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   چکیده
ــ ــت را تدبیاگر س م دوره کوتاه یت بر جامعه بنامیریا اداره ومدیر مدن یاس
ن یو گرانبها تر يراث نظرین میشک ارزشمند تر ی(ع) ب یامام عل يزمامدار

س شه ویدرعرصه اند یتجربه عمل  پس از وفاتحضرت  .است یاسیعمل 
سال به عنوان یزبه مدت بین(ص) امبریپ سائل جامعه ، ناظرک یست و پنج  م

 يآن رصد کرده و سپس بـا کوله بار یو خارج یرا درابـعاد داخل یاسالم
 را یت واداره جامعه اسالمیریاز تجــــربه و شناخت بــــه اصرارمردم مد

اگرچه کوتاه و کمترازپنج ســال  يو يعهده دارشــده اســت. دوره زمامدار
سی را در ابعاد مختلف حاکمیت عملی و بود؛ اما  سیا به معناي کامل اخالق 

سالم از جمله اموري است که  رفتاري خود محقق کرد. تساهل و مدارا در ا
سی تعریف سیا سالممی در اخالق  سی ا سیا شه  سه ، شود و در اندی به 

 تقسیم، گذاري و تشریع احکام قانون، رفتار سیاسی، حوزه اخالق سیاسی
شود. تساهل و مدارا شاکله اصلی حاکمیت و سیاست داخلی علی(ع) را می

ــکیل ــاس خطبه هامی تش ــار نهج البالغه و ، دهد. براس نامه ها و کلمات قص
تاریخی یات  ها و روا به ، گزارش  ـــرت علی(ع)  فه حض مام و خلی عنوان ا

تســاهل و مداراي تام اســت اهل ، که حق و حقوق خود باشــد مســلمین آنجا
ستادن حق مردم شان وحدود الهی اجراي احکام دین، ولی در باز ساهل  ای ت

  کند. می نکوهش، به خرج نمی دهند و کسانی را که در این راه کوتاهی کنند
  عدالت اجتماعی، نهج البالغه، امام علی(ع)، تساهل و مدارا :واژهکلید 
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  باشداین مقاله برگرفته رساله دکتري آقاي بیات به راهنمایی دکتر برزگر می
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  مقدمه

انســـان موجودي اجتماعی اســـت و مفطور به فطرت اجتماعی و براي زندگی در اجتماع 

 انسان ها را، آفریده شده است. انسان به تنهایی نمی تواند به سعادت برسد؛ اما زندگی اجتماعی

کشــاند. بنابراین مدارا در واقعیت زندگی و می به طور اجتناب ناپذیري به اصــطکاك با دیگري

ـــئله واره ـــود.می به طور عینی مس ـــاهل در مفهوم غربی آن از ش هاي برخی جهات با آموزه تس

ــالم  ــی اس ــیاس ــه س ــئله وارگی کدارا در هندس ــوي دیگر مس ــالمی تعارض پیدا میکند. از س اس

  کند.می موضوعیت پیدا

ساهل کرد و یا امر و نهی دینی در معروف و منکر با   صول دین نمی توان ت به طور مثال در ا

سم در حوزه عمومی بحث برانگیز شود. بنابراینمدارا هم از نظر عینی و هم از نظر می سکوالری

  شود.می دینی مسئله وارههاي ذهنی و ارزش

روابط این واحدهاي متعدد پیشگفته وارد در عصر جدید که عصر ارتباطات نام گرفته است 

قومیت ها و ، قبیله، شده است. زیرا ارتباطات کالمی و تصویري واحدهاي خانوادهاي دوره تازه

جدید اي ازي وارد مرحلهري از امکانات فضـــاي اجتماعی و مجمذاهب و ملت ها با بهره گی

بشري را بیشتر کرده است و هم کرده است. بنابراین هم اصطالحات میان واحدهاي اجتماعی و 

  ضرورت توجه به مدارا را به عنوان راه حل مدیریت این تنازعات را بیشتر کرده است.

ـــرت يدوره زمامدار به دل یاگرچه ازنظر کم حض ل یکوتاه و کمترازپنج ســــال بود؛ اما 

پند آموز  يگرانبها وعبرتهاهاي ســـرشـــارازآموزه یفیش آمده ازنظرکیپ يدادهایحوادث و رو

ــن هرچند ینومی (ع) یبه فرزندش امام حسن مجتب یتی(ع) دروص یاست. امام عل سد: فرزندم مـ

 يبـه مقـدارگذشتگان عمـرنکرده ام؛ اما دراعـمال آنان دقت کرده ام و دراخبارآنان کنجکـاو

ــده ام. بلکه تو گویدرآثارآنان آنقدر گردش کرده ام که دررد، نموده ام ــمرده ش  ییف آنان ش

ست و با همه آنان زندگ یآنان به من منته يکه کارها نفع ، ا رایکرده ام. خوب و بد دن یشده ا

ره نموده ام و یتــــو ذخ يمهم آن را انتخاب کرده ام و برا یو ضررش را شناخته ام و ازهرمطلب

ین درپی پاسخ به ا، نگارنده، . بر اساس آنچه طرح گردیدارزش بوده کـــنار گذاشته ام یآنچه ب

چیست و چه  تساهل و مدارادر خصوص  (ع)اصلی است که نگرش ودیدگاه امام علی  پرسش

  ».گرددمی و مدارا تاکیدقاطعیت «کند ؟ در پاسخ به آن فرضیه است که : می الگویی ارائه

شود و به می در اینجا ابتدا معناي لغوي و اصطالحی تساهل و مدارا و مباحث نظري ان طرح

مدارا در حاکمیت و سیره عملی حضرت امیرالمومنین(ع) به عنوان الگویی براي  تبیین تساهل و

  شود.می پرداخته، حاکمیت اسالمی امروز
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  مدارا در لغت و اصطالح-1

ــتی نمودن، مدارا در لغت به معنی؛ رعایت کردن ــلح و آش ــلوك، ص آرامی و ، مالیمت، س

ـــتگی ـــات، رفق، نرمی، آهس ـــوع و ، تحمل، بردباري، مماش ، مالینه، ادب، مروت، فروتنیخض

ست. البته مداراه با (تاي گرد) گاه به معناي مدافعه ، مجاملت، لطف شفقت آمده ا سازگاري و 

ــتعمال، و همدیگر را دقع کردن ــادمی هم اس ــود(رش همچنین به معناي خدعه و ، )57: 1387، ش

به ، رودمی یددر جایی که صــیاد بی ســرو صــدا و پاورچین به طرف صــ، نیرنگ نیز آمده اســت

که وجود او را حس نکند. از نظر اصطالحی این واژه در دو معناي اخالقی و سیاسی به اي گونه

کار رفته اســـت. معناي اخالقی آن در فرهنگ دینی و اســـالمی ما امري جا افتاده و متناســـب با 

در معناي باشــد. می کاربرد لغوي آن اســت. اما معناي ســیاســی آن برگرفته از مفهوم فرنگی آن

ضرورتی سیاسی است. مداراي اخالقی در ، مدارا؛ فضیلتی اخالقی است و در معناي دوم، اول

سالم سته از حالت ، منطق ا شتن«برخا ست؛ » عطوفت و رافت و مهربانی دا سبت به بندگان خدا ن

ــود. در این معنامی حالتی که بر مبناي تعالیم و تربیت اســالمی و بر پایه معارف آن حاصــل ، ش

ــوزي براي آن ها عامل نرمش و  ــان ها و دل س ــیت انس ــخص ــع و نرم خویی و احترام به ش تواض

، لینت«الفاظی همچون، انعطاف پذیري در قبال دیگران است. در فرهنگ اسالمی و تعالیم دینی

دال ، نیز مانند مدارا با اختالف اندکی که باهم دارند» محبت و لطف، رحمت، یســـر، عفو، رفق

افراد در برخوردشان با یکدیگر است. همه این عناوین حاکی از نوعی نرمش و  بر نحوه سلوك

سانی و اخالقی که نحوه تعامل مسلمانان را هایی خیرخواهی و دوست داشتن هستند؛ فضیلت ان

ـــان مطلوب دینی که در موقعیت ، کنند. محمول این معنی از مدارامی معین ـــت؛ انس ـــان اس انس

). مدارا از آن رو فضیلتی اخالقی است 13: 1382، باشد(روزبهمی داراي این فضیلت، اجتماعی

گوناگون از مدارا در هاي که در بردارنده ســازگاري مهرآمیز و انســان دوســتانه اســت. تعریف

ـــورت گرفتــه اســــت؛ برخی آن را پــذیرش آنچــه قبول نــداریم معنــا کرده  معنــاي دوم ص

ـــیح که مداراking.1976:pp29-30اند( کننده عالقه مند مخالفت با آنچه قبول  ) با این توض

کند و اجازه بروز و ظهور به نظر یا عمل مورد می ولی این عالقه را ســرکوب، باشــدمی، ندارد

اعتراض به نظر یا عمل مخالف؛ -1دهد. این تعریف حاوي دو مولفه اساسی است: می مخالفتش

  پذیرش عمل مورد اعتراض.-2

شیوه مدارا بیانگر، در تعریفی دیگر شان و دگرباشـان«رفتار در برابر هاي طیفی از  »  دگراندی

که هنوز آمیخته با احترام ، انجامد. پس تحملمی شود و به رواداريمی است که از تحمل آغاز

ــت ــی دگري نیس ــکل زیرین مدارا، به دگرباش ــی دیگري ، و رواداري، ش که احترام به دگرباش
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 ). آنچه از این تعاریف مختلف برداشــت14-15ص، همان، شــکل بر آن اســت(روزبه، اســت

صیه، شودمی شریح ناشدهاي این است که این تعاریف تو صاحبان قدرت است تا مخالفان  ت به 

