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  )ع(العدالة واحلرية يف الفكر السياسي لالمام علي
  

 ١اكرب عليخاين يـعل

  
مباحث اجلوامع االنسانية والعالقة بني هاتني املقولتني حبث عميق         يف  تعترب العدالة واحلرية من اهم املواضيع       

يـاس مـع املخـالفني      فغاية العدالة وغاية احلرية يف كل حكومٍة تأخذ طابعاً ومفهوماً ملموساً بالق           . ايضاً
  .واملناهضني

ففي هذا املقال   . فاحلكومة العادلة واحلاكم العادل هو الذي يتعامل مع اعداءه وخمالفيه بالعدل واحلرية           
 و اعداء   بيّنا احلرية السياسية ملخالفي    حبثنا و   مث )ع(ام علي ا العدالة اساساً يف سلوكيات االم     يف البداية اخذن  

  . وّضحنا العالقة بني هاتني املقولتني وبني احلرية وايضاً)ع(حكومة االمام علي
نتظمـة  ملحبثنا العالقة ا  ) هناية املقال (ويف النهاية    )ع(هتا يف آراء االمام   ارشا حدود احلرية ومؤ   ومن مثَّ بينّ  

  .بني العدالة واحلرية كنظرية مستقلة
  

  . املخالفون واالعداء،لعدالة، الفكر السياسي االسالمي، احلرية، ا)ع(االمام علي: الكلمات الرئيسة
  

  املقدمة
 ةختالف نوعيا بة عند كل حكومة السياسيةخيتلف معين احلري

 الفعل عند احلكومات ة وايضاً ردةاعداء وخمالفني تلك احلكوم
 ة و خمتلفة متنوعة ملخالفيهم واعداءهم وحرياهتم السياسيةبالنسب
م  اعداءهةواباد لسحق یتسعفاكثر احلكومات . كثرياً

 . حرياهتم املخالفني واحلد منی علةالداخليني والسيطر

_____________________  
ـ يف جام و االجتماعيـة    عضو اهليئة العلمية يف مؤسسة دراسات العلوم االنسانية         . 1 ة ع

  )-Alikhani @ yahoo. com AliAkbar( )ع(االمام الصادق

عماهلم  ال ةقبولامل غري   ارهتم ومرب ةوهلذه احلكومات ادلتهم اخلاص   
عمال اليت ترتكبها هذه احلكومـات      يف حني ان هذه اال    . هذه

 واصـوهلا فهـذا امـر       ةالي حد تناسب وتتماشي مع احلري     
 تكون اكثر   ة السياسي ة باالنظم ةاليهتمون به الن املصاحل اخلاص    

هم يقومون باالمور اليت تروق     ف عندهم   ةدالع وال ة من احلري  ةامهي
  .ةدالهلم ال االمور اليت تناسب الع

 بني  ة فهو من جانب جيسم وميثل العدال      )ع(واما االمام علي  
.  العدائه وخمالفيه  ة الكثري ة احلري یام ومن جانب آخر اعط    احلكّ

ام وعالقتـها   ة اعداء االم  فهذا املقال يدرس ويبحث حول حري     

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
34

26
9.

14
26

.1
2.

4.
1.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             1 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1426.12.4.1.7
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-594-fa.html


 )ع(العدالة واحلرية يف الفكر السياسي لالمام علي

 ٥٦

 اليت اعطاها االمـام     ة ويف الواقع يريد ان يبني ان احلري       ةبالعدال
 عند  ةء العدال ياي مدي تدخل اطار ومباد    ملخالفيه واعداءه ايل    

 .)ع(االمام علي
فكـار و اآلراء    العدالة اساس اال  : مباحث هذا املقال هي     

ة االعداء  ي حر -ة املخالفني والعدالة    يحر -ام  السياسية عنداالم 
خري واالهم هو العالقة بـني العدالـة         واملبحث اال  -والعدالة  

فعظمـة الـسرية    .  خاص هلذه املسئلة   یحواحلرية مع رسم من   
 لسياسة االمام من جانب وقصور وضعف احلقري الكاتب         ةالذاتي

 یج اخطاء غري مقصودة فري    یخر ميكن ان يؤدي ال    آمن جانب   
  .ء الكرمي االرشاد والتذكري هبايمن القار

  
  )ع(فكار و اآلراء عند االمام علي العدالة اساس اال-١

 تكـون   )ع(المـام لوجية ا يوجذورالعدالة يف اآلراء العامة وايد    
كـان  . نن االهليـة  سوسيعة كوسعة العامل والكون و وسعة ال      

فيد يف حياته الـسياسية     تاالمام يعتقد بان االنسان جيب ان يس      
واالجتماعية من هذه اجلذور اليت حتكُُم اخلالئق وهلـا قدمـة           

كانـت  . كقدمة العامل واليتركها طمعاً باملصاحل العابرة التافهة      
 ٢١٤، كـالم    ١[أ من عدالة اهللا يف ربوبيته       نظرته للعدالة تبد  

 وكـالم   ٨٤ ص ٩١ وكالم   ٢٠٨ ص   ١٩١ وكالم   ٢٤٦ص
وتـستمر يف نظـام     ] ٢٥٨ ص   ٢٢٣ وكالم   ١٩٧ ص ١٨٥

 .]٨٣-٨١ و   ٧٧-٧٦ص     ص ٩١، كـالم    ١[ اخللقة والعامل 
ـ           یاالوصاف اليت استخدمها يف كالمه خللقة االنسان تدل عل

، كالم  ١[ مماته   یته حت عدالة وثيقة يف وجود االنسان من والد      
 ٢٦٥ ص   ٢٣٣ و كالم    ٦٤   ص ٨٣ و كالم    ٥-٤ص     ص ١

مث سرعان مـا    ] ٣٧٨ ص ١٠٨ وحكمة   ٣٦٢ ص   ٨وحكمة  
ي اجملتمع ويف هذا املـستوي      و مست یاّتجه االمام حنو العدالة عل    

االسـتدالل االول   .  ثالثة مواضيع للتحقيق العدالة    یاستدل عل 
 العقل البشري ولو أنّ له      ید ال يعود ايل السنة االهلية والثاين يعو     

جذور يف السنن االهلية والثالث خيتص مباشرةً بنطاق السياسة         
في االستدالل االول جيعل االمام العمل بالعدالـة        ف. واحلكومة

و هو االقتداء بالسنة االهلية وهذا ما يسبب ثبـات احلكومـة            

مث يصرح بـان اهللا سـبحانه       ] ٤٠٣ ص ٤، ج ٢[استمرارها  
.  احلق اعالء كلمة  العدل ميزاناً بني الناس من اجل         جعل یوتعال

 ٢، ج ٢ [.فلهذا جيب ان ال نعارض وخنالف اهللا يف هذا امليزان         
 العمـل   ی واوامر اهللا سبحانه الصرحية اليت تدل عل       ] ٥٠٨ص

 يف كالمـه    )ع(  االمام االيه بالعدالة هي من الدالئل اليت استند     
 العدل  واعترب] ٥٣٣، ص ٢، ج ٢-٣٩٩ ص   ٢٣١، حكمة   ١[

  .]٣٠، ص٢، ج٢ [جوهرة االميان
اما النوع الثاين من االستدالالت عند االمام هـي ارشـاد           
وتذكري واكثر ما تأخذ طابعاً عقالنياً ويـدرس هـذا النـوع         

  :العالقات العلية واملعلولية يف نطاق السياسية واجملتمع ومنها
ومركز ] ٢١٦ و   ٦٤ص    ، ص ١، ج ٢[ اساس   یالعدالة اقو 

 -] ٤٠٢، ص٤، ج٢[صـالح النـاس يف العدالـة     -حلياة  ا
، ٢ [صالح املواطنني والناس يف كل جمتمع يف العدل والعدالـة         

قـة  ام عال ماالوسع من هذا النطاق هوان جعل اال      و .]١٩٦ص
تنظيمية بني العدل واجملتمع وتكون هذه العالقة مشولية لكـل          

   .]٣٨٥، ص٣، ج٢ [الناس وكل اجملتمعات املختلفة
االول : نبني هذه االستدالالت يف ثالث مواضع     نستطيع ان   
ل جانب  كور يف    اذا جعلنا مسئولية التنمية والتط     الناس واجملتمع 

 عاتق حكوماهتم وانظمتهم الـسياسية      ی جوانب اجملتمع عل   من
قدم ونتطور يف اصالح املواطنني     نتيعتقد االمام اننا نستطيع ان      

، ٣، ج ٢[. من خالل العدل والعدالة يف اجلانـب االنـساين        
 العـدل ان    یاالفضل ان نقول اليستطيع شي سو     و] ٢٠٦ص

 يعتقد  ]٣٥٤، ص ١، ج ٢ [یريصلح اجملتمع ويف اجلوانب االخ    
  العدل يستطيع ان يعّمر البالد ويطورها    یاالمام بأنّ ال شي سو    

  .]٦٨، ص٦، ج٢[
 )ع(االمام:  فهو احلكومة والنظام السياسي    ثاينواّما املوقع ال  

، ٢، ج ٢[ام بالعدالة يسبب تـداوم الـسلطة        ان االلتز : يقول
 وحيفظ احلكومـة واسـتمرارها    ] ١٧٣ و   ١٦٨ و   ١٧٨ صص
املوقع الثالث وهو خيتص     .]٧٤ ص ٦ و ج  ٣٥٥، ص ٥، ج ٢[

 النخبة فيعتقد االمام بأن الشخص      نيبشخصية احلكّام والسياسي  
الذي يتخذ العدل اساساً يف اعماله سوف يرفع هذا االلتزام من           
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 اكرب عليخاين يـعل

 ٥٧

ويعطي أحكامه واوامـره اكثـر      ] ١٩٣، ص ٥ج،  ٢[مكانته  
ولكن االهم من   ] ١٤٨ و   ١٧٥، ص ٥، ج ٢[قدرة يف التنفيذ    

 املوضوع وهو انّ عـدم      اكل هذه االمور هو اعتقاد االمام هبذ      
قـرهم ويف التـايل     فواطنني و املااللتزام بالعدالة يسبب مسكنة     

، ٤٧٦، حكمة   ١ [ عدم االستقرار والعنف يف اجملتمع     یينتهي ال 
  .]٤٤٥ ص

 هو االلتزام عنـد     من هذه املصاعب  واالساس يف التخلص    
ان العدالة والعنف مها مقولتان متناقضتان ألن كما قلنا         . العمل

ان العدل اساس االستقرار واحلياة املطمئنة وقوام اجملتمع وفيـه          
 امان واطمئنان   ی هذا حيتاج ال   االصالح والتكرمي والفالح وكل   

 وهذا سـوف     العنف یلم يؤدي ال   يتحقق يف حني ان الظ     یحت
  . هذه االصول والربامجيهدم كل

ان العدل يشكل االساس يف آراء االمـام و ايديولوجيتـه           
 نطاق السياسة واجملتمع فـدخل االمـام سـاحة          یبالنسبة ال 

 آخـر   یاحلكومة والسياسة هبذه اآلراء والتفكرات واستند حت      
اساته وقراراته   هذا املستند وهذه االفكار يف سي      یايام حياته عل  

اً ومعياراً اليتغري فكـل     كالسياسية وجعل من هذه االفكار مال     
تصرفات االمام والسيما معاملته مع اعداءه وخمالفيـه كانـت         

ة اعداءه و خمالفيه الوسيعة كانت      يتدخل هذا االطار الغري وحر    
  .تدور حول هذا احملور اي حمور العدالة

