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  كتساهل جان ال یۀنظر یمبان و نقد یبررس
  **نیا / قاسم شبان *زارع یمعصوم يهاد

  ده  يكچ
دهه  يكش از يبرود كه  به شمار مين يزم مغرب ينظر يوردهاتساهل از جمله دستا ةينظر

شـده   يجهان سـوم  يشورهاك يركروشنف ان شبهيجر يو فلسف ياسيوارد گفتمان ساست 
هاي  و سده ييد در دوران موسوم به نوزايصر را بااه در جهان معين نظرياهاي  شهياست. ر

مسـتقل در  اي  نگارش رسـاله  ه بهكاست  يلسوفانين فياز اول كپس از آن جست. جان ال
ـ ن داليـي وشد ضمن تبك مي ن رسالهيدر ا يپرداخته است. و بارهن يا لـزوم   يـي ل و چراي

بسـط آن   يارهاكتساهل و سازو ةمختلف، دامنهاي  با فرقه يم مدنكحا  ةبرخورد متساهالن
  د.كنح يرا تشر يات اجتماعيدر ح

 يه در جهـان غـرب، مبـان   ين نظريا مطرح شدنهاي  نهين زميين مقاله درصدد است با تبيا
، رش آنيپذ ينه به معنا ،ين مبانيان ايل در بيند. تفصك ين موضوع را نقد و بررسيا ينظر

پردازان تسـاهل   هيگر نظريو د كاله كاست اي  يركفهاي  نهيزم شيفهم بهتر از پ يه براكبل
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  لهئان مسيب
غـرب   یاسـ یس ۀر در فلسفیاخهاي  سدهه در کاست هایی  عتساهل و تسامح از جمله موضو

اي  گسـترده ن تـالش  یزم مغرب یاسیشمندان سیو انداست  ان آمدهیسخن به مفراوان از آن 
 اند. داده مانجا ن حوزهیدر ا يپرداز هینظربراي 

افـت و  یخاص خود رشـد و نمـو    يو نظر یفلسفهاي  شهیتساهل بر بسترها و ر ۀینظر
ز یـ ش از هر چید بین مقوله را بایادشده به ایران کحد متفتوجه بیش از اما  ؛دیرس یبه بالنگ
  پس از آن جست.هاي  ز سدهیو ن وسطاقرون  يخاص اروپا یاسیو س یمذهب يدر فضا

و  یتاب مقدس با اصول عقلـ ک يت و محتوایحیمس ینید یمبان يرناسازگا ،قتیدر حق
 یگدزنـ هـاي   م به تمام ساحتیتعم يت برایحین مسییآ نداشتن تی، جامعیعلمهاي  هینظر
 یۀ، سـا یعـ یب و مجـازات دانشـمندان علـوم طب   یـ و تعق یـی گرا و علم ، مبارزه با علميبشر
 مثابـه پـاپ بـه    یشخصـ  ياهـ  د و برداشـت یـ ل عقایـ سـا و تحم یلکن اختناق و ظلـم  یسنگ
ن یو همچنـ  وسـطا ن نهاد در دوران معـروف بـه قـرون    یا يبه مردم از سو ینیدهاي  هینظر
 ير هـر گـروه از سـو   یفکو تها  یکاتولکو ها  ان پروتستانیدار م ن و دنبالهیخونهاي  يریدرگ

اروپـا را بـه اتخـاذ     یاسـ یلسـوفان س یاز ف ی، برخینیپس از دوران نهضت اصالح د يگرید
  واداشت.  یاساساي  چاره

قـرون شـانزدهم و    ۀانـ یت در میحیمسـ  يایـ پـرتنش دن  يدر فضا ین تحوالتیچن  نتیجۀ
 یمـذهب  یشـ یفرساهـاي   نزاع العالجِ يماریمثابه درمان ب به »تساهل«، نظریۀ هفدهم میالدي

  . مطرح شد
از  ياریبسـ  ياز سـو  ینـ یدهـاي   ارزشمبـارزه بـا مـذهب و     يار بعـدها بـرا  کن راهیا 
اما در اصل نه به عنوان معارضه  ؛مورد سوءاستفاده قرار گرفت یاسیو س یفلسفهاي  انیجر
شـد؛ زیـرا   هـاي آن ارائـه    اخالق و ارزش گـزاره  ینفهدف  باو نه  ،یمانیا ۀن و جامعیبا د
منـان و  ؤخود از م ،پیربیلو  جان الك، میشل اوپیتال، کاستالیونمانند آن ۀ یپردازان اول هینظر

ن کـرد برطـرف   يبـرا اي  ر چـاره کـ ن رهگذر بـه ف یبوده و از ا يسویعت عیبه شر معتقدان
  1.بودندپس از رنسانس  ةان آن در دورین و متولیمردم از د یت منفیذهن

 ينظـر  يایـ جهان غـرب بـه جغراف   یو فلسف يرکه از بافت فین نظریبسط اتوجه به با 
معـارض   ينظرهاي  از گفتمان یکیج آن به مثابه یران و ترویا یاسیات سیجهان اسالم و ادب
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از  یز تـالش برخـ  یـ ر و نیـ ان اخیدر سـال  يرکروشـنف  شبههاي  نحله ياز سو ینید یبا مبان
ن یـ ا ياوکـ وا، یفلسف ۀن مقولیاز ا یحزبهاي  يبردار بهرهبه منظور  یاسیج سیراهاي  انیجر

  د. یآ می به نظر يضرور ـآن  ۀیپردازان اول هینظر ۀشیآن هم در سپهر اند ـگفتمان 
تسـاهل   ۀیـ را پـدر نظر  يهمگـان و دارد؛ زیـرا   یگـاه مهمـ  یجا جان الك ،انین میدر ا

خصـوص اسـت.    نیدر ا یمعتبر و غن ين نوشتارهایاول ازز ین باره نیدر ا يبرشمرده و اثر و
بـه   در باب تساهلاي  رساله تابکژه یوبه  و الك آثار رب يست تا با مرورا آن ن نوشتار بریا

  ن گذر به نقد آن همت گمارد.  یو از ا بپردازد تساهل یۀنظر يرکف یق مبانیم دقیترس

 تساهل ة ف واژيتعر
 پوشـی، و  انگاري، اغماض، چشـم  سهل سهل، به معناي آسان گرفتن و ۀتساهل از ریش ةواژ
  2.گرفته شده است  برخورد کردن یبا کس ینرم به

ابقـا  ي تحمل کـردن، اجـازه دادن و   معنابه  »Tolero«از ریشه التینی » Toleration«واژه 
 ـ  بـه معنـاي حمـل کـردن یـا بـردن و اجـازه دادن       ـ  Tolloبا مصدر ن واژه یردن است. اک

امـا در   3؛کنـد  ورزد، باري را تحمل یا حمـل مـی   کسی که تساهل می ؛ گویاخانواده است هم
ـ    معنـاي   هاصطالح، تساهل و تسامح عبارت است از ممانعت نکردن از روي قصـد و آگـاهی و ب

  4عالقه نیست. یا اجازه دادن به اعمال و عقایدي است که مورد پذیرش و عدم مداخله و 
ه تـوان  کـ نیا، بـه رغـم   فتار یا گفتار دیگـري ناخرسـند اسـت   ه از رک يفرد ،قتیدر حق

 ند. ک می نظر ت خود صرفیل و رضاین اقدام با میاز ا ،و منع طرف مقابل را دارد يریجلوگ

در ؛ زیـرا  دهـد  ی از معناي تسـاهل ارائـه نمـی   قیف دقیتعر جان الكه ک ادآور شدید یبا
ـ  یا ییخود حدود و ثغور معنا ۀرسال از از یـ ن ین واژه را مفروض گرفته و مخاطب خـود را ب
تـوان بـا تـدبر در     می لکاما در  ؛ندک می ن اصطالح تصوریروشن و نامبهم از ا یفیتعر ۀارائ

عدم ممانعت آگاهانـه   ینوع«: ف فوق همساز استیعاره با تکد یرس ییبه معنا ،يتوب وکم
  »ستیه مورد قبول نک يا اعتقادیار از رفتار یاخت يو از رو

  ه تساهل ينظر يمبان ياوكنقد و وا
ه بر بستر آن نشـو و  کخاص خود است هاي  كو مال یمبان ةدییزااي  شهیقت هر اندیدر حق

اي  هیـ چنـان نظر  ،بـود  مین یه اگر آن مبانکه گون آن کند. میه یآن تغذهاي  شهیاز ر ،ردهکنمو 
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خـاص خـود    يآبشـخورها از و  ا نبـوده ن مهم مسـتثن یز از ایتساهل ن ۀینظر شد. تولید نمی
  . نشئت گرفته است

بـه دو دسـته    یپردازان گفتمان تساهل از لحاظ اعتقاد بـه مـذهب و امـور مـاورائ     یهنظر
رش اصـالت تجربـه،   یرغـم پـذ  بـه   هکهستند  الكچون  یسانکدسته اول  ؛شوند می میتقس
و  یبــیننــد و بــه امــور غک یقلمــداد نمــ يات معتبــر بشــرکــرا تنهــا ادرا یتجربــهــاي  داده

گونـه   چیهـ  ه اصـوالً کـ دهنـد   مـی  لکیتشـ  يز افرادیدوم را ن ۀدست ؛عه باور دارندیالطب ماوراء
عصـر تجـدد    ۀنـ مدارا انسـان  یراب از مبانیتساهل را س یۀنداشته و نظر یبیبه امر غ ياعتقاد

  شوند.  با رویکردي مخالف با مذهب مواجه می ن،امتقدم رده و برخالفک
  از یـک هر ۀشناسـان  ختو شـنا  ينظـر  یان مبانیمباید  هین نظریاهاي  انیبن ياوکوا يبرا

  نیـ ا کـرد. بـه همـین دلیـل،     یرا مجـزا بررسـ   یکز قائل شد و گفتار هریفه تماین دو طایا
يو شـخص  یو بـا بازگشـت بـه مبـان     جداگانـه را  ان الكجـ  ۀیـ صر است تا نظرنوشتار م  

دهـد بـه او    می لکین را تشاخرأه متینظر يادهایه بناي ک یرده و از نسبت دادن مبانک یابیارز
  ند.  ک يخوددار

 بـه  ؛کتـاب ن یدر ا كال یو استقراء مبان در باب تساهلاي  رسالهمل در متن أمخاطب با ت
تسـاهل را   ۀشیاند ينظرهاي  هیه پاکشود  می مواجه یسن و اسایادیبا سه عنصر بن یلکطور 

  .دهد تشکیل می
 ییایـ تانیلسـوف بر ین فیـ ه اکنشان ساخت ید خاطربا ،ین مبانیا یقبل از شروع به بررس

