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 Taysir in Sharia law is one of the concepts and terms that show the 
grace and kindness of God towards his servants. According to this 

concept, Almighty God has tried to establish laws in connection 

with rulings and acts of worship, which are lower than the ability of 
believers. This means that the main purpose of fulfilling Sharia rules 

and laws is to bring the servants to spiritual prosperity and moral 

growth, and excessive strictness cannot achieve such a goal. In the 
current research, which was compiled based on library sources and 

the descriptive-analytical method, the ethical dimensions of the 

concept of "Tisir" are represented in order to answer the main 

question that what is the main moral discourse that is realized by 
understanding the various angles of Tisir? It seems that the concept 

of Taysir, apart from having a religious and jurisprudential function, 

promotes the moral discourse of "tolerance" and "tolerance" in the 
Islamic society and indirectly tells the audience that in 

communicating with others, it is unnecessary strictness and attention 

Just stay away from their desires and act with ease so that human 

bonds are strengthened. Just as God made the divine commands easy 
so that the servants would not suffer hardships. In sum, two moral 

discourses are hidden in the heart of the concept of Tisir, which are: 

"facilitation and tolerance" and "giving up one's right for the benefit 
of another". 
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                  و همکاران بخشی علی  543
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 دهیچک
 نشان که است اصطالحاتی و مفاهیم جمله از شریعت در تیسیر
 مفهوم، این طبق. است بندگان حق در خداوند مهربانی و لطف دهندۀ

 هاییقانون عبادات، و احکام با ارتباط در است کرده سعی تعالی حق
 که معناست بدان این. است مؤمنان توان از ترپایین که کند وضع را

 هابنده نسبی رسانیدن شرعی، قوانین و احکام انجام از اصلی هدف
 از بیش هایسختگیری و است اخالقی رشد و معنوی شکوفایی به

 که حاضر پژوهش در. سازد محقق را هدفی چنین تواندنمی اندازه
 شده تدوین تحلیلی -توصیفی روش و ایکتابخانه منابع به استناد با

 پرسش این به تا شودمی بازنمایی «تیسیر» مفهوم اخالقی ابعاد است،
 درک با که اخالقی گفتمان تریناصلی که شود داده پاسخ اصلی

 که رسدمی نظر چیست؟به شود،می محقق تیسیر گوناگون زوایای
 مانگفت دارد، فقهی و شرعی کارکردی اینکه از جدای تیسیر مفهوم

 دهدمی ترویج اسالمی جامعۀ در را «رواداری» و «تساهل» اخالقی
ارتباط در که داردمی بیان مخاطبان به غیرمستقیم صورت به و

 به صرف توجه نیز، و موردبی هایسختگیری از دیگران، با گیری
 تا کنند رفتار گیریآسان روی از و کنند دوری خود هایخواسته

 را الهی احکام خداوند که طورهمان. یابد تحکیم انسانی، پیوندهای
 گفتمان دو مجموع، در. نشوند مشقت دچار بندگان تا نمود آسان

 گیریآسان: »از است عبارت که نهفته تیسیر مفهوم بطن در اخالقی
 .«دیگری سود به خود حق از گذشت» و «رواداری و
 

 .تساهل و گیریآسان تیسیر، اخالق، کریم، قرآن: کلیدی هایواژه

 12/10/1400: دریافت تاریخ
 20/01/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولfzedrirsi@yahoo.com 

 مقدمه
که در آن  هاییترین کتاب مسلمانان است و دستورالعملقرآن مهم

به صورت کلی و جزئی مطرح شده، سرلوحۀ زندگی دنیایی و 
اخروی باورمندان به این کتاب و دین اسالم قرار گرفته است. به 
عبارت دیگر، قرآن سبک زندگی نوع بشر را تشریح کرده و به ابعاد 
گوناگون آن پرداخته است. یکی از مسائلی که در این کتاب، 

است. این مفهوم « تیسیر»ای آن وجود دارد، هایی برها و آیهمصداق
بعدها در فقه اسالمی نمود پیدا کرده و مباحث گوناگونی دربارۀ 

تیسیر در شرع عبارت است از آسان و »آن مطرح گردیده است. 
اى که نه تنها فراتر از به گونه ،سهل قرار دادن احکام بر مکلف

یر، اعم تیس ،بنابراین د ...بلکه کمتر از طاقت او باش ،وسع او نباشد
از تخفیف است؛ زیرا تخفیف عبارت است از برداشتن مشقت 
حکمى که در اصل داراى مشقت نیست، لیکن بر اثر عوارضى براى 

 (1«. )تبرخى مکلفان داراى مشقت غیرمتعارف گردیده اس
دارد.  )ع(این مبحث فقهی ریشه در آیات قرآن و احادیث معصومین

هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِِّینِ مِنْ »یۀ فقها با استناد به آ
او شما را برگزیده است و برای شما در دین مشقتی »به معنی « حَرَجٍ

یُرِیدُ اللَِّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ »( و آیۀ 78)حج: « قرار نداده است
آسان خواسته و تکلیف خداوند برای شما حکم را »به معنی « الْعُسْرَ

یُرِیدُ اللَِّهُ أَنْ یُخَفِِّفَ »( و آیۀ 185)بقره: « را مشکل نگرفته است
خواهد کار را بر شما خدا می»به معنی « اضَعِیفً الْإِنْسَانُ وَخُلِقَ عَنْکُمْ