  
   حرية املخالفني والعدالة-٢

مرسوم ومتداول ان لكل حكومة ونظام سياسي اعداء        كما هو   
 ويف مرِّ التاريخ كان للحكّام      ةوخمالفون بأهداف واغراض خمتلف   

مة السياسية ردة فعل خمتلفة جتـاه هـؤالء املخـالفني           ظنواال
هـي  ردود الفعل   لنقطة املشتركة يف كل هذه      واالعداء ولكن ا  

طرة علـيهم   سحق وابادة املخالفني واحلّد من حرياهتم والـسي       
حيث اليستطيعون ان يشكلوا خطراً وهتديداً هلذه احلكومات و         

  .االنظمة السياسية
الفيـه واعـداءه بـشكل       تعامل مع خم   )ع( لكن االمام 
ـ  للنظر حيث نستطيع ان نقول ليس له مث    عجيب وملفت  ل ي

 االكثر امهية يف هذااجملال     النقطة.  تاريخ االنظمه السياسية   يف
 ضـماناً هلـؤالء املخـالفني       یطع ا )ع(هي ان االمام علي   

 بـصورة   هم من بداية حكومته   وحريتهم حيث اظهروا خمالفت   
.   مل حيد من حريتهم كحقهـم الـشرعي       اًيضا واالمام   ةنيعل
 يبايعون شخصاً   اتداول يف ذلك الزمان هو ان الناس كانو       ملوا
 الوالية واحلكومة بصورة رمسية واالشخاص الـذين مل         یعل

وال سيما اذا كـانوا مـن كبـار         (خص  تتم بيعتهم هلذالش  
ـ      ) تالشخصيا  البيعـة   یكانوا جيربون من قبل االخرين عل

وكان احلاكم ايضا يستقل قدراته السياسية ألخذ البيعة من         
  البيعة كانت  یاملخالفني وهذه القضية اي اجبار املخالفني عل      

 ومها االكثار من مـشروعية احلـاكم        حتصل حلصول امرين  
سياسي يف احلماية من احلاكم و الثـاين ـ   وتوحيد اجملتمع ال

ميثاق للخضوع   و ده البيعة فيها ع   نالضمان المن اجملتمع ال   
، ١، ج ٣[ معـه    ة منه وعدم املخالف   ةاحلاكم واحلماي  الوامر
هلذا كانوا يأخذون البيعـة     ] ٥- ٢٤٣ص    ، ص ٤- ٢٠٨ص

 اليبقي من خيالف احلاكم ويسبب عـدم        یمن املخالفني حت  
  .تمعاالطمئنان يف اجمل
 )ع(مام علـي  ال البيعة لِ  یي اصروا الناس عل   ذويف اليوم ال  

، ٥ و   ٥-٢٤٣ص    ، ص ٢: راجعـوا [واختذوه حاكماً عليهم    
] ٩٢-٨٢ص    ، ص ٧ و   ١٩١، ص ٣، ج ٦ و   ٤٥١، ص ٣ج

 أخـذ فامتنع عدُد قليل ما يقارب عشرة اشخاص من البيعـة           
 )ع(  االشخاص فرداً فردا وكـان االمـام       ءالوالناس يأتون هب  

ـ       همهم وافكار   آلراءيستمع    ی وعندما ارادوا أن جيـربوهم عل
م االمام ومل يقبل بيعة اجبارية وعندما طلب مـن          هالبيعة خالف 

 ومل يقبل   یبكفيل كي ال خيل بأمن اجملتمع فاب      احدهم ان يأيت    
فارادوا اصحاب االمام ان يقتلوه فمنعهم االمام وقال انا كفيله          

 نستطيع  .]٩٢-٨٢ص    ، ص ٧ و   ٣٢٠، ص ٣، ج ٦[ يف هذا 
ـ  ان نقول ان هذه الطريقة يف معاملـة املخـالفني يف            ةاالنظم

 مقبولة ولكنـها يف النظـام       تمثيل وليس هلا  السياسية ليست   
ة مبنيـة   س العدالة الن سيا   ی مبنية عل  )ع(السياسي لالمام علي  

  . احلق والعدلیعل
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 )ع(العدالة واحلرية يف الفكر السياسي لالمام علي

 ٥٨

 الذين مل يبايعه هم مـروان بـن         )ع(ومن املخالفني لالمام  
 یالعاص ووليد بن عقبة  وعندما جاءوا هبم السعيد بن   واحلكم  
 وتكلم معهم وبّينوا له حقدهم وكراهيتـهم هلـذه          )ع(االمام
 باهنم  )ع( وقالوا اننا النشعر باالمان هنا قال هلم االمام        ةاحلكوم

 وغريمنطقية مث ضمن    اخمطئون وحقدهم وكراهيتهم يف غريحمله    
الـيهم مث   وكفل هلم االمان وقال هلم ان اي خطر ليس موجه           

ام وذهبوا ويف ما بعد وصلت بعُض االخبار تـدل          الما بايعوا
ـ    وا ان هؤالء الثالثة ليس    یعل  حيـاهتم   ی مطمئنني وخائفني عل

وامواهلم هلذا طلبهم االمام مرة ثانية وقال هلـم اذ مل تـشعروا             
د بعو.  الشام عند معاوية   ی ان تذهبوا ال   ايعوطباالمان هنا فتست  

احة احلكومة واالمام   بسبياتاً ُتِخلُ   اكم   انشد مروان بن احل    ةرتف
االمام واراد بعـُض االصـحاب أن        یالجاءوا به   ف. )ع( علي

-٤ ص  ، ص ٢، ج ٨[ منعهم من ذلـك      )ع(يقتلوه لكن االمام  
اعداء االمام وهؤالء االشخاص    وهو الدَّ    ةومبا ان معاوي   .]٤٤٢

 یلذا كانوا يشكلون خطراً جدياً ع     ة هل معاويابناء عم   كانوا من   
 كما حصل يف االخـر      معاوية یالهم  ماالمام وحكومته بانضما  

فل هلم االمان وعندما شعر باهنم      ك انه كان قد ت    مباولكن االمام   
 مسح هلم بـأن يـذهبوا ايل اي         . امواهلم وانفسهم  یخيافون عل 

زبري وشاركوا يف   اللحة و ط یون مث انضموا هؤالء ال    مكان يشائ 
هم االمام  رب اطلق سراح  ا احل حرب اجلمل وبعد اسرهم يف هذ     

شاركوا يف حـرب    ی صفوِف معاوية و   رة ثانية مث انضموا ال    م
  .یصفني وحاربوا االمام مرة اخر

زبري ايـضاً   ال طلحة و  )ع(دين واملخالفني لالمام  ومن املعان 
، ٢ و ج  ٥٤٥، ص ٢، ج ٩[ك  حيث كانا من كبار اجملتمع انذا     

ـ   ة وعندما كان االمام يرفض احلكوم     ]٧٧٨ص ـ  ا كانا مه ن  م
ــا ــ .]٢٢٦، ص٧ و ٥٤-٥٦ص ، ص٥[ اولوياهت  ةيف البداي

املال ولكن االمـام     خالفوا االمام علي تقسيم االموال يف بيت      
ان املـسلمني يف    : ني مبنظار واحد وقـال    لمس امل یكان ينظر ال  

 واحد وال فرق بيين انا كحاكم املسلمني وبني هـذا           یتوسم
واالهم ان طلحـه    ] ١١٧-١١٦ص  ، ص ٤١، ج ١٠[العامل  

 )ع(  والكوفة لكـن االمـام      والية البصرة  نازبري كانا يريد  الو

 الكفـاءة يف ادارة     ةخالفهم يف هذا الطلب وكان يهتم باجلدار      
 ة ان يعطـي واليـة البـصر       رفضاالمور اكثر من كل شي و     

 منصب من   یوالكوفة هلذين الشخصني وبعد ان مل حيصلوا عل       
قدرته بن االمام    التخطيط ملؤامراهتم الدنيئة وكا    ا يف ذخااالمام  

 السياسي الواسع يعرف كل االهداف الـيت حيـاولون          ههمفو
، ٥ و   ١٩٦، ص ٦ و   ٣٢٤، ص ١١ [ من البداية  االوصول اليه 

ذن  االمام وطلبـا اال    یزبري ال الويف يوم جاء طلحة و    ] ٤٥٩ص
ـ     )ع( فقال االمام   مكة یيف الذهاب ال    ی االفضل ان التذهبا ال

 ام ذلك فطلـب منـه  یا علمكه والتتركا املدينة ولكنهم اصرّ 
 احلكومة االسالمية وان    یتئامرا عل ي ان ال  یاالمام ان يقسموا عل   

ـ     ة مك یالينقضا بيعتهم اليه وعندما ذهبا ال       ی جاء ابن عباس ال
  بعد ة مك یاالمام فقال له االمام انين قدمسحت هلما بالذهاب ال        

ـ   ايتعارضوالان اخذت منهم العهد وامليثاق بأن         ة مع احلكوم
 مث قال يا ابن عباس ان طلحة والزبري حياوال ان يقيما            ةمياالسال
 من هذه    اذا كنت مطمئناً   س ضد احلكومة فقال له ابن عبا      اًحرب

ة حيت   عليها وال تسحبنهما هبذه التهم     املسئلة فلماذا التؤاخذمها  
 يا ابن عباس )ع( االمامب و احلرب فاجايسلم اجملتمع من الفتنة 

 وأظلم اآلخـرين بـاظن      بعقاالم و هل تأمرين ان ابدأ بالظل    
 اساس العدل و    یابداً واهللا فاين اتعامل مع االخرين عل      . والتهمة

] ١٦٦-٧ص  ، ص ٧[العدالة الن اهللا اخذ العهد يف ذلك مـين          
ـ            یفهنا االمام صرح بانه حيترم احلرية السياسية ويطبقهـا عل

  التدوم اال  ةويياساس العدالة وال يفدي العدالة من اجل امور دن        
  . ايامعةبض

ـ  ال جعل احلرية    )ع(فاالمام علي    مكـة یعدائه مث ذهبوا ال
فتنة الـيت   ال ا البصرة وخلقو  یذهبوا ال معهم و  عائشة   احبطواص

 حرب اجلمل احلرب الذي واجه النظـام الـسياسي          یادت ال 
لعـل  . هتا اتلف كثرياً من قدراته وطاق     حلديث حيث ااجلديد و 

 عند االمام هو ان االمـام       الدليل االهم يف حرية هؤالء االعداء     
خطي العدالـة   تيال وكان يعتقدان حريتهم مطابقة للعدالة وه     

من خمالفني االمام ايضا هو خريت بن راشد حيث اصبح          . ابداً
فقـال  . )ع( وكان يظهر خمالفته وعدائيته لالمام     د اعدائه من ال 
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 اكرب عليخاين يـعل

 ٥٩

اذا نريد ان   . جاب االمام انه ف ج ال تس  اذالالمام احد اصحابه مل   
 .ون مليئة بالسجناء  جل من يتهم باملخالفه فتصبح الس     جن ك نس

 املخالفني قبل ان تصدر منهم اعمـال        عتقلفانا ال استطيع ان ا    
-٧ص  ، ص٧ و ٣٧٢، ٣٣٥ص ، ص١٢ [بغعنــف وشــ

 فهنا يتبني لنا ان االمام ما كان يتعامل مع املخـالفني            .]١٦٦
ن ر منهم اعمال خالف القانو    تقلهم قبل ان تصد   السياسني ويع 