ن مهم یه اکبل است؛ ردهکندغدغه خود  ينظر یخود را محدود به اثبات مبان، ین رسالهدر ا
بیان کـرده   حکومت ةاي دربار رساله و هم بشريجستاري در ف تب خود همچونکر یرا در سا
 ةدیچیو پ یفلسفهاي  ازمند استداللیخود را ن هکآنبدون  اي در باب تساهل رسالهدر است و 

خـود   یـۀ نظر ۀاصول موضـوع  منزلۀشده در آن آثار را به  اثبات یمختص هر مبنا بداند، مبان
. از استهایی  اشارهتب کخود در آن  ینبه مبا ،بحث يبه اقتضاتنها ن مقام یقرار داده و در ا

  رسد. می به نظر يشده ضرور ادیدر مقام بحث، مراجعه به متون  ،رو نیا

 )يشناس و معرفت يفلسف ي(مبنا يشناس در شناخت ييت گراينسب )الف
 بـارة در دکـارت  ۀیـ ه ضـمن انتقـاد از نظر  کـ اسـت   5ستیلسوفان آمپریاز جمله ف جان الك

  .داند میرا حس و تجربه ها  همه شناخت ۀشمسرچ، »يفطرهاي  شناخت«
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 کنفـ یبه اصالت تجربه و لوازم ال امالًکه ک هیوماو برخالف  ،ه گذشتکطور  البته همان
هـاي   از معرفـت  یبه برخ یبخش وفادار ماند، با اعتبار ـ ییدر امور ماورا کاز جمله ش ـآن  

 یخـود بـه مبـان    یزام عملاست، عدم الت یدرون ۀاحساس و تجرب یه در واقع نوعک يشهود
  6یسم را نشان داد.آمپر

 ۀاست، بـه سـه درجـ    یه متعلق آن امور جزئک یاز شناخت حس يجدا الكقت یدر حق
 .1: معتقـد اسـت   )هسـتند  یحسـ هاي  واالتر از شناخت يه به اعتقاد وک(گر از شناخت ید

هـاي   ض معرفـت در واقع وي معرفت دینی را در عـر . ایمان یا عقیده. 3؛ 8نبرها .2 ؛7شهود
و  یفراعقلـ  يامـر  يمعنـا  بـه  ـ یرعقالنیرا غ  آن ،ردهک یابیارز )ی(برهان یو عقالن يشهود

اگـر   یرا حتها  ن شناختید ایند. پس نباک می قلمدادـ  يعقل بشر یدسترس ةباالتر از حوز
تـوان   نمـی  ن سـنخ معـارف را  یـ بـر ا  ین عنوانید و اطالق چنید، علم نامنبخش باش نانیاطم
رش معرفـت  یپذ كار و مالیپرسش از مع به پاسخ در يوه کنجاست یدر ا 9برشمرد. یقیحق

  شمارد: میبر كو شهادت خداوند را مال ی، گواهینید
است  یکین شهادت از یه اکن است یعلت ا... ن استیقین یخداوند بزرگتر ةشهادت ساد

اگر مـا در بـاب    ...یتعال يخورد و آن عبارت است از خدا نمی ب همیبد و فریفر نمی هک
  10.میهم شبهه داشته باش یم در صحت وحیتوان می م،ینکد یوجود خودمان ترد

 يسـا یلک يشـده از سـو   جیز معـارف تـرو  یما و نهاي  بخش اعظم شناخت ،الكدر نگاه اما 
 ،آن) يمحتـوا  ۀو نـه همـ   یالهـ  یوح اصل زین و یاله اقدس ذات (به جز وجودت یحیمس

ق یطر ينخواهد شد و رهرو یآنها منته یبه شناخت جزم یه راهکهمان محتمالت هستند 
ان کـ ام ،آن ۀیـ ه بـر پا کـ اسـت   یمعرفت ییگرا تین همان نسبیا ؛نخواهد برد ییره به جا ،آن

  ابد. ی می اهشکن کقت به حداقل ممیت و حقیبه واقع یابیدست
بشـر  در فهـم   ییدر جسـتارها خود را  ۀشناسان و شناخت یفلسف یمبان الكآنکه  رغم به

ز گـاه بـه   ین در باب تساهل اي در رسالهجمالت خود  يال هدر الب يو یول است، هکرد نییتب
  :ندک می اشاره نانمایی شناختبه  ،و در مقام بحثرا یادآور شده شده  ادی یمبانصراحت 

ـ نیقیم نه به یببر یه به امور محتمل پکم یثر قادرکه ما حداک آنجااز ... ـ ات و از آنجـا  ی ه ک
د یما نبا ،نندک می مشاهده یمختلفهاي  امور محتمل را اشخاص مختلف به صورت نیا یحت
  11.مینکل یگران تحمید خود را به دیعقا

بـه معرفـت    یابیر دسـت ین اسـت در مسـ  که ممک ییخطاها ۀبه واسط یه فهم انسانکاز آنجا 
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د یـ اب ،رو نیـ از اسخن گفـت.  د از یقین مطلق یاست، نباناقص آن حادث شود  يبرا یقیحق
شـان مجـال   یثر اکمتهاي  شهیگران از خود تساهل نشان داده و به آرا و اندیار دکدر مقابل اف

 يورز تسـاهل  ۀیـ اول يقت سنگ بنـا یدر حق ،ییگرا تینسب پذیرفتنطرح و عرضه داد. پس 
  نهد.  می انیرا بن ییخو و درشت يورز خشونت ،ار آنکو ان د؛شو می محسوب
سرانه  کخواهانه و سب خودداند،  آن را نمیم یعات و مفاهقت موضویبشر حق یه بنکآنجا 

زه بر سـر آن و  یچه رسد به ست ،دوخود وارد شهاي  دیدگاهاعتقادات و با اصرار بر ه کاست 
ـ ا به همین دلیل،ن. یریآن به فاهمه سا لیتحمقنه و ا حی  ۀیـ نظر ين مبنـا یتـر  ن اصـل مهـم  ی

  د. رو  میبه شمار تساهل 
 یبرخ یمعرفت ییشان را به انحصارگراین، توجه اادن وجدان مخاطبانشکان یبا به م الك

باطـل،   از حق نییتع يبرا ،ناسوت سد در عالمِینو می د و سپسساز می داران معطوف نیداز 
  :وجود ندارد جز خداوند متعال يداور

ار و مرتـد.  کخطا يگریش و بر حق است و از نظر دیاند از نظر خود راست ییسایلکهر ...
 داند و مخالفت با آن را باطـل اعـالم   می قحیی آنچه را که به آن معتقد است برسایلک هر
ـ وجود نـدارد   يداور ،نیزم يگر روید يجا چیه و نه در هینه در قسطنطن .دارد می ه بـا  ک
گـر و  ید ییاو در جا 12».ردکن] را مشخص یاز طرف یت هریکن امر [حقانیم او بتوان اکح

مردم و هاي  دیدگاهان یحل تعارض م يمناسب برا يارک افتن راهی يبرا ییجو در مقام چاره
 ندارد وجود يداور نیزم يرو بر...«کند:  مید کیأدوباره بر معیار بودن نظر الهی ت ،فرمانروا

 خداوند فقط مورد نیا در ،من نظر به. ندک قضاوت مردم و مقتدر يفرمانروا نیب بتواند هک
  13.ندک مکح تواند می

 یآدم یبن يوجو جست يتنها براه ک، افتن به آنی دست يقت مطلق، نه برایحق ،كالدر نگاه 
ه کـ مهم آن اسـت   ؛ت نداردینفسه موضوع یف، تیدن واقعیشکآغوش  در ،قتیدر حق. است

ن یهمـ دورن ابـد.  یهرچند هرگز نتواند بـه آن دسـت    باشد؛قت یحقبه دنبال انسان همواره 
بـه   ینـ ید یـی راگهـا و تکثر  چون تعدد قرائتهایی  ه موضوعکضابطه است  یب ییگرا تینسب

گر یدارد. به د يانگار ینسب، ریشه در لهئن دو مسیاز ا یان هریکه و بنیپا آید؛ زیرا وجود می
م و یمتنـاقض از متـون و مفـاه    یمختلف و حتـ هاي  برداشت یت دانستن تمامیسخن، حج

ق و یحقـا  كفاهمـه بشـر تـوان در    ةرد. اگر قویگ می ئتشن ییگرا تیاز نسب ینیدهاي  گزاره
و هـا   برداشـت  یصادق دانستن تمـام  يبرا یگر مجالیدن به عالم واقع را داشته باشد، دیرس
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هـاي   ثـرت کن یـ رش ایت دادن و پـذ یچه رسد به رسـم ، ماند ی نمیباق یانسانهاي  شناخت
  .عمل ةحوزو در  اجتماع ۀعرصمتشتّت در 

 ینـ یش از حـد فهـم د  یب یختگیاشاره به آم ضمن يز وین ینید يد و باورهایعقا ةدربار
 و ی، زبـان یفرهنگـ  مختلـف  عوامـل  از يریرپـذ یثأت ۀنامربوط به مذهب به واسط یبا حواش

 دهیرسـ  یناخالص ازاي  درجه ما به ینید كه درک ـ یین فضایمعتقد است در چن...، و ينژاد
 هرچنـد  ــ  دیـ عقا هبـ  ۀهجمـ  يبرا یمجال گریدـ   شناخت باز ناسره از را سره توان نمی هک

 منـان] ؤنـان [م یا«: ردیـ گ می جهین نتیچن ين اساس ویماند. بر ا نمی یباق يگرید ـناخالص  
ننـد و از  ک، خـدا را عبـادت   »نند مقبول خداوند استک می رکه فاي ک وهیبه هر ش« توانند می
 يسـا یلکاز  ياگـر عضـو  « 14».داشـته باشـند   يبه سعادت ابد يد وافریام ،ن عبادتیق ایطر

ح اسـت، او  یقت جسم مسینامند در حق می گران نانیه دکروم معتقد است آنچه را  یکاتولک
  15».زند نمی خود ۀیبه همسااي  ن اعتقاد لطمهیبا ا

طـرح  بـراي   ين بسـتر نظـر  یتر مناسب مثابهبه اي  دهین عقیه چنکست یب نیچندان عج
جـز  اي  ، چـاره يزیسـت  جـزم  يدر فضا؛ زیرا ردیمورد استفاده قرار گ ینید ییثرگراکت ۀلئمس

ان یـ ه آدمکـ  یار متنـوع و متفـاوت  یبسـ هاي  اما در راه...«: ستیثر و تنوع نکت یعملپذیرفتن 
دام اسـت؟ نـه حـقِ    کـ ه راه درست کد همواره وجود دارد یو ترد کن شینند، اک می اریاخت