(، از تیسیر 28)نساء: « آسان کند و انسان، ناتوان آفریده شده است
لیف دینی برای گروهی خاص، سهولت اند و در انجام تکاسخن گفته
 شود، عبارتترین عذرهایی که سبب تخفیف میاند. مهمایجاد کرده

است از: عسر و حرج، بیماری، سفر، اکراه، اضطرار، فراموشی، جهل 
سر و انتفای یُ»به دو ویژگی « تیسیر»و اشتباه. بنابراین، کلیت مفهوم 

ند و دربر گیرندۀ این کبرای احکام و تکالیف شرع اشاره می« حرج
ه ک–موضوع است که افراد مکلف، گاهی به دالیل شرعی مختلف 

از عمل به تکالیف دینی و  -تشخیص آن با فقیهی برجسته است
دد. گرشود و یا از مقدار و میزان آن کاسته میعبادی خود برکنار می

های وجودی مکلف، برای او به سخن دیگر، فقیه با شناخت ظرفیت
کند و دشواری و مشقت ناشی از انجام ای تعیین میاندازهحد و 

 گرداند.تکالیف الهی را برای او سهل می
مفهوم اخالقی تیسیر از این بابت که نمود منعطف و عقالنی دین را 

کند، دارای اهمیت است. این مقوله در متون بازنمایی و اثبات می
هیات أثیر الکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت ت-غیردینی 

بازتاب دارد. موضوع دیگر، ارتباط این مقوله  -اسالمی قرار دارند
ای از اصول و قواعد مجموعه»با اخالقیات است. مفهوم اخالق، 

وند شای داوطلبانه از سوی فرد پذیرفته میرفتاری است که به گونه
و با درونی شدن در وجود او، نوع نگرش فرد به جامعه و دیگر 

( بنابراین، اخالق به زندگی آدمی 2«. )کنندرا تعیین می هاانسان
اش که در ادیان گوناگون دهد و او را به جایگاه اصلیوسو میسمت

 کند.ترسیم شده است، نزدیک می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 7

https://islamiclifej.com/article-1-1634-fa.html


 544 ...مفهوم از برآمده اخالقی های گفتمان تحلیل و بررسی  

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

مسأله و هدف پژوهش حاضر این است که نشان داده شود به واسطۀ 
 در گسترۀ احکام شرعی و« تیسیر»رشد فرهنگ و گفتمان اخالقی 

گیری و رواداری در میان روابط جامعۀ اسالمی فقهی، مقولۀ آسان
کند و مسلمانان با عنایت به الگویی کامل و جامع گسترش پیدا می

های خود استفاده کرده و به نام خداوند، از این گفتمان در کنش
 دهند.  مبانی رفتاری خود را بر اساس این رفتار شکل می

 
 مواد و روش ها

ی اتحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه-با روش توصیفی این تحقیق
انجام شده و جامعۀ آماری، کتاب قرآن کریم است. ساختار کلی 

اه و و جایگ« تیسیر»تحقیق به این شکل است که ابتدا به مفهوم 
انواع آن در فقه اسالمی پرداخته شده و سپس، در بخش اصلی مقاله، 

های برآمده از آن، مفهوم و گفتمانابعاد اخالقی مستتر در این 
کاویده شده است. در این تحقیق سعی شده است نگاهی متفاوت به 
 مفهوم تیسیر صورت پذیرد و کارکردهای اخالقی آن بازنمایی شود.

 
 پیشینۀ تحقیق

-تاکنون در هیچ پژوهشی به ابعاد اخالقی مفهوم تیسیر و اثرگذاری

رو، داخته نشده است. از اینهای اخالقی آن در میان مسلمانان پر
پردازد و نوآوری تحقیق حاضر برای نخستین بار به این مقوله می

های تیسیر صحبت شده دارد. با این حال، در چند تحقیق از سودمندی
(، به ابعاد مفهوم تیسیر 3است که در این بین، بخشی و همکاران )

ها، در کالم دهاند. از دید نویسندر مثنوی و غزلیات مولوی پرداخته
شاعر، مواردی چون: اضطرار، رجحان تکالیف بر یکدیگر، عدم 

شناختی به عنوان عامل تیسیر یاد تکرار در جرم و مسائل معرفت
ی هایشده است که در تطبیق با آراء غالب فقها، شاهد هنجارگریزی

های عرفانی موالناست که هستیم. دلیل محوری این موضوع، گرایش
ای جدید ی او را تحت تأثیر قرار داده و به آن شاکلهباورهای فقه

بخشیده است. همچنین، تبلیغ گفتمان تیسیر با روحیۀ رواداری و 
تساهل موالنا ارتباط مستقیم دارد. در تحقیقی دیگر، ضیایی و 

ای به بررسی تلفیق و تیسیر در اجتهاد ( در مقاله4همکاران )
ند که مفاهیم یادشده تحت ااند و به این نتیجه رسیدهپرداخته

قواعدی چون: رفع حرج و قاعدۀ یسر با هم اشتراک دارند. تلفیق و 
وجه دارند؛ زیرا هر تلفیقی لزوماً تیسیر، رابطۀ عموم و خصوص من

 تیسیر نیست و هر تیسیری لزوماً تلفیق نیست. 
 

