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العلــــوم  بحــر  علــي  محمــد  الدكتــور  الســيد 
األمين العام لمؤسسة بحرالعلوم الخيرية

كلمة اإلفتتاح 
�أميــر  �لُمزد�نــة بذكــرى ولادة  �لمباركــة  �لاأيــام  فــي هــذه 
�لمؤمنيــن علــي بــن �أبــي طالــب )عليــه �لســلام( نعقــُد 
مــام  مؤتمرنــا بعنــو�ن �لعد�لــة و�لحكــم �لرشــيد فــي مدرســة �لاإ

)ع(. علــي 
وفــي  هــذه �لُمناســبة نُرّحــب باأصحــاِب �لّســماحة و�لفضيلــة  
و�لاأســاتذة �لباحثيــن و �لاأكاديمييــن �لذيــن وفــدو� علينــا مــن 
ونــا بــاأن تكــون منّصــة �لعلميــن  د�خــل �لعــر�ق وخارجه،وخصُّ
ــب  ــك �أرحِّ ــم كذل ــم ورؤ�ه ــم و�أفكاره ــد�ء �آر�ئه ب ــا لاإ منطلق
ونــا  �أشــّد ترحيــب باإخو�ننــا �لاأعــّز�ء �لحضــور �لذيــن خصُّ
بوقتهــم �لثميــن ليشــاركونا فــي هــذ� �لاأمــر؛ ولكــي يشــتركو� 
معنــا ويفيــدو� ويســتفيدو� مــن هــذه �لاضــاء�ت �لفكريـّـة �لتــي 
ســُتعرض عليهــم فــي هــذ� �لموضــوع �لشــائك �لقديــم-

�لُمتجــّدد .
�لعد�لــة �لتــي تهفــو �إليهــا �لنُّفــوس، و�لتــي  كانــت وماز�لــت 
يتحقــق  �أن   ُيمكــن  كيــف  �لبشــري،  للمجتمــع  �أمــلا 
ــف ُيمكــن  ــٌش ُمســتقر، كي ــة وعي ــاة �آمن �جتمــاع �آمــن وحي
ُمحاربــة �لُظلــم؟ كيــف ُيمكــن �أن نُســيطر علــى �لنفــوس 

ــوء؟. �لاأّمــارة بالسُّ

�لعد�لــة هــٌم قديــم �أقلــق �لشــعوب تصــدى �لفلاســفة و�لعلمــاء و�بــدو� نظريــات فــي كيفيــة تطبيقهــا، لا يمكــن �أن تتحقــق عد�لــة مــن 
دون �أن يكــون هنــاك حكــم صالــح ورشــيد،  لا يمكــن �أن تتحّقــق عد�لــة مــن دون �أن تكــون هنــاك مؤسســات للدولــة تُنظـّـم �لاأمــور 

وتقــود �لمجتمــع نحــو �لاأمــان.
نســانيّة  �لعربيــة وفــي هــذ�  �لتقريــر توصــي  فــي بد�يــة �لاألفيــة �لثالثــة، وبالتحديــد فــي 2002 �أصــدرت �لاأمــم �لمتحــدة تقريــًر� للتنميــة �لاإ

�أّمتننــا �لعربيـّـة بالرجــوع �إلــى تر�ثهــا، �رجعــو� �إلــى كلمــات علــي بــن �أبــي طالــب  فــي �لعد�لــة، فــي �لُحكــم، فــي �لمعرفــة و �لعمــل .
يبــدو �أّن �أّمتنــا َنســَيت علًيــا ، بــل نســيت تُر�ثهــا فعاشــت فــي �لقــرن  �لعشــرين مــن بد�يتــه �إلــى نهايتــه بيــن �إفــر�ط وتفريــط، بيــن مــن 
�أر�د �لقطيعــة �لتامــة مــع �لتــر�ث و�لاتجــاه نحــو مفاهيــم جديــدة طارئــة علــى مجتمعاتنــا، وبيــن مــن �أوغــل فــي �إرجــاع  �لنــاس للعيــش 
فــر�ط و�لتفريــط يضيــُع صــوت �لحــق و�لوســط، يضيــع �لصــوت �لــذي يقيــم �لتــو�زن؛ �أن نحفــظ �لماضــي ونعيــش  مــع �لقديــم، فبيــن �لاإ

�لحاضــر، وننطلــق نحــو �لمســتقبل.
جذب علي بن �أبي طالب �لعالم بكلماته وخطبه وتعاليمه وتطبيقه لما يقوله.

نســانيّة(، وفــي عــام 2002 تعــود �لاأمــم �لمتحــدة وتُشــير �إلــى ذلــك  كتــَب جــورج جــر�دق فــي �لســتينيّات )علــٌي صــوٌت  �لعد�لــة �لاإ
وهــذ� يــدل علــى مــدى �لحاجــة  �لــى حــر�ك �جتماعــي  علمــّي ثقافــي يــزرع هــذه �لمفاهيــم و�لتعاليــم لتكــون ثقافــة عصريـّـة و لكــي 

ياأخــذ �لمجتمــع فــي تــد�ول هــذه �لمفاهيــم.
�أســس �لعد�لــة و�أســس �لُحكــم �لصالــح و�لرشــيد و�حــدة يقرّهــا �لعقــلاء  ويقرّهــا �لعقــل �لســليم ويقرّهــا ديُننــا �لحنيــف فمــا هــذ� �لضيــاع 
�إلا لابتعادنــا عــن   تلــك �لجــذور، �إلا �بتعادنــا عــن تلــك �لاأســس، �إصــلاح جوهــر �لُحكــم، و تفعيــُل دور �لمجتمــع، وتفعيــل دور 
�لشــعب، �أن ياأخــذ �لشــعب دوره  فــي  �صــلاح مؤسســة �لحكــم، ولابــد �أن يســير ذلــك بخطــو�ت ثابتــة وخطــة مدروســة، ومــن  
ــة  �أو نموذًجــا لا نســتطيع تطبيقــه  ولكنّهــا  �أمــور نســبية و�لنجــاح فيهــا  دونهــا لــن تتحقــق �لعد�لــة، لا نريــد �أن نرســم صــورة مثاليّ
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لــه مر�تــب، فــاإذ� �ســتطعنا �أن نرفــع  شــيًئا مــن �لظلــم فقــد خطونــا 
ــم   ــن مفاهي ــيًئا م ــتطعنا �أن نُرســخ ش �إذ� �س ــام، و ــى �لاأم ــوة �إل خط

�لعد�لــة و�لانصــاف فقــد خطونــا خطــوة �إلــى �لاأمــام  .
 لا نســتطيع �أن نصــل �إلــى ذلــك �لمثــل �لاأعلــى �لــذي ســوف 
ُيحققــه �للــه تعالــى فــي يــوم مــن �لاأيــام علــى يــد �لقائــد �لُمنتظــر  
هــذه  ومــن دون  �أن نخطــو  يجــب  لكننّــا  عليــه(  �للــه  )ســلام 
�لخطــو�ت لا نســتطيع  �أن نصــَل باأنفســنا وبمجتمعاتنــا  �إلــى 
�لمســتوى �لماأمــول؛ لذلــك كان �ختيــار هــذ� �لعنــو�ن مــن مدرســة 
ــو  ــبع هــذ� �لحــر�ك ولكــي يدل ــب ؛ لكــي نُش ــي طال ــن �أب ــي ب عل
�لعلمــاء  و�لاأســاتذة و�لباحثــون و�لمفكــرون باآر�ئهــم و�أفكارهــم .
ســيّدي يــا �أميــر �لمؤمنين...ونحــن فــي جــو�رك  �لُمقّدس..ننعــُم 
بقبــرك �لطاهر...وننعــم بروحــك تُظلّلنــا.... جمعتنا �إنســانيتك... 
�إلــى خطبــك وكلماتــك  �إلــى كمالــك ترنــو نفوســنا وقلوبنا...و و
تنشــغل عقولنــا، لعلّهــا  تحســن قــر�ءة �لمســطور ومــا بيــن �لســطور.
لُمســتقبل  لتؤســس  ثاقبــة  رؤى  �إلــى  تصــَل  �أن  تســتطيع  لعلّهــا 
ز�هــر... تؤســس لُمســتقبل يمــلاأ  حياتنــا بشــيء مــن �لعد�لــة 

و�لانصــاف ويرفــع عنّــا شــيًئا مــن �لظلــم و�لحيــف.

-�إن جاز لي �لحديث- ساأتحدث عن مجتمعنا وعن بلدنا:
و�لدكتاتوريّــات  �لظلــم   و  �لاســتبد�د  مــن  قــرون   بــل  عهــود 
جرّبناهــا كلّهــا، فلنجــرّب شــيًئا مــن مشــاركة �لشــعب شــيًئا مــن 
ــز  ــي مرك ــكار، وه ــع �لاأف حكــم �لشــعب، و �لنجــف هــي مصن
ــه �لاأفــكار  ــق �لــذي تخــرج من �لاآر�ء و�لنقــاش �لجــادة.. و�لمنطل
ــام  ــان �لســفينة  وصّم ــي هــي ربّ ــا �لت ــا مرجعيتن �لصالحــة، و فيه

�لاأمــان .
�ليــوم نحتــاج �إلــى عــودة فاحصــة  و�عيــة �إلــى �لماضــي، و�أنــا 
�أبيــات رفيــق  �إلــى ذهنــي  �لاأمــم �لمتحــدة  جــاء  �أقــر�أ تقريــر 
ــور �لســيّد  ــر �لمرحــوم  �لدكت ــد، �لشــاعر �لكبي درب ســيّدي �لو�ل
مصطفــى جمــال �لديــن �إذ يقــول فــي قصيــدة ُيخاطــب �لاأّمــة :

عودي لاأمسِك ينطلق منك �لغُد 
                  ما شّع في دمِك �لنبّي ُمحّمُد

عودي لاأمسِك تركبي ُطرَق �لُهدى 
ُد                   فالاأرُض سهٌل و�لركائب ُحشَّ

و�أمام عينك حاضٌر ُمتقّدٌم
                   فيه من �لرَّشد �لوفير �لاأجوُد

ــه  ــى �لماضــي   ونجعل ــود �إل ــى �أن نع ــًلا �إل ــاج قلي ــم... نحت نع
ــتقبلنا. ــى ُمس ــا �إل �أساًس

خو�ننــا  لاإ موصــول  �لكريم،و�لشــكر  حضوركــم  لكــم  �أشــكر 
�لخطاطيــن �لذيــن بحســن خطهــم و�دبــد�ع ير�عهــم يزيــدون 
�لحــق وضوًحــا و �إشــر�ًقا، نشــكر حضورهــم ونُرّحــب بهــم  وبمــن 
ســلاميّة و  وفــد �إلينــا مــن �لخطاطيــن مــن جمهوريــة �إيــر�ن �لاإ
ــي  ــا  ف ــد�د و�إخو�نن ــن بغ ــا م ــن جاءون ــن �لذي ــن �لعر�قيي �لخطاطي

�لنجــف �لاأشــرف. 
خــوة  �لحاضريــن، و�أشــكر  �أّكــرر شــكري وترحيبــي بجميــع �لاإ
عمــادة معهــد �لعلميــن علــى هــذه  �لمشــاركة  �لطيّبــة وهــذ� 
خــوة �لاأعــّز�ء فــي  �للِّجنــة �لتحضيريـّـة �لذيــن  بذلــو�  �لاحتفــاء و�لاإ
جهدهــم ليكــون �لمؤتمــر علــى �أحســن وجــه، نســاأل �للــه �لعلــي 
�لقديــر �أن ُيكلـّـل هــذه �لجهــود بالنجــاح  و�لتوفيــق ، و�أســاأل �للــه 
�أن ُيســّددنا جميعــا فــي �آر�ئنــا  و فــي �أفكارنــا و نظرياتنــا،و�أن تنــال 
�أعمالنــا جميًعــا رضــاه ســبحانه وتعالــى و�لســلام عليكــم ورحمــة 

�للــه وبركاتــه.
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اإلمام علي)عليه السَّالم( ونظام الـحَوَكمة املتمحور حول العدالة

الدكتور أحمد واعظي
 مدير مكتب التبليغ االسالمي في حوزة قم
و استاذ الفلسفــة في جامعة باقر العلــوم

شكالية 1. بيان ال�إ
�إنَّ �لعد�لَة في �لعاَلم �لمعاصر بوصفها فضيلة وقيمة �جتماعية 
تو�جه جملًة ِمن �لتحديات. يمكن تقسيم �أهم �لاآر�ء �لمرتبطة 
بالوصف  رئيسة  �تجاهات  على  لِلعد�لة  �لاجتماعية  بالمكانة 

�لاآتي:
لُتعتَمد  عليا  قيمة  بوصفها  �لعد�لة  دوَر  ويرفض  َينفي  �تجاٌه  �أ. 
د�رية  �لاإ و�لسياسات  �لقر�ر�ت  �أو صنع  �لقو�نين  لتشريع  كمبد�أ 
�لعامة على �لمستوى �لد�خلي و�لدولي. على سبيل �لمثال يرى 
 )Positivism( �لوضعي  �لاتجاه  �أصحاب  من  �لقانون  فقهاء 
وشرعيتها؛  �لوضعية  �لقو�نين  لاعتبار  �أساساً  تَُعد  لا  �لعد�لَة  �أنَّ 
وكذلك يدعو �لو�قعيون و�لبرغماتيون في مجال �لعلاقات �لدولية 
�لقومية  �لمصالح  �إلى  بالاستناد  �لدولية  �لعلاقات  تنظيم  �إلى 
�لاأخلاقية  �لقيم  �إلى  �لاستناد  عن  بدلاً  �لسلطة  ومقتضيات 

كالعد�لة.
ب. �تجاٌه َيفصل بين �لعد�لة و»�لعد�لة �لاجتماعية«، ويعارض 
ِمن  �أنموذج  �إلى  تدعو  �لاجتماعية  �لعد�لة  حول  نظرية  �أيَّ 
�لعلاقات �لاجتماعية �لعادلة وتوزيع �لمو�رد و�لمو�هب و�أمور من 
قبيل توزيع �لاأرباح و�لثرو�ت و�لمو�رد �لطبيعية. ينتمي �لليبر�ليون 
هذ�  �إلى   )Libertarians( �لجدد  و�لليبر�ليون  �لكلاسيكيون 

�لاتجاه.
طار  �لاإ في  باأصولها  �لاعتناء  وبضرورة  بالعد�لة  يقرُّ  �تجاٌه  ج. 
�لاجتماعي، بيد �أنّه لا يرى �أنَّ �لاأساس في قيمة �لعد�لة قائٌم 
مقاربة  �أو  حقوقية  مقاربًة  يعرض  بل  �لاأخلاقية،  قيمتها  على 
للعد�لة  يقترحها  �لتي  �لمبادئ  مؤّكد�ً  �لعد�لة،  لِقيمة  سياسية 
لِفاعليتها �لحقوقية �أو �لسياسية، وير�ها ملزَمة. على سبيل �لمثال 
وظََّف "جون رولز"1  في �لفترة �لمتاأخرة من مشروعه �لفكري 
 ،)Political liberalism كتابه  )في  لِلعد�لة  سياسية  قر�ءًة 
 Anarchy, state and( نوزيك"2  في كتابه  ود�فع "روبرت 

utopia( عن �لقيمة �لحقوقية في العدالة.
د. �تجاٌه يتبنّى نظريات �لعد�لة �لاجتماعية، ويحددها بمفاهيم 
معيَّنة، لاسيّما بالعد�لة �لتوزيعية، ويرتهن موضوع �لعد�لة لدى 

.)2002-1921( John Bordley Rawls 1

..)2002-1938( Robert Nozick   2
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�أصحاب هذ� �لاتجاه بطبيعة �لموهبة �لاجتماعية �لتي يعتمدونها لِنظرية �لعد�لة، وبهذ� يقّدمون نظريًة لِلعد�لة حول توزيع �لثرو�ت �أو 
�لانتاج �أو �لرفاه �أو �لمو�رد �لطبيعية.

لقد كانت موضوعة �لحكومة وشكلها و�لنظام �لسياسي لِلمجتمع محط �هتمام �لمفكرين و�لفلاسفة منذ قديم �لزمان، �إذ ُدّوَنت 
كتٌب وظهرت مد�رس سياسية عّدة حول طبيعة �لنظام �لسياسي �لمطلوب، كالاأوليغارشي و�لـَمَلكي وحكم �لفيلسوف، حتّى �لاأنظمة 
�لديمقر�طية؛ ولكن في �لعصر �لر�هن تسلطت �لاأضو�ُء على موضوعة »�لـَحوَكمة/ governance«، �إذ �أنَّ �لـَحوَكمة وطريقة �إد�رة 
رعية و�لاعتبار �لقانوني، ولكّن  �لمجتمع تختلف عن )�لحكومة/ government( و�لحاكمية. فقد تكون ثّمة حكومة تتمتَّع بالشَّ

َحـوَكمتها مرفوضة وغير ناجعة.
سلامية، وعلى هذ� �لصعيد  لا شكَّ في �أنَّ �لكتاب و�لسنّة يتضمنان تاأكيد�ت خاّصة على �إقامة �لعدل و�أساليب ومبادئ �لـَحوَكمة �لاإ
بالنظر  يقول:  �لصدد  بهذ�  ُيعرَض  �لذي  �لرئيس  �لسؤ�ل  �لمؤمنين )ع( وسيرته.  �أمير  �لمتقين  �إمام  لكلام  ولامعاً  خاّصاً  َدور�ً  نجد 
�لمجتمع في  �إد�رة  و �لـَحوكمة  �لخاصة في  �لتعقيد�ت  �إلى  وبالنظر  �لاجتماعي،  �لمجال  �لعد�لة في  �لر�هنة حول  �لتحديات  �إلى 
�لمجتمعات �لبشرية �لمعاصرة، كيف تتبلور �لكلمات و�لسيرة �لَعَلوية؟ وفي �أّي �إطار وتوجهات فكرية تُصنَّف؟ وعند �لرجوع �إلى �أقو�ل 

�أمير �لمؤمنين وسيرته �لسياسية ما �لاأمور �لتي يتوقَّع تحصيلها في مجال �لـَحوَكمة وترسيخ �لعد�لة؟
2. مكانة المصادر الدينية في الـَحوَكمة

في مو�جهة �لسؤ�ل �لذي يستفهم عن َدور كلام �لمعصومين وسيرتهم في موضوعة �لـَحوَكمة هنالك �إجابتان، �لاأولى �إفر�طية و�لاأخرى 
فر�طية من �لعو�طف �لدينية و�لرؤية �لسطحية للتباينات �لموجودة بين �لظروف �لاجتماعية �لماضية و�لر�هنة  جابُة �لاإ تفريطية. تنطلق �لاإ
�إد�رة �لمجتمع يمكن �ستنباطه و�أخذه من �لمصادر  لتعرض توقعات مباَلغ فيها، مؤّكدًة �أن كّل ما نحتاجه في عملية �لـَحوَكمة و
جابة �لتفريطية فاإنّها تخفض �لتوقعات �إلى �أقل قدر ممكن، وتُبرّز �لفو�رَق بين �لعاَلم �لمعاصر  �لدينية ومن �لكلام و�لسيرة �لَعَلوية. �أّما �لاإ
�إد�رة �لمجتمع  و�لعاَلم �لقديم، مؤّكدًة �أن تلك �لكلمات و�لسيرة �لَعَملية تنفع مشاكل ذلك �لعصر، �إذ يجب تنظيم و�قع �لـَحوَكمة و

�لر�هن بالاستناد �إلى �لِعلم و�لعقلانية �لبشرية �لر�هنة.