شـود   مـی  وت خـتم که به ملکرا  یراه یک چین، هیومت و نه حق وضع قوانکحراست از ح
وجـود داشـته    يمتعددهاي  اگر راه« 16؛]»یدن به مقصود الهیان رسکند [عدم امک نمی فشک

گـران وجـود   یمجبـور سـاختن د   يبـرا اي  چ بهانهیگر هیه انسان را به بهشت ببرد، دکباشد 
ه کـ و از آنجـا   »انـد  از حق بـرده اي  بهره«ها  ن راهیاز ا هریک ،يد ویاز د 17؛»نخواهد داشت

 يخـود  وجود نخواهد داشت. پس به يگریبر د یکیت یبر ارجح یلیدل ،ند لِ راهیدل یکهر
  بازد.  می د رنگیل عقایخود تحم

هـاي بشـري و    در خصوص شناخت يو يه به آراهایی ک الکاز اش يجدا ،یلکطور  به
هـاي   یـه گـر نظر یو د یاله یو وح ینیبه معرفت د یاعتباربخش ةز نحویو نها آن يندب تقسیم

 در شهیز رین يوتساهل  ۀینظر ۀشناسان معرفت يمبناوارد است،  ینیدي ها گزاره ةدربار يو
  . انجامد می مطلق تکیاکش به تینها در ،خوانند می ینسب را آن هرچند هک دارد یتکیاکش

آن را در مـورد   یلیه البته بحث تفصکوارد است  يادیزهاي  اشکالنقدها و در این باره 
  18د.کرنبال د یشناس و معرفت یتب فلسفکد در یبا
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شـما   يه مـدعا کـ ن اسـت  یـ شـود ا  مـی  انگـاران داده  یه به نسـب ک ین پاسخیاول معموالً
و قابـل شـناخت    یقابـل دسترسـ   ییچ مـدعا یاگر ه؛ زیرا رانگر استیخودمتناقض و خودو

د و آن یا علم و شناخت نسبت به آن شده یه شما مدعکگزاره وجود دارد  یکالاقل  ،نباشد
؛ نیسـت  بحـث  يگر جـا ینباشد، د ینیقیز ین مدعا نیت. اگر اینسبهم عبارت است از اصل 

 یول« سد:ینو می ريشهید مطهباره  نیت مطلق است. در همکیاکن شق به شیبازگشت ازیرا 
ـ  ۀجـ یقائلنـد، نت  یات وجـود خـارج  کمـدر  يه براکون ینسب ةدیمطابق عق  يآنهـا مـدعا   ۀادل

 ينـه مـدعا  » یسـت ا نیـ قـت اسـت   یحقات مـا  کم ادرایدان ینم« ند:یگو می هکان است کاکش
قـت  یحق ،ه گفتـه شـد  کـ  را چنـان یز »است ینسب یقت است ولیحق«ند: یگو می هکخودشان 

  19».معنا است یب اساساً ینسب
 ،د گفـت یـ رسـند با  مـی  به لـزوم تسـاهل  گرایی  تیه از نسبک یسانکبه  منظور،  به همین

ل یـ م و تحمیتعمبراي  یانیپا یعدم تساهل بوده و تالش ب یتساهل خود مستلزم نوع ۀینظر
شـود   مـی  دهیشـان پرسـ  یده اسـت. از ا کـر معارض را دنبال  يو آراهاي  همۀ نظریهخود بر 

شـان بـا مـدارا    یا بـا ا یست؟ آیاند چ ه قائل به عدم تساهلک یسانکشما با  ۀبرخورد و مواجه
ـ   کد، چگونه است ینک می ر؟ اگر مدارایا خید ینک می برخورد ر ییـ تغ يراه تمام هـم خـود را ب

همه اصـرار بـر    نیسرّ ا ،است یافتنینا ؟ اگر حق دستگیرید کار می شان بهیا هايآراء و نظر
 برخـورد  ییباکیشان با ناشی؟ اگر با استیچتساهل  نیهمچن ت وینسب ۀینظرم یاتقان و تعم

. در برخـورد کـرد  و خشـونت   یدرشت بابا آنها د یبا  هکهستند  یسانکد، پس در عالم ینک می
ضمن برشمردن چند  جان الكه خود کنی. جالب انادیده گرفتد تساهل مطلق را یبا ،جهینت

و از اینـان برشـمرده   ن بـه عـدم مـدارا را    قـائال کرد،  د با آنان سرسختانه مبارزهیه باکگروه 
ه عمل به تسـاهل در  ک يافراد...«: ندک می رمتساهالنه با آنانیلف به برخورد غکفرمانروا را م

  20».آموزانند می گریدهاي  دانند و نه به انسان می خود ۀفیا نه وظن ریامور د
 يه مخالفان تساهل را به ادعـا ک کند استفاده میاي  شان خود از همان حربهیقت ایدر حق

 مخالفان خـود ردن کشان با متهم ینند. اک میمحکوم  ن حمالتیدر دست داشتن آن، به بدتر
رش یشان را به پـذ یو ا دانستهارآمد و خطا کروش را نان یانه، ایانحصارگرااي  وهیبه اتخاذ ش

آن هـم   ـگرایی   اما در همان حال با سالح انحصارکند؛  دعوت می ثر و تنوع در معتقداتکت
، خود را ةدیروند و هر آنچه جز عق گرایی می به جنگ انحصار ـو آمرانۀ آن   یمکاز نوع تح

  شمارند.  میباطل و غلط بر
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 بـه  یو اخالق یل عقالنئدر مورد مسا يراه بر داور، ن اصلیرش ایذه با پکگر آنید ۀتکن
مانـد.   ی نمـی ت یـک اعتقـاد بـاق   یحقان يبرا یچ مرجع نهاییو ه است طور مطلق بسته شده 

  سد:ینو میباره  نین معاصر در اااز محقق یکی
 يل به داوریگر مید غرب، دیر جدکدر تف هک است نیا تساهل یۀنظرهاي  خاستگاه از یکی

ـ ئن مسـا یتـر  يدر مورد جـد  ـ  یل عقالن ـ بل ،وجـود نـدارد   یو اخالق ـ ه باک د گفـت در  ی
ه کحال آن ؛شود ی مینف ين داوریان چنکبرال، امیل یحس قاًیو عم یستیآمپر یشناس معرفت

بـا   ابـد و صـرفاً  ی می ه معناکاست  یحس كماوراء تجربه و در يدر قلمرو» حق و باطل«
و  یمعـان  یا بـا تـداع  یو  يزیا غری یجسمانهاي  بهو تجر یات معمولکردن ادراکمنضبط 
تـوان بـه    نمـی  گر،یدیکد ناشده با یو تجر یر انتزاعیقات غیردن تصورات و تصدکوصل 

ن منطق، حق یدر ا... دیرس یو فلسف یاخالق یم متعالیا مفاهیز حق از باطل و یو تم كدر
ـ ه بـا ا کت دارد (یهم واقعم و حق و باطل اگر یه تنها تنوع آراء دارکم بلیو باطل ندار ن ی

  یست.ن يست، قابل داوریص نیست) قابل شناخت و تشخین نیمطلقا چن یمبان
ـ ئدام است. باب معرفـت در مسـا  که حق و باطل کست یمعلوم ن و  یـک زی، متافیل عقالن

ـ » قضـاوت «توان  نمی هکبسته است و حال  ين باب داوریبسته است. بنابرا یاخالق  ،ردک
ـ چ یم و هیر حق داد. همه حق دارکاندازه در عالم نظر و تف یک د به همه بهیپس با  ـ  سک

  21حق ندارد.  ـ منحصرا
ی یـ ا و دورویـ فرهنگ ر ۀخته و اشاعیگس لجام يگر یالابال یت منجر به نوعین باور در نهایا

ه در کـ باشـد   جـان الك همچـون   یداران نیرسد مطلوب د نمی ه به نظراي ک لهئمس ؛شود می
 یمـان یدن بـه ا یو رسـ هـا   ي انسـان ت معنـو یـ ه در آن امنکاست  يشهر آرمانواقع به دنبال 

تواننـد بـا سوءاسـتفاده از     مـی ه افـراد  اي ک در اجتماع آشفته زیرا 22؛نظر استموردخالصانه، 
بـر خـالف مصـلحت جامعـه و      یحت ـرا   یتبکده و میآمده، هر عق فراهم ۀمتساهالن يفضا

 یرشـد و تعـال   يبـرا  یداشـت  تـوان چشـم   نمینند، کج یترو ـآن   یو اجتماع یت اخالقیامن
  جامعه داشت.  يمعنو

 بـه نظـر   یمنطق ،ت استیار نسبکدة انییزا، ه خشونتک نیز ن استداللیا ،گریدسوي از 
ت در ید نسـب یـ ا بایـ ه کـ ن ادعـا  ین دو مؤلفه وجود ندارد. ایان ایتام م ۀمالزم زیراد؛ یآ نمی

شـود.   مـی  نقـض  يادیز یخیرا بود، با شواهد تارمدا یب ورزِ ا خشونتیرفت یشناخت را پذ
ق خـود  یـ ه بـه راه و طر کـ نیا بـا ه اند ک ت آمدهیخ بشریدر طول تار يادیز يایامبران و اولیپ

انـد، در برابـر مخالفـان     یـد نداشـته  ترداي  م داشته و در بطالن دشمنان خود ذرهکاعتقاد مح
  اند. اشتهي گذجا همتایی از رأفت و رحمت از خود به یبهاي  جلوه
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ه در کـ اشـاره داشـت    یمومنان علـ یرتوان به ام ی مین رهبران الهین ایاز جمله بارزتر
اي  ذره، نار رونـد ها ک پرده یه اگر تمامکبرخوردار است  ین راسخیقیه از چنان کن حال یع

ناسزاها را  نیتندترانش، یاش در حضور فدائ ز دارالخالفهکشود، در مر نمی افزودهنش مایبر ا
ممانعـت بـه    شارانی ۀانیجو یاز اقدام تالف ید و حتکن پیشه می يده و بردباریدشمنان شن از

بـا   یا آشتیست و یح نیچه صحیرفتن آنپذ ينه به معنا«ن رفتار یقت ای. در حقآورد می عمل
  23».است "تیهدا"ردن مقوله کدلسوزانه  یه به معنکباطل، بل

قلمـداد  گرایـی   خشـونت  يبنا نوان سنگبه ع یجزمهاي  ن اگر اعتقاد به شناختیهمچن
ـ با  شود، ، بـه عنـوان   خـود دارنـد   ۀیـ بـه نظر  یجزمـ  يه اعتقـاد کـ نیـز  ان یـ گرا یاز نسـب د ی
ز به اجمال ینگرایی  ثرکو تها  اما در خصوص تعدد قرائت؛ خشونت یاد کردهاي  پرداز نظریه

