بدين ترتیب عایم آفرينش با دو اسم رحمانی
و رحیمی

لداوند ظهور يافته و همة پديده ها و همة موجودا مظهر و نمذايش دهنذدة رحمذ

گسترده و یطف بیکران آن حایا
جلوههای رحم

يگانهانذد .امذام لمینذي بذا چنذین بذاوری مذدارا را يکذي از

رحمانیه و رحیمیة ح

تعایي و از مظاهر عال بیذان مذيکننذد (امذام لمینذي :4922

 .)945و قلب انسان را مفطور به اين صف

ميدانند و بر اين باورند که انسان بذر اسذاس فطذر

و

دارد و از ل ذون

و

سرشتش مداراگر اس

و محب  ،بردباری و سخن نذرم و نیکذو را دوسذ
بیزار و متنفر اس

تندی که در زمرة مظاهر و ی گريان جهل اس

(امام لمیني .)949 :4922

از نگاه اي ان ويژگي مکتب های توحیدی کذه رسایت ذان ،تربیذ
مدارا و تسامح اس

و شیوة آنها اين اس

که انسانها را با سخن نذرم و نیذک ،از ظلمذ
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لارآ و به جانب نور وکمال مطل هداي
ماديا را در لدم

مذاده

کنند ،در عین آنکه بذا ماديذا سذروکار دارنذد ویذي

معنويا قرار ميدهند (امذام لمینذي  4999آ  )799 :5در ايذن گونذه مکتذبهذا

مدارا ،لوشرفتاری و دعو

به نیکي اصای

دارد مگر آنکه توطئهای در کار باشذد کذه در آن

صور نیز ل م با منحرفان عین رف و مداراس
عایم نور به سوی ظلم

و هذداي

انسذان اسذ ،

حال آنکه مکتذبهذای مذادی مذردم را يذا از

ميک انند و به ماديگری دعو ميکنند يا نسب

به عایم نور و ارجا
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مقاله

مردم به عایم نور بيتفاو هستند .
از منظر امام لمیني مدارا يکي از اصول مهم اسالميدر نظام اجتماعي اس  .در اين بذاره بذه
سخن لداوند اشاره ميکنند که به حضر موسي و برادرش هارون علذیهم ایسذالم مذيفرمايذد
«اِذْهَبَا إیَي فِرعَوْنَ؛ إنّهُ طَغَي فَاُویَا یَهُ قَوْالً یَیِّناً یَعلَّهُ يَتَیَکَّرُ أوْ يَخْ َي» (طه )19-11 :بذه سذوی فرعذوني
که طغیان کرده و سرک ي آغاز کرده و ادعای ایوهی
بگوي ید شايد او متوجه لدا شود و از عاقب

دارد روان شويد و با کالم نرم با او سخن

لويش ترسناک گردد.

در نگاه اي ان اين توصیة ایهي دستوری کلي و شیوهای اجرايي برای همة هداي

کننذدگان

و سیاستمداران و مهمترين و مفیدترين شیوة برلورد با منحرفان و لطاکذاران در جامعذه اسذ
رعاي

و

آن ،چه درکارهای جمعي و بسامان کردن جامعه و همزيستي بذا مذردم و چذه در سذلوک
بذا عفذبانی  ،عفذبی  ،زودرنجذي و کینذهتذوزی،

اگر اين اصل رعاي

ن ود و ارشاد و هداي

تندلويي و ل ون

همراه باشد نه تنها لطاکار را از لطايش باز نميدارد بلکه موجب شد و

ازدياد لطای او نیز ميشود و چه بسا لطای کوچک را به لطايي بزرگ مبدل سازد.
از اينرو امام لمیني متیکر ميشوند مدارايي مدّ نظر شريع
باشد و «در جه

حفظ نفس باشد نه در جه

اس

کذه بذر پايذة لذرد اسذتوار

حظّ نفس» اتفاه بذه چنذین مذدارايي موجذب

تعایي نفس ميگردد و از بهرهمندی های نفساني پیراسته اسذ ؛ زيذرا در غیذر ايذن صذور همذة
اعمال او از جمله مدارا و بردباری و تسامح او بذه غرضذي مذادی آمیختذه مذيگذردد کذه در ايذن
صور نه تنها موجب کمال و سعاد او نميشود چه بسا عذز وکرامذ

انسذاني او و سذعاد

جامعه را مخدوش ميکند (امام لمیني .)949-971 :4922

 .4امام لمیني با استناد به سخن امام علي( ) که فرمودند «اذا کان ایرِّف ُ لُرقاً کانَ ایخَرْقُ رِفْاا» يعني اگردر شذرايطي
مدارا ايجاد زحم

و ده ذ

کنذد و ضذد مذدارا موجذب آرامذش گذردد مذي نويسذند در ايذن شذرايط «لذرق عذین

(س)

