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ضمن بازلوانی و بازنمایی رفتار سیاسی امام لمینی (ره) در تیامل و مواجهه با مااگفدان
در حوزههای سه گانه بینش ،گرایش و کدنش ،اگودوی محقدق مددارای سیاسدی در دهده
نالت انقالب اسالمی بهمنظور پاسخ به چرایی و چوونوی کاربلت مؤگفه مدارای سیاسی
در راهبرد رهبری امام لمینی (ره) تبیین و ارائه شده است.

واژههای کلیدی :مدارای سیاسی ،راهبرد ،رفتار سیاسدی ،امدام لمیندی (ره) ،مااگفدان
سیاسی

مقدمه
با پیروزی انقالب اسالمی و سرنگونی رژیم اانشامانی پویمویب ینیمیز ااتامما
محتوایی و اکیی نظام سیاسی جایگتیز و مطیوب انقالبیون به یکی از موم یمریز
پرسشنای مطرحاده از سوی رننر ایز نوضت یعشی حضمر
یندیل اده بود که پس از ارائه پیاشوادنای مختیم

اممام م یشمی (ره)

بما انامام ن مهپرسمی و ریی

اکثریت مردم در  12فروردیزماه 1358؛ نظام ج ووری اسالمی آغاز به کار کرد.
ییفیق دو عشصر ج ووریت و اسالمیت که با پیونمد دیمز و سیاسمت پمارادای
سکوالریس سیاسی را با چااش روبهرو مواجه میکردب برای مواجومه بما مخاافمان
مویش نیازمشد ینییز اصول و منانی مود بوده است.
ج ووری اسالمی ایران از ابتدای اکلگیری مود با مخاافانی مواجه بوده کمه
ن در حوزه فکر و اندیاه و ن چشیز با اقداما

مسمیحانه و نظمامی در داممل و

مارج از کاور با ایز نظام به مخاافت پردامتهاند.
ارائه ااگویی برای یعییز مطمامینما و نمو رفتمار نظمام حماک بما افمراد و
گروهنای مخاا

ازج یه دلماغواینای مسئوالن ج ووری اسمالمی بموده اسمت

که در سپور سیاستورزی اریناط مستقی ی با کارآمدی و بهینع آن با بازیواید مشابع
ماروعیت حاک یت دااته و بر ن یز اساس ااند اکلگیری و ارائه طیفی متشو
و متکثر از سالیق و مناحث مربوط به یسانل و مدارای سیاسی با مخاافان بودهای .
فقدان ااگوی بومی از مدارا و یسانل که بر منشای آمموزهنمای دیمز اسمالم و
بوره گیری از فرنشگ و ی دن ایران یرسی اده بااد و نیت سیطه گفت اننای غربی
در حوزه عیوم انسانی که ن راه یعری

و یرج ه مفانی مورد نیاز از عیوم سیاسی
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موجود گاته استب ازج یه چااشنای اساسی به ا ار میرود که ایمز اممر ممود
سنبساز اع ال سالیق مختی

در سطوح گوناگون مدیریتی اده است.

 .1پرسشهای اصلی و روش پژوهش
ندف اصیی ایز مقااه اشامت دقیق ابعاد مدارا در مدل حک رانی امام م یشی (ره)
و کاربست آن در راننرد رننری ایاان بهعشوان وایفقیه و رننر انقالب اسالمی بما
مفووم مدارای سیاسی است .به ن یز مشظور ایز نواتار میکواد بمرای ک مب بمه
یدویز ااگوی مفوومی با محوریت مدارای سیاسی بهعشوان راننرد رننری در نظمام
ج ووری اسالمی ایران از اندیاه و ع ل بشیانگذار انقالب اسالمی بومره گیمرد .از
ایزروب پرسشنای اصیی ایز نواتار عناریشد از:
 مؤافهنای اصیی چرایی مدارا و چگونگی اع ال ممدارا در اندیامه سیاسمیامام م یشی (ره) کدامشد؟
 محدوده مدارا و عمدم ممدارا در رفتمار سیاسمی اممام م یشمی (ره) بما چمهاامصهنایی اشامته میاود؟
روش یحقیق در ایز مقااه روش دادهبشیاد با محوریت مفوومسازی مواند بود
که عنار

است از فرایشد سامت یب نظریه مسمتشد و ممدون از طریمق گمردآوری

سازمانیافته دادهنا و یحییل استقرایی ما وعه دادهنای گمردآوریامده بمهمشظمور
پاسخگویی به پرسشنای نویز در زمیشهنایی که فاقمد منمانی نظمری کمافی بمرای
یدویز نر گونه فرضیه و آزمون آن نستشد (مشصوریانب .)5 :1386
در ایز روش یحییل دادهنایی که بهمشظور یکویز نظریه گردآوری میاوند با
استفاده از کدگذاری اناام میاود .کدگذاری فرایشدی است که دادهنا را با نظریمه
پیوند می دند .درواقعب از طریق کدگذاری کدنای مفوومی ایااد میاوند که پیوند
میان دادهنا و نظریمه را روامز ممیکشمد .ایمز فرایشمد در سمه مرحیمه بما عشماویز
کدگذاریب بازکدگذاری انتخابی صور
ن ایش درآمده است.

گرفته کمه نتمایآ آن در جمداول مقاامه بمه
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 .2مبانی نظری
 .1-2مدارا در غرب

یعری

یفاو

مفووم یسانل و مدارا در غرب بهعشوان ماستگاه اوایه پدیدارامدن

آن در جایگاه و معشای «مطاانه اوروندی» با معشا و مفووم آن در اسمالمب ضمرور
مطااعه و پژونش در ایز موضو را بیاتر میسازد .یسمانل و ممدارا در غمرب در
مواجوه با ع یکرد ناصواب نواد کییسا در حوزه اعتقادی و ای انی آغماز امد و در
مسیر یطور مود به حوزهنای دیگر نیت سرایت ن ود.
بهعنار دیگرب اندیاه یسانل در عیوم انسانی به احاظ یناراشاسی یاریخیب از
دوران مشازعا

مذننی در اروپا پدید آمد و در آغاز به معشای حق انتخاب ممذنب

از سوی فرد و ع ل بدان بود و بهیدریآ یسانل در برابر نر عقیدهای را اامل امد
(بایریهب .)71 :1374
جان ال ک موضو یسانل و مدارا را از ممذنب و امشامت حقیقمت آن آغماز
کرده است .او بما یوجمه بمه یاربمه ممود از جشمگنمای ممذننی و برموردنمای
ایدئواوژیب ناای از فرقهگرایینای مسیکی و جوانبیشینمای متشمو در نگماه بمه
مسیحیتب مدعی میاود که عیت اصیی برموردنای اجت ماعی زممان او ریامه در
اعتقادا

اخصی مذننی دارد؛ بهایزیرییب که نر کس به مود حق میدند با سیر

و سیو ک و نگاه ابداعی و بعضاً ناصوابش به ممذنبب روش فکمری ممود را پما ک
آییشی و روش دیگری را یشوا به ایز دایل که از راه و روش او پیروی ن یکشد و بما
آرای او مخاافت داردب اریداد بشامدب وی را به اسم ممذنبب ممورد آزار و امکشاه
قرار دندب غار

کشد و حتی به قتل برساند؛ ض ز ایزکه معیوم نیسمت رنیافمت و

ایوه نگرش مودش یا چه اندازه به حقیقت نتدیب است (اریعتب .)112 :1382
می یوان گفت مدارا و یسانل در غرب با یوجه به یاربه ناگوار اروپما و نوماد
کییسا در قرون وسطی پدیدار اد و از ایزجوت بر منمانی فیسمفی و نظمری یقمدم
دارد .ایز مفووم در منانی فیسفی و معرفتاشامتی بمر نسمنیتگرایمی در امشامت
ابتشا دارد و در منانی دیشیب با نگاه حداقیی به گسمتره امریعت ممینگمرد .ممدارا و
یسانل در منشای سیاسی در اندیاه غرب زاییده یکثرگرایمی دیشمی و نتیامه منمانی
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پیشگفته در حوزهنای فیسفیب نظری و یاربه یاریخی است.
 2-2مدارا در اسالم