مفهوم قدرت موجود است که برخی به آن تصریح و ، خود را تحمل کنند. در همه این تعاریف

»  ایدعق«تحمل ، این تعاریفبرخی اشـــاره دارند. نکته آخر این که مرکز ثقل مدارا و تحمل در 

 ).15است(همان: » اخالق«و رعایت 

  تاریخچه و مبانی مدارا در اسالم

سالم سامح و مدارا به زمان ظهور ا ساهل و ت شه ت رسد و هم زاد با تولد می سیر تاریخی اندی

بحث و گفتگو و نیز ، این آیین مقدس اســت؛ به طوري که آســان گیري و مدارا در مقام مناظره

ــیرهدر  ــوم و تربیت ( پیامبر اکرم مقام عمل و رفتار در س ــوایان معص ــر ظهور پیش ص) و در عص

ست. شته ا صی دا شماري در کالم الهی  یافتگان مکتب اهل البیت (ع) جلوه گري خا آیات بی 

سلمانان سالم را با م اهل کتاب و اهل ذمه ، وجود دارد که نوع برخورد و حدود برخورد پیامبر ا

ــخصهاي وقعیتو کافران در م ــاس این کالم می مختلف را مش ــیره پیامبر و ائمه براس کند و س

سفارش امیرالمومنین(ع)ص) و ( پیغمبر اکرم سیره عملی..گیردمی صورت سیار آنانو  ، هاي ب

 شاهد این سخن است. پیامبر (ص)، به مدارا و مهرورزي با دیگران، که در روایات بازتاب یافته

، عالی رفیق یحب الرفق و یعطی علیه ما ال یعطی علی العنف؛ خداوند متعالان اهللا ت«فرماید:می

ست دارد و به آن چیزهایی ست و نرمی و مهربانی را دو شتی و می نرم و مهربان ا دهد که به در

هد بانی نمی د حه(نامهر عده).2735 ح ش، 142ص ، نهج الفصــــا ـــالمی   ازاي در جوامع اس

ــلمان در اثر مطالعه ــمندان مس ــمندانآثار  دانش ــرفت متفکران و دانش هاي غربی و یا به دلیل پیش

همان مبانی نظري اندیشـــه تســـاهل و تســـامح ، روزافزون علمی و صـــنعتی و مادي جهان غرب

ـــعی دارند آموزه 1غربی ـــندیده اند و س تعریف کنند که مخالف اي دینی را به گونههاي را پس

، گاهی بر مبناي نسبیت و شکاکیت معرفت شناختیبه عنوان مثال . تسامح و تساهل غربی نباشد

خشونت «گویند: می دانند. مثالمی یقین باوري و جزم اندیشی و مطلق انگاري را خالف تساهل

ـــی از حقیقت دارند؛ یعنی به نوعی جزمیت و مطلق انگاري دارند. چنین ، ورزان ـــویر خاص تص

ـــالمی و به طور اخص  ـــاهل در جوامع اس چندان قدمتی ندارد و  ایران درتفکراتی در باب تس

دیگر از دانشــمندان مســلمان با تأکید بر وجود اي . اما عدهگرددمی تقریبا به اوایل دهه ســی باز

                                                      
براي شکل گیري اندیشه تسامح و تساهل در غرب سه مبنا وجود دارد که عبارت اند از: مبناي هستی  - 1

  )3(فوالدي، بی تا،شگرایانهشناختی، مبناي معرفت شناختی و مبناي انسان 
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دانند که این تعلیمات اصـالت و محوریت را می قرآنی مبناي تسـاهل را تعلیمات، حقیقت مطلق

خداوند حق اصـــالت دارد نه انســـان.  ،دهد نه به انســـان و انســـانیت. از دیدگاه قرآنمی »اهللا«به 

سانیت بهره، بنابراین مبنا صالت دارداي اگر ان ست و ، از ا به دلیل مطابقت آن با حق و حقیقت ا

ــتند، به همین جهت باورها و رفتارها و امیال همه افراد بلکه میزان ، به یک اندازه قابل احترام نیس

مالك ، کند. حق و حقیقتمی نان را تعیینمقدار احترام و ارزش آ، متابعت و مطابقت از حق

تساهل و تعیین کننده حدود آن است. مصداق کامل حق هم خداي متعال و دستورات اوست؛ 

به دلیل فقدان ، انســان مرتبط با خدا هیچ گاه از اصــالت خود دم نمی زند و انســان بریده از خدا

یت ـــروع یار و منبع مش ندارد. این تفکر در جوامع ، مع مت اصــــالتی  قد به  قدمتی  ـــالمی  اس

   .)35بی تا: ، فوالدى(دارد و با ظهور اسالم متولد شده است اسالم تاریخ

  :م کردیمورد نظر اسالم را به دو دسته تقس يتوان مدارای میبه طور کل

  .مدارا با خود1

ت ین موضوع پرداخته شده است. رسول اکرم (ص) در وصین (ع) به ایات معصومیدر روا

به ام ند: یخود  نان (ع) فرمود لد یا علی«رمؤم هذا ا غل فین متیان  فأو  یه برفق و ال تبغض الین 

) .7: 2ج  ؛1363، کلینی و ال ارضــا قطع؛( ینفســک عباده ربک ان المنبت (المفرط) ال ظهرا ابق

ـــخت و گران ندارد) يازیمتانت و قوت دارد (ن، نین دیجان! ا یعل پس با رفق و ، به اعمال س

شمن مکنیسدر آن ، مدارا سبت به عبادت پروردگارت د سان زیز، ر کن و جانت را ن اده یرا ان

د: یفرمامی امام صــادق(ع)». دیمایپی میگذارد و نه مســافتمی خود يبرا یرو نه مرکب ســالم

س، یام جوانیدر ا يروز  يکردم و از شدت فشارمی ار عبادتیدر حال طواف بودم و با تالش ب

ـــرازن باره بر خود ویکه در ا ن ین حال پدرم مرا ایر بود. در همیارد کرده بودم عرق از بدنم س

شاهده کرد و فرمود: فرزندم جعفر! وقت ست بدارداي خداوند بنده یگونه م شتش، را دو  وارد به

  ).86 :همان(کند و به عمل کم او خرسند استمی

 گرانیرفق و مدارا با د -2

را  یرا مســـتحکم و امکان تفاهم و تبادل انســـان یروابط اجتماعهاي هیکه پا ياز امور یکی

ــانیمدارا با هم ک، کندمی تیتقو ــهر، ش ــا، انیهم ش گان و باالخره هم نوعان یهمکاران و همس

  :میکنمی از آن ها اشاره یدارد که به بعضاي گسترده دامنه، ن نوع مدارایاست. ا

 )یین (آسان گویغ دیرفق و مدارا در تبل)1-2

سهله نام گرفته  سمحه، عت سهل و آسانیاستوار شده و شر يریآسان گ هیپان اسالم بر ید

  .)217 :1386، يمطهر(است
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 مدارا با دشمن)2-2

ـــمن تأک ـــالم بر مدارا با دش ـــ ییده کرده تا جایاس مدارا نمودن با ، اتیاز روا یکه در بعض

کردن  یکیرا از ن د: خداوند شمایفرمامی دین صدقه دانسته است. قرآن مجیدشمنان خدا را بهتر

رون نرانده اند یارتان بینکرده و از د ین دشــمنیکه با شــما در د یکســان ت عدالت دربارهیو رعا

  ).8 /ممتحنه (دارد یباز نم

 از منکر یمدارا در امر به معرف و نه)3-2

ـــت؛ ، از منکر یاز آداب امر به معروف و نه یکی ، با زبان خوش و نرم یعنیرفق و مدارا اس

کار  طا باز آورخ نادرســــت  گام، میرا از راه  تارك می ریتأث یامر و نه یچون هن که  گذارد 

 امبرشیازمند اســــت. خداوند متعال به پیم که به کمک ما نیبدان يماریمعروف را همچون ب

ـــدیآموزد تا از منکر بمی د: پس یفرمامی د و به اویجو يزاریآن که از عامالن آن ب یب، زار باش

  ).216 /شعراء (زارمید بیکنمی کردند بگو: من از آن چه یاگر تو را نافرمان

  مداراقاعده  ستنداتم

  کتاب اهللا-1

آیات متعددي بر این قاعده داللت صریح یا ضمنی دارند. آیاتی که در ابتدا به آن ها اشاره 

شابه آن ضمونی م ساهل و  شد و یا با م ستند مدرامثبت قاعده ت . با توجه )6مائده/  ؛286بقره/ (ه

بینیم شــماري از آن ها در اثبات قاعده الحرج هم کاربرد دارند؛ پس این قاعده می به این آیات

  به طور نمونه: است؛ مداراتندهاي مهم قاعده تساهل و هم یکی از مس

 آزادي در پذیرش دین 1-1

ــاس آموزه ــالمی و قرآنیبراس در ، مبنی بر عدم تحقق دین و ایمان با اکراه و اجبار، هاي اس

شونت و اجبار، مقام دعوت مردم به دین شونت کالمی، هرگز مجوزي براي خ ، اهانت، حتی خ

توان به این آیات عنوان نمونه می) به349: 1379، رد. (مصــباح یزديتمســخر و تحقیر وجود ندا

شاره کرد َشاءَ رَبُّکَ آلمَنَ مَنْ فِی األرْض:ا ْشدُ مَِن  ...)99 کُلُّهُمْ جَمِیعًا. (یونس /  ِوَلَوْ  قَدْ تَبَیَّنَ الرُّ

 )256. (بقره /  ّ ِالْغَی

تحمیل دین صحبت نشده است؛ بلکه انسان از از ، اي از قرآن مجیددر هیچ آیه، براینافزون

رَبَّنَا وَال تُحَِمّْلَنا «بر وي تحمیل نکند: ، خواهد که امري را خارج از توان و تحمل اوخداوند می

  )286(بقره / ». مَا ال طَاقَۀَ لَنَا بهِ
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  روابط حسنه با اهل کتاب 2-1

