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 چکيده
یکی از مسائلی که هم در محفل روشنفکری و هم میان فرهیختگان در حوزه معارف دینی مطرح است و توجه بسیاری از 

قلم و ارباب عقول را به خود جلب نموده، مسأله »تساهل و تسامح« است. در این نوشتار بعد از تعریف معنای لغوی اصحاب  

پردازیم و  کار بردن آن در اجتماع می  تساهل و به  و اصطالحی تسامح و تساهل به بررسی احادیث وارد در مورد اصل 

را نشان می دهیم و به این مطلب متذکر می شو یم که تساهل به عنوان یک اصل هم در رفتار های فردی و اهمیت آن 

هم در رفتارهای حاکمیتی وجود دارد. سپس به بیان لزوم تسامح و تساهل و دیدگاه امیرالمؤمنین و همچنین شیوه های  

امور سیاسی، اخالقی و دینی پرداخته و نشان می دهیم که در مقابل چه  از جمله  تساهل آن حضرت در امور مختلف 

افعالی از عموم مردم تساهل داشتند و در مقابل چه افعالی به جای تساهل از قاطعیت استفاده می کردند، سپس به بیان 

 .کنیم همین حالت در مقابل حکومتیان پرداخته و شدت یا تساهل ایشان را بررسی می

علی    :يديکل واژگان  .، تسامح، تساهل، حرام ها، واجبات.علیه السالم امام 
 

  

 بررسی جایگاه تساهل و تسامح در روابط اجتماعی

 عليه السالماز منظر امام علی 

 

 * 2جالئی نوبري  ، حسين1 فاضل جالئی نوبري
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 مقدمه

الگوی کاملی برای انسان های عصر خویش و دوران های آینده تا قیامت صلی اهلل علیه وآله و هچنین پیامبر علیه السالمامامان معصوم  

علمی و تکنیکی، باز هم باید به زندگی امامان چشم دوخت و چراغی  هستند. بنابراین با وجود ایده ها و افکار بشر و پیشرفت های 

جامعه از آن جهت که بعد از شکل گیری حکومت برای   برخورد با افراد  آینده ساخت. ضرورت بحث در مورد تسامح و تساهل در 

انقالب اسالمی ایران و ادعای حکومت مبنی بر تالش برای صدور، لزوم تبیین نظریات از آن لحاظ است که چراغ روشنی در مقابل 
بداد در مورد چه چیزهایی   غفلت شود  انسان باشد تا  باید مسامحه کند و در چه چیزهایی قاطعیت داشته باشد. در حالی که اگر 

علی بکشاند. علت بررسی این موضوع از دیدگاه امام  به انحطاط  به این دلیل نیست که مبادا  علیه السالم می تواند شخص وجامعه را 

میرالمؤمنین به مدت قریب پنج سال حاکم جامعه اسالمی  دیگر ائمه در این باب سخنی ندارند بلکه بیشتر به این دلیل است که ا
بوده اند و به همین دلیل و مناسبتی که امام با این موضوع می توانستند داشته باشند این مسئله را هم در فعل خود و هم در قول 

که در آن اغلب از سنت علوی خود روشن تر و با دید جزئی تر نسبت  به سایر ائمه بیان می کنند. شیوه ی بحث به گونه ای است 

و احادیث علوی استفاده شده و اکر در میان از احادیث پیامبر و آیات قرآن دیده می شود مؤید احادیث امیر المؤمنین است . این 
 تحقیق هدف های زیر را دنبال می کند:

 تعیین معنا و مفهوم تساهل و تسامح.  .1

2.  . لزوم تساهل و تسامح 

 .علیه اسالم بررسی انواع تساهل در سیره ی امام علی    .3
به بخش های گوناگون و همچنین تقسیم   بندی دقیق جامعه است  امتیازی که این مقاله نسبت به مشابه خود دارد تقسیم 

 بندی افعال گوناگون نسبت به تساهل و در عین حال ساده بودن آن است.

 

و تساهل. 1  معناي تسامح 
 يمعناي لغو 1.1

باب تفاعل است که ریشه ی   ی کتب   گفته است. به رفته تفاعل  باب به و  است(  ح   مسه حرفی )س آن کلمه ی تسامح از 

...: جادَ وَ  سَمَحَ بکذا یَسمَحُدادن، مدارا کردن است . در مصباح المنیر درباره این کلمه می نویسد: » لغت به معنی نرمش به خرج

یا بر آنچه از  (  348ص   ،1414،یومیف « )أعطی اَو وافَقَ ما اُریدَ مِنهُ نسبت به فالن چیز سماحت ورزید. یعنی بخشید و عطا کرد 
 او خواسته شد موافقت کرد.

باب تفاعل رفته و    به  و  شیوه   به همین  نیز  تساهل  نوشته شده است: کلمه ی  لسان العرب درباره این کلمه چنین  در 

(تسهیل: آسان کردن است و تساهل: به معنی تسامح و  412، ص 6، ج1408ابن منظور،  »التَسهیلُ: التَیسیرُ و التساهُلُ: التَسامُحُ«)

دو کلمه مترادف هستند. همراهی این دو کلمه ، تنها برای تنوع و تفنن در کالم  تساهل  تسامح وپس در نتیجه  چشم پوشی است. 
 ن استفاده کرده است.آن چه که منظور ما در این مقاله است جایگاه هایی است که حضرت از است. آ

 

 معناي اصطالحی 1.2

  عقاید  آن  صاحبان  به  بلکه  نکند،  قناعت  مخالف  عقاید تحمل  به صرفا  که  است رفتاری  گونه  آن  بیان،  یک  در تسامح و تساهل

 افکار   و عقاید با  یکدیگر  کنار  در مختلف  اجتماعی  احزاب  و  هاگروه  که  است  ایجامعه  در  رفتاری چنین. بدهد  نظر  اظهار  اجازه
  و روش تر بیش  تساهل  آید،می بر مزبور  تعریف  از که  گونه همان  واقع، در.  کنندمی زندگی  گوناگون هایسنت  و رسوم  و متفاوت

  تساهل  با و  صدر  سعه  با  نتواند حکومت اگر  که چرا جامعه؛ در  هابحران و  تضادها کاهش برای است  ابزاری و حکومت  سیاسی شیوه