برمالف غربب مفووم یسانل و مدارا در اسالم از اصول و منانی دیشی بوده کمه در
آیا

قرآن کری و روایا

رسول اکرم (ص) و ائ ه اطومار (عیمیو ااسمالم) بمدان

پردامته اده است.
یسانل و مدارا در اندیاهنای اسالمی به دو معشا بهکاررفته است؛ نخستب بمه
معشی ساحت ار مقدس اسالم و دیگری بهعشوان یب فضمییت امالقمی و امیوه
رفتار و ع ل که در حوزه مشاسنا

فردی و اجت اعی ن ود پیدا ممیکشمد؛ بشمابرایز

میان دو مقواه ییرانس 1و یسانل و ممدارای اسمالمی یفماو

ممانوی وجمود دارد

(برزگر و بیا ب .)28 :1395
مدارا و قاطعیت از دستورا

اسالم و مورد یأکید اسالم است .اگرچمه معشمای

اوایه متنادر در ذنز از مداراب سازش و یح ل دیگمران اسمتب امما دقمت در کتمب
اغویب امالقیب آیا

و روایا

رواز میسازد که مدارا و یسانل در اسمالم دارای

مفووم گستردهیری است .از صنرب سمازشب یح ملب بخامش و یاانمل گرفتمه یما
مورورزیب مضو و فرویشی ن ه در مفووم مدارای ممدنظر اسمالم ممیگشامدب امما
مسئیه در بیان حد و حدود و نحوه کاربست مدارا در ائون مختی

زندگی انسانی

است (برزگرب .)43-72 :1389
یسانل و مدارا در اسالم با آنچه در معشای ییرانس در غرب به ممدارا یرج مه
میاودب در یعری ب دامشهب حدودب چرایی و چگونگی یفاو نای اساسی دارد و از
آنااییکه نظام ج ووری اسالمی ایران در قانون اساسی با ابتشا بر اصمول دیشمی در
زمیشه حقوق اوروندی و نیت حقوق و یکاای

متقابمل ممردم و حاک یمت یصمری

دااتهب برای ینییز مفووم مدارا در اندیاه و دوران رننمری حضمر
(ره) از یعری

اممام م یشمی

و مفووماشاسی مدارا در اسالم و قرآن کری بوره گرفته میاود.

1. Tolerance
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 .3-2مدارا در آرای اندیشمندان اسالمی

مفووم مدارا ازج یه دلماغواینای فالسفه و اندیا شدان اسالمی با مامربنمای
متفمماو

بمموده اسممت؛ اممما آنچممه اج مما نخنگممانی بممر آن وجممود داردب ضممرور

انکارناپذیری مدارا و یح ل است که زمیشهساز ندایت و سعاد

نو بار است.

یأکید برمی از دانام شدان اسمالمی بمر جایگماه ممدارا و یسمانل در اجشماس
فضائل ن انشد مواجهنصمیراادیز طوسمی در اممالق ناصمریب اح مد بمز مح مد
مسکویه در یوذیباالمالقب صدراا تأاویز ایرازی در حک مت متعاایمه و عنمدا
جوادی آمیمی در ح اسمه و عرفمان بمر ایمز اسماس اسمت کمه ممدارا را ازج یمه
فضییتنای امالقی بر میا ارند که ذیل فضییت عام صنر قرار میگیرند که مود
از انوا فضائل وابسته به فضییت اااعت است.
اما به ن یز میتان اج ا نخنگانی در یقسی بشدی مدارا و یسانل بمه ممدارای
م دوح و مدارای مذموم نیت در میان اندیا شدان اسالمی وجود دارد.
آنچه در کشار رویکرد مثنت به یح ل و مدارا در فیسمفه سیاسمی اسمالم از آن
نام برده میاودب «مدانشه» است که وجه مشفی مدارا و یسانل را اکل میدند.
مدارا نرمی با مردم و مدانشه نرمی در حقیقمت اسمت .متعیمق ممدارا انسمان و
متعیق مدانشه حقیقت است .امام م یشمی در امرح حمدیث جشمود عقمل و جومل
ایزگونه بیان میکشد :اگر بریدن دست معیوب را که باید بریدب با ممدارا و مالی مت
بریدنب زح ت فران کشدب باید با عش

و عایه و اد

کار را اناام داد کمه ایمز

مرق عیز رفق و مدارا است (امام م یشیب .)314
نکته اساسی در یعری

محدوده اع ال مدارا و در نقطه مقابل محدوده اع مال

ماونت بهعشوان مفووم روبهروی مدارا است کمه ضمرور

بمازموانی و بررسمی

مشظومه فکری و اندیاهای نر کدام از دانام شدان و فالسمفه اسمالمی را ضمروری
مین ایاند.
در نحوه مواجوه حکومت اسالمی با مخاافانب اندیا شدان و فالسمفه اسمالمی
اواویت اول را در یعامل با مخاافانب مدارا و سعهصدر ممیدانشمدب زیمرا در اندیامه
سیاسی اسالم حکومت و قدر

سیاسی برای نیل افراد جامعه بهسموی سمعاد

و
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یعاای موضوعیت می یابد .آنچشانکه در کدگذاری مفانی و گتارهنمای ممرینط بما
دانا شدان اسالمی بمه آن پردامتمه امده اسمتب سمه مفوموم امرافتب بمرادری و
سعهصدر را مییوان در ایز مشظومه معرفی کرد.
جدول  .١مدارا و تساهل در آرای اندیشمندان اسالمی

کدگذاری باز
گزارهها
اختیار تمامعیار انسان و پذیرش حق
ایمان امری قلبی است که از راه زور حاصل نمیشود.
مدارا و تساهل از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره
مدارا و تساهل منحصر به اخالق فردی نیست بلکه
فضیلتی سیاسی و اجتماعی است.
مدارا و تساهل بهنوعی توانایی و تعهد است.
مدارا و تساهل در اصول اعتقادی جایز نیست.
منع مسلمانان از ناسزاگفتن و دشنامدادن ،توهینکردن و
افترازدن.
چشمپوشی از انتقام و بدهیها (گذشت و عفو)
مدارا و تساهل ضرورت اجتماع انسانی.
مدارا و تساهل در رابطه مردم با مردم شایسته است.
مدارا و تساهل زمینهساز نفوذ در دلهاست.
در مسائل اساسی نظام همانند امنیت و عدالت ،مدارا و
تساهل جایز نیست.
نگاه مطلقانگارانه به مدارا و تساهل آسیب جدی به این
مفاهیم میرساند.
مدارا نرمی با مردم و مداهنه نرمی در حقیقت است.
خشونت تحت شرایطی خاص برای مقابله با توطئه و عمل
منافقانه جایز است.
حد معقول مدارا و تساهل مطلوب است و اگر از حدود آن
تجاوز شود ،ارزش و فضیلت نخواهد بود.

کدگذاری محوری
مقولهها

کدگذاری انتخابی
دانش دادهبنیاد

شرافت و عظمت نفس و
منزلی از منازل سالکین

شرافت

فضیلت اجتماعی با تأکید
بر فضیلت عام صبر و
شجاعت

برادری

تأکید بر رعایت حقوق
شهروندی و اعمال
خشونت در مقابله با
توطئه و عمل منافقان

سعهصدر

 .3مؤلفههای مدارا در اندیشه امام خمینی (ره)
برای دستیابی به ااگویی اایسته از مدارای سیاسی در ج وموری اسمالمی ایمران
ضرور

دارد به بیان مؤافهنای چرایی و چگونگی اع ال مدارا و دامشه حمدود آن

پردامته اود.
مؤافهنای اع ال مدارا ناظر بر نحوه مواجوه با مخاافان در سهگانمه عقیمدیی-
فکریب امالقی -گرایای و فقومی -سیاسمی اسمت و در اندیامه اممام م یشمی در
گونهنای سینی و ایاابی مطرح اده است .طرح ایز مؤافهنما و اصمول ریامه در
یعری

متفاو

از مدارا و یسانل در اندیاه غربب اندیاه اسالم و قرآنی دارد کمه
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امام م یشی (ره) بدان معتقد بود.
یأکید بر افافیت چارچوبنای فکری درمصموص چگمونگی اع مال ممدارا
ن چشانکه در مسیر دستیابی به مدل بومی ک مبرسمان موانمد بمودب از ااتقماط
فکری که با سالیق فردی و ماوور زمانه یا یع میاودب جیوگیری میکشد .بر ایز
اساس به مو یریز مؤافهنای مدارا در اندیاه امام م یشی (ره) میپردازی .
 .1-3آزادی اسالمی