  .ةهذه االعمال ختالف العدالالشرع والحيد من حرياهتم الن و
 من هؤالء االشخاص املخالفون     ٌريفكثري من هذا النمط وكث    

ـ      )ع(حلكومة االمام علي    ويف  ة كانوا يتمتعون باحلريـة الكامل
ـ  و )ع(حيان كانت الناس عامه ختالف االمـام      بعض اال  انوا ك

 ذلك  یعاقبهم عل ُيظهرون خمالفتهم اليه ولكن االمام ما كان ي       
 حرب صفني   ی ففي الوقت الذي قرر االمام العزمية والسفر ال        -

لقوا ابواب بيوهتم   الذين اغ » رقه«واجه يف طريقه اهايل مدينة      
ه وابعدوا سفنهم من الـسواحل      شكي اليساعدوا االمام وجي   

 بنـاء جـسر     يفايضاً هلذا الغرض ومل يتعاونوا ايضاً مع االمام         
 ٢٠٥ص   و ص  ١٦٩، ص ٥، ج ١٢[... هربور اجليش من الن   عل

وعندما ندرس كل هـذه االمـور       ] ٥٦٣، ص ٣ و ج  ٢٠٩و  
 یدخل عل ية اوالً ان حاكم بلٍدكبري      الظريفتتبني لنا هذه النقاط     

رار الكبري يستطيع   مدينة صغريه ثانياً ان هذا احلاكم وجيشه اجل       
ثالثاً ان الـبالد يف     .  عشرات املدن كمدينة رقة    یان يقضي عل  

ـ        حالة ح   یرب وحصول بعض اعمال العنف واجبار الناس عل
 الخيالف العقل واملنطق واليؤاخذ عليه رابعاً       مربعض االشيا، ا  

احلرب وهذه املدينه جزء من بلد       یالان هذا اجليش يف طريقه      
ـ  :  خامساً .اجليش الذي يريد الدفاع عن البالد     ا  هذ ام ان االم

ي طعيضية كان س  رة ايضاً كاملرات املا   طلب املساعدة و هذه امل    
، ٣، ج ١٤[ املساعدة كما اعطي يف مدينة االنبـار         یاجراً عل 

منا و ي یان من مئات السنني حت    : سادساً .]٢٠٤-٢٠٣ص    ص
 مدينة  یهذا كما هو متداول ومرسوم ان اجليش عندما مير عل         

 طريقه واكثر ما تواجه     یيليب طلباته من هذه املدينه اليت تقع عل       
ل اجليوش واذا خالف اهـايل املدينـه        هذه املسئله ظلّما من قب    

و من قبلهم   مطالب واحتياجات اجليش سيواجهون القتل والغز     

 وامـان  ة كاملة كانوا يتمتعون حبرية رقيف حني ان اهايل مدينة    
 او اعمال عنف    لوا ما كانوا حيبون دون اية معارضة      كامل وعم 

 ةر الوال ئوسا. )ع(من قبل اجليش الذي كان يقوده االمام علي       
 يف  ة كانوا ينهجون هذه الطريق    )ع(لتابعني حلكومة االمام علي   ا

كان قيس بن سعد والياً من قبل االمام        . معاملتهم مع االخرين  
 البيعة لصاحل االمـام     یالناس عل   مصر فهذا الوايل مل جيرب     یعل
 بل اعترف حبقوقهم السياسية وحريتـهم العمليـة يف      )ع(علي

ا من البيعة لالمـام ومل      حني ان هؤالء الناس كانوا قد خرجو      
  اعداء االمام وهـم معاويـة      یلون ال يمييقبلوا مبايعته وكانوا    

فمداراة قيس مع هؤالء املخالفني واالعداء جعلـت        . واصحابه
لها ويستفيد منها لصاحله حيث انـه مل يـستطيع          غمعاوية يست 

انة  لتخريب مك  ی قيس عسكرياً والسياسياً هلذا سع     ی عل ةالغلب
ظاهر االمر  يف  تقول ان قيس     .ه وبث اشاعاتٍ  قيس االجتماعي 

 معاوية  وسياسـاته     یيل ال ميحاكم من قبل االمام علي وباطناً       
وكان معاوية يقـّوي    . هلذا حّرض الناس حملاربة قيس وعداوته     

 تصرف وتعامل قيس    یكاذيب باستناده ال  هذه االشاعات واال  
مـام  بتا وهي من املدن اليت اظهرت عداوهتا مع اال        رمع اهل ح  

فقال معاويه للناس االتروا تـصرفات      .  وميلها ملعاوية  )ع(علي
 ی فهذا يدل عل   )ع(وتعامل قيس مع اهل خربتا وهم اعداء علي       

 عزل قيس من الوالية     یانه من املوالني الينا فهذه احليلة اّدت ال       
، ٥ [فقال معاوية مل اختذ خدعة وحيلة امجل مما اختذته مع قيس          

  .]٢١٣، ص١، ج١٥ و ٥٥٣، ص٣ج
اعداءه مع   عند االمام    ةاي اية حال ان احلرية السياسي      یعل

:  دالئل لثالثةام و هذا    ممتأخذةُ من العدالة عند ذلك االمام اهل      
ة  اجلرمية واملخالف  انه مل يعاقب االشخاص قبل ارتكاهبم     : االول

ذريعة بان املخـالفني الـسياسيني سـوف        ال هذه   وذلك حتت 
ا حندَّ من حريتهم قبل ارتكاهبم      يرتكبون خطاء يف املستقبل هلذ    

بأن النستطيع ان نعاقب املخالفني السياسني      : و الثاين . اجلرمية
، ١[دسيات الهنم بشر ولديهم حقوقهم اخلاصـة        حلبالظن وا 

، ٢، ج ٣ و   ٣٩٨، ص ٢٢٠ و حكمـة     ٢٤٨، ص ٢١٦كالم  
و امهال هذه احلقوق سوف خيرج العامل       ] ١٨١ و   ١٨٧ ص  ص
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 )ع(العدالة واحلرية يف الفكر السياسي لالمام علي

 ٦٠

، حكمة  ١ [ الظاملني عدالة ويدخله م   الناس من العدل والع    یعل
  .]٨٤، ص٥، ج٢ و ٣٩٨، ص٢٢٠

د مـن   ر اخلوف و الرعب بني املخالفني يع      ان نش : الثالث
 حلكومة هدفها ومههـا االول خلـق    زانواع الظلم وهذا الجيو   

 وكما] ٣٩، ص ٤٠، كالم،   ١[منة ومطمئنة للمواطنني    آاجواء  
مـروان بـن    ه   ضماناً لعدو  ی اعط )ع(نا ان االمام علي   حظال

بعد حرب ووقعة   ُو.  له انه سيكون يف امان كامل      احلكم وقال 
 ی البصرة وعاد ال   یاجلمل عني االمام عبداهللا بن عباس والياً عل       

 فكتب اليه الوايل عبداهللا بن عباس أن بعـض النـاس            الكوفة
خيافون من االمام وحكومته فأجابه االمام تستطيع ان        اليزالون  

، ٢، ج ١٦ [ل العدل واالنـصاف   تذهب خبوفهم هذا من خال    
ـ       ف الن ختوي  .]٣٨٧ص  ك عدوك الذي يكون اجل قدرة من

 یوهو يعيش يف اجملتمع الذي ترأسه يعد من انواع الظلم، فنر          
االمام عندما خالفه اهل مدينة رقه يف التعـاون مـع اجلـيش             

 التعاون  یربهم باخلوف والتخويف عل   جيمهم و غاستطاع ان ير  
 هذا االستدالل الذي اشرنا اليه امتنع       ی عل ًءواملساعدة لكنه بنا  

  . املساعدةیمن ختويف الناس واجبار هم عل
  
  حرية االعداء والعدالة -٣

ـ  يف سياسة البالد هي سحق وا      ةاالصول والقواعد املعمول   ة داب
ـ   یاالعداد واملخالفني الهنم يشكلون خطراً عل       ة بقاء احلكوم

ولة من بعيد   رسومة ومتدا م هي قاعدة    ةوتداومها وهذه القاعد  
.  اعداء احلكومة واحلكّام   یاالزمان وان املوت هو اقلّ حكمٍ عل      

ـ             ةويف عاملنا هذا نشاهد بأن لكل حكومـة طريقتـها اخلاص
عـدام  بالتعامل مع املخالفني ويف اكثر االحيان هو احلكم باال        

حلكومة واملعاندين للحاكم الهنم يشكلون خطراً      ا خمالفني   یعل
  طلحـة  یلكن يف حكومة االمام تـر     د   امن البال  یوهتديداً عل 
 خيططان للعداوة مـع     حديثهما فكانا ذان مّر عليكم    لوالزبري ال 

مـام يطلـق سـراحهم      الاالمام وكانوا يعدون العدة لذلك فا     
انوا اعـداء    ك  هذا االصل بأهنم وان    یويتركهم احراراً بناًء عل   

لكنهم مل يقوموا باعمال عدائية و جمازاهتم تكون خالف العدل          
  . العدالةو

يد بن عقبة وبنو امّيـة      لوآخرون مثل مروان بن احلكم و     
عامة كانوا اعداء لالمام من البداية ولكنه مل حيد من حريتهم           

 واللطيف واملهم أهنم    )ع(الهنم مل يقوموا باعمال ضد االمام     
 ؟)ع(م االمام هبده ماذا فعل    ضعندما حاربوا االمام ووقفوا     

ذان اقاما احلـرب    لبري مها ال  يف وقعة اجلمل كان طلحة والز     
وبنو امية مثل مروان ووليد وسعيد بن العاص وغريهم الذين          

 اللحظـه   یوقاتلوه حت  )ع(كانوا يقودون احلرب ضد االمام    
واصـبحوا   )ع(االخرية فعندما انتهت احلرب لصاحل االمام     

 االمام فقتل   یوا هبم ال     يف ايدي اجليش االسالمي وجاء     یسرا
 حلظات كانوا حياربون االمام ويـشكلون       االعداء الذين قبل  

خطراً للمجتمع وامنه قد يكون واجباً ومنطقياً وطبيعياً لكن         
ه كـان   يف حني ان  هم مجيعاً   ح قد اطلق سرا   )ع(االمام علي 

يعرف حق املعرفة بأهنم سوف يستمرون بالعداوة وينتهزون        
الفرصة املناسبة للحرب والعنف ضد االمام فهؤالء بعد مـا          

 االمام ليطلبوا منه    ی ال وا برفقة عدِد آخر     احهم جاء لق سر طا
 عنهم االمـام مث ارادوا ان       یف فساحمهم و ع   و والعف السماح

تموين عاخري فرفض االمام وقال هلم انكم قد باي       يبايعوه مرةً   
 بيعته  ثم من ينك  تم بيعتكم واالن اعلم ان بينك     ثَسابقاً ونك 

 و  ٣٣٩، ص ٧ و   ٥٥، ص ٧٣، كـالم    ١ [اذا بايع جمـدداً   
  .]٢٠٠، ص١٧

 اية حال فهؤالء اخذوا حريتـهم جمـدداً ومارسـوا           یعل
 معاوية وحـاربوا    ی انضموا ال  ةرينشاطاهتم ثانياً وبعد فترة قص    