�أقو�ل مولى  �إمكانية �ستنباط �أصول وخطوط عريضة وو�ضحة لـ»�لـَحوَكمة �لمتمحورة حول �لعد�لة« من خلال  هـ. يرى �لكاتُب 
�لموحدين وسيرته. تنطوي هذه �لاأصول و�لاأفكار �لاأساسية على مباٍن و�ضحة لِلتحديات �لر�هنة �لتي تو�جهها �لعد�لة، وفي �لوقت 

سلامي. نفسه تقّدم �أصولاً عابرة للاأزمان لِلـَحوَكمة �لمطلوبة في �لمجتمع �لاإ
د�رة �لعامة للمجتمع لا ترتهن تماماً بقضايا نظرية وبالقيم و�لاأحكام �لفقهية و�لقانونية، بل �إلى  من �لو�ضح �أن موضوعة �لـَحوَكمة و�لاإ
جانب كّل هذه �لمفرد�ت ثّمة محاور �أساسية �أخرى ِمن قبيل در�سة �لوضع �لقائم و�لاأبعاد �لوصفيّة لِلقضايا و�لبحث عن �أسباب 
مكانيات و�لمقدور�ت، وفي نهاية �لمطاف �لحصول على خارطة طريق لمعالجة مشاكل  �لمشاكل وعللها، �إلى جانب در�سة �لاإ
على  سلامي، فضلاً  �لاإ �لعامة للمجتمع  د�رة  �لاإ �إذن  �لمنشودة.  سلامية  �لاإ �لـَحوَكمة  في  َدور�ً حاسماً  �لمجتمع، كّل ذلك يؤّدي 
�لجانب �لنظري و�لقيمي، تحتاج �إلى جانب تدبيري وحلول علميّة وعقلائية للقضايا و�لمشاكل. �إنَّ �لمسائل و�لمعضلات �لاجتماعية 
تُستحَدث وتحصل باستمر�ر، وهي نتاج �لتطور�ت �لاجتماعية و�لتغيير في �أنماط �لحياة وفي مختلف �لاأحد�ث و�لوقائع �لتي لا يمكن 
نساني و�لتدبيري لموضوعة �لـَحوَكمة، �إذ لا ُير�د  �لتنبؤ بها؛ ولذ� لا يمكن �أن نتوقَّع من �لمصادر �لدينية و�لوحيانية �أن تتولّى �لُبعد �لاإ
نسان، �أن تقّدم خارطَة  منها �أن تكون �إلى جانِب تبيينها �لاأصوَل و�لقيم �لمرتبطة بالاأحكام �لخاصة بالحياة �لفردية و�لاجتماعية للاإ

طريٍق ومنهج لمعالجة مشاكل �لحياة �لجمعية.
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3. العدالة في المنظومة المعرفية الَعَلوية
لام( وسيرته �لَعَملية ز�خرة بجملٍة من �لمبادئ �لتي �إذ� �أدرَِجت في فهرس مستقل لاأصبَحت  �أقو�ل مولى �لموحدين )عليه �لسَّ
متنوّعة  �لمعرفي  �لنظام  في هذ�  و�لمحاور  �لعامة  �لخطوط  �إنَّ  نسانية.  �لاإ �لذ�ت  لبناء  معرفية-معنوية  لمدرسة  متكاملة  منظومة 
نسان و�لله، ومنها تختص برسم �لاأهد�ف  وجامعة، فمنها تعنى بتعريف �لَكون و�لوجود، ومنها تعنى بالعلاقة �لمعنوية بين �لاإ
و�لقيم �لخاصة بالحياة، وثّمة فئة تعنى بالاأصول و�لمبادئ �لحاكمة على �لحياة �لفردية و�لاجتماعية �لبالغة مرتبَة �لكمال و�لتي 

ينشدها �لكائن �لبشري. ولا شكَّ في �أن �لركن �لرئيس في هذ� �لنظام �لمعرفي يتمثَّل بالتوحيد.
�إنَّ �لصورة �لتي يعرضها �أمير �لمؤمنين عن معنى �لحياة وفلسفة �لوجود و�لَكينونة، ينتهي كلُّ شيٍء فيها �إلى �لتوحيد و�لُقرب 
لهي ولقاء �لله يمثّل �لنقطة �لنهائية لكّل �لخير�ت  لهي و�لحركة نحو عاَلم �لاآخرة و�لحياة �لسرمدية. وهذ� يعني �أن �لقرب �لاإ �لاإ

سلامية. ريعة و�لقيم �لاإ يمان و�لعمل �لصالح و�لعبودية لِلحّق تعالى و�لالتز�م بالشَّ و�لكمالات و�لسعاد�ت �لناتجة عن �لاإ
�إنَّ �لتوحيد و�لحياة �لاأخروية و�لاعتناء بالكمال وبسعادة �لبشر �لغائية لا يعني نفي �لقيمة �لذ�تية لبعض �لاأمور مثل �لعد�لة  و
و�إحقاق �لحق، ولا يعني �أيضاً نفي �لسعي �إلى رفض �لباطل و�لظلم. لا يتناول �لمنطُق �لَعَلوي هذه �لقيم من منظور ذر�ئعي، 
�إذ �أن قيمتها و�لسعي �إليها لا يرتهن بشرط وغاية خارجة عنها، فالظلم بكّل �أشكاله و�أُطره ُمد�ٌن ومرفوض، و�لعد�لة �أينما صدقت 

تحظى بالاهتمام.
»َفاْعَلْم �أنَّ �أْفَضَل ِعَباِد �للَِّه ِعْنَد �للَِّه �إَِماٌم َعاِدٌل« )نهج �لبلاغة، �لخطبة 164(

ِة َعْيِن �ْلُولاِة �ْسِتقاَمُة �ْلَعْدِل فِى �ْلِبلاِد« )نهج �لبلاغة، �لكتاب 53( »�إنَّ �َْفَضَل قُرَّ
ها فِى �ْلَعْدِل« )نهج �لبلاغة، �لكتاب 53(  ، َو�ََعمَّ »َوْلَيُكْن �أَحبُّ �لاُُموِر �َِلْيَك �َْوَسَطها فِى �ْلَحقِّ

�ِْن َجرَّ �َِلْيِه فائَِدًة َوز�َدُه« )نهج  �ِْن َنَقَصُه َوَكَرَثُه ـ ِمَن �ْلباِطِل َو »�إنَّ �َْفَضَل �لنّاِس ِعْنَد�للِّه َمْن كاَن �ْلَعَمُل بِاْلَحقِّ �ََحبَّ �َِلْيِه ـ َو
�لبلاغة، �لخطبة 125(.

ومن �لشو�هد �لمحكمة �لد�لة على �أنَّ �لعدل و�لظلم عند �أمير �لمؤمنين ينطويان على ُحسٍن وقُبٍح مستقلَّين وفي نفسهما، هو 
مام لم يقبل �أبد�ً باأن تكون ذرّة من �لظلم و�نتهاك لِلعد�لة �أد�ًة لانتصار جبهة �لحق، وقد َبيََّن ذلك في معرض �عتر�ضه  �أنّه �لاإ

على �أحد �أصحابه: 
ماِء« )نهج �لبلاغة،  »�ََتاأُْمُرونّي �َْن �َْطُلَب �لنَّْصَر بِاْلَجْوِر فيَمْن ُولِّيُت َعَلْيِه َو �للِّه لا �َُطوُر بِه ما َسَمَر َسميٌر، َو ما �َمَّ َنْجٌم فِى �لسَّ

�لخطبة 126(.
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�أهم فضيلة  �لعد�لَة وترسيخها تمثّل  �أنَّ  على �لرغم ِمن 
تمثّل  لا  �أنّها  بيد  �لمؤمنين،  �أمير  منظور  �جتماعية من 
سلامي،  �لاإ لِلمجتمع  �لوحيدة  �لقيمية  و�لغاية  �لفضيلة 
و�لمؤمنين  �لُحّكام  على  �أخرى  وقيم  �أهد�ف  فثّمة 
�أخذها بالحسبان. ولذ� نجده في �إحدى خطبه، وفي 
�لمضطهدين  ود عن  و�لذَّ �لعد�لة  تاأكيده مساألَة  معرض 
بوصفها �لفلسفة �لاأساسية لقبول �لولاية و�لحكومة على 

�لمسلمين، يشير �إلى غايات و�أهد�ف �أخرى �أيضاً:
ُمناَفَسًة  ِمنّا  �لَّذي كاَن  َيُكِن  َلْم  �َنَُّه  َتْعَلُم  �إنََّك  »�للُّهمَّ 
�ْلُحطاِم،  فُُضول  ِمْن  َشْىء  �ْلِتماَس  لاَ  َو  ُسْلطان،  فى 
فى  �لِاْصلاَح  نُْظِهَر  َو  ديِنَك،  ِمْن  �ْلَمعالَِم  لَِنرُدَّ  َولِكْن 
�ْلُمَعطََّلُة  �ْلَمْظُلوُموَن ِمْن ِعباِدَك، َو تُقاَم  َفَياأَْمَن  بِلاِدَك، 

ِمْن ُحُدوِدَك« )نهج �لبلاغة، �لخطبة 131(
�لمتقين يرى  �إمام  �أن  �لمهم بهذ� �لصدد هو  �لملَحظ 
�أن �لقّوَة �لتي تجعل �لعد�لَة ُملزمًة، عاّمٌة وشاملٌة، ولا 
تختّص بموضوع وحدود خاّصة مثل توزيع بيت �لمال؛ 
�إذ� كان يؤّكد في رو�يٍة ما على �أهمية �لتوزيع �لعادل  و
�لمصاديق  من  و�حدة  �لرو�ية  هذه  فاإّن  �لمال  لبيت 
قامة �لعدل، وليس �لصورة �لحصرية و�لوحيدة  �لمهمة لاإ

ماُم في كلاٍم له �إلى عمر  لِلعدل �لاجتماعي. ينوّه �لاإ

بن �لخطّاب باأنّك �إذ� تركَت ثلاثة �أشياء فلن تنفع سائر 
�أعمالك:

»�إقامة �لحدود علی �لقریب و�لبعید، و�لحکم بکتاب �للّه 
فی �لرضا و�لسخط و�لَقْسم بالعدل بین �لاأحمر و�لاأسود« 

)�لمجلسي، بحار �لاأنو�ر، ج15، ص212( 
�إذ� كانت لِلعد�لة قيمة ذ�تيّة وشاملة، ولا يوَجد �أّي شرط 
وَقيد وَوضع لينفي �لطابَع �لملزم لِلعد�لة ويمحي �لجانب 
�لمترتبة على  �لمنطقية  فالنتيجة  �لعد�لة،  لانتهاك  �لقبيح 
هذ� �لمبنى هو �أنَّ �لعد�لة �لاجتماعية تَُعد من �أولى �لقيم 
بل  فحسب،  هذ�  وليس  سلامية،  �لاإ لِلـَحوكمة  �لمرشدة 
�إفر�ز�تها لا ُيحَصر مطلقاً  �إنَّ مصد�ق �لعد�لة �لاجتماعية و
�لعادل  �لتوزيع  �أو  �لاقتصادية  في مجاٍل خاص كالعد�لة 
مصاديق  �لعد�لة  ولانتهاك  لِلعد�لة  كانت  فاإذ�  نتاج؛  للاإ
مستويات  كافة  وفي  �لجمعية  �لحياة  كافة مجالات  في 
وولاته  سلامي  �لاإ �لمجتمع  على  يجب  فقد  �لـَحوكمة 
ولرفض  �لعد�لة  لترسيخ  ومعالجات  يبحثو� عن حلول  �أن 

�نتهاكاتها و�لقضاء عليها.
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 4.المحاور الرئيسة في الـَحوَكمة المتمحورة حول العدالة
�إنز�ل �لوحي »َلَقْد �أرَْسْلَنا رُُسَلَنا بِاْلَبيَِّناِت َو�أْنزَْلَنا َمَعُهُم �ْلِكَتاَب  ما عد� �لعد�لة �لتي تمثّل �أسمى هدف �جتماعي لِبعثة �لاأنبياء و
لِلـَحوكمة  �لاأساسية  �لُبنيَة  �أخرى تعرض  �أصول ومحكمات  ثّمة  �لاآية25(،  �لحديد،  بِاْلِقْسِط« )سورة  �لنَّاُس  لَِيُقوَم  َو�ْلِميَز�َن 
ود عن كر�مة �لاأفر�د وحرماتهم، ولزوم �لسعي في �لحفاظ على حقوق �أفر�د  سلامية �لمطلوبة. من �أهم هذه �لاأصول هي �لذَّ �لاإ
لام( في �أوّل خطبة �ألقاها بعد تولّيه �لزعامة و�لولاية على �لمسلمين  مام علي )عليه �لسَّ �لمجتمع و�لاعتناء بذلك. لقد �أكََّد �لاإ
لهية، و�لمكانة �لر�سخة لحقوقهم عند �لله  في عام 35 للهجرة، �أّكد مساألَة �أولوية حرمة �لمسلمين على سائر �لحرمات �لاإ

سبحانه وتعالى:
َل ُحْرَمَة �ْلُمْسِلِم َعَلىاْلُحَرَمُكلِّها، َو َشدَّ بِالِاْخلاِص َو�لتَّْوحيِد  َم َحر�ماً َغْيَر َمْجُهول، َو �ََحلَّ َحلالاً َغْيَر َمْدُخول، َو َفضَّ »�إنَّ �للَّه َحرَّ

ُحُقوَق �ْلُمْسِلميَن فى َمعاِقِدها« )نهج �لبلاغة، �لخطبة 166(
لام( �لعلاقَة بين �لحكومة و�لنّاس من منظور �لحقوق، ويرى �أنَّ و�حدة من مهام �أصحاب �لولاية  مام علي )عليه �لسَّ يعرض �لاإ

�لسياسية هي �إحقاق حّق �لاأفر�د، مثلما يكون للو�لي حّق على �لنّاس:
« )نهج �لبلاغة، �لخطبة 34( »�َيَُّها �لنّاُس، �ِنَّ لى َعَلْيُكْم َحّقاً، َو َلُكْم َعَلىَّ َحقٌّ

ِعيَِّة، َوَحقُّ  »َوَلُكْم َعَلىَّ ِمَن �ْلَحقِّ ِمْثُل �لَّذى لى َعَلْيُكْم ... َو�َْعَظُم َما �ْفَترََض ُسْبحاَنُه ِمْن تِْلَك �ْلُحُقوِق َحقُّ �ْلو�لى َعَلى �لرَّ
ِعيَِّة َعَلى �ْلو�لي«. )نهج �لبلاغة، �لخطبة 207( �لرَّ

ليُل ِعْندى َعزيٌز َحتّى �آُخَذ �ْلَحقَّ َلُه، َو�ْلَقوِىُّ ِعْندى َضعيٌف َحتّى �آُخَذ �ْلَحقَّ ِمْنُه« )نهج  �لبلاغة، �لخطبة 37(. »�لذَّ

�إنَّ حكم �لاأخيار ]Meritocracy- ميريتوقر�طية[ تمثّل محور�ً �آخر لِلـَحوكمة �لمتمحورة حول �لعد�لة. على �أنَّ �لاأمَر لا يقتصر 
د�رة �لعامة للمجتمع بكفاءة وطابع تنموّي  سلامي، بل �أّي مجتمع �آخر يروم تحقيق �لتقّدم و�لتطور ويروم تعزيز �لاإ على �لنظام �لاإ
يتحتَّم عليه زجَّ �لنخبَة و�لاأخيار ضمن مجال �إد�رة �لشاأن �لعام، و�أن توزَّع �لمناصب �لمهّمة -�لسياسية منها وغير �لسياسية- بناًء 

على مبد�أ �لكفاءة ومبادئ ُحكم �لاأخيار.
لام( في عهده �إلى مالك �لاأشتر ضرورة توظيف �لاأكّفاء و�لاأخيار: مام علي )عليه �لسَّ یؤّكد �لاإ

»�ِْجَعْل لَِر�أِْس ُكلِّ �َْمرِمْن �ُُمورَِك َر�أْساً ِمْنُهْم، لاَيْقَهُرُه َكبيرُها، َولا َيَتَشتَُّت َعَلْيِه َكثيرُها« )نهج  �لبلاغة، �لكتاب 53(
�إنَّ سبب �لمعضلات في كثيٍر من َحوَكمات هو ُحكم �لعلاقات �لاأسرية و�لَقَبلية و�لمصالح �لفئوية، وجعلها بدلاً عن تنصيب 
د بن �أبي بكر، رغم  ماُم شخصاً مثل محمَّ د�رية. �إنَّ مبد�أ ُحكم �لاأخيار �قتضى باأن يعزل �لاإ �لاأفر�د �لاأكّفاء في �لمناصب �لاإ
�أمانته وصلاحياته �لمتعددة، وينّصب مكانه شخصاً �أكفاأ مثل مالك �لاأشتر لولاية مصر. وقد كتب في معرض تطييب خاطره:
ا َبْعُد، َفَقْد َبَلَغني َمْوِجَدتَُك ِمْن َتْسريِح �لِاْشَتِر �ِلى َعَمِلَك، َو �ِنِّى َلْم �َْفَعْل ذلَِك �ْسِتْبطاًء َلَك فِى �ْلُجْهِد، َولاَ �ْزِدياد�ً فِى  »�أمَّ
. َوَلْو َنزَْعُت ما َتْحَت َيِدَك ِمْن ُسْلطانَِك َلَولَّْيُتَك ما ُهَو �َْيَسُر َعَلْيَك َمُؤوَنًة، َو�َْعَجُب �َِلْيَك وِلاَيًة« )نهج �لبلاغة، �لكتاب  �ْلِجدِّ

)34
سلامية �لمطلوبة. و�لاعتناء بمطالب �لنّاس له وجوه و�أبعاد  رعاية �لنّاس وتحقيق رضاهم يمثّل محور�ً �آخر ِمن محاور �لـَحوكمة �لاإ
د بن  سلامي في تعاملهم مع �لنّاس. مثل وصايا �أمير �لمؤمنين �إلى محمَّ مختلفة، منها تعود �إلى سلوك �لولاة في �لمجتمع �لاإ

�أبي بكر: »َفاْخِفْص َلُهْم َجناَحَك، َو�ألِْن َلُهْم جانَِبَك، َو�ْبُسْط َلُهْم َوْجَهَك« )نهج �لبلاغة، �لكتاب 27(.
د�ري  مام �إلى مالك �لاأشتر حول �إشر�فه �لاإ د�رية، مثل توصية �لاإ وثّمة وجه �آخر يرتبط بعدم �لتهاون في تلبية �حتياجات �لنّاس �لاإ
�ِْصد�ِر َجو�باتِها َعَلى  على وظائف �لعّمال ]�لمدر�ء[ باإز�ء �لناس: »َولا َتْقُصُر بِِه �ْلَغْفَلُة َعْن �ير�ِد ُمكاَتباِت ُعّمالَِك َعَلْيَك، َو

و�ِب َعْنَك، َوفيما َياأُْخُذ َلَك َو ُيْعطى ِمْنَك« )نهج �لبلاغة، �لكتاب 53(. �لصَّ
�لُبعد �لمهم و�لاأساسي في مساألة رعاية �لنّاس وتحقيق رضاهم يعود �إلى تهيئة �لاأجو�ء �لثقافية �لمطلوبة ليتسنى للنّاس �إظهار 
عقائدهم و�آر�ئهم، و�أن يصرّحو� بكامِل حريتهم بانتقاد�تهم ومقترحاتهم وتظلّمهم. �إذ �أن نظام �لـَحوكمة �لمتمحور حول �لعد�لة 
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�إنَّ �أمير �لمؤمنين في �لوقت �لذي يؤكد ضرورَة �لارتقاء بالوعي �لعام يصّر على  يتكوَّن في بيئة ذ�ت ثقافة سياسية �إسلامية ملائمة، و
تهيئة �لاأجو�ء �لملائمة ليتسنى لِلنّاِس �إظهار ر�أيهم بحرية كاملة، فقد صرّح في مقاطع مهّمة من عهده �إلى مالك �لاأشتر قائلاً:

ِعيَِّة ُشْعَبٌة ِمَن �لّضيِق، َوِقلَُّة ِعْلم بِالاُُموِر. َو�لِاْحِتجاُب  »َو�َّما َبْعَد هذ�، َفلاتَُطوَِّلنَّ �ْحِتجاَبَك َعْن َرِعيَِّتَك، َفِانَّ �ْحِتجاَب �ْلُولاِة َعِن �لرِّ
غيُر، َوَيْقُبُح �ْلَحَسُن، َوَيْحُسُن �ْلَقبيُح، َوُيشاُب �ْلَحقُّ  ِمْنُهْم َيْقَطُع َعْنُهْم ِعْلَم َما �ْحَتَجُبو� ُدوَنُه، َفَيْصُغُر ِعْنَدُهُم �ْلَكبيُر، َوَيْعُظُم �لصَّ
بِاْلباِطِل ... َوَتْجِلُس َلُهْم َمْجِلساً عاّماً، َفَتَتو�َضُع فيِه لِلِّه �لَّذى َخَلَقَك، َوتُْقِعُد َعْنُهْم ُجْنَدَك َو�َْعو�َنَك ِمْن �َْحر�ِسَك َو ُشَرِطَك، َحتّى 

ُيَكلَِّمَك ُمَتَكلُِّمُهْم َغْيَر ُمَتَتْعِتع« )نهج �لبلاغة، �لكتاب 53(.
�لاجتماعية  �لمناصب  لاأصحاب  �لفردية  و�لكفاء�ت  �لمناسبة  و�لقو�نين  �لضو�بط  �أن  هو  �لرشيدة  �لـَحوَكمة  حول  �لاآخر  �لـَملَحظ 
نسان بسبب غر�ئزه ورغباته  �إْن كانت تمثّل مو�رد مهّمة و�أساسية، بيد �أنّها لا تضمن تحقق �لـَحوَكمة �لمطلوبة؛ لاأنَّ �لاإ د�رية، و و�لاإ
لِلمقرَّبين من  �إنَّ وسائل �ستغلال �لسلطة متوفرة دوماً  �إلى ُحّب �لمصالح �لشخصية و�لاستبد�د و�لتخلف، و �لنفسية يتعرَّض دوماً 
ليم �لذي ُير�د من �لـَحوَكمة تاأديته، ولهذ� �لسبب نجد في كلمات  وَر �لسَّ شر�ف يعزز �لدَّ �أصحاب �لسلطة. لذ� �إن �لرقابة �لدقيقة و�لاإ

�أمير �لمؤمنين وسيرته �لسياسية تاأكيد�ً خاصاً على مبد�أ �لرقابة:
َة �ُولِئَك بَِقْطِع �َْسباِب تِْلَك �لاَْحو�ِل«. ًة َوبِطاَنًة فيِهُم �ْسِتْئثاٌر َوَتطاُوٌل َوِقلَُّة �ِْنصاف في ُمعاَمَلة، َفاْحِسْم مادَّ »ثّم �ِنَّ لِْلو�لي خاصَّ

ومن �لو�ضح �أنَّه بالتز�من مع �لتعقيد�ت �لحاصلة في طبيعة �لعلاقات �لاجتماعية وُبناها، فاإنَّ �لرقابة �أيضاً يجب �أن تكون �أكثر تعقيد�ً 
د�رة في �لعالم �لمعاصر. وفي طبيعة �لُبنية  د�رية �لمؤثرة تمثّل من ضرور�ت �لاإ وكفاءة ونجاعة. �إذ �أن رسم �أنو�ع من �لرقابات �لمالية و�لاإ
�لسياسية-�لاجتماعية للحقبة �لَعَلوية كانت �آليات �لرقابة �لمباشرة كافية وتحقق �لفائدة �لمرجوة مثل توظيف �لمر�قبين �لاأمناء و�لاأوفياء: 
دة  ْدِق َو�ْلَوفاِء َعَلْيِهْم« )نهج �لبلاغة، �لكتاب 53(؛ ولكن في �لمجتمعات �لمعقَّ ْد �َْعماَلُهْم، َو�ْبَعِث �ْلُعُيوَن ِمْن �َْهِل �لصِّ »ثمَّ َتَفقَّ
�لمعاصرة لم يعد �لاأمر مقتصر�ً على �لرقابة �لمباشرة �لتي يقوم بها �أفر�ٌد �أمناء وثقاة، بل ثّمة �آليات ومناهج َعَلنية وسريّة لممارسة �لرقابة 

د�رة. باستعانة �لاأنظمة �لالكترونية و�لُسُبل �لحديثة في علم �لاإ
د�رية، وهو �لمبد�أ �لذي  �لمبد�أ �لمطلوب �لذي يجب تاأكيده في �لـَحوَكمة �لمطلوبة هو �لاعتناء �لجاد باأنو�ع �لرقابات �لشعبية و�لاإ

�إْن كانت �آلياته و�أطره قابلة للتحديث و�لتطوّر بحسب �لظروف �لاجتماعية. �هتمَّ به �إمام �لمتقين، و
رغم �أن �لمقال �لر�هن لا ينطوي على كّل �لمبادئ و�لمحاور �لخاصة بنظام �لـَحوكمة �لمتمحور حول �لعد�لة، فاإنّه قد �أشار �إلى �أهّم 

�لمو�رد �لمرتبطة بهذ� �لاأمر.
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مع �ن تلك �لمعالم لا يمكن �إجمالها في قول، فما عسانا �أن نقول �أمام هذ� �لبحر، وساحل �لعلم، ولكن على سبيل جهد 
�لُمقل نذكر قليلا من �آثاره .. لتكون لنا بركًة ود�فعاً . ووضعنا هذ� �لعنو�ن في خمسة محاور هي: �لمحور �لاأول: �لمرجعية 
�لعليا وكانت خلافته و�ضحة متمثلة في �لكتاب و�لسنة، فقد قال تعالى ))يا �أيها �لذين �آمنو� �أطيعو� �لله و�أطيعو� �لرسول و�أولي 
�لاأمر منكم(( �إذ �أن طاعة �لله وطاعة رسوله مستقلة وطاعة سو�هم تبعاً لطاعتهما. ولذلك قال تعالي: »و�طيعو� �لل« »و�أطيعو� 
�لرسول« باإعادة �لفعل، لتاأكيد �ستقلالية طاعة رسوله )ص( ثم قال: »و�أولي �لاأمر منكم« ولم ُيعد �لفعل في �لاأخيرة. وقد 
نبه �أمير �لمؤمنين �إلى ذلك بقوله: )�لزمو� دينكم و�هتدو� بهدي نبيكم و�تبعو� سنته و�عرضو� ما �أشكل عليكم على �لقر�آن، 

فما عرفه �لقر�آن فالزموه، وما �أنكره فرّدوه(
المحور الثاني: حق �لاأمة في �لرقابة .. وهو حق �لاأمة في رقابة �لحاكم، ونجدة  مستند�ً على سنة �لنبي )ص(، فالحاكم 
يحكم بما فيه مصلحة �لاأمة. فقد جاء في �لصحيح من سنة �لمصطفى )ص( قال: )�لدين �لنصيحة، قالو�: لمن يا رسول 
�لله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه، ولاأئمة �لمسلمين عاّمتهم( ، وقد كان �أول ما قاله �أمير �لمؤمنين )ع( بعد �إمامته: )�إن 
هذ� �أمركم ليس لاأحد فيه حق �إلا من �أّمرتم ، �ألا �إنه ليس لي �أمٌر دونكم( وكانت رقابة �لاأمة على هذه �لدولة رقابة متابعة، 

حاشاه )ع(
المحور الثالث: �لشورى ؛ و�لشورى مبد�أ �إسلامي قر�آني ثابت، قد �أمر �لله بها خاتم �لنبيين وصفوته، عندما قال: )وشاورهم 
في �لاأمر( فاأمره بالتشاور مع �أنه يوصى �إليه )ص(. وقال تعالى في موضع �آخر: )و�أمرهم شورى بينهم( وقد روي عن �أمير 
�لمؤمنين علي )ع( �أنه قال: )�لاستشارة عين �لهد�ية وقد خاطر من �ستغنى بر�أيه( ذكره �لماوردي في �أدب �لدنيا و�لدين ، 
ومما قاله سيدنا علي لمالك �بن �لحارث �لاشتر في وصيته حين بعثه �لى مصر: )لا تُدخلنَّ في مشورتك بخيلا فيعدل بك 
عن �لفضل ويعدك �لفقر ، ولا جباناً فُيضعفك عن �لاأمور، ولا حريصاً فُيزين لك �لشر بالجور، فاإن �لبخل و�لجبن و�لحرص 
وغر�ئز شتى يجمعها سوء �لظن بالله، فقد كان ياأمر بالشورى لولاته وينهاهم عن �لاستبد�د بالر�أي، وهو خلق ومبد�أ قر�آني 

سلامية منذ رسول �لله حتى خلافة �لامام علي )ع(. سارت عليه �لاأمة �لاإ

الدكتور الشيخ عبد الوهاب السامرائي
    عضو المجمع الفقهي العراقي 

معالم الحكم الرشيد في خالفة امير المؤمنين علي بن ابي طالب )ع(
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ولا  بالقسط  �لوزن  )و�أقيمو�  وتعالى:  �لله سبحانه  يقول  �إذ  قر�آني،  و�لعدل منهج  و�لمساو�ة،  �لعدل  �لر�بع:  �لمحور 
�إيتاء ذي �لقربى ..(، و�لعدل ليس بالفعل و�لحكم  حسان و تخسرو� �لميز�ن(، ويقول عز وجل: )�إن �لله ياأمر بالعدل و�لاإ
�إذ� قلتم فاعدلو� ولو كان ذ� قربى وبعهد �لله �أوفو�( ولا يخفى  فقط بل ينجر �إلى �لاأقو�ل و�لشهادة ؛ �إذ يقول عّز وجل: )و
على �أحد قصة �لقاضي في هذ� �لصدد عندما رجع �أمير �لمؤمنين من غزوة �لنهرو�ن، وقد وجد درعه قد ضاعت، فدخل 
�لسوق ووجدها بيد يهودي يعرضها فطلبها منه، فقال فقال له هل لك بينة ؟ فقال لا فتحاكما �إلى �لقاضي وهو شريح 
�لذي نّصبه �أمير �لمؤمنين قاضياً ، قال له �لقاضي: هل لك بينة يا �أمير �لمؤمنين ؟ قال لا ليس لي بينة، فقال له �إذن 

�لدع له.
�إذ� باليهودي �لذي سرقها يتفاجاأ مكبر�ً وُيعلن �إسلامه .. وقال و�لله لقد ر�أيتك تخرج �إلى �لقتال وسقطت من فرسك   و

نصاف. فالتقطتها وما كنت �أعلم فيكم هذ� �لعدل و�لاإ
وهذ� ليس غريبا على من تربى وبيت �لنبوة، و�أخذ عن �لحبيب �لمصطفى علمه وعدله ..

وقد �ستعمل �أمير �لمؤمنين على �أصفهان عمرو بن سلمة، فقدم ومعه زقاق من عسل وسمن و�أمو�ل، فاأرسلت �أم كلثوم 
بنت �أمير �لمؤمنين �إلى عمرو تطلب منه سمناً وعسلاً فاأرسل �إليها ظرفاً من �لسمن وظرفاً من �لعسل، فلما كان �لغدو 
خرج �أمير �لمؤنين لُيقّسمها فوجدها قد نقصت ، فساأل �لمصدق �لذي يجلب �لصدقة، فقال �أر�ها قد نقصت �أين 
ذهب �لباقي ؟ قال �أردها �إليك يا �أمير �لمؤمنين، قال لا حتى تقول لي �أين ذهبت، فقال عند �أم كلثوم، فاأمر �أمير 

�لمؤمنين �أن ترجع ما �أخذته ووجد فيه نقصاً فاأمر �أن تعوضه بثلاثة در�هم حتى قسمه بين �لناس.
�لمحور �لخامس: كان عليه �لسلام عندما يولي �لولاة و�لاأمر�ء لا يتركهم دون رقابة �أو متابعة، فكان يكتب �إلى من يخبره 
باأمرهم، وُيشكي من �شتكى عليهم، ويرسل من يفتش عن �أحو�لهم، ثم يكتب �إليهم موصياً ومحذر�ً، وممن �أوصاه �بن 
عمه �بن عباس )ع( ، فكتب �إليه عليه �لسلام )�أوصيك بتقوى �لله عز وجل و�لعدل على من ولّاك �لله �أمره، �تسع 
حن، فاإنها تليث �لقلب و�لحق، و�علم �أن ما قرّبك من �لله بّعدك من �لنار،  �إياك و�لاإ للناس بوجهك وعلمك وحلمك و
و�إن ما بّعدك من �لله قرّبك من �لنار(. وقد د�أب )ع( على مر�قبة ولاته وتتبع �أحو�لهم في ولاياتهم من خلال مفتشيه، 

رّة بعد �أن ثبتت �لتهمة عليه. وكذلك �ستماعه للشكاوى وقد �أقدم )ع( على حبس �أحد �لولاة وتاأديبه وضربه بالدِّ
ومن وصاياه �إلى قيس بن سعد و�ليه على مصر قال: )�إنك تاأتيها ومعك جند فاإن ذلك �أرعب لعدوك و�أعز لوليك فاإن 
�أنت قدمتها �إن شاء �لله فاأحسن �إلى �لُمحسن و�شتد على �لمريب و�أرفق بالعامة و�لخاصة فاإن �لله يحب �لرفق و�إن 

�لرفق ُيمن(
فما �أحوجنا �ليوم �إلى �أن نقتفي �آثار خلافة �أمير �لمؤمنين )ع( ونتبع خطاه �إلى �لفلاح و�لرشاد.

�إلى مؤسسة بحر �لعلوم �لخيرية متمثلة باأخي  وفي �لختام �أتقدم بالشكر �لجزيل �إلى معهد �لعلمين للدر�سات �لعليا و
�لكبير �لسيد محمدعلي بحر �لعلوم سائلا �لله عز وجل �أن يبارك فيهم وفي �أعمالهم، و�أن ينتج ذلك علما نافعا ينتهج 

به �لبلد ويوصله �إلى شاطئ �لاأمان و�لسلام عليكم ورحمة �لله وبركاته. 
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اإلمام علي )ع( 
فلسفة الحق والعدل: مقاربة راهنية

د. عبد الحسين شعبان
نائب جامعة الالعنف - بيروت

ستهلال على سبيل ال�إ
"على قدر شرف الناس تكون المروءة"

مام علي )ع( ال�إ

مام علي)ع( فاإننا نتوقف على جانبين  حين نتحّدث عن �لاإ
ب  علاقة  له  وثانيهما  "�لتاريخ"،  ب  يتعلّق  �أولهما  مهمين، 

"�لفلسفة".
�إشكالياته  �إثارة  �أو  �إعادته  نقصد  لا  �لتاريخ  محطة  وعند   
�إنما �ستعادته للتفّكر فيه و�أخذ �لدروس و�لعبر منه،  �لقديمة، و
و�لتطور  �لعصر  ويتساوق مع  روح  �لحاضر  ينسجم مع  بما 

�لكوني.
 �أما �لفلسفة فهي مجال لتشجيع �لتفكير و�لنقد و�لاستقلالية، 
نسانية و�لمثل  خصوصاً حين تكون في �نسجام مع �لقيم �لاإ

�لاأخلاقية. 
نحو  على  �لعالم  فهم  و�لفلسفة   �لتاريخ  بو�سطة  ويمكننا 
�لتاريخية  �لمفاصل  بعض  عند  �لوقوف  خصوصاً   �أفضل، 
و�لمجتمع  للكون  شمولية  فلسفة  من  �إنطلاقاً  ودلالاتها، 

مام علي. نسانية �لتي كان يدعو �إليها �لاإ و�لحقوق �لاإ
وهذ� ما نحاول �لتوقف عنده في منحيين �أساسيين متر�بطين 
بفكرة  وعلاقتهما  والعدل  الحق  �أساسهما  ومتماسكين، 
�لدولة �لعصرية �لتي نطلق عليها دولة الحق والقانون، �أي 

دولة المواطنة المتكافئة وحكم القانون. 
الحرّية  هي:  �أساسية  عناصر  �أربع  على  تقوم  و�لمو�طنة 
والشراكة  �لاجتماعية،  ولاسيّما  والعدالة،  والمساواة 
مام علي في منظومته �لفكرية قد فّصل  والمشاركة. وكان �لاإ
�لمستخلف  باعتباره  نسان  �لاإ باإعلاء شاأن  �لعناصر  في هذه 
في �لاأرض و�لذي تميّز عن سائر �لمخلوقات، �أما �لقانون فهو 
حسب مونتسكيو مثل �لموت لا يستثني �أحد�ً، وهو ما كان 
مام علي يتبعه، حتى مع �أقرب �لمقربين �إليه، مستند�ً في  �لاإ
ذلك �إلى مبادئ �لمساو�ة �أمام �لقانون باعتباره محور�ً للعد�لة 

وعدم �لتمييز.

 ولعّل �لخيط �لناظم لدولة تقوم على �لحق ويحكمها �لقانون هو 
مام  نسان حّر�ً، وكان �لاإ �لحريّة بكّل ما تعني �لكلمة، فقد ولد �لاإ
علي يرّدد "ل� تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حّرًا"، �أي 
من  �أكثر  بل  نسان،  للاإ طبيعي  ربانية كحق  هبة  �لحريّة  �عتبار 
و�لاستتباع  �لخنوع  ورفض  �لحريّة  نيل  يحرّض على  ذلك كان 

و�لعبودية.
وكلاهما  �لعلوم.  �أبو  فالتاريخ  �لعلوم،  �أم  �لفلسفة  كانت  �إذ�  و
يدعوننا للتاأمل ، فقر�ءة �لتاريخ مقرونة بدلالاته و�ستخلاصاته. 
صحيح �أن �لتاريخ ماكر في �لكثير من �لاأحيان ومر�وغ حسب 
�لتاريخ لا  �أن  يرّدد  لماركس �لذي كثير�ً ما كان  هيغل ووفقاً 
يعيد نفسه و�إن حصل ذلك وفي �لمرّة �لاأولى كماأساة وفي �لمرّة 
�لثانية كملهاة �أو مهزلة، خصوصاً و�أن من يكتبه هو �لمنتصر، 
لكن حكمة �لتاريخ تكمن في فلسفته وكان كونفوشيوس منذ 
�لقدم يقول: "الحكمة تعني معرفة الناس" اأما "الفضيلة 

فهي حب الناس".
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مام علي ؟ كيف نقراأ ال�إ

مام علي ر�هنياً؟ �أي باأفق مستقبلي، من خلال قر�ءة مفتوحة و�ستشر�فية عبر �لمر�جعة و�لتاأمل �آخذ�ً بنظر  كيف يمكن قر�ءة �لاإ
عتبار سياق �لمرحلة �لتاريخية، باعتبار حركة �لتاريخ متو�صلة وليست ساكنة �أو متوقفة �أو متجّمدة عند مفصل معيّن، بل  �لاإ
نسان �لاأساس �لذي تسعى  تعتمد على دينامية مستمرّة ومتجّددة، وتلك قيمة �لفلسفة، خصوصاً فلسفة �لحق �لتي تعتبر �لاإ
نسان غريقي بروتوغور�س يقول: »�لاإ  �إلى رفاهه و�إسعاده، وفلسفة �لعد�لة �لتي تقوم على �لمساو�ة بين �لبشر. وكان �لفيلسوف �لاإ
نسان هو �لاأصل« في �لعام 2002، �لصادر عن مركز �لقاهرة لدر�سات  مقياس كّل شيء«، وكنت قد �خترت عنو�ناً لكتابي »�لاإ

نسانية نسان، �لقاهرة، 2002، �إستناد�ً �إلى ذ�ت �لاأرضية �إلى ذ�ت �لاأرضية �لفكرية �لاإ حقوق �لاإ
مام علي سبق عصره بفكره �لمنفتح ونظرته �إلى �لحريّة ومفهومه بشاأن �لعد�لة ومبادئ �لمساو�ة وتاأكيده  �أستطيع �لقول �أن �لاإ
جتماعي. ولذلك �أصبح مصدر �إلهام ليس للمسلمين فحسب، بل لعموم من نسان« بغض �لنظر عن �أصله �لاإ  على »�إنسانية �لاإ
نسانية، ولا بّد من �لتفريق بين من ُينسب نفسه �إليه وبين �أفكاره و�آر�ئه ومبادئه، ومثل هذ� �لتفريق ضروري لاأن  يؤمن بالقيم �لاإ
 هناك من حاول �لتشبث باسمه لحسابات سياسوية �أو حزبوية، لكنه كان بعيد�ً عنه، حتى و�إن �أكثر �لضجيج بعناوينه وحمل