آزادی در نگاه امام م یشی (ره) برگرفته از حق ااوی است و منتشیبر ایز اصمل کمه
نیچ انسانی دیگر حق والیت ندارد بهجت اذن ااوی .در دیدگاه امام (ره) انسمان آزاد
آفریده اده یا بشدگی غیرمدا را نپذیرد و یحت سیطه فردی نناامد .در ایمز نگماهب
بردگی و بشدگی انسانی نتد انسان دیگر مشمع امده و الزم اسمت کراممت و آزادی
انساننا پاس دااته اود .امام م یشمی (ره) معتقمد اسمت آزادی مطیمق بمه دالیمل
واض عقیی و نقیی ن ییواند مطیق بااد و الزم است چارچوبنای اخصمی بما
ابتشا بر منانی اعتقادی و امالقمی بمرای آن طمرحریمتی امود .در نظمام اندیامهای
امام(ره) آزادی در ساحتنای اعتقادیب امالقی و سیاسی دارای حدود اخصمی و
متفاویی است که اتوم رعایت آن ضروری است.
در ساحت آزادی فکری و عقیدیی با استشاد به قرآن کمری و احادیمث معتنمرب
امام (ره) به آزادی بیان و قی بهمشظور جالل احسمز و گفتگونمای سمازنده و نیمت
یعیقماطر به نر عقیدهای یوسط افراد معتقد است و با یأکید بر آنب دعو
را با مدارا یوصیه میکشد .ایز معشا در بیانا

و ینییغ

امام م یشمی (ره) ممورد ااماره واقمع

اده است.
«یکی از بشیادنای اسالمب آزادی است .انسان واقعی میت مسی انب فطریاً یمب
انسان آزاد اده است» (امام م یشیب 1370ب جید .)242 :4
«اسالم دیز مستشد به برنان و متکی به مشطمق اسمت و از آزادی بیمان و قیم
ن ینراسد و از طرح مکتمبنمای دیگمر کمه انحمراف آننما در محمیط ممود آن
مکتبنا ثابت و در پیش دانا شدان موداان اکست مورده نستشدب باکی نمدارد»
(امام م یشیب جید .)81 :10
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در حکومت اسالمی ن ه افمراد دارای آزادی در نمر گونمه عقیمدهای نسمتشد
واکز آزادی مرابکاری را ندارند» (امام م یشیب جید .)435-436 :4
در ساحت آزادی امالقی -گرایای رنایی از یعیقا
نفسانی و آزادی از اسار
بهصور

بیرونیب امیال و ی شیا

و قیود نفسانی و به یعنیر اوید مطومری آزادی معشموی

غیرمستقی بر آزادی فقوی -سیاسی یأثیر گذاامته و در ایمز راسمتا اممام

م یشی (ره) معتقد استب با مدارا و مالی ت در اممالق و رفتمار اثربخامی الزم را
ااند موانی بود.
«مز در زمان امتشاق رضامانی وقتی در مدرسمه فیضمیه صمحنت ممیکمردمب
آنگاهکه از جوش و عذاب ااوی بحث میکردمب ن ه ماکاان میزدب وای وقتمی از
رح ت حرف میزدم میدیدم که دلنا نرم میاود و اابنا سرازیر میگردد ...با
مالی ت انسان بوتر مییواند مسائل را حل کشد یا اد » (اممام م یشمیب جیمد :18
.)202
در ساحت آزادی فقوی -سیاسی امام م یشی (ره) ممدارا در حکوممتداری را
یب اصل دانسته و معتقد است« :مداراب ی ام قوای ظانری و باطشی جامعمه را رام و
قیوب را فت میکشد و فت قیوبب فت م ااب را میسر ممیسمازد» (اممام م یشمیب
 )315 :1382اانته از نظر امام م یشی (ره) اسالم در پی سیطه بمر سمرزمیز نیسمت
بیکه دننال فت قیوب مردم استب جیب قیوب با ماونتب اسمتنداد و اقتمدارطینی
جامع ن یاود (امام م یشیب 1370ب ج .)506-507 :12
«در صدر اسالم نیچ اوروندی از پیغ نر ن ییرسید و حضر

امیر که رئیس

یب م یکت پوشاور بودب مردم از او ن ییرسیدند» (امام م یشیب ج .)218 :7
با امعان نظر به مؤافهنای سهگانه پیشگفتمه در اصمل آزادی و ارینماط آن بما
مدارا در اندیاه امام م یشی (ره) باید گفمت چرایمی و چگمونگی ممدارا در نظمام
اسالمی با اصل آزادی نسنت مستقی دارد که در ساحتنای سهگانهب حدود آن بما
در نظر گرفتز منانی نظام اسالمی ن چمون عمدااتب مصمیحت و امشیمت یعیمیز و
اع ال میاود.
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 .2-3کرامت انسانی

امام م یشی (ره) حفظ کرامت انسانی را بهعشوان اارف مخیوقا
و یکاای

ازج یه وظمای

انساننا نسمنت بمه یکمدیگر و حاک یمت نسمنت بمه ع موم اموروندان

میداند.
امام (ره) بمرای کراممت و عمت

ن مه انسماننما -چمه اموروندان مسمی ان

ج ووری اسالمی و چه غیمر آن -ان یمت و ارزش واالیمی قائمل بموده و ن مواره
ن گان را به ایز مسئیه سفارش و امر مین اید .ن چشان که در پیام نامت ممادهای
مویش مورخ  1361/9/24رعایت بیاتر کرامت انساننما و عمدم نقمح حقموق و
آننا را یادآور ادند و موارد غیرقانونی مانشد احضار و یوقی

عت

یصرف یا یوقی
و کا

افرادب دمل و

و مصادره غیرارعی اموالب ورود بدون اجازه به حری مصوصی

گشاه و یاسس و افاای اسرار مردم را با صدور ایز دستورب بهاد

ن ودند و چشیز مواردی را جرم و گشاه و مخاا

نومی

حفظ کراممت انسمانی بمه ام ار

آوردند .امام م یشی(ره) معتقد بودند کمه حقموق بامر در اسمالم محتمرم اسمت و
نیچکس حتی به اس حفظ آزادی و استقاللب حمق سمیب آن را از ممردم نمدارد و
نیچ سازمان و حکومتی بهاندازه اسالمب حقموق بامر را احماظ نکمرده اسمت و در
ایزگونه حقوقب اخص اول حکومت اسالمی با آمریز فرد مساوی است.
افتون بر ایزب امام اصل یساوی ن گانی در برابر قانون را نیت از اصل برابمری
و کرامت ذایی انساننا نتیاه میگیرد .بشابرایز ن ه موظم

بمه رعایمت قانونشمد و

ارزش افراد به مقام و جایگاه نیسمت بیکمه بمه یقموای ااومی اسمت (مسمروپشاه و
ن کارانب .)600 :1395
بر ایز اساس مدارا در چارچوب حفظ عمت

و کراممت انسمانی از اصمول و

مؤافهنای چگونگی و نحوه اع ال مدارا در اندیاه امام م یشی (ره) بوده و بشما بمه
یأکید ایاان در قانون اساسی ج ووری اسالمی ایران نیت بدان یصری اده است.
 .3-3عدالت

امام م یشی (ره) در ینییز «فریضه عاداه» در حدیث  24از کتاب چول حمدیث بمه
ارح و یفسیر ایز روایت پردامته و مینویسد« :مُیق حَسَمزب چشانچمه در آن عیم
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مقرر استب مروج از حد افراط و یفمریط اسمت؛ و نریمب از دو طمرف افمراط و
یفریط مذمومب و «عداات» که حد وسط و «یعدیل» بیز آنواستب مستحسز اسمت».
برای مثال اااعت که یکی از اصول و ارکان امالق حسشه و میکه فاضمیه اسمتب
است از حاات متوسطه و معتداه بیز افراط که از آن یعنیر اود به یوور -و

عنار
آن عنار

است از نترسیدن در موردی که یرس ستاوار است و در جانمب یفمریط

آن جنز قرار دارد که از میکا

رذییه است و به عنار

است که ستاوار یرس نیست .آن عنار

دیگر یرسیدن در ممواردی

است از یرسیدن در ممواردی کمه سمتاوار

یرس نیست» (امام م یشیب .)341 :1374
عممالوه بممر اممتوم عممداات در امممالق و رفتممارب امممام م یش می (ره) بممر اممتوم
عدااتمحوری در نظام سیاسی اسالمی یصری ن وده و برقمراری قسمط و عمدل و
گسترانیدن عداات در ائون زنمدگی اجت ماعی را نمدف نومایی برپمایی حکوممت
اسالمی برمیا ارند.
با امعان نظر به یوجه و یأکید بر مؤافمه عمداات در سمامتار سیاسمی اسمالمی
ضروری است در چگونگی اع ال ممدارا در جامعمه اسمالمی ن مواره بما عمدل و
عداات با ع وم اوروندانب یعامل و حک رانی صور

پذیرد.

