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مباني و پیامد های مدارا در اندیشه سیاسي امام خمیني
1

یوسف فتحی

چکیده
کارآمدی نظام سیاسی برای امام خمینی(ره) یک مسئله و دغدغه جدی است .این مساله با رعایت و رسمیت یافتن حقوق و
آزادیهای مدنی ،گره خورده است .مقاله پیشرو ،نظریه مدارا را راهحلی بنیادین برای دستیابی به اهداف نظام سیاسی و
پذیرش متقابل مدنی با استناد به آثار وی تلقی میکند .امام خمینی(ره) از اولین متفکران مسلمان است که یک فصل از
کتاب «شرح حدیث جنود عقل و جهل» را بهمناسبت شرح عبارت «رفق» به مدارا و آثار تربیتی ،اخالقی ،اجتماعی و سیاسی
آن اختصاص داده و به تبیین چرایی تعامل مدارا محورانه در یک جامعه و تأثیرات آن در حیات اجتماعی و مذهبی پرداخته و
معتقد است منش خشونت محورانه نه تنها تأثیری در اصالح فردی و اجتماعی ندارد بلکه منشاء مفاسد بزرگتر و پیچیدهتر
میگردد .بررسی مبانی و پیامد مدارا در اندیشه امام خمینی(ره) ،نشان میدهد مدارا یک مفهوم پارادیمیک منتزع از متون
دین و از منظر اخالق سیاسی و فلسفه سیاسی ،جزء الینفک حاکمیت دینی و یک فضیلت اخالقی و اصل حقوقی سیاسی
است و زندگی صلحآمیز افراد و گروه ها با عقاید متفاوت و شیوه عمل متمایز در درون یک جامعه معین را اجازه میدهد و
شیوه مناسبی برای تأسیس سرمایه اجتماعی در جامعه و کاهنده تنشهای اجتماعی و سیاسی بین گروهی است .مدارا،
بهعنوان سرمایه اجتماعی ،کنشهای تربیتی ،اداری ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را در جامعه تسهیل و بار مثبت اخالقی و
حقوقی جامعه را تقویت میکند .مدارا ،همدلی در عین تمایز است که صلح را امکانپذیر و فرهنگ صلح را جایگزین فرهنگ
نزاع می کند .مدارا ،امتیاز اعطایی نیست ،یک نگرش فعال منبعث از بازشناسی حقوق ،آزادیهای مدنی و متون دینی است و
با تمرین ،آموزش و فرهنگپذیری در جامعه شکل میگیرد .مدارا با آیات جهاد با کفار و منافقین و نفی سبیل ،تعارض ندارد.
موضوع اصلی این نوع آیات بستن راه نفوذ و سلطه به جامعه اسالمی است و مدارا از عزت بر میخیزد و نفوذ از ذلت ،ذلت و
مدارا ناسازگارند نه عزت و مدارا.
کلیدواژهها :مدارا ،فضیلت اخالقی ،ضرورت حقوقی سیاسی ،سرمایه اجتماعی ،امام خمینی(ره)
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مقدمه
یکی از مسائل اساسی نظامهای سیاسی ،مشروعیت و کارآمدی است که با همگرایی ،همبستگی اجتماعی و
رضایت عمومی مردم از دولت ارتباط تنگاتنگ دارد .همگرایی و همگامی مردم با دولت به میزان رضایت آنها
از عملکرد نظام حاکم و میزان رعایت حقوق و آزادیهای مشروع ،مدنی و اعتماد متقابل مردم و دولت و
پذیرش جایگاه فرد در نظام اجتماعی ،وابسته است .جان الک دولت را برآمده از اراده مردم و وظیفه اصلی آن
را رعایت آزادی ،تأمین حقوق ،خواستهها و رضایت مردم از دولت میداند .این رضایت با اصل تساهل و مدارا
عجین شده است ( ،C. DURST, 2001: 42فاضل میبدی .)15 -10 :1379 ،مقوله مدارا یا «رفق» در
متون دینی ،مترادف با تساهل و تسامح است که در مقابل نظریه خشونت یا «خُرق» قرار دارد .1رویکرد مدارا
محور ناظر به زندگی ،امنیت ،تأمین حقوق و آزادی انسانها ،توسعه ،انسجام و همبستگی و رویکرد خشونت
محور ناظر به سختگیری ،ناامنی ،مرگ ،عقبماندگی ،اختالف ،واگرایی و تضییع حقوق و آزادیهای مردم
است .از منظر مدارا ،خداوند انسان را برای زندگی و آزادگی خلق کرده و حاکم بر سرنوشت خود قرار داده و
سیطره دیگران (غاشیه )22 :را از وی برداشته است.
مدارا با حکمت عملی ارتباط دارد ،یعنی مدارا از یک جهت یک عنصر اخالقی و از جهت دیگر یک عنصر
حقوقی و سیاسی است ،برای اینکه حکمت عملی سه حوزه اخالق ،تدبیر منزل و سیاست را شامل میشود
(کاتوزیان ،1388،ج .)211 :1اخالق ناظر بر وجدان و صفات نفسانی هر فرد و هدف آن تأمین آرامش درونی
و حقوق ناظر به روابط اجتماعی و سیاسی و تأمینکننده صلح اجتماعی است ،مدارا هر دو نقش را باهم ایفا
میکند و میتواند مبنای تدوین حقوق اساسی قرار گیرد و از دو نوع الزام درونی و بیرونی در به سامان
رساندن جامعه نقش داشته باشد .اهمیت مطالعه مدارا در این است که مدارا با حفظ مصالح اجتماعی ،وجود
فرد و مصالح او را بهرسمیت میشناسد و گفتمان منولوگ و اقتدارگرایانه را تبدیل به دیالوگ شهروندان و
دولت میکند .مصالح اجتماعی و مصالح فردی به خواستهها و نیازهای ناظر به زندگی اجتماعی در یک جامعه
متمدن اشاره دارند .این نیازها در شش گروه امنیت فردی و عمومی ،امنیت نهادهای اجتماعی ،حفظ اخالق
عمومی ،حفظ منابع اجتماعی ،پیشرفت عمومی و زندگی فردی قرار میگیرند (کاتوزیان.)494-491 :1388 ،
تأمین این خواستهها و نیازها در یک جامعه با شکلگیری سرمایه اجتماعی ارتباط دارد و مدارا بهعنوان عامل
تألیف قلوب ،نقش کلیدی در تأسیس سرمایه اجتماعی ،مشروعیت نظام سیاسی ،رضایت مردم و تأمین حقوق
و آزادیهای فردی ،اجتماعی و سیاسی دارد.
این مقاله ،مبانی و پیامد مدارا را در آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بهعنوان یک عنصر اخالقی و
حقوقی مطالعه میکند و به دو سؤال اساسی پاسخ میدهد .سؤال نخست اینکه ،چگونه امام خمینی(ره) در
عین تأکید بر اصل مدارا به حاکمیت دین اصرار میورزد؟ سئوال دوم اینکه ،مدارا در اندیشه امام خمینی(ره)

 .1بررسی نظریه مدارا در اندیشه امام خمینی(ره) بهگونه ای نقد دیدگاه جان الک نیز می باشد .چون امام با فهم مدارا از متون دینی،
مدارای منتزع از متون دین با دولت و عملکرد آن قابل جمع میداند.