  .االمام ثانياً
فكانوا . ن وهم اخلوارج  والفريق االخر اعداء االمام الواقعي    و

هؤالء فريقاً متشدداً ومفرطاً يف الدين وكانوا يـدافعون عـن           
اجـل    بسهولة من  يفدون انفسهم  املوت وكانوا    یحتآرائهم  
ل هذا الفريق بعـد     تشكّ. م وآرائهم اليت ينتمون اليها    هعقائد

ن ام ا حرب صفني وقبول االمام احلكمية فهؤالء طلبوا من االم        
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 اكرب عليخاين يـعل

 ٦١

كم هللا فقط وينقض العهد     كمية ألن احلُ  بسبب قبوله احل  يتوب  
  . ثانياًي كان بينه وبني معاوية وحياربهالذ

ان اخلوارج كانوا فريقاً يتابع العنف والتشدد املذهيب او         مع  
قد وقفوا بوجه االمام لكنهم كـانوا       وعن الدين   ع  افالديين للد 

ب ان نعترف بـان     بية وجي  اجلهل والعص  ی عل یتياراً فكرياً ابتن  
ظيفة وكانوا يدافعون بكل اخالص وجد عن       نافكارهم كانت   

فهـؤال  . ن احنراف الدينهدفهم وهو احياء دين اهللا واملمانعة م  
وية او مال بل كانوا يضعون      ياية مطامع دن  يف البداية   مل يتابعوا   

حياهتم يف طبقٍ من االخالص ويقدموهنا دفاعاً عن االسالم لكن          
مشكلتهم االساسية هي اهنم كانوا يتـصورون ان افكـارهم          

 من اجلهل والعصبية هي افكار وآراء صحيحة والطريق         ةاملنبعث
ن يح لذا كانوا يـصرو    حنه هو طريق الصواب والص    الذي خيطو 

 یدفهذه العقائد واالفكار ل   . ة الطريق  هذه االفكار وهذه   یعل
يها من تلقـاء    لاا  ول الهنم وص  )ع(اخلوارج كان حيترمها االمام   

هلذا مل يطردهم االمام    . انفسهم وكانوا يؤمنون هبا كل االميان     
 ان يبني هلـم     یكان االمام يسع  من اجملتمع االسالمي ومع هذا      

 اية حـال    ی اخطائهم وافكارهم الغري صحيحة لكن عل      یمد
  .اًكان االمام حيترم عقائدهم بكوهنم بشر

ية ألهنم اعلنوا اذا االمام مل      دافكانوا هم اعداء االمام من الب     
 ومل  ةه من احلكمية ومل ينقض عهده وميثاقه مع معاوي        تبويعلن ت 

ع االمام تصبح واجبة    حياربه فان دمه مهدور ومباح واحلرب م      
ـ    یالء هم الذين اصروا عل    ولكن ه . عليهم  ی احلكمية وادوا ال

 اية  ی مل يقبل عل   )ع( وان االمام علي   يةالعهد وامليثاق مع معاو   
 العليا و املواجهة مع البالطـل        ولو من اجل املصلحة    یحال حت 

 العاصمة عـاد    یوعندما عاد االمام ال   . ان ينقض عهداً وميثاقاً   
 )ع( الكوفة واعلنوا خمالفتهم جهاداً مع االمام      یيضاً ال اخلوارج ا 

ــوا[ ص  ، ص٤، ج٥ و ٢٨٣-٢٦٥ص ، ص٢، ج١٤: راجع
-١٦٩ص  ، ص ١٩ و   ١٨٩-١٨٦ص  ، ص ١٨ و   ٥٣-٧٠
  :و من االعمال اليت قاموا هبا هي] ١٧٨
ـ        ها -١  یانة االمام املعصوم واحلاكم والقائد جهـاراً عل

  رؤوس األشهاد

 )ع(اجلمعة لالمام عليصالة  اثارة العرقلة يف -٢
ارة االضطرابات و تعرقل االجواء عنـد خطابـات         اث -٣

 )ع(مام عليالا
 فـضل سون اعظم رجلٍ بعد النيب الكرمي و أ       يكانوا يق  -٤

 ة بكل حقد وكراهةيشخصية عرفها التاريخ مع معاو
  والغري مقبولةةمومستبني و ترويج عقائدهم امل -٥
 وآراء االمـام    كانوا يبلغون ضد سياسات وبـرامج      -٦

 وخططه واعتقاداته
ويف النهاية اخذوا باثارة عدم االمان وقتـل النـاس           -٧
 برياءاال

ـ   هذه االعمال حبريـة    كان اخلوارج يقومون بكل    ة  كامل
 ومانع وماكان االمام يعارضهم او ميـنعهم        ودون اية معارضة  

يهم حقوقهم ورواتبهم من بيت املال بنفـسه     طمنها بل كان يع   
ـ  احلريات السياسية واالجتماعية  عون بكل   وكانوا يتمت  ائر س ك
  .املواطنني

وردة الفعل الوحيدة اليت كان االمام يقوم هبا مع اخلوارج           
 يـبني هلـم     ی املناظرة واملباحثة حت   یهي انه كان يدعوهم ال    

 من خـالل القـرآن      يحةوللناس افكارهم وآرائهم الغري صح    
ـ دلة الع والسنة النبوية الشريفة والدالئل واال     ، ٥، ج ١٢[ ةقلي

ومــا كــان ] ١٨٥-١٨٩ص ، ص١٨ و ٢١٣-٢١١ص  ص
 قدراتـه   یاالمام ضعيف القدرة امام اخلوارج بل كان يف اعل        

ـ         ميحـوا   یاحلربية وكان يستطيع باشارٍة واحدة الصحابه حت
اخلوارج من ساحة الوجود ومع ان البالد كانت متـُر بازمـة            

قابلة مـع   سياسية لكنه ما كان يقبل ويرجح هذه الطرق يف امل         
اءوا باحـد   هم االنسانية ويف يوم ج    نتعداء وكان حيترم مكا   اال

سبَّ االمام فقالوا يا علي هـذا        االمام وكان قد     یاخلوارج ال 
ام انتم ايضاً سبوه او االفـضل ان         فرّد االم  ،كاخلارجي قد سبَّ  

تيال فاجاب االمام مادام    دك باملوت واالغ  تعفوا عنه فقالوا يهد   
فهذه التصرفات من جانـب     . هعاقبنستطيع ان   مل يقم بعمل الن   

 اساس التفكر واالعتقـاد     یاالمام مع اخلوارج كانت تدور عل     
ستطيع ان تعاقـب     اطار تفكراته اليت تقول بان الت      ويفبالعدالة  
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 )ع(العدالة واحلرية يف الفكر السياسي لالمام علي

 ٦٢

ألهنا خـالف العدالـة     . االخرين بناًء علي الظن واحلدسيات    
 علي   من االمام  یوخالف امليثاق الذي اخذه اهللا سبحانه وتعال      

مث امـر   . وحيكم بني الناس بالعـدل     ةان اليتعدي حدود العدال   
االمام بأن اخلوارج هلم ثالث حقوق علينا االول ان يـدخلوا           

ثانياً عندما يشار   . هللااملساجد القامة الصالة والفرائض وطاعة      
كوننا يف حرب االعداد فلهم حق من الغنائم ثالثاً مـاداموا مل            

، ١٢ [ احلرب ضدنا فـال حنـارهبم      وايدخلوا احلرب ومل يبدء   
  .]٣٢١، ص٢٠ و ٢١٣، ص٥ج

جرائات من قبل اخلوارج ومالحظة االمـام       كل هذه اال  
 كانـت حتـصل يف      ةعسياسية الوسي الاحلرية  ب هم متتع اياهم

 للبالد وكانت البالد متر يف ازمـة سياسـية          ةظروف خاص 
 كنمهلكني اخرياً ومل ت   د قد خرجت من حربني      كانت البال و

 االمام ويف بعض الواليات كان       باكملها حتت سيطرة   البالد
نوا  من قبل بعض اصحابه ووالته وكـا       ةاالمام يواجه اخليان  

ـ    انواعهم املختلفة  یاالعداء عل   املناسـبة   ة يترصدون الفرص
نه ملـاذا   ا و )ع(لكي يضربوا اهليكل السياسي اجلديد لالمام     

فهـذا   هءِِكان االمام يعطي كل هذه احلريات ملخالفيه واعدا       
 ومطولـة لكـن باالجيـاز       ة حبث ودراسة وسيع   یحيتاج ال 

نستطيع ان نقول ان االمام كان يعترف باحلرية الـسياسية          
. العدالة واحقاق حقوق اآلخرين     تكون يف اطار   ريةوهذه احل 

 هي ان االشخاص الذين كـانوا يهينـون         یوالنكته االخر 
ة كانوا  حراراً ايضاً فهؤالء بكل بساط    ابون االمام كانوا    سوي

يهينون احلاكم االجتماعي وكان االمام اليهتم بذلك ففـي         
يغضبون مـن   وبعض االحيان كان اصحاب االمام يغيضون       

لكن االمـام يعتـرض ويقـول       واالمر ويريدون قتلهم    ا  هذ
، ٢١: راجع [ السبب التكون اال السب والعفو افضل      ةمعاقب
ــة٤٠٥، ص٢ج و ٣٢١، ص٢٠ و ٤٣٧، ص٤٢٠ وحكم
  .]٢١، ص١٧  و٤٤٤، ص٢، ج٨

 لالمام كانت تـدور يف      ة السياسية  اية حال ان السري    یعل
ق هبذين االصلني فهمـا     ثقالب اصلني اساسيني وكان االمام ي     

  .حمالً للبحث والدراسة

االصل االول هو املداراة مع األعداء الن املـداراة يف رأي           
 وكـان يعتقـد   ]٥٢، ص ٤، ج ٢[كمة  االمام هي جوهرة احل   

واملداراة مع االعداء نوع من انواع الغلبة علية        االمام ان العفو    
و امـا   ] ٤٣٩، ص ٣ و ج  ١٦، ص ٤، ج ٢[. والفوز امامـه  

مام وهو املنبعث من عدله وعدالتـه فهـو         عنداال الثاينصل  اال
، ٢٢٤، حكمـة ١[» يءووبالسرية العادلة ُيقهـر املنـا   ... «
 فالتزام االمام بالعدالة كـان ايل       ]٤٣٩، ص ٣، ج ٢ و ٣٩٨ص

ي الكاتـب   أوبـر . يد االمام ان يغلب اعداه هبا     حد حيث ير  
 االمام ليست الغلبة الظاهريـة بطريـق        عند العدو   یالغلبة عل 

الف دالة هي نظام منسجم ومتكامل وخي     العنف والقدرة ألن الع   
ذاتياً العنف واعمال الزور ويرتبط ويتعلق مبعارف االشـخاص         

  . علي حتققهةوإرادهتم املبني
قول ان اعداء النظام    ام هذا جيب ان ن    وبالنسبة العتقاد االم  

ـ الفريق الذي يعمل حسب العد    اعداء  السياسي او    ة هـم يف    ل
يسوا اعداء هذا الفريق وهـذا النظـام        ل و ةاالصل اعداء العدال  

والناس يف اجملتمع عندما يشاهدون هذه االعمال سوف مييلون         
 جانب العدل ويصبح النظام وحيدًآ ودون مناصـر ودون          یال
ه املراتب والتسلسالت حتدث وحتـصل يف جمتمـع       ي وهذ محا

ـ    .  العقالنية یمعقول ومبين عل    اصـول   یالن العدالة مبينة عل
 اوالً معرفة هذه االصـول جيـب ان         . ومعروفة ةواسس معلوم 