  در هاتنش و فشارها مهار  به قادر تنها  نه کند،  برخورد  مختلف  هایفرهنگ  صاحبان و رسوم و آداب و تکثرها و هاگروه  با  تسامح، و

  بنابراین،  .شد  خواهد  مهار  قابل غیر  هایبحران حتی و تضادها  و انحرافات  به منجر اختالفات  و  هاتنش  این  بلکه بود،  نخواهد  جامعه
 پس .  باشد داشته وجود  عقاید تعدد و افکار تنوع جامعه، در اوال، که  این جمله از  است؛ الزم شرایطی  تسامح، و تساهل  تحقق برای

  تنوع بدون  و عقیدتی  دست یک  رنگ و یک جامعه یک  مردم بردباری  و  مدارا  حتی و عقاید  تنوع  و  افکار تعدد بدون جامعه  در

ثانیا، در جامعه قدرت حاکمی وجود داشته باشدکه عقاید مخالف را با سعه صدر و از روی   .ندارد  مفهومی تسامح  و تساهل  عقاید،
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  جهل، روی از نیز و تفاوتی بی و اعتنایی بی روی از یا و سستی و ناتوانی و ضعف روی از تحمل پس.  نماید  تحمل  اقتدار و آگاهی

 است. جایی که خداوند سعه صدر پیامبر را تأیید می کند و می فرماید:   خارج تسامح و  تساهل قلمرو از
یُؤْمِنُ لِ  » ینَ  لْمُؤْمِنِینَ ورَحْمَةٌ لِّلَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنکُمْ وَ الَّذِوَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِىَّ وَیَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَّکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ

لِیمٌ گویند: او سراپا گوش است. )و به سخن  دهند و مى برخى از منافقان، پیامبر را آزار مى(  61«)توبه،یُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَ

به   هر کس گوش مى ر کس کند و براى ه خداوند ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق مىدهد.( بگو: گوش دادن او به نفع شماست، او 
 .دهند، عذابى دردناک دارند رحمت است و آنان که رسول خدا را اذیّت وآزار مى از شما که ایمان آورد، مایه

برابر منافقان  پیامبر در  طبق این آیه تساهل درجایی است که هم درجامعه حکومت وجود داشت و هم مخالف، پس تساهل 

به جاست. خداودند همچنین در آیه  جَناحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ عراء می فرماید: »سوره ش  215امری  «)شعرا،  وَ اخْفِضْ 

پر خویش فرو گستر و آنان را  (  215 پیروى کرده اند بال و  پیرامون خود گرد آور و با و براى کسانى که به تو ایمان آورده و از تو 
 .آنان مهربان باش و با بردبارى به تربیتشان همّت گمار

با تهدید به  حضرت خواسته اند آن که یاران بینیم را می ، مواردیعلیه السـالم علی ی ساله حکومت پنج در تاریخ ، شخصیتی را 

کنند اما   یکیکرده    منع  کاری  را ازچنین امام آنانبیعت با آن حضرت وادار  بیعت مروان  از این است.  پس از    حکم، بن  موارد، 
بیعت مشاهده   اکراه ،حضرت  چون. ، او را عفوکردعلیه السالمامام و او را دستگیرکردند  امام  . یارانشکست در جنگ جمل است  او را از 

به بیعت با اوحاجتید: کرد، فرمو علی. انیست مرا   جامعه   حاکم با دگاه اسالم، میتوانیکه از دند  با رفتارخود ثابت کرد  علیه السـالممام 

نزد حق مخالف، در عین مخالف بود، ولی  المیی اس باید مسؤولیت  نظرحاکم  خداوند،  مخالف،   شود. البته آزادی پاس داشته از 

 (  120ص    ،1380،  قناد    یآقاجان  .)توطئه بیانجامد به آزادی  نباید
نبودند، برخوردی  او درجنگ حاضر به همراهی که باکسانی حّتی السالمعلیه امام   با ها  همراه  نداشت. پیش    اکراه   جابرانه و 

برای  صفین،گروهی ازجنگ با  داشتند تردید شرکت درجنگ  از مردم  و   علیه السالم  علی از میان دانند گفتندکه نمی  صراحت می  و 

برای است. برحق معاویه،کدام یک عبدالّله بن  گروهید  وجو گفت. با این  سخن خودت  حقانی درباره  آنان  امام  مسعود    از اصحاب 
علی  باطل گروهی  چه  ا ببینندت  اما در نزدیکی امام حرکت می کنند  شوند، نمی  سپاه امام ملحق  اظهار داشتندکه به علیه   است. امام 

 (287، ص2، ج1374  ان،یجعفر  . )موافقت کرد  باخواست آنان السالم

 

 لزوم تساهل  .2
غیر قابل قبول  و  برخورد نگاهاز جمله اصول اساسی  با  هر حاکمیتی در  و هر   جوامع دیگر از هر قسم  با جامعه ی خود و 

به این است که  و مسائلی با نگاه سهل اندیشی وآگروهی  به   ن حاکمیت بتواند در مقابل مواردی  به آعدم توجه  ن گذر کند و 

ابرای خود تبدیل به بحران و تهدیدی نکند و همچنین در مقابل هر خطایی و هر اشتباهی موضع گیری  اصطالح ساده تر هر امری ر

نرساند به مبارزات  به عنوان یک اصل  معلیه السال  حضرت امیر  .نکرده و خاطیان را  به بیان شیوای خود  اهمیت و لزوم این مطلب را 

هرکس سینه اش تنگ (  278،ص  1،ج   1410 ،یکراجک  «)قالحَ ءِدالی اَر عَصبِیَم لَ  هُدرَصَ ن ضاقَمَد و می فرمایند: »مطرح می کن
حضرت با این بیان نشان از یک اصل کلی می دهد که اگر در مقابل هرچیزی که به نظر انسان خالف .  باشد بر ادای حق تاب نیاورد

باشد و در پی مجازات هر است جهت گیری داشته باشد باقی،  خطایی  برای او  بتواند حقیقت را در جامعه  قدرتی  نخواهد ماند تا 

آن نیز بسیار واضح است. علت این است که با این نوع رفتار با جامعه موجب دین گریزی و رد شخص یا حکومت   علت پیاده کند و
 .حاکمیت و شخص می انجامد  و سقوط شده و در نهایت به منزوی شدن