 مبانی نظری تحقیق
وسع  تعریفگرفته شده است. در « وسع»تیسیر: این اصطالح از کلمۀ 

آمده است: چیزی که در توان آدمی باشد و بر او سخت و دشوار 
 کند.نباشد. خداوند، انسان را به اندازۀ طاقت و تحمل او، مکلف می

تکلیفی که برای او آسان است و از طاقت نهایی او کمتر است. از 
تواند در روز بیش از پنج وعده نماز بخواند یا بیشتر رو، انسان میاین

ز یک ماه روزه بگیرد، ولی خداوند او را به کمتر از این مقدار، ا
( قاعدۀ فقهی تیسیر، آدمی را از گرفتار آمدن 5تکلیف کرده است. )

دارد و مانع آسیب رسیدن به در دشواری و سختی مصون نگاه می
ود ششود. از دید شاطبی، یُسر به عملی گفته میجسم و جان آدمی می
( 6کند. )اندازد و بر جسم هم سنگینی مینمی که نفس را به سختی

تیسیر مفهومی شرعی است که در کتاب خدا و سنت رسول آمده و 
-بدون افراط، منجر به حالل کردن حرام و حرام کردن حالل می

 (  7شود. )
رواداری و تساهل: این مفهوم در مناسبات بینافردی تأثیر عمیقی دارد 

هایی که دارند، با هم و در تفاوتشود افراد جدای از و باعث می
تساهل و مدارا در مرحلۀ اول یک امر »کنار یکدیگر زندگی کنند. 

های مختلف فکری، انسانی و یک فضیلت اخالقی است که در عرصه
( فرهنگ 8«. )عملی، سیاسی، اجتماعی و رفتار قابل اعمال است

-همۀ ویژگیها ورای کند که انسانرواداری این امکان را فراهم می

معموالً تساهل با تسامح های متفاوت، دوستانه با هم برخورد کنند. 
به آسانی و نرمی با کسی »و به معنای  شودمی یکسان محسوب

 .. کلمۀ تسامح فرق ظریفی با تساهل دارد( است9)« برخورد کردن
به معنای بخشش و بزرگواری است و تسامح « سَمُحَ»تسامح از مادۀ »

معادل  (10«. )استار آمدن همراه با جود و بزرگواری به معنای کن
، فعل آن و بوده «Tolerance» این کلمه در انگلیسی، کلمۀ

«Tolerate» که در فرهنگ آکسفورد به معنای اجازه دادن  است
پسندد و با آن موافق به وقوع یا ادامۀ چیزی که شخص آن را نمی

گیری هدفمند و ( در مجموع، نوعی آسان11باشد. )مینیست، 
 شود.آگاهانه در مفهوم تساهل دیده می

 
 بررسی ابعاد اخالقی تیسیر در قرآن کریم

هایی است که نشان از سیمای همراه با رأفت تیسیر از جمله قاعده
کوشند با ارائۀ ستیزان میاسالم دارد. اگرچه بسیاری از اسالم

های زههای بسیار، این دین آسمانی را مصداقی از آمومغلطه
هایی همچون ضداخالقی و غیرانسانی جلوه دهند، ولی وجود قاعده

ها را خنثی کرده است. فرهنگ اخالقی که این کارشکنی« تیسیر»
-برآیند این قاعده است، بیانگر ابعاد جدیدی از اسالم است. قانون

هایی که در این دین وجود دارد، گاهی همراه با قاطعیت است و 
می، اما آنچه اهمیت دارد این است که قوانین گاهی همراه با نر

شده در اسالم، پیوسته مؤمنان را به سوی کمال معرفتی شرعی مطرح
دهد. در ادامه، دو گفتمان اخالقی کالن که و اخالقی سوق می

د تا گیراست، مورد بررسی قرار می« تیسیر»حاصل کاربست مفهوم 
 های زیرین و اغراض ثانویه از آن بازنمایی شود.  الیه

 

 گیری و رواداری. گسترش گفتمان اخالقی آسان1
از جمله مفاهیم اخالقی غنی و پرمایه که در دین اسالم مورد نظر 

گیری و رواداری است. در کلیت قرار گرفته و ترویج شده، آسان
وَمَا جَعَلَ »آیۀ  توان این مهم را مشاهده کرد. درمفهوم تیسیر هم می

در اجرای این دین، »به معنی  (78)حج:  «عَلَیْکُمْ فِی الدِِّینِ مِنْ حَرَجٍ
خوانیم که خداوند سعی ، می«سختی و زحمتی بر شما روا نشده است

های احتمالی تر کردن مسائل دینی، سختیکرده است با آسان
آنها از مبانی  آورندگان را کم کند و مانع دلزدگیواردآمده بر ایمان

دینی و اعتقادی شود. در واقع، دین آمده است تا مردم نسبت به 
های مند شوند، نه آنکه به دلیل سختیزندگی امیدوار و انگیزه

 احتمالی، نگاهی منفی نسبت به دین پیدا کند. 
به  (185)بقره: « یُرِیدُ اللَِّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»در آیۀ 

خداوند برای شما حکم را آسان خواسته و تکلیف را مشکل »معنی 
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                  و همکاران بخشی علی  545

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

-کند که همواره خواهان آساننیز، خداوند تأکید می« است نگرفته

گیری و رواداری بوده و نگاه او به مؤمنان از روی مالطفت و 
مندی است. این رویکرد پیام اخالقی مهمی را به مخاطب عالقه