دارد، بـا  ریشـه  انه شناس معرفتگرایی  تیه در نسبین دو نظریه اکاز آنجا  ،د توجه داشتیبا
  شود.  می خود متزلزل به ز خودیله نئن دو مسیاهاي  هیر، پایاخ ۀنقد مقول

  )ينيد ين (مبنايد ةبه گستر ينگاه حداقل )ب
 یند، برآمده از چگـونگ ک ک میتمسبدان  خود ياثبات مدعا يبرا جان الكه ک یدوم يمبنا

  است. ینیدهاي  ن و گزارهیبه گستره و قلمرو نفوذ د ينگاه و
هـا سـر بـرآورد،     ها و کاتولیک هاي فکري میان پروتستان از جمله مباحثی که در کشاکش نزاع

هاي حیات بشري است؟ آیا بایـد   راستی دین متکفل کدامیک از حوزه بحث قلمروي دین بود. به
آن،  ۀدامنـ  ۀوسـع تتنظیم سعادت اخروي و زندگی اخالقی افراد دانست یا بایـد بـا    ۀدین را برنام

و حیات اجتماعی افراد را نیز مشمول قواعد و مقرّرات مذهبی دانست؟ در فـرض   دنیوي زندگی
پـذیر   آیا رستگاري اخروي افراد با تجویز تنها چند نسـخه فـردي و اخالقـی صـرف امکـان      ،اول

سـالم ِ دینـی،    ۀگذرد؟ در فراق یک جامعـ  اجتماعی می ۀمین آن از درون حیات طیبأاست یا راه ت
انجـام تکلیـف   از آزمون تواند به همان اندك قوانین فردي و انزواگرایانه پایبند مانده و  میآیا فرد 

 ةریـ بشر، در دا یاجتماع يازهاین یا تمامیآ راستی به ،ید؟ با پذیرش فرض دومآسربلند بیرون 
  امبران است؟یت پیاز آن مشمول عنا یخاصهاي  ا تنها بخشیاست  یانیرسالت وح

را محـدود بـه   ـ ت  یحین مسـ یـ الاقل د ـن  یه رسالت دکاست  یوفانلسیاز جمله ف الك
آن بـه   ۀشـمارد و از بسـط دامنـ    میبر یانسان يسعادت ابد يبرا یاخالق ییارهاکارائه سازو

پادشاهان مـردم  "ونش گفته است: یما به حوار یناج« زد:یپره می شدت به» یجهان ینا«امور 
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بـه منظـور    یقـ ین حقیـ د 24..."دین باشـ ید چنـ ینبااما شما  ؛نندک یی میهود بر آنان خدایریغ
بشر را بـر اسـاس    یه آمده است تا زندگکبل ،امدهیبه وجود ن ییسایلکومت کبه ح یابیدست

  25».لت و تقوا قرار دهدیقواعد و اصول فض
آن را ، و اشـاره  یسـ یحضرت ع ةریخود به س ۀیاثبات نظر يبرا يو منظور، نیمبه ه

نـد:  ک مـی  اجتمـاع قلمـداد   ةادار ةو نحو يویدن ن به امورید یفاوتت یل بر اثبات بین دلیبهتر
توانند بـه   می مان و عمل صالحیق ایه چگونه از طرکآموخته است ها  انسان ح بهیمس مسلماً«

  26».ل ندادکیومت تشکاما او ح ،ابندیدست  یات جاودانیح
تـا  انـد   آمـده دهنـد؛  ارائه  نو یطرح يات بشریت حیریمد يبراتا اند  امدهیان نیاد اصوالً

او بـر   یفـالح و رضـوان الهـ    ۀآورده و جامـ ی بـه در اخالقـ هـاي   انسان را از دوزخ ظلمت
قابل تحقق اسـت.   یاز به مالحظات اجتماعیبدون ن یه حتکاست اي  ن مسئلهیند و ابپوشان
 ةریـ ز و دخالـت در دا یـ آم مکـ تح ینه ستاده و از امر ویتحوالت ا يد به تماشایبا ،جهیدر نت

. وضـع  ..... ه حق مجازات داردکاست  یتنها قدرت مدن«: ورزند يمان خوددارکف حایاوظ
س کـ  چیر، از آن هیردن آنان به زور شمشکگران و مجبور یخواستن از د ين، فرمانبرداریقوان

  27.»...ستین یمدن يجز فرمانروا
غـور آن و  و حدود و ث ینید ۀاز جامع يف ویتعر ۀاز ارائ، الك ۀیبهتر از نظر كدر يبرا

م ینخواهنیاز  ـ بیت  یحین مسییآ یرسم یمتول مثابهبه ـ   سایلکدر خصوص  يدگاه ویز دین
ات یـ سـب ح کق آن یـ خداونـد و از طر  یجمع عبادت دسته«را  یمذهب ۀبود. او هدف جامع

 يبـه سـو   ییسـا یلي مقـرّرات ک ریـ گ ل بر جهتین دلیو به هم است ردهکعنوان  28»جاودانه
سا اجتمـاع  یلک« ن معتقد است:یسا چنیلکف یورزد. اما در تعر می دکیأشده ت ادیتحقق هدف 

ه بـه  اي کـ  وهیوندنـد تـا بـه شـ    یپ می شان به همکه بنابر توافق مشترکاست  يافراد ۀداوطلبان
طـور   افتد، بـه  می شگاه خداوند مقبول است و در سعادت ارواحشان مؤثریشان در پیاعتقاد ا

ه داوطلبانه ک يل از افرادکاست متشاي  سا جامعهیلک« 29؛»به عبادت خداوند بپردازند یجمع
  30».اند وستهیبه هم پ يات اخرویبه ح یابیبه منظور دست

نجات و  ،سایلک ۀفیتنها وظ« شمارد: مین بریت را چنیحیمس ینیهدف سازمان د الكاما 
ه آزادانـه بـه   کـ سـا] آن اسـت   یلک[ ین نهـاد مـذهب  یهدف ا« 31؛»است یآمرزش ارواح انسان

  32».ند، فقط به عبادت خداوند بپردازدک می نییه خود آن را تعاي ک وهیش
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ات یـ اجتماع ه اصوالًکد، روشن شد ارائه داآن هاي  ژهیوراکن و یاز د يه وک يریبا تصو
نج انـزوا و  کـ جز مدبر  يزین چید ن خارج است ویرسالت د ةریاز دا بشر یعرف يازهایو ن

ز یرا بــه تجــو الكه کـ ن مبناســت یتخــاذ همـ سـت. ا ین یانســان یاخالقـ  يازهــایخلـوت ن 
ان دو عرصـۀ  یان متولیمها  زهیو ستها  ان دادن به نزاعیپا يبرا يارک راه منزلۀبه  ،سمیوالرکس

د یـ ن مبنـا با ینقد ا بارةاما در؛ دارد مین و دولت) واید یعنی، (يو سعادت اخرو يویرفاه دن
 یو فلسـف  ینـ ین بحث در گفتمـان د یش ایدایه پکته توجه داشت کن نیز به ایقبل از هر چ

و  يرکـ فهـاي   انیو جر یکاتولک يسایلکان یم یو علم یاسیسهاي  شکمشکمعلول  ،غرب
  بود.   يرکروشنف

 ۀاز فلســف يریپــذریثأبــا تا در قــرون وســط یحیلمــان مســکه غالــب متکــ یطیدر شــرا
لـوازم و  ه کـ دانستند و بر آن بودند  ي میمعارف بشر ین تمامیرا جانش ی، وحیکوالستکاس

گـر  ید ی، گروهـ است تاب مقدس آمدهکامل در کطور ي به دن به رستگاریرس يارهاکسازو
بـر   )دورکـیم ، و کانـت ، گالیلـه ، آکوئیناس(همچون  لسوفانیو ف یلمان، عالمان تجربکاز مت
ده و آن دو را برخاسته از دو یاصرار ورز یانیو علوم وح یعلوم عقل ةان حوزیم يانگار جدا

و  يدار معـارف معنـو   ، عهـده یه وحـ کل کن شیبه ا ؛ردندک ی میمستقل معرف یمنبع معرفت
م یو تنظـ  یق علمـ یفـل پـرده برداشـتن از حقـا    کو عقل مت ،افراد ياخرو ۀبیات طیضامن ح
ثر از أد متـ یـ ز بایـ از هر چ شیبن گروه را یرد ایکاست. رو کیخا ةرک يات بر رویقواعد ح

ژه یـ وبـه   ـ  سـا یلک يآبـا  يشده از سو عرضه ینیان معارف دیق میعم يتعارض و ناسازگار
سـوي  از  ـ یعلم تجرب ـ یو علم یفلسف يو دستاوردهاها  افتهیسو و  یکاز  ـمتون مقدس  

  یگر دانست.د
و  ینگـاه فلسـف   یـک  ـ ین حداقلید ۀین به نظراز قائال ياریبرخالف بس ـ الكاما نگاه 

ـ   کـ  ان معنیداست؛ ب ینید درون امالًک يدگاه ویست. دین ینید برون معـارف   هه او بـا نگـاه ب
ي رویـ ه از آن پکـ  ینـ ییه آکـ رسـد   مـی  ن باور صادقیبه ا ،لیت و از جمله انجیحیمس ینید

ه بـه دسـت   ک یاست. در مذهب یاسیو س یاجتماعهاي  و دستورالعملها  فاقد گزاره ،ندک می
صـر را بـه   یقار کـ «ه کـ  اسـت  نسبت داده شده ینب ياسین گفتار به عیده، بارها ایشان رسیا
اي  و گوشه یاخالق ۀیجز چند توص ،تاب مقدسکدر » ار خدا را به خدا.کد و یصر واگذاریق

ات یـ منـان بخواهنـد بـر اسـاس آن ح    دیگـري وجـود نـدارد کـه مؤ     زیـ چ ،حیات مسیاز ح
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 ۀه آنچنان رمزآلود و در لفافکوحنا هاي ی ییشگویم از پیبگذر ؛نندیبب كشان را تدار یاجتماع
  ماند.  ی نمیفهم آن باق يبرا یه راهیکبار یحت ه اساساًاند ک ارهماء و اشیا

الد یقـرن پـس از مـ   هفـده   ز در طـول یـ ت نیحیمس يسایلک يشده از سو معارف عرضه
و هـا   يورز و غـرض هـا   فهـم  ، سـوء یشخصـ هـاي   چنـان بـا خرافـات، قضـاوت     ح، آنیمس
س اعتمـاد بـه آن را   ه از اسـا کـ ختـه اسـت   یآن آم ین رسمالمکشان و متیشهاي ک یطلب نفع
  سازد.  می نکنامم