حدیثی دیگر حضرت تساهل  میه  به عنوان وسیل  را  یا در  می فرمای  شمارد  ی حکومت    : »آلَةُ الرِّیَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْر«)دنو 

( اسباب ریاست سعه صدر است. که نشان دهنده ی اصل بودن این مطلب در حکومت است و  357،ص 72،ج   1403،   یمجلس

 حضرت آن را یکی از اصول میداند.
نبی مکرم اسالم یا درحدیث ج    ،1407 ،ینیکل  )  کَمَا أَمَرَنِی بِأَدَاءِ الْفَرَائِض« بِمُدَارَاةِ النَّاسِ رَبِّی است : »أَمَرَنِی  صلی اهلل علیه وآلهی از 

امر کرده است همانطور که به اداء فرائض امر  458، ص 4ج  ،1406فیض کاشانی،   و117ص  2، به مدارای مردم  ( پروردگارم مرا 

رده است. این حدیث نبوی به وضوح نشان از اهمیت مسئله دارد به گونه ی که آن را در ردیف فرائض و واجبات می داند، بنابراین  ک
بلکه به اندازه ی واجبات توجه   نخور و کم اهمیت  نه به عنوان یک اصل به درد  با مردم  به مسئله ی مدارا  باید مسلمانان نسبت 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=26&AYID=215
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باید بررسی کرد تا دانست در چه اموری    کنند و در زندگی روز مره ی خود از آن استفاده کنند که البته میزان و کیفیت آن را 

نیاز است.  تسامح مورد 
پر بار حضرت علی   است که مدارا و تسامح را کلید   علیه السالمشاید بر این مسئله که باید بخشی از فرهنگ جامع شود گفتار 

عالمان و خردمندان می داند: »عَلَیْکَ  موفقیت در کارهای درست و حتی آن را وَ  الصَّوَابِ مِفْتَاحُ بِالرِّفْقِ فَإِنَّهُ صفتی از صفت های 

لْبَابِ«) باد مدارا و مالیمت که آن کلید درستی و  444، ص  1410آمدی،    و  334،ص  1376  ،یواسط   یثیلسَجِیَّةُ أُولِی الْأَ ( بر تو 
 خوی خردمندان است.«

نیاز انسان مطرح می کند و     به عنوان یک امری فطری مطرح می گردد و آن را  در گفتمان اسالم میل به تساهل و تسامح 

لّا تُحِبّونَ أن یَغفِرَ اهللُ لَکُم وَ اهللُ غَفُورٌ رَ   ( عفو کنید22حِیم« )نور،این سخن را قرآن با عبارت زیر بیان می کند: » وَلیَعفُوا وَلیَعِضُوا اِ

آیا دوست ندارید که خداوند برای شما مغفرت کند و خداوند غفور و رحیم است. در این آیه، اول: امر عمومی به گذشت و بخشش 
شده است و مؤید عمومی بودن این اصل است که در گذشته بیان شده است ،عمومی بودن گذشت و عفو به دلیل این است که در  

بیان نکرده   آیه ی شریفه اشخاص خاص را چه از سوی بخشش کنندگان و چه از سوی کسانی که مورد بخشش واقع میشوند را 

لّا تُحِبّونَ  است و بر اساس اصالت اطالق که در علم اصول مطرح می شود دانسته می شود بخشی مذکور بر همه است. دوم: عبارت، اِ
خشش از سوی خداوند هستیم، دیگران نیز عالقه مند بخشش أن یَغفِرَ اهللُ لَکُم مطرح می کند که همانگونه که ما عالقه مند به ب

از سوی ما هستند؛ واین امر ذاتی و فطری است. هر چند این اصل در حالت کلی نسبت به عموم جامعه و عموم افعال جاری می  

باید تساهل کرد و در چه امو است از جمله این که در چه اموری  جای تساهل  شود اما در کیفیت آن مسائل بسیاری مطرح  ری 

باید با قاطعیت جواب داد که بخشی از این مسائل در آینده با یاری خداوند پیگیری خواهیم کرد.  نیست و 
 

و تساهل در سيره ي امام علی 3 السالم.تسامح    عليه 

 تسامح و تساهل سياسی 3.1

سیاسی چنین تعریف می شود »خودداری از اعمال   خصمانه برضد آنچه قبول نداریم یا نمی تسامح و تساهل در اصطالح 

نظر سیاسی مخالف آن هستیم.«) برخالف دوست  59، ص1377موحّد،   پسندیم یا از  ( از این تعریف در میابیم که در تسامح، 
با همین چیزی است که نمی  نیز در مدارا  تسامح  و اهمیت  نامعقول وجود دارد  ناپسند و  یا نیکی کردن، همیشه چیزی  داشتن 

 (  12، ص1380قناد،    یآقاجان  یم و نمی پذیریم. )پسند

:  تساهل سیاسی از دو جهت قابل تصور است 
 (تساهل حاکم نسبت به شهروندان و به کارنگرفتن قدرت سرکوب علیه آنان.1

 (تساهل شهروندان مخالف با حاکم رسمی جامعه، هرچند او را نامشروع و عملکرد او را نادرست بپندارند.  2

علی  به عنوان یک    علیه اسالمامام  در هر دو فرض قضیه، اهل تساهل است، او در بیست و پنج سال سکوت پر معنای خویش، 

خودداری نکرد و در پنج سال حکومت پرماجرای خویش نیز در نقش شهروند مخالف، از خیر خواهی و مساعدت با خلفای سه گانه  
با شخصیت های مخالف و گروه های مخالف مدارا کرد وآنان را به صرف مخالفت از حق حیات و سهم   حاکم الهی و منتخب مردم، 

   (97)همان، صبیت المال محروم نکرد.  