های آموزد در کنشاین است که فرد میدهد و آن، انتقال می
یابد که نیروی برتر بینافردی خود نیز، اهل رواداری باشد. او درمی

و قاهر که همۀ هستی را آفریده است، در ارتباط با وظایف افراد 
نماید. در کند و از روی محبت با مردم رفتار میکمی تساهل می

یرد گاین رفتار را فرامیای از نتیجه، مؤمنی که اهل تدبر باشد، شمه
 بندد. اش به کار میو در رفتارهای روزمره

اند که هدف از در احادیث گوناگون، پیامبر اسالم نیز بیان کرده
-برانگیختن ایشان این بوده است تا در مباحث دینی از روی آسان

ردم ترین دالیل حضور مگیری رفتار کنند. شاید بتوان یکی از اصلی
بسا اگر در ابتدای فراگیری همین رفتار دانست. ای نزد ایشان را

آمیز حضرت اسالم، ایمان آورندگان شاهد رفتارهای خشونت
شدند و اسالم پایگاه مردمی خود را از بودند، از دین رویگردان می

که در قرآن هم به آن « تیسیر»داد. با این حال، قاعدۀ فقهی دست می
پذیری دین فراهم را برای انعطافهای الزم اشاره شده است، زمینه

ی انی بعثت عل» آورد. در حدیثی منسوب به پیامبر اسالم آمده است: 
گیر و روشن من بر دین آسان»به معنی  (12) «الملۀ السمحه البیضاء

 «.امبرانگیخته شده
لْقَلْبِ ا غَلِیظَ فَظًِّا کُنْتَ وَلَوْفَبِمَا رَحْمَۀٍ مِنَ اللَِّهِ لِنْتَ لَهُمْ »در آیۀ 

آل )« عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَاعْفُلَانْفَضُِّوا مِنْ حَوْلِکَ 
به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان »( به معنی 159عمران: 

 .شدندمردم از گِرد تو متفرق می ،گشتی و اگر تندخو و سختدل بودی
نها طلب آمرزش کن و )برای پس از )بدیِ( آنان درگذر و برای آ

، به صراحت ذکر «دلجویی آنها( در کار )جنگ( با آنها مشورت نما
گیری او در شده است که دلیل محبوبیت همگانی پیامبر، آسان

مسائل دینی بوده است. در واقع، حضرت توانست با روحیۀ روادارانۀ 
های خویش، نظر مطلوب مردم را جلب کند. آنها با مقایسۀ کنش

جزیره به این نتیجه پیامبر اسالم و دیگر صاحبان قدرت در شبه
دوست است. رسیده بودند که حضرت رسول قابل اطمینان و مردم

در نتیجه، به او گرایش پیدا کردند. رشد اعتماد عمومی به اسالم را 
باید یکی از دالیل مهم برای فراگیری این دین آسمانی دانست که 
 البته، همۀ این فراز و فرودها به خواست خداوند متعال بوده است. 

گیری در برخورد با در این آیه به صراحت ذکر شده است که آسان
شود تا آدمی به درجۀ محبوبیت برسد. این پیام مهم باعث می مردم

شود. به اخالقی است که طبق این آیه به مخاطب انتقال داده می
عبارت دیگر، هرگاه صاحبان قدرت دینی، سیاسی و ... بتوانند از 
اصل مدارا و تساهل در گفتار، اندیشه و رفتار خود استفاده کنند، 

 های مورد نظر خود را بهتر گسترش دهند.توانند دیدگاهقطعاً می
کس را هیچ»( به معنی 233)بقره: « لَا تُکَلَِّفُ نَفْسٌ إِلَِّا وُسْعَهَا»در آیۀ 

، خداوند پیش از نزول این آیه، «تکلیف جز به اندازۀ طاقت نکنند
دهد و توضیحاتی دربارۀ ارتباط والدین با نوزاد ارائه می

کند. سپس، با ذکر این دام ارائه میهایی را برای هر کخویشکاری
دارد که همۀ این وظایف بر اساس عبارت، به مخاطبان خود اعالم می

است.  ترهای پدر و مادر تعیین شده و حتی، از توان آنها پایینظرفیت
د ای داردر تفویض وظایف هر فرد، نمود ویژه« تیسیر»سازی و آسان

وند، رشد جامعۀ انسانی کند که هدف خداو این مهم را مشخص می
در ابعاد گوناگون اخالقی و معرفتی است. در نتیجه، واگذاری 

ای است که موجب فرسایش ذهنی و رفتاری ها به اندازهمسئولیت
-توان دارای یک ژرفها را میفرد مسئول نشود. هر کدام از این آیه

ساخت و روساخت دانست. به این معنا که خداوند در ظاهر به 
کند و در باطن، مفهوم رواداری نگهداری از فرزند اشاره می موضوع

شود. بنده به ها به یکدیگر را یادآور میدر واگذاری مسئولیت
آموزد که در برخورد با اطرافیان، باید چنین صورت غیرمستقیم می

 روش و منشی را پیش بگیرد تا موفقیت نهایی حاصل شود.
« تیسیر»قرآن که به قاعدۀ های خداوند در گیریاز جمله موضع

شود، نحوۀ برخورد با یتیمان است. حق تعالی در آیۀ ذیل مربوط می
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَِّا بِالَِّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَِّى یَبْلُغَ أَشُدَِّهُ »فرمایند: می