آن  يریناپـذ  فیـ ت و تحریـ تابـد و بـر حقان   نمیتب مقدس را برکف یت تحریواقع كال
پوشـش دادن تمـام    يبراها بودن آن یفکه معتقد به مک یلمانکاما با رد نظر مت ؛ندک می دکیأت

ش از یز بیت را نیحیش مسکیهستند، بضاعت  ـدر هر دو جهان   ـ يبشر یزندگهاي  حوزه
  ند. ک نمی تصور ،تب آمدهکآنچه در آن 

ر خلـوت  یتدب ين از اساس برایده کن باورند یه بر اکن اخرأاز مت ياریخالف بسبر الك
ن یاجتماع را ندارد، معتقد است د ۀش بسط به عرصیگنجا منان نازل شده و اصوالًؤم يفرد

از ارائـه   ــ  ینبـ  ياس موسـ کبرع -ه کح است ین مسین ایکل د؛داررا ت ین ظرفیا به خوبی
ن امـور برحـذر داشـته    یـ روان را از دخالـت در ا یده و پیورز ين خوددارید يثرکمدل حدا

  است. 
ال کن اشـ یـ در مقـام پاسـخ بـه ا    يه وکـ آنجاست  مذکور ين شاهد مثال بر مدعایبهتر

 یول ،ن شوندک شهیر یچ تساهلیبدون هباید ان کمشری عت موسیه چگونه در شرکد یآ میبر
نامحـدود و   ینـ یومـت د کح یـک ان یهودیومت کح« د؟یگوی می شانیبا ا يما از مهرورزش

 وجـود نداشـت و   ین دولـت و مرجـع مـذهب   یبـ  یچ تفـاوت یومت هکن حیمطلقه بود. در ا
واحـد   يه در مـورد عبـادت خـدا   ک ینیقوان ،ن جامعهیتوانست وجود داشته باشد. در ا ینم
ومـت  کن حیاز قـوان  یمـردم بـود و بخشـ    یمدنن یشد، همان قوان می ت وضعیرقابل رویِغ
  33».گذار بود خداوند خود قانوناي  شد. در واقع در چنان جامعه می آنان محسوب یاسیس

بـا  اي  ه اگـر در زمـان حاضـر بتـوان جامعـه     کـ نـد  ک مـی  دکیأدر ادامه به صراحت ت يو
 :برخواهـد گشـت  خصـوص   نیـ از نظر خـود در ا  يرد، وکافت ی يهودی ۀمشخصات جامع

ل کن اسـاس شـ  یـ ه بر اکرا به من نشان دهد اي  ن زمان، جامعهیبتواند، در ا یسکحال اگر «
ن یاز قـوان  یست بخشیبا می الجرم ین مذهبین جامعه، قوانیرم، در ایپذ می گرفته باشد، من
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 یمـدن  قـدرت ق یـ سـت از طر یبا می توان و می زیومت را نکتحت ح يایباشند و رعا یمدن
  34».ردکسا یلکقا تابع یدق

امـا تحـت   « اسـت:  یت تهین ظرفیح از این مسییه آکمعضل آنجاست  ،الك ۀاما به گفت
هـا   انسـان  ح بـه یوجود ندارد. مسـ  يزین چیچن ، مطلقاًیحیمس ۀجامع یکل، در یم انجیتعال

امـا او   ،ابندیدست  یات جاودانیمان و عمل صالح به حیق ایه چگونه از طرکآموخته است 
  35».ل ندادکیومت تشکح

شـه  ین اندیـ ه تراوش اک یه برخالف نظر گروهکشود  می روشن یخوب ات بهکن نیا از
 قلمـداد  یار و ارزش مطلق انسانیانه و معیالحادگرا یفلسف یآمده از مبانرا بر الكدر فاهمۀ 

 یو ناش يثانو ين مسئله امریه اکبل ؛ت نداردینفسه موضوع یتساهل ف ،يد وینند، از دک می
ت رفتـار  یریتفـا بـه مـد   کاز امر اجتمـاع و ا  يریگ نارهکت در یحیمس ینیاز جوهرة معرفت د

  گر. ید يزینه چ ،منان استؤم يفرد
از  یاخالقـ  امالًاي کـ  ارائه چهره يبرا جان الكتالش  ییچرابا توجه به آنچه بیان شد، 

ه تالش کرسد  می جهین نتیت او به ایحیو استقراء مذهب مسبررسی شود. با  میمعلوم ن ید
 یعنـ ی ـ  ن آنکن ریتر یاساس زیراانجامد؛  می ستکبه ش، ینظام اجتماع یکاستخراج  براي
دهد،  می سامان یدر سطح اجتماعها  انسان رفتار ةه به حوزک ـن  ید یام عملکعت و احیشر

  ي موضوع است.ه سالبه به انتفاکو بل ،مفقود
ت یحیو نـه مسـ   ـت موجـود   یحیجـز مسـ   بـه  ینـ ییشـده اگـر در مـورد آ    ادیـ مطالـب  

را متزلزل  الك ۀینظر ۀیتوانست پا می هکاساس بود  یآنچنان بشد،  می عنوان ـناشده   فیتحر
قات و مطالعاتش یه حاصل تحقکن حق را داد یا يد به ویه باکن حال یران سازد. در عیو و

شت د توجه دایاما با ؛داشته باشدبه دنبال ادشده را یهاي  دیدگاهاینچنین ادیانی، ارائه  دربارة
؛ خالف معیارهاي مـتقن علمـی اسـت   ظالمانه و بر يامر ،انیر ادیه به ساین نظریم ایه تعمک

ات یح ةان دو حوزیم یختگیدار آم هیتنها داع ه نهکوجود دارد  ـاسالم   ـن  ید یکالاقل زیرا 
بـه   یعتیش گذاشته و شریز به نمایت آن را نیریمد ةنحو یاست، مدل عمل يو اخرو يویدن

  است. بسیار دشوارآن  یو اجتماع يان ساحت فردیم کیکتفدر آن ه کده ارمغان آور
خود و  یمانیا یآرمان ۀتحقق جامع ین چگونگییه از تبکن است یا الكال وارده به کاش

انسـان غافـل مانـده     يویـ شت دنیم معیو تنظ يویت آن بدون توجه به قلمرو مسائل دنیتقو
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از هـم  طـور کامـل    ازهـاي بشـري را بـه   است دو ساحت نی نکچگونه مم یراست است. به
یگانه محصور کرد؟ آیـا  مجزا و از هم ب یراتارات مقرّیاخت ۀطیرا در ح د و هریککر کیکتف

گـر بعـد   یان آن بـا د یـ ق میـ ونـد عم یا ارتباط و پیر وجود روح مجرد کمن یلکبه  جان الك
به روح،  يو یاعتقاد جزم ۀواسط به ،است؟ فرض اول ـجسم    ـ یوجود آدم ةدهند لکیتش
ن ارتبـاط  یـ ر اکهرگز من يز ویدر فرض دوم ن 36باطل است. ییو امور ماورا يات اخرویح
 یازها و سـعادت هریـک  ن نیمتأ يمجزا برا یتوان از دو متول می ست. پس چگونهین ینینابیب

پوشـش   يبـرا  ینیدو دسته به راه خود روند، چه تضم نیاز ا یکه هرگاه ک آن ؟سخن گفت
  بشر وجود دارد؟ يازهاین یح تمامیصح

ـ ، دو از آن ي هریـک ان قلمـرو یـ م کیـک ه تفکته کن نیرش ایبا پذ همچنین در  یاختالل
 بـه  يا علـم و معرفـت بشـر   یه آکد یآ می شیپ يگرید پرسشاورد، یبه وجود ن ردشانکعمل
انتظـام   يبـرا  ییهـا  حـل  ز راهیو تجـو  يبشـر هـاي   ازها و ناشناختهین یتمام كبه در ییتنها
د بـه سـرّ   ی؟ در فرض اول، باخیرا ی قادر استها  ی انسانات اجتماعیبه ح یقیدن حقیبخش

نون متناقض از صـدر خلقـت بشـر تـاک     امالًکگوناگون و گاه هاي  شهیاتب و اندکش میدایپ
 يبرا جان الكه کگوناگون هاي  زهین همه نزاع و ستیا ۀفلسف یراست بهداد.  شایسته یپاسخ

از  ناشـی هـا   یین نامـدارا یـ ا ۀا همـ یست؟ آیچ جوید می کتساهل تمس داوريعالج آن به 
نداشته اسـت؟   یدر آن نقش یانسانهاي  یطلب ادهیز و زیبوده و غرا یو مذهب ینیاختالفات د

نـد؟  ک مـی  تیـ فاک يو يزیغر يو قوا يفطر يان قوایتعادل م يبرقرار يبرا يا علم بشریآ
ازها و یر متناسب با نیدر مس یمش يامناسب براي  افتن برنامهیدر فرض عدم توان انسان در 

  کرد.ن ییاز مهم را تعین نیپاسخ به ا یمتولد یز بایناش  یدرونهاي  ششک
خلقـت   ةخـود را بـه تمـام گسـتر     ینیوکت تیربوب ۀه دامنک يرد خداوندیپذ می الكا یآ
 یتمـام  يعادالنه و شامل بـرا اي  بر خلق و ارائه برنامه یعیت تشریاز ربوب است، داده يتسر
ه فرجـام  کـ نـد  ک ییغافل بماند و او را دستخوش امواج ِ آزمون و خطـا  يو یزندگ يایزوا

  بشر باشد؟  ینونکت یار آن وضعک
شناسد و نه  می ه نه خداک يافرکم کت حایه تحت والکند کمل أته تکن نید در ایبا الك

ذاء و یـ باب ااساي  تش قائل است و به هر بهانهیمکمان افراد تحت حایجان و ا يبرا یارزش
ا یـ ؟ آرا قبول کردجور و ستم  پذیرشوت و کتوان س می آورد، می شان را فراهمیوب اکسر
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آور  امیـ ح پیه مسک بهانهن یمال شوند و تنها به ایوب و پاک منان لگدؤه مکرد یپذ ی میراست به
  ؟کاري انجام ندهند هیچبود،  یصلح و دوست

امبران اسـت  یـ ا و پیان جوهر رسالت انبیم یمگر چه تفاوت ه اصوالًکد پاسخ دهد یبا يو
 يگـر یو دد دار یاجتماع یعتیه شرکشامل و جامع است  ینید يمناد یچون موس یکیه ک