در حقیقت نظام اسالمی جایت نیست بهمشظور اع ال حاک یت از مدار عمداات
مارج اده و عالوهبر وظیفه مکی

است با در نظر گمرفتز عمدل ااومیب از ممدارا

بوره گرفته و از سوی دیگر در ن یز دامشه و چارچوب بمه ورطمه مدانشمه گرفتمار
ناود.
 .4-3اخالق اسالمی

نحوه مواجوه و یعامل با مخاافان سیاسی با ابتشا بر منانی فکریب اممام م یشمی (ره)
از اصول امالقی پیروی مین اید .ایاان مدارا را از مؤافهنای اصیی امالق دانسمته
و بهکارگیری آن را برای یوفیق در زندگی ضروری میدانشد .امام م یشی درایزباره
میفرمایشد« :بدان که رفق و مدارا در اناام امور مدمییت کامل استب چمه در بماب
معاار

با میق و اناام امور دنیوی و چه راجع به امور دیشی و نمدایت و اراماد

میق و امر بهمعروف و نوی از مشکر بااد و چه راجع به ریاضمت نفمس و سمیو ک
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اایا بااد و ااید ایزکه در حدیث مذکور آمده :رفق می شت دارد و ممرق اموم
استب اااره به ن یز مطیب بااد .مثالً در باب اناام امور دنیوی آنطور که با رفق
و مدارا م کز است انسان یصرف در قیوب مردم کشد و آننا را ماضع و رام کشدب
م کز نیست با اد

و عش ب موفق به امری از امور اود.

«بااا یهب رفق و مدارا در پیارفت مقاصدب از نر چیت مؤثریر است و چشانچمه
در مقاصد دنیای چشیز استب در مقاصد دیشی از قنیل ارااد و ندایت مردم رفمق و
مدارا از مو ا

است که بدون آنب ایز مقصد اری

ع یمی نخوانمد امد» (اممام

م یشیب .)315-316 :1374
بر ایز اساسب در نشگامه برموردنای الزم با مخاافان که بر منشای اصل یقمدم
عداات بر مدارا ضمروری اسمتب سمالیق فمردی و حمب و بغمحنمای اخصمی
مدمییت ندااته و باید با ندف ندایت و اراادب ماازا

مطرح در ار و قمانون

اع ال اود .در ایز چارچوب عالوهبر حفظ حقوق اموروندی مخاافمانب اایسمته
است با امالق اسالمی با آننا رفتار اود .در نگاه اممام م یشمی (ره) در دو سمط
فردی و حاک یتی مدارا با مخاافان سیاسی با سشاه امالق اسالمی اع ال میامود.
در سط فردیب بخاش و مدارای حداکثری در قنال حق اخصی واامیب حماک و
امام یوصیه اده و آنچشانکه در رفتار سیاسمی اممام م یشمی قابملمامانده اسمتب
ن ونهنای فراوانی از گذات و ریفت ایاان سراغ داری .
اما در سط حاک یتی ن چشان که رعایت اممالق اسمالمی عمالوهبمر حقموق
اوروندی و پرنیت از مشافع اخصی الزماالجرا اسمتب در اجمرای حمدود قمانون و
ار نیت نیچگونه مدانشهای را برن ییابد.
یدقیق در ایز مؤافهب سنبساز کاربست اممالق اسمالمی در اع مال ممدارا بما
مخاافان سیاسی و یفکیب آن با مدانشه و ماونت مواند اد.
 .5-3حقوق شهروندی

در اندیاه امام م یشی (ره) عالوهبر ع موم اموروندانب مخاافمان سیاسمی نم در
چارچوب نظام اسالمی دارای حقوق اوروندی بوده و رعایت آن برای ضمابطان و
ماریان قانونب ااتامی است.

♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نود ♦ بهار ١٣٩٨

72

«به قوه قضائیه عرض میکش که مسئیه قضا یب مسئیه بسیار مو ی است کمه
اگر انسان در آن قصور بکشدب یقصیر بکشدب ضرر وارد میاود .اگمر یقصمیر باامدب
پیش مدای ینار کویعاای مسئول است و اگر چشانچمه زیمادهروی بکشمدب ایمز نم
ن یزطور .میتانب احکام اسالم است .در اجرای حمدودب ننایمد از آن حمدودی کمه
حقیعاای فرموده استب پاییزیر ع ل باود و نناید زیادیر .حتی آنکسی را کمه اآلن
محکومبه قتل اده است و دارند میبرندش در جایی کمه او را بکامشدب نمیچکمس
حق ندارد حتی یب کی ه درات به او بگوید؛ اجرای حک مداسمت .اگمر کسمی
یب سییی به او زدب او حق دارد در ن انجاب یب سییی برگرداند و باید ن دیگران
ک ب کششد یا او قصاص بکشد .اگر یب دراتی کرد آنکسی که دراتی کرده استب
یعتیر الزم دارد باید قوه قضاییه یعتیر کشد او را» (اممام م یشمیب 1370ب جیمد :19
.)326
امممام م یشمی (ره) در رابطممه بمما حقمموق مخاافممان سیاسممی و سممایر زنممدانیان
میفرمایشد« :از اموری که نرچه بیاتر باید به آن یوجه امودب رفماه حمال زنمدانیان
است .چه گروهنایی که بر ضد ج ووری اسمالمی قیمام مسمیحانه ن موده و ممردم
بیگشاه کوچه و بازار را به ما ک و مون کایدهاند؛ و چه کسانی کمه بما فمروش و
یوزیع مواد مخدرهب فرزندان کاور را به فساد کااندهاند؛ و چمه سمایر گشانکماران.
ایشان اکشون اسیران ا ا نستشد و به دست مود به اسار

کایده ادهاند .با اسرای

مودب چه ایشان و چه اسرای جشگیب رئوف و موربان بااید و برادرانه رفتمار کشیمد؛
زنداننا را به یب مدرسه آموزش و یربیت امالقمی منمدل کشیمد (جیمد )343 :18
حتی آنکس که مستحق حدود ااوی استب از قتل و دیگر جتاناب بایمد از عطوفمت
مأموران یا پای دار و محل ماازا

برموردار بااشد .اورای عاای قضمایی و سمتاد

پیگیری در بررسی وضع زندانیان یسریع ن ایشمد و نمر کمس اسمتحقاق عفمو دارد
بهفوریت معرفی ن ایشد یا عفو اوند و به زندگی آزاد مود ادامه دنشد؛ و اناماءا
عضو فایدهبخش و فعال برای میوز مود گردند» (ن انب ج .)344 :18
بر ایز اساس از دیدگاه امام م یشی (ره) رعایت حقموق اموروندی مخاافمان
سیاسی مشافایی با اجرای صحی و مطابق موازیز حدود ااوی ندااته و سمرپیچی از
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آنناب ماازا

قانونی برای ضابطان و ماریان متخی

را در پی مواند داات.

جدول  .٢مدارا در اندیشه امام خمینی (ره)

کدگذاری باز
گزارهها
رحمت ،رأفت و عطوفت از جلوههای اسماء جمال الهی است.
بدون رحمت و عطوفت ،رشته حیات فردی و اجتماعی گسیخته
میشود.
صفات رفق ،مهربانی ،رأفت و مدارا از لوازم فطرت اصیل هستند.
انسان آزاد آفریده شده تا از بندگی غیرخدا رها باشد.
بسیاری از خشونتها و مظالم ناشی از خودخواهی است.
همه افراد دارای آزادی در هرگونه عقیدهای هستند.
بسط رحمت و رأفت و طرح دوستی و مودت باعث به دست آوردن دل
مردم است.
خودخواهی ضیق صدر و تکبر میآورد.
تمام مفاسد اخالقی و خطاهای ایدئولوژیکی از ثمرات فطرت تبعی و
دنیاگرایی هستند.
تواضع ،قناعت و سعه صدر بر مدار مدارا برای ارشاد و تبلیغ ضروری
است.
انسانی که قلب او جلوه رحمت باشد در تمام شئون با مدارا با همنوعان
خود و حتی حیوانات رفتار میکند.
جلب قلوب با خشونت ،استبداد و اقتدارطلبی ،جامع نمیشود.
مدارا ،تمام قوای ظاهری ،باطنی و قلوب جامعه را فتح میکند.
مدارا و گذشت در حقوق مستحسن است.
حکومت وسیله و ابزاری برای اجرای عدالت است.
مخالفان سیاسی دارای حقوق شهروندی هستند و رعایت آن بر
ضابطان و مجریان الزم است.
هیچ شهروندی نباید از حکومت بترسد.
افراد آزادی خرابکاری ندارند.
مداهنه در حقوق مردم ،بیتالمال ،امنیت و عدالت جایز نیست.
سالیق فردی و حب و بعضهای شخصی و گروهی در مجازات
مدخلیت ندارد.