 اشاره اي به بعضی از موارد

 در دوران سکوت  السالمعليه .تساهل امام علی 1-1-3

علی    ،1391،ینیام  برای احراز پست خالفت می دانست.)صلی اهلل علیه و آله با وجود آن که خود را منصوب پیامبر  علیه السالمامام 

نمی دید.)159،ص1ج با 74نهج البالغه : خطبه   ( و در دانش و سابقه ی ایمان و جهاد کسی را از خود برتر  ( ایشان به همکاری 

به صراحت  خل پاس بدارد. ایشان در خطبه شقشقیه  بود،  فای سه گانه پرداخت تا مصلحت بزرگتری را که همانا حفظ کیان اسالم 

 می فرمایند:
نَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُْطبِ مِنَ»     لَیَّ  الرَّأَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبِی قُحَافَةَ وَ إِ حَى یَنْحَدِرُ عَنِّی السَّیْلُ وَ لَا یَرْقَى إِ

نَهْب....  الطَّیْرُ لَکِنِّی أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا وَ  ....   اًفَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَ فِی الْعَیْنِ قَذًى وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا أَرَى تُرَاثِی 

به خدا سوگند، فالنی)ابوبکر( پیراهن خالفت را در حالی بر تن کرد که خوب (  67، ص1، ج  1379فیض االسالم، « )طَارُواطِرْتُ إِذْ  
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علم و فضیلت از   نسبت به خلفا چون میله ی میانی نسبت به سنگ آسیاست. او میدانست که چشمه های  میدانست جایگاه من 

. عاقبت دیدم بردباری و صبربه عقل و خرد نزدیک تر است پس صبر کردم؛ خار من جاری است و مرغان بر من دست نتوانند یافت
با آنان هماهنگی   باز هم کوتاه آمدم و  برند ولی  به غرت می  با چشم خود میدیدم که میراثم را  در گلو و  در چشم و استخوان 

  ورزیدم...

پذیرفته ام(، از حق    علیه وآلهصلی اهللو همپنین میفرمایند:» ...به خدا سوگند، از هنگام مرگ پیامبر  تا هم اکنون)که خالفت را 
 خویش محروم بوده ام و دیگران را به نا حق بر من مقدم داشته اند.« )همان(

 در دوران حکومت  عليه السالم.تساهل امام علی 2-1-3

علی  به جهانیان  در طول پنج سال حکومت دینی، تجربه ی تساهل سیاسی را از جایگاه    علیه السالمامام  یک حاکم و زمام دار 
 عرضه کردند. حضرت از دو جهت با افراد و گره های سیاسی جامعه تساهل داشتند : 

 ( نسبت به آنان انتقاد پذیر بودند و از آنان اطاعت بی چون و چرا و چشم وگوش بسته نمی خواستند. 1

مدنی مانن2 مواهب  از  برخورداری  حیات و  حق  را از  دریافت  ( مخالفان خود  عقاید خویش و  د تشکیل اجتماعات، تبلیغ 
 (  112، ص1380قناد،    یآقاجانمستمری از بیت المال منع نمی کردند. )

با خوارج تا پیش از اقدام مسلحانه بود. هنگامی که جنگ صفین با نیرنگ عمرو عاص و حیله ی  به عنوان نمونه تساهل امام 

به کوفه بازگشتند. در این بین، خوارج راه خود   علیه السالمبر نیزه کردن قرآن و داستان حکمیت، به پایان اندوه بار خود رسید، امام 

برای آنان محدویتی ایجاد نکرد، تنها به مذاکره و گفت و گو با آنان  علیه السالم ای »حورارء« گرد آمدند. امامرا جدا کردند و در روست
 (55،ص4ج  ،1972  ،ی، طبر  93،ص  2ج  ،1382  ،یعقوبپرداخت. )ی

ه، چیز روش امام در این باره، روش مالیمت و نرمش بود و در سخنان وی خطاب به آنان، جز تحبیب و تذکرات هدایت گران

 (638ص  ،1376 ،یسبحان  دیگری دیده نمی شد. )
دموکراسی رفتار کرد. او خلیفه است و آن ها رعیتش، هرگونه    علیه السالمامیرالمؤمنین   با خوارج در منتهای درجه آزادی و 

نکرد. به آن ها نیز اعمال سیاسی برایش مقدور بود. اما او زندانیشان نکرد و شالقشان نزد و حتی سهمیه آنان را از بیت الما ل قطع 

می نگریست. این مطلب در تاریخ زندگی علی نمونه  علیه السالم همچون سایر افراد  عجیب نیست ولی چیزی است که در دنیا کمتر 
با آنان روبه رو می شدند و صحبت  بودند و حضرت، خودش و اصحابش با عقیده ی آزاد  عقیده آزاد  دارد. آن ها همه جا در اظهار 

باشد که میکرد بی سابقه  دنیا  در  میدادند. شاید این مقدار آزادی  استدالل یکدیگر را جواب  کردند و  ند. طرفین استدالل می 

 (139ص  ،1363 ،یمطهرحکومتی با مخالفان خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد. )

به نماز جماعت نمی ایستادند، و این، به معنای    ه السالمعلیاین در حالی بود که خوارج در مسجد حضور می یافتند و عمداً با علی  
با خلیفه وقت تلقی می شد. )  (627ص  ،1376  ،یسبحان اعتراض به حکومت و مخالفت رسمی 

علی   نبرد با معاویه تشویق می   علیه السالمپیش از آغاز جنگ صفین، امام  برای  به آمادگی  در یک سخنرانی عمومی، مردم را 

کرد. در این حال مردی مردی از قبیله بنی فزار از میان جمعیت برخاست و با اعالن مخالفت خود گفت: »آیا باز می خواهی ما را  
نمان بردی؟« مالک اشتر برخاست تا ببیند او کیست به جنگ برادرانمان بکشانی، همانگونه که در جنگ جمل، ما را به کشتار برادرا

ا جان اما قبل از او مردم بر او شوریدند و او پا به فرار نهاد تا اینکه در بازار مال فروشان به دست مردم افتاد. مردم او را آنقدر زدند ت

نپسندید و فرمود: » باید اورا رها می    علیه السالمداد. امام   به سوی خود متمایل این رفتار را از مردم  کردند تا با گفت و گو، قلب اورا 

بپردازند. ) بیت المال به وارثانش   (94ص  ،1382 ،یعطار  یمنقر  می کردیم.« سپس امام فرمود تا دیه ی اورا از 

 در برخورد با حکومتيان عليه السالم.تساهل امام علی 3-1-3

نسبت به حاکمان خود در  علیه السالمآنچه در ابتدای این بخش مهم است گفته شود این است شیوه ی تساهل حضرت علی 
ندارد و همان قاطعیت که نسبت به سایر مردم استفاده می کرده است نسبت به  بخش واجبات و حرام ها هیچ فرقی با عموم مردم 

با ای بودن شرایطشان  حاکمان خود نیز استفاده می کرده است  با توجه به خطیر  ن فرق که اوال شدت قاطعیت در مورد این افراد 