ــیحیان، یهودیان، خداوند در قرآن ــابئین و مجوس را اهل کتاب معرفی می، مس کند و در ص

شود؛ (بقره / آمیز با آنها میآیات فراوانی خواستار برقراري روابط عادالنه و همزیستی مسالمت

  ) 64عمران / ؛ آل109و  139

   سنت -2

روایات فراوانی مبنی بر شریعت سهله سمحه داریم که مشهورترین آن این روایت حضرت  

این حدیث با  )494 :5ج  :1363، کلینی( »بعثت بالحنیفه السهله السمحه.«ت که رسول (ص) اس

  ولی به همین مضمون ذکر شده است. ، گوناگون فقهی و حدیثیهاي کمی تغییر بارها در کتاب

   عقل -3

ــاهل و  ــتندهاي قاعده تس ــد. براي اثبات این می، مدارایکی دیگر از مس تواند دلیل عقل باش

کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما «شود که می قاعده مسلم اصولی استفادهمدعا از این 

برنامه زندگی براي تمام انسـان ، دین )37: 1391، یآمل يجواد (»حکم به الشـرع حکم به العقل

عقل به منزله چهارمین منبع  تأثیر، عمومی و همگانی اســت. از ســوي دیگر، ها اســت؛ پس دین

چشمگیر است ، در جاودانه بودن این دین، سنت و اجماع، ی در کنار کتاباستنباط احکام شرع

متغیر و ، به این معنا که در مســائل مســتحدثه و جدید که در هر زمانی بســته به اوضــاع آن زمان

این جا ، حکمی در مورد آن وجود ندارد، سنت و اجماع، به طوري که در کتاب، متفاوت است

ـــین، . (کردنژادیداري دین خواهد بودنقش کلیدي براي پا، نقش عقل ـــوي  همانجا).، پیش از س

ـــالم(ص)یپدیگر  اعقل الناس اشـــدهم مداراه للناس و اذل الناس من اهان «د: یفرمامی امبر اس

سیعاقل تر ).384 :4ج ، 1413، صدوقالناس؛ ( ست که ب ین مردم ک  ن مدارا را با مردمیشتریا

ــرمــی ــد و خــوارت ــکــن ــردم کســـــی ــ ین م ــحــق ــان را ت ــاســـــت کــه آن ــی ری ــام ــم ــن  ».دی

ـــرت در روا مدارا ، تین رکن عقالنیمهم تر، مان به خداید: بعد از ایفرمامی گرید یتیآن حض

  ).52 :72ج  :1363، مجلسی (کردن با مردم است

  تفاوت مبانی مدارا در اسالم و تلورانس در غرب

رك در اندیشه سیاسی اسالم و ساهل و مدارا از الفاظ مشتتوان گفت؛ تمی مباحث بیان شده

و آن را به  آورده» تولرانس«عموم متفکران مسلمان این اصطالح را برابرنهاد واژه و غرب است 

در غرب سه مبنا  و مدارا اند. براي شکل گیري اندیشه تساهلسیاست تسامح دینی ترجمه کرده

 .گرایانهناختی و مبناي انسانمبناي معرفت ش، وجود دارد که عبارت اند از: مبناي هستی شناختی
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قت مطلق، در طرف دیگر ید بر وجود حقی تأک با  مان  ـــل ندان مس ـــم هل را ، دانش ناي تســــا مب

دهد نه به انســـان و می »اهللا«دانند که این تعلیمات اصـــالت و محوریت را به می قرآنی  تعلیمات

از اي مبنا اگر انسانیت بهرهانسانیت. از دیدگاه قرآن خداوند حق اصالت دارد نه انسان. بنابر این 

به دلیل مطابقت آن با حق و حقیقت اســـت. و به همین جهت باورها و رفتارها و ، اصـــالت دارد

ـــتند، امیال همه افراد مقدار ، بلکه میزان متابعت و مطابقت از حق، به یک اندازه قابل احترام نیس

ـــا، کند. حق و حقیقتمی احترام و ارزش آنان را تعیین هل و تعیین کننده حدود آن مالك تس

سان مرتبط با خدا هیچ گاه از  ست؛ ان ستورات او صداق کامل حق هم خداي متعال و د ست. م ا

سان بریده از خدا صالت خود دم نمی زند و ان شروعیت، ا صالتی ، به دلیل فقدان معیار و منبع م ا

  ).35 بی تا:فوالدى( ندارد

سدنظر میبه، با توجه به مالحظات فوق  سی ، والًا، ر سیا شه  بین دو مفهوم تولرانس در اندی

تفاوت ماهوي و ساختاري ، غرب (معناي اصطالحی) و مفهوم تساهل و مدارا در اندیشه اسالمی

وجود دارد. بدین معنی که تولرانس اصـــطالح ســـیاســـت جدید اســـت و تاریخ آن به تفکرات 

سال«که . درحالیگرددمیالك برجان سامح و مداراي ا ساهل و ت شتر ت ستند که بی می کلماتی ه

شاره می ضیلت اخالقی ا شته و به نوعی ف ، (داوري اردکانی». کننددر گوش ما طنین اخالقی دا

آثار و لوازم خاصی دارد؛ ، هاي مختلف معانیکاربرد تساهل و تسامح در حوزه، ) ثانیا4ً: 1376

اجتماعی و ، سـیاســی، یشـناســمعرفت، که اسـتعمال این واژه در هریک از مباحث اخالقیچنان

منزلۀ صـــفت اشـــخاص تســـاهل لغوي به، الثاًثرود. کار میدینی به مفهوم خاص همان حوزه به

صطالح، گیردمطمح نظر قرار می ساهل در ا مثابه به، صفت و ویژگی دولت و درحقیقت، ولی ت

ست. به ساهل، دیگرعبارتیک روش مطرح ا صطالحی ت ست؛ ن، مفهوم ا سی آن ا سیا ه معناي 

ناي اخالقی آن مه .مع ـــطالحی به، با این ه ناي لغوي و اص مایزات بین مع فات و ت رغم اختال

سانی، تساهل سان، بودن آن استوجه مشترك آنها در خصیصه ان ها با یکدیگر یعنی؛ اگرچه ان

شهمتفاوت سان نمیعقاید و حتی برداشت، افکار، هااند و اندی شند؛ هاي مختلف دارند و یک اندی

باید ، همگان، اند و آن انسانیت و نیاز به روابط سالم انسانی است. بنابراینچیز مشترك در یک

رسـمیت شـناختن به آزادي اراده و تنوع سـالیق هم احترام بگذارند. الزمه تحقق چنین امري به 

آمیز در راســتاي تحقق پذیري و همزیســتی مســالمتتحمل، ســعه صــدر، گیريآســان، یکدیگر

(فرزانه .رعایت حق شهروندي و پویایی روابط بشري است.، عدالت اجتماعی، یتانسان، آزادي

 )178 - 157 :1390، پور و دیگران
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  تساهل و مدارا درسیره عملی و رفتار حضرت علی(ع)

شیب سالم(ص) با فراز و ن ضرت علی(ع) بعد از رحلت پیامبر ا هاي دوران حیات مبارك ح

سیار زیادي مواجه شد. امام در دورا چه در دوران خلفاي سه گانه ، ن بعد از رحلت پیامبر(ص)ب

اهل مدارا بود ولی  در مســائل شــخصــی بســیار متســاهل و، و چه در دوران کوتاه خالفت خود

بســـیار نامتســـاهل و ، شـــدمی حقوق اســـالمی و حدود الهی مطرح، آنجایی که پاي حق الناس

ــک کودکی دل او را ــمنان لرزانمی نامدارا بود. از یک طرف اش د و از طرف دیگر در برابر دش

تمام رفتارهاي حضـــرت را حمل بر ، کرد. از همین روســـت که برخیمی دین تا پاي جان قتال

شود که حضرت در کالمی علت عدم می کنند. همین امر موجبمی سختی گیري و عدم مدارا

یضــارع وال یتبع  یصــانع والال یقیم امر اهللا ســبحانه اال من ال « مداراي خود را اینگونه بیان کنند؛

تواند اجرا کند که ســازش کار می ) فرمان خدا را تنها کســی17حکمت ، نهج البالغه»( المطامع

مى «فرمایدمی نباشــد و به روش اهل باطل عمل نکند و پیرو فرمان طمع نباشــد. یا در جاي دیگر

ــتین و پید قوانینیب ــده اس ــته ش ــکس ــم نمى آ، مان هاى الهى ش در حالى که اگر ، دییاما به خش

ـــو  / 106/ خطبه  174حکمت ، نهج البالغه»( دیتعهدات پدرانتان نقض گردد ناراحت مى ش

ا کام یتو مى دانى که حکومت را براى سلطنت ، ایخدا««فرماید؛می )یا در جاي دیگر130خطبه 

شانه هاى دیبلکه براى اح، ا نمى خواهمیشتر از دنیابى بی نامه ، البالغه نهج»( نت مى خواهمیاى ن

  ).437/ حکمت  429/ حکمت  25/ نامه  3/ خطبه  374/ حکمت  131/ کالم  38

سالم بعد کالم الهی سند موجود در ا شمندترین  ساس ، یعنی نهج البالغه، با نگاهی به ارز برا

 بخشش و اشتباه دیگران پذیرش، بار یک مدارا، بار 14 تحمل کلمه«بینیم کهمی نگاهی آماري

 عدم، بار 25صـــبر  و يبردبار، حلم، بار 8 دیگران مقابل در فروتنی و تواضـــع، بار 21 آنان

، رفق، بار 1 عقاید مخالف تحمل، بار 25 عدالت به توجه، بار 6 تندخویی و خشونت از استفاده