کدگذاری محوری
مقولهها

کدگذاری انتخابی
دانش دادهبنیاد

اصل نفی والیت
انسان بر انسان
دیگری بهجز اذن
الهی

کرامت

اصل حسن خلق و
عشرت
(اخالق اسالمی)

رحمت

اصل تقدم عدالت
بر مدارا
(حقوق شهروندی)

عدالت

 .4مدارا در رفتار سیاسی امام خمینی (ره)
پیروزی انقالب اسالمی آغمازگر دوران رننمری اممام م یشمی (ره) در دوران پسما
اانشاانی بود .پس از سقوط رژیم پویموی صمحشه سیاسمی و آرایمش کشامگران
سیاسی در دامل و مارج از کاور دچار یحموال
گروهنای مختی

فراوانمی امد .بمر ایمز اسماس

سیاسی با منانی و اصول فکری متفاو

درصدد ع قبخامی بمه

گفت اننای مربوط به مود و افتایش سرمایه اجت اعی بمهمشظمور اثرگمذاری و نیمت
نقشآفریشی در نظام سیاسی جایگتیز برآمدند.
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از سوی دیگر قدر نای مارجی ازج یه ایاال متحده آمریکاب ایحاد ج انیر
اوروی و انگیستان که از ساایان قنل بهصور
نفوذ سیاسی و نیت بهصور

مستقی از طریق حضمور نظمامی و

غیرمستقی از طریق ح ایت از احتابب دوامتممردان

وابسته در راستای یأمیز مشافع میی مود به بومرهبمرداری از مشمابع ایرانمی ازج یمه
استخراج نفت ماغول بودندب انقمالب اسمالمی را در یضماد بما مشمافع میمی ممود
ارزیابی ن وده و به مخاافت با آن پردامتشد.
فضای ع ومی کاور نیت متأثر از مطاانا

ع ومی منشیبر برممورد بما عواممل

رژی گذاته و احقاق حقوق مخاافان سیاسی که با ایوهنای سرکوبگرانه ازج یمه
زندان و اکشاه در رژی پویوی با آننا برمورد اده بودب اد

ع ل را مطیموب

و پسشدیده مین ود.
یدبیر امام م یشی (ره) بهمشظور مراجعه به آرای ع ومی برای یغییر و انتخماب
نو نظام سیاسمی جمایگتیز کمه در مرحیمه نخسمت بما یامکیل مایمس بررسمی
پیشنویس قانون اساسی آغاز اده بودب رقابتنمای سیاسمی را در عرصمه گفتگمو
میان گروهنای فعال سیاسی کاور رونق بخاید.
با یصویب متز پیاشوادی قانون اساسی و اناام ن هپرسی که بما مامارکت و
ریی موافق اکثریت ارکتکششدگان مشامر بمه یامکیل و اسمتقرار نظمام ج وموری
اسالمی ایران ادب گروهنا و گرونبنایی که فارغ از پایگاه اجت اعی محمدودب در
سو موانی از انقالب اسالمی موفق ناده بودند به ایوهنمای گونماگونی از ابمتار
مخاافت مات ل بر فعاایتنای سیاسی یا فعاایتنای مسیحانه روی آوردند.
ایز موضو سنبساز مواجوه ج ووری اسالمی با گرونبنمای مخماا
راستای یأمیز امشیت و ثنا

کامور امد .بشمابرایز وضمعیت کامور در سمالنمای

ابتدایی انقالب اسالمی متأثر از مطاانا

مردمی برای مامازا

مارممان و عواممل

رژی ست اانی و درعیزحال فعاایت مخاافان سیاسی که بمرای کسمب قمدر
بورهگیری از ی ام امکانا

در

بما

مود بود .مخاافان سیاسی انقالب اسمالمی مشحصمر بمه

یب گروه یا فرد با ویژگینای واحد ننودند.
مخاافان سیاسی در دوران رننری امام م یشی (ره) را مییوان در سمه جریمان
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ع ده عی ا و متحاران مخاا ب گرونبنای مخاا

و مخاافمان دیشمی و ممذننی

دستهبشدی کرد.
 .1-4مدارا با علما و متحجران مخالف

ینییز نظریه والیتفقیه یوسط امام م یشی (ره) در سالنای منارزه با رژی پویموی
بر اساس قرآن و سشتب موافقان و مخاافانی را به ن راه داات .مخاافان منمارزه بما
رژی ست اانی را بیفایده دانسته و معتقد بودند که افق پیروزی و دستیمابی بمه
نتیاه مطیوب برای آن متصور نیست .مخاافان منارزه انقالبی ن چشمیز بما در نظمر
گرفتز قیام حضر

مودی موعود (عآ) نرگونه یاکیل حکومت در دوران غینمت

را جایت ندانسته و ی امی حکومتنا در ایز دوران را طاغو

میپشدااتشد.

آنان با استشاد به ایشکه نر زمان زمیز م یو از ظی و جور امودب زممان ظومور
نتدیب مواند ادب وظیفه مسی انان در مقابل حکومتنای ظاا و ست گر را دعما
برای ظوور موعود و پرنیت از منارزه ممیدانسمته و بمر ن میز اسماس بما رویکمرد
انتقادی و فعاالنه امام م یشی (ره) در منارزه با طاغو

مرسشد ننودند .ایز جریمان

که با یابیوی انا ز حاتیه در میان قار متدیز جامعه یوانسته بود پایگاه اجت اعی
برای مود کسب کشدب در اوج منارزا

سیاسی مردم از ن رانمی بما مموج انقمالب

اسالمی سرباز زد و بهصراحت با اممام م یشمی (ره) مخاافمت ن مود .ایمز مسمئیه
بهقدری برای امام م یشی (ره) گران بود که سمالنمای بعمد در مشامور روحانیمت
ایزچشیز به آن اااره ن ود« :در ارو منارزا

اسالمی اگر میمواستی بگویی ااه

مائز است بالفاصیه جواب میاشیدی که ااه ایعه اسمت! عمدهای مقمدسن مای
واپسگرا ن هچیت را حرام میدانستشد و نیچکس قدر

ایز را نداات که در مقابل

آننا قد عی کشد .موندای که پدر پیریان از ایز دسته متحار مورده است نرگمت
از فاارنا و سختینای دیگران نخورده است .وقتی اعار جدایی دیمز از سیاسمت
جا افتاد و فقانت در مشطق ناآگانانب غرقادن در احکام فمردی و عنمادی امد و
قور ًا فقیه ن مااز ننمود کمه از ایمز دایمره و حصمار بیمرون رود و در سیاسمت و
حکومت دماات ن اید»(امام م یشیب جید .)278 :21
یرویآ یفکر «ااه سایه مداست» یا با گوات و پوسمت ن مییموان در مقابمل
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یوپ ایستاد و ایزکه ما مکی

به جواد و منارزه نیستی یا جواب مون مقتموایز را

چه کسی میدند؟ و از ن ه اکششدهیرب اعار گ راهکششده حکوممت قنمل از ظومور
امام زمان باطل است و نتاران «انقیت» دیگرب ماکال
که ن یاد با نصیحت و منارزه مشفمی و ینییغما

بترگ و جانفرسایی بودند

جیموی آننما را گرفمت» (اممام

م یشیب .)14 :1367
ایز جریان پس از انقالب اسالمی نیت به مخاافتنای مود اداممه دادنمد و در
چااشنای اساسی ج ووری اسالمی به نقشآفریشی مشفی مود است رار بخامیدند.
ازج یه اقداما