مبانی و پیامدهای مدارا 83 ..................................................................................................................................................... ...........................................

ارزش ذاتی دارد یا ارزش ابزاری؟ فرض مقاله این است که امام مدارا را از متن دین میفهمد نه بیرون از آن،
بنابراین ،مدارا بر اساس مبانی فکری وی جزء الینفک حاکمیت دینی و از حیث مبانی ارزش ذاتی و از حیث
کارکردی ،ارزش ابزاری دارد .مدارا چه به صورت ذات مشخص با مؤلفههای معین و چه بهصورت روش اداره
جامعه ،اهمیت دارد .کانون تمرکز این تحقیق ،کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(ره) است که
یک فصل آن بهطور مفصل بهمناسبت شرح عبارت «رفق« به تبیین جایگاه مدارا در جامعه اختصاص یافته
است ،در عین حال برای فهم مبانی فکری امام به سایر آثار وی مراجعه شده است .قبل از ورود به متن مقاله
تذکر این نکته ضروری است که گفتمان مدارا در اندیشه سیاسی امام منافاتی با آیات جهاد در قرآن مانند
َ ّ ُ ََ ُ
الك ّفار ُر َح ُ
ماء َب َین ُهم» (فتح )29:و «جاهد الکفار و املنافقین و اغلظ علیهم» (توبه )73:و «لن
«ا ِشداء علی
ِ
ا
یجعل هللا للکافرین علی املومنین سبیل» (آل عمران )141 :ندارد که شدت و غلظت در مقابل دشمن را
توصیه و تأکید میکنند .کانون اصلی مقاله رابطه مدارا محور دولت و مردم و نظام اسالمی با شهروندان خود
با گرایشهای مختلف است که میتواند زمینههای کینه و اختالف را از میان بردارد (خامنهای10 /29 ،
 )1392مساله کفر و نفاق تابع قواعد و قوانین خاص خود هستند .این آیات به نفوذناپذیری در برابر دشمنان و
مهربانی بین مسلمانان توصیه میکند .اشداء در آیه جمع شدید به معنای اثرگذاری و نفوذناپذیری است.
آرمانگرایی را با پرخاشگری همراه نیست ،در عین پایبندی به آرمانها و اصول و ارزشها ،میتوان پرخاشگر
نبود  .شدید بودن ،اثرگذار بودن و نفوذ ناپذیر بودن ،لزوماً به معنای دعواگری و پرخاشگری نیست .اشداء بر
کفار معنایش ،جنگ دائمی با کفار نیست بلکه بهمعنی استحکام و استواری جبهه خودی است (خامنه ای/9 ،
 1387 /5و  .)1391، /5 /16منظور امام از جریان گفتمان مدارا ،مدارا با دشمنان صفآرا در برابر جامعه
اسالمی نیست ،بلکه در چنین موقعیتی ،مقابله بهمثل نه تعدی و تجاوز مورد تأکید قرار میگیرد .جان مایه
مجموع این آیات و آیات نظیر آنها ،بستن راههای نفوذ غیر مؤمنان به مؤمنان و بلکه فراهم آوردن زمینههای
نفوذ مؤمنان نسبت به آنان است .جهاد بهمعنی تالش و کوشش در جهت تقویت جبهه حق در برابر
جبهههای دیگر است و یکی از مصادیق جهاد جنگ است.
بنابراین از مجموع این نوع آیات تناقض با گفتمان مدارا حاصل نمیشود و مدارا هرگز سستی در برابر
دشمن نیست ،بلکه مدارا شیوه اقویا است نه ضعفا .در عین قدرت ،مدارا ارزش پیدا میکند .امام خمینی(ره)
عملکرد محمدرضا پهلوی را عکس منطوق و مفهوم آیه نفی سبیل ( 29فتح) میدانست ،زیرا در مقابل مردم
خود نفوذناپذیر و محکم و در مقابل دشمن ذلیل و خاضع بود .محیط حکومتهاى اسالمى ،محیط امن و آرام
است «این طور نبوده که وقتى وارد شود یک کسى در محیط حکومت اسالمى ،وحشت بَرَش دارد» (خمینی،
 ،1380ج .)236 : 7آیات جهاد بهصورت مطلق با آیه نفی سبیل همترازند و در صورت تجاهر و اقدام عملی
کفار علیه جامعه اسالمی با آیات قتال ،مترادف میگردند .اکثر بلکه همه مفسران ،جهاد را بهمعنی تالش
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مضاعف گرفتهاند نه جنگ با آنها .1تالش برای بستن راه نفوذ دشمن در هر زمینهای ،عین عقالنیت است.
مدارا هم با اقتدار و قدرتمندی دولت اسالمی سازگارتر است تا ضعف و زبونی.
مفهوم تساهل و مدارا
ادبیات تساهل در یک جمعبندی در چند دسته قابل تقسیم است :نخست ،فرد زمانی متساهل نسبت به یک
عقیده یا کنش است که آن را ناپسند شمارد و رد کند .ویلیام برنارد 2مینویسد ،نیاز به تساهل مذهبی ،زمانی
مطرح است که یک گروه ،گروه دیگر را« کفرآمیز ،مصیبتبار و نفرتانگیز» بداند ( )18 :1996و احساسات
مخالف خود را نسبت به عقاید و کنش آنها کنترل کند .دوم ،تساهل در ارتباط با حقوق فردی-حق آزادی
مذهبی ،آگاهی ،آزادی بیان و  -...قابل ارزیابی است و امکانی است تا مردم با فرهنگها و هویتهای
متفاوت ،صلحآمیز در کنارهم زندگی کنند ( .)Walzer, 1997:2از این روی ،تساهل نوعی همزیستی
مسالمتآمیز با مردمان دارای مذهب متفاوت (بنیامین )8 :2007 ، 3و توانمندسازی مردم با عقاید متفاوت
برای با هم زندگی کردن (بنیامین ،همان )162 :و همزیستی مسالمتآمیز است .سوم ،مفهوم تساهل ،نابرابر
یا نامتقارن 4و امتیازی از سوی اقویا به ضعیفان است ،اما ضعفا در موقعیتی نیستند که با اقویا تساهل داشته
باشند .مفهوم تساهل بهعنوان ارزش سیاسی بعد از جنگهای مذهبی اروپایی از سوی مذاهب بزرگ 5نسبت
به مذاهب کوچک 6ظهور یافت در حالیکه این کنش برای مذاهب کوچک امکان ندارد .این وضعیت ،تساهل
را در معرض انتقاد قرار داده است .گوته میگوید «تساهل کردن ،توهین کردن است» یا پاین میگوید
«تساهل ،مخالف عدم تساهل نیست بلکه ضد آن است .طرفین تساهل هر دو مستبد هستند .یکی فرض
میکند برای خود حق مضایقه کردن آزادی و دیگری فرض میکند برای خود حق اعطای آن را» ( Kaplan:
 .)8–9آنچه مهم بهنظر میرسد عقالنی بودن کنش تساهل و مدارا به همدیگر است نه تصور نابرابری یا
سلسله مراتبی بودن آن .چهارم ،بین تساهل بهعنوان یک کنش اجتماعی 7و تساهل بهعنوان یک ارزش یا
نگرش 8فردی ،تمایز وجود دارد .کنش اجتماعی را نظام سیاسی قانونی پشتیبانی میکند و دومی ،یک
خصوصیت فردی است ( .)Galeotti, 2001این تمایزات چهارگانه نشان میدهند که چرا بسیاری از مردم
تساهل را گریز از دیگران یا یک ارزش متناقض نما تصور میکنند .آنچه مسلم است ،مهمترین توجیه فلسفی
تساهل ،اجتناب از خشونت نهادی و غیرنهادی نسبت به مخالفان ،بدون احساس دلسوزی ،بلکه براساس