 عدم، بار 4 خوش خلقی و يخوشـــرفتار طریق از دلها در نفوذ، بار 8 کردن مدارا و نرمی

 10 مدنیت و عدالت اجتماعی، يآزاد به احترام، بار 1 امکان حد در اجبار و زور از اســتفاده

 شده تکرار 3 با دیگران نیک رفتار داشتن، بار 5 آنان به احترام و دیگران به نکردن توهین، بار

ست. ستقیم طور به مقوله دو این مجموع در ا ستقیم و غیر م شمند کتاب این در بار132 م  ارز

  ).130- 113: 1391، اصفهانی (نصر شودمی دیده

در نهج البالغه خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار بی شماري وجود دارد که در آنها حضرت 

مورد ، دهندمی اجراي حدود... تســــاهل به خرج، اجراي احکام، کســــانی را که در راه خدا
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ـــگفتا! به خدا که هماهنگى ا«دهند؛ می نکوهش قرار راکندگى ش و پین مردم در باطل خویش

ــما در حق خود ــما و همواره یدل را مى م، ش ــت باد روى ش راند و اندوه را تازه مى گرداند. زش

ـــیقر ـــما غارت مى برند و ننگى ندارییر بالید که آماج تین اندوه باش ـــما پ، دید؛ بر ش  کاریبا ش

نهج (  »دیینماکنند و خشــنودى مىخدا را نافرمانى مى، دییگشــابه جنگى دســت نمى کنند ویم

  ).130خطبه  ؛ 106؛ خطبه  174حکمت ، البالغه

 بینیم وقتی فردي در راه خدا و احکام اسالمی جان خود را به زحمتمی اما در جاي دیگري

ستم دستگار جبار زمان قرارمی ضرت ، گیردمی اندازد و مورد ظلم و  ستایش و تمجید ح مورد 

بی پیامبر و امیرالمومنین به رفتار کارگزاران هنگامی که ابوذر صحا آن گیرد. براي نمونهمی قرار

 خلیفه وي را ابتدا به شـــام و ســـپس به ربذه تبعید، کندمی خلیفه ســـوم و اقدامات وي اعتراض

ـــرت به همراه فرزندان خود به ، کند. به هنگام خروج ابوذر از مدینه براي رفتن به ربذهمی حض

ضب نمودى. پس  تو، اى ابوذر«فرماید؛می آید ومی بدرقه ابوذر شم کردى و غ به خاطر خدا خ

همانجاها) ابوذر ، همان»( دوار باشیام، عنى خداوند)یش غضـــب کردى (یبه همان کس که برا

ـــخ محبت امام(ع)گفت: ین ـــم«ز در پاس ، من جز خدا را در نظر ندارم و تا خدا دارم، به خدا قس

شتى مرا ن ست. بر او توکّل مى کنم و او مرا بس ، ستیى جز او نیست. خداوندى که خدایوح ا

 ).427 :22ج ، 1363، مجلسی(  »پروردگار عرش بزرگ است

صل در دوران  ست و به عنوان یک ا سیار مهم ا حیات علی(ع) نمود بارز دارد؛ مدارا آنچه ب

و خشونت ایشان بر محور عدالت است. برنامه حکومت و حاکمیت سیاسی و دینی حضرت بر 

س ستوار ا صلحتی مانع از اجراي عدالت نخواهد بود؛ مبناي عدالت ا شبه م صلحت و  ت و هیچ م

ــدمی چنانکه ــم اگر ببینم که بیت المال به مهر زنان یا بهاي کنیزان رفته باش ، فرمایند؛ به خدا قس

ســتم را ســخت تر ، آن را بازگردانم؛ که در عدالت گشــایش اســت. و آن که عدالت را بر نتابد

حضــرت اســاس برنامه عدالت خود را در دو ، ). با شــروع خالفت15خطبه ، نهج البالغه»( یافت

ـــروع خالفت  ـــله زمانی رحلت پیامبر(ع) تا ش ـــی قرار داد. در فاص ـــیاس ـــادي و س محور اقتص

ـــحابه و بزرگان از جمله طلحه، امیرالمومنین(ع) ـــیاري از ص عبدالرحمان بن عوف و ، زبیر، بس

ل بی شماري بدست آورده بودند و علی(ع) فرمان بسیاري از وابستگان اموي و...امتیازات و اموا

حضور در جنگ ، سابقه اسالم، قریشی بودن، داد تمام امتیازات عرب بودن در برابر عجم بودن

ــود ــود.به تعبیر عبدالفتاح عبدالمقص ــه دینار پرداخت ش ــلمان فقط س ، و...ملغی و به هرد فرد مس

اما عدالت ســـیاســـی  .)342 ی تا:ب، (عبدالمقصـــودجانشـــین عدالت عمري شـــد، عدالت علوي
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مختلفی متبلور شد که در مباحث تساهل و مداراي حضرت  حضرت در محور ها و موضوعات

ســیاســت تســاهل و مدارا و نیز عدم تســاهل و مدارا در ، به تفضــیل بحث خواهیم کرد. در ادامه

ضرت مورد بح سه گانه و دوران خالفت خود ح ضرت را در دوران خلفاي  ث و سیره عملی ح

دهیم تا الگویی براي کارگزاران نظام اسالمی در شرایط کنونی باشد. این تقسیم می بررسی قرار

  باشد. می بندي براساس کرونولوژي زمانی و سیر تحوالت قابل تفسیر

  . مداراي امیرالمومنین(ع) در زمان عدم قدرت1

  را براي وحدت ملی. تساهل و مدا1-1

جریان ، بنا تحوالت آن روز، شــکل گیري ســقیفه بنی ســاعدهبه دنبال رحلت پیامبر(ص) و 

غدیر خم و وصــایت حضــرت علی(ع) نادیده گرفته شــد. در چنین شــرایطی اصــحاب و یاران 

خاص حضرت در کنارش قرار گرفتند که افراد انگشت شماري بیش نبودند و چشم به حضرت 

دشــمن دیروز پیامبر(ص) ، بوســفیانا، دوخته بودند و بدون اجازه او کاري نکردند. در این زمان

سند خالفت بر  ضرت علی(ع) آمده و از اینکه م صطالح خیرخواه امروز به نزد ح سالم و به ا و ا

ــده ابراز ناراحتی کرد و براي برگرداندن حق به  ــایع ش ــده و حق علی ض ــتوار ش فرد دیگري اس

سفیان آگاه بو ضرت که از نیت باطنی ابو ست که او می د وجاي خود اعالم امادگی کرد. ح دان

ـــلمانان اســـت ـــفن «فرمودند؛، بدنبال ایجاد نفاق در بین مس ـــقوا امواج الفتن بس ایها الناس ش

ها ها اکل ماء احن و لقمه یغص ب هذا  کالزارع بغیر ، النجاه... ناعها  و مجتنی الثمره لغیره وقت ای

ــه... ــفیان فرمودند؛ 1»ارض ــپس خطاب به ابوس ــتى که ما اه«س ــتیمتو در پى کارى هس   »ل آن نیس

ولى نتوانسته اى ضررى ، . تو مدت ها بدخواه اسالم و مسلمانان بوده اى)87 : ق. 1379 ، مدنى(

) این 45 :2ج  ، ق 1385، ابن ابى الحدید (»ابه سواره وپیاده تو نیازى نیست. ر به آنها برسانى.ما

ضرت سخن ح ست، فراز از  سالم ا شمن ا اینحال بیانگر این  با، اگرچه بیان کننده نیت پنهانی د

دهد. با نگاهی به می موضوع نیز است که حضرت مصالح امت را بر مصلحت شخصی ترجیح

بینیم که حضــرت چگونه حق و حقوق خود را فداي مصــالح می نهج البالغه و خطبه شــقشــقیه

 ابن ابى قحافه (ابوبکر) رداى خالفت را بر، به خدا ســوگند««فرماید؛می کند ومی امت اســالمی

اب یى مسلمانان همچون محور آسیشوایدر حالى که به خوبى مى دانست که من براى پ، تن کرد

                                                      

نید...این آبی است گندیده و هاي نجات شکافته از آنها عبور کهاي فتنه و فساد را با کشتیاي مردم موج- 1

اي که گلوي خورنده اش را می فشارد. آن کس که میوه را در غیر وقت رسیدن بچیند مانند کسی است که لقمه

  )5بالغه، کالمدر زمین غیر زراعت کند.(ر.ك: نهج ال
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لت از دامنه یل دانش و فضین مى دانست که من به منزله کوه بلندى هستم که سیهستم. و هم چن

ست یشه هاى بلندم نیاراى اوج گرفتن بر افکار و اندیچ مرغ بلندپروازى را یر است و هیام سراز

ــاختم و دامن خود را ازآن ، ن حالیبا ا ... ــرف نظر کردم ولباس خالفت را رها س از خالفت ص

به «عت باعثمان فرمودند: ی) در ماجراى ب23نامه  ؛74؛ خطبه 3خطبه ، نهج البالغه»( دمیچیدرپ

مخالفتى ، مادامى که کار مســلمانان رو به راه باشــد و تنها بر من جور شــده باشــد، خدا ســوگند

ن کار را به خاطر آن انجام مى دهم که اجر یکرد و هم چنان خاموش خواهم ماند. و انخواهم 

سوى آن مى دویورهایو پاداش برم و از زر و ز شما به  سایى که  شمیى ورزید پار ، همان »(ده با

حضـــرت وحدت و یکپارچگی مردم را رمز پیروزي و اعتالي آنان دانســـته و تفرقه و همانجا). 