مداراس » (امام لمیني .)941 :4922

نقش مدارا در تعالي انسان و جامعه (سلوك فردي و اجتماعي) با رويكردي به انديشة عرفاني و رفتار سياسي امام خميني

فردی و آباد سالتن زندگي الروی و ارشاد و هداي

مردم الزم و ضروری اس ؛ تذا آنجذا کذه
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مدارا در سیاست و اجتماع
اي ان از منظر ديگذری بذه ايذن صذف

اصذالح جامعذه مذؤیر

فطذری نگريسذته و آن را در جهذ

ميدانند .به طور ملال در مسئلة امر بذه معذروه و نهذي از منکذر کذه از مسذئویی پذیيری انسذان و
بي تفاو نبودن نسب

به گمراهي انسانها حکاي

ميکند متیکر ميشوند سخن ماليم و نذرم و

یطیف ميتواند از تلخي و ناگواری امر و نهي بکاهد چرا که امر و نهي بذهطذور کلذي در ذائاذة
انسان تلخ و ناگوار اس

تا آنجا که گاه موجب تحريک ل م و غضب انسذان نیذز مذيشذود از

اينرو بر هدايتگران جامعه بويژه برآمران به معروه و ناهیان از منکر الزم و ضروری اس

که بذا

حسن لل و قول نرم و ماليم با لطاکاران برلورد کنند (امام لمیني .)942 :4922
از منظر امام لمیني رحم

و عطوف

ميک اند؛ زيرا يکي از مظاهر رحم
سرنوش

انسانها و جامعة انساني اس

ذاتي و فطری انسان ،او را به مدارا و رفاقذ

و مهرباني بي تفاو نبودن نسب
بنابراين انسان به حسب سرش

بذا مذردم

به گمراهي و کجروی و
ایهذیش بذه هذداي

مذردم،

اصالح جامعه و حتي موجودا غیرجاندار تمايل دارد و اين هذدايتگری او بذا رحذم و مذرو و
عطوف

آمیخته شده اس

کذذه در تح ذ

اداره و تربی ذ

در معاشر با نو لود بلکه در سلوک با غیر نو لود از حیوانا

ذ

او هسذذتند و او در آنهذذا تفذذره دارد –و در سذذلوک بذذا ارحذذام و

همسايگان و نیز با تمام اصناه مردم ،با رف و رحم

و عطوف

و رفاق

معاشر

ميکند» (امام

لمیني  .)945 :4922در نگاه اي ان برای سیاستمدار و هدايتگری که قفد اصالح جامعه و هذداي
انسان ها را دارد مدارا شرت اساسي و مهم اس

چراکه قلوب مردم با محب

و رفاق

نرم ميشود

و قلوب رام موجب رام شدن قوای ظ اهری و باطني انسان شده و به همذدیي و دوسذتي و رفاقذ
منجر ميگردد ،لدم های صادقانه و جانف انيهای مسلمانان صدر اسالم و فتوحذا چ ذمگیر
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

آنان نمونهای بر اين مدعاس ( 4کلیني  4912آ  59 :7ح  41به نال از امذام لمینذي  )974 :4922اي ذان بذا
استناد به سخن امام معفوم کذه فرمودنذد «ال تَحمِلذوا علذي شذیعتنا ،و ارفُاُذوا بِهذم؛ فذان اینذاس ال
يَحتَملون مذاتَحمِلون» (کلینذي  4919آ  991 :9ح  977بذه ناذل از امذام لمینذي  .)977 :4922بذه هذدايتگران
جامعه تفاو مردم را هم در تحمل و درک علوم و معاره و هم در تحمل اعمال قلبذي و قذایبي
گوشزد ميکنند و مدارای با آنان را متیکر ميشوند و تفريح ميکنند نه هذر علمذي را بايذد بذه
« . 4مَن کان رفیاا في امره نال ما يريد مِن ایناس»؛ «کسذي کذه در کذارش مذدارا ورزد بذه آنچذه از مذردم انتظذار دارد
لواهد رسید».
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تنفر و دوری گزيدن آنها از حااي و اعمال نیک ميشود .از مجمو سخنان و آیار تذثییفي امذام

مقاله

و نه انتظار هر عملي را ميتوان از همه داش  ،عدم رعاي

مذردم موجذب

لمیني اينگونه استنبات ميشود که:
 .4مدارا از ويژگي های فطر ایهي انسان اسذ

و شذرت اصذلي سذلوک فذردی و اجتمذاعي

اس
 .7ادعای لدا دوستي با مدارای با مردم ایبا ميشود؛ يعني میزان و سنجش محب
رف و مدارا با مردم و جامعه انساني اس

به لذدا

(امام لمیني .)973 :4922

 .9مداراگران انسانهای لردمندی هستند که بر هواهای نفساني لود غلبه دارند و بذه لذوبي
ميتوانند روابط چهارگانة لود را (رابطه با لود؛ با لدا ،با انسانهای ديگر و با جهان طبیعذ )
با دو عنفر عال و ع