 .1زحیلى1418 ،هـ.ق ،ج ،311 :1طباطبایى1417 ،هـ.ق ،ج ،116 :5سید بن قطب1412 ،هـ.ق  ،ج ،1677 :3حسینى همدانى1404 ،
هـ.ق ج ،65 :8حقى بروسوى ،بیتا ،ج.465 :3
2. Bernard Williams
3. Benjamin Kaplan
4. asymmetrical
5. religious majorities
6. religious minorities
7. social practice
8. personal virtue or attitude.
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اصول اخالقی و حقوقی سیاسی است که زندگی صلحآمیز افراد و گروهها با عقاید متفاوت و شیوه عمل
متمایز در درون یک جامعه را اجازه میدهد .عوامل بالقوه و واقعی تضاد در میان افراد و گروهها ،وجود مدارا
و تساهل را ضروری میسازند تا نظم اجتماعی مبتنی بر صلح شکل بگیرد ) .)Galeotti, 2002: 20رِفق به
کسر راء به معنى مدارا و مالیمت و ضدّ آن «عنف و خُرق» بهمعنى ضعف عقل ،حمق ،جهل ،زجر و عجله
است (خمینی .)314-313 :1382 ،با عنایت بهعبارت معروف «تعرف االشیاء باضدادها» ،اضداد رفق یا مدارا،
بسیار مهم هستند .خشونت با ضعف عقل ،حماقت و سبک سری ،جهل و بیخردی و عجله همزاد شده ،برای
تبیین مدارا و رفق بسیار مهم هستند .بهطور طبیعی مفهوم مقابل آن ،یک امر خردمندانه ،عقالنی ،عالمانه و
ریزبینانه و صلحطلبانه است .حمق ،ضدفهم ناشی از کدورت و تاریکاندیشی و فهم ،ناشی از روشناندیشی
است (خمینی .)271 -269 :1382 ،از این روی ،مدارا از تحملپذیری نظام سیاسی حاکم و سعه صدر ،تواضع،
حسن خلق و بینش و نگرش عقالنی و تیزبینانه و درک صحیح حاکمان از واقعیتهای جامعه و تدبیر صحیح
سرچشمه میگیرد و یک نوع سبک زندگی اجتماعی ،مدیریتی و منش حکومتداری است .رشد جامعه و
دستیابی به نظم عقلی سیاسی و اجتماعی در صورتی ممکن است که جامعه ،اصل رواداری را پذیرفته باشد
(آشوری .)177 :1390 ،مفهوم تساهل متناقضنما است «آنچه را که قبول نداریم»« ،می پذیریم» (بشیریه،
 ،)1374وقتی یک امری مورد قبول نیست ،پس مورد اعتراض است و وقتی مورد قبول است پس مورد
اعتراض نیست .لیکن ،مفهوم مدارا در صورت عدم وجود اعتراض واقعی در برابر چیزی ،مفهوم پیدا نمیکند
بلکه یک نوع بیتفاوتی است .تساهل با بیتفاوتی 1و موافقت 2و رضایت ،متفاوت است .تساهل یا مدارا مبتنی
بر تصوری از اولویت و نسبت 3بهعنوان پیشنیاز تساهل ( ،)Galeotti, 2001وجمع اعتراض و پذیرش است
(بشیریه .)1374 ،بهطور منطقی تساهل نسبت به عقاید مخالف متضمن عدم تساهل نسبت به سرکوب عقاید
مخالف و برابر با اعتراض همراه مسالمت است .عدم تساهل برابر با اعتراض همراه با رد و سرکوب است.
مدارا ،با فرض وجود آراء و عقاید مخالف ،در عین حال ،همزیستی و رعایت حقوق شهروندی مفهوم
مییابد .خداوند دستور میدهد موسى و هارون -علیهما السالم -علیرغم ادعاى الوهیّت فرعون با رفق و
مدارا با او رفتار کنند (خمینی ،)316 :1382 ،مىفرماید« :بروید پیش فرعون سرکشِ یاغى ،و با او با نرمى و
رفق سخن بگویید ،شاید این سخن نرم او را متذکر خدا کند و از روز جزا بترسد» (طه .)44-43:این دستور
کلّى ،راه فتح قلوب است (خمینی ،)316 :1382 ،خشونت ،مخالف وظیفه هدایت ،مسئولیت اجتماعی و سیاسی
است و مبدل معصیت کوچک به معاصى بزرگ یا به ارتداد و کفر است (خمینی .)317-316 :1382 ،مثال
موسی و فرعون از عمق باور امام به مدارا خبر می دهد .موسی و فرعون صد در صد از حیث روش و منش با
هم در تضادند .فرعون ،دشمن درجه یک موسی است .مدارا عین امر به معروف و نهی از منکر و خیرخواهی
است .پیامبر(ص) و امام علی(ع) هیچ گروهی را از مدینه و کوفه خارج نکردند و حق هیچکس را نادیده
1. indifference
2. acquiescence
3. important, relevant differences
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نگرفتند .اهل بیت(ع) هیچگاه کسی را به جرم اندیشه خالف یا تندخویی از خود نراندند ،با مدارا و نرمی ،آنان
را آرام کردند (معرفت .)156 :1378 ،امام خمینی(ره) با توجه به تجربه مهم تاریخی (مشاهده دوره خشونتبار
و خفقانزده پهلوی) و آموزههای دینی و مبانی فکری خود ،مدارا را رویکرد اساسی در حکومتداری از حیث
روش و منش میداند که به اختصار به این مبانی اشاره میکنم.
مباني
1
از نظر امام خمینی(ره) در مقابل دو جریان رقیب  ،مدارا ،سازنده و پیشبرنده امور و قابل جمع با ارزشهای
دینی است و معتقد است مدارا با فرعون هم سازنده است .وی در عین حال که معتقد است دولت نماینده
مردم و ناشی از اراده و رضایت مردم است و دلیل اصلی سقوط دولت پهلوی را جدایی از ملت مطرح میکند
(خمینی ،1380 ،ج ،)229 :3بر خالف جان الک معتقد به کنار نهادن دین از عرصه اجتماع برای بهکارگیری
تساهل نیست .ایشان با استشهاد به روایت امام باقر(ع) که فرمود« :داخل آن{دین} شوید با رفق و مدارا ،و
عبادت خدا را مبغوض بندگان خدا نکنید تا مثل سوار مفرطى باشید که نه سفر را قطع مىکند و نه پشت به
مرکوب خود باقى مىگذارد» (خمینی ،)27 :1370 ،مدارا را نه تنها در امور اجتماعی و سیاسی بلکه در امور
تربیتی و سلوک معنوی و معرفتی مؤثر میشمارد و خرق و شدت را در حد ضرورت ،تجویز میکند .در این
صورت شدت عین مدارا است .بریدن دست معیوب با عجله و شدّت ،عین رفق و مدارا است (خمینی:1382 ،
 .) 314قبح خشونت در شرایط عادی مستند به عدم تناسب با طبع مردم و از نظر عقلی و شرعی ،مستند به
قبح ظلم و بیعدالتی و تضییع حقوق شهروندان است(احسان بخش .)341 :1379،منظور از مبانی در این
مقاله ،زمینههایی هستند که نظریه مدارا در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) با تکیه بر آنها قابل تحلیل و
تفسیر است .یادآوری این نکته ضروری است که نظریه مدارا در اندیشه امام از گونه پیشینی است نه پسینی،
به عبارت دیگر نظریه برعمل سیاسی مقدم است .دلیل این امر ،مبانی مورد بحث است که برگرفته از آثار قبل
از انقالب و نیز کتاب شرح جنود عقل و جهل است که در دهه  1320نوشته شده است .مباحث فکری
هستیشناسی ،معرفتشناسی ،انسانشناسی ،اخالقی ،عرفانی و سیاسی از مهمترین مبانی مدارا در اندیشه
امام در این پژوهش مورد بحث قرار گرفتهاند.
هستي شناختي