ــت و انحطاط جامعه معرفیدرگیري را موجب شــ و به همین  )96و  25(خطبه هاي/ کندمی کس

. بعد از دوران )78نامه/ دانســـت( می جهت خود را حریص تر از همه نســـبت به وحدت داخلی

کرد می به هنگام رسیدن به خالفت توصیه، بیست و پنج سال خانه نشینی و رعایت وحدت ملی

ید و همگی ـــخن بگوی ها کمتر س ته  ـــ گذش مدل و همراه ،از  خارجی ، ه یدات  هد به ت ها  تن

  ).168(خطبه/ بیاندیشند

مصالح امت اسالمی به مراتب باالتر از ، بینیم در سیره و منش حضرتمی اینگونه است که 

، حق و حقوق خود ایشــان اســت ولو اینکه در این راه به ایشــان ظلم و ســتم هم روا شــده باشــد

  بیند.می و امنیت و آسایش مسلمانان کند و اجر آن را در رضاي خدامی سکوت

  مدارا در حقوق شخصی و عدم مدارا در مباحث ارزشی و اصولی 1-2

سائل دینی و حدود الهی  صی و فردي اهل مدارابود. ولی در م شخ سائل  امام علی (ع) در م

  گوید:می )159(آل عمران/ » انت لهم«اهل تسامح نبود. استاد مطهري در تفسیر آیه شریفه 

نرم و مالیم ، صــود از آیه شــریفه این اســت که پیامبر (ص) در اخالق شــخصــی و فرديمق«

بلکه پیامبر (ص) درآنجا صــددرصــد صــالبت داشــتند و ، بود؛ نه در مســائل اصــولی و کلی

کرد و مالیم بودند. لکن هرگاه می انعطافناپذیربودند. اگر کســـی اهانتی به شـــخص پیامبر(ص)

در آنجا پیامبر(ص) نهایت درجه خشــونت را داشــتند... ، کردمی کســی قانون اســالم را نقض

صی شخ سائل  ضرت علی (ع) نیز در م شرو؛ اما در ، ح مردي بود در نهایت درجه مهربان و خو

  )140 -139 :1368، سیره نبوي، رفتند (مطهريانعطاف نمی پذیاي ذره، مسائل اصولی
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می و حدود الهی و حقوق دیگران از یک سو و امر عمو» حقوق شخصی«باید میان  بنابراین

و در امور عمومی و » مداراي بجا«، از سوي دیگر قائل به تفکیک شد؛ مدارا در حقوق شخصی

  )79: 1386، .(مطهريمداراي نابجا خواهد بود» حق دیگران یا حدود الهی 

  . حمایت از حقوق موالی(اقلیت ها)3-1

شان، آیدمی آنچه از البه الي متون تاریخی بر سالم آوردن می ن دهد که اگر چه ایرانیان با ا

شین رها شده بودند اما از سوي دیگر  خود را در، درعصر خلفا، از یک سو از جامعه طبقاتی پی

ـــع طبقاتی نوینی را برایشــــان تحمیل برابر ها می قومی یافتند که وض کرد و به تدریج میان آن

شـــه یهم، موالی مبتنی بر تعصـــب عربی بودواعراب فاصـــله عمیق پدید آمد. برخورد اعراب با 

شد. از همان ابتدا کارهاي می موالی پست تر از عرب بود و به عنوان شهروند درجه دوم شناخته

سوق و عماره الطریق«سخت همانند  سازي به » اقامه ال شتن بازار ها و راه  چرخاندن و بر پاي دا

ـــاس رو). 361 : 1ج، 1409، گردید(ابن عبدربه واگذار یموال عالوه بر  یموال یخیات تاریبراس

...را یسرّاج، ينعلبند، يگر ییایموم، یدباغ، ییچون رختشو يهاتیفوق انجام مسئول يکارها

ـــتند(جودهین ـــع گیري117-115 : 1382، ز برعهده داش عدالت هاي ). مقابل این جریان موض

ـــویر دیگري از وي  نه علی(ع) در حمایت از اهل ذمه و موالی تص ها به وجودخوا ها   براي آن

کرد که با موالی به عدالت رفتار می آنها نصیحت خلفا به بود. حضرت در دوران خالفتآورده 

نمونه بارز آن در قضـیه قتل هرمزان بود که صـریحاً در مجلس مشـورتی عثمان به کشـتن  کنند

زمان حکومت ق). در  23وقایع ســــال ، 1375، قاتل وي یعنی عبیداهللا بن عمر راي داد(طبري

براي نمونه اموال بیت المال را به نســبت مســاوي میان ، کردمی داري هم با موالی با محبت رفتار

کرد حتی در بســـیاري اوقات ســـهم خود را از بیت المال براي آزادي می آنها و اعراب تقســـیم

  .)18 : 2ج ، 1371، کرد(یعقوبیمی اسیران ایرانی صرف

  ر زمان قدرت.مداراي امیرالمومنین(ع) د2

  . عدم تساهل در اصول دین1-2

اجراي اصول دین بر پیامبر(ص) و جانشینان بر حق وي واجب است و حق هیچ گونه تساهل 

ستورات دینی و متعبد به  شتن را پایبند به د ضرت خوی صول دین وجود ندارد. ح و مداراي در ا

در این راه حتی از تهدید و ترور  کند ومی اوامر و نواهی الهی دانسته و از فریب و نیرنگ پرهیز

). حضــرت کســانی را که در برابر شــکســته شــدن حدود 62خطبه ، نیز نمی هراســد(نهج البالغه

شکسته شدن حدود الهی ، زیرا اگر مسلمانی«کند؛می کنند به شدت سرزنشمی سکوت، الهی
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).حضرت امر 374در میان زندگان است(حکمت اي مرده، را ببیند و واکنش از خود نشان ندهد

که ترك معروف ندگانی را  کب می به معروف کن که مرت گانی را  ند ند و نهی از منکر کن کن

مورد ، ) و کســانی را که ســخن و عملشــان یکی اســت129کند(خطبه می شــوند نفرینمی منکر

  ).130دهد(خطبه می دهد چونانکه ابوذر را مورد ستایش قرارمی ستایش قرار

ست دامنه عملیاتی مداراهرچند مدارا در حقوق  صی ممکن ا شدهد اما واقعیت  شخ را کاه

تواند نقش می عالی رتبه از حق شــخصــی خودهاي آن اســت که گذشــت رهبران و شــخصــیت

سیاي تعیین کننده سیا سیاري از موارد  ، در تولید مدارا در جامعه اسالمی داشت باشد زیرا در ب

صی شخ ست  شونتشود. در موارد زیادب موارد عمی سیا زیادي منتهی هاي دم مدارا که به خ

شده از یک امر کوچک شخصی سیاستمدار شروع شده است. نزاع بیست ساله دو قبیله اوس و 

سالم شیخ یکی از قبایل اي نمونه، خزرج پیش از ا ست .این نزاع از توهین به  از از این هزاران ا

ــت. وقتی رهبر جریانی و حزبی و مذهبی ــده اس ــروع ش ــی عکس مرا هم «: گویدمی ش اگر کس

خود به خود ضربآهنگ خشونت فزاینده تولید » اشکال ندارد، کسی واکنش نشان ندهد، کردند

ـــود و یا ادامه نمی یابد.  ـــیاري مواردنمی ش ـــی از عدم م، بنابراین در بس دارا در یک جامعه ناش

  نفسانیت همین حق شخصی سیاستمداران است.

  اجتماعی . عدم تساهل در برقراري عدالت2-2

لت و قراردادن هر چ ياجرا جایعدا ـــهاي ش در حوزهیگاه خویز در  ـــیمختلف س ، یاس

امام  يدردوره زمامدار یاســیشــه وعمل ســیاند يومحور یازنکات کانون یو اجتماع ياقتصــاد

حکومت  ییوغا یاست وهدف اصلیمالك س، اسالم يبرا ياریزان و معی(ع) است. عدل میعل

ـــت. زمان ـــترش عدالت اس ـــانه ها و عالئم عدالت بدون ه یاجراء وگس  چگونه اغراق ظاهرینش

ـــود که حق در جامعه محترم و حاکم گردد (می لت زمان207خطبه ، نهج البالغهش  ی) و عدا

ـــد (می رتریفراگ ـــود که امور فراترو فروترازحق نباش  ياجرا چرا که در )53نامه ، نهج البالغهش

ـه طر، که طاقت عدل را نداشته باشد یش است و کسیاعدالت آس ـم  یق اولیب طاقت ظلم را ه

شت( ستیس ییبای). ز15خـــــطبه ، نهج البالغهنخواهد دا ست و برتر، ا ن یعدالت درحکومت ا

هاست نیعدالت در همه سرزم يبرقرار، شودمی چشم زمامداران ییکه موجب روشنا یموضوع

  )53/نامه(

ـــود بن قطاي (ع) درنامهیامام عل ـــکرحلوانیبه اس ـــد: باینومی به فرمانده لش د حق را به یس

باره مردم در نظر بگ يطورمســــاو بدون تردیز، يریدرکارها در ـــتم چیرا   يزید در ظلم و س
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شتر نخع59 /نامهست(ین عدل نیگزیجا ن کارها در نزد تو ید بهتریسد:باینومی زین ی).به مالک ا

ت مردم یــن آنهــا در رضـــــاین آنهــا درعــدل وجــامعتریرترین آنهــا در حق وفراگیمعتــدلتر

کند که می ان را به حق وعدل ســـفارشی(ع)نه تنها کارگزاران و وال یامام عل )./53/(نامهباشـــد

ند وازآحاد مردممی عدالت ياســــت وحکومت را اجرایهدف ازر تا دراجرامی دا  يخواهد 

رحق قراردهد یرد واو را درمســـیکمک کنند تا بتواند حق مظلوم را از ســـتمگربگ يعدالت به و

ن یم. مهم تریف کنیش تعریگاه خویز در جایعدالت را قراردادن هرچ ي). اگراجرا135/خطبه(

شا صداق آن به کارگماردن افراد  ست. اهمیم صادر امور ا ضوع به گونهیت ایسته در م اي ن مو

پست و مؤخرگذاشتن را مقدم داشتن افراد  هادولتل زوال یاز دال یکی(ع)  یاست که امام عل