 الناس ان   یثانياً وبعد املعرفة جيب عل    . صل بتأمل وتفكر ذايت   حت
  .  للتضحية من اجلهاا هبا ويستعدوامييلوا اليها ويرغبو

بـسبب  فهذا إّما    ة خيالف العدال  شيءفاذا حصل يف جمتمع     
رفة العدالة او بسبب ان الناس طمعاً الهوائهم ورغباهتم         عدم مع 
 سائر االمور ويتركوهنا فتحدث     ی اليقدمون العدالة عل   النفسيه

  .اعمال خمالفة للعدالة
 حيـث رجحـوا     )ع( الناس يف زمن االمام علي     كما كان 

 هي  ال العدالة لة ففي جمتمع كهذا التز    العدا یمالً عل وخّيروا جَ 
 املخالفني واالعداء واجلانب الـذي      یالطريق الوحيد للغلبة عل   

بالعدالة يف الواقع هو الفائز لكن بشرط واحد وهـو ان            يلتزم
جتـاه   يستخدم العنف ال السالح و  یيده عل  اجلانب االخر الميد  
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 اكرب عليخاين يـعل

 ٦٣

ـ  فعندها سوف ُيفلـق ر    املنافس ان مل يكن هكذا        ةأس العدال
 مستوي آخر ففي هذا املـستوي اليـصبح         یوتنتقل االمور ال  

مكاناً ومتسعاً الصول وقواعد العدالة ويأخذ التطميع والتهديد        
 يبتعـد صـاحبوا     يف هذه احلالة  . ةوالعنف مكان مبادي العدال   

تتماشـي  ال الواحد بعد االخر ألن هذه االمور التوافق و      ةالعدال
  خسارة یفاذا يوجد احتمال عل   . هبا مع االصول اليت يعتقدون   

اجلانب الذي يراعي العدالة جيب ان يستمر هذا اجلانب بالعدل          
مل بالعدالة هوا   عألن اخلسارة والفوز ختتص باملسائل الثانوية وال      

 ومنـها   ء سائر االشـيا   یح عل رّجاصل اصيل وركن ركني ويُ    
  .السلطة واحلكومة

  
   حرية االعداء و املخالفنيتكلفة -٤
اً حلرية اعداءها وخمالفيها مثناً غالي )ع(عليت حكومة االمام    دفع

احلكومة اليت قد نشئت جديداً وكانت يافعة وجديـدة وقـد           
فحرية االعداء لن   . احاطت هبا االعداء واملعاندين يف كل مكان      

 هلا الضعف اليوم بعـد      تائدة حلكومة االمام بل سبب    فمر اّي   تث
ثمر اّي  تلعداوة واملخالفة ال  اآلخر وكان هذا طبيعي جداً الن ا      

ـ         ئفا  النظـام   یدة ونتيجة فهذه احلرية اثرت من جـانبني عل
  .ومحلتهم اضرار كثرية )ع(السياسي وشخصية االمام علي

معاند خيطـو عكـس الـربامج       وفاالّول ان كل خمالف     
واالهداف اليت ترمسها احلكومة ويسعي للتبليغ ضد هذه الربامج         

 االنتقـادات ويقـنعهم     لي هذه يب ع فهنا احلاكم جيب ان جي    
بالدالئل والرباهني واملنطق ومينع النـاس مـن قبـول هـذه            

. عمل كل هذه االعمال ويقوم هبـا متامـاً        ياالنتقادات فاالمام   
 فلهموايضاً ان هؤالء املخالفني ككوهنم بشر وكوهنم مواطنني         

 احلاكم ان يليب هـذه املطالـب        یبعض احلقوق واملطالب فعل   
ام كان  ان االم :  الثاين .وز القصور والتساهل هبا   واحلقوق وال جي  

يواجه اعداء وخمالفني ُجهالء واليعرفون العقل واملنطق الن يف         
اعـداء  وحاً فكرياً واملخالفون    تبعض االحيان يكون اجملتمع متف    

احلكومة لديهم الشعور والفهم السياسي العايلٍ فهنا الحتـدث         
يكون العدو عـدواً     حتدث عندما    الكارثةمشاكل كثرية ولكن    

 )ع(كان االمام علي  فاليدبر واليعقل ومتعصب واليفهم املنطق      
حيكم جمتمع من النوع الثاين واعداءه من النوع الذي اليفهـم           

االمر فالتعامل مع هذا النوع الجيدي نفعـاً         واليفكر واليتدبر 
 واالعتراف حبقوق املخالفني واالعداء يف      االحترامالن التكرمي و  

 )ع(لكن االمام علـي   . ثريأ من اجملتمع ليس له اّي ت      هذا النوع 
كان يفكر بطريقة اهلية وانسانية واخالقية وهي الطريقه اخلاصة         

 یة هلذا عندما مل حيصل عل     لالمام حيث كانت يف اطار العدا     با
انكم التعرفون  : نتيجة من كل هذه الطُرق خاطب الناس قائالً       

يقة الوحيدة للحصول   منطق االصالح والتتغريون باملنطق فالطر    
 ين مل  هو لسان السيف والزور لكن اعلمـوا ا        كم اصالح یعل

 و  ٥٣، ص ٦٩، كـالم  ١ [اد من اجل اصالحكم   سارتكب الف 
  .]٢٨١و٢٧٢ص ، ص٧

هذا يعين ان االمام كان يعتقد بان استخدام العنف من قبل           
عقالً و فهو فساد     لو كان ال حقاق احلق والعدالة      یتام ح احلكّ

ول بان نريد ان نستعمل الفساد من اجل العدالة         قبيح وغري مقب  
ويف النهاية تقبِّل االمام تضعيف وتضّيع احلكومة ايضاً وعمـل          

ة لكن رفض ان يستعمل لسان      ل يف طرق العدا   هبقصاري جهد 
 یياء عل بالسيف معهم ومل حيّد من حريتهم ومل جيرب هؤال االغ         

ـ        یعل.  طريق العدالة  اان يسلكو  ة  اية حـال أن قـضية حري
ـ    حلااء ليست لص  املخالفني واالعد  . ام احلكومة والتروق للحكّ

تهم السياسية توجد   يففي القياس بني وجود املخالفني وبني حر      
ه الكفايـة للحكومـة    ان احلاكم ليس في    یثالث حاالت االول  

 ليست يف حملها ويظلم الناس واالبريـاء        ه واعمال هفتكون قرارات 
يقبل حرية املخالفني الهنا    ففي هذه احلالة احلاكم ال يتحمل وال      

 مباشرةً واحلالة الثانيـة ان يكـون        تهتعارض حكومته وسلط  
زم وعقالنية فتكـون    حب ويدير االمور    حذقاًاحلاكم ذا كفائة و   

 احسن وجه ويكون طريقه هو طريـق        یقراراته وسياساُته عل  
فهذا النـوع   .  هكذا )ع(احلق كما كانت حكومة االمام علي     

يرقب خمالفة االعداء واملخـالفني الهنـا        حق اذا مل     یيكون عل 
 ادارة االمور السياسية وبرامج تطـور وتكامـل         كةتعرقل حر 
 هذا احلاكم بسبب تعرقل احلركـة       اخفيو  ا ذا اظهر ااجملتمع ف 
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 )ع(العدالة واحلرية يف الفكر السياسي لالمام علي

 ٦٤

عدم رغبته للمخالفني فهذا امٌر طبيعي جداً لكن ماذا يفعل هذا           
ارة احلاكم مع واقع اجملتمع السياسي اي تدبري الواقعيـات واد         

االمور اخلارجية ووجود املخالف والعدو يف اجملتمع امٌر ال مفرَّ          
وانسانية املخالف وكونه بشراً ايضاً امٌر بديهي ومتتع كـل          منه  

 ايضاً امـر عقلـي      حبقوقه االبتدائية واحلقوق السياسية   انسان  
ن اهم اهداف االسالم احقاق حقـوق االنـسان         مومقبول و 

خلقة املخالفني ورزقهم ايضاً    . يكرمي حرمة االنسان االسالم   تو
ية ايضاً هو هدايـة     ليس بيد احلاكم و هدف احلكومة االسالم      

هم واملخالفون هم قسٌم وجزٌء من هذا اجملتمع هلذا         الناس وتعالي 
تدعي العدل وجعلت    عدم االعتناء حبقوق املخالفني يف حكومةٍ     

كرامة  وال نسانمنه حموراً العماهلا يعين عدم االعتناء حبقوق اال       
االنسانية وواقع اجملتمع وحقوق جزء من الناس و الشعب الذي          

ل فكـل هـذه   ب املـستق یيدعي هدايتهم وتعاليهم وقيادهتم ال    
فالقضية ليست نوعية املخـالف     . الف العدالة العوليه  ختاملسائل  

 حق ام ال بل هي انسانية املخالف وكونه بـشراً           یوهل هو عل  
 مجيـع احلقـوق االنـسانية       خلقه اهللا واعطاه حق احلياة فله     

فاذا كانت احلكومة االسالميه تـدعي هدايـة        . ةواالجتماعي
 ة جيب ان تراعي احلقوق االنـساني      یاالنسان ففي املرحلة االول   
زم هبا وترعاها ويف املرحلة الثانية ان       تواملواطنية وتعترف هبا وتل   

تتحادث معهم باملنطق واالستدالل ألن اهم شيء يف هدايـة          
 هو معرفتهم واهم شيء يف تكامل وتعايل اجملتمع هـو         االفراد  

ارادة االفراد يف اجملتمع فأفراد اجملتمع ان مل يتعرفوا ويعرفوا وان           
ـ             یمل يطلبوا الميكن هدايتهم وان مل يطلبوا العدل ويـسعوا ال

فاملعرفـة واالرادة لتكامـل     . حتققه اليستطيعون الوصول اليه   
ن االمور اليت نستطيع احلصول  يف اجملتمع ليست م  ةوتعايل العدال 

  .عنف واحلد من احلريات وما شابه ذلكلعليها با
 كرْت هلذه االسباب اليت ذُ    )ع(ومن احملتمل ان االمام علي    

 واالجتماعيـة   ةكان حيترم اعداءه والحيد من حرياهتم السياسي      
فاذا كان الناس يف جمتمـع كهـذا        . وال حيرمهم من حقوقهم   

كافيه ففي قبال حكومة وحاكم كاالمام      لديهم الفهم واملعرفة ال   
 املضي قُـدماً يف     یعلي الخيالفون ويعترضون بل يساعدونه عل     

هداف املطلوبة فنحن ال نشاهد يف اعداء االمام علـي          حتقيق اال 
فاعداء االمام اما كانوا    . معرفة واميان ذا  وخمالفيه شخصاً واحداً    

ه ولكنـهم   من االفراد واالشخاص الذين يعرفون االمام واهداف      
 ومتـأثرين   ة والدنيوي يف طلب املنافع واملصاحل السياسية    كانوا  

داً مؤمنني وبنيات   بالتعصبات والعصبيات القبلية و اما كانوا افرا      
 معرفة عن االمـام وافكـاره       ية لكنهم دون ا   خالصة وحقيقية 

ة وبعـصبياهتم    املسائل السياسية واالجتماعي   ی ينظرون ال  وافكان
لكـن االمـام احتـرم      . املمزوج باحلماقة ر  صر النظ الدينية وق 

 واملخالفة معـه الن اصـول       ة السياسي ةالفريقني منهم يف احلري   
ـ     )ع( تقتضي كما فعل االمام    ةالعدال  ة واما بالنسبة للحالة الثالث