بیشتر بوده است و از تعابیر سختی که در مورد آن ها استفاده میشود این مطلب به روشنی فهمیده می شود. برای مثال در حدیثی 

لّا ضَرَبتُکَ بِالسَیف« )که امام خطاب به اشعث بن قیس که از والیان امام است فرمود: » اَدِّ وَ  ،  286ص  ،1391  ،یشهر  یر  یمحمداِ
 (آنچه به عهده ی توست را انجام ده و االّ تو را با شمشیر تنبیه خواهم کرد.292، ص   1، ج م1391 ،یاآلب
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 .شيوه ي تساهل در مستحبات و مکروهات نسبت به حاکمان3-1-3-1

که هر مستحبی ) که نسبت به مردم مستحب باشد( برای حاکمان  بر خالف عموم مردم در مورد حاکمان این گونه نیست 

باشد. به عنوان  نمونه حضرت پذیرش هدیه را از سوی کارگزاران دولت حرام کرده است و   نیز مستحب بوده و مورد تساهل می 

با خیانت می داند. علی بن ربیعه نقل می برای پذیرش رشوه می داند و این عمل را مساوی   کند :آن را راهی 
عَلِیّاً بحراب فِیهِ مَالُ ؛ فَقَالَ : یَا أَمِیرَ أَنَّ عَلِیّاً اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِی أَسَدٍ یُقَالُ : لَهُ ضُبَیْعَةَ ابْنِ زُهَیْرٍ ؛ فَلَمَّا قَضى عَمَلِهِ أَتَى   »

هُ مَالُ ، فَهَا هُوَ ذَا ، فَإِنْ کَانَ لِی حَلَالًا أَکَلْتَهُ ، وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَاکَ فَقَدْ أَتَیْتُکَ بِهِ ؛  الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ قَوْماً کَانُوا یَهْدُونَ لِی حَتَّى اجْتَمَعَ مِنْ

( به درستی که علی 59، ص   1، ج   1422  ،یبغداد  یضب  «)فَقَالَ : عَلَیَّ : لَوْ أَمْسَکْتُهُ لَکَانَ غُلُولًا ؛ فَقَبَضَهُ مِنْهُ وَ جَعَلَهُ فِی بَیْتِ الْمَالِ

 علیه السالم مردی از قبیله ی بنی اسد به نام ضبیعة بن زهیر را به کار گرفت وقتی مأموریتش پایان یافت قسمتی از اموال را نزد علی  
کنم آورد و گفت ای امیر المؤمنین مردمان برایم هدیه آورده اند و این همان هدیه هاست . اگر برای من حالل است از آن استفاده  

نگه می داشتی خیانت بود. آن گاه اموال را از او گرفت و در بیت   علیه السالمو اگر چنین نیست نزد تو آورم. علی  :اگر آنها را  فرمود 

 المال قرار داد. 
عادی حالل است تا جایی که   این حدیث به روشنی نشان از تفاوت عموم جامعه نسبت به کارگزاران دارد. هدیه برای مردم 

تب فقهی بخشی از مسائل مربوط به هبه است، اما احکام آن در مورد کارگزاران حرام است و پذیرش آن را حضرت مساوی با در ک

 خیانت می داند.

 

 .تساهل و تسامح اخالقی 2-3

صراحتاً . آن چه که از حدیث مربوط به حد زدن به یکی از افراد قبیله ی بنی اسد دانسته می شود این است که حضرت 1
لُونِّی لَّا أَعَْطیْتُکُم« شَیْئاً أَمْلِکُ تساهل در امور فردی را جایز دانسته است و آن را تایید کرده است با عبارت: » التَسْأَ ابن شهر آشوب  )إِ

تنها به   ( از من نمی خواهید چیزی را که مالک آن هستم مگر آن را به شما عطا می کنم. با این عبارت نه147،ص   2،ج   1379،

برای شخصی خاص باشد آن  بلکه نشان می دهد که حتی اگر حد زدن   اشاره می شود و آن بخشش است ،  یک اصل اخالقی 
شخص می تواند در حق خود تساهل کرده و از آن حد منصرف شود، خالصه این که حضرت با این قید نشان می دهد که می توان  

 در امور فردی تساهل نشان داد.   

علی  . یکی 2 برخورد کریمانه و خالصانه او در برابر توهین عمروبن عبدود درجنگ خندق   علیه السالمدیگر از موارد تسامح امام 

در جنگ خندق درمبارزه با عمروبن عبدود او را بر زمین افکند و سپس بر سینه او نشست تا سرش را جدا   علیه السالماست. امام علی  
حضرت آب دهان انداخت، حضرت برخاست و او را ترک کرد و بعد از گردشی در میدان، برگشت کند، عمروبن عبدود به صورت آن  

و سر اورا جدا کرد. وقتی از حضرت سبب این کار را پرسیدند، فرمود: هنگامی که آب دهان بر صورتم انداخت بر او خشم گرفتم و  

و دخالت داشته باشد. و من نخواستم اورا بکشم مگر برای  ترسیدم که اگر اورا در چنین حالتی بکشم، خشم و غضب من در کشتن ا
 (20، ص  1393 ،یدی، شه  517، ص1، ج1380 ،یطوس  یغزال رضایت پروردگار. )

پیامبر3 به همراه طلحه و زبیر، سه رکن اصلی برپایی  صلی اهلل علیه و آله . عفو عایشه در جنگ جمل. عایشه دختر ابوبکر و همسر 

بر زمین ریختند و در همان سال نخست خالفت  جنگ جمل بودند که با ش بسیاری از مسلمانان را  کستن بیعت خود، خون های 

عفو و بخشش قرار داد.  علیه السالمعلی  با این حال حضرت، او را مورد  برای حکومت آن حضرت ایجاد کردند،  بسیاری  ، مشکالت 
 (414ص  ،1376  ،یسبحان)

علی  4 پایان جنگ جمل، امام  دستور دادتا کسی را تعقیب نکنند، هر  علیه السالم. دستور منع تعقیب و قتل مجروحان. پس از 

نکشند و مجروحی را از بین نبرند. )  (272، ص2، ج1374  ان،یجعفرکس تسلیم شده، اورا 
ب5 ورزیدند که  می  اصرار  یاران امام  از  اسیران. گروهی  با بردگی  یعنی  . مخالفت  ناکثان، همچون مشرکان معامله کند؛  ا 