( 152: )انعام« ا إِلَِّا وُسْعَهَالَا نُکَلِِّفُ نَفْسً بِالْقِسْطِ وَالْمِیزَانَ وَأَوْفُوا الْکَیْلَ
جز به آن وجه که  ،و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید»به معنی 

نیکوتر است تا آنکه به حد رشد و کمال رسد. و به راستی و عدالت، 
کس را جز به قدر توانایی و طاقت ما هیچ. کیل و وزن را تمام بدهید

 .«ایمتکلیف نکرده
-به صورت مقطعی صاحب مال یتیمان شدهطبق این آیه، افرادی که 

 گیرند. یتیم هیچاند و باید از آن مراقبت کنند، مورد توجه قرار می
شود، عاملی حامی و مدافعی ندارد و مال او که نزد قیّم نگهداری می

دهد تا برای لغزش است. در نتیجه، خداوند به این افراد هشدار می
دارد که بالفاصله بیان می از دایرۀ عدالت خارج نشوند. همچنین،

پذیر است و خداوند هرگز ورای ها امکاناجرایی کردن این توصیه
ی کند. دو نکتۀ اخالقتوانایی افراد، مسئولیتی را به آنها واگذار نمی

در این آیه نهفته شده است: نخست اینکه در زمان قدرتمندی نباید 
هایی را به افراد لغزید و منحرف شد و دوم اینکه، خداوند مسئولیت

تر است. این دو سرنمون کند که از حد توانشان پایینواگذار می
توان در زندگی روزمره اجرایی کرد و به کسانی که اخالقی را می

با ما در ارتباط هستند، وظایفی را محول کرد که هم، از بار 
 مسئولیت آن کاسته شود و هم قادر به انجام آن باشند.

کند. در گیری در دین هم اشاره میذیل به نتایج آسانخداوند در آیۀ 
وَالَِّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَِّالِحَاتِ لَا نُکَلِِّفُ »این آیه ذکر شده است: 

)اعراف: « ونَخَالِدُ فِیهَا هُمْ الْجَنَِّۀِ أَصْحَابُ ئِکَنَفْسًا إِلَِّا وُسْعَهَا أُولَ
)به قدر وسع( در کار نیک  و آنان که ایمان آوردند و»به معنی  (42

آنها  .زیرا ما کسی را بیش از وسع تکلیف نکنیم؛ و شایسته کوشیدند
بر این اساس، کسانی که «. ندهست اهل بهشت و جاودان در آن متنعم

دارند و از آورند، در مسیر درستی و نیکویی گام برمیایمان می
نین اوند به چکنند. طبیعتاً خدارتکاب به اعمال ضداخالقی پرهیز می

دهد؛ زیرا کارهایی را که از آنها خواسته افرادی وعدۀ بهشت می
ند کاند. البته، حق تعالی تأکید میشده است، به درستی انجام داده

های مؤمنان بوده است. این تر از تواناییها پایینکه این خواسته
دهد که هدف از تعیین احکام و قوانینی دینی، رویکرد نشان می

ت شدن زندگی بر مؤمنان نیست، بلکه غرض نهایی، رساندن سخ
باشد. اگر این الگوی رفتاری و فکری، بندگان حقیقی به بهشت می

در زندگی هر فرد انعکاس پیدا کند، قطعاً دستاوردهای اخالقی 
تواند به آیندۀ روشن مطلوبی برای او به همراه دارد و مؤمن می

هایش خداوند در برخورد با بنده طور کهخویش امیدوار باشد. همان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 7

https://islamiclifej.com/article-1-1634-fa.html


 546 ...مفهوم از برآمده اخالقی های گفتمان تحلیل و بررسی  

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

از روی رأفت و رواداری رفتار کرده و نتیجۀ آن، رستگاری بسیاری 
از مردم شده است، افراد هم با الگو قرار دادن این روش، عاملی برای 

 شوند. رسیدن خودشان و دیگران به سعادت می
کند که قرار دادن تکلیف بر عهدۀ کسی بیش از خداوند تأکید می

 شود. از سوی دیگر،انایی او، امری نادرست بوده و منجر به ستم میتو
زند. یکی خداوند عادل مطلق است و هرگز ستمکاری از وی سر نمی

شود. دیده می« تیسیر»های اصلی این باور، در قاعدۀ فقهی از مصداق
ایی ههای انسان به او مسئولیتتر از ظرفیتحق تعالی همواره پایین

کند تا میزان موفقیت هر فرد را افزایش دهد. اگذار میعبادی را و
های الزم برای رستگاری را در هر اندیشانه انگیزهاین رویکرد مثبت
وَلَا »دهد. این مهم در آیۀ ذیل بازنمایی شده است: فرد گسترش می

« نمُویُظْلَ لَا وَهُمْ بِالْحَقِِّ یَنْطِقُ کِتَابٌ وَلَدَیْنَانُکَلِِّفُ نَفْسًا إِلَِّا وُسْعَهَا 
ما هیچ نفسی را بیش از وسع و توانایی »( به معنی 62)مؤمنون: 

کنیم و نزد ما کتابی است که آن کتاب به حق سخن تکلیف نمی
 .«کس هرگز ستم نخواهد شدگوید و به هیچ

-شود، جهاد فی سبیلیکی از اصول مهم که در اسالم به آن تأکید می

مسلمانان واجب اعالم شده است. با این  اهلل است. این امر برای همۀ
شوند. گروهی از افراد از جهاد معاف می« تیسیر»حال، طبق قاعدۀ 

از جمله کسانی که از لحاظ جسمانی، ناتوان هستند. اسالم در 
جامعۀ عربی رشد پیدا کرد و برای بقا نیازمند جنگ و ستیز بود. 