ـ با اه ک؟ او یاخالق یمجموعه قواعد جزئ یکتنها  ةآورند یسیچون ع از  یبرخـ  دهیـ ن عقی
ه هـر  کـ رند یگ می جهیپندارند و نت می افراد یدرونهاي  را از سنخ تجربه یه وحک ـن   اخرأمت
ان و یـ ثـر اد کرده و راز تکـ ن خـود از شـهودش را عرضـه    ییر و تبیبرداشت و تفس يامبریپ

روشـن بـه    ید جـواب یـ بامخالف است،  ـ  ته نهفته استکن نیز در همینآنها  عیاختالف شرا
 یمتضـاد از وحـ   امالًکـ  یفـ یتعر يو ،ه گذشتکطور  همان؛ زیرا شده عرضه کندادیپرسش 

  37داند. ی مینیقی يتعال و امرم يخدا يشده از سو و آن را نازل ستا ارائه داده

  )ياسيس يسم (مبنايوالركس )ج
بـه   يو ینگـاه حـداقل   ةرد، ثمـر پـذی  میرا  تساهل براساس آن الكه ک ينظر ين مبنایسوم

ـ با  الجـرم  ارائـه نـداده باشـد،    یاجتمـاع  ین طرحـ یـ دوقتی ن است. یقلمرو د  یخصـلت  دی
ار یـ اخت انسان، عرصه را در یات اجتماعیحانجام امور بدون دخالت در و  داشتهانه یگرافرد

نش کـ  ةحـوز  ییجـدا  یعنین یقرار دهد و ا ـ یمان و پادشاهان عرفکحا ـدان  ین میمردان ا
  است. یس ن وید

 یمتـول  منزلـۀ به  ـن و دولت  یاز د يدر آغاز فهم و باید، الكدگاه یبهتر از د كدر يبرا
  .  بررسی کردرا  ـبشر  يرفردیغ یت زندگیریمد يانحصار
 یولـ شـد؛   یل بررسـ یت آن در بخش قبل به تفصـ یغا ردها وکارکن یین و تبیف دیتعر

داد. در ارائـه   یحاتیتوضـ ، ات آنیـ و غاها  ژهیاروک، شیدایپ ةبه دولت، نحو ينگاه و  بارةدر
در بـاب  دوم  ۀتاب رسالکدولت را در  ةخود دربار یلیتفص ۀینظر الكه کرغم آنبه  قتیحق
 انیـ ده بـود، ب کـر انگلسـتان چـاپ    1688انقالب  ۀیو در توج 1690 سال ه درک 38ومتکح

  ده است.بارها به این مسئله اشاره کرز ین در باب تساهلاي  رسالهاما در  ؛دارد می
تفـاوت نسـبت بـه     کی(البتـه بـا انـد    یعیت طبیدولت با گذار از وضع ةدربار يو ۀینظر

از دولت  یمدل ۀمت خود را ارائیعز ۀو نقط است آغاز شده )هابزنظر مورد یعیت طبیوضع
از افـراد،   يه تعـداد ک یزمان« 39؛دهد می قرار یو توافق همگان یداد اجتماعارقر ۀیبر پا یمدن
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ـ یـ اجتماع گاه  آن نند،کبنا  یومتکا حیبا توافق خود، اجتماع   بـه اي  پارچـه یک یاسـ یس ۀا بدن
امور  ةجامعه، حق ادار ياز طرف همۀ اعضا یندگیمات، به نیثرکه در آن اکآورند  می وجود

  40».ردیگ می جامعه را در دست یلک
 یت عمـوم یرضـا  يامانت قلمداد شـده و در گـرو   ینوع ۀومت به مثابکح ،قتیدر حق

قدرت برتر همچنان در دستان مـردم  « :شود می ت و دوامیه متصف به صفت مشروعکاست 
 ؛ننـد کشده است عمل ها ه به آنک يران برخالف اعتمادگذا ه قانونکماند تا هر زمان  ی میباق

ی ومتکـ ن حیل چنـ کیت و هـدف تشـ  یـ غا انیدر ب يو 41».ر دهندییا تغینند کنار کرا برآنها 
ن، حفـظ و  یتـأم  يه فقط بـرا کهاست  از انسان یدولت اجتماع ،نجانبیبه نظر ا« سد:ینو می

  42».ل شده استکیتش یشبرد منافع مدنیپ
، یهمچـون زنـدگ   ییتورهاکبه فا یمنافع مدن ةدهند لکیتشهاي  هف شاخصیدر تعر الك

ه و یـ ن، اثاثکن، مسـ یهمچون پول، زم یخارج يایاش کش تن و تملی، تندرست، آسايآزاد
در نـد.  ک می بشر دارند، اشاره يات مادیم با حیقت ارتباط مستقیه در حقکو...  یلوازم زندگ

و  ینـ یات دیـ حدر مورد  یچ نقش و رسالتیه تنها ، دولت نهینیب ن نوع جهانیدر ا ،قتیحق
 ةل حـوز کـ  ،نین امور را هم ندارد. بنابرایحق دخالت در ا اصوالً ،افراد جامعه ندارد يمعنو

د بـه  یـ توانـد و نبا  نمی مکشود. قلمرو قدرت حا می ختم یاقتدار فرمانروا، فقط به امور مدن
 یومـت مـدن  کقـدرت ح  ۀهمـ « 43؛م داده شودیتعمها  انسان ارواح يامور مربوط به رستگار

ادشـده در سـطور گذشـته] مربـوط اسـت و بـه       یف یـ [بـا تعر ها  ی انسانفقط به منافع مدن
  44».با جهان آخرت ندارد یچ ارتباطیشود و ه می محدود يویحراست و مراقبت از امور دن

خواهنـد و هدفشـان از    نمـی  نیـ فراتـر از ا  يزیـ ، مردم خـود چ یومتکحچنین البته در 
ت یل عضـو یـ تنهـا دل « نبوده است: يسب سعادت ابدکهرگز  ،اي ن جامعهیر چنت دکمشار

و  يویـ دن ین خوشـبخت یمأدر جامعه به دنبال آنند، [تها ه آنک يزیان در جامعه و تنها چیآدم
  45».جامعه است يسب] ثروت ظاهرک

 یشناخت جامعههاي  یبررس ةحوز یعنی ،عمل ۀبه عرص یوقت ،نظر ةجدا از حوز يالبته و
ن از یـ د یان نهـاد رسـم  یـ وسـته و مسـتمر م  یپهـاي   شکشـم کو ها  نگرد، شاهد نزاع می زین

 یه حتـ کـ پنـدارد   می نیچن يواست.  گریاز طرف د یومت عرفکداران ح هیطرف و داع یک
، یاضـطرار عملـ   یـک  منزلـۀ بـه   و در مقام عمـل ، میریسم را نپذیوالرکس ينظر ياگر مبنا
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 هـر دو طـرف   يبرا ینیسنگهاي  نهیرد آن هز؛ زیرا تم داشیآن نخواهپذیرفتن جز اي  چاره
  خواهد داشت. دنبال به 

و امور مربوط  یومت مدنکه امور مربوط به حکاست  يز، ضروریش از هر چیه نظر من، بب
ن و مشخص گـردد. اگـر   یمع قاًیدق یت هریکشود و قلمرو فعال کیکگر تفیدیکن از یبه د

ـ  یسـان کن یب یمجادالت دائمتوان به  نمی رد،یصورت نگ کیکن تفیا ه نگـران سـعادت   ک
ه نگران ک یین آنهایب سو، و یکنند از ک می ن وانمودیا حداقل چنیهستند و ها  انسان ارواح

  46ان داد.یگر، پاید يومت هستند، از سوکحفظ ح
 ياجـرا  و وضـع مسـئولیت   بـار  یه تمامکرسد  می جهین نتیبه ا يو مزبور، يب آراکیاز تر
مـردم   ةدیـ م برگزکحـا آن قرار داشته و تنهـا   از برآمده دولت و یمدن جامعه ةعهد بر قانون
تنهـا قـدرت   « ن دارد:یحـق تقنـ  شان و نظر يأو در چارچوب ر شانیاابت از یه به نک است

گران و مجبـور  یخواستن از د ين، فرمانبرداریه حق مجازات دارد... وضع قوانکاست  یمدن
  47». ست...ین یمدن يس جز فرمانرواک چیر، از آن هیردن آنان به زور شمشک

ن یه داي ک مباحات (حوزه ة، محدود به حوزیم مردمکنِ حایقلمرو تقن ي،و نظر نقطه در
ي خیر عمومی اسـت:  گذار زان قانونیار و می) و مع ردهکن ینیب شیپ یراتو مقرّ ینیدر آن قوان

ـ ا ةنـداز بـه ا  يچ امـر ید نتوان گفت هـ یامور مباح تحت قدرت قانون است و شا« ن امـور  ی
یـد بـه حـال دولـت     مف يزیاست؛ اگر چ يگذار قانون ک، محیر عمومیخ« 48؛»است یقانون

در ادامـه   يو 49».ت شودیست با قانون تثبیبا نمی مباح باشد، فعالً امالًک يچه امرنباشد، اگر
  ند:ک می ار مقنن را دو مسئله عنوانیاخت ةریاز دا ینیبودن امور د علت خارج

افران کـ د یه عقاکمن قبول دارم « د:یت عقایاوت قانون در خصوص حقانعدم قض )الف
ه کـ بل ؛سـت ید نیـ عقا یردن صـدق و درسـت  کقانون مشخص  ۀفیاما وظ؛ پوچ و باطل است

  50؛»ت و سالمت جامعه و حفظ جان و مال همه افراد استین امنیمأآن ت ۀفیوظ
فـر و  کینون بـدون  قـا « :یمـان یامـور ا  يبـرا  يفـر کی ينامناسب بودن ضمانت اجرا )ب

 ۀلیان وسـ یـ ردن ذهن آدمکمتقاعد  يفر براکیندارد و چون مجازات و  یچ قدرتیمجازات، ه
  51».مورد است یامال بک يو عباد یمانیست، لذا استفاده از آن در امور این یمناسب

دولـت معتقـد اسـت     و نیـ د تعامل تیفکیدر خصوص  الك ،ادشدهیات کبا توجه به ن
گونـه  یـز از هر نـد و ن کمطلوب خود اجبـار   و عبادات کانجام مناسبه  د مردم رایدولت نبا
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ز یقهرآم يز پناه بردن به برخوردهایو ن یمانیا ۀبر جامع یومتکمراقبت و نظارت آمرانه و ح
  :زندیبپره ینیج معارف دیترو يبرا

ت چشم قیه بر حقک ییمان آورند و اگر قرار بود آنهایح ایافران با زور به مسکاگر قرار بود 
داشته بازنند، با استفاده از سربازان مسلح از خطا ک می شان لجاجتیا بر خطاهای اند، و بسته