دستگیرشدگان برده و کنیز محسوب شده و اموالشان قسمت شود، حضرت با این درخواست مخالفت کردند. ایشان ابتدا بر کشتگان 

که در آن ها برگردانند به جز اسلحه ای  به خودشان  عالمت   ناکثان نماز خواندند، سپس دستور دادند همه ی اموال  آن ها را 

یک حکم فقهی جدید بیان کرد و آن اینکه از مال مسلمان مرده و مقتول، جز به وارثان   برای مردم  حکومت باشد. بدین ترتیب 
به دیگر مسلمانان نمی رسد.)  (446، ص4ج  ،1972 ،یطبر  قانونی آن ها چیزی 
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 .تساهل وتسامح دینی3-3

 .تساهل در مستحبات و مکروهات و مباهات3-3-1

نَّهُ خَشِنٌاز   ،  1403،   ی، مجلس  173، ص1، ج1413  د،یمف  فِی دِینِهِ«)  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ غَیْرُ مُدَاهِنٍ  فِی ذَاتِ  حدیث نبوی »فَإِ
علی 385، ص21ج نیست. که در مورد سیره ی  علیه ( قطعا او) علی بن ابی طالب( در ذات الهی سخت است و در دینش سازگار 

است  السالم آمد زیرا فرموده  سر ارفاق در  از  باید با مردم  مکروهات و همه ی مستحبات  همه ی  شود که در مورد  ، دانسته می 

 مستحبات و مکروهات تخصصاً هیچ مجازات و هیچ تنبیهی ندارند لذا واژه )غیر مداهن( واضح است که در مورد آن نیامده است.

 .تساهل در گناهان خفی3-3-2

  :  علیه السالمقال علی     

بْعَدَ رَعِیَّتِکَ  أَطْلَبُهُمْ لِمَعَایِبِ النَّاسِ فَإِنَّ فِی النَّاسِ عُیُوباً الْوَالِی أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا فَلَا تَکْشِفَنَّ  عِنْدَکَ  وَ أَشْنَأَهُمْ مِنْکَ »وَ لْیَکُنْ أَ
نَّمَا عَلَیْکَ تَطْهِیرُ مَا ظَهَرَ لَکَ وَ اللَّهُ یَحْکُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْکَ فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتََطعْتَ یَسْتُرِ اللَّهُ مِنْکَ مَا تُحِبُّ  عَمَّا غَابَ عَنْکَ مِنْهَا فَإِ

( از رعیت خود آن را از خود دورتر دار و با او دشمن  601،  ص  33، ج   1403 ،یمجلس  و53نامه    ،نهج البالغه  )سَتْرَهُ مِنْ رَعِیَّتِک«

به پوشیدن آنهاست.پس مبادا آنچه را بر باش   که عیب مردم را بیشتر جوید که همه ی مردم را عیبهاست و ولی هرکس سزاوارتر 
با خدای جهان است.پس  نهان است  آن چه از تو  برایت پیداست بپوشانی و داوری  باید آن را که  پنهان است آشکار گردانی و  تو 

بر رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند.چندان که بتوانی زشتی را بپوشانی تا آ  ن را که دوست داری 

به مالک اشتر فرموده است چندین نکته را می توان استخراج کرد، اما  از مطلب صریح و واضح امام که در باب حکومت داری 

بسیار جستجو می نکته این است که باید افرادی را که از عیب مردم  کنند، از خود دور کرد و به آن  آنهایی که مد نظر ماست؛ اوال، 
ها نباید چندان اهمیت و منسبی داد. ثانیا، مطلب اصلی این است که احیاناً اگر شخصی یا مردمی گناهی داشتند که به اندازه ی  

آن گناهان این نرسیده است که حد یا تعزیر بر آن جاری شود و هنوز شواهد و قرائنی کافی بر علیه آن نیست، در این موارد باید از  

باید تساهل وتسامح کرد.البته الزم به ذکر است   چشم پوشی کرد و سعی نداشت تا آن را اثبات و یا علنی کرد و در اینگونه موارد 
که این، در مواردی است که گناه و عیب به مرتبه ی علنی بودن و همچنین به مرتبه ی اثبات نرسیده است. مگر بر اساس مسئله 

یا علنی شدن باید حد را جاری ساخت و انجام   ای که مطرح شد که در اصل دین و واجبات تساهل جایز نیست در صورت اثبات 

 داد و احیانا تصور نشود که این حدیث با احادیثی که در مورد خشونت و جدیت در حدود آمده اشتباه شود.
با گناهان مخفی از ائ   علیه السالمبه خصوص حضرت علی    علیه السالممه از جمله احادیث دیگری که در باب مخفی کردن و تساهل 

به حدیث: »مَنْ تَتَبَّعَ خَفِیَّاتِ ( هر که 421ص   ،1366،  یآمد یمیت)الْقُلُوب«   حَرَّمَهُ اللَّهُ مَوَدَّاتِ الْعُیُوبِ صادر شده است می توان 

پنهان مردمان را جستجو کند خداوند او را از دوستی دل ها محروم س ازد. که پس گیری گناهان پنهانی را موجب از  عیب های 

 دست دادن دوستی دل ها بر می شمارد.

 .تساهل در واجبات و محرمات3-3-3

استفاده می شود این است که حضرت درمورد واجبات و محرمات    علیه السالمآن چیزی که از مجموع سیره و گفتار حضرت علی  
به دنب نداشته و سخت  نوع مدارا و تسامهی  برخی کامل است و  هیچ  ال اجرای حدود بودند. احادیثی که در این باب مطرح است 

علم این سوال مخفی   شده اند که از صاحبان خرد و  بودن این مسئله دارند هر چند که در ضمن مواردی مطرح  داللت بر اصل 

روردگار و اقامه حدود معرفی کرده است: ، به صراحت وظیفه ی امام را بر دوش کشیدن اوامر پ105در خطبه   علیه السالمنیست. امام

لّا ما حُمِّلَ » إنّهُ لَیسَ ( همانا بر عهده 147، ص1، ج1377  ،مِن أمرِ ربّه ... إقامةُ الحُدودِ على مُستَحقّیها« )دلشاد عَلى االِمامِ الحَقّ اِ
نیست جز آنچه از امر پروردگار بر عهده ی او واگذار شده است ... و جاری س  اختن حدود بر مستحقان. ی امام 