مديري

کنند و هرگز به فکر سلطه بر ديگذران نیسذتند؛ زيذرا «لذود» و

نتیجهگیری
از منظر جامعه شناسان ،مدارا و تسامح در جامعة انساني ،با رد و قبولهذا و پیامذدهای متفذاو و
حتي متعارضي مواجه بوده اس

برلي نتیجة آن را ديکتاتوری و استبداد ميدانند و برلي ديگذر

حکومتي دموکراتیک و مردمساالر را ارمغان آن بر شمردهاند .و آن را بهترين شیوه برای رسیدن
به امنی

و سعاد در جامعهای دانسته اند که با تنو اندي ه روبروس  .در فرهنذگ اسذالمي نیذز

مدارا امری پسنديده و نیک و از اوصاه جمایي لداوند اس
زمین اس

الزم اس

در اتفاه به اين صف

و بر انساني که للیفة لداوند در

کوشش کند و آن را در تربی

و هداي

لذود و

جامعه بهکار بندد .امذام لمینذي در جايگذاه اندي ذمند دينذي ،عذایميالالقذي و رهبذری سیاسذي
اتفاه به اين ويژگي را در دو حوزة الالق و سیاس

مطرح کرده وآن را يکي از اصذول مهذم

در سلوک علمي و اجتماعي بیان ميدارند و هر گونه رفتار ل ون

آمیز را چه درحوزة فردی و

چه درحوزة اجتماعي غیر انساني و غیرایهي برميشمرند و بر مدارايي تثکید مذيورزنذد و مابذول
 .4ابوایحسن لرقاني عاره نامدار ميگويد « :اگر به ترکستان تا به در شام کسي را لار در انگ
من اس  .همچنین از ترک تا شام کسي را قدم در سنگ آيد زيانِ آن مرا اس

و اگر اندوهي در دیي اس

آن دل

(س)

از آنِ من اس » (لرقاني .)4922

شود آن از آنِ

نقش مدارا در تعالي انسان و جامعه (سلوك فردي و اجتماعي) با رويكردي به انديشة عرفاني و رفتار سياسي امام خميني

«ديگری» را در چنبرة قدر لداوند ميدانند.
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مي شمرند که از روی لرد و دانايي وآمیخته به رحم
طلبيهای فردی و گروهي در آن دلای

و مود باشد و سودجويي و مفذلح

نداشته باشد.

منابع
-

امام لمیني ،سید روح اهلل )4994( .مصباح الهداية الي الخالفه و الوالية ،تهران :مؤسسة تنظیم و ن ر آیار
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-
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-
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نوين.

-

بومر ،فرانکلین یوفان (گردآورنده) )4993( .آثار بزرگ در ساريخ انديشه اروپايي غربي از سدههاي میانه

سا امروز ،ترجمه حسین ب یريه ،تهران :مرکز بازشناسي اسالم و ايران ،انت ارا باز.
-

جونز ويلیام ،توماس )4921( .خداوندان انديشه سیاسي ،ترجمه علي رامین ،تهران :انت ارا

علمي و

فرهنگي.
-

لرقاني ،ابوایحسن )4922( .نورالعلم ،تهران :انت ارا بهج  ،چاپ پنجم.

-

دهخدا ،علياکبر )4953( .لغت نامه دهخدا ،تهران :دان گاه تهران.

-

سادا ذ ژاندرون ،ژویي )4929( .سساهو در ساريخ انديشه غر  ،ترجمه عباس باقری ،تهران :ن ر ني ،چاپ
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عطار نی ابوری ،محمد بن ابراهیم )4992( .ديوان اشعار ،تهران :گلسار.

-

عناي  ،حمید )4922( .بنیاد فلسفه سیاسي در غر  ،تهران :ن ر زمستان.

-

کلیني  ،محمد بن يعاوب )4919( .االصول من الکافي ،با تفحیح و تعلی علي اکبر غفاری ،تهران:
دارایکتب االسالمیه ،چاپ چهارم.
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ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  )4919( .الروضة من الکافي ،با تفحیح علي اکبر غفاری ،تهران :دارایکتب االسالمیه،
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ییلي واسطي ،علي بن محمد( .بيتا) عیون الحکم و المواعظ ،تحای حسین حسني بیرجندی ،مؤسسة
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و

فلسفه ايران.
-

میبدی ،رشیدایدين( .بيتا) خالصه سفسیر ادبي و عرفاني قرآن مجید ،تهران :انت ارا اقبال.
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میل ،جان استوار  )4929( .رساله دربارة آزادي ،ترجمه جواد شیخ االسالمي ،تهران :شرک

انت ارا

علمي و فرهنگي.

-

نقش مدارا در تعالي انسان و جامعه (سلوك فردي و اجتماعي) با رويكردي به انديشة عرفاني و رفتار سياسي امام خميني
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