ا هزه با دیگر قبیلهجزیرۀ حجاز بر اساس مبارای در شبهنظام قبیله
-هایی که میگذاری شده بود. در نتیجه، در این فرآیند گروهپایه

توانستند نیروهای خود را بسیج کنند، شانس خوبی برای ادامۀ حیات 
خود داشتند. اسالم نیز، در ابتدا از پایگاه مردمی ضعیفی برخوردار 

ن دین ای بود و به تدریج توانست خود را تقویت کند. اگر در مبانی
بسا میزان رشد و گرفت، ایآسمانی، تکیه بر جهاد صورت نمی

کرد. با وجود اهمیت مقولۀ جهاد، فراگیری آن، کاهش پیدا می
استثناهایی وجود دارد که شماری از افراد را از حضور در این فریضه 

 «تیسیر»دارد. این استثناها را باید برآیند قاعدۀ فقهی معذور می
اری با کسانی که توانایی الزم را برای حضور در جنگ دانست. رواد

 لَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى»ندارند، در آیۀ ذیل مورد نظر قرار گرفته است: 
( به 61)نور: « جٌ وَلَا عَلَى الْمَرِیضِ حَرَجٌحَرَ الْأَعْرَجِ عَلَى وَلَا حَرَجٌ
د نروند ابر نابینایان و لنگان و بیماران باکی نیست )که به جه»معنی 

بنابراین، خداوند به («. سفره شوندیا تندرستان با آنها معاشر و هم
ها را طرد نکنند و با دهد که هرگز این گروهپیامبر دستور می

گریزی آنها نشوند. قطعاً پیام اخالقی رفتارهای ایذایی، باعث دین
گذاران و شارعان مهمی در این سفارش وجود دارد. در واقع، قانون

آموزند که در سطح نخست( و مردم عادی )در سطح ثانویه( می )در
گیری برخورد برخورد با افراد ناتوان، باید از روی مدارا و سهل

ای باشد که موجب رنجش کنند و کالم و رفتارشان نباید به گونه
ها به حفظ روابط انسانی و خاطر افراد ضعیف شود. این توصیه

-کند و موجب عمیقسالمی کمک میمناسبات بینافردی در جامعۀ ا

 شود.ترشدن پیوندهای انسانی می
 «تیسیر»هم، شاهد بازتاب قاعدۀ فقهی  ارتداددر بحث مربوط به 

هستیم. اگرچه ارتداد را باید گناهی کبیره به حساب آورد، اما فقها 
کنند. فردی و شارعان گاهی با مرتدان از روی رواداری برخورد می

 ،«بلوغ»چهار شرط شود که صورتی مجازات می که مرتد باشد، در

در او وجود داشته باشد. امام خمینی « قصد»و  «اختیار»، «عقل»
ولو صدر منه حال غضب غالب الیملک »گوید: دربارۀ ارتداد می

از دید غالب فقها، اصل بر عدم  (13. )«یحکم باالرتدادمعه نفسه لم 
ی وجود داشته باشد، اتهام اترین شبههارتداد فرد است. اگر کوچک

شود. در واقع، موازین شرعی روی این موضوع ارتداد از فرد ساقط می
مذاق »کنند و همواره اصل بر رواداری است. گیری نمیچندان سخت

حاالت ارتداد ...  شارع به سمتی است که حکم ارتداد اثبات نشود
 به ،مختلف است: حالت اول، فرد، ضروری مذهب را انکار کند

ای که به انکار نبوت بینجامد. در این صورت، همان حکم گونه
سنی  ،ایشود. حالت دوم، اگر شیعهارتداد از دین، بر او جاری می

شیعه شود که مجازات فقهی مرتد در مورد دو گروه  ،شود یا سنی
دهد که شارع های فقهی نشان میهمۀ این قاعده (14) «.جاری نیست

های بسیار دهد و به دنبال ادلهسانی انجام نمیمجازات مرتد را به آ
گردد تا در نهایت، فرد را به واسطۀ این گناه کبیره، کیفر متقن می

 دهد.
این کیفیت از برخورد پیام اخالقی مهمی را در جامعۀ اسالمی 

دهد. با اینکه حکم قطعی مرتد مشخص است و زیانبار انعکاس می
مسلمانان، نیاز به اثبات ندارد، ولی بودن حضور این افراد در میان 

هایی را برای بازگشت این فقیه از این اراده برخوردار است که راه
افراد به آغوش اسالم باز بگذارد. قطعاً مخاطبان قرآن که همانا 

 توانند ازیابند که در برخورد با دیگران هم میمؤمنان هستند درمی
ق حکم خداوند، با مرتدان طور که طبروی مدارا رفتار کنند. همان

توانند با براردان گمان مؤمنان میشود، بیاز روی رأفت برخورد می
تر رفتار کنند. در ژرفای این حکم که برآیند گیرانهدینی خود، آسان