ضالن و افراد شا سته وجا يریداند. به تعبمی ستهیفا سته عالمان دم ازگفت فروب ش هالن به عزت ن

  . )29: .2باشند(خطبه

ـــه اگرقدرت و مدمی عنوان، ینیسته گزید برشای(ع) با تاکیمام علا ت دردست یریدارند کـ

ـه انحطاط، فتدیق بیناال يانسانها ـراثر ستمگرـد و یگرامی جامعه ب  يشان خاطریمردم به پر، يب

شده شوه گ، ندیآ یکنارم یطانیشهاي با قدرت، مبتال  جه با یمال و درنتیحقوق مردم را پا يریر

ـــنت هایتعط ـــی). بنابرا 130خطبه، نهج البالغهرود (می و زوال یامت به تباه، ل س را به  ین کس

ــتمگرین که هیوزارت برگز ــتم وه يچ س ــد.  ياریرابرگناهش  يچ گناهکاریرا برس نکرده باش

ــاینه ترازدیکم هز ين افرادیچن ــتر و بهترخواهد بود. از مین بیریگرانند وخدمات آنان ازس ان یش

ــ ــت به تو ب یک کن که حرف حقیرا به خود نزد یآنان کس ــتر و بهتربزند. در یرا که تلخ اس ش

ستانش نم يگفتار و کردارت که خدا برا ستا یدو سندد کمتر تو را  ن کار یهرچند ا، کندش یپ

  ).53/نامه( يد و دلتنگ شویتو را ناراحت نما

کارها بـه  یکـه ازسخت یازآن کسان، نین افراد را برگزیز بهتریان مردم نیقضاوت درمـ يبرا

 یسرسخت، که مرتکب شده یدرلغزش، ندازندیلجاجت ن دادخواهان او را به خشم و، ندیایتنگ ن

 ینکنند. روح قاض یچیو لجاجت نکنند و آنگاه که حق را درك کردند ازبازگشت به آن سرپ

شه مطلب برسد ینکه بـه ریبدون ا، دیآمی در قضاوت به آنچه درآغازبـه ذهنش، فتدیبدام طمع ن

به دست  ين تر و برایر که در مشکالت ژرف بیقضاوت در نظر بگ يرا برا یقضاوت نکند. کس

ان پرحوصله ترو یات و گوش دادن به حرف شاکیرفتن شکایپذ يداناترو برا، لیدلآوردن حق و

شف حکم برایکشف امور رنج ناپذ يبرا را  یصدور آن قاطع ترباشد. قاض يرتر و به هنگام ک

ـــتا يازافراد ـــند یبهاي شیانتخاب کن که س له او را عوض یفکند و حین يجا او را به خودپس
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ن اسالم مدتها در دست یرا دیز، یداشته باش یقید دقت عمیبا یضنکند... درموضوع انتخاب قا

س شرارا سومی نفس خود آن را اجرا ير بوده که مطابق هوایا سیگر دید يکرده اند و از  له ین و

  ).53/نامهآنها بوده است ( يایدرآمد دن

صداق حق وعدلیازبارزتر یکی ست. امام علیع بیعدالت درتوز ياجرا، ن م (ع) یت المال ا

س ساویم بیهمه مردم را در تق شت و بي میت المال م چ وجه روا یض را به هیو تبع یعدالت یپندا

ــ"فرماندار خود در یبانیره شــین مورد به مصــقله بن هبی(ع) در ایداشــت. امام عل ینم  -ریاردش

است  يگر مساویت المال با مردم دیکان تو ومن درسهم بینوشت: باخبر باش که حق نزد "خره

  که البته مصادیق بی شماري در این خصوص وجود دارد.)43 /(نامه

  .عدم تساهل در حق امراي فاسق3-2

بدون درنگ و هرگونه مالحظه نســبت به ، ) به محض در دســت گرفتن زمام خالفتععلى(

ـــ را ، الن گذشتهو مداراي مسئو سیاست تساهل ـــ غیر از یک تن ـ حکم عزل تمام عمّال اموى ـ

ن به اجرا درآمد و همگى از پســت هاى یغیر از معاویه در مورد ســایرصــادر نمودند. این حکم 

). در این مورد مثال بســـیار 179و  178: 2ج  ؛ 179 :2ج ، .همان، یعقوبى(خویش برکنار شـــدند

سیاست مدارا و تساهل را به حضرت پیشنهاد داد. مغیره  مغیرة بن شعبهمشهوري وجود دارد که 

براى معاویه نامه بنویس و تولیت «گفت: به نزد وي آمد و در روزهاي آغازین خالفت حضرت 

ـــتور بده تا برایت از مردم بیعت بگیرد و گرنه با تو مى ، شـــام را به او واگذار کن و به او دس

من هرگز گمراهان را به مددکارى [کارگزارى خویش] «حضـــرت در جواب فرمودند: »جنگد.

یایم کارى را که فســـاد و تباهى دینم را در آن مى ... واهللا من به خاطر مصـــلحت دن، نپذیرفته ام

ـــاهل و مداري  238 :1ج ، ق. 1369، محمودى (»بینم انجام نمى دهم. ـــت تس ـــیاس ). درباره س

ــرت ــکافى، حض ــاحب کتاب اس ــیار جالبی دارد.، المعیار الموازنۀ ص ــاس این  گزارش بس براس

ده و ایشان را نصیحت کرد نزد حضرت آم، مردى از اهالى شام به نام حوشب ذوظلیم، گزارش

شام را صیحت کامل و جامعی انجام داد.  که جنگ با  سلمانان را کنار بگذارد و ن ریختن خون م

در نصیحت کردن ، تو با تالشى که به خرج دادى«:حضرت بعد از شنیدن سخنان حوشب گفت

و پاسخ مثبت کم نگذاشتى. اگر من مى دانستم که اجازه دارم در دینم تساهل به خرج بدهم به ت

سازش برایم مؤونه کم ترى دارد. ولى خداوند از اهل قرآن راضى نمى شود که مردم ، مى دادم

نه امر معروف کنند و نه  ؛در اطراف عالم معاصــى خدا را مرتکب شــوند و آن ها ســاکت بمانند

من بارها این موضوع را بررسى کرده و تمام جوانبش را سنجیده ، نهى از منکر. بدان اى حوشب
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ـــئلهبه طورى که این ، ام ـــمم گرفته اســـت. ولى راهى جز جنگ  مس خواب شـــب را از چش

ــت  ــان تراس ــیله جنگ برایم آس باآنهایاکفر به آنچه محمد آورد نیافته ام. معالجه این درد به وس

ـــیله غل وزنجیرهاى دوزخ وتح ـــت ازمعالجه آن به وس ـــهل تراس ـــنگین دنیا برایم س مّل بار س

  ).147و  146 :1402، اسکافى (»ازآتش

ــرت با مردم گروه4-2 ــاهل و مدارا در معاش ــلمان و غیر هاي . تس مختلف اجتماع(مس

  مسلمان)

ــاند که اماممی موارد زیادي از رفتارهاي امام علی (ع) کوشــد با اســتفاده از ظرفیت می رس

ـــیره عملی امام هاي و بینشاخالقی مدارا بر اعتقادات  خود اثرگذاري کند. روایت منقول از س

گذاري هدایتی و بینشی مداراشونده است. تأثیر، رساند که هدف از مداراي اخالقیمی علی(ع)

کند.یاران امام علی (ع) قصــد تأیب می مردي از یهودیان به امام علی (ع) دشــنام و توهین زبانی

ـــونت گفتاري و کرداري ـــتند. امام (ع) آنان را از  وي با خش ـــتند و داش این کار بر حذر داش

ـــار و بدون منطق نمی توان حجت الهی را براي او ثا«  :فرمودند بت او را رها کنید. با زور و فش

نیز همین ضــرورت » حتی یســمع کالم اهللا«). آیه شــریفه 126 :10ج ، ه ق 1403، کرد (مجلســی

شودگی ذه شی راتأثیرنی و فضاي عاطفی مثبت براي امکان گ رساند تا فرد بتواند می پذیري بین

ساعد ایجاد شده با نرمش اخالقی کالم حق الهی  ستر اخالقی م سیدر ب شنود.( مجل ، 1403، را ب

  )387: 5ج

طه با راب مدار  ما ماع مختلف يهاوگروه مردم ز مان)یاجت ـــل مان و غیر مس ـــل  (اعم از مس

ـــوعات ـــ ينظر درمباحث که اســــت یازموض مام یعمل رهیوس اي ژهیو اهتمام مورد) ع(یعل ا

 درمورد حضرت کـــــردارآن گـــــفتارو. است بوده ياریبس توجه و تیوحائزاهم قـــــرارگرفته

سیسهاي نظام همه که است ییالگو، مردمهاي توده س با توانندمی یا شق را آن، آن به یتا  سرم

: سدینومی بکراستاندارمصر یاب محمدبن به شیخو نامه درسفارش) ع(یعل دهند. امام قرار خود

ــبت ــع مردم به نس ـــــاه. نما برخورد آنان با خوش يرو با، کن احترام آنها به، باش متواض  درنگـ

 ازمندانیون نکنند دایپ یاضاف توقع رومندانین مگذارتا فرق آنان انیم دقت با چه و کم چه کردن

 به همچنین )ع(یعل ). امام27 نامه، نهج البالغه( نگردند وسیمأ یکنیم اجرا که یعدالت به نسبت

ــتر مالک ــد:ینومی و داده زاندرزین اش ــد یدعملیبا درنظرت کارها نیبهتر مالکاي س  به که باش

 مردم تنها... باشـد ترجامع مردم يخشـنود جلب يدتروبرایمف عدل گسـترش يکتروبراینزد حق

 يهوا دیبا نیبنابرا هستند برابردشمن در آماده يرویون نیمسلم فشرده مجتمع، نید ستون که اند
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 دنبال گرانید از شیب که یردسـتانیز). همانجا( باشـد مردم به تو شیگرا و یباشـ داشـته را آنان