برای مثال حضرت در جریان جنگ صفین به قاطعیت خود را در اجرای فرمان جهاد بیان می کند و متذکر می شوند که اگر 

تساهلی هم صورت گرفته است تنها به دلیل این بوده است که بتواند اشخاص بیشتری را هدایت کند حضرت این مسئله را مطرح  
 فرماید:می کند و می 

نَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِی طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِیَ بِی وَ تَعْشُوَ إِلَى ضَوْئِی وَ ذَلِکَ أَحَبُ الْحَرْبَ »فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ لَّا وَ أَ لَیَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَهَا  یَوْماً إِ إِ

بِآثَامِهَا«) نهج البالغه، ج  د،یحد  یابابن  عَلَى ضَلَالِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَبُوءُ  به تأخیر  12، ص 4شرح  ( سوگند به خداوند که جنگ یک روز 
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نور هدایت من به راه آیند این امر برای من دوست   یابند و به   به من ملحق شوند و راه  نیانداختم مگر اینکه امید داشتم گروهی 

بکشم گرچه خود آنان گنا بر گمراهی   ه خود را بر دوش می کشند.داشتنی تر است از آن که آنان را 
از این حدیث شریف استفاده می شود که حضرت امیر هیچگاه در امور واجب تساهل نداشتند و بی دلیل این امور واجب را 

به تأخیر می اندازد تا   باشد. مثل این مورد که در آن حضرت برای هدایت بیشتر جنگ را  رها نمی کردند، مگر آنکه دلیل داشته 

بکشند. این حدیث بیانگر این است که، اوال: در امور واجب هیچ  اینکه شاید   به حضرت ملحق شوند و دست از گمراهی  تعدادی 
تساهلی نیست. ثانیا: اگر با مقداری تأخیر و تساهل در اجرای آن، نه در اصل آن، بتوان تعدادی را هدایت کرد، هیچ مشکلی ندارد 

به برخی داد و در عوض مو  جب هدایت جمعی شد. به نظر حقیر این همان مسئله نرمش قهرمانانه است. که مقداری تساهل 

است که شخصی را که شایسته    علیه السالماست ناظر به حالت امام علی  علیه السالم حدیث دیگری که هرچند از زبان مبارک امام باقر

از قبیله او که حد است ، در این هنگام افرادی  بنی اسد بودند برای میانجگیری   ی جاری شدن حد وآماده ی اجرای  قبیله ی 
می علیه السالم وشفاعت به نزد حضرت شرفیاب می شوند. حضرت می فرماید چون حد الهی است نمی توان از آن کوتاه آمد. امام باقر

 فرمایند:

فَقَالَ ائْتُوهُ فَهُوَ أَعْلَى بِکُمْ   وَ طَلَبُوا إِلَى الْحَسَنِ أَنْ یَصْحَبَهُمْ  قَوْمُهُ لِیُکَلِّمُوا فِیهِ » وَ أَخَذَ علی رَجُلًا مِنْ بَنِی أَسَدٍ فِی حَدٍّ فَاجْتَمَعَ
لُونِّی شَیْئاً أَمْلِکُ لُوهُ فَقَالَ لَا تَسْأَ لَهُمْ الْ عَیْناً فَدَخَلُوا عَلَیْهِ وَ سَأَ نَّهُمْ قَدْ أَنْجَحُوا فَسَأَ لَّا أَعَْطیْتُکُمْ  فَخَرَجُوا یَرَوْنَ أَ حَسَنُ فَقَالُوا أَتَیْنَا خَیْرَ إِ

لَهُ فَقَالَ مَا کُنْتُمْ فَاعِلِینَ إِذَا جُلِدَ صَاحِبُکُمْ فَاصْنَعُوهُ فَأَخْرَجَهُ عَلِیٌّ ابن شهر    ) فَحَدَّهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ لَسْتُ أَمْلِکُه«  مَأْتِیٍّ وَ حَکَوْا لَهُ قَوْ

نظر (علی  147، ص 2،ج   1379  ،آشوب بنی اسد جمع شدند تا برای صرف  حد دستگیر کرد پس قوم  به خاطر اجرای  مردی را 

بهتر بر امور شما اگاه است، نزد او   بروید او  کردن از آن اقدام کنند و از حسن خواستند آنان را همراهی کند. حسن فرمود: نزد او 
: چیزی را که در اخ به شما خواهم  رفتند و خواسته ی خود را مطرح کردند. فرمود  باشد از من نمی خواهید. مگر آن را  تیار من 

بیرون آمدند و گمان کردند که موفق شده اند حسن از آنان پرسید چه شد،گفتند: به بهترین خواسته ی خود دست  داد،  آن ها 

علیه سانید انجام دهید. علی  یافتیم و داستان را برایش باز گفتند. فرمود: آنچه می خواهید برای دوست خود به هنگام اجرای حد ر

 او را بیرون آورد و به او حد زد، سپس فرمود: به خدا سوگند این از اموری است که دست من نیست دستور خدا است. السالم

این کار شفاعت هیچ  برای اجرای  با حدود الهی است و  برخورد  آنچه که از این حدیث برداشت می شود قاطعیت امام در 

را پذیرا نیست و آن را الزم االجرا می داند. تساهل به خود راه نمی دهد، زیرا آن را حق خداوند می داند نه حق شفاعت کننده ای 

 خود، حال آنکه اگر حق خودش می بود می توانست از آن عدول کرده و تساهل کند که در بخش ) تساهل اخالقی( مطرح شد.
ست که پیامبر اکرم در مورد این مطلب و این که حضرت در امور الهی قاطعیت حضرت امیر در اجرای فرامین الهی به حدی ا

  ،ی ، مجلس 137، ص  1، ج  1413  د،یمف  ) فِی دِینِه« فِی ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ غَیْرُ مُدَاهِنٍ خَشِنٌ تساهل بردار نیست می فرمایند: » فَإِنَّهُ

هی خشن است و در دینش سازش گار نیست. این حدیث نشان از عدم جواز  ( قطعا او) امام علی( در ذات ال385، ص  21، ج  1403
 تساهل در امور مربوط به دین خداوند دارد.