.»ر�ياته، لكن ثمة هوّة سحيقة بينه وبين بعض من ينسبون �أنفسهم �إلى مدرسته، وهي مدرسة »�آل �لبيت
عتبار �إليها بصيغة  وللاأسف فقد ُهزمت �لعقلانية �لتي حاول تكريسها في وسطنا وظلّت مهزومة، �لاأمر �لذي لابّد من رّد �لاإ
مام علي، خصوصاً في ظّل �لعلوم �لحديثة؟ و�لعلم يحتاج �إلى �لمعلومة  حديثة، فكيف يمكن �لنظر �إلى ذلك في فلسفة �لاإ
 و�لمعرفة و�لتجربة و�لحكمة، وهذه �لاأخيرة مع �لعقل هي �أساس �لدين، �إذ لا دين خارج �لعقل، فالاأخير هو �لشرع �لاأعلى
نسان شؤونه �ستناد�ً �إلى علوم عصره، وكلما تمكن من �ستيعابها �ستطاع �أن يتساوق مع متطلبات نسان، وبالعقل يعالج �لاإ  للاإ

مام علي يعتمده .زمنه، فقد كان دين علي هو دين �لعقل، �أما �لفقه فهو فقه �لو�قع، وهو ما كان �لاإ

:وحسب اأبو العلاء المعرّي 

اأيها الغّر اإن خصصت بعقل / فاتبعه فكّل عقل نبي  

فشاور العقل واترك غيره هدرًا / فالعقل خير مشيٍر ضّمه النادي        
مام علي فاإننا نخّص بذلك فلسفته وسيرته وعدله وتمسكه بالحق في مثال �إنساني نادر ومنزّه،  وحين نتناول �لمكانة �لعليا للاإ
�لمكان و�لزمان، فهو مفّكر  مام علي خارج د�ئرة  �لاإ لاأن  �لعقائدية،  يمانية  �لدينية و�لاإ �لقد�سة  وذلك من موقع خارج د�ئرة 
كوني )زمكاني(، �أي �أنه عابر للزمان و�لمكان، وما قاله وما كتبه من نصوص هي ذ�ت بعد قيمي مستمر للبشر جميعاً وليس 

نسان وحرياته وحقوقه، و�إن كان بعضها لا بد �أن يؤخذ بسياقه �لتاريخي. للمسلمين وحدهم، خصوصاً تلك �لتي تتناول �لاإ

ولعّل قر�ءة �لتاريخ و�لفلسفة في �أحد وجوهه �لر�هنة تستهدف مو�جهة حاضرنا، بما فيه من �أزمات فكرية وثقافية و�جتماعية 
وسياسية، ناهيك عّما يو�جهه من تحّديات صحيّة وبيئية ومناخية، وما تتركه تلك على �لنفس �لبشرية. و�لتاريخ و�لفلسفة تمنحان 
نسان معنى �لحياة و�لعمل و�لتاأمل و�لدلالة، وذلك من خلال طرح �أسئلة وفرضيات ومعطيات تكون بمثابة مدخلات: من  �لاإ
نحن؟ ومن �أنتم؟ ومن �أنا؟ وماذ� نريد؟ وكيف مّر �لزمان وما هي دروسه؟ و�أين �لحق و�لعدل؟ وكيف �لسبيل �إلى �لعيش معاً 
ختلاف هو مدعاة  نسان خلق مختلفاً، وبالتالي فاإن هذ� �لاإ قر�ر بالتنوّع و�لتعّددية وصولاً �إلى مخرجات، �أساسها  �أن �لاإ ؟ و�لاإ

نسان حسب �أرسطو هو في �لاأساس حيو�ن �جتماعي بطبعه. للتكامل و�لتفاعل و�لتو�صل مع �لاآخر. و�لاإ
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حديث ذو شجون

�لمتحدة )ديربورن - ولاية ميشيغن( للمشاركة في مؤتمر بمناسبة ذكرى »يوم  �لولايات  �إلى   )1992( كنت قد دعيت قبل 30 عاماً 
�لغدير«، فاعتذرت بالقول �أن هناك كثيرين �أجدر مني للمشاركة في مثل هذ� �لمؤتمر، خصوصاً وهو يتناول قضية تاريخية هناك جدل 
صطفافات �لطائفية و�لمذهبية، في حين �أنني �أبحث عّما هو مشترك  حولها، بل هي مساألة �إشكالية عند �لمسلمين، لا سيّما في ظّل �لاإ

وجامع بغّض �لنظر عن �لوقائع �لتاريخية.
�إلّا فاإننا سنعيش في �لماضي، بل ونغرق فيه، لاأن �لبحث في مثل هذه �لمسائل   وبالطبع فما هو تاريخي لا يمكن سحبه ليصبح ر�هنياً و
ختلافات �لدينية و�لطائفية ليس مكانها �لتجمعات �لبشرية، بل هي من �ختصاص �لجامعات ومر�كز �لاأبحاث و�لمجمعات  �لتاريخية و�لاإ
�لفقهية وعلماء �لتاريخ و�لد�رسين و�لفقهاء، وهي قضايا لا علاقة لها بالو�قع �لذي نعيشه حين ير�د �ستنفار �لحشود �لبشرية �لتي تذّكر 
�أوروبا، حيث �لشحن و�لتحريض ليس لاعتبار�ت طبقية و�جتماعية، ولكن لحسابات سياسية  �لثورة �لصناعية في  بعصر �لمد�خن في 
وطائفية ضيقة. وللاأسف فاإن هذ� هو ما يجري �ليوم لدرجة �إحد�ث نوع من �لتخندق �لطائفي و�لاصطفاف �لمذهبي �لذي ُيضعف بلا 
�أدنى شك �لوحدة �لوطنية و�لمصالح �لمشتركة �لعليا لعموم �لبلاد ولكن كرم منظمي �لمؤتمر وفي مقّدمتهم �لصديق صادق بحر �لعلوم 
مام علي منظور�ً �إليه من ز�وية فلسفة  )�أبو حيدر( �لذي �أصّر على حضوري، فاأمهلته يومين للتفكير، ثم هاتفني و�قترحت عليه �أن �أتناول �لاإ

�لحق و�لحريّة، وهو ما حصل فعلاً.
سلامي)�لمصري( ومحمد  شاركت في �لمؤتمر �لذي حضره �لسيد �لجليل محمد بحر �لعلوم و�لسيد �لاأمين وفهمي هويدي �لمفكر �لاإ
سلامي محمد �لتيجاني �لسماوي )�لتونسي �لاأصل( وهو مؤلف كتاب »ثم �هتديت« �لذي هو كتاب  عبد �لجبار �لشبوط و�لد�عية �لاإ
دعائي ليس ذ� قيمة علمية طبع عشر�ت �لطبعات و�أثار جدلاً و�سعاً، وخصوصاً بين �لمتحمسين للطائفية ودعاتها من �لفريقين. وكان 
�لمؤتمر مهماً في جانب منه لجهة �لتنوّع و�لمشارب �لفكرية، ولبعض ما طرح فيه يتجاوز ما هو تقليدي وتمجيدي باتجاه �إعلاء شاأن 

�إنساني بالطبع. ما هو فكري وثقافي و
وحين �نتهيت من �إلقاء محاضرتي، حيّاني �لتيجاني �لسماوي و�أثنى على ما قّدمته بلهجته �لتونسية قائلاً �أجدت »برشة« �أي »كثير�ً«، 
وجاءني مرّحباً بي بعد نزولي عن �لمنّصة وساألني: هل �أنت قيادي في حزب �لدعوة؟ وهو سؤ�ل مفاجئ بالنسبة لي،  فقلت له: كّلا، 
مام علي؟ وكان  ثم ساألني من �أي حزب �إسلامي �أنت؟ فقلت له لست حزبياً، ثم �أمطرني باأسئلة عديدة منها: من �أين جاء �هتمامك بالاإ
سلامي يدعو لقيام دولة �إسلامية، لكنني مسلم و�أعتّز  متاأكد�ً باأنني »�إسلامي«، فاأجبته �أنني لست �إسلامياً فقال لي كيف؟ قلت له �لاإ

بهويّتي �لثقافية و�لحضارية تلك.
سلامية؟ فقلت له: لقد رضعتها مع �لحليب، وحين كنّا في تعارف و�شتباك وّدي مّر �لسيد  و�ألّح علي: كيف تحّصلت على ثقافتك �لاإ
بحر �لعلوم، فناد�ه �لتيجاني قائلاً: �أتسمع يا سماحة �لسيد؟ �لسيد شعبان ليس �إسلامياً كما يقول، هل تعرف ذلك؟ قال له بحر �لعلوم 
نسان  مام علي وحقوق �لاإ بطريقته �لمملّحة: �أترك شعبان وشاأنه فله عالمه �لخاص ونحن نحترم توّجهاته، خصوصاً حين يتحّدث عن �لاإ
سلام و�لتسامح. �إنه �بن �لمدرسة �لنجفية �لعلمية، وحيثما يكون فهو لا يتنّصل عن جذوره �لتي يعتّز بها وعلّق: »تلك خصوصية  في �لاإ

عر�قية فيها �لكثير من �لتد�خل«، وضحكنا ثلاثتنا، وبد�أ �لتيجاني صد�قة معي، �لتقيته بعدها �أكثر من مرّة. 
مام علي بطائفة �أو بمجموعة �إسلامية �أو بحزب �إسلامي �أو بطقوس معينة قد لا  مقصدي من رو�ية ذلك، هناك من يريد �أن يختزل �لاإ
مام علي، ناهيك عن ممارسات باسمه وهي �أبعد ما تكون عنه، في حين �أنه مفّكر وفيلسوف له �آر�ء سبقت  تنسجم �أساساً مع فكر �لاإ
شكالات �لتي حصلت بعد غيابه بين طو�ئف ومذ�هب و�جتهاد�ت و�حتر�بات ليس له علاقة بها لا  عصره ولا ينبغي �لنظر �إليه من ز�وية �لاإ
حد�ث تصّدع  من قريب ولا من بعيد، بل �أنه لو كانت حصلت في عهده لوقف بالضّد منها حرصاً منه على وحدة �لمسلمين وتجنباً لاإ
في صفوفهم، خصوصاً كانو� يعانون بعد وفاة �لرسول من فر�غ كبير و�أمامهم مشروع بناء �لدولة �لتي �عتمدت في مرجعيّتها على �لقر�آن 

و�لسنة من جهة، فضلاً عن �لو�قع بكّل فسيفسائه وتضاريسه وتعقيد�ته.
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مام علي، بل زّج به في غير موقعه ومقامه كانت وما تز�ل مستمرة ليس  �إن �لصر�عات �لّلاعقلانية و�لتي �سُتخدم فيها �سم �لاإ
�أساسه  و�أنانية ضيّقة عبر شحن طائفي  لاأغر�ض سياسية  �ستخدمت  بل  �أمر طبيعي ،  �لمذ�هب وهو  بين  �جتهاد�ت  بسبب 
�لتعّصب ووليده �لتطرّف وهذ� �لاأخير �إذ� ما تحوّل �إلى سلوك �أي �نتقل من �لفكر �إلى �لو�قع يصير عنفاً، و�لعنف حين يضرب 

رهاب �لدولي". ستقر�ر وكان عابر�ً للحدود نطلق عليه "�لاإ �إذ� �ستهدف زعزعة �لاأمن و�لاإ عشو�ئياً يصبح �إرهاباً و
 ولطالما �ندلعت حروب طائفية ومذهبية ونز�عات مسلّحة ر�ح ضحيّتها ملايين �لبشر، وحسبي هنا �أن �أشير �إلى حرب �لمئة 
حتر�ب و�لنز�ع  عام وحرب �لثلاثين عام في �أوروبا �لتي �نتهت في �لعام 1648 ب "صلح ويستفاليا"، بحيث تم وضع حّد للاإ
حتر�م �لمتبادل وتاأدية طقوس �لعبادة بحرية وحق �لتنقل و�حتر�م سيادة �لبلد�ن. ولكن للاأسف فاإن هذه  �لديني و�لطائفي بتاأكيد �لاإ
�إلغائية وتهميشية من  �لحروب و�لنز�عات و�لفتن ما تز�ل مستمرّة في بلد�ننا، بل تعيش بيننا ونسمع من هنا وهناك دعو�ت �إقصائية و
�أناس ينسبون �أنفسهم �إلى �لشيعة �أو �لسنة �أو غيرهم ويحرّضون ضّد بعضهم �لبعض وكاأنهم �أعد�ء وليسو� من �أتباع دين و�حد، 
في حين �أن �لصر�ع �لذي د�م 500 عام بين �لكنيسة �لكاثوليكية و�لكنيسة �للوثرية، جرى وضع حّد له باتفاق في �لعام 2016 
و�أصبح جزًء� من �لتاريخ يختّص به علماء �لّلاهوت و�لد�رسون لعلوم �لدين ولا شاأن للناس به، وهو ما حاورت به �لمطر�ن منيب 
يونان في مقالة كتبتها بعنو�ن "خمسون سنة حو�ر ولا ساعة حرب" �لتي نشرت في مجلة �أفق )مؤسسة �لفكر �لعربي( في 10 

ديسمبر / كانون �لاأول 2021.  

جرداق وال�هتمامات ال�أولى
ــوة �لاأولــى كنــت مهتمــاً  ــة �لفت ــغ �إذ� قلــت �أننــي فــي مرحل لا �أبال
مــام علــي، مثلمــا هــو �هتمامــي بالاأفــكار �ليســارية  بمتابعــة ســيرة �لاإ
�أكثــر مــن  فــي  �لحديثــة، وقــد جئــت علــى ذلــك  و�لتقدميــة 
مناســبة. وكنــُت قــد �طلعــت علــى "نهــج البلاغــة" وقــر�أت 
فصــولاً منــه، ولكننــي عــدُت �إليــه بالــدرس و�لتمحيــص و�لتدقيــق 
ــر  ــت للتفّك ــى نحــو لاف ــتوقفني عل ــد �أن �س ــذ بع ــادة و�لتتلم ف و�لاإ
�أصــل  مــن  �للبنانــي  �لمفكــر  كتبــه  مــا  و�لاستشــر�ف  و�لتاأمــل 
مســيحي جــورج جــرداق فــي موســوعته �لخماســية و�لتــي �أضــاف 
�إليهــا مؤلفــاً سادســاً، وذلــك فــي �أو�خــر ســتينيات �لقــرن �لماضــي، 
نســانية". مــام علــي وصــوت العدالــة ال�إ وكانــت بعنــو�ن "ال�إ

ــزة  ــه: �أدرســه و�حفــظ مــا تســتطيع منــه، وكانــت تلــك �لقــر�ءة مميّ وكان شــقيقه فــؤ�د جــرد�ق قــد �أهــد�ه نهــج �لبلاغــة وقــال ل
نســان" و " علــي و�لثــورة �لفرنســية" و " علــي وســقر�ط" و "علــي وعصــره"  ونافــذة، فانصــرف �إلــى �لكتابــة عــن "علــي وحقــوق �لاإ
و "علــي و�لقوميــة �لعربيــة" و "رو�ئــع نهــج �لبلاغــة". وهــي بحــق موســوعة معرفيــة شــديدة �لرقــي منهجــاً و�أســلوباً وتوّجهــاً، تنطلــق 
ــل: روســو ومونتســكيو  ــار مث ــورة �لفرنســية �لكب ــة لفلاســفة �لث ــر فــي مقارب نســان �لمســتخلف فــي �لاأرض، و�لتغيي ــه للاإ مــن رؤيت
وفولتيــر، و�لفلســفة �بتــد�ًء مــن ســقر�ط �أبــو �لفلاســفة، وروح �لعصــر و�ســتلهاماته فــي تاأكيــد علــى �لســياق �لتاريخــي، و�لعروبــة 
مــام علــي فــي تاأكيــد �عتــز�زه باأرومتــه و�نتمائــه ولغتــه، ناهيــك عــن بعــض جو�هــره �لتــي وردت  �لطافحــة �لتــي كان يمتــاز بهــا �لاإ

فــي نهــج �لبلاغــة. وذلــك مــا تناولتــه موســوعة جــرد�ق .

جورج جرداق
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ستشر�فية سابقة  مام علي مفكر كوني ورؤيته �لاإ ولاأن �لاإ
في  يلامس  نسان  �لاإ يتناول حقوق  حين  فهو  لعصره، 
تلك  �أهمية  در�كه  لاإ �أوروبا  مفكري  معهود  غير  ِسبق 
نسان �ستناد�ً �إلى رؤية بعيدة �لمدى، وهي  �لحقوق للاإ
بني  كرّمنا  "وقد  �لكريم  �لقر�آن  في  وردت  �لتي  تلك 
سر�ء / �أية 70( ، �أو كما ورد في )سورة  �آدم" )سورة �لاإ
�لحجر�ت/ �لاآية 13(   " يا �أيها �لناس �إنا خلقناكم من 
ذكر و�أنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفو� �إن �أكرمكم 

عند �لله �أتقاكم �إن �لله عليم خبير". 
مام علي من بعد �لنبي  وحسب ميخائيل نعيمة كان �لاإ
طلاق بلاغة وحكمة وتفهماً للدين  سيّد �لعرب على �لاإ
�لدنيا، وحسب بعض ما  وحماسة للحق وتسامياً عن 
ينقل عن �لنبي كان يقول له "يا علي �أن فيك شيء 
من عيسى بن مريم"، و�إضافة �إلى نعيمة تناوله جرجي 
وفؤ�د جرد�ق  ومارون عبود  زيد�ن وجبر�ن خليل جبر�ن 
وعبد �لمسيح محفوظ وهؤلاء كلهم مسيحيون، و�لقائمة 
خليل  جبر�ن  وحسب  و�لاأجانب،  �لعرب  من  تطول 
جبر�ن وهذ� ما كتبه في مجلة �لعرفان �لعام 1931 "في 
عقيدتي �أن �إبن �أبي طالب �أول عربي لازم �لروح �لكلية 
وجاورها وسامرها، وهو �أول عربي تناولت شفتاه صدى 

�أغانيها....".
لم تكن �أفكار علي بن �أبي طالب �لرؤيوية وعلمه �لوفير 
سجاياه  كانت  بل  �إلهام،  و �إعجاب  مصدر  وحدهما 
نسانية  جتماع و�لحكم ومو�قفه �لاإ �لشخصية و�أر�ءه في �لاإ
وشجاعته ومرؤته، �لتي شّكلت منظومة سلوكية متميّزة 
برؤية  تميّز  وقد  خصوصاً  نادر�ً،  يكون  يكاد  نسان  لاإ
وتلك  و�لمجتمع،  و�لحياة  و�لكون  �لعالم  عن  شمولية 
حين  بالك  فما  عصرنا،  في  �لرؤيوي  �لمفّكر  صفات 

يكون �لاأمر قبل �أكثر من 1400 عام.