من احلاالت املذكورة خبصوص القياس بني املخالفني واحلكومة        
ـ           ق هي احلكومة واحلكام الذين يكون مسريهم هو مـسري احل

ـ      نواهدافهم هي هداية اجملتمع والت      ةميـة والتطـور ويف النهاي
حلكومات كهذه يكـون    . السعادة والتكامل والتعايل لالنسان   

ـ . العدو واملخالف نعمة اهلية و امٌر ضروري للموفقية        ام واحلكّ
م بشراً ال يكونون    هن كو ةن يف هذا النوع من احلكوم     واملسئولو

  حيث وسـعة احلكومـة     ومنخطاء  بعيدين ومعصومني من اال   
يعون ان يـسيطروا كـل      وابعادها االجتماعية الغامضة اليستط   

ـ   یعل السيطرة ـ افظوا حركة الربامج احلكومية لكـي حي  ی عل
م داخـل هـذا     هم يف بعض املخاطر وكوهن    االبتعاد من تورطت  

 فينظرون اليها من هذا البعد وهذا اجلانب        االطار وهذه املنظومة  
 فهنـا  یا من جوانب وابعاد اخـر   وعقالً اليستطيعون دراسته  

 من  ةموع هذه اجمل  یيكون املخالفون رمحة اهلية الهنم ينظرون ال      
خارجها ويشاهدون ما ال يـشاهدونه احلكـام واملـسئولون          
فيضعون ايديهم علي النقاط احلساسة وهذه الفرصـة تتـاح          
للحاكم كي يعرف نقاط ضعف حكومته واخطائـه ويقـوم          

 العدل هو وضع الشي     یذا كان معن  اف.  لرفعها وازالتها  یويسع
 جيب ان نعلم ان حرية املخالفني       ه وايصال احلق لصاحب   هموضع
عدم وصول احلقـوق    تبّين   الظلم و   تبّين یتساعد عل عداء  واال

 يعلم احلاكم واملسئول بنقاط الـضعف والظلـم         یلذويها حت 
ل ئا أن يستدل بـدال احلاكم فام  ويتهمونه بفعلها فهنا يأيت دور    
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 اكرب عليخاين يـعل

 ٦٥

فافية الالزمة ويقنع الناس بالقضية واما ان       شلا سئلةويعطي امل 
يغري طريقته وجيدد النظر يف القرارات والسياسات املـسئول         

هلذا نقول ان   .  العدالة الشاملة والكاملة   ی يصل ال  یعنها حت 
سبب االسـتمرار واملداومـة يف      يوجود املخالفني واالعداء    

خالفة اليت  فوجود الفرق امل  .  السياسية نظمةاحلكومات و اال  
ل فريق منهم يدير     هلدٍف وغاية كبرية واحدة ويأيت ك      یتسع

يـسبب التطـّور    مامها آلونة وفترة فهذا     االمور ويأخذ بز  
 الن الفريق اآلخر يأخذ باالنتقادات للفريق املقابـل         والرقي
 .ستمر االمور ويتطور اجملتمع وتإخذ العدالة جمراها       ت وهكذا

دي نفعاً ايضاً ال نـستطيع ان     واذا كان وجود املخالفني الجي    
 تستحق كرامتهم االنسانيه الذاتيه التكرمي      تجاهلهم كبشريٍ ن
د من حريتهم الن هذا     م حقوقهم االنسانية واملواطنية وحن    هلو

 )ع(فكانت شخـصية االمـام علـي    . العمل خيالف العدالة  
د حكومة وحاكم    هبذه امليزات اخلاصة والجن    ی حتظ وحكومته

 هذه اخلـصائص مبـستواها      یمع عل يستطيع ان حيصل وجي   
 شخص هبـذا    ی والتاريخ البشري ايضا لن يعرفنا عل      .العايل

ومن جانب آخر وبسبب تطور ومنـو اجلوامـع         . ستويملا
البشرية فاالنسان اليوم اكثر معرفة وبصرية من االنـسان يف          

 واملخالفون اكثر عقالنية وعلمـاً مـن        )ع(زمن االمام علي  
ـ  یة اخر املخالفني آنذاك وبعبار   ا هـذ ام واملـدراء يف     احلكّ
 واملعرفـة و ادارة     ة التفكري والنظر  یالعصر من حيث مستو   

 حبيث ال   )ع(اقل بكثري من مستوي االمام علي     ... االعمال و   
 علماً وفهمـاً    يس بينهم والناس واملخالفون اكثر    قنستطيع ان ن  

خالفون يف هذه   املهلذا جيب ان يكون     . خمالفني االمام وقتها  من  
  .)ع(كومات اكثر حريةً من خمالفني االمام علياحل

  
  حدود احلرية -٥

 هي حدود احلريـة للمخـالفني يف سياسـة          یالقضية االخر 
 اين حدود احلرية وماهو املعيار الذي تـستطيع ان           )ع(االمام

 وفقاً  هيبدو ان .  يف احلد من حريات املخالفني     ةتستعمله احلكوم 

رات  ان هنا لك ثالث مؤش      علي ية لالمام ل والعم ةسرية العلمي لل
صليه للحد من احلريات السياسية للمخـالفني فهـذه    ا ومعايري

  :املؤثرات تبني لنا حدود احلرية فهي

  
   االمن١-٥

ر االول و االهم للحد من حريات املخالفني هو االمن ففـي            املؤش
 يلعب االمن الدور الرئيس لوظائف اي       )ع(افكار وسياسات االمام  

 .]٣٩، ص ٤٠، كـالم  ١[ونزعة كانت   حكومة من اي مذهب     
يقومون باعمال عنف واثارة عـدم      املخالفون  فربأي االمام اذا كان     

طرق السلمية واحملادثه   لاالمن يف البالد و اليهتدوا ويتركوا اعماهلم با       
ؤدي هذا  ت تفالبد من مقاتلتهم ومنعهم من هذه االعمال ولو كان        

قـة  اوار االمين والقتـل     الن فتنة االنفالت  .  إراقة الدماء  یاحلرب ال 
ة وافجع من املقابلة     ظروف عدم الثبات تكون اعظم كارث      الدماء يف 

 یللمخالفني وتقتضي العدالة ان يعاقب القائمني بالعنف والقتلة حت        
ـ   . يسود اجملتمع االمن واالستقرار     يف آراء   ينفتعاريف االنفالت االم

ويعلـن  االمام واضحة وصرحية وهي ان يستخدم املخالف السالح         
فسرية االمام  . احلرب رمساً واليعتين باالستدالالت واحللول السلمية     

والتهديد . ن ان االمام اليعترب التهديد باالنفالت االمين انفالتاً امنياًتبّي
ـ بالعنف واالغتيال من قبل املخالفني وانعقـاد اجللـسات ا          سريه ل

ني فكان   مالكاً للحد من حريات املخالف     املعارضة احلكومة اليعتربه  
مية واحلد من احلرية نوعاً      و اجملازات قبل اجلر    ة يعترب املعاقب  )ع(االمام
ظلم وخالفاً للحرية هلذا كان يضمن ويؤدي هلـم حريتـهم           من ال 

 واملعيار الوحيد برأي االمـام      ة واالجتماعية ومجيع حقوقهم السياسي  
ة النه كان يعتقد ان اجلرمي    . هو تطبيق مظاهر العنف ضد امن اجملتمع      

حقق و قبل ذلك النستطيع ان      جيب ان حتدث يف العامل اخلارجي وتت      
] ٧- ١٦٦ص  ، ص ٧ و   ٣٧٢ و   ٣٣٥ص  ، ص ١٥[ صاحبها   نعاقب

  . والعدالةءاا العمل اليوم مقبول يف نطاق القضولو كان هذ
لكـن  . عمل به يف نطاق السياسة ايـضاً يلكن االمام كان  

ـ    االمام عندما اختذ االعداء العنف وقتل األ       ینر لة يبريـاء وس
  .حرياهتم وحارهبم ايضاً الهدافهم حّد من

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
34

26
9.

14
26

.1
2.

4.
1.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            11 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1426.12.4.1.7
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-594-fa.html


 )ع(العدالة واحلرية يف الفكر السياسي لالمام علي

 ٦٦

   احلدود االهلية٢-٥
 اقامة احلدود االهلية ومن اهـم       یيترتب قوام وثبات اجملتمع عل    

، ١[اهداف الدين االسالمي هو اقامة احلدود االهلية يف اجملتمع          
ــره ال/ ١٢٩، ص١٣١كــالم  / ٢٣٠، ٢٢٩، ١٨٧): ٢(بق

./ ٤): ٥٨(ادله  اجمل./ ١١٢و٩٧ ):٩(توبه  ال./ ١٣): ٤(نساء  ال
ـ    ةفقيه السالم ] ١): ٦٥(طالق  ال ذا مل  إ والسعادة للمجتمع ف
نستطيع ان نـسميه جمتمـع      ن يف جمتمع ما احلدود االهلية ال      تك

 اختيـار   اسالمي اذ يف اقامة احلدود االهلية لـيس هنـاك ايّ          
 من االنبياء واملعـصومني     وا لو كان  یوتفويض لالشخاص حت  

متها دون تأين فاحلدود االهلية حيب اقامتها يف اجملتمع         افعليهم اق 
وجيب اقامتـها حتـت اي       . التتعرض للخطر  یاالسالمي حت 

ظروف كانت وال يستطيع اي حاكم عدم اقامتها واالمتنـاع          
، ١٠٥، كالم ١[نها الجل مصاحل خاصة     عغض النظر   منها او ي  

ــالم٩٨ص ، ٢٢./٢٣٩، ص٢٠٥ ١٢٩، ص١٣١ و كــ
من احلدود االهلية هي احلدود املشخـصة       فاملقصود   .]٢٨١ص

فاحلدود باملعين  . سائر افراد اجملتمع االسالمي   وحلرية املخالفني   
هبـا  التخصصي والقانوين هي اليت صّرح هبا القرآن وسـارت          

-٢٢٨): ٢(بقـره   ال / ١٧٩، ص ٧[ النبويـة    ة والسنة السري
ــساء ال. / ٢٣٠ ــه اجمل./ ١٠-١٦): ٤(ن . ]٣-٤): ٥٨(ادل

 حريـة   هّم معيار لتعيني حـدود    أهو  ري ان القرآن    بعبارة اخ 
 ت وُصّرح بّينت النه اي القرآن به      املخالفني يف جمتمع اسالمي   

.  لالسـالم  ةاحلدود االهلية وكذلك االصول واملباين املـسلّم      
، ١[ كان يعتقد بان القران هو بستان العـدل          )ع(مام علي االف

، ٦، ج ٢[ويـتكلم بطريقـة العـدل       ] ٢٣٤، ص ١٩٨كالم
يـد  عـيني وحتد  ت معايري    فيه دجنهلذا من الطبيعي ان     ] ٢٠٧ص

  .ر لقياس العدالةحدود احلرية وهو يكون املؤش
اما بشأن اجلاليات الدينية اليت تعيش يف اجملتمع االسـالمي          

االسالمي فتطبق حدودهم اليت     وال تعتقد هبذه احلدود مبفهومها    
-٢٣٠ص  ، ص ١، ج ١٥./ ٤١٥، ص ١٨، ج ٢٣[يعترفون هبا   

واما يف نطاق السياسة واالجتماع فعلـيهم االلتـزام         ] ٢٣١
  .دود اليت حتكم اجملتمعحلبا

  و مبادءه اصول االسالم ٣-٥
الثة حلرية املخالفني اليت تستخرج من سرية االمـام         احلدود الث 