ایز جریان در جشگ یح ییی و مخاافت با دفا مقدس بود کمه بما

استدالل مسی انبودن نر دو طرف درگیری بیان ممیامد .متحامران بما امعارنای
عوامپسشدانه سعی در مقابیه با انقالب اسالمی دااتشد و موضعگیرینمای ناصمواب
آننا بهمصوص در دفا مقدس که با امشیت میی و مشمافع ممردم در یعمارض بمود
اد

یافته بود.
امام م یشی (ره) با وجمود پیامیشه مخاافمت ایمز جریمان از قنمل از پیمروزی

انقالب اسالمی و نیت در سالنای ابتدایی پس از استقرار نظام ج ووری اسالمی به
مدارای حداکثری با آنان پردامته و در مواجوه با متحامران از طریمق آگماهسمازی
ع ومی نسنت به انداف و مانیت آننا اقدام مین ود .ایز وضمعیت پمس از آغماز
دفمما مقممدس و اممتوم موضممعگیممری صممری و رواممز بممهمشظممور اجتشمماب از
مداهدارادن یکپارچگی و وحد

مردمی در مقابیه با دا ز یااوزگرب با اعمالم

رس ی امام م یشی (ره) ادامه یافت و به دایل آنکمه اقمدام ع یمی ازج یمه منمارزه
مسیحانه و ائتالف با متااوزان در کارنامه متحاران به چا ن یمموردب نمیچگماه
ااند برموردنای قضایی و سرکوبگرانه در قنال آننا ننودی .
مای رننری انقالب اسالمی ن واره رواشگری نر پاسخ به انوا

متحاران

بوده و با مدارای حداکثری برمورد سرکوبگرانه را در پیش نگرفتشد.
امام م یشی (ره) در ن یز باره میفرمایشد« :یا دیروز ماروبفروای و فسماد
و فحاا و فسق و حکومت ظاا ان برای ظوور امام زمان -ارواحشا فداه -را مفیمد و
رانگاا میدانستشدب امروز از ایزکه در گواهای مالف ارعی که نرگمت مواسمت
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مسئوالن نیست رخ میدندب فریاد «وا اسالما» سر میدنشد! دیمروز «حایتمهای»نما
منارزه را حرام کرده بودند و در بحنوحه منارزا

ی ام یالش ممود را ن ودنمد یما

اعتصاب چراغانی نی ه اعنان را به نفع ااه باکششدب امروز انقالبییمر از انقالبیمون
ادهاند! والیتینای دیروز که در سکو

و یحار مود آبروی اسالم و مسی یز را

ریختهاندب امروز مود را بانی و وارث والیت ن وده و حسر

والیت دوران ااه را

میمورند! راستی ایوام آمریکایی و روسی و ااتقاطیب ایوام حاللکردن حمرامنما و
حرامکردن حالل ناب ایوام کامتز زنمان آبسمتز و حییمت ق مار و موسمیقی از چمه
کسممانی صممادر مممیاممود؟ از آدمنممای المممذنب یمما از مقممدسن انممای متحاممر و
بیاعور؟! فریاد یحری ننرد با دا شان مدا و به سخره گرفتز فرنشمگ امواد

و

اویدان و اظوار طعزنا و کشایهنا نسنت به مامروعیت نظمام کمار کیسمت؟ (اممام
م یشیب .)27 :1367
ایخ مح ود حینی سرکرده انا ز حاتیه نیچگاه یحت یعقیب قضمایی قمرار
نگرفت و با وجود اقداما

و اظوارا

مخاا

با مانیمت انمداف و کمارکرد نظمام

ج ووری اسالمی در  26دیماه  1367و در  97سااگی وفا
عی ای مخاا

یافت.

دیگری نیت که در جرگه مراجع یقییمدب محمل رجمو ممردم و

صاحب فتوا بودند به مخاافت با رننر انقالب اسالمی پردامتشد.
اانته امتالف در اجتواد احکام فقوی امری طنیعی در میان مراجع بموده اسمتب
اما آنچه مدنظر است مخاافتنای سیاسی و در برمی از موارد اقمدام ع یمی عییمه
نظام ج وموری اسمالمی بموده کمه مموارد مربموط بمه آیمتا سمیدمح د کماظ
اریعت داری و آیتا حسیشعیی مشتظری از آن ج یه نستشد.
پس از کا

یوطئه کودیای نوژه و نقش آقای امریعت داری در جریمان ایمز

موضو ب امام م یشی (ره) با یوجه به جایگاه ایامان یعقیمب و مامازا

او را مشمع

ن وده و عییرغ مانیت نظامی و مسیحانه کودیا اجازه دادند یا پایان ع ر در مشتل
اخصی مود به زندگی ادامه دنشد.
مای امام م یشی (ره) در مواجوه با عی ای مخاا ب ن واره حفظ و حراسمت
از جایگاه و اأنیت روحانیت و مرجعیت بموده و از سموی دیگمر برممورد الزم و
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قانونی با یخیفا

و جرائ روحانیت را ضامز بقای آبرو و حیثیمت آنمان در میمان

عامه مردم و بارگاه ااوی میدانستشد.
«مردم عتیت ایران باید مواظب بااشد کمه دام شان از برممورد قماطع نظمام بما
متخیفیز از بهاصطالح روحانیون سوءاستفاده نکششمد و بما مموجآفریشمی و ینییغما
اذنان را نسنت به روحانیون متعود بدبیز نش ایشد و ایز را دایل عداات نظام بدانشمد
که امتیازی برای نیچکس قائل نیست و مدا میداند که اخصاً بمرای ممود ذرهای
مصونیت و حق و امتیماز قائمل نیسمت  .اگمر یخیفمی از ممز نم سمر زنمد مویمای
مؤامذهام» (امام م یشیب جید .)282 :21
مواجوه امام م یشی (ره) با آیتا مشتظری کمه بما انتخماب مایمس منرگمان
بهعشوان قائ مقام رننری انتخاب اده بودندب پمس از مماجرای سمیدمودی ناام ی
(برادر داماد ایاان) نیت از ن یزگونه است.
رننر انقالب اسمالمی پمس از اعمالم اسمتعفای آقمای مشتظمری ضم ز قنمول
استعفای ایاان بر ضرور

ادامه درس و بحث عی ی و پرنیت از ورود به سیاسمت

به دایل سادهاوحی و یحت یأثیر جریانا
نیت نیچ گاه مورد یعقیب و ماازا

سیاسی قرارگرفتز یأکید ن وده و ایامان

قرار نگرفتشد .اانته در سالنای پمس از رحیمت

امام(ره) بدون در نظر گرفتز یوصیهنای رننر فقیمد انقمالب اسمالمی وارد عرصمه
سیاسی کاور اده و اقدام به یحریب و دعمو

بمه نافرممانی ممدنی و در مرحیمه

اجرای آاوب سیاسی ن ودند که عییرغ ی امی ایز موارد بمه حصمر ممانگی در
مورد ایاان اکتفا اد.
آنچه در دوران رننری اممام م یشمی (ره) در مواجومه بما عی مای مخماا

و

متحاران ینیور یافتهب ینییز و رواشگری بهمشظور اقشا افکمار ع مومی و پرنیمت از
اقداما

سرکوبگرانه و سختگیرانمه و در مموارد مربموط بمه امخص ایامان نیمت

گذات و عفو بوده است .در مواردی که مخاافتنا به حموزه امشیمت و مصمیحت
نظام اسالمی یعریح دااته و اقدام ع یی یا مسیحانه را امامل ممیامدهب حمداقل
برموردنای قانونی با محوریمت و یصم ی گیمری مراجمع قمانونی ازج یمه قموای
سهگانه از سوی رننر انقالب یاویت اده است.
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 .2-4مدارا با گروهکهای مخالف

مانیت مستقل انقالب اسالمی در کاوری که به احاظ موقعیت ژئوپییتیب و مشمابع
فراوان انرژیب ن واره ازج یه انداف کامورنای قدری شمد جومانی بموده و سمنب
پاتینانی ایز قدر نا از عوامل و جریاننایی اده بود یا با بورهگیمری از ظرفیمت
بومی آننا و بدون بوره گیری از نیرونمای نظمامی کمه مخمارج بماالیی را بمه ایمز
قدر نا یح یل ن وده و نتیاه آن نیت قابل پیشبیشمی ننمودهب بتوانشمد در یحموال
ایران نقشآفریشی کششد .گرونبنایی که در مواجوه با گفت ان اممام م یشمی (ره) و
نفوذ و اثرگذاری ایز گفت ان در میان طنقا