 رایز، منفور گرانیازد شیب و باشند تر عقب همه از تو به نسبت دیبا، هستند مردم وبیع کشف

 به نیبنابرا. اســت ســزاوارتر آن پوشــاندن ياســتانداربرا که اســت موجودهایی بیع مردم نیدرب

 یکنمی مشاهده کههایی بیع يدار فهیوظ تو. نباش است بوده پنهان ازتو که یوبیع کشف فکر

ــاوت آن درباره خدا، مانده یمخف ازتو آنچه و یرکنیتطه ــت نیا تو فهیوظ .کرد خواهد قض  اس

 ودوســــت يدار راکههایی بیع خدا تا یبپوشـــان را مردمهاي بیع یتوانمی که آنجا تا که

ـــتور را آنان خدا يدارمی ـــاند دارد مس ـــا را مردمهاي نهیک تمام عقده. بپوش ـــهیر، بگش  تمام ش

ــن تو يبرا که را آنچه، کن دور خود از را هایدشــمن  کردن قبول در. ریبگ دهیناد ســتین روش

  د...یدرآ انیگو اندرز افهیق در هرچند، است گر لهیح نیچ سخن رایز، نکن عجله بدگو حرف

صــحیح و منطقی مبتنی بر اي در جامعه اســالمی باید بین حاکم و مردم رابطه، بر این اســاس

ساس شد. بر همین ا شت همراه با صور ها با گذ شتباهات و ق سبت به ا امام ، محبت و مودت و ن

صه رهبري شاخ صدر را  شان گویند. «)176(حکمت/ داندمی سعه  سرک ، پس با من چنانکه با 

ـــخن مگویید و با تیزخویان کنند س با ظاهرآرایی آمیزش ، چونان که  از من کناره مجویید و 

چه آن کس که ، مدارید و شــنیدن حق را بر من ســنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید

کار به حق و عدالت کردن بر او ، شنیدن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وي دشوار بود

ــت. پس از گفت ــوارتر اس ن حق یا راي زدن در عدالت بازمایســتید که من نه برتر از آنم که دش

مگر که خدا در کار نفس کفایت کند که از من بر ، خطا کنم و نه در کار خویش ازخطا ایمنم

 با مهربانی«نویسد؛می خطاب به مالک اشتراي . حضرت در نامه)216خطبه/ ( »آن تواناتر است

 حیوان همچون هرگز مبادا باش. مهربان و دوست همه با و ده قرار خویش دل پوشش را مردم

 دینی برادراي دسته هستند دسته دو مردم زیرا دانی؛ غنیمت را آنان خوردن که باشی يشکار

سته و تو ستند آفرینش در تو همانند دیگر د شان از گناهی اگر .ه  بر یا علتهایی زندمی سر ای

سته یا شودمی عارض آنان سته و خوا شان بر خطایی، ناخوا شا را آنان، رودمی دست  بر و يببخ

سان آنان ست چنانکه گیر؛ آ شاید تو بر خدا يدارمی دو سان بر و ببخ  ).53نامه/ (» گیرد توآ

نویسد: می در بصره عباس بن به عبداللّه دیگري به فرمانداران خود از جملههاي حضرت در نامه

 بپرهیز خشم از و باش رو گشاده، يداور مقام در و رسمی مجالس در و دیدار هنگام، مردم با«

ست شیطان تحریک به يمغز سبک که  حکومت هنگام در ابوبکر محمدبن به )76نامه/ ( »ا

ــر ــاده باش؛ مهربان و نرمخو و باش فروتن (مردم) آنان با«نویســد؛می مص  خندان و رو گش
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 در بزرگان تا کن رفتار يتســاو به مردم به شــدن خیره و نگاه نیم در و هایت نگاه در.باش

این نگاه حضــرت  ).27نامه / »( نگردند مأیوس عدالتت ناتوانان از و نکنند طمع تو يســتمکار

ست بلکه حقوق اقلیت ها را نیز در بر سلمانان نی سلمان به می تنها به م گیرد؛ تا جایی که مردن م

ـــزاوار ـــالم را س  فراز دوم).، 27خطبه/ (داندمی جهت عدم دفاع از حقوق زن یهودي در پناه اس

ـــرت در نامه  ـــلمه مخزومی 19حض ـــتاندار فارس وبحرین، نهج البالغه که به عمر بن ابی س  اس

ـــلمان خود توبیخمی  کند و از اومی نویســــد او را به خاطرغفلت و شــــدت به رعیت غیر مس

  خواهد که طریق اعتدال پیش بگیرد.می

			فان ومعاندانمخال، برخورد با منتقدان.رویکرد علی(ع) در 5-2 	

ــرت عل یچگونگ ــ، (ع) با منتقدانیمواجهه حض ــت.  یمخالفان و معاندان بس درس آموزاس

دانســــت. امام می ارزش يرا دارا يبلکه عمل انتقاد، گرفت ینه تنها برمنتقدان خرده نم يو

را به خودت  یان آنان [مردم] کســـیمالک از ماي شـــود که یادآورمیدرعهد نامه مالک اشـــتر 

شتربزند. درگفتار و کردارت که خدا یرا که تلخ است به تو بهترو ب یکن که حرف حقک ینزد

د و دلتنگ ین کار تو را ناراحت نمایش کند هرچند ایپسندد کمترتو را ستا یدوستانش نم يبرا

   ).53نامه ، نهج البالغه( يشو

(ع) یشگفت است. علهایی آموزه يزدارای(ع) با مخالفان و معاندان نیوکردارامام عل گفتار

ـــافهاي ها ومخالفت يدرمقابل تندرو ـــد و  يعدالت و آزاد، خوارج از جاده انص خارج نش

فشـــرد وبه آنان  يپا، ن گروه که ازمخالفان وعنودان ســـرســـخت بودندیها و حقوق ا يبرآزاد

 یازنمد آنها را از شما بیکه همراه ما هست ید و تا هنگامید که شما نزد ما سه حق داریگفت: بدان

ـــما را ازمســـاجد خدا که نام اورا درآنها بر زبانیریگ ـــما را ، میکن ید منع نمیآورمی م؛ ش ش

ـــت محروم نم یم تا زمانیوغنا یازدرآمد عموم ـــتتان درجنگ همراه ماس ـــاز یکه دس م وتا یس

  .میجنگید با شما نمیجنگ با ما آغاز نکرده ا

شمنان و رعا صوص رفتار با د شترینان نمان با آیت عهد و پیدرخ سد: اگر ینومی زبه مالک ا

ــته شــد و  یمانیان تو و دشــمنت پیم  یمان وعهد خود وفاداربمانید به پیبا يبه او داد یا امانیبس

مان مانت را درا هده اي که داده يمان وعهدی. هر پیت کنیرعااي که داده یوا به ع حفظ آن 

که  یبا همه اختالف، خداهاي واجبان یرا در می. زینه ســپر کنید ســیحفظ آن با يتوســت و برا

ـــتیده میدرفکر و عق ـــت ب یواجب، ان مردم هس ـــد  يش از وفایکه مورد بزرگداش به عهد باش

مان احترام یپ يبرا، رازمســلمانانندیغ ينکه ازنظرمعنویســت. مشــرکان با ایان اعمال واجب نیدرم
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ـــکنیتلخ پهاي را ازتجربهیز، قائلند به  ين دروفایاند. بنابرا و عواقب آن اندرزآموخته یمان ش

ره یرا فقط نادان تیز، رنگ مزنیش را مشکن و به دشمن خود نیمان خویمکن وپ يعهد دغلکار

ـــتاخ ـــبت به خدا گس قت خدا عهد و امان خود را در پناهگاه رحمت یو درحق گرددمی دل نس

ــت تا ازیش در میخو ــت یا ان مخلوق خود قرارداده اس ــاابند و ین دژ به عظمت خدا دس ه یدرس

ده شــود. ید دیانت بایرنگ ونه خینه ن، يکار ن نه دغلیآســوده خاطر گردند. بنابر يعظمت و

ـــخت ـــرعیمان را بدون دلیمبادا پ يافتاد یهرگاه به س ـــکالت پیز، یبرهم بزن یل ش مان یرا با مش

شکالتش بر طرف گردد و پایساختن به ام شاید آن که م شداي ستهیان  شته با  یانتیبهترازخ، دا

مان تحت یانت به پین اســت که براثرخیو بهترازا یت که ازعوارض آن وحشــت داشــته باشــاســ

  .ییایرون بیب یت آن نتوانیر بارمسئولیاززا و نه درآخرت یکـه نه در دن يریب خدا قراربگیتعق

ــ ییبایاوج ز ــوع وص ــمن را در موض ــوص ابن ملجم یت امام علیبرخورد با دش (ع) درخص

کند: می ن سفارشین چنیحسبه فرزندانش امام حسن و  يشود. ومی دهی(ع) دیقاتل عل، يمراد

ــما بودم و امروز مایروز در میمن د ــما و فردا از میان ش ــما خواهم رفت. اگرماندم یه پند ش ان ش

وعده گاه من اســت. اگرعفو  ينابود، رســم و اگرنابود شــدممی خودم با ابن ملجم حســابم را

ن ازاوصرفنظر یبنابرا، شما ياست برا یمن به خدا و ثواب تقرب يست برایله ایبخشش وس، کردم

د یمواظب باش ).23نامه/ (د خدا گناهان شما را ببخشد یا دوست ندارید: آیگومی د که خدایکن

ـــ، ن کشته شدیالمومن -رید امیینگو، دیفرو نرو يزیدرخونر ـــه ین به قتل رسیرالمومنیامـ د. توجـ

ـــه دربرابرکشته شدن یداشته باش ـــند کـ اورا ، دیبه اوبزن يک ضربت دربرابرضربت ویفقط ، مـ