مام علي وفلسفة الحق والحرية ال�إ
رؤيتي  تعميق  في  جرد�ق  جورج  فضل  �إلى  �أشرت 
مام علي  �لاإ فلسفة  بتسليط ضوء كاشف على جوهر 

نسانية مقارنة بالمحيط �لكوني،  ونظرته �لاإ

�أمامي لقر�ء�ت غير تقليدية لِسْفرِه  �آفاق جديدة  �لاأمر �لذي فتح 
�لمجيد "نهج �لبلاغة" وذلك بمحاولة تقريب "�لنص" من مفاهيم 
�لعصر �لحديث، يضاف �إلى ذلك ما كنت قد درسته من فلسفات 
و�لقانون و�لحكم و�لاقتصاد  �لسياسة  و�أفكار حديثة ومعاصرة في 
و�لثقافة، ثم ما قر�أته و�طلعت عليه لكبار �لفلاسفة و�لمفكرين، وهو 
ما كنت �أعود �إلى �أفكاره بين �لفينة و�لاأخرى فاأستقي منها َمعيناً 

نسانية. لا ينضب، ولاسيّما في �لقيم و�لمثل �لاإ
و�أوّد هنا �أن �أشير �إلى  ثلاث كتب مهمة �أولهما – كتاب »�ليسار 
فصولاً  قر�أت  �لذي  عباس صالح  لاأحمد  سلام«  �لاإ في  و�ليمين 
منه نشرت في مجلة �لكاتب )�لمصرية( �لتي كان ير�أس تحريرها، 
سلطة  »علي:  كتاب   – وثانيهما  �لستينيات،  �أو�سط  في  وذلك 
�لحق« لمؤلفة �لمغدور عزيز �لسيد جاسم في �أو�سط �لثمانينيات، 
وثالثهما – كتاب: »علي �إمام �لمتقين« لعبد �لرحمن �لشرقاوي 

�لذي قر�أته في �لعام 1986 .
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ستفادة من �لتر�ث �لحضاري وتوظيفه  سلامي تتلّخص في �إمكانية �لاإ رتجاعية لبعض جو�نب �لفكر �لعربي �لاإ �إن هدف �لقر�ءة �لاإ
نسان عند  بما يساعد في در�سة �أوضاع �لحاضر و�ستشر�ف �لمستقبل و�لوقوف عند دلالته، فما هي فلسفة �لحريّة وحقوق �لاإ

مام علي؟  �لاإ
قتر�ب من مصطلحات �لفكر �لمعاصر، فسنجد �أنه قد عبّر عن ذلك بشكل وثيق في فلسفته للحكم ومنهجه  �إذ� حاولنا �لاإ
نصاف ومعايير  في �لتعامل مع �لولاة وشؤون �لرعية، وتستند تلك �لفلسفة بمفاهيمها �لمتقّدمة و�لمبكرة �إلى مبادئ �لعدل و�لاإ
نسانية  �لاأخلاق، ولا يخضع �لعديد من �أحكامها �إلى �لمكان و�لزمان، ما يمنحها �لصفة �لشمولية �لتي تستمّد قوّتها من �لقيم �لاإ

�لعليا و�لمثل �لبشرية �لخالدة.
مام علي يقترب، على �لرغم من �لمسافة �لزمنية �لفاصلة بين حاضرنا و�لزمن �لذي عاش فيه، من رؤية ر�هنية )بفارق  ويكاد �لاإ
نسان �لصادر عام 1948 و�لعهدين �لدوليين 1996  علان �لعالمي لحقوق �لاإ 14 قرناً( للمفاهيم �لعصرية �لتي جرى تدوينها في �لاإ
�لصادرين عن �لجمعية �لعامة للاأمم �لمتحدة بخصوص �لحقوق �لمدنية و�لسياسية و�لحقوق �لاقتصادية و�لاجتماعية و�لثقافية، 

حيث تكاد تجد صدى بعضها في فلسفته.
نسان "يولد جميع �لناس �أحر�ر�ً متساوين في �لكر�مة و�لحقوق وقد وهبو� عقلاً  علان �لعالمي لحقوق �لاإ فكما هو مدّون في �لاإ
نسان حّر�ً، وتلك قاعدة  مام علي �أن �لله خلق �لاإ خاء" )�لمادة �لاأولى(. يذّكر �لاإ وضمير�ً وعليهم �أن يعاملو� بعضهم بعضاً بروح �لاإ
�إنسانية سامية، وتستبطن تحريضاً على �لكفاح من �أجل �لحريّة باعتبارها �لقيمة �لعليا، ويتناغم في ذلك مع �لخليفة  حقوقية و
�لثاني عمر بن �لخطاب )رض( �لذي يقول: "متى �ستعبدتم �لناس وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحر�ر�ً". وهناك شو�هد كثيرة في �لفكر 
علان �لعالمي بصيغة قانونية  سلامي على رفض �إستعباد �لناس �لذين ولدو� �أحر�ر�ً ومتساوين، وقد توّج هذ� �لنص في �لاإ �لعربي �لاإ

حيث تقول )�لمادة �لر�بعة( : "لا يجوز �سترقاق �أو �ستعباد �أي شخص ويحظّر �لرق وتجارة �لرقيق بكافة �أوضاعها".

المساواة رديف العدل
علان �لعالمي للقول: »كّل �لناس سو�سية �أمام �لقانون ولهم �لحق  �أما حول مبداأ المساواة قد ذهبت )�لمادة �لسابعة( من �لاإ
علان وضّد �أي  بالتمتع بحماية متكافئة دون �أي تفرقة، كما لهم جميعاً �لحق في حماية متساوية ضّد �أي تمييز يخّل بهذ� �لاإ
مام علي في مخاطبته عامله في مصر مالك بن  تحريض على تمييز كهذ�«، ونجد صيغة مقاربة وعميقة في ذلك لدى �لاإ
ال�أشتر النخعي حين يقول: »لا تكونّن عليهم )�أي على �لناس( سبعاً ضارياً تغتنم �أكلهم، فالناس صنفان �أما �أخ لك في 
�لدين )�أي مسلم مثلك( �أو نظير لك في �لخلق )�أي �إنسان(«. ويذهب �أبعد من ذلك حين يدعو �إلى نصرة �لمظلوم فيقول: 
»ل�أنصفّن المظلوم من ظالمه« وهي �لفكرة �لتي تاأخد بها �لدساتير �لحديثة �لتي تؤكد على رفع �لظلم وسيادة �لحق و�لعد�لة 

و�لمساو�ة بين �لمو�طنين.
مام علي ضالته في القراآن الكريم وفي السنة المحمدية للرسول )ص(. فمبد�أ �لمساو�ة يجري تقنينه وفقاً  ويجد حديث �لاإ
لما ورد في �لحديث �لشريف: »ل� فضل لعربي على اأعجمي اإلّ� بالتقوى« وبالحديث النبوي »الناس متساوون كاأسنان 

المشط« ...
مام علي من �أن يقيم حقاً ويزهق باطلاً .. وكان �نحيازه و�ضحاً ولا هو�دة فيه لمثل �لحرية  ولم يكن هناك شيء �أحب �إلى �لاإ
نسانية، وتعني عنده �أيضاً رفض �لعبودية  مام علي عمل وجداني نابع من الذات ال�إ و�لعد�لة و�لمساو�ة. والحرّية عند ال�إ
ستبد�د . وليس هناك من حدود عليها �إلّا �إذ� �قتضت مصلحة �لجماعة. ولعلّه �أقرب �إلى مفاهيم �لعصر �لحديث، حيث  و�لاإ

هناك من يقول »تبد�أ حريّتي عندما تنتهي حريّة �لاآخرين« �أو »تنتهي حريّتي بابتد�ء حرية �لاآخرين«.
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نساني اأخوة البشر والبعد ال�إ
يمنع  ولا  ختلاف"  �لاإ "حق  ينفي  لا  علي  مام  �لاإ كان 
نسان �أخو  "حق �لاعتقاد" �أو "حريّة �لاعتقاد" باعتبار "�لاإ
نسانية  �لاإ �لر�بطة  �أو  �لدينية  �لر�بطة  �إما بسبب  نسان"،  �لاإ
�لاأهم، وهو ما جئنا على ذكره، وهي مفاهيم متقدمة لم 
يجر تطبيقها �أو تعميمها �إلّا في حدود ضيّقة وفي ظروف 
بالتفصيل في كتابي  تناولتها  تاريخية مختلفة. وكنت قد 
بيروت،  ط1،   ، نسان"  �لاإ وحقوق  سلام  "�لاإ �لموسوم: 
�لعر�قي،   �لثقافي  �لمركز  بيسان،  د�ر  ط2،  و   ،2001

بيروت، 2014 .
مام علي على تساؤلات  وفي نظرته �إلى �لعد�لة �أجاب �لاإ
سلام  �لاإ قيام  رغم  زمانه،  في  مطروحة  كانت  كثيرة 
�لبالية  قيمه  بعض  من  �لمجتمع  تحرير  في  ومساهمته 
وعنعناته �لجاهلية، حيث قال مخاطباً من يحاول �لتشبّث 
و�أعلاكم  �أعلاكم  "�أسفلكم  �لقديمة  وبامتياز�ته  بماضيه 
�أسفلكم... و�لله �إني لاأعترف بالحق قبل �أن �أشهد عليه 
و�لله ما �أبالي �أدخلت على �لموت �أو خرج �لموت �إلّي؟".
في حديث �آخر �أكثر �إفصاحاً وبلاغًة وعمقاً، خاطب بعض 
�لقوم"  �أنهم "�أعزّة  �لذين طلبو� نصرته بدعوى  "�لوجهاء" 
مام علي "�لذليل عندي عزيز حتى �آخذ �لحق  كما قال �لاإ

له و�لقوي عندي ضعيف حتى �آخذ �لحق منه".

جتماعية العدالة ال�إ
مام علي  جتماعي لمفاهيم �لعد�لة �ستند �لاإ وفي �لبعد �لاإ
�لاأمور  في  �لناس  شر�كة  �إلى  تدعو  �لتي  �لمفاهيم  على 
�لنبي محمد  "�لناس شركاء في  �لاأساسية كما هو قول 
ثلاث �لماء و�لكلاأ و�لنار".. وكان يشّدد على �زدر�ئه �لفقر 
�إنه يقول "لو تمثّل لي �لفقر رجلاً  ويعتبره �آفة ونقمة حتى و

لقتلته".
�لنبي  فعل  مثلما  �لمنتج  �لعمل  علي  مام  �لاإ مّجد  وقد 
محمد )ص( وكان يفّضله على كّل صوم �أو صلاة رغم 
�أنه من �لفر�ئض، وقد رّدد �لنبي محمد )ص( �لقول باأن 
"تفكير ساعة و�حدة خير من عبادة سنة"، و�لدين عندهما 
"معاملة" قبل كّل شيء، �أي "سلوك وتصرّف وقيم ومفاهيم 
�أطلق  كما  �لمتّقين"  "�إمام  �لمعنى  بهذ�  وهو  وحقوق"، 

عليه عبد �لرحمن شرقاوي.

مام علي  بحياة �لاآخرة وزهده بالحياة  وعلى �لرغم من �إيمان �لاإ
نسان �أن يعيش لدنياه كما  �لدنيا، �إلّا �أنه كان يؤّكد على  �لاإ
تعيش  لدنياك كاأنك  �لبليغ "�عمل  قوله  ولعّل  لاآخرته،  يعيش 
�أبد�ً و�عمل لاآخرتك كاأنك تموت غد�ً" دليل ُبعد نظره ورجاحة 

عقله ونظرته �لمتو�زنة �لمعتدلة.
وبصدد �إطلاع �لرعيّة على شؤون �لحكم �أو ما يسمى   
علي   مام  �لاإ دعا  فقد  و�لشفافية،  و�لمصارحة  بالعلانية  �ليوم 
ولاته �إلى عدم �إخفاء �لاأسر�ر عن �لرعيّة وطالب �أحد ولاته "باألا 

يحتجز دونهم سّر�ً ولا يطوي دونهم �أمر�ً".

التشاور والرؤية
وكان يؤكد على �أهمية سماع �لر�أي �لاآخر وذلك حين يقول 
»من �ستقبل وجوه �لاآر�ء عرف مو�قع �لاأخطاء«، وهذه بعض 
مفاهيم �لعصر �لحديث �لتي ر�جت في �أو�خر �لقرن �لعشرين. 
�لاآر�ء ويستشير، لكن صوته  �أنه يقلّب وجوه  وعلى �لرغم من 
�لخاص يبقى متميز�ً مع �حتر�م ر�أي �لجماعة ولعلّه �لقائل: »�إن 

ر�أياً و�حد�ً شجاعاً �أغلبية«.
و�لمحسوبية  �لتعّصب  روح  عن  بعيد�ً  علي  مام  �لاإ كان 
قمة  في  وضعه  حيث  لدوره  ومقّدر�ً  للعلم  محباً  و�لمنسوبية، 
شرف  ولا  كالتو�ضع  »لا حَسب  بقوله  وذلك  �لشرف  �أنو�ع 
كالعلم«. وكان يدعو لرفض �لقهر بمختلف �أشكاله لاأنه يتنافى 
كر�ه  سلام �لحنيف مع �لحريّة وشروطها، سو�ء �لاإ مع مبادئ �لاإ

�لاقتصادي �أو �لاجتماعي �أو �لمادي �أو �لنفسي.
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القوي والضعيف
في  نفحاتها  نجد  �أن  فيمكن  حد�ثية  برؤية  �لاآر�ء  هذه  قر�أنا  �إذ�  و
�لخامسة(  )�لمادة  تحرّم  حيث  نسان  �لاإ لحقوق  �لعالمي  علان  �لاإ
و  بالكر�مة"  و�لحاطّة  و�لوحشية  �لقاسية  و�لمعاملات  "�لتعذيب 
)�لمادة �لتاسعة( �لتي تدعو �إلى عدم جو�ز �لقبض على �أي �إنسان 
لعدم  �لتي تدعو  �لثانية عشر(  )�لمادة  تعّسفاً، و  نفيه  �أو  �أو حجزه 
�أو  �أسرته  �أو  �لشخصية  حياته  في  تعسفي  لتدخل  نسان  �لاإ تعريض 
�إذ�  مسكنه �أو مر�سلاته �أو لحملات على شرفه وسمعته... �إلخ. و
نسان،  كان ذلك يخّص �لجانبين �لمدني و�لسياسي من حقوق �لاإ
قد  و�لثقافية،  و�لاجتماعية  �لاقتصادية  بالحقوق  �لخاص  �لعهد  فاإن 
نسان وهو �لذي وجدنا بعض  فّصل �لجانب �لاجتماعي من حقوق �لاإ
مام علي ، خصوصاً رفضه للظلم �لذي كان  منطلقاته و�أطيافه عند �لاإ
يعتبره "لعنة كبرى"، وكان �أفحش �أنو�ع �لظلم عنده هو "ظلم �لقوي 
للضعيف" و "�لمحتكر للعامة" و "�لحاكم للمحكوم". وقد خاطب 
"�إياك و�لاستئثار بما �لناس فيه �أسوة".  �لاأشتر في �أحد �لاأيام قائلاً 
�لتشبّث  تّدعي  �لتي  �لسياسية  و�لحركات  �لحكومات  بعض  فاأين 
مام علي من هذه �لاآر�ء و�لاأفكار؟ سلام �أو تنسب نفسها �إلى �لاإ بالاإ

حماية الحقوق
ولو ر�جعنا �لدساتير �لحديثة �لتي �أخذت تتبنّى �أفكار �لحريّة وحقوق 
نسان  �لاإ وميثاق حقوق  �لاأمريكي عام 1776 ،  نسان كالدستور  �لاإ
�لمعاصرة  و�لثور�ت   ،  1789 عام  �لفرنسية  �لثورة  بعد  و�لمو�طن 
بوجهيها �لوطني و�لاشتر�كي، فاإننا نر�ها جميعاً تؤكد على ُمثُل �لحريّة 
نسانية و�إنصاف �لمظلوم  خاء و�لمساو�ة و�لقيم �لاإ نسان و�لاإ وحقوق �لاإ
بها  �لالتز�م  عن  �لنظر  بغّض  �إلخ  �لتعذيب..  ومنع  �لحق  و�إحقاق 
مام علي و�إن كان �بن  من عدمه وهي مفاهيم عّمق �لنظر فيها �لاإ
نسانية �لثاقبة  عصره �إلّا �أنه سبقه بمر�حل طويلة من خلال نظرته �لاإ
و�أحكامه �لمتقدمة ومثله �لاأصيلة. وهو ما �أعطاه هذ� �لدور �لريادي 
و�لموقع �لفكري �لمتميز بصفته رمز�ً تاريخياً مستمر�ً على مدى �لتاريخ 

�لبشري �لذي هو صر�ع بين �لحريّة و�لاستبد�د، و�لعد�لة و�لظلم، 
و�لمساو�ة و�لاستغلال و�لخير و�لشر.

الدرس التاريخي
و�ليوم، فاإن �لعبرة ليست بتسطير هذه �لمبادئ �أو وضعها وتقنينها 
سلامية  �لاإ وغير  سلامية  �لاإ �لاأحز�ب  بر�مج  في  �أو  �لدساتير  في 
رو�دها،  على  و�لتقديس  �لتبجيل  �آيات  �إطلاق  �أو  وحسب، 
سلامي، بل في كيفية  �لاإ �لعربي  مام علي  و�لفكر  �لاإ كما هو 
نسانية  �ستلهامها وفي جعلها موضع �لتطبيق وتقريبها من �لروح �لاإ
في مو�جهة تحديات �لعصر، باأخذ سماته وملامحه بنظر �لاعتبار 
وبمعرفة مستجد�ته ومتغير�ته و�لتعاطي معها بما يتناسب مع خط 
�لتطور و�لتقدم، بعيد�ً عن �لانعز�لية و�لتقوقع تحت �أي حّجة �أو 
مام علي  ومدرسته �لفكرية و�لسياسية معنًى �إنسانياً  مبرّر.لحياة �لاإ
كبير�ً يمكن �أن ننهل منه �لكثير بما يساعد في معالجة �أوضاع 
�لمتاأصلة،  نسانية  �لاإ لنزعته  وفقاً  �أيضاً  و�لمستقبل  بل  �لحاضر، 
يثير  نحو  على  �ستحضاره  �أو  للماضي  �ستقد�م  دونما  وذلك 
�لوقت نفسه دونما هروب منه  �لعبثي. وفي  �لخلاف و�لصر�ع 
�أو �لتنّكر له �أو �لترفّع عليه، بحّجة �لحد�ثة �لمعاصرة، وبالقدر 
�لذي تشّكل فيه در�سة �لتر�ث مساألة مهمة لا غنى عنها، ينبغي 
�لتعّصب  �إلى  يؤدي  بما  �لماضي  �أسر  في  �لوقوع  عن  �لابتعاد 
و�لانغلاق و�لجمود و�لسلفية �لتي لا ترى غير تقديس �لماضي 
�إد�رة �لظهر للتر�ث برفض  كلّه من دون فرزه. كما ينبغي عدم 
�لماضي كله باسم �لمعاصرة �أو بنظرة عدمية لا تقيم وزناً للتاريخ. 
وهنا لا بّد من وقفة نقدية جديّة جريئة للتر�ث تنسجم مع �أوضاع 
�لحاضر وتسعى لتغييرها وفقاً لتغيير �لاأزمان �نطلاقاً من �لقاعدة 
مام علي   �لفقهية "تغيّر �لاأحكام بتغيّر �لاأزمان". وقديماً قال �لاإ
لزمان  خلقوا  فاإنهم  اأخلاقكم  على  اأول�دكم  تُكرهوا  "ل� 

غير زمانكم".
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طاولة حوار
 بإدارة أ.د الشيخ جواد البهادلي
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سيرة �لصحابة. يتمسك �أهل �لسنة في �لكثير من �لاأمور �لفقهية بهذه �لسيرة، ويروون في بعض مر�جع �لحديث �لتي  �أولاً 
تضطلع بمهمة �لجمع بين �لاأحاديث و�لاآثار، تحت عنو�ن �لاآثار، يروون رو�يات من سيرة �لصحابة لتشكل �ستناد�ً للفقهاء بما 

يتعلق بالاأحكام �لشرعية.