2

هستیشناسی ،شرحی است عام از اینکه چه چیزی وجود دارد و چگونه عمل میکند (قزلسفلی)40 :1390 ،
و به مجموعهای از نظریات ،مفاهیم و تصوراتی اطالق میشود که یک متفکر دربارهی جهان پیرامون ،اعم
 .1جان الک و پیروان او نظریه تساهل سیاسی را با دین غیر قابل جمع میداند وبه جدایی نهاد دین از سیاست تأکید میکند
( ،)C. DURST, 2001: 42از نگاه وی دولت از اراده مردم ناشی میشود و وظیفه اصلی آن رعایت حقوق و آزادیهای مردم و کسب
رضایت عمومی است .رضایت مردم با اصل تساهل و مدارا عجین شده و بدون کنار نهادن دین از نظم اجتماعی امکانناپذیر است(فاضل
میبدی .)15 -10 :1379 ،در مقابل ،عدهای در تعارض دین و مدارا ،مدارا را کنار میگذارد .حضرت آیت اهلل مصباح یکی از خطرناکترین
نقشهها و توطئهها تدارک دام تساهل و تسامح است ( ،1388ج)323 :1
2. World-view
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از طبیعت ،انسان و جامعه دارد (آقا بخشی و افشاری راد ،)623 :1379 ،جهانشناسی جامع ،تاثیر بهسزایی در
نگرش سیاسی ،اجتماعی و اخالقی یک متفکر و چگونگی اداره جامعه دارد .از نگاه امام خمینی(ره) ،فضای
رحمت ،رأفت ،عطوفت و امثال آنها از جلوههاى اسماء جمال الهی به حیوان و انسان ،سایه افکنده است .بقای
نظام عالم وجود ،حیوان و جامعه انسانى ،مطلقاً به این صفات وابسته است .بدون رحمت و عطوفت ،رشته
حیات فردى و اجتماعى گسیخته شده و حفاظت انسان از عائله و سلطان عادل از مملکت ،رأفت انسانها
نسبت به هم وجهی از جهانبینی رحمت و عطوفت است «با هیچ چیز مثل بسط رحمت و رأفت و طرح
دوستى و مودّت نمىتوان دل مردم را بهدست آورد ،و آنها را از سرکشى و طغیان بازداشت» (خمینی:1382 ،
 .)234امام خمینی(ره) ضمن تأیید نظر استاد خود حاج میرزا جواد ملکى ،تأثیر جهانبینی رحمتآمیز بر
زندگی اجتماعی و نوع تعامالت انسانها چنین بیان میدارد که خلقت نشانه رحمت است ،پس نگاه به عالم از
جهت ایجاد ،نگاه به رحمانیت حق است و در خارج جز رحمت او چیزى نیست (خمینی1374 ،ب.) 81 :
رحمت ،موجب فراهم کردن اسباب رفاه و بندگى مردم است .پیغمبر اکرم ،نبی رحمت بود و با رحمت با مردم
رفتار ،آنها را هدایت و براى آنها غصه مىخورد ،حتی برای اشخاص گمراه ،متأثر میشد (خمینی ،1380 ،ج:9
 .)370- 369البته در شرایط خاص ،رحمت الهی از غضب او مانع نمی شود ،لیکن ،اصالت با رحمت او است.
نتیج ه نظری و عملی رویکرد رحمت به عالم و جامعه بشری ،کاهش خشونت و روال شدن مدارا است .مدارا،
جلوه عملی و اجتماعی رحمت است.
معرفت شناختي