ود و شریزی میاست، پیوندهای انسانی بر اساس محبت پی« تیسیر»
ی ان افزایش محسوسهای دیگرآوری افراد در برابر اشتباهآستانۀ تاب

 کند. پیدا می
 
 . گسترش گفتمان اخالقی گذشت از حق خود به سود دیگری2

 های اخالقی یعنیبازنمایندۀ یکی دیگر از گفتمان« تیسیر»قاعدۀ 
گذشتن از حق خود به هدف کمک کردن به دیگران است. این را 

ار توان نوعی ایثار به حساب آورد؛ زیرا آدمی خود را ابزاری قرمی
« رتیسی»دهد تا منافع دیگری تأمین شود. بازکاوی قاعدۀ فقهی می

های چنین بازتابی را در جامعه خواهد داشت. خداوند در بخش
کردن موازین دینی اشاره کرده است و گوناگون از قرآن به آسان

فقیهان نیز، بسیاری از مبادی شریعت اسالمی را با عنایت به همین 
 .  اندمیزان تعهدات فرد مکلف را تغییر داده اصل، سامان بخشیده و

ذار گباعث شده است تا قانون« تیسیر»، مفهوم جزیهدر ارتباط با 
-های انسانکامالً منعطف عمل کند و از طریق این روش، ظرفیت

دوستانۀ اسالم را به خوبی نشان دهد. حکم جزیه این مفهوم را تبیین 
-های دینی احترام گذاشته میکند که در اسالم به حقوق اقلیتمی

کرد در قبال دریافت جزیه و خراج و شود و حاکم مسلمان سعی می
...، امنیت این گروه را تأمین کند و آنها را در انجام مناسک دینی 
آزاد بگذارد. با اینکه طبق قوانین اسالمی، این حق برای حاکم 

، ته باشدمسلمان وجود دارد که رفتارهای متنوعی با اهل کتاب داش
های دیگر تأکید اما در اسالم بر کدارا کردن با باورمندان به دین

 اندشده است. در واقع، مسلمانان از بخشی از حقوق حقۀ خود گذشته
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اند تا پیروان اهل کتاب در آرامش در هایی را متحمل شدهو هزینه
های اسالمی سکونت داشته باشند. خداوند در ارتباط با سرزمین
 وَهُمْ یَدٍ عَنْ الْجِزْیَۀَ یُعْطُواحَتَِّى »جزیه آورده است:  پرداخت
تا آنگاه که با دست خود با ذلت و »( به معنی 29)توبه: « صَاغِرُونَ

طبق این آیه، زمانی که اهل کتاب تسلیم شوند «. تواضع جزیه دهند
و جزیه پرداخت کنند، امنیت آنها تأمین خواهد شد. در فقه 

شخصی برای پرداخت جزیه تعیین نشده است. اسالمی، میزان م
مصالح و نواقص ا توجه به ثابتی ندارد و هر سال ب مقدارجزیه، »

شود. جزیه فقط بر مردها با وصف عاقل طرفین، مبلغ آن تعیین می
ها، کودکان، ناتوانان و دیوانگان گیرد و بر زنو بالغ بودن تعلق می

بنابراین، مسألۀ گرفتن جزیه از اهل کتاب که جزو  .ای نیستجزیه
نه تنها مستلزم امر خشونت نیست، بلکه نوعی  ،قوانین اسالمی است
آمیز مسلمانان با اهل کتاب و دیدگاه تسامحی و همزیستی مسالمت

تساهلی اسالم به ادیان دیگر است که با وجود حقانیت خود، افکار 
با عنایت به این ( 15«. )تابددیگر را نیز در کنار خودش بر می

گیرانه میزان این تواند با نگاهی آسانتوضیحات، حاکم اسالمی می
المال مسلمانان بگذرد تا پیروان جزیه را کاهش دهد و از حق بیت

اهل کتاب در جامعۀ اسالمی در آرامش زندگی کنند. این رویکرد 
به آمیز دهد که اسالم به هیچ روی نگاهی توهیننشان می

غیرمسلمانان ندارد و نه تنها حقوق مشخصی برایشان تعیین کرده 
است، بلکه گاهی از نظر اقتصادی آن را مورد حمایت قرار داده و 
بخشی از حقوق مسلِّم مسلمانان را در ارتباط با اهل کتاب نادیده 

 گرفته است.
موضوع دیگری که بازنمایندۀ گفتمان گذشت از حق خود به سود 

در اجرای حکم « تیسیر»در این زمینه،  است.اخذ دیه  دیگری است،
دوستانۀ اسالم آشکار شود. الهی باعث شده است تا ابعاد انسان

بسیاری در حال گسترش این باور نادرست در ارتباط با اسالم هستند 
کند. این در که همراه با خشونت است و حقوق انسانی را پایمال می

ای هینی در ارتباط با دیه، دیدگاهحالی است که سماحت و سهولت د
دهد. اگرچه طبق کند و به حقانیت اسالم رأی مینگر را رد میمنفی
قره: )ب« وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاۀٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَِّکُمْ تَتَِّقُونَ»آیۀ 
ای عاقالن، حکم قصاص برای حفظ حیات شماست »( به معنی 179

، حیات جامعۀ انسانی در گرو «یکدیگر( بپرهیزیدتا مگر )از قتل 
اجرایی شدن حکم قصاص تصور شده است، ولی این امکان وجود 