مهم بودن عدم تساهل در امور دینی و مربوط به خداوند به حدی است که حتی در احادیث کسانی را که در این امور مسامحه  

به دست گرفتن زمام  علی  کار باشند شایسته ی حکومت و  نمی دانند و این را در حدیث امام  می توان دید: » لَا    علیه السالمدین 

لَّا مَنْ لَا یُصَانِعُ یُقِیمُ ( اقامه نمی شود امر الهی مگرازکسی  110«)نهج البالغه، حکمتوَ لَا یَتَّبِعُ الْمََطامِع وَ لَا یُضَارِعُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِ
نمی کند و پیروی نمی کند. این حدیث الزمه ی  اقامه  میل خداوند را عدم   که  سازش  نمی سازد و از طمع ها  خود را خوار 

تساهل در اصل دین می داند. حدود و ابتدا و انتهای تساهل و تسامح در موارد گوناگون متفاوت است که در هر بخش به نهایت  

در مورد اجرای جهاد و محاربه با دشمنان مطرح است، این تساهل غیر  آن اشاره شده و بیان شده است. به عنوان مثال تساهلی که
از موردی است که در مورد اجرای حدود حدود شرعی است و اجرای حدود شرعی نیز غیر از مواردی است که در مورد نارضایتی  

 عمومی مطرح است، که در هر مورد باید به خصوص مطرح شود.  

 

 نکته پایانی

 ابتدا و انتهای تساهل و تسامح، در موارد گوناگون متفاوت است. و در آخر هر بخش به آن اشاره شده است.حدود ، 
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 نتيجه  
آنچه که در این مقاله بعد از تحقیق می توان به دست آورد این است که حضرت امیر در شیوه ی برخورد خود با افراد جامعه:  

ندیده و قا نسبت به افراد مختلف است، تساهلی که نسبت به اوال همه ی آن ها را از یک چشم  ئل به تفاوت قائل شدن تساهل 

نسبت به مخالفان و تساهل نسبت به حاکمان است. اصل اساس در هر تساهلی این است   عموم مردم می شود، متفاوت از تساهل 

تمام توان در پی اجرای واجبات و نهی که در مورد واجب ها و حرام ها هیچ نوع تساهلی فی نفسه وجود نداشته است و حضرت با 
بوده اند. البته شیوه ی این قاطعیت نیز در عمل خود مورد بحث است. در اعمال دیگر همچون مستحبات و مکروهات  از حرام ها 

  تساهل وجود داشته است. البته حضرت در این مورد  نسبت به حاکمان خود قاطعیت بیشتری داشتند و برخی از اعمال که برای

برای حکومتیان حرام می شدند. در مقابل، دشمنان نیز تا زمانی که دست به جنگ و آشوب نزده بودند حضرت  عموم مباح است 
 تساهل می کرد و از در آرامش با آنها برخورد میکرد.
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 ه ش.1379ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، قم: عالمه،  (4

 ه ق.1408ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی،  (5

عبدالحسین، الغدیر، تهران: بنیاد بهشت، ا (6  ه ش.1391مینی، 
 م.1981 اآلبی، منصور بن الحسین، نثر الدّر ، مصر الهیئه المصریه العامه، ، چاپ اول، (7

علی   (8 دیدگاه امام  از  تسامح  و  و علیه السالمآقاجانی قناد، محمدرضا، تساهل  صدا  اسالمی  پژوهش های  ، قم: مرکز 

 ه ش.1380سیما،
عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم: دارالکتاب السالمی،  تیمی آم (9  ق.1410دی، 

 ه ش.1366، تصنیف غررالحکم و دررالحکم، قم: دفتر تبلیغات، عبدالواحد بن محمد،یآمد یمیت (10

 ه ش.1374جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسالم، تهران: انتشارات وزارت و فرهنگ ارشاد اسالمی، چاپ اول،   (11

 ه ش.1377اد تهرانی،مصطفی، دولت آفتاب، تهران: خانه اندیشه جوان، چاپ اول،دلش (12
 ه ش.1376سبحانی، جعفر، فروغ والیت، تهران: انتشارات صحیفه با همکاری انتشارات جلود، چاپ پنجم،   (13

 ه ش.1393شهیدی، جعفر،زندگانی امیر المؤمنین، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی،   (14

 ق.1408الموصلی، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول،  شیبانی   (15
 ق.1422ضبی بغدادی، محمد بن خلف، اخبار القضاه، بیروت : عالم الکتب ،  (16

 1972طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، قاهره: دار المعارف، چاپ دوم ، (17

 ش.  1380ت، تهران: انتشارات علمی وفرهنگی،غزالی طوسی، ابو حامد، کیمیای سعاد (18

فیض االسالم اصفهانی، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البالغه،تهران: مؤسسه چاپ ونشر تألیفات فیض االسالم، چاپ  (19
 ه ش.1379پنجم، 

 ق.1406فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی،وافی، اصفهان: کتابخانه امیر المومنین،  (20

 ه ق.  1414بن علی، المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر،قم: دارالهجره،    فیّومی، احمد بن محمد (21
 ق.  1410کراجکی، محمد بن علی،کنز الفوائد، قم: دار الذخائر، (22

 ق.  1407کلینی، محمد بن یعقوب بن سماق،کافی، تهران: دار الکتاب االسالمیه ، (23

علی بن محمد،عیون الحکم و  (24  ه ش.1376المواعظ،قم:دارالحدیث،لیثی واسطی 

بحاراالنوار،بیروت: دار احیاء التراث العربی ، (25  ق.  1403مجلسی، محمد باقربن محمد تقی، 
 ه ش.1391، قم: دارالحدیث، چاپ سوم،علیه السالممحمدی ری شهری، محمد، سیاست نامه امام علی   (26

 ه ش.1363مطهری، مرتضی، جاذبه و دافعه علی، قم: انتشارات اسالمی،   (27

علی العباد، قم: کنگره ی شیخ مفید، (28  ق.  1413مفید ، محمد بن محمد، االرشاد فی معرفه حجج اهلل 
 ق.1382منقری عطاری،نصربن مزاحم، وقعه صفین، قم: مکتب آیت اهلل مرعشی،چاپ دوم،   (29

 ه ش.1382یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ یعقوبی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم،   (30

 .1377، بهمن45، مجله کیان، شماره   "فراتر از تسامح "وحّد، ضیاء،م (31

32) . http://wikifeq.ir 
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