1

دو سؤال مهم معرفتشناسی این است که آیا انسان میتواند حقایق هستی و پدیدههای پیرامون خود را
بشناسد؟ و منشاء شناخت چیست؟ (قزلسفلی .)38: 1390 ،یکی از تفاوتهای اصلی تساهل در فرهنگ غرب
با رفق و مدارا در فرهنگ اسالم در مبنای معرفت شناختی است .بنا بر دیدگاه نسبیگرایی حاکم بر فرهنگ
غرب ،دستیابی به حقیقت در اختیار هیچکس نیست و هر کس به حصهای از حقیقت معرفت مییابد .نتیجه
این نوع معرفتشناسی نسبیگرایانه ،عدم امکان ارزیابی و داوری در مورد درستی و نادرستی باورهای فکری
و روشهای رفتاری دیگران است (بیات .)218-217: 1381 ،تساهل از این منظر ،حصه حصه کردن حقیقت
و بهرهمند از حق دانستن فرد ،گروه یا جریان مقابل است .جان الک تصریح دارد ،از آنجا که معارف ما
محتمل است نه یقینی ،ما نباید عقاید خود را به دیگران تحمیل کنیم (توماس .)350 :1386 ،مدارا از نگاه
اسالمی از پاره پاره شدن حقیقت نشات نمیگیرد ،بلکه از معرفت مبدء و معاد و این که هیچکس بر هیچکس
جز در چارچوب مقررات شرعی و قانونی والیت و حق تصرف در امور دیگری را ندارد و از این واقعیت
اجتماعی که جامعه ترکیبی از اقشار و نحلههای فکری است و همگونسازی آن غیرممکن و از هستی ساقط
کردن آنها است .معرفت حقایق ،عامل تواضع در برابر حق و به تبع آن در برابر خلق ،سعه صدر ،عزّت نفس،
از بین برنده روح تملّق ناشی از نفعطلبى و خودخواهى است .بسیاری از خشونتها و مظالم ناشی از
1. epistemological
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خودخواهی هستند .خودخواهى ،ضیق صدر و ضیق صدر ،تکبر می آورد .تکبر انسان را به ضعف نفس ،ذلّت،
خوارى و تملّق میکشاند (خمینی .)337 :1382 ،نشانه ذلت نفس برای انسان در برابر قدرتمندان و
ثروتمندان ،حالت تملق و در برابر ضعیفان ،حالت تکبر و خشونت ،است.
«معرفت خدا ،حُبّ خدا آوَرَد .و این حُبّ ،چون کامل شد ،انسان را از خود منقطع کند .و چون از خود
منقطع شد ،از همه عالم منقطع شود ،و چشم طمع به خود و دیگران نبندد ،و از رجز شیطان و رجس طبیعت
پاکیزه شود ، ... ،و فعل و قول او نورانى شود ،و تمام قوا و اعضاء او الهى و نورانى شود .پس در عین حال که
متواضع است ،پیش همه خلق از هیچکس تملّق نگوید ،و چشم امید و طمع پیش کسى باز نکند ،و چشمش
به دست خلق دوخته نباشد .و بالعکس ،احتجاب از حق و رؤیت نفس و خودخواهى و حبّ نفس ،انسان را از
خدا منقطع کند ،و اسیر نفس کند .و چون بنده نفس شد ،هر جا لذّات نفس دید ،دل آنجا رود ،و پیش
صاحبان دنیا و مال و منال خاضع و خوار شود ،و چشم طمع به دست آنها دوزد ،و در عین حال ،به زیردستان
و آنان که چشم امید به آنها ندارد ،تکبّر کند و سرافرازى نماید» (خمینی.)337 :1382 ،
با معرفت محیط طبیعی ،انسانی و کیهانی ،ضمن اینکه انسان به جایگاه خویش پی میبرد ،گامی در
جهت اصالح و تغییر مناسبات خود با عناصر هستی و انسانهای دیگر بر میدارد .بنابراین ،مدارا با مردم به
معرفتشناسی انسان باز میگردد .در معرفتشناسی حق مدارانه ،حتی با فرعون که مدعی الوهیت و خدایی
است ،با مالیمت و مدارا و تساهل تعامل میشود .چون ،اصل ،دعوت ،ارشاد و هدایت است که بدون مدارا و
رفاقت امکانناپذیر هستند .ارتباط هستیشناسی ،معرفتشناسی با انسانشناسی روشن است و فهم درست آن
کنش انسان مرتبط است.
انسان شناختي

انسان ،دارای دو نوع فطرت اصیل و تبعی است .صفات رفق ،مهربانی ،رأفت ،عدالتخواهی ،محبت و امثال
اینها ،از لوازم فطرت اصیل هستند (خمینی )241 :1382 ،تمام مفاسد اخالقى از قبیل بغض ،کینه ،جور ،قطع
رحم ،نفاق و  ...تمام خطاهای ایدئولوژیکی از قبیل تأسیس دین و مذهب باطل در عالم ،تمام مفاسد اجتماعی
از قبیل قتل ،غارت ،ظلم ،تعدى ،فجور ،فحشاء و دزدى و  ...تمام تضادها با فضایل اخالقی از قبیل شجاعت،
عفت ،سخاوت ،عدالت ،تمام تضادها با معارف الهی توحیدی ،حقجویى و حقبینى ،تمام تضادها با آرامش،
اطمینان نفس و آرامش قلب ،فقر شخصیتی ،ذلّت نفس ،طمع از ثمرات فطرت تبعی و محجوب یا دنیاگرایی
هستند .غناى قلب ،بزرگوارى ،عزّت نفس ،حرّیّت و آزادگی از لوازم بىاعتنایى به دنیا و خداگرایی هستند
(خمینی .)49 :1370 ،دنیاگرایی چه خطای معرفتشناختی باشد یا انسانشناختی ،این آثار و پیامدهای
خطرناک را دارد .سرشت انسان نیک تنیده شده ،در محیط و جهان زیست اجتماعی ،تحت تأثیر نیروهای
رحمانی و شیطانی قرار میگیرد و جهتگیری انسان ،تعیین میشود .رفق و مدارا بهعنوان یکی از نیروهای
عقالنی و رحمانی ،از لوازم فطرت اصیل انسان و از مظاهر رحمت رحمانی و شئونِ آن ،و خرق و عنف
(خشونت) از نیروهای جهل و از لوازم فطرت تبعی هستند .انسانی که قلب او جلوه رحمت باشد در تمام
شئون ،با مدارا ،عطوفت و رفاقت با همنوعان خود و افراد زیر دست ،خویشان و همسایگان و بهطور کلی ،با
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تمام اصناف مردم ،بلکه با غیرهمنوع خود از حیوانات که در تحت اداره او هستند ،رفتار میکند (خمینی،
 .)318 -319 :1382مدارا ،حاصل آزاد اندیشی است .انسان دلبسته به دنیا خود را حق به جانب و دیگران را
ناحق فرض میکند ،چنین قضاوتی ضد مدارا است .بنابراین ،اصل در مدارا ،دوری از حب و بغض است و
خرق ( شدت) و عنف (خشونت) ،فرع و تابعی از هویت انسانهای خودخواه هستند .خشونت ناشی از یک نوع
قضاوت غیر آزادمنشانه و آلوده به حب و بغض است که در نهایت به قوممداری و قومکشی ختم میشود .این
نوع نگرش ،اختالف سالیق افراد و گروهها را به حساب ناهنجاری و اعمال مجرمانه میگذارد .اندیشه
سهل گیری با عرفان متفکر بسیار ارتباط دارد که نظریه مدارای امام با نظریه عرفانی وی قابل تحلیل است
که به اختصار اشاره میکنم.
عرفاني