اجت اعی مختی

با طرفداران محدود

مود سعی میکردند بیاتر از اقییتب سو موانی کششدب ازج یه جریماننمای ممورد
ح ایت مخاافان مارجی ج ووری اسالمی ایران بودند.
سازمان مااندیز میق و حتب یوده از مو یریز جریاننما و گرونمبنمایی
بودند که بر ن یز اساس به مخاافت با انقالب اسالمی و رننر آن پردامتشد.
یعامل و مدارای امام م یشی (ره) درحاایکه در اوج محنوبیمت و مامروعیت
مردمی قرار دااتشد با گرونبنای مخاا
به فاز مسیحانه و اقداما

بهمشظور ن راهسامتز آنان قنل از ورود

مخرب عییمه مشمافع و امشیمت میمی کامور در مماهنمای

ابتدایی انقالب اسالمی بیانگر انت ام به ارااد و ندایتگریب مقدم به برموردنمای
قانونی بوده که در رفتار سیاسی رننر انقالب اسالمی ینیور یافته است.
سازمان مااندیز میق که با محوریت امعارنای اسمالمی در دوران پویموی
دوم پای در عرصه منارزه نواده بودب پس از بروز امتالف در کادر رننری و یسمیط
جریان ااتقاطی که به کارآمدی اسالم در ایوه منارزه اعتقاد ندااته و یفسمیر قمرآن
را بر منشای سالیق اخصی صمور

ممیدادب مسمیر ممود را از فموج مموجآفمریز

انقالبیون جدا سامت .پس از پیروزی انقالب اسالمی سازمان ماانمدیز میمق بمه
فعاایتنای سیاسی و یاکیالیی مود ادامه داده و در جریان بررسمی پمیشنمویس
قانون اساسی به ارائه نقطهنظرا

مود میپردامت.

عدم اقنال ع ومی به اعارنای سازمان و سو موانینای آنناب سنب اد یما
پس از رفراندوم سراسری یغییر نظمام سیاسمیب رننمران ایمز گرونمب از پمذیرش
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قانون اساسی جدید سرباز زده و عییرغ ایمز موضمو بمرای ورود بمه پارا مانب
کاندیدانای مود را معرفی کردند .با یوجه به رد صالحیت سران ایز گرونمب بمه
دایل ایزکه بهصراحت از عدم پاینشدی به قانون اساسی بهرغ ریی اکثریت و ارط
الزم برای رقابتنای انتخابایی سخز گفته بودندب آنان را وارد عرصهنمای دیگمری
از منارزه و اع ال ماونت کرد.
عدم ی کیز به قواعد رقابتنمای سیاسمی و یمالش بمرای مقابیمه و انحمراف
مطاانا

ع ومیب گرونب مااندیز میق را که در افکار ع ومی به مشمافقیز از آن

یاد میادب وارد فاز مسیحانه کرد .اوج ایز مرحیه در مردادماه  1360ن ود یافت.
یرورنای بعدی و ب بگذاری در محل حتب ج وموری اسمالمیب سمامت ان
نخستوزیری و بسیاری از اقداما

جشایتکارانه ایز گرونبب باعث اد یما اممام

م یشی (ره) دستور برمورد قاطع با ایز افراد را بهمشظور یمأمیز امشیمت و حفمظ و
حراست از جانب مال و ناموس ممردم بدنشمد .نکتمه اساسمی قاطعیمت و پرنیمت از
مدانشه در مواجوه با یعرض به امشیت ع ومی بود که اع ال آن برای یحقق عمداات
الزم است.
مدارای سیاسی بما زنمدانیان و دسمتور اممام (ره) منشمیبمر عفمو و گذامت از
اعضایی که با یوبه و بازگات موانان بازگات به زندگی عمادی بودنمدب نامانگر
است رار روحیه ارااد و ندایتگری رننر انقالب اسالمی است.
موسوی باشوردی از مسئوالن قضایی اوایل انقالب ماطرهای در ن میز بماره
بیان میکشد« :یبمرینه که  200نفر از یوابیز گرونبنا را که اصالح آننا مسمال
اده بود آزاد کردی ب از مرحوم حاجاح دآقا اشیدم که وزیر اطالعا

وقت به امام

(ره) گفته بود ایزنایی که آزاد ادند میروند و به مسعود رجوی میحق میاموند.
ما مییی ناراحت ادی و از امام درمواست مالقا

کردی  .وزیر اطالعما

وقمت

ن آمد و از ایاان مواستی که بگوید چشد نفر به رجوی میحق ادند و اس بنرد.
گفته بودند که  4نفر ایز کار را کردند .وقتی امام (ره) اشیدند گفتشمد بمه مماطر 4
نفر ن ییوانی  200نفر را در زندان نگه داری  .بروید آننا را آزاد کشید بعد دسمت
روی گممردن موداممان گذااممتشد و گفتشممد بممه گممردن مممز» (موسمموی باشمموردیب
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.)1393/9/24
مای امام (ره) در یفکیب میان مدارای سیاسی و مدانشه بما سمشاه چوارگانمه
عدااتب قانون و مصیحت و مالق موجب اد یا بسیاری از اعضای ایمز گرونمب
از ادامه ن رانی و منارزه مسیحانه انصراف دنشد.
 .3-4مدارا با مخالفان دینی و مذهبی

کاور ایران به احاظ یشو قومیتی و ارایط ماص جغرافیایی در سپور ی دن کومز
مود ن واره میتبان اقوامب مذنب و ادیان آس انی بوده است.
ن زیستی مساا تآمیت پیروان ادیان و مذانب در پریو نویت میی ایرانمی کمه
در برنهنای حساس ازج یه دفا مقدس ااند ن بستگی آننا بمرای حراسمت از
آب وما ک میوز فارغ از یعیقا

متفاو

مذننی و دیشی بمودهایم ب بمهعشموان یمب

فرصت برای کاورنا و جریانایی است که درصدد یحصمیل مشمافع از مشمابع ایمران
میبااشد.
ایخاذ رویکردنای جداییطینان در سالنای ابتدایی انقالب اسالمی بمهمشظمور
مداهدار ن ودن وحد

و یکپارچگی نویت ایرانی و در گام بعد امشیمت میمی بما

نگاه یودیدمحور به ایز ویژگی مشحصربهفرد ایمران صمور

پذیرفتمه اسمت .اممام

م یشی (ره) از ن ان ابتدا با ایز مسئیه مواجوه راننردی دااتشد:
«مز به ن ه میت یوصیه میکش که در نر جا نستید آرامش مودیان را حفمظ
کشید و گوش به یوطئهنایی که در دست اجرا نست ]ندنید[ .گانی به اسم یامیع
و یسشز که بعح ایاطیشی که به اسالم ن عقیده ندارندب با ایز اس نا میموانشمد
یفرقه بیشدازند و گانی به اس یر ک و فارس ااخاصی که به میمت ایمران اعتقمادی
ندارند و جت برای بورهبرداری موداان قدمی برن یدارنمدب ممیموانشمد اممتالف
ایااد کششد و با بوانه اسالمب ج ووری اسالمی را بکوبشد (امام م یشیب 1370ب جیمد
.)297 :14
ظرفیتی که دا شان ج ووری اسالمی ایران سعی دااتشد آن را به یودید عییمه
نظام سیاسی کاور ن ایشد یا مدارای سیاسی امام م یشی (ره) و برممی اقمدامنمای
ابتکاری ن انشد اعالم نفته وحد