لية هي اصول االسالم ومباديه وهذا يعين ان        م والع  العلمية يعل
 تعارض وختـالف  حرية املخالفني وسائر االشخاص جيب ان ال      

االصول االسالمية واملقصود من اصول االسالم هي االصـول         
يف االمامـة يف    ضنثة التوحيد والنبوة واملعاد ونستطيع ان       الثال

 االسالم هي االحكـام     ءيصود من مباد  مذهب االمامية واملق  
وضروريات الدين اليت ُصرِّح هبا يف القرآن و الـسنة النبويـة            

ء يمبـاد  و لكل جمتمع اصـول   . هوتشمل حالل الدين وحرام   
كومـة  احلحاد الناس وعادة التقبل     آمعترف هبا من قبل مجيع      

 والتبليغ ضد هذه االصول ال سيما اذ كان فيها شـيٌء            ةالدعاي
النيب االكرم اخرج الناس من شفا حفرة االحنطاط        . من التخلف 

 ی عل ياًفكان مثن هذا العمل غال    . بدة االصنام  الناس من عَ   یوجنّ
 وصعوبة فاذا فرضنا ان يوجد بعض       ءبطيب  متَّول الكرمي و  الرس

 عبادة االصـنام    یين يريدون وحياولون دعوة الناس ال     ذالناس ال 
 يعطيهم هـذه    )ع(كان االمام علي  ما  أي الكاتب   ربوالشرك ف 
ء ير املباد ئوسا.  سوائاً كانوا من املخالفني او املوافقني له       احلرية

 والسنة النبوية هلـا جـذوٌر يف        االسالمية اليت صّرح هبا القرآن    
 اجملتمع البشري وضماناً    لصاحلاملعارف االهلية والوحي وتكون     
  .لسعادهتم وتكاملهم وتعاليهم

 اية حـال    یعل.  االنسان فهم هذه القضية    یب ا واان شاء   
يف اطار   هي   ة السياسي )ع(اعتقد انا الكاتب ان آراء االمام علي      

ق اليوجـد اي    عدالة واحل  اليت تدور وتتمحور حول ال     ةالسياس
هذا االطار والتعـرض الصـول     عن  طي  مكاٍن للحرية يف التخ   

وال يعطي  . ا القرآن والسنة النبوية   هباالسالم ومبادئه اليت صرح     
، ١: راجـع [ هذه احلريه الي شخص كـان        )ع(االمام علي 

، ٢١٦كالم  ./ ١٧٩، ص ١٧٣كالم  ./ ١٢٤، ص ١٢٦كالم
ــالم ٢٥٠ص -٤٥٩ص  ، ص٣، ج٥./ ٢٥٩، ص٢٢٤، ك
./ ٧-٢٤٦ص  ، ص ١٣./ ٨-١٩٧ص  ، ص ٣، ج ٦./ ٤٦١
، ٢، ج ١٥./ ٢٤٧ ، ص ١ج./ ٧٠-٢٦٩ص    ، ص ١، ج ١٤
ـ        ] ٦٥٧ص  وال  ةويف الواقع حدود احلرية تنتهي يف هذه النقط
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 اكرب عليخاين يـعل

 ٦٧

شك ان هذه القضية عقلية وال تسمح اي حكومة ان تتعرض            
 يف احلد من     جمتمعها للخطر والنكته االساسية    ءيمبادواصول  

 تتعارض مع اصول االسالم ومبادئه هي صـراحة         احلريات اليت 
وهذا يعـين اذ    . هذه احلريات يف تعارضها مع االسالم واصوله      

 تعارض مع االصول االسالمية والبعض يقولون باهنا        ككان هنا 
تعارض والبعض االخر يرفض هذا االحتمال فال نـستطيع ان          
حندَّ من احلريات هبذه الفروض واحلدسيات بل املعيـار هـو           

لتشخيص من قبل اخلرباء واصحاب النظر الصائب يف اجملتمـع        ا
االصول والقيم االسالمية واحلرام واحلالل ظـاهرة       فاالسالمي  

ال حنصل  لعلنا  وواضحة وال يوجد اختالف فيها بني املسلمني و       
ـ   ال مسلم   ة خرب ي مسلم او ذ   یعل  االصـول   یمييز التعرض عل

خنرج مـن اطـار      ال ی هلذا جيب ان حنتاط كثرياً حت      .االسالمية
 االصول  یّد من احلريات قبل التأكد من االعتداء عل       حنالعدالة و 
ء االسالمية و اذا كانوا اصحاب اخلـربة و املعرفـة           يواملباد

 من افراد اجملمع فيجـب ان       ةيشكلون نسبة تعادل عشرين باملئ    
   .حنترم آرائهم وافكارهم

ويف بعض االحيان يقوم املخالفون باعمال التضر اصـول         
ء االسالم مباشرة لكنها يف النهاية تكون عواقبها بضرر         يومباد
االعمال   هذهقدون ان   عت هذا وي  ونو لو اهنم ال يقبول    . االسالم
في فضرر االسالم بل لصاحله ولصاحل اهدافه السياسية        بليست  

املوارد ايضاً ال نستطيع ان حنّد من حريـاهتم         و) االوقات(هذه  
لبحـث واالسـتدالل    اطبعاً  . ايةبكوهنا تضر االسالم يف النه    

  . القناع هؤالء ضروري والزم جداً
جراءات السلمية اليت كانوا يقومون هبـا خمـالفو         فكل اال 

 او املباحث واآلراء اليت كانت تبلَّغ هي ليست لصاحل        )ع(االمام
 )ع(كان االمـام  ) كما اشرنا سابقاً  (اجملتمع االسالمي ولكن    

رياهتم فكان االمام يعلـم     ل ويصرب عليها وكان يعترف حب     يتحم
متاماً بان كالمهم واعماهلم يف النهاية تكون مضرةً باالسـالم          

اآلن وبعد مرور زمن طويل قد تبني لنا هذا املوضوع          . ومبادئه
ولكن اكثر خمالفي االمام السيما اخلوارج كانوا يعتقدون بـأن   

 االسـالم   فكارهم صحيحة وتكون حلفظ وصـيانة     اعماهلم وا 

 اي حال هذه كانت افكارهم واالمام       ی الدين عل  ومبادئ هذا 
ياهتم اليغـري افكـارهم      كان يعلم بان احلّد من حر      )ع(علي

نتـهي  رياهتم السياسية اليت كانت ت    ح مل حيد من     ونظرهتم هلذا 
 جاهـداً ان  یلكنه سع. مع االسالمي غالباً بضرر االسالم واجملت   

. ل واملنطق حثة واالستدال يغري افكارهم وآراءهم من خالل املبا     
 الـصحيحة والـصائبه     ههم من ذلك ان يعرض افكـار      واال

  .لآلخرين
  
  ظمة بني العدالة و احلريةت العالقة املن-٦

بني العدالة واحلرية   املنتظمة  قة  ي العال م واملس االخريهذا البحث   
 وآراءه وسوف يأيت معه املنحين اخلاص       )ع(يف سرية االمام علي   

كل ماجاء سابقاً يف هـذا      ليه  وسيكون امللخص والنتيجه النهائ   
. هي ان اهللا عادل ويعامل كل خملوقاته بالعدل والعدالة        . املقال

 جتري و تسري من جانب يف عـامل         یفعدالة اهللا سبحانه وتعال   
هم جـزء يف  اما هوية االنسان كيف الكون ومن جانب آخرين  

بقـاء  يـسي يف    ئعترب العامل الر  الكون، فهذا العدل التكويين ي    
ستمرار حركة العامل واالنسان هلذا يكون العدل سنة        وضمان ا 

 عند االنسان   هّزياهلية يف صناعة الكون حيث العقل وهو اهم مِ        
. يد ويعترف هبـذه القـضية     ؤ ي  - و هو اشرف املخلوقات      -
 بل يعترب وجود وتعايل     يام الكون يف اطار قوانني العدالة     يد ق ؤوي

ـ   ياً يعترب التكوين وسائر ابعاد االنسان جسمياً وروح       یهـا عل
  . متاماًةبل وعادل من قَاساس قواعد وقوانني مبنية

نظام اخللقة ـ و  ) النظام اخللقي(تمع البشري جزء من جملفا
ـ  عنصر هذه اجملموعة     یيعترب االنسان اعقل واذك    ذا فهنـاك   هل

 سياسية يف اجملتمع وهذا شيء      ة تشكيل انظم  یضرورة ملحة عل  
 ة العدالة تكون الزم   یبنية عل املكاره فهذه الضرورة    نالنستطيع ا 

 والنطاق االول هو    ی االول ةاحلوز. يف ثالث حوزات اجتماعية   
والثاين نطاق احلكومة والنظـام الـسياسي       . السياسيون النخبة 

  .والثالث نطاق وحوزة الناس واجملتمع
   االهلية اليت هي اساس العدل املـستقر يف         العدالة یفبناًء عل 

املختلفة  وعاداهتا   هعئ ان االنسان بطبا   .هوية االنسان وما الكون
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 )ع(العدالة واحلرية يف الفكر السياسي لالمام علي

 ٦٨

] ٢٨٤-٢٧٩ و   ٦٤-٥٩ص  ، ص ٢٤: راجع[ووعيه املختلف   
 یفهذه االختالفات اليت تدل عل    .  متاماً ةدخلق يف بيئات خمتلف   ق

 وهكـذا   فات يف الرأي والنظرات املختلفة    العدل ختلق االختال  
ة  االمور الفردي  اتسبب املنتجات الثمينة والربكات اليت ترتبط هب      

  من الشعر  كل املؤشرات ة يف كل االمور و    ي املسائل الفن  وتتبعها
ع ئ هلذه االختالفات يف الطبـا     ة البشرية نتيج  ةواالدب واحلضار 
ري وايضاً التطـور العلمـي يف       ك وتعاوهنم الف  ،واالستعدادات

ع ئالختالفـات يف الطبـا     مجيع فروعه يكون نتيجـة هلـذا      
ون املفكرين والعلماء   في كل العامل دائماً يك    ف. واالستعدادات
ائر افراد اجملتمع لكنـهم كـانوا جيتمعـون         لسيف قلة بالنسبة    

ات مؤثرة وبالغـة االمهيـة      و وخيطون خط  لندواتويشكلون ا 
او حت هلـم    ياتالبعض منهم كانوا يستخدمون السلطة اليت       و

ور والتعـايل   طت ال یيستخدمون االقويا من اجملتمع للحصول عل     
سية خاصة يف حني يكون الكثري      ف سيا والعلمي وذلك يف ظر   
. ی جيرون خلف امور اخـر     ةعهم املختلف ئمن الناس بسبب طبا   

ولو ان بعض هذه االمور تكـون مـن الـضروريات لبقـاء             
كون طريق الباطل   لسيواستمراراً اجملتمع والبشر والبعض االخر      

فوجود هذه االختالفات   . عون التطور والتقدم عند االخرين    نومي
لعدل النه هبذه الطريقة تبّين مكانة العلـم        ضرورية من حيث ا   

وكما مّر عليكم من هـذه االختالفـات والنظـرات          . والفن
 وال ختلق املـشاكل ألن      ةال احلياة الفردي  املختلفة التأثر يف جم   

لون ما يروق هلم و ما يعتقدون به لكن يف اجملـال            ماالفراد يع 
بعضهم بـبعض   ل  باالجتماعي والسياسي حيث يتداخل مستق    