عرفان به علمى گفته مىشود که به مراتب احدیت و واحدیت و تجلیات عرفانى آن میپردازد و از عالم و نظام
سلسله موجودات ،جمال جمیل مطلق و ذات بارى تعالی بحث مىنماید (خمینی ،1392 ،ج .)156 : 2نگاه
عارف به عالم و سلسله موجودات زیبا شناختی و تجلی الهی است .نقش اندیشه و عمل عرفانی امام در
زوایای اندیشه سیاسی او کامالً روشن است .عرفان با کینه و دشمنی در میان انسانها منافات دارد و با عشق
به خدا و خلق و ظهور صفات مهر ،رحمت و صمیمیت در نظام اجتماعی همراه است (مظاهری.)38 :1394 ،
سهل منشی از ویژگیهای عارفان است و در نظام فکری عرفانی هیچ دلیلی برای برتری کسی بر کسی یا
گروهی بر گروهی نیست .منشاء تساهل در مکتب فکری عرفان از چهار نظریه وحدت وجود و موجود ،نظریه
تجلی و ظهور (خاتمی و هادیان ،)62 :1394 ،نظریه هم سنخ بودن انسانها و نظریه کرامت انسان( 1جعفری،
 )69 :1384است .شخص عارف ،کرامت ذاتی را در همه میبیند و مراعات میکند(همان) .در اصطالح
عارفان صلح و مدارا از ارکان تصوف واقعی و عرفان است و جهان بر اساس صلح و نوع دوستی استوار است
و تا اضداد سازش نکنند موجودی پا به عرصه وجود نمیگذارد (سجادی .)156 :1373 ،مرحوم عالمه جعفری
دوازده نوع تساوی بین همه انسانها با مراتب مختلف مطرح میکند که مبنای حقوق جهانی بشر هستند.2
از نگاه عرفانی ،قلوب تمامی بشر به حسب فطرت اصیل ،با رَحْم ،نقش بسته است و عالم نقشه رحمت
ّ
رحمانی خداوند است .از این جهت ،اهل معرفت  ،مفتاح عالم وجود را «بسم اّلل الرحمن الرحيم» میدانند،
3
چنانچه ،مفتاح کتاب تدوین {قرآن} است .بنابراین ،دلهای آلوده به عداوت و رفتارهای خشونتآمیز (عنف
و خرق )4با مردم ،دچار دنیاگرایی ،خودخواهی ،خودبینی و خارج از فطرت اصیل ،هستند .الزمه عرفان ،محبت
 .1و لقد کرمنا بنی آدم( اسراء)70:
 .2تساوی در ارتباط با خالق ،تساوی در حکمت هدف نهایی ،تساوی در شایستگی دمیده شدن روح الهی ،تساوی در عامل کمال متن
کلی ادیان الهی ،تساوی در کرامت ذاتی انسانی ،تساوی در استعداد تحصیل کرامت ارزشی اکتسابی ،تساوی مبدء در خلقا انسانها،
تساوی در ماده اصلی خلقت ،تساوی در ماهیت و مختصات همه انسان ها و تساوی در حقوق( جعفری.)118-124 :1384 ،
 .3خشونت
 .4شدت ،عجله و سخت گیرانه
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و الزمه محبت ،رفق و مدارا است .عرفا درباره مدارا با عقاید و مذاهب مختلف و اهمیت دادن به روح و معنای
شرع در قرآن کریم به آیاتی از سوره (مائده ،1)48 :استشهاد میکنند .این نوع آیات در افکار عرفانی و فکری
بسیاری از مسلمانان تأثیر گذاشته است (غنی .)24 :1386 ،انگار یک نوع تعمدی در حکمت الهی برای تنوع
در نظام تکوین و تشریع وجود دارد .در واقع از نظر عرفا بزرگی و عظمت خالق و حکمت پیچیده او در نظام
خلقت و کوچکی اندیشه انسان در برابر او مانع خود بزرگ انگاری و خشونت در مقابل دیگران میشود .البته
تساهل و مدارای عرفا به معنای بیبندوباری و بیتوجهی به قوانین شریعت نیست بلکه کاهیدن تعصب و
سختگیریهای کور و واقعی کردن انتظارات از انسانها در جامعه است .عطار نیشابوری عبارت جالبی دارد:
«سه چیز مجویید که نیابید :عالمی که علم او به میزان عمل راست باشد ،مجویید که نیابید و بیعالم بمانید.
عاملی که اخالص با عمل او موافق بود ،مجویید که نیابید و بیعمل بمانید .برادر بیعیب مجویید که نیابید و
بیبرادر بمانید» (عطار نیشابوری .)98 :1371 ،عارف نظام خلقت و نظامات اجتماعی را پر از این نقایص و
کمالها میبیند.
اخالقي

سرمایه حیات جاودانه اخروی و زندگی دنیوی ،اخالق کریمه و اتصاف به مکارم اخالق است (خمینی1374 ،
الف .)511 :اصول اخالق در انسان ،شهوت ،غضب ،قوه علمیه و قوه عدالت هستند .بعضى از علماى اخالق،
اصول اخالق را سه اصل مىدانند و قوه عدالت را قدرت نفس و نقطه اعتدال سایر قوای اخالق میشمارند.
هر یک از این قوا مقتضى مالیمات خود هستند و لو تمام عالم نابود شود .هر یک از اصول اخالق به منزله
یک دایره ،نقطه مرکزى آن ،قوه اعتدال است .دو طرف آن نقاط افراط و تفریط و مولد رذایل اخالق هستند و
کانون مکارم اخالق و ریشه فضایل انسانی و اخالقی ،نقطه اعتدال آنها است (تقریرات فلسفه ،ج-354 :3
 .)356خشونت نقاط افراط در قوه غضب است که معموالً از احساسات و هیجانات خارج از عقل و اعتدال
تغذیه میکند .مدارا ،رفتاری عاقالنه و مدبرانه است و به تجربه ثابت شده است که مالیمت تأثیر سریعتر و
عمیقتر از خشونت دارد .امام خاطره خود را از این مساله چنین خالصه میکند «من در زمان اختناق رضا
خانى وقتى در مدرسه فیضیه صحبت مىکردم ،آنگاه که از جهنم و عذاب الهى بحث مىکردم همه
خشکشان مىزد ،ولى وقتى از رحمت حرف مىزدم مىدیدم که دلها نرم مىشود و اشکها سرازیر
مىگردد ...با مالیمت انسان بهتر مىتواند مسائل را حل کند تا شدت» (خمینی ،1380 ،ج.)202: 18
جلوگیرى از تخلّفات با مالیمت ،اعتدال و مدرا بهتر از خشونت پاسخ میدهد و جلوگیری از تخلف با
تخلف ،صفرا فزاید .امام صادق(ع) مىگوید« :کسى که رفق و مدارا کند در کارش ،نایل شود به آنچه که
مىخواهد از مردم» (خمینی .)321 :1382 ،از نگاه کارکردی ،مدارا و خشونت ،هر دو ابزار هستند .امام
برنامه های اسالم را تحفه خداوند براى هدایت همه بشر هدایت در جهت آبادانی دنیا و آخرت آنها و دولت
ا
 .1لکل جعلنا منک شرعة و منهاجا و لو شاء هللا لجعلهم امة واحدة و لکن لیبلونکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات .الی هللا مرجعکم
فنیبئکم بما کنتم فیه تختلفون.
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اسالمی را بیش از همه دولتها ،پایبند اخالق و پایبند ارزشهاى انسانى میداند (خمینی ،1380 ،ج،)65 :14
طبیعی است پایبندی به اخالق و نیل به اهداف عقلی ،شرعی ،اجتماعی و سیاسی با مدارا امکانپذیرتر از
خشونت است .مدارا از نظر سیاسی ،مناسبترین روش حکومت داری است.
سیاسي