تبلور بسبب مكانة هذين  �لمسمى  لكن هذ�  �لصحابة،  �أنها تشكل جزء�ً من سيرة  �لرغم من  �لشيخين. على  سيرة  ثانياً 
�لشخصين، يعني �أبو بكر وعمر. حيث تمثلت �أول حالة في �لتاريخ يتم �لاستناد فيها �إلى تلك �لسيرة، خلال �لاأحد�ث �لمرتبطة 

مام  باختيار خليفة لعمر. حين طرح عبد �لرحمان بن عوف شرط �لعمل بسيرة �لشيخين �إلى جانب سيرة رسول �لله )ص(، بيد �أن �لاإ

علي )ع( رفض ذلك، في حين قبله عثمان و�أصبح �لخليفة.1 و لاحقاً حظيت هذه �لسيرة بمكانة هامة بين �أهل �لسنة، على نحٍو 

�أصبحت فيه سيرة عمر تعدل �لسيرة �لنبوية بل ثمة حالات ُعدت فيها �أهم وكانت مقدمة �أكثر وجرى �لعمل بها. 

مام علي )ع( وبقية �لاأئمة بالنسبة للشيعة. طبعاً رغم �أن �لسيرة �لعلوية تعد جزء�ً من سيرة �لصحابة، حظيت هذه  ثالثاً سيرة �لاإ
مام علي )ع( و�أفعاله مثل سائر �لصحابة باهتمام  �لسيرة في �لعر�ق، لاسيما بين �لشيعة، باهتمام خاص، وكذلك حظيت �أقو�ل �لاإ
شارة �إلى �أمثلة حول ذلك في كتاب » �لمصنّف عبد �لرز�ق«  �أيضاً بين مر�جع حديث �أهل �لسنة لاسيما سنة �لعر�ق، ويمكن �لاإ
مام علي عليه �لسلام حصرياً، ودليل ذلك �أنه لم يتسنى  ونصوص �أخرى. حيث تم �لاستناد في بعض هذه �لاأمثلة، �إلى نهج �لاإ

�لعثور على �أي خبر �أو سيرة لدى �لاآخرين حول ذلك �لموضوع.

1. الرجوع إىل: ابن أيب الحديد، رشح نهج     البالغة، ج12 ، ص 264.

الشيخ الدكتور رسول جعفريان
استاذ في جامعـة طهران و مدير مكتبة تاريخ االسالم

أمير المؤمنين علي )ع( من السيرة 
السياسيــــة إلى الزهــــد الثــــوري
استنــادًا إلى السيـــرة السياسيـــة 
العلويـــــــة علـــى مـر التاريـــــــخ

مقدمة
فيما عد� �لسيرة �لنبوية �لتي ُيجمع كافة �لمسلمين حول �لاستناد �إليها- رغم 
شارة �إلى ثلاثة مو�رد  ظهور تلجلج وتردد في بادئ �لاأمر حيال ذلك- يمكن �لاإ

لهذه »�لسيرة« �لتي يعتقد بها بعض �لمسلمين:
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مام علي في �لتعامل مع �لبغاة و�لمتمردين، وبحسب ما صرح به رؤساء �لمذ�هب �لفقهية من �أهل �لسنة، فاإن  ومن بينها سيرة �لاإ
مام علي عليه �لسلام1. مستندها �لوحيد يتمثل في طريقة �لاإ

مام علي عليه السلام السياسية باعتبارها نهج واأسلوب  �إن ما يدخل في صلب بحثنا يتمحور حول ال�ستناد اإلى سيرة ال�إ

في اإدارة الحكومة وفي المحصلة تمثل سلوك الحاكم مع الناس وفي المقابل سلوك الناس مع الحاكم. مثل هذ� 

�إلى ما قبل �لدولة �لصفوية كان  مام، وطبعاً كان عدد �لحكومات �لشيعية قليلاً، و �لاستناد بوسعه �أن يكون محط �هتمام شيعة �لاإ

عديد �لدول �لتي كانت تتبع هكذ� نهج �أو كانت تمتلكه، و�أتيحت �إمكانية �لعمل في تلك �لدول على �أساس سيرة �لاأمام علي 

عليه �لسلام، لا يتجاوز �أصابع �ليد �لو�حدة. وطبعاً كان يسع فقهاء �لشيعة، وكان حرّي بهم، �أن يدونو� رسائل سياسية وفقيهة 

على �أساس هذه �لسيرة في باب �لسياسة �أيضاً، تماماً مثل سائر �لفروع �لفقهية، من خلال تفريع فروع من �لسيرة �لسياسية 

�لموجودة في �لسيرة �لنبوية و�لعلوية و�لحسينية وغيرها، بغية �ستنباط �أحكام هذه �لفروع. وعلى مّر تاريخ �لشيعة، باستثناء �لاآونة 

�لاأخيرة، لم يحظى �لقيام بهذ� �لاأمر �لمتمثل في �إعادة �لنظر بشكل دقيق في �لسيرة �لسياسية للمعصومين و�إحد�ث فقه رسالي 

قائم على �أساسها، باهتمام كبير ولم يتم �لتطرق �إليه سوى في حدود �لكليات.  

1. جصاص، أحكام القرآن، ج3، 400؛ النجفي، جوهر الكالم، ج1، ص 332.
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مام علي عليه السلام اأقدم موارد ال�ستناد اإلى سيرة ال�إ

ومع ذلك، ثمة دلائل وقر�ئن تشير �إلى �لتمسك بهذه �لسيرة في �لاآثار �لتاريخية بين بعض �لثوريين في �لقرون �لاأولى من جهة 

وبعض �لعلماء و�لمفكرين و�لفقهاء من جهة �أخرى. وهنا ينصب تركيزنا على كلمة سيرة وكلمات مشابهة لها، و�لحالة �لاأولى �لتي 

مام علي )ع( في حرب �لجمل حيث قال:  يتعين ذكرها بحذر بالغ في هذ� �لتقرير تتمثل في رو�ية �أبو مخنف وهو �أحد شيعة �لاإ

»اأنا الجملي، اأنا على دين علي« وفي اإزائه، قال مزاحم بن حريث: اأنا على دين عثمان1.  فقد شّكل هذ� �لتقابل 

�لمستند �إلى تفسير »�لدين« خلال هذه �لمرحلة سنة 36 للهجرة �أمر�ً هاماً.

سوف نلقي نظرة على �لمو�رد �لموجودة: 
مام �لحسين عليه �لسلام، حيث قال جملته  1- تمثل �أول مورد تم ذكره بصر�حة حول سيرة �أمير �لمؤمنين و�إحيائها، في نهضة �لاإ

ْصَلاِح فِي  �إِنََّما َخرَْجُت لَِطَلِب �ْلاإِ �لمعروفة – وطبعاً مرجعها ضعيف ومحدود-: �أنِّي َلْم �أْخرُْج �أِشر�ً َوَلا َبِطر�ً َوَلا ُمْفِسد�ً َوَلا َظالِماً َو

ي َو�أبِي.  ونقلاً عن �بن شهر �آشوب، �أنه عليه  ِة َجدِّي. و�أضاف: �أرِيُد �أْن �آُمَر بِاْلَمْعُروف َو�أْنَهى َعِن �ْلُمْنَكِر َو�أِسيَر بِِسيَرِة َجدِّ �أمَّ

�لسلام قال:...�أسير بسيرة جدي وسيرة �أبي علي بن �أبي طالب2. ِ 

1 . الطربي، تاريخ، ج 5، ص435 )القاهرة، دار املعارف(

2 . ابن شهر آشوب، املناقب، ج 4، ص 89 )قم، املطبعة العلمية(. ونعرف أن أصل هذا املطلب جاء يف فتوح ابن األعثم، واقتبسه ابن شهر آشوب منه أيضاً وليس مثة 

مرجع آخر.
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مام علي )ع( �إلى جانب سيرة رسول �لله )ص( وفق مذهب �لتشيع، �أمر�ً مصادقاً عليه ومؤيد�ً بالمطلق،  2-�إن طرح سيرة �لاإ
مام  مام �لحسين )ع( �عتزم �إحياء سيرة و�لده في حال �نتصرت ثورته. و�أعرب شيعة �لكوفة في �أعقاب شهادة �لاإ ودلالته �أن �لاإ
مام ونهجه، حيث  مام �لحسين )ص( عن رغبتهم باإقامة سيرة ذلك �لاإ �لحسن �لمجتبى )ص( من خلال �إرسال رسالة �إلى �لاإ
المنتظرة  بسيرتك،  السائرة  بسرورك،  المسرورة  بحزنك،  المحزونة  بمصيبتك،  المصابة  ونحن شيعتك  قالو�: 

ل�أمرك1 . وهنا بوسعنا �لحصول على تفسير �لسيرة �لحسينية من خلال لسان حال �لشيعة.

مام علي عليه �لسلام وحضر  3- نشاهد في ثورة "�لتو�بين" بقيادة سليمان بن صرد �لخز�عي �لذي كان �أحد �أصحاب �لاإ
�لشام بصحبة  �إلى  توجهه  �أثناء  �لتو�بين  في  �لسلام. حيث خطب  عليه  مام علي  �لاإ نهج  �إحياء  �آثار�ً من  �أيضاً،  صفين 
�لمجاهدين، قائلاً: لا تقتلو� مدبر�ً ولا تجهزو� على جريح ولا تقتلو� �أسير�ً من �أهل دعوتكم �إلا �أن يقاتلكم بعد �أن تاأسروه �أو 
يكون من قتلة �إخو�ننا بكربلاء. ثم �أضاف: فاإن هذه كانت سيرة اأمير المؤمنين علي بن اأبي طالب في اأهل الدعوة2.  

وكان �لتو�بين قد �أعلنو� قبل ذلك �أنهم سيدفعون بزمام �لحكم �إلى �أهل �لبيت في حال ظفرو� بالنصر3.

4- بعد هزيمة حركة �لتو�بين حينما خضع �لعر�ق لحكم �آل �لزبير، نصب عبد �لله بن �لزبير، عبد �لله بن مطيع حاكماً على 
�لكوفة، ووقف في �لناس خطيباً وتحدث حول �إقامة سيرة �لشيخين. وحينذ�ك خالفه سائب بن مالك �لاأشعري �لذي كان 
�أحد شيعة �لكوفة، ر�فضاً �لعمل بسيرة �لاأخرين، وقال: نُِحّب اأْن تسير فينا سيرة اأمير المؤمنين علي بن اأبي طالب4.  
وبحسب ما رو�ه �لطبري، فاإن نص خطبته وضمن �لشروط �لتي طرحها على عبد �لله بن مطيع، جاءت كالتالي: واأل� يسار 
فينا اإل� بسيرة علي بن اأبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى هلك رحمة الله عليه، ول� حاجة لنا في 
سيرة عثمان في فيئنا ول� في اأنفسهم ]اأنفسنا![، فاإنها اإنما كانت اأثرة وهوى، ول� في سيرة عمر بن الخطاب 

اإن كانت اأهون السيرتين علينا ضّرًا، وقد كان ل� ياألو الناس خيرًا 5.  في فيئنا، و

5-طفق عبد �لرحمن بن �أبي ليلى وهو �أحد فقهاء �لعر�ق وشهد ثورة �لعر�ق بقيادة عبد �لرحمان بن محمد بن �أشعث، �أثناء 
تاأليب �لناس وتحريضهم ضد �أهل �لشام، طفق ينقل حديثاً كان قد سمعه من �أمير �لمؤمنين في صفين، و�لتمس من �لناس 
�أن يعاملو� �لشاميين وفقه.  يا معشر القّراء! اإّن الفرار ليس باأحد من الناس باأقبح منه بكم، اإنّي سمعت عليًا رفع 
اللَّه درجته في الصالحين واأثابه ثواب الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا اأهل الشام : اأّيها المؤمنون! اإنّه من 
راأى عدوانًا ُيعمل به ومنكرًا ُيدعى اإليه، فاأنكره بقلبه فقد سلم وبرَى، ومن اأنكر بلسانه، فله اأجر وهو اأفضل من 
صاحبه ، وَمن اأنكر بالسيف لتكون كلمة اللَّه هي العليا وكلمة الظالمين السفلى، فذلك الذي اأصاب سبيل 
الهدى ونوّر في قلبه باليقين. واأردف حينذاك ابن اأبي ليلى: فقاتلوا هؤل�ء الُمِحلَّين الُمحدثين الُمْبتدعين الذين 

قد جهلوا الحّق فلا يعرفونه، وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه6. 
 

1اليعقويب، أحمد بن واضح، تاريخ، ج 2، ص228

2الطربي، تاريخ، ج 5، ص592

3الطربي، تاريخ، ج 4، 433

4 ابن األعثم، الفتوح، ج 8، ص 88 )طباعة 8 مجلدات حيدر آباد(.

5الطربي، ج 6، ص 11

6الطربي، ج 6، ص 357



 -  27 

فاإلقاء نظرة على ثور�ت �لزيديين و�لعلويين عموماً تُظهر �أن �لهدف �لرئيسي لمعظمها كان يتطابق مع ذ�ت �لاأهد�ف �لتي كان 
مام علي عليه �لسلام ينشد تحقيقها في و�قعة صفين. وتشير مقارنة �أهد�فهم �أو �لمبادئ �لتي تمت على �أساسها �لبيعة،  �لاإ
شارة �إلى كلمات مختار حول قتال �لقاسطين1.  كما �أن قتال �لُمِحلين2   بجلاء �إلى هذ� �لاأمر. وعلى سبيل �لمثال يمكن �لاإ
كان �أيضاً من �لتعابير �لر�ئجة في ثقافة �لثو�ر �لشيعة. وكان �لتو�بين يتحدثون حول »�لعمل بكتاب �لله وسنة رسوله و�لطلب 
بدماء �أهل �لبيت و�لدفع عن �لضعفاء وجهاد �لمحلين3«. وكان جهاد �لمحلين تعبير�ً تحدث �أمير �لمؤمنين عليه �لسلام عنه 

في رسالة دونها في بد�يات معركة صفين لقيس بن سعد حاكمه على مصر4.  
وخلال مسيرة حياة �أئمة �لشيعة، بعد و�قعة كربلاء، لم يكن ثمة �أي مخطط سياسي ينشد �لوصول �إلى �لحكم، حتى يمكن 
مام علي عليه �لسلام �لسياسية، �لحصول على موضوع. وفي �لمجمل خلال هذه  من خلال هذه �لز�وية، يعني �إحياء سيرة �لاإ
مام علي عليه �لسلام وفقهه في قالب �لاأحاديث و�لرو�يات، وفي �لو�قع �إحياء فكر �أهل  �لمرحلة، شكلت مساألة �إحياء فكر �لاإ
شارة �لوحيدة �لمرتبطة بالوصف �لذي كانت توصف به حكومة �لمهدي عليه �لسلام، وننقل هنا �أحد نماذجها.  �لبيت، �لاإ
مام �لصادق عليه �لسلام قال: �إذ� قام لبس ثياب علي عليه �لسلام وسار بسيرة علي عليه �لسلام5.   حيث جاء في رو�ية �أن �لاإ
مام علي )ع( في �لتشدد و�لتساهل6.  وطبعاً في بعض �لاأطو�ر ثمة تباينات �أيضاً بين طريقة �إمام �لزمان عليه �لسلام وسيرة �لاإ

1. الطربي، ج 6، ص 7

2 . املحلني مصطلح قديم كان يطلق عىل مجموعة من الناس يف الجاهلية كانوا يستحلون املظامل يف األسواق. » كان يف العرب قوم يستحلون املظامل إذا حرضوا 

هذه السوق، فسّموا املحلني«. اليعقويب، ج 1، ص 270.

3 الطربي، ج 5، ص 606 ؛ ج 6 ، ص 15.

4  . اليعقويب، ج 23 ، ص 203 ؛ يرجى الرجوع إىل: الطربي، ج 5، ص 79. 

5 الكايف، ج 1، ص 141 ؛ بحار األنوار، ج 40 ، ص 336 

6  . الرجوع إىل: بحار األنوار، ج 52، ص 353 ؛ بصائر الدرجات، ص 152. 
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عهد �لاأشتر وكلمات �أمير �لمؤمنين عليه �لسلام �لسياسية

مام علي )ع( �لموجودة في قالب �لاأحاديث بين تلامذة �لاأئمة  لمو�صلة �لبحث يمكن تناول موروث �لخطب �لسياسية للاإ

مام  مام علي عليه �لسلام و�لتي �نتقلت �إلى �لاأجيال �للاحقة. فجزء منها يشكل �لخطب و�لكلمات �لسياسية للاإ ومحبي �لاإ

علي عليه �لسلام �لتي كانت موجودة قبل نهج �لبلاغة في مجموعات متفرقة وحتى مدونة، ولاحقاً �نبرى �لسيد �لرضي 

�إلى جمعها بشكل منظم في نهج �لبلاغة.

ندرك �أن �لهدف من جمع نهج �لبلاغة، تمثل في �لظاهر في جمع كلام �أمير �لمؤمنين عليه �لسلام �لبديع و�لبليغ؛ لكن 

�إلى �لميول �لسياسية �لتي  دون �أدنى شك يمكن مشاهدة �أهد�ف �أخرى كامنة خلف هذ� �لاأمر. فالسيد �لرضي ونظر�ً 

نعرفها عنه بما يخص مخالفته للعباسيين. كان يدرك جيد�ً مدى �حتو�ء �أقسام نهج �لبلاغة �لمختلفة على قضايا �أساسية 

وهامة في مجال �لمعرفة �لدينية و�لتاريخية و�لسياسية.

طبعاً كون �لموقف �لسياسي �لموجود في نهج �لبلاغة بما يتعلق باآد�ب �لاختلاف بين �لشيعة و�لسنة يعد موقفاً معتدلاً، 

فقد تمكن هذ� �لكتاب بيسر وسهولة �أن يحظى باهتمام �لكثيرين من �لعلماء و�لمفكرين. ويشمل هذ� �لاهتمام فضلاً عن 

�لتاأثير �لذي فرضه في �ستنساخ نسخ عديدة من نهج �لبلاغة، شرح ذلك �لكتاب �لعظيم �أيضاً. 
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على �أي حال، فقد حفظ كتاب نهج �لبلاغة جزء�ً من �لثقافة �لسياسية لاأمير �لمؤمنين عليه �لسلام، وكما نعلم، 
خلال �لمر�حل �لمختلفة لاسيما من �لعصر �لصفوي وما تلاه، حظيت هذه �لاأجز�ء على �لدو�م باهتمام.

ومن بين ما جاء في نهج �لبلاغة، ينبغي �إيلاء �هتمام خاص ببعض هذه �لرسائل ومن بينها رسالة �لعهد �إلى مالك 
مام. كما �شتهر  �لاإ �إسلامية شيعية معتبرة موجودة منذ عصر  �أقدم وثيقة سياسية  �لعهد  �لاأشتر. حيث يعد هذ� 

مام، وُعرف باأنه رو�ي هذ� �لعهد1.  مام بتدوين خطب �لاإ �لاأصبغ بن نباتة من بين �أصحاب �لاإ

سلام للقاضي �أبو حنيفة �لمغربي )363 هجري ( �أول كتاب يضم بين دفتيه رسالة �لعهد  كان كتاب دعائم �لاإ
ويصل �إلينا2.  و�أورد �بن شعبة �لحر�ني )�أو�سط �لقرن �لر�بع( �لمعاصر لهذ� �لمؤلف، ذلك �لنص في كتاب تحف 
�لعقول3.  وبعدهما �أورد �لسيد �لرضي ذلك �لعهد في نهج �لبلاغة4.  ومن بين �لعلماء �لمسلمين �لاآخرين �لذين 
�أتو� على ذكر هذ� �لعهد في �لقرن �لسادس، كان بهاء �لدين محمد �لبغد�دي �لمعروف بابن حمدون )562-495( 

في كتاب "�لتذكرة �لحمدونية" �لقيم5.