 دهم واكثر اهتماماً  حصبحون الناس اكثر حساسية حلاكمية ا     ي
تنفيذ آراء ونظريات احدهم سـوف تـأثر علـي          الن   لذلك

  . االخرين ويدفع مثنها اجملتمع باسره
جهات النظر ويأيت فريـق     وفهنا عندما تشتد االختالفات و    

 فعل جاءت بسبب تنفيذ االراء اليت اليرقبها حيصل         ةمنهم برد 
خلق املخالف ويظهر    يعين يُ  ينجود خارجي وعي   و یاملخالف عل 

و اشخاصاً متعددين   اخالف ميكن ان يكون شخصاً واحداً       ملفا
وحدَّة اختالفهم  .  فريق منسجم وموحد يف اجملتمع     یينتمون ال 

فـاالختالف يف   . تعلق باملوضوع الذي خيتلفون فيـه     ترتبط و ت
ـ         ة املواضيع اليت ترتبط باالفراد واالشخاص مهما كانت عميق

ـ    یالتشكل خطراً جدياً وعل    ـ  ی االقل التنتهي ال زاعات ـ الن
واالختالفات يف وجهات النظر يف املواضيع اليت تتعلق باجلميع         
تتبعها خمالفات ومناهضات اشد وردات فعل اكثر وهذا حيصل         

 خطر وتكون املنابع والفرص     عندما تكون مصاحل االشخاص يف    
فهنـا تأخـذ    . اسيةليلة حمالً للرتاع فهذه هي ساحة الـسي       الق

  . العداوةیهي التاالختالفات وجهة سياسية و تن
 السياسية هو العدل احلاكم     املخالفني واخلالفات اذاً مصدر   

ف به الـسنة االهليـة       الكون وماهية االنسان حيث تعتر     یلع
كـر هـذا    نوالعقل البشري والضروريات االجتماعيـة وال ت      

طريقة  السبب تبني لنا  املوضوع بانه مولود العدل والعدالة وهلذا       
فهذه الطرق تشكل ستة    .  مع املخالفني  ةالتعامل واملقابلة العادل  

عدم املعاقبـة قبـل     : سياسيةل ا )ع(اصول يف آراء االمام علي    
ـ   یاالمتناع من العمل املبين عل    . حدوث اجلرم  . سد الظن واحل

. االعـداء واالمتناع من اثارة اخلوف وعدم االمان للمخالفني        
 االعداء وامهية ارادة    یة عل بااللتزام بالعدالة للغل  واراة  واملد صربال

ومع انّ مـصدر    . يف حتقق العدالة يف اجملتمع    حضورهم  والناس  
 من املخالف لكـن العـدو       ينشاءاملخالف هو العدل والعدو     

 اخلروج من   ی اليت تأخذ طابع احلقد والغضب متيل ال       ةوالعداو
الذين يـصبحون   وحيتمل اين يرتكب االشخاص      ةاطار العدال 
ت الغري عادلة ولكـن هـذه االعمـال         ااءر االج اعداء بعضَ 

 تقوم باالعمال   ی حت للحكومته اًالتستطيع ان تكون مستمسك   
 حول االنـسان    اًوكما تكلمنا سابق  .  ضد املخالفني  ةغريعادل

 سياسـة  ی املوت وبناًء علیدة حتوحقوقه يف االسالم من الوال 
الدرجة االويل انسان يعيش     يكون املخالف يف     )ع(االمام علي 

حتت لواء احلكومة ويف الدرجة الثانية نظرة االسالم من حيث          
ويف . التكرمي والكرامة االنسانية تشمل املخالف والعدو ايـضاً       

ة جلميع  الئم احلكومة ان ختلق ظروفاً م     یاملرحة الثالثة جيب عل   
 العلـم الكـايف يف      ی حيصلوا عل  یالناس ومنهم املخالفني حت   

 االمور وتشخيص احلق وامليل اليه يف املرحلة الرابعـة          تشخيص
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 اكرب عليخاين يـعل

 ٦٩

يف االسالم وكما هو يف سائر االديان حيكم املنطق و االستدالل        
هلداية الناس وتغري افكارهم ويشمل ايضاً املخالفني املوجودين        

ة واملراحـل االربعـة     توكما تبني من االصول الس    . يف اجملتمع 
 تكـون يف اطـار العدالـة        املذكورة سابقاً ان حرية املخالفني    

ايضا كيـف    ان هذه االمور املذكورة تبّين لنا        یبعبارة اخر و
 نستطيع التعامل واملقابلة مع املخالفني وكيـف نـستطيع ان         

ثار ونتائج هذه احلريـات والعدالـة يف        آف. نضمن هلم حرياهتم  
 وبنـاء   عماراصالح وتعايل الناس وا   : نطاق الناس واجملتمع هي   

اجراء وتنفيذ االحكـام    : هيالنخبة  ق السياسني    نطا يفو البالد
  .والعزة والكرامة هلم

 
  املصادر و املراجع -٧
انتـشارات  : هنج البالغه، ترمجه سيدجعفر شهيدي، هتران      -١

  .١٣٧١وآموزش انقالب اسالمي، 
الكلــم، مجــال الــدين  احلكــم و درر شــرح غــرر -٢

 :حممدخوانــساري، بــا مقدمــه، تــصحيح و تعليــق
انتشارات دانـشگاه   : لدين حسيين ارموي، هتران   ا  مريجالل
 .١٣٧٣هتران، 

 هنج السعادة يف مستدرك هنـج       الشيخ حممدباقر احملمودي،   -٣
 ١٣٨٥علمي للمطبوعـات،    البالغه، بريوت، مؤسسة اال   

 .قـ 
حممدبن حممد بن نعمان الشيخ املفيد، االرشاد، بـريوت          -٤

 . م١٩٩٣ قـ ١٤١٤داراملفيد، 
مؤسـسة  : لطربي، تاريخ الطربي، بريوت   حممدبن جرير ا   -٥

 .١٩٧٩االعلمي للمطبوعات، 
دار : عزالدين علي بن اثري، الكامل يف التـاريخ، بـريوت          -٦

 . قـ ١٢٨٥ م ١٩٦٥صادر، دار بريوت، 
دار : حممد بن حممد بن نعمان الشيخ املفيد، اجلمل، بريوت        -٧

 .م١٩٩٣ قـ، ١٤١٤املفيد 
دار االضـواء،   : ح، بـريوت  امحد بن اعثم الكويف، الفتو     -٨

 .م١٩٩١.  قـ١٤١١

: قالين، االصابة يف متييز الصحابه، بـريوت      سابن حجر الع   -٩
 . قـ ١٣٢٨دار احياء التراث العريب، 

مؤسسة الوفـاء،   : حممدباقر اجمللسي، حباراالنوار، بريوت    -١٠
 .م١٩٨٣، ١٤٠٣

: امحد بن حممد مقدس اردبيلي، حديقة الشيعه، هتـران         -١١
 .تا ات علميه اسالميه، يبانتشار

الدين امحد نويري، هناية االرب، حممود مهـدوي      شهاب -١٢
 .١٣٦٤مؤسسه انتشارات امريكبري، : دامغاين، هتران

نصر بن مزاحم املنقري، پيكار صفني، پرويز اتـابكي،          -١٣
 .١٣٧٠انتشارات وآموزش انقالب اسالمي، : هتران

حممـد  :  حتقيـق  ابن ايب احلديد، شرح هنج البالغـه،       -١٤
 ١٣٨٥ ،دار احياء التراث العريب     :ابوالفضل ابراهيم، بريوت  

 . م١٩٨٦قـ 
، ابواسحاق ابراهيم بن حممد ثقفـي كـويف اصـفهاين          -١٥

 .١٣٥٥اجنمن آثار ملي، : الغارات، هتران
ذري، انـساب االشـراف،   دبللامحد بن حييي بن جابر ا   -١٦

 .م١٩٩٦ قـ ١٤١٧دارالفكر، : بريوت
: ، بـريوت  )ع(حممود العقاد، عبقرية االمام علي    عباس   -١٧

 .م١٩٦٧ قـ، ١٢٨٦املكتبة العصريه، 
ايب منصور امحد بن علي بـن ايب طالـب الطربسـي،             -١٨

 ١٤٠٣مؤسسه االعلمي للمطبوعات،    : االحتجاج، بريوت 
 .م١٩٨٣. قـ 

 معتـزيل، املعيـار     يفابوجعفر حممد بن عبداهللا اسـكا      -١٩
 .١٣٧٤نشر ين، : دامغاين، هترانواملوازنه، حممود مهدوي 

دار الشروق،  : ايب عبيد القاسم بن سالم، االموال، قاهره       -٢٠
 . م١٩٨٩ قـ ١٤٠٩

ابواحلسن علي بن حسني املسعودي، مروج الـذهب،         -٢١
شـركت انتـشارات علمـي      : ابوالقاسم پاينده، هتـران   

 .١٣٧٠وفرهنگي، 
مـدجواد  حم: نصريالدين الطوسي، جتريد االعتقاد، حتقيق     -٢٢

 . قـ٤٠٧مكتب االعالم االسالمي، : احلسيين اجلاليل، قم
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 )ع(العدالة واحلرية يف الفكر السياسي لالمام علي

 ٧٠

: حممد بن احلسن احلّر العاملي، وسائل الشيعه، حتقيـق         -٢٣
دار احياء التـراث    : عبدالرحيم الرباين الشريازي، بريوت   

 .م١٩٨٣ قـ ، ١٤٠٣العريب، 

صري، تـصحيح   اخواجه نصريالدين طوسي، اخالق ن     -٢٤
انتـشارات  : علريضا حيدري، هتران  جمتيب مينوي،   : وتنقيح

 .١٣٧٣خوارزمي، 
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٧١ 

  
  
  

  )ع(عدالت و آزادي در انديشة سياسي امام علي
  

  ١اكبر عليخاني علي
  

روند، ارتبـاط ايـن       ترين موضوعات و مباحث جوامع بشري به شمار مي          عدالت و آزادي، از مهمترين و اساسي      
و اصل عدالت . خود بحث عميق ديگري استعملي، در حوزه نظر و هم در سياست    هم   ،يكديگربا  مفهوم  دو  

اگر حاكم و حكومتي بـا      . كند  حاق آزادي، در هر حكومتي نسبت به مخالفان آن حكومت معنا و مفهوم پيدا مي              
را واقعاً عـادل  نظام توان آن   كرد، مي تضمين  مخالفان و دشمنان خود نيز عدالت ورزيد و آزادي سياسي آنان را             

 كه مـورد بحـث      )ع(له ابتدا عدالت را به عنوان مبنا و اساس تفكر و رفتار سياسي امام علي              در اين مقا  . دانست
 تبيين كرده و ارتبـاط آن را        )ع(سپس آزاديهاي سياسي مخالفان و دشمنان را در حكوت امام علي          . ايم  قرار داده 

 بحـث   )ع(ام علـي  ايم، سپس حدود آزادي و شاخصهاي آن را در انديـشه سياسـي امـ                با عدالت روشن ساخته   
، براساس تفكـر و سـيرة سياسـي    مند عدالت و آزادي به مثابة يك نظريه        در پايان مقاله نيز ارتباط نظام     . ايم  كرده

  . مورد بحث و تبيين قرار گرفته است)ع(امام علي
  

  .، انديشة سياسي اسالم، آزادي، عدالت، مخالفان و دشمنان)ع(امام علي: واژگان كليدي

                                                  
)ع(مي دانشگاه امام صادق هيأت علعضو . 1   
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