مشروعیت نظامهای سیاسی و تداوم آن از حیث کارکردی به تأمین حقوق و آزادیهای مردم وابسته است،
این مساله تأمین حقوق و آزادی در حکومت اسالمى ،یک اصل مهم است (خمینی ،1380 ،ج .)437 : 6مدارا
در تحقق اینها مدخلیت کامل دارد .مدارا از مهمترین عوامل همگرایی و تصرف در قلوب و رام شدن مردم و
روغن چرخ تعامل دولت و مردم و کاهنده هزینههای مدیریت جامعه است .احتمال دارد حدیث «رفق میمنت
دارد و خرق و عنف شوم است» ،اشاره به این امور داشته باشد .اطاعت سیاسی از روی شدّت و سلطه بدون
میل قلبی ،نفاق و خیانت ،ایجاد میکند .مدارا ،تمام قواى ظاهری و باطنی جامعه را رام و قلوب را فتح
میکند و فتح قلوب ،فتح ممالک را میسر میسازد (خمینی .)315 :1382 ،از نظر امام خمینی(ره) ،اسالم در
پی سلطه بر سرزمین نیست بلکه دنبال فتح قلوب مردم است ،جلب قلوب با خشونت ،استبداد و اقتدارطلبی
حاصل نمیشود (خمینی ،1380 ،ج  .)506 -507 :12وجه تمایز نظامهای دموکراتیک و توتالیتاریسم ،تساهل
و عدمتساهل سیاسی (بشیریه ،)1374 ،خشونت ،عدم رعایت حقوق و آزادیهای مردم و زور سازمانیافته
است (آرنت ،)231 :1366 ،و در مقابل حکومت موافق رأی مردم ،وجه اصلی آن رعایت آزادی و حقوق مردم
است .محیط حکومت اسالمی بر خالف طاغوت ،محیط محبت ،مدارا ،عاری از رعب و وحشت برای
شهروندان ،عدل ،امنیت و آسایش است (خمینی ،1380 ،ج ،)443 :6بهعبارت دیگر ،نظام سیاسی اسالم،
فضیلت محور است و همه انسانها در چارچوب آن قابل احترام هستند .در صدر اسالم هیچ شهروندی از
پیغمبر و حضرت امیر که رئیس یک مملکت پهناور بودند ،نمىترسید(خمینی ،1380 ،ج ،)218 ،7روش و
منش حکومتداری آنها ،مدارا محور بود نه خشونت و شدت .فرهنگ مدارا ،نیاز به جامعهپذیری اجتماعی و
سیاسی دارد .در یک نظام اقتدارطلب و استبدادزده ،فرهنگ مدارا شکل نمیگیرد ،بلکه دو مفهوم دیگر یعنی
بیتفاوتی و خشونت فرهنگ حاکم جامعه میگردند .مدارا در جامعهای مفهوم مییابد که حقوق و آزادیهای
مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و قومی بهدلیل داشتن عقاید و افکار متمایز با جریان حاکم مورد
تعرض ،قرار نگیرند و اختالف سالیق و عقاید مانع رعایت حقوق شهروندان نشود .استبداد ،حقوق و
آزادیهای مدنی را سلب (آرنت )258 :1366 ،و انسان را به کنشهای متعارض وادار میکند .امروزه
زمینههای شکلگیری کنشهای متعارض و ناهمگرایانه و گسستهای اجتماهی و سیاسی در جامعه زیاد
شدهاند ،مشی خشونتآمیز حکومت ،این زمینهها را بهسرعت فعال میکند.
پیامد مدارا

کنشهای متعارض نتیجه تحمیل عقاید خود به دیگران و عدم تحمل افکار و عقاید آنها است .نه تنها در
عرصه سیاسی و اجتماعی بلکه تحمیل فراتر از طاقت در حوزه شخصی و سلوک معنوی خطر جبرانناپذیری
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دارد و باعث عنان گسیختگی انسان و شعلهور شدن آتش شهوت میگردد (خمینی )25 :1370 ،و اسباب
انزجار نفس از سیر و سلوک را فراهم میسازد (خمینی ،)315 -318 :1382 ،چه رسد به فشارها و
سختگیریهای اجتماعی و سیاسی که باعث تبهکاری و شورشهای اجتماعی و افزایش هزینههای کنترل
میگردد .گفتمان مدارا ،رکن اصلی دعوت و آموزش است .مرحوم بهشتی در نقد شیوه تربیت مدرسه حقانی
میگوید:
شما طالب مدرسه نمیتوانید با این اسلوب بار بیایید و گرنه الاقل بنده نمیتوانم در چنین مدرسهای ذرهای
در کارها سهیم باشم .مدرسهای که بخواهد یک مشت انسان لجوج ،پرخاشگر بیجا و متعصب تربیت کند
که نتوانند با هم دو کلمه حرف بزنند چه ارزشی دارد؟ (بهشتی 58 :1378 ،و .)59