ار آسـانتر  یش، بسیان آسمانیح با سپاهیمس يار، براکن یه انجام اکم یدان ی میخوببه  شوند،
  52رومندشان باشد.یان نیاء به سپاهکه با اتکهر قدر هم  ؛سایلکفرزندان  يبود، تا برا

گـر موعظـه و بحـث    یدهـاي   انسان يرستگار يه بخواهد براکتواند به هر اندازه  می سرکه
  53د ممنوع شود.یبا يگونه زور و اجباری هرول ؛ندک

ن را از یـ گسـترش د  ين زور و ارعـاب بـرا  یتـر کپناه بردن بـه د  ،انین در پایهمچن يو
م کن اعتقـاد حـا  یـ ا اتـ «ند: ک می عنوان يات بشریصلح و ح یو فروپاش یثبات یعوامل مهم ب

چ صـلح  یابد، هیست به زور اسلحه بسط یبا می نیاست و د یاله یومت موهبتکه حکباشد 
  54».ابدی نمی رد و دوامیگ نمی ان پایان آدمیدر م یو مساعدت عموم یچ دوستیو ه یتیو امن

قرون  يت اروپایحیمس یو مذهب یاسیس ۀز بدون توجه به تجربین مبنا نیو نقد ا یبررس
لسوفان دوران یران و فکف در نزد روشن ،ر شدکه ذکطور  د. همانینما می ، گنگ و مبهماوسط

تلخ  ۀسابقنمود،  می هیپا یز سست و بیسم نیوالرکس ينظر یاناگر مب یپس از رنسانس، حت
 یومـت مـذهب  کمجدد ح يایشان را از هرگونه احیت، ایحیدولت در عالم مس ن ویامتزاج د
ز یـ و ن یو تجربـ  یعلمـ  يز تعارض متون مقدس بـا دسـتاوردها  ا يجدا. داشت می برحذر

ل بـا  یـ انج یموافقـت نسـب   یو حتـ هـا  در آن یومتکـ و ح ین اجتمـاع یفقدان قواعد و قـوان 
بـه افـراد،    یق شخصیل سالیسا و تحمیلکحصر  و حد یبهاي  ظلم شدن، استبدادها و یعرف
  .ی را فراهم آوردنیردیغ امالًهاي ک ومتکش حیدایپهاي  نهیزم

ن یـ به د یو نگاه حداقل ییثرگراکم تیمستق ۀجینتشدن،  ی، عرفۀ اینهانظر از هم صرف اما
دن یـ آمـده اسـت، برنتاب  هـا   ي انسانت امور فردیریمد يبرا ن صرفاًیه دکم یریبپذ است. اگر

اي نخواهد داشت؛ بلکـه بایـد اسـاس و     هیچ فایدهآن،  سم و استدالل آوردن در ردیوالرکس
  ی گذشت.طور اجمال ن بهید ةه در نقد گسترک يامر صالح کرد؛بنیان آن را ا

مجـال دیگـري   ، یبر آوردن قـرارداد اجتمـاع   سر ةنحو و یعیت طبیوضع ۀینظر یبررس
 آنجـا  ی،همگـان  تیرضـا  و یاجتمـاع  تـوان گفـت قـرارداد    مـی  المک یکفقط در  طلبد، می
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 بـه  يبشـر  امـور  مـدبر  و انیـ جهان پروردگار جانب از ومتکح امر هک باشد معتبر تواند می
  55.باشد يرأ هم آن با الك هک ستیناي  لهئمس نیا و ،باشد نشده واگذار صالح یدگانیبرگز

ه کـ وجـود دارد   یاتکـ سـم، ن یوالرکس ةدربـار  يوهاي  دیدگاهاز  یاما در خصوص برخ
  شود. می اشارهبدان 
 ينـه از سـو   ــ  یم مدنکبه حاها  انسان مراقبت از ارواح يدرباره علت عدم واگذار يو

ت آن، یـ غا ن ویـ ه تمام قدرت دکند ک می ته استداللکن نیبه ا ـها   ي انساننه از سو خدا و
وجـود   یمانی، ایبدون اعتقاد درون؛ زیرا شود می ذهن خالصه یامل و باطنکب یتنها در ترغ

  . نخواهد داشت
ان را در مـ یه جوهر اک يقسمت دوم عبارت و یرغم درستبه  هک ،د گفتیباره با نیدر ا

شـتر بـا   یه بکـ ن یـ ف از دیـ ن نـوع تعر یـ بخـش نخسـت آن، ا   ةداند، دربار ی میاعتقاد درون
 نیـ در د يمحـور  عتین در ارتباط است، راه را بر هرگونه شرید يو معنو یدرونهاي  جنبه
ثر از أن اسـت، خـود متـ   یـ بـه د  يو یه در واقع برخاسته از نگاه حـداقل کن نگاه یبندد. ا می

سـا  یلکم و کقدرت حـا  کیکتفبارة در يدگاه ویت موجود است. دیحیمس نیدهاي  تیواقع
  ن نگاه متاثر است. یاز هم قاًیز دقین

 محـدود  يبشـر  ين منافع مـاد یمأه تنها به تک یومت مدنکف حیاز وظا يف ویاما تعر
هـاي   ن در چـارچوب گـزاره  ینه د ،ه گفته شدکطور  و ابتر است. همان يماد امالًکشود،  می
ن بـوده  یـ ار فراتـر از ا یا بسـ یـ فلسفه بعثت انب و اساساً(تواند محصور بماند  می يماد کخش

ات یـ ن حیمأتواند خود را در تـ  ی مینبودن وجود آدم یساحت کل تیو نه دولت به دل) است
شـنده  کالب یگـر انسـان در سـ    شـخص ثالـث، تنهـا نظـاره     مثابهل نداند و به یدخ يو ۀبیط

 ياریـ ابـد، از  ی مـی  شـدن  را در حـال غـرق  ها ه آنک یدر حال باشد و یمانیا یو بگرایی  الحاد
  غ ورزد.  یشان دریا

ـ  ،سـالم بـوده   یانسان ۀجامع كتوان در تدار می چگونه یراست به و  یاز بعـد روحـ   یول
د. ورزیـ غفلـت   ـشان فراتـر اسـت    یا یوانیو ح یمراتب از بعد جسمان ه بهک ـافراد  يمعنو
و  یعـ یتـه طب کن نیـ م شـود، ا کحـا  است یوانیفراحن بعد یر وجود اکه خود منک یسکاگر 

ن مسـئله  یـ بـه ا  یتـوجه  یند، با ومتکل حکیمنان درصدد تشؤه مکاما آنجا  ؛ال استکاش یب
ده خـود  یـ شان خواهان تساهل در حـق مخالفـان عق  یه اکد. بر فرض ینما می بیسخت عج
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ت و یـ الق، معنوبسـط اخـ   يدن بسـترها کردر فراهم  یمواالت یبه ب ین چه ربطیاما ا ؛باشند
ـ   یتواند داشـته باشـد؟ حتـ    می جامعه ةعت در گستریشر از  یان برخـ یـ تعـارض م  ۀبـه بهان

بـاره   نیـ دولـت در ا  یطرفـ  یتوان به ب نمی زین نیریم با معتقدات ساکت حایثرکاهاي  ارزش
سان است (مثل حسن یکجوامع  یدر تمام عموماً ،اخالق یلکاصول  ه اوالًک؛ زیرا حکم داد
ن اصول یق ایابهام در مصاد ۀتوان به بهان نمی ) و. و قبح ظلم و ستم و... ییستگوعدل و را

اگـر بنـا را بـر تسـاهل و      ،ان دو اعتقـاد یـ در فرض تزاحم م؛ ثانیاً نادیده گرفترا ها ، آنیلک
 يامـا اجـرا   ؛داردبـه دنبـال   باخت هر دو را  ين بازیم، ایهر دو بگذار يده گرفتن اجرایناد

، ینیداي  اگر در جامعه ،مثال برايگر را به دنبال ندارد. یمواره باخت طرف ده ،هااز آن یکی
بـه   ـده  یـ ن پدی، خواهان برخورد با ایحجاب یو ملموس ب ینیداران با توجه به مفاسد ع نید

 ،ت آنیـ بر ممنوع یا حتیبرال بر عدم ضرورت و یان لیاما جر ؛باشند ـ  یم الهکح یک مثابه
گـروه اول   نظـر  يه)، فـرض اجـرا  کیـ (مثل فرانسه و تر ندک يپافشار ین دولتکالاقل در اما

 ۀن گـروه، جامعـ  یـ دگاه اید ياما در صورت اجرا ؛ان دوم دربرنداردیجر يبرا یخاص ۀنیهز
 هکـ خود محـروم خواهـد مانـد. پـس روشـن اسـت        یاز حقوق اجتماع ياریمنان از بسؤم

 الزامـاً  ،جهیز در نظرگرفت. در نتین گران رایگروه، مصلحت د یکتوان با بها دادن به نظر  می
تـام   يثـر، ناسـازگار  کمتهـاي   د گـروه یان آرا و عقایهمواره تعارض م يگذار در مقام قانون

  رد.  کجمع ها ان آنیماي  توان به گونه می ندارد و
 الكه کـ اسـت   مطـرح  شـبهات  یر عمـوم یـ ز خیات و نیمباحات و شرع گسترة ةدربار

 یامـور شـرع   ةجاست؟ محدودکقلمرو نفوذ مباحات  ،یراست نداده است. به یپاسخ ها دانب
 كه الکـ گونـه   اگر آن. ... نان؟ متون مقدس؟ ویسا؟ عرف متدیلکند؟ ک می نیمع یسکرا چه 

ات کیشـ  ةهمـه در حـوز   ــ  یجز اصل وجود خداوند و وحـ به  ـ یمانیمعتقد است، امور ا
ن یـ ا ةد گستریتوان به تحد می پس چگونه ،ردکاعتماد  ییسایلکتوان به معارف  نمی است و

  امور پرداخت؟
ا منظـور مصـلحت   یآ یی دارد؛ها ابهام ،نیدر وضع قوان یر عمومیبودن خ اریمعن یهمچن

 ياریـ توان از مع می ،گرایی تینسبگسترة دن در یبا غلط اصوالً گر؟ید يزیا چیت است یثرکا
ر و یـ خ كتـوان در  يشـر ب ۀفاهم ا اساساًی؟ آسخن گفت »یر عمومیخ« ثابت و مطلق به نام