های بیشتر شدن خوندارد که دیه جایگزین آن شود و از ریخته
گذار اصلی )خداوند( پرهیز شود. این انعطاف بدان معناست که قانون
با گذشتن از حق خود، شرایطی را فراهم آورده است تا فرد دادخواه 

امکان زندگی را از فرد دیگری سلب نکند. این قاعدۀ فقهی بیان 
-دارد که هدف موازین شرعی، رشد کیفیت اخالقی زندگی انسانمی

ها در دو سرای است و هدف، مجازات صرف نیست. بر این اساس، 
خداوند گذشتن از حق خود و حیات بخشیدن به دیگری را امری 

کند. در برابر، فرد یاد می« معروف»و از آن با عنوان  داندنیکو می
ای متناسب با قتل پرداخت کند تا رضایت افراد شده باید دیهبخشیده

ها که خداوند بستانو نیز، خشنودی الهی حاصل شود. همۀ این بده
ءٌ إِلَیْهِ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَا»در آیۀ 
و »( به معنی 178)بقره: « وَرَحْمَۀٌ رَبِِّکُمْ مِنْ تَخْفِیفٌ ذَلِکَبِإِحْسَانٍ 

 ،چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد

پس قاتل دیه را در کمال خشنودی ادا کند. در این  است. کاری نیکو
تأکید ، بر آن «حکم، تخفیف )امر قصاص( و رحمت خداوندی است

است. مقولۀ شرعی مذکور، این شرایط « تیسیر»کند، برآیند قاعدۀ می
بعدی و یکسونگر نباشند و در را ایجاد کرده است تا احکام تک

 پذیر باشند.شرایط گوناگون، انعطاف
البته  .است تعیین شده بریدن انگشتان ،حد سرقتدر قوانین اسالمی، 

سرقت . 1. از جمله اینکه: اجرای این حکم دارای شرایطی ویژه است
. سرقت از فرد 2 باشد؛ نشدهقحطی و تنگدستی انجام  هایدر سال

. فرد به صورت مستقیم، عمل دزدی را انجام 3حُر انجام شده باشد؛ 
به حد نصاب برای اجرای حد  شدهدهقیمت مال دزدی . 4داده باشد؛ 

بدیهی است که تجمیع همۀ این چهار شرط برای قطعی  (16). برسد
ذار گشدن بریدن انگشتان سارق، تقریباً محال و ناممکن است. قانون

با اطالع از این موضوع، چنین حکمی را وضع کرده است تا صرفاً 
خأل قانونی وجود نداشته باشد. هدف اصلی آن است که سارق تا 

محکوم نشود و پیش از  حد امکان به مجازات قطع انگشت و ید
ذار از گرسیدن به این مرحله، متنبه شود و توبه کند. بنابراین، قانون

گذرد تا با منفعت رساندن به فرد دیگر، ولو حق الهی و قانونی می
یک سارق، حیات معنوی او دگرگون شود و امکان بازگشت وی 

بخش  در این« تیسیر»به زندگی عادی تضییع نشود. بنابراین، قاعدۀ 
-دهد و مانع فرصتسازی را در اولیت قرار میاز احکام، فرصت

 شود.سوزی می
اگر فرهنگ گذشت و نادیده گرفتن حق خود، در بطن جامعه 
فراگیر شود و به عنوان یک اصل انسانی رشد پیدا کند، قطعاً آثار 

شود و از میزان های گوناگون جامعه پدیدار میسودمندی در الیه
ماعی کاسته خواهد شد. گفتمان اخالقی گذشت که های اجتبزه

ا هاست، مانع سقوط اخالقی بسیاری از انسان« تیسیر»برآیند قاعدۀ 
 دهد تا دوباره به زندگی عادی بازگردند.شود و به آنها اجازه میمی
 

 گیرینتیجه
تیسیر یکی از اصطالحات شرعی است که با مفهوم اخالق گره 

دهد که خداوند سعی انواع تیسیر نشان میخورده است. نگاهی به 
های زیرین تیسیر که آسان قرار دادن مبانی و کرده است در الیه

موازین شرعی است، نوعی رویکرد اخالقی را به مخاطبان خود 
تواند با گذشت و آموزش داده است. به این معنا که آدمی می

که خداوند طور رواداری، در ارتباط با دیگران برخورد کند. همان
تر از توان بندگان، دستورهای دینی در مسائل گوناگون شرعی، پایین

تواند این دیدگاه را مورد را بر آنها وضع کرده است، آدمی هم می
گیری نظر قرار دهد و در برخورد با اطرافیان خود، از روی آسان

رفتار کند. به عبارت دیگر، مفهوم تیسیر این مهم را در میان مؤمنان 
گیری با دهد که در فرآیند ارتباطمدبر و اهل تفکر رواج می

های آنها تنظیم کنند. در دیگران، انتظارات خود را بر اساس توانایی
مفهوم اخالقی های زیرین خود، کالنیک نگاه کلی، تیسیر در الیه

کند و مخاطبان را از گرایش تساهل را در جوامع اسالمی تبلیغ می
دارد. در طلبی و یکسونگری صرف، دور میبه گفتمان منفعت

مجموع، دو گفتمان اخالقی در بطن مفهوم تیسیر نهفته که عبارت 
گذشت از حق خود به سود »و « گیری و رواداریآسان»است از: 

 «.دیگری
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