در واقع عدم مدارا ،سرمایه اجتماعی و معنوی جامعه را هدر میدهد .سرمایه اجتماعی با ایجاد آرامش و
رفاقت در جامعه ،شرایط اقتصادی و سیاسی را بهبود میبخشد و هزینههای مدیریتی را کاهش میدهد .در
دوره کاهش یا فقدان سرمایه اجتماعی ،رکود اقتصادی (رنانی ،)35 :1392 ،خشونت سیاسی و تنگ شدن
عرصه فرهنگ ،اخالق و اجتماع ،شکل میگیرد .پیامد اصلی رفق و مدارا ،تولید سرمایه اجتماعی است که
«در پیشرفت مقاصد و اهداف جامعه از هر وسیلهای مؤثرتر است .چه مقاصد دنیایى و چه مقاصد دینى از
قبیل ارشاد و هدایت مردم بدون رفق و مدارا ،غیرقابل تحصیل هستند» (خمینی .)316 :1382 ،عبارات «از
هر وسیلهای» و «مؤثرتر» بسیار گرانقیمت و پرمعنا هستند و دقیقاً سرمایه اجتماعی بودن مدارا را آشکار
میسازند وتسهیل کنشهای افراد در درون ساختار اجتماعی را تبییین میکند .رفق و مدارا باعث اقبال مردم
به دین و اهداف نظام سیاسی ،تحمیل و سختگیری باعث تنفر میشود (خمینی .)324 :1382 ،سرمایه
اجتماعی ،دستیابی به اهداف را امکانپذیر میسازد که در نبود آن دست یافتنی نیستند (کلمن.)25 :1377 ،
سرمایه اجتماعی ،مجموعهای از قوانین ،هنجارها و ارزشهایی است که در قلبها و اندیشهها نهادینه شدهاند
و بهعنوان روغن چرخ دندههای نظامهای کالن و خرد جامعه عمل میکند (رنانی )30-29 :1392 ،و وجود
هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس میکند (فوکویاما .)19 :1379 ،مدارا از منظر
اجتماعی ،یک شیوه و قاعده رفتار است و تشریک مساعی را به همراه دارد .خشونت به سبب ماهیت ابزاری
آن تا جایی معقول است که برای رسیدن به غایتی مؤثر باشد و قطعاً در کوتاهمدت میتواند مؤثر باشد نه در
میانمدت و درازمدت .خشونت به امور بزرگ  -خواه تاریخ ،خواه انقالب و خواه پیشرفت یا ارتجاع  -کمکی
نمیکند ولی میتواند ناخرسندیها را فراگیر سازد (آرنت .)1359 ،مدارای دولت و مردم ،باعث حمایت آنها از
دولت میشود «محبت متقابل است .وقتى شما محبت به مردم کردید ،مردم به شما محبت مىکنند»
(خمینی،1380 ،ج .)382 : 8هدف همه نظامهای سیاسی ،همسوسازی شهروندان با سیاستها و تصمیمات
خود برای نیل به اهداف پیشبینی شده است ،تجارب تاریخی نشان میدهند ،خشونت و رفتار سختگیرانه
حاکمیت با مردم ،نتیجه معکوس داده ،نه تنها مسیر توسعه و امنیت را طی نکرده بلکه به سمت سقوط
کشیده شده است « بالجمله :کسى که قلب او از رأفت و رحمت به بندگان خدا خالى باشد ،او را باید از مسلک
این جمعیّت خارج کرد و از حقّ دخول در عائله بشرى محروم نمود ...با هیچ چیز مثل بسط رحمت و رأفت و
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طرح دوستى و مودّت نمىتوان دل مردم را بهدست آورد ،و آنها را از سرکشى و طغیان بازداشت« (خمینی،
 .)233-234 :1382مقابل رأفت و رحمت ،قساوت (سنگدلی) و غضب و خشم است که آثار و پیامدهای
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی فراوان دارند .بلکه با ذلتپذیری و کرنش در مقابل دشمن منافات دارند .مدارا
در تمامی حوزههای عملکردی و تعامالت دولت و مردم در جهت همافزایی همگرایی اجتماعی و سیاسی و
ارتقای پشتوانه اجتماعی دولت است ،نه رهاسازی مجرمان ،ایجاد هرج و مرج و واگرایی اجتماعی یا کرنش
در مقابل بیگانگان .اسالم با کمال رأفت ،رحمت ،با همه طبقات رفتار مىکند و همین رحمت اسالم باعث
هدایت قشرهاى عالم به سوی سعادت است ،لکن با توطئهگرها با شدت رفتار مىکند (خمینی ،1380 ،ج: 9
 .)386مدارا ،جزء عملکرد دولت قوی است .حکومتهاى طاغوتى ،واگرایی شدید با مدارا دارند و این دو دولت
در دو صف مقابل هم هستند (خمینی ،1380 ،ج .)236 : 7ایجاد رعب بین مردم،از وضع نابسامان دولت در
جامعه حکایت دارد.
نتیجهگیری
نظریه مدارا به زندگی ،توسعه و تحمل و خشونت به مرگ ،تنگی و تحمیل نظر دارد .رویکرد زندگی محور از
منظر هر یک از مبانی مذکور در متن مقاله یک امر عاقالنه و نشاندهنده جایگاه انسان در نظام خلقت و
نظام اجتماعی است .مدارا ،بهعنوان سرمایه اجتماعی ،کنشهای تربیتی ،اداری ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
را در جامعه تسهیل میکند و دارای بار اخالقی و حقوقی برای شهروندان است .قبح خشونت در شرایط عادی
مستند به عدم تناسب آن با طبع انسان و از نظر عقلی و شرعی ،مستند به قبح ظلم و بیعدالتی و تضییع
اخالق فردی و اجتماعی و حقوق شهروندان است .این مقاله با بررسی مبانی و پیامد مدارا در اندیشه سیاسی
امام خمینی(ره) ،مدارا را یکی از مفاهیم پارادیمیک منتزع از متون دین و از منظر اخالق سیاسی و فلسفه
سیاسی ،جزء الینفک حاکمیت دینی و از لوازم مبانی مورد بررسی میداند که یک فضیلت اخالقی و یک
اصل حقوقی و سیاسی است که زندگی صلحآمیز افراد و گروهها با عقاید متفاوت و شیوه عمل متمایز در
درون یک جامعه معین را ممکن میسازد و نه تنها منافاتی با آیات جهاد و نفی سبیل ندارد بلکه از توابع آنها
است.
خُرق یا خشونت و شدت ،ضد رفق ،بهمعنى اندیشه یا کنش مبتنی بر ضعف عقالنی ،جهل و نادانی است.
اضداد رفق یا مدارا ،نشان میدهند که کنش مدارا امر خردمندانه ،عالمانه و ریزبینانه و آرامشطلبانه و در
مقابل خشونت ،یک امر تاریکاندیشانه و ناشی از کدورت و ضعف عقل است و به کلّى با مسئولیت اجتماعی
و سیاسی ،منافات دارد .تساهل و مدارا ،اجباراً در فضای تمایز و تفاوت رویکردها ،عقاید و نگرشها ،مفهوم
مییابد ،هنگامی مدارا با دیگران قابل تشخیص است که آنها در اعمال ،ارزشها و باورها با جریان حاکم
متفاوت باشند و این تفاوت برای جریان حاکم مهم باشد .مدارا نسبت به کسی که با ما موافق است ،مفهوم
پیدا نمیکند .تساهل ،تعامل احترام آمیز و همزیستی همراه با تنوع فرهنگی و سیاسی است که از طریق
معرفت ،سعه صدر ،تعامل و آزادی اندیشه و عقیده تقویت و صلح را امکانپذیر و فرهنگ صلح را جایگزین
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فرهنگ نزاع میکند .عمل متساهالنه ،تساهل در برابر ناعدالتی ،یا رهاسازی مجرم نیست بلکه به این معنی
است که هر فردی حق دارد در صلح زندگی کند .در یک سیستم مدارا محور همه می توانند مطابق آن عمل
کنند ،هرچند افراد بافضیلت نباشند ،چون مدارا ناشی از حاکمیت نظام فضیلت در جامعه است نه افراد فاضل.
منظور از پذیرش افکار و ارزشها و رفتارهای مخالف و رفتار مدارامحورانه ،توافق و همسویی با آنها نیست
بلکه حق زندگی قایل شدن از حیث اخالقی و زندگی صلحآمیز داشتن از حیث سیاسی و اجتماعی و در واقع
منظور پذیرش این رویه زندگی نه پذیرش افکار آنها است .از حیث عملکرد نظام سیاسی و نهادهای
حاکمیتی ،مدارا به مفهوم مسئولیتپذیری و پاسخگو بودن حاکم در قبال همه شهروندان -چه مخالف و چه
موافق -است .مدارا با مردم باعث اقبال به دین و اهداف نظام سیاسی میشود و در مقابل ،تحمیل و
سختگیری موجب کنش متعارض شده و گسستهای اجتماعی را افزایش میدهد در حالیکه مدارا بهعنوان
یک مؤلفه اساسی برای سرمایه اجتماعی ،مانع هنجارشکنی ،ارزشگریزی و گسستهای اجتماعی و سیاسی
میشود .اهمیت مدارا ،زمانی روشن خواهد شد که بدانیم یک جامعه با توجه به تنوع قومیتی ،دینی ،ساختار
خاص شهری و روستایی در معرض گسستهای اجتماعی و سیاسی است.
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