و سخشان برادرانمه ایامانب ینمدیل بمه فرصمتی
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راننردی برای اریقای سرمایه اجت اعی کاور در مقابیه با بحراننما و چمااشنمای
پیش رو در سالنای آغازیز پیروزی انقالب اسالمی اد.
«ما نناید با ن امتالف یا یب یضادی دااته باامی ب مما ن مه بمان بمرادری .
برادران ایعه و سشی باید از نر امتالفی احتراز کششد .امروز امتالف بیز ماب یشوا به
نفع آننایی است که نه بر مذنب ایعه اعتقاد دارند و نه به مذنب حشفی یا سمایر
فرقب آننا میموانشد نه ایز بااد نه آنب راه را ایزطور میدانشد که بیز ام ا و مما
امتالف بیشدازند .ما باید یوجه به ایز معشا بکشی که ن ه ما مسی ان نستی و ن مه
ما انل قرآن و انل یوحید نستی و باید برای قمرآن و یوحیمد زح مت بکامی و
مدمت بکشی » (ن انب جید .)55 :13
مدارای سیاسی امام (ره) با مذانب و ادیان دیگرب مشحصر در اعالم مواضمع و
سخشرانینا ننوده بیکه در مراحل یدویز قمانون اساسمیب حقموق اساسمی ادیمان و
مذانب دیگمر ممورد یصمری یمدویزکششمدگان و در مرحیمه بعمد ممورد یصمویب
رییدنشدگان گرفته است (اصل دوازدن و سیتدن قانون اساسی).
در ن یز زمیشه باید گفت ج ووری اسالمی ایران و امام م یشی (ره)ب ادیان و
مذانب آس انی را به رس یت اشامته و فرقهنای مشحرف را که فاقد یعاای ااوی و
بر اساس مقاصمد سیاسمی از سموی دوامتنمای ممارجی پدیمد آممده و ح ایمت
میاوندب به رس یت ناشامته و بر ن یز اساس حقوقی را نیت برای آننا ن ییموان
متصور بود .بهعشوان ن ونه مییوان به یمالش فرقمهنمایی نظیمر بواییمت بمهمشظمور
انکهسازی و نفوذ در ارکان یص ی سازی و یص ی گیری اااره کمرد کمه از دوران
پویوی دوم سرعت یافته و پس از پیروزی انقالب اسالمی بما چمااش مواجمه امد.
ایوامزنی به ع یکرد ج ووری اسالمی ایران در عدم مدارا با ایمزگونمه فرقمهنمای
سیاسی که با ح ایت دواتنای رقیب برای یأمیز مشافع آننا ظوور و بروز یافته و
به فعاایت میپردازندب فارغ از بیان انداف و کارکردنای سیاسی فرقهنای مشحمرف
صور

میگیرد .اانته صمرف عضمویت و نیمت اعتقماد بمه فرقمهنمای مشحمرف در

ج ووری اسالمی ایران سنبساز اع ال ماازا

برای اوروندان ن میامودب وامی

بدیوی است ایز افراد به دایل به رس یت ناشامتز قانون اساسی کاور ن ییوانشمد
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از حقوق سیاسی نظیر حق ن ایشدگی و نقشآفریشی در سامتار نظام سیاسی کامور
برموردار بااشد.
باید گفت امام م یشی (ره) با امعان نظر به ایز نکته میمان مخاافمان ممذننی و
دیشی از دیز اسالم و دیگر ادیان آس انی با فرقهنای سیاسی که بما یمابیوی دیمز و
مذنب پدید میآیشدب یفکیب قائل اده و بر ایز سنیل با آننا رفتار میکردند.
جدول  .٣مدارا در سیره و رفتار سیاسی امام خمینی (ره)

الف
1
2
3

حوزه اعمال مدارا
مخالفان عقیدتی و
فکری
حوزه اخالقی ،مخالفان
دینی و مذهبی
حوزه فقهی سیاسی
مخالفان سیاسی

محدوده عدم مدارا
خدشه بر امنیت و
استقالل

مخاطبان

محدوده مدارا

(علمای مخالف)

آزادی بیان و عقیده

(اقلیتهای دینی و
مذهبی)

آزادی عالیق و
رفتارهای شخصی

اباحهگری و ولنگاری

(گروهکهای مخالف)

حقوق شهروندی

توطئه و عمل منافقانه

نتیجهگیری
مدارا در رفتار سیاسی امام م یشی (ره) در یطابق بما اصمول و مؤافمهنمای اندیامه
ایاان ظوور و بروز دااته است .مساعی رننر انقالب اسمالمی بمهمشظمور یعریم
مدارا بر اساس ااگوی سهگانه اسالم در حموزهنمای اعتقمادی -ای مانیب امالقمی-
گرایای و فقوی -سیاسی در راستای کاربست مؤافمه ممدارای سیاسمی در راننمرد
رننری امام م یشی (ره) قابل بیان است.
جدول زیر با بورهگیمری از روش دادهبشیمادب کمدنای انتخمابی ممدارا در دو حموزه
اندیاه و رفتار سیاسی را بیان میکشد.
جدول  .۴مدارا در اندیشه و رفتار سیاسی امام خمینی (ره)

حوزههای مدارا
عقیدتی -ایمانی
اخالقی -گرایشی
فقهی -سیاسی

مدارا در اندیشهی امام خمینی (ره)
کرامت
رحمت
عدالت

محدوده مدارا در رفتار سیاسی امام خمینی (ره)
حفظ نظام
حفظ امنیت
اجرای عدالت

با یحییل و بررسی داده نای به دست آممده در سمه گانمه مفومومی ممییموان راننمرد
مدارای سیاسی را در ج ووری اسالمی ایمران بازن مایی ن مود .در حموزه ممدارای
اعتقادی -ای انیب حفظ کرامت انسان با اصل نفی والیت انسان بمر انسمان دیگمری
به جت اذن ااوی به عشوان چارچوب اصیی مدارا باید مورد یوجمه حکوممت اسمالمی
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قرار بگیرد.
به عنار دیگر نرگونه ماازا

و یشنیه مارمان نناید با اصمل کراممت انسمانی

یعارض دااته و درعیز حال یشوا مط قرممتی کمه در یعمارض بما کراممت انسمانی
اواویت و ارجحیت مییابدب اصل حفظ نظام است که در رفتار سیاسی امام م یشی
(ره) بهصور

بارزی رواز است.

ن ونه ع یی ایمز موضمو ممدارای حمداکثری در مماجرای آقمای مشتظمری و
اقداما

مخفیانه به مشظور حفظ جایگاه ایاان بود که ایز وضمعیت پمس از ارینماط
اممام (ره) عیشمی امده و حتمی

یافتز با سرنوات نظام اسالمیب از سوی حضمر

مطابق اصرار رننر انقالبب مقرر اده بود یا از رسانهنای گرونی و صداوسی ا نیمت
اطال رسانی اناام اود .نکته قابل یوجه عدم یفسیر موسع از مفانی مرینط با حفظ
نظام است یا بدیزسان از ورود سالیق و حب و بغح نای اخصی با ایمز عشموان
پیاگیری اده و کرامت انسانی افراد و مخاافان در سطوح مختی

حفظ اود.

در حوزه امالقی -گرایایب با در نظر گرفتز اصل حسز میمق و عامر

و

مفووم کیی رح ت در اندیاه امام م یشی (ره) مدارا و یسانل در روابط اجت ماعی
به عشوان یب اصل پذیرفته ادهب یوصیه ادهب به نحویکه مدارا و گذات در حقوق
اخصی و روابط اجت اعی مستحسمز و یواضمعب قشاعمت و سمعه صمدر از اموازم
ضروری برای ارااد و ینییغ میبااشد .پرنیت از یاسس در زندگی اخصمی افمراد
جامعهب دوری از مودموانی و طرح دوستی و مود

از جیوهنای مدارا در حموزه

امالقی -گرایای است که مط قرمت آنب حفظ امشیت جامعه در اندیامه اممام (ره)
معرفی میاود.
بر ایز اساس یشوا در مواردی که گروه نا و افراد بمه صمور

سمازمانیافتمه در

صدر انکهسازی و سازماندنی اع ال مالف قمانون و امر و نیمت ینییمغ مموارد
گ راه کششده به مشظور اثرگذاری بر وضمعیت جامعمه ممیباامشد کماربرد مامازا

و

ماونت یاویت میاود.
در حوزه فقوی -سیاسیب حکومت و قدر

سیاسمی وسمییه و ابمتاری اسمت

برای اجرای عداات و بر ایز منشا اصل عداات بر مدارا یقدم دارد .از آناایی کمه در

کاربست مؤلفه مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امامخمینی (ره) 85

حوزه فقوی -سیاسی با حقوق عامه مردم سروکار داری ب گذات و ممدارا بایمد بما
سشاه عداات بوده و جایت نیست بر اساس احساس و عواطم

از حقموق اجت ما

مسی انان چا پوای کرد .از سوی دیگمر رعایمت حقموق اموروندی مخاافمان از
ااتاما

مدارا در ایز حوزه است و ممط قرممت آنب یوطئمه و ع مل مشافقانمه بیمان

میاود یا ض ز دوری از افتادن به ورطه مدانشهب سالیق اخصی و سیاسی در ایز
حوزه مدمییت نیابد.
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