غفلت  بدانن مجال از پاسخ یدر ا الكه کاست  ییها ابهامها نیخود را دارد؟ ا ۀمصلحت تام
  رده است. ک
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قت یدر حق ،د گفتیز باین ـ ن راه چارهیآخربه مثابه  ـشدن   یعرف یعملپذیرفتن  ةدربار
قـت و تـن دادن   یاوش از حقک يجا به ،است یستیپراگمات یه برآمده از موضعکحل  ن راهیا

ز از یـ پره بـراي طلبانـه   تیعافاي  هیبا اتخاذ رو )حق و...غ ی در یب ياریاز جمله (به لوازم آن 
 آن که و لـوازم مهلـ  یـ ن نظریـ ، به ایقیدن به شناخت حقیان رسکام ینه و با نفیل هزیتحم

 ،انـد  یشـان مـدع  یه اکـ گونـه   شـمارد. اگـر آن   مـی طـرف بر  یب يگردن نهاده و خود را داور
ن یـ ه اکآنجا  یول ؛شان ملتزم شدید به نظر ایبا می باشد، الجرم یرمطلق و نسبیغها  شناخت

ـ یـ اسـت، اصـرار بـر آن را با    یر تناقض درونیمدعا خود اس  ياز منظـر  زیـ ش از هـر چ ید ب
باشـد.   آنهاي  يف و دشواریلکجز فرار از ت يزیچتواند  نمیو آن کرد ن ییشناختانه تب روان

ف خود باشـد، بـه دنبـال    یلکشف تک یپ ه دریش از آنکب كاکمدرن و شانسان  ،قتیدر حق
یت و حـداکثر  لئوبه حداقل رساندن بـار مسـ  ؛ یعنی حقوق و مطالبات روزافزون خود است

  خود. رساندن لذت و آسایش
د بـه  یمخاطب با، ار مقننیاخت ةریاز دا ینیخارج بودن امور د ةدربار الكل یدالدر مورد 

  ند:کتوجه  یسمهم و اسا ۀتکدو ن
امـور   يضـمانت اجـرا   منزلـۀ فر به کیردن به نامناسب بودن مجازات و کاستدالل الف) 

ـ     صـرفاً  ینیامور د ،هکاول آنبعد  ؛ناقص استنبه از دو ج ،یمانیا ی محـدود بـه امـور درون
: اعتقـادات،  شده اسـت ل کیاز سه بخش مهم تش) يا ناشده یف(تحرن یه هر دکبل ،شود نمی

 ـدر خصـوص بخـش اول و سـوم      يد برهـان و یشـا  .یعمل امکاح و کاسو من اتیاخالق
گونـه   نیـ ا يو بعـد رفتـار   کمناسـ  ةدر حوز مسلماً یول ؛تام باشد ـ   یاتاعتقادات و اخالق

ن در نظـر  یـ د یبخـش عملـ   يضـمانت اجـرا   مثابهشه به یهم ،فرکیمجازات و ؛ زیرا نیست
مـان بـه   یرد و بر ایگ نمی ب قراریعقمان مورد تیتنها به جرم عدم ا یسکو  است گرفته شده
  ».ال إِكْراه في الدينِ« :شود نمی آن مجبور
ه گـاه فـراهم آوردن   کبل ،ستینها  انسان ردنکن مجاب یشه هدف دیهم ،هکآندوم جنبۀ 

ط یجامعه و محـ  یکاست. در  یمانیصالح ا ۀجاد جامعیا ن ویج دیترو يمناسب برا يبستر
ارتبـاط   ۀواسـط  ط اجتماع بهیدر مح؛ زیرا مان بودیاهاي  جوانه شیتوان انتظار رو نمی فاسد

متقابل  هايثرأر و تیثأتوان از ت نمی گر،یدیکافراد به  ازین نیهمچنو  يو ماد یتنگاتنگ روح
 یاجتمـاع ۀ ظهور در عرص نباید جرأت كگناه و شر ،رو نیگر غافل بود. از ایدیکشان در یا
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مراتـب   آن بـه  ۀا اشـاع یـ تظاهر به گناه و ، حتی نگاه دین دربه همین دلیل، را داشته باشند. 
 ۀواسـط  بـه  ین اجتمـاع یچنـ ؛ زیـرا  تر از نفس گناه قلمداد شده اسـت  آلوده تیبدتر و معص

قرار خواهد گرفت و بعـد   یاخالق یفروپاش ۀسرعت در آستان ئات بهیس شدن فجور و یعلن
ـ  ن عامـ یو همـ  یافتدر آن غلبه خواهد  يات بشریح یوانیح ق بـه اخـالق   ل فرصـت تخلّ

 یعلنـ  يواسطه تجـرّ  بهها  ی انسانفر برخکین خواهد گرفت. پس یرین را از سایمطلوب د
ن پاسـخ در خصـوص   یت دارد. همـ یخود موضوع يخود ، بهیو اخالق ینیدهاي  ارزشبر 

 ید.آ می ارک ه بهیقهر ةاز قو يریگ ن با بهرهین بسط دیترکاز د يانتقاد و
مثـل   ـ  دیـ ت عقایـ حقان بـارة نظـر در  و اظهـار  یابیـ از ارز يریـ گ نارهک الزام قانون به ب)

 یارزش شناخت انسان یاهکت و فروکیاکثر از اصل شأمت ـ الكهاي  هیگر نظریاز د ياریبس
  بازد. می ز رنگیر نین اصل، نظر اخیاست و با بطالن ا

  يريجه گينت
  رد:ک يبند گونه جمع نیتوان ا میبا توجه به آنچه بیان شد، 

ـ   يو نظر یه فلسفکش از آنیش تساهل بیدایپهاي  نهیزم .1 تلـخ   ۀباشد، برآمـده از تجرب
  ست. اقرون وسط ياروپا
ت یـ ه بـا ن کـ ن، یـ ، نه از سر عنـاد و خصـومت بـا د   يرزو تساهل ۀیپردازان اول هینظر .2

  .  ردندکن گفتمان یج این، اقدام به ترویخود نسبت به د ۀمردم زمان ینیردن بدبکبرطرف 
نـدارد.    بـه دنبـال  مطلـوب   ۀجینت ،آن ةندیزا یپرداختن به تساهل بدون توجه به مبان .3

  . ننده باشدک تواند گمراه ی میخیو تار یش از اندازه به عوامل اجتماعیتوجه ب
ان کـ در شـناخت اسـت. ام  گرایـی   تیتسـاهل، نسـب   یشناخت و معرفت یفلسف يمبنا .4

هـاي   ذب گـزاره کـ صـدق و   یبررسـ  يبـرا  ياریـ قت مطلق، نه معیبه حقنداشتن  یدسترس
خـود و رد   ةدیـ و عق يأبـر ر  يپافشـار  يبـرا  یل مـوجه یـ گذارد و نـه دل  ی میباق یمعرفت

  . آید وجود می به  تساهل ،یین فضایچن دروناز  ،گرانیمعتقدات د
ن یـ عت اسـت. در ا یبـه گسـتره و قلمـرو شـر     یه، نگاه حـداقل ین نظریا ینید يمبنا .5

 محصـور  يو يفـرد  يبشـر و انـزوا   یراجتمـاع یات غیدر چارچوب ح ن صرفاًیدگاه، دید
  شود.  می
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اسـت. اگـر    ینـ یدگرایـی   ثرکز تیو ن یقبل يم مبنایمستق ۀجینت ،تساهل یاسیس يمبنا .6
ت مخصـوص خـود را داشـته باشـد،     یلئوو مسـ مأموریـت   ن و دولت،یاز دو نهاد د یکهر

  .  م دادکح کنش هریک ةحوز کیکشدن و تف ید به عرفیالجرم با
 ـنه در حوزه نظر و نه در حوزه عمل   ـشد  یاند نمی هرگز به تساهل مطلق جان الك .7

ه کـ بـرد   مـی  را نـام  ـسـتند   ین يورز تساهل ه اهلک یسانکو از جمله  ـچهار گروه   يه وکبل
  کند.ها به شدت برخورد د با آنیبا یم مدنکحا

خـود   ،گرایـی  تیاجه است. نسـب مو یاساسهاي  تساهل با چالش ۀشیاند ينظر یمبان .8
ان سـازگار  یـ نه بـا رسـالت اد   ،نیبه د یانجامد. نگاه حداقل می خود یمتناقض بوده و به نف

د افـزود  یز باین یسیحضرت ع بارةد. درکن  می دییأا آن را تیانب یعمل ۀیره و روینه س است و
تـب  کعـدها در  ه بکـ اسـت   یفـات یه تحرکـ ت، یشان، نه واقعیشده به ا ه مطالب نسبت دادهک

  د آمد. یمقدس پد
ز نگـاه  یت و نیحیمس يسایلک يشده از سو به معارف عرضه جان الكنداشتن اعتماد  .9

نامعقول  يو ۀتجرب يسم، در فضایوالرکد بر سکیأجه تین و در نتیبه نقش د يو ةاهندکفرو
 ةل آن بـه چنـد گـزار   یـ ت و تقلیحین مسـ یف دیه گذشت، تحرکطور  د. همانیآ نمی به نظر
نوس و أنامــ يرهایل موجــود، و تفســیــاناج يمحتــوا زیــعت و نیاز شــر يعــارو  یاخالقــ

 الكجـز آنچـه    يزیشده، انسان را به چ يارکدستهاي  تابکن یسا از همیلکمردان  ۀضابط یب
  . سازد نمی رسانده بود، رهنمون

ت موجود با یحیان مسیم يجوهرهاي  بدون توجه به تفاوت یسانکه کجاست کل آنمش
اسالم  یمذهب يبه فضا ـادشده  هاي ی یژگیبا و ـن  ین تجربه از آن دیدرصدد بسط ا ،الماس

وجـه   چیتسـاهل بـه هـ    ينظر یمبان ،اسالم یمعرفت يدر قلمرو اوالً ،هک یدر حال ؛اند برآمده
اي بـراي خودنمـایی    عرصـه  یاسـالم  ۀفلسـف  ییاز سـو  ؛ زیـرا سـت یق نیـ و تطب يقابل جر

، نگـاه  نامعصـوم  ةریاسـالم وسـ   یعت غنیگر سو شریو از د نگذاشته یباقگرایی  تینسب
ه مانـد ن یشدن باق یعرف گفتن از يبرا یجه مجالیاعتبار ساخته و در نت ین را بیبه د یحداقل
مختص هـر  هاي  ان دو تمدن و تجربهیم يدار دامنه یو فلسف یفرهنگهاي  افکش؛ ثانیاً است

غـرب در   یو فلسـف  ینـ یدهاي  ورانۀ گفتمانکورکق یتطب يه عرصه را براکدام وجود دارد ک
  د.ساز می دشوار یرغربیغهاي  ر تمدنیسا یجهان اسالم و حت
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