وطبعاً كان لاأهمية هذ� �لعهد بالنظر �إلى مضمونه حول طريقة تعامل �لحاكم مع �لناس وقو�عد �لعلاقات بينهم، 
طبيعة سياسية وكان يتم �إيلاءه عناية و�هتمام باعتباره طريقة للحكم. على سبيل �لمثال، عندما وضع علي بن 
محمد �لعبشمي �لقرشي �لد�عي �لفاطمي كتاب »د�مغ �لباطل وحتف �لمناضل« رد�ً على فضائح �لباطنية للغز�لي، 
لدحض �تهام �لغز�لي �لذي كان يعد �لخلفاء �لفاطميين في مصر ظالمين وجائرين، لفت نظر �لخلفاء �لفاطميين 
�إلى عهد �لاأشتر باعتباره يشكل نصاً سياسياً هاماً، وكتب: » و قد َجَمع رسول الله صلى الله عليه و اله 
لَِوصّيه ـ صلوات الله عليه ـ اأنواع السياسة الواجبة الّتي يلزم ُول�ة ال�أمر اأن يسيروا بها في ال�ّمة في عهد 
َكَتبه له، َوَكتبه علي عليه السلام لمن قلّده من عّماله، و بذلك يعهد كّل اإمام من ذّريته الى عّماله 
وُول�ته و ذوى متصرّفاته« وبعد ذلك �أورد عهد �لاأشتر ومن ثم كتب في �لخاتمة: هذا ما يتضمنه هذا العهد 
الكريم من السياسة الدينية والدنيوية، التي يجري عليها اأولياء الله اأمور من ولّوه، ل� ما عليه من تعصب 
لهم هذا المارق من اأئمة الضلال من الطغيان والتعدي، وحمل الناس على غير ما اأمر الله به وبخلاف 

ما سنّه فيهم رسول الله صلى الله عليه واآله...6 

1  . رجال النجايش، )تصحيح سيد موىس الشبريي الزنجاين(، ص 8: األصبغ بن نباتة املجاشعي كان من خاصة أمري املؤمنني عليه السالم وعّمر بعده، 

روى عنه عهد األشرت ووصيته إىل محمد ابنه. 

2 الدعائم، ج 1، صص 412-431. ومثة تباين جزيئ بني هذا النص وبني ما جاء يف نهج البالغة. الرجوع إىل: دانش بجوه، مقدمته عىل ترجمة علوي 

آوي لعهد مالك األشرت، طهران، مجمع نهج البالغة، ص 38- 41  

3 ابن شعبة الحراين، تحف العقول، ص 126 )تصحيح عيل أكرب غفاري، قم، 1404( 

4 انتهى تدوين »نهج البالغة« سنة 400 للهجرة. 

5 التذكرة الحمدونية، ج3 ، صص 352-354 )تصحيح إحسان عباس، بريوت، 1996 دار الصادر( 

6  . دانش بجوه، عهد مالك، ص 41. 
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يجــدر بالذكــر �أن �لشــيعة ممــن يتكلمــون �للغــة �لفارســية قبــل �لعصــر �لصفــوي �أولــو� هــذ� �لعهــد �هتمامــاً �أيضــاً. لهــذ� 
�لســبب فــاإن �لعهــد �لمذكــور تــم ترجمتــه مــن قبــل حســين بــن محمــد بــن �أبــي �لرضــا �لحســيني �آوي ســنة 729 
ســلام علــي فامنينــي  للهجــرة �إلــى �للغــة �لفارســية، و�أهــد�ه �إلــى �أحــد �أمــر�ء تلــك �لفتــرة يدعــى شــرف �لدولــة تــاج �لاإ
ــه  ــّض جــذور شــجرة بلاغت ــه مــن تن ــه �لســلام "�إن مــام علــي علي ــم �لاإ ــد�ح عل ــه بعــد � مت ــر. وكتــب فــي مقدمت وزي
لهــي وتضــوع مــن بســتان "علّمنــي رســول �للــه �ألــف بــاب" عبــق فاكهــة بيانــه �لغّضــة  وتنبجــس مــن بحــر �لعلــم �لاإ
عمــار �لولايــة ورعايــة �لرعايــا وجبايــة �لخــر�ج وصــون �لُملــك  و�أريجهــا" وذكــر بــاأن هــذ� �لعهــد يعــد نصــاً مكتوبــاً "لاإ
وتحصيــل �لحقــوق و�لاأمــو�ل وكبــْت �لمتمرديــن وقمــع �لغالبيــن و�ســتئصال شــاأفة �أعــد�ء �لديــن و�لدولــة" وكتــب حولــه 
"يشــكل دســتور�ً للملــوك و�لــوزر�ء و�أربــاب �لتدبيــر و�أصحــاب �لتقريــر، ويســتوعب ســائر �لرســوم و�لاآد�ب، مــن تهذيــب 
لهيــة، مثــل �أمــور �لعبــاد�ت و�لاأحــكام  �لاأخــلاق وتدبيــر �لمنــازل وسياســة �لمــدن و�لقانــون �لمتو�فــق مــع �لنو�ميــس �لاإ
�إقامــة �لحــدود و�لسياســات علــى مرتكبــي �لجر�ئــم و�لجنايــات". وفــي هــذه  وكيفيــة �إبــر�م �لعقــود وتوثيــق �لاســناد و
�لحالــة، كان لز�مــاً عليــه �أن ينقــل كلماتــه ويترجــم عبار�تــه مــن �لعربيــة �إلــى �لفارســية ويهديــه �إلــى شــخص دعــاه بـــ" 

حيــدر �لثانــي"1.  

1 . آوي، عهد مالك األشرت، صص 58- 59 
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بعض هذه الترجمات وشروحها عبارة عن:

1.شرح السيد ماجد بن محمد البحراني الشيرازي )1097( قاضي اأصفهان. تدعى رسالته "التحفة السليمانية" 
وتم طباعتها.

2. قام العلامة محمد باقر المجلسي )1110م( بترجمة هذا العهد، وثمة نسخ عديدة متوفرة من تلك الترجمة 
)فهرس النسخ الخطية في الجامعة، ج 5 ، ص 1219 ؛ فهرس المرعشي، ج 1، ص 215(.  

3. ثمة ترجمة اأخرى لمحمد باقر بن اإسماعيل الحسيني خاتون اآبادي )1127م( دونها للملك السلطان حسين 
)الرجوع اإلى: فهرس الجامعة ج7 ، ص 2716؛ فهرس الملك، ج2، ص 13؛ فهرس نسخ المكتبة الوطنية، 

ج6، ص 139(.
4. ترجمة وشرح اآخر لميرزا علي رضاي تجلي الشيرازي )1085م( والتي تم تدوينها باسم الملك سليمان. 
وقد اأشار منزوي اإلى نسخ منه في فهرس النسخ الفارسية ج2، ص 1573. والرجوع اأيضًا اإلى: فهرس الجامعة 

ج9، ص 1214.
5. ترجمة اأخرى لمحمد كاظم بن محمد الفاضل المدرس المشهدي )عاش في 1107( )فهرس منزوي ج 2 
ص 1574(. وفي فهرس المجلس ذكرت )ج38، ص 407 ترجمة عهد مالك ال�أشتر بواسطة محمد جعفر بن 
فاضل المشهدي )عاش في 1106( وجاء اأيضًا اأنه ثمة نسخة من هذه الرسالة في نفس الفهرس )ج35، ص 

429(. وتم طباعة هذا النص بمساع الشيخ مهدي ال�أنصاري تحت عنوان نظام الحكومة1.  
6. ثمة ترجمة اأخرى متوفرة للملا محمد صالح القزويني الروغني مع شرح مقتضب تم كتابتها سنة 1094. 

)فهرس منزوي، ج2، ص 1573(
7. ثمة ترجمة اأخرى متوفرة لعبد الواسع التوني، وكان اأحد علماء القرن الثاني عشر للهجرة. )فهرس منزوي، 

ج2، ص 1573(
8. نصائح الملوك واآداب السلوك ل�أبو الحسن الشريف العاملي )1070-1138( وهو شرح لرسالة عهد مالك 
ال�أشتر وضعها سنة 1118 للهجرة للملك السلطان حسين. وثمة نسخ منها تم تصنيفها في فهرس سبهسال�ر، 
ج2، ص33 وج5، ص 715. وقد انبرى كاتب هذا السطور اإلى تصحيحها ونشرها ضمن الدفتر السابع الذي 

يشتمل على مقال�ت ورسال�ت تاريخية. )دار نشر علم، 1398ش، 2020م(.
9. ثمة ترجمة اأخرى لهذا ال�أثر اأنجزت بجهود المحقق السبزواري )1090م( وطبعت في نهاية كتاب "روضة 

ال�أنوار العباسية"2.   
وثمة عشرات الترجمات والشروحات ال�أخرى لعهد مالك ال�أشتر تم وضعها في اأواخر العهد الصفوي وبعده 
في العهد القاجاري، والكثير من النسخ لهذه الترجمات مصنفة وموجودة في مختلف المكتبات بيد اأن اأسماء 

مؤلفيها غير واضحة3.
تم اإهداء هذه الترجمات والشروحات بشكل رئيسي اإلى السلاطين الصفويين والقاجاريين اأو ال�أمراء البارزين 
مثل رؤساء الوزارات اأو حكام الول�يات، وحوت مقدمة اأكثر تلك الترجمات والشروحات التماسات بجعل هذا 

ال�أثر اأساسًا ومنطلقًا لسلوكهم وتصرفاتهم. 

1  . قم، أنصاريان، 1373ش، 1995 م. 

2  . طهران، املوروث املكتوب، 1387ش- 2000م 

3  . آوي، عهد مالك االشرت، املرجع السابق، صص34-38 )مقدمة املصحح(. 
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كتاب "ُغَرُر الِحكم وُدَرُر الكِلم" للاآمدي وجوانبه السياسية

مام علي عليه �لسلام، يحمل عنو�ن "�لغرر  وهنا ينبغي �أن نشير �إلى كتاب �آخر تم تدوينه بهدف جمع كلام �لاإ
مام علي عليه �لسلام �لقصار فيه. ويتمحور  و�لدرر" لعبد �لو�حد �لاآمدي )510 م(. حيث تم جمع كلمات �لاإ
�لكثير من هذه �لكلمات �لقصار حول باب سياسة �لحاكم وعد�لته وتحتل مساحة و�سعة من �لكتاب. وحظي 
هذ� �لكتاب لاحقاً في �لعهد �لصفوي، باهتمام �لعلماء في ذلك �لزمان، فوضعو� شروحاً عليه. وتم ترجمة هذه 
�لمجموعة �لعظيمة في �لعهد �لصفوي مرة و�حدة سنة 911 للهجرة ومرة �أخرى بو�سطة �لاأغا جمال �لخو�نساري 
وتم طباعتها بمساع �لمرحوم �لمحدث �لاأرموي )مطبوعات  �أيضاً  )1122م(. وحوت ترجمة �لاأغا جمال شرحاً 

جامعة طهر�ن(.
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وثمة ترجمة �أخرى وضع عليها شرح �آخر حملت عنو�ن "نظم الغرر ونضد الدرر" )في خمسة مجلدات( وضعها 
�أنجزها باسم �لملك سلطان حسين �لصفوي. وما  عبد �لكريم بن محمد يحيى �لقزويني )عاش في 1124( حيث 
�ستحدث في عمله و�متاز به تمثل في تقسيمه رو�يات �لغرر و�لدرر �إلى مو�ضيع، فجمع جميع �لكلمات �لسياسية في 
مجلد و�حد. وهذ� �لجزء من كتاب �لقزويني تم طباعته بمساع كاتب هذه �لسطور )مؤلف �لمقال( تحت عنو�ن: بقاء 

الدولة وزوالها في الكلمات السياسية ل�أمير المؤمنين عليه السلام1.  
حيث �ختص �لجزء �لاأول من �لاأجز�ء �لثلاثة �لرئيسية في هذ� �لكتاب، بالدولة وعلامات تقدمها وتخلفها. و�نفرد �لجزء 
�لثاني بمنافع �لعد�لة و�لاأنصاف ومضار �لظلم و�لاعتد�ء، و�ستاأثر �لجزء �لثالث بموضوع تعليم �لخدمة لدى �لحكام 
و�لسياسيين. وتظهر قيمة هذ� �لكتاب بالدرجة �لاأولى في طرح ترجمة بديعة وممتازة لكلمات �أمير �لمؤمنين عليه �لسلام 
�لسياسية، وياأتي في �لدرجة �للاحقة �لشرح و�لتفصيل �لتي قام به �لمؤلف حول كل حديث، و�أوجد نصاً سياسياً قابلاً 
للتطبيق عملياً. وفي هذ� �لكتاب، مثل سائر �لنصوص، �ختار �لمؤلف بعد شرح موضوع سياسي حكايات وقصص 
مام تتضمن مفاهيم مشتركة، ثم �أورد شرحاً لها. ونقلها. وفي بعض �لاأطو�ر نقل وترجم بعض �لكلمات من كلمات �لاإ

�لعمل  في  �لسياسية،  مام  �لاإ وكلمات  �لبلاغة  نهج  من  �لسياسية  فادة  و�لاإ للاستخد�م  �لجميلة  �لنماذج  �أحد  وتمثل 
�لمثير للاهتمام �لذي �أنجزه قطب �لدين �لنيريزي في نهاية �لعهد �لصفوي في رسالته طب الممالك وبعض �لمؤلفات 
�لاأخرى، حيث د�أب محتذياً بالقر�آن ومستند�ً على نهج �لبلاغة �إلى تقييم �أسباب سقوط �لدولة �لصفوية. ودعا على وجه 
�لخصوص �إلى تفسير �أسباب تعاسة �لمجتمع وفقره في تلك �لاأيام على �أساس �لقر�آن وكلام علي عليه �لسلام: فوجب 
ذكر �أسباب �عتلال هذه �لمملكة، و �ختلاله و علاماته و معالجاته من كلام �للّه و كلامهم ـ عليهم �لسلام ـ ... 
فعليكم نسخًة من قانون رّب �لعالمين �لّذى وصفه �للّه بقوله »َونَُنزُِّل ِمْن �ْلُقْر�آِن َما ُهَو ِشَفاءٌ َورَْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنيَن َولاَ َيزِيُد 
�لظَّالِِميَن �إِلاَّ َخَسار�ً«2 . ومن كلمات يعسوب �لدين �أمير �لمؤمنين و�لاأئمة �لمعصومين عليهم صلو�ت �لله، ثم يعمد 
مام حول تحليل �لاأوضاع، وقد �ستند في هذ� �لاأمر على �لخطبة �لقاصعة  بعد ذلك �إلى تفسير �لكلمات �لسياسية للاإ

بشكل خاص وينظم شعر�ً يخاطب فيه �لغافلون عن �لاأحو�ل و�لاأوضاع قائلاً:3 
 كاأن لم يرو� نهج �لبلاغة مطلقاً /   و ما شاهدو� �أنو�ره بالبصيرة

لقد غفلو� عن خطبة فيه ُسّميت  /  بقاصعة كي يفهمو� بالكياسة4 
مام علي عليه �لسلام �لقصار، وتم �إدر�ج �لكلمات �لسياسية ضمنها  ومن جملة �لاآثار �لاأخرى �لتي حفلت بكلمات �لاإ
�أيضاً، �أثر �لقاضي محمد بن سلامة �لقضاعي )554م( �لذي حمل عنو�ن »معالم �لحكم وماأثور مكارم �لشيم5« ، 

ويمكن در�سته �إلى جانب غرر ودرر �لاآمدي.

1  . قم، مكتبة آية الله املرعيش، 1371ش-1993م. 

2  . األرساء: 82 

3  . طُبع نص هذه الرسالة يف كتاب » الصفوية يف ميدان الدين والثقافة والسياسة« املجلد الثالث. 

4  . فصل الخطاب، النسخة الخطية، ص 95 

5  . تحقيق بركات يوسف هبود، بريوت، دار األرقم، 1997م. 
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مام علي )ع( السياسية في الفترة المعاصرة سيرة ال�إ

خلال �لقرن �لاأخير وبعد هجوم �لاأفكار �لسياسية �لجديدة، ولاحقاً للمسائل و�لمشكلات �لتي ظهرت في �أعقاب قيام 
ير�نية، توجهت �أنظار �لمسلمين مرة �أخرى �إلى مساألة �لحكومة. وشمل  �لاأنظمة �لدستورية في �لديار �لعثمانية و�لعربية و�لاإ
سلامية، وكان من ضمن  سلامية بهدف �ستخر�ج �لاأفكار �لاإ هذ� �لاهتمام �لتاأمل في �لنصوص و�لمصادر �لسياسية �لاإ
عديد هذه �لنصوص نهج �لبلاغة لاسيما عهد مالك �لاأشتر. فقد ُعدت رسالة �لعهد من ناحية �لاحتو�ء على "�لعد�لة" 
نصاً بارز�ً للغاية. نص بوسعه اأن يحظى باهتمام على امتداد ال�أفكار السياسية الجديدة في عالم يجري فيه 

التاأكيد على العدالة بشكل كبير، باعتباره نصًا دينيًا اأصيلاً.
�أولى �لشيخ محمد عبده )1323م( وهو �أحد تلامذة �لسيد جمال �لدين �لاأسد �آبادي و�لمفكرين �لمصريين نهج �لبلاغة 
�هتماماً خاصاً ونشر تصحيحاً جديد�ً له. وكتب شرحاً لعهد �لاأشتر حمل عنو�ن "مقتبس السياسة وسياق الرياسة"، 

تم طبعه في مصر سنة 1317 للهجرة، وتُرجم �إلى �لفارسية سنة 1320 للهجرة تحت عنو�ن "دستور �لحكومة1". 
كما �أنجزت ترجمات وشروح �أخرى �أيضاً لعهد مالك في �لعهد �لقاجاري وبعدها في �لفترة �لدستورية، بعضها عبارة 

عن:
�لملك  بناظم  �لمشهور  �لحسيني  لميرز� جهانكير خان محبي  �لاأشتر  لعهد مالك  �لمنظومة  �لترجمة  �لسياسة،  رسالة 
�لمقالات  عشر ضمن  �لحادي  �لدفتر  في  ونُشر  �لنص  تصحيح  على  �لسطور  هذ�  كاتب  و�أقدم  )1275-1352ق( 

�لتاريخية )قم، دليل ما، 1381ش(.

1  . الرجوع إىل: الذريعة، ج 14، ص 159 
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"شرح رسالة عهد مالك" لميرز� محمد صادق هماي �لمروزي وقايع نكار، حيث �أنجزها في �أربعة �أجز�ء تحت عناوين: �أخذ 
�لخر�ج، �لجهاد، �إصلاح �لناس، تحرير �لمدن. )فهرس �لنسخ �لفارسية منزوي، ص 2840(.

"هد�يات �لحسام في عجائب �لحكام" لميرز� محمد حسين بن علي �لنقي �لهمد�ني، �لذي �أقدم على ترجمتها سنة 1308 
قمري في كرمانشاه.

"هد�ية �لسلوك وهدية �لملوك" لمحمد بن عبد�لله �لنوري، �لذي وضعها لناصر �لدين شاه، ونسقها في مقدمة وخمسة �أبو�ب 
في فن �لرئاسة وخاتمة في تفسير عهد مالك. )فهرس �لمكتبة �لوطنية، عبد�لله �أنو�ر، ج 3 ، ص 383(

"�آد�ب �لملوك" باللغة �لفارسية في شرح عهد �لاأشتر لنظام �لعلماء �لطباطبائي �لتبريزي، وتم طباعتها في تبريز سنة 1320 
)�لذريعة، ج 1 ، ص 29(

�أوروبا1.   كما شرح �لعالم �لشيعي توفيق �لفكيكي عهد �لاأشتر تحت عنو�ن "�لر�عي و�لرعية" وقارنها بالقو�نين �لحديثة في 
ويمكن �لقول �أنه من �أفضل �لشروحات �لتي �أنجزت خلال �لفترة �لاأخيرة لهذ� �لاأثر.

وثمة بعض �لمؤلفات �لاأخرى باللغة �لعربية �لتي تم وضعها خلال �لعقود �لماضية حول عهد مالك، وهي عبارة عن:
مام علي في عهده لمالك �لاأشتر، محمد باقر �لناصري، بيروت، 1973- 1397ق. مع �لاإ

مام علي عليه �لسلام للاأشتر، �لسيد عبد �لمحسن فضل �لله، بيروت، د�ر �لتعارف، 1979  د�رة في عهد �لاإ نظرية �لحكم و�لاإ
�لطبعة �لثانية 1983.