فرمود: ازمثله کردن هرچند نسبت به سگ می دمیرا من ازرسول خدا(ص) شنیز، دییننما "مثله"

که به دنبال حق باشد  یرا کسیز، دی. بعد از من خوارج را به قتل نرسان)47د (نامه ییزنمایهار پره

   )60خطبه/ (نبال باطل برود و آن را بدست آورد ست که دین یابد مانند کسیو آن را ن

  سه گانههاي .تساهل و مدارا در جنگ1-5-2

سته سان خوا ست و از ان شه ا سالم دین تعقل و اندی شه می ا شود براي انتخاب بهترین ها اندی

شود. بنابراین می نصیحت و جدال احسن و حتی دعوت مخالفان به گفتگو توصیه، کند. موعظه

وظایف اصــلی رهبران الهی هدایت اســت. بر همین مبنا اســت که حضــرت به دشــمنان یکی از 

یده تاب نورز ـــ نگ ش غاز ج یدن داده و در آ ـــ ندیش لت ا به/ مه تاخیر )43(خط به   و آن را 

و از  )137(خطبه/کندمی و قبل از جنگ نیز با طرف مقابل اتمام حجت )55(خطبه/اندازدمی

و بعد  )4(خطبه/ دهدمی انشکنان را مورد لطف خود قرارو پیم )159(خطبه/گذردمی لغزشها در
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( نامه/ کند...می کند و فرمان عدم تعقیب فراریان را صادرمی از جنگ فرمان عفو عمویم صادر

29.(  

رفتار و منش علی در جنگ ها نیز بر معیار عدالت است. آنجایی که عدالت به او اجازه دهد 

ساهل و مدارا به خرج خواهد داد و سته  ت ست علی براي مدارا ب جایی که عدالت اجازه ندهد د

بیگناهان را ، درختان را قطع نکنید«:دهدمىفرمان ها از همین روســـت که در جنگخواهد بود. 

با اسـیران به نرمى ، فراریان را تعقیب نکنید، نکشـید. آب آشـامیدنى را مسـموم و مسـدود نکنید

) حضــرت 147 :2ج ، 1375، عســکرى (»ت برندارید و...اموال مســلمانان را به غنیم، رفتار کنید

ـــن مجتبی ـــیت خود به فرزندش امام حس ـــاهل و مدارا را هاي نکته، در وص ـــمندي از تس ارزش

خطبه »( شــکر قدرت را عفو او قرار ده، هنگامى که بر دشــمنت غلبه کردى«دهند؛ می آموزش

هرگز پیشــنهاد صــلح از طرف دشــمن را که خشــنودي خدا در آن اســت رد «). 11حکمت ، 86

ــلح تأمین  ــور در ص ــایش رزمندگان و آرامش فکري و امنیت کش ... اگر گرددمیمکن که آس

به عهد خویش وفادار باش ، پیمانی بین تو و دشمن منعقد گردید یا در پناه خود او را امان دادي

ار باش و جان خود را ســپر پیمان خود گردان؛ زیرا هیچ یک دچه بر عهده گرفتی امانتو بر آن

ـــت که همه مردم جهان با همه اختالفاتی که دارند در  از واجبات الهی همانند وفاي به عهد نیس

ـــمن را  ـــکن مباش و در عهد خود خیانت مکن و دش آن اتفاق نظر دارند... پس هرگز پیمان ش

ـــت از بهانهفریب مده... پس از محکم کاري در قرارداد ن ـــکالت امه دس جویی بردار. مبادا مش

  »ات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهاده تو را به پیمان شــکنی وا دارد...پیمانی که بر عهده

اى فرزندان « فرمودند؛، خطاب به یارانش که عازم جنگ صفین بودند از سوي دیگر ).53نامه (

ــرکردگان کفر و بازماندگا، مهاجران ــوى س ور  ن جنگ احزاب و دوســتان شــیطان حملهبه س

وقتى چشــمان مبارکش در میدان صــفین به پرچم هاى  یا )194 :2ج ، ابن ابى الحدید (»شــوید.

ــالم ، قســم به کســى که دانه را شــکافت و انســان را آفرید«فرمود: ، ســپاه معاویه افتاد آن ها اس

  »هان نمودند.بلکه به ظاهر تسلیم شدند و کفر خویش را پن، نیاورده بودند

  نتیجه گیري

تواند به می اســت که يگرانقدرهاي (ع) ســرشــارازآموزه یامام عل يدوره کوتاه زمامدار

و فراترازآن دولتمردان درعصرحاضر قرار  یاسیس دانشمندانرمورد توجه ینظ یب ییعنوان الگو

کند وهـدف  یبرقرارم یاسـت عملیو س ين حکمت نظریب ی(ع) رابطه ناگسستنیرد. امام علیگ

ن یبرهم، نامدي میدار اخرویپا یزندگ يبرا یشگاهیرا مقدمه و آزما يـــویکوتاه دن یاز زندگ
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د یداند که زمامدار بامیاي را محکمه یدادگاه عدل اله، به مردم ییاســـاس عالوه بر پاســـخگو

، ستبدادا ی(ع) با نفیامام عل يزمامدار. ش باشدیرفتاروکردارخو، گفتار يدرمقابل آن پاسخگو

ان یش والیخوهاي در خطبه ها و نامه يهمراه بود و درموارد متعدد یشــگیو جورپ یخودکامگ

ـــئوالن حکومت مهلک  يماریخواند و آنها را از بمی ق حقوق مردم فرایت دقیرا به رعا یو مس

صارطلب یت خواهیتمام، ییخود رأ ص یبرحذرم یو انح شت. تو شتیدا ش، ه به گذ شم پو  یچ

بلکه ازدســتورات ، یح اخالقیدرمقابل آنان نه تنها ازنصــا یازاشــتباهات مردم و تواضــع و فروتن

عامل  یق اولیـزبـه طری(ع) خود نیبود. امام عل يو لشکر يبه کارگزاران امورکشور يمؤکد و

ــــه ا صایبـ سخنمی ا بود و به مردمین و ستمگران  سخن ، دییگومی فرمود: با من آنگونه که با 

با  يد و ازراه سازشکارینکن یشماست ازمن مخف ینیت و خشمگیکه ازعصبان یسخنان، دیینگو

ـــو ناراحتیرا گفت ید که اگر مطلب حقید. فکرنکنیمن وارد نش ـــوم. ومی د من   یبا نف يش

شتباهات احتمال، دیل و تمجیتجل، یچابلوسـ را از جمله حقوق  یپند و اندرز مردم در خطاها و ا

 یکند از گفتن حق و مشــورت عادالنه به من چشــم پوشــمی شــمارد و عنوانمی ش برمردمیخو

  د. ینکن

ست.  سخت گیري علی بر محور عدالت ا شد؛ مدارا و  ساس آنچه بیان  ن بود یاگر نه ا«بر ا

ـــیکه جمع حجت بر من ، ن نظریام کرده اند و از ایم قیاریارى گرداگرد مرا گرفته و به یت بس

تى که خداوند از دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در یعهد و مسؤولتمام شده است و اگر نبود 

من مهارشترخالفت را رها ، دگان سکوت نکنندیبرابر شکم خوارى ستمگران و گرسنگى ستمد

ــرف نظر مى نمودم ــاختم و از آن ص نامه  ؛ 3؛ خطبه  374؛ حکمت 131؛ کالم  38نامه »( مى س

شش)). در پاسخ ک437حکمت  ؛ 429حکمت  ؛ 25 سؤال کرد عدل وجُود (بخ کدام ، سى که 

اما جود ، امور را به جاى خود مى نهد، را عدلیعدل؛ ز«فرمودند؛ ، ک برتر و ارزشمندتر استی

ى. یامور را از جهت اصلى خارج مى کند؛ عدل اداره کننده عموم است و جُود عارضه اى استثنا

   .لت تر استیف تر و بافضیعدل شر، نیبنابرا

لتیهدف ازر يو عدا مت را تحقق  حاد مردممی اســــت و حکو ند وازآ تا می دا هد  خوا

رحق یرد و او را درمسیشان کمک کنند تا بتواند حق مظلوم را ازستمگر بگیعدالت به ا يدراجرا

ضرت ام ش بود یگاه خویزدرجایظلم و قراردادن هرچ ینف يربه معنایقرار دهد. عدالت مدنظرح

ن یبرا يگرفت. و یرا دربرم یو فرهنگ یاســـیســـ، ياقتصـــاد، یمختلف اجتماعهاي وعرصـــه
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شه یباشد که نخست نسبت به خودعدالت را پ "عدالت گستر "تواند می آنگاه یباوربود که وال

  .توان توقع قسط داشت و تحقق عدالت را به او سپرد یشه نمیکند وگرنه ازانسان ستم پ

  بنابراین:

ستودنی و در موضع ضعف و سستی ، صدق و صفا تساهل در موضع قدرت و غلبه و از سر

  و ازسر خدعه و نیرنگ قابل سرزنش است.

تساهل و مدارا در امري فردي وشخصی پسندیده و درباب مصالح ملی و اجتماعی نامشروع 

  است.

تساهل با غارتگران و امتیاز دهی و باج پردازي به معاندان ناشایست است در حالیکه تساهل 

  راضیان و مخالفان صحیح است.با خطاکاران ونا

ستان ساهل در برابر دو ستی و ، مومنان، ت س سته و به معناي  شای ستم دیدگان  ستان و  زیر د

  ناپسند است.، سازش با دشمنان و منافقان و ستم پیشگان
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  مآخذ: و منابع

  قرآن کریم -

  قم ، سید رضی، )1414(، نهج البالغه - 

تحقیق محمد ، شرح نهج البالغه) ق 1385(، ابن ابى الحدید - 

  دارالکتب العربیۀ، بیروت، ، ابوالفضل ابراهیم

، شهاب الدین ابو عمرو احمد بن محمد، یابن عبدربه اندلس - 
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