مام علي )ع( لمالك �لاأشتر، نوري حاتم، مؤسسة �لمرتضى �لعالمية، بيروت، 1994. �لنظام �لسياسي في عهد �لاإ
كما �أشرنا سالفاً، خلال �لفترة �لدستورية وبعدها، تم تدوين رسائل سياسية خلال عقد �أو عقدين من �لزمن، ونُشرت ترجمات 
شارة �إلى "رسالة �أمير �لمؤمنين علي عليه �لسلام �لمباركة لمالك �لاأشتر" ترجمة محمد هادي بن  لعهد مالك، ويمكن �لاإ
�أنجزها سنة 1333 قمري وُطبعت في طهر�ن سنة 1316شمسي)د�ر كلاله خاور  محمد حسين �لقائني �لبيرجندي و�لتي 

للنشر(.
ولجو�د فاضل ترجمة �أيضاً لعهد مالك �لاأشتر حملت عنو�ن فرمان �أمير �لمؤمنين �إلى مالك �لاأشتر- ويبدو �أنها �ندرجت ضمن 
ترجمة نهج �لبلاغة- وقام شخص يدعى سباه منصور باإهد�ئها �إلى محمد رضا شاه �لبهلوي بعد عودته من زيارة �أوروبا، وتم 

طبعها في طهر�ن )مرد�د، 1327ش، شهر �أب، 1949م(.

سلامية عهد مالك �لاأشتر بعد �لثورة �لاإ

سلامية، تماماً عندما بد�  سلامية باإقامة حكومة علي )ع( �لعادلة وبعد �لثورة �لاإ في �لحقيقة شّكل �أحد شعار�ت �لثورة �لاإ
مام علي عليه �لسلام �لسياسية. وتمثل �أول �هتمام  �لاهتمام بالفكر �لسياسي �لشيعي، تعاظم �لاهتمام من عدة نو�ح بسيرة �لاإ
مام عليه �لسلام خلال مجريات �لاأحد�ث �لتي وقعت خلال ثلاثين عام من عمره وبعد �لتحاق  بالنهج �لسياسي لحياة �لاإ
�لنبي-صلى �لله عليه و�آله- بالرفيق �لاأعلى بشكل عام، وتطور�ت �لسنين �لاأربعة و�لاأشهر �لتسعة من خلافته بشكل خاص، 

فادة �لسياسية من نهج �لبلاغة، حيث تم �لاستفادة في �لكثير من �لنصوص �لسياسية و�لخطب منه.  فضلاً عن تعاظم �لاإ

1  . طباعة أوفست مجمع نهج البالغة، طهران، 1402 ق 
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شارة �إلى كتب مثل؛ �لدروس �لسياسية من نهج �لبلاغة لمحمد تقي رهبر1 ، عو�مل سقوط  على سبيل �لمثال يمكن �لاإ
مام علي،  �لدول لنصرت �لله جمالي2 ، �لحرية في نهج �لبلاغة لعبد �لعلي بازركان3 ، قضايا علم �لاجتماع من منظور �لاإ

لهيئة تحرير مجمع نهج �لبلاغة4 .
شارة في  وفي هذ� �لخضم تصاعد �لاهتمام بشكل و�ضح بعهد مالك و�نتشرت ترجمات وشروح عديدة له، ويمكن �لاإ

هذ� �لسياق �إلى عدد�ً منها:
مام علي عليه �لسلام لاآية �لله محمد فاضل �للنكر�ني، تقرير وتنظيم حسين كريمي )طهر�ن،  قو�عد �لرئاسة من منظور �لاإ

سلامية، 1376(. مكتب نشر �لثقافة �لاإ
سلامية، 1361. مام علي �إلى مالك �لاأشتر، �آية �لله منتظري، طهر�ن، حزب �لجمهورية �لاإ دروس من نهج �لبلاغة رسالة �لاإ

سلام �لسياسية لمحمد تقي جعفري، طهر�ن، �لطبعة �لثانية، مجمع نهج �لبلاغة، 1373 )538(. حكمة مبادئ �لاإ
"رسالة �لابتهاج" لعلي محمد تاكندي ورضا شيخ محمدي، طهر�ن، �آفرينه، 1378.

مام علي عليه �لسلام في مركز د�ر �لحديث في قم، تم وضعها و�ختيارها باإشر�ف  ثمة حجم كبير لمد�خل د�ئرة معارف �لاإ
�آية �لله محمد ري شهري. وثمة مد�خل مرتبطة بالقضايا �لسياسية و�لمجال �لسياسي. بالتاأكيد حظي تطبيق �لعد�لة وطرق 

تحقيقها على �لدو�م باهتمام في هذه �لاستاند�ت.
مام علي )ع( وتجلى  وكذلك تضاعف في �لكتب �لمؤلفة خلال هذه �لفترة حول »ولاية �لفقيه«، �لاستناد �إلى كلام �لاإ
ذلك في �لمجلد�ت �لاأربعة لاآية �لله منتظري. بيد �أن هذ� �لاأمر لا يختص بهذ� �لكتاب فحسب بل يظهر هذ� �لنهج في 
�لمؤلفات �لاأخرى �أيضاً. وهي في معظمها عبارة عن مو�ضيع في �لكتب �لفقهية �لقديمة تم تجاهلها وغالباً ما كان يتم 

�إغفالها لاأسباب مختلفة.
مام علي )ع( شخصية ثورية وضد �لنفعية، وتنشد �لعد�لة �لاإ

سلام �لسياسي« باهتمام �أشخاص كانو� من  �ألف: خلال �لسنو�ت �لتي �أعقبت �لثورة �لدستورية، حظي موضوع تناول »�لاإ
سلام كدين كامل يشمل كافة �لاأبعاد �لاجتماعية و�لسياسية و�لاقتصادية. وهذ�  ظهار �لاإ �لمصلحين �لذين كانو� يجهدون لاإ
نتاج »�لفكر  مام علي )ع( باعتبارهما مصدر�ً لاإ سلام وسيرة �لاإ فادة من �لاإ يعني �أنه كان لز�ماً منذ ذلك �لحين فصاعد�ً �لاإ
مام علي )ع( �لوحيد �لذي �أد�ر حكومة لمدة خمس سنو�ت  �أنه من بين �لاأئمة كان �لاإ و�لفقه �لسياسي«. ويبدو جلياً 
سلام  وخلّف مير�ثاً كبير�ً من �لقول و�لعمل، و�أعقب سيرة سياسية و�قتصادية عظيمة. وغلب على هذه �لفترة خطاب �لاإ
سلام �لسياسية، كان يتم �لاستناد �إلى مو�ضيع من سيرة  �لسياسي، وكلما تم تاأليف كتاب �أو مقال بهدف توضيح �أبعاد �لاإ
سلام �لسياسي بين �أهل �لسنة، لمسو� حاجتهم لذلك لاسيما بما يتعلق بترسيخ نظرية  مام علي )ع(. كما �أن منظري �لاإ �لاإ
د�رية« ومؤلفات  حيائها، ود�أبو� في كتب مثل »�لتر�تيب �لاإ سلامية �إبان تفكك �لخلافة �لعثمانية و�لمساعي لاإ �لخلافة �لاإ
مام علي  فادة من سيرة �لصحابة وحتى �لتابعين، وفي خضم ذلك �ستفادو� من �إجر�ء�ت �لخلفاء ومن جملتهم �لاإ �أخرى، للاإ

سلام و�لفقه �لسياسي. بغية �إنتاج مو�ضيع لجهة �إظهار �تساع �لاأبعاد �لسياسية للاإ
مام  فادة في بعض �لحالات من صلح �لاإ مام علي )ع( كما تم �لاإ بر�ز سيرة �لاإ وتر�فق هذ� �لاأمر لدى �لشيعة ببذل مساع لاإ

مام �لحسين )ع( �أيضاً. �لحسن )ع( وثورة �لاإ
سلام، كتب  ير�نية، تم تدوين كتب كثيرة حول �لنظام �لسياسي في �لاإ سلامية �لاإ وخلال �لعقود �لفائتة �لتي سبقت �لثورة �لاإ
يدور بعضها حول �لفقه وقسم �آخر حول �لحديث و�لتاريخ، وكثير�ً ما تم �لاستناد في قسم �لتاريخ، �إلى مو�رد من هذه 
�لاأحاديث و�لتاريخ. وفي هذ� �لسياق كانت قدرة �ستيعاب �لتاريخ للاستناد جيدة، لاسيما عندما ينتفي وجود �أي �لتز�م 

بمر�عاة �لمسائل �لاأصولية من �أجل �لاستنباط �لتاريخي و�لديني من �لاأحد�ث �لتاريخية.

1  . طهران، منظمة اإلعالن اإلسالمي، 1364. 

2  .  . قم ، نهاوندي، 1378. 

3  .طهران، مطبعة نراقي، 1374 

4  . طهران، مجمع نهج البالغة، 1373 
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شخصية  حول  �أيضاً  كتب  وضع  تم  �لمرحلة  هذه  وخلال 
مام علي )ع(، وتجاوزت مساألة تدوين �لسيرة و�لفضائل،  �لاإ
و�نسان  يقوده زعيم  مثالي"  �إظهار "مجتمع  �إلى  فقد هدفت 
للغاية من  فادة بشكل كبير  �لاإ تم  �لاأجو�ء  مثالي. وفي هذه 
صفة "�لعد�لة" �لتي �كتسبت خلال �لقرن �لاأخير �أهمية بالغة 
بسبب تصاعد وتيرة �لدر�سات �لتي تتناول �لعد�لة �لاجتماعية. 
"�لعدل  حول  يدور  بحثاً  ليس  �لاجتماعية  �لعد�لة  فموضوع 
خلق  مساألة  في  تمثل  بل  �لقضائية"  �لعد�لة   " ولا  لهي"  �لاإ
تو�زن في �لنظام �لاجتماعي وتقسيم �لثروة، �لاأمر �لذي لم يتم 
وفي  مستقل.  بشكل  �لسائد  �لفقهي  �لنظام  في  فيه  �لبحث 
)ع(  علي  مام  �لاإ سيرة  �إلى  جديدة  وبنظرة  �لجديدة  �لكتب 
مام علي )ع(  مكانية �أن يحول �لاستناد �إلى سيرة �لاإ �أتيحت �لاإ
�لشخص �إلى شخص ثوري ينشد �لعد�لة وخلقت فيه �لمقدرة 

على �لتاأثير في �لمجتمع.
�إذ� لاحظنا �نتقاد�ت �لسيد قطب للخليفة �لثالث، باعتبارها  و
�لعد�لة،  بانتهاك  متهماً  كان  حاكم  حيال  سلبي  فعل  رد 
حينذ�ك سندرك �لاأهمية �لتاريخية لمفهوم "�لعد�لة" باعتبارها 
�إسلامياً خلال هذه �لمرحلة. على �لرغم من  مفهوماً سياسياً 
مام علي )ع( وقضايا  �أن �لسيد قطب لم يولي �هتماماً كبير�ً للاإ
مطالبته بتطبيق �لعد�لة في �لتاريخ من قبيل �لمساو�ة بين �لعرب 
و�لعجم �أو سياساته في تقسيم بيت �لمال. وفي �لمقابل �أولئك 
مام علي )ع( ونهج �لبلاغة، كان بوسعهم بيسر  �لذين �أمنو� بالاإ
�لذين  �لناس  بالعد�لة. وكذلك يرى  يطالبون  �أناس  �أن يكونو� 
�أهلكهم �لفقر ومصاعب �لحياة وحطم شخصيتهم، و�عتقدو� 
مام علي )ع(، يرون فيه �أسوة وقدوة يحتذى  بقوة بشخصية �لاإ
به. فينبرون �إلى قر�ءة هذه �لمو�ضيع ويقعون تحت تاأثيرها. وفي 
يجاد �أجو�ء جديدة. وباإمكاننا  �لحقيقة كان كل شيء معد�ً لاإ
مام  �أن نجد مؤلفات كثيرة تمحورت حول شرح شخصية �لاإ
علي )ع( وحول �لعد�لة �لاجتماعية في �آثار �لكتّاب �لشيعة 

خلال هذه �لفترة.
�إير�ن، في عقد  �لاأفكار �لسياسية �لتي ظهرت في  ب: وفي 
�لسبعينيات وحتى قبل ذلك بقليل، دخلت �أفكار �ليسار �إلى 
�إير�ن وخلفت تاأثير�ً كبير�ً على �لجيل �لجديد وعلى �أفكارهم 
�لاجتماعية و�لاقتصادية. وكانت هذه �لاأفكار قد تسربت منذ 
�إير�ن من تبليسي ومنطقة �لقوقاز،  �إلى  زمن �لثورة �لدستورية، 

ومن ثم �نتشرت لاحقاً في �أرجاء �إير�ن.
ومنذ 1941م �جتاح حزب توده و�أفكاره �إير�ن، وكان �لكثيرين 
من �أعضاء هذ� �لحزب في �إير�ن �أناس ما يز�ل لديهم ميول دينية، 
�أفكار شيوعية ومادية.  �أنهم في ذ�ت �لوقت كان لديهم  بيد 
�لمتدينين  من  عدد  ثمة  كان  �ليسار،  �أنشطة  هامش  وعلى 
�إلى تفسير �لدين على  لاسيما في عقد �لاأربعينات قد �نبرو� 
�أساس �لتعاليم �ليسارية و�لثورية بهدف مو�جهة حكومة �لشاه. 
سلام  �لاإ وتاريخ  �لقر�آن  تفسير  يطرحو�  �أن  عليهم  لز�ماً  وكان 
و�أبعاد�ً �أخرى متناسبة مع هذ� �لهدف. وكان لهذ� �لموضوع 
في  �لبحث  بهذ�  يرتبط  ما  تمثل  لكن  �لنطاق،  و�سعة  �أبعاد 
مام علي  �لشخصية �لتي تم طرحها في هذه �لاأفكار حول �لاإ
)ع(، فقد كانت متناغمة مع �لخطاب �لسياسي �لجديد �أو 
سلام �لسياسي، فالتعريف بشخص ثوري  بعبارة �أفضل مع �لاإ
كان على �لدو�م في حالة من �لمو�جهة و�لقتال، في ظل هذه 
�لعد�لة وطريقة  يحتم عليهم طرح صورة عن  �لظروف، كان 
مام �لحسين )ع( حتى  مام علي )ع( وكذلك �لاإ حكومة �لاإ
و�لتفسير  �أجلها.  من  يقاتلون  �لتي  �أهد�فهم  تحقيق  يسعهم 
�لحسين  مام  �لاإ حول  �لخالد"  "�لشهيد  كتاب  طرحه  �لذي 
�لدكتور  نشرها  �لتي  و�لكتب  �لمحاضر�ت  جانب  �إلى  )ع( 
كبير  بشكل  ساهمت  )ع(  علي  مام  �لاإ حول  شريعتي  علي 
في �إشاعة هذه �لاأجو�ء. طبعاً كتاب �لشهيد �لخالد يتمحور 
بالعد�لة �لاجتماعية. ومن  �أكثر حول �لاأفكار �لسياسية قياساً 
�لمثير للاهتمام �أن نعرف �أن �لشخصية �لتي تم طرحها حول 
صلاحيين �ليساريين �لمصريين،  "�أبو ذر"، وكان مصدرها �لاإ
وبالتحديد جودة �لسحار، كانت شخصية �شتر�كية، و�أثار نشر 
هذه �لمو�ضيع ردود�ً �أيضاً حتى في قم، و�نبرى �أشخاص مثل 
للرد.  �لمرتضى  جعفر  وسيد  �لاأنصاري  علي  محمد  �لشيخ 
وكانت منظمة مجاهدي خلق �أحد �لمنظمات �لدينية �ليسارية 
�لناشطة في هذ� �لمجال، وشكلت �لصورة �لتي يطرحونها في 
مام علي عليهما �لسلام،  مام �لحسين و�لاإ ذلك �لوقت عن �لاإ
نوٌع من خلق تناغم مع �لاأفكار �لتي �بتدعها مؤسسي تلك 
سلام �لجديد. وخلّف هذ� �لخطاب  �لمنظمة تحت عنو�ن �لاإ
مؤلفات  ونُشرت  برمته  �لمسلم  ير�ني  �لاإ �لمجتمع  على  تاأثير�ً 
عنو�ن  تحت  عدة  كتب  نشر  �ألقى  كما  ذلك.  حول  كثيرة 
هذ�  في  بتاأثيره  و�أخرين  قطب  لسيد  �لاجتماعية«  »�لعد�لة 
مام علي )ع( في هذ� �لخطاب  �لمجال. وكان يتم �إظهار �لاإ
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�لجديد كشخصية غير مرنة، مناصرة للمستضعفين بشدة، وفي 
قالب مفهومها �لجديد، مناهضة للثر�ء و�لتجمل بالتفسير �لذي 
يتم �ستنباطه من هذه �لكلمة، وكانت في �لكثير من �لاأوقات غير 
متناغمة مع �لاستنباطات �لفقهية. ربما تعد �أكثر �لجمل شيوعاً 
-على �لرغم من عدم وجودها في مصادر �لرو�يات- و�لتي كان 
مام علي عليه  يتم �لاستناد �إليها، هذ� �لكلام �لمنسوب1  �إلى �لاإ
�إلى جانبها حق مضيع«.  �لسلام: »ما ر�أيت نعمة موفورة �إلا و
�لشيوعيين  �لمقاتلين  �أحد  وهو  غلسرخي  خسرو  قال  حيث 
ير�نيين في فبر�ير 1973م في �لمحكمة �لتي �أصدرت حكم  �لاإ
�أبد�أ كلامي  �لحياة عقيدة وجهاد،  »�إنما  تنفيذه:  وتم  �إعد�مه 
بمقولة للمولى �لحسين �أعظم شهد�ء شعوب �لشرق �لاأوسط. 
�أنا ماركسي لينيني، بحثت �أول مرة عن �لعد�لة �لاجتماعية في 
�أردف:  ثم  �لاشتر�كية«.  �إلى  وحينذ�ك وصلت  سلام،  �لاإ دين 
سلام �لحقيقي �أيضاً دينه �تجاه حركات �لتحرر  »و�ليوم يؤدي �لاإ
�أحد  في  �لثروة  تتركز  ماركس؛  يقول  وعندما  ير�نية.  �لاإ �لوطنية 
�لمجتمعات �لطبقية في جهة، بينما يتركز �لفقر و�لجوع و�لفاقة 
�لمنتجة  هي  �لمحرومة  �لطبقة  �أن  حين  في  �أخرى،  في جهة 
للثروة. ويقول �لمولى علي )ع(: لا يعمر قصر �إلا بافتقار �آلاف 
�لناس، وثمة تقاربات كبيرة. وحياة �لمولى �لحسين )ع( �أنموذج 
لحياتنا �لر�هنة حيث نضع �أرو�حنا على �أكفنا، ونحاكم في هذه 

�لمحكمة من �أجل شعوب �أمتنا �لمحرومة.
ليزيد قصر وجحافل  بينما كان  �أقلية،  �لحسين في   فقد كان 
وحكومة وسلطة. فتصدى وثبت و�ستشهد. وعلى �لرغم من �أن 
يزيد �حتل جزء�ً من �لتاريخ، بيد �أن ما �ستمر تكر�ره في �لتاريخ 

هو طريق �لمولى حسين ومقاومته«.
ت: شّكلت �لمو�ضيع �لتي طرحها �لدكتور علي شريعتي )1312 
- 1356 ش /1923 - 1977م( في مؤلفاته ومحاضر�ته �لكثيرة، 
�أنموذجاً بارز�ً عن �لتفاسير �لحديثة �لتي تحمل جو�نب سياسية 
عظيمة  �لصورة  تلك  وكانت  �لسلام.  عليه  علي  مام  �لاإ لسيرة 
للغاية على نحٍو تسببت بقيامه في طرح تفسيرين مختلفين حول 

�لتشيع.
�لتشيع �لعلوي و�لتشيع �لصفوي. حيث �إن �لمقارنة بينهما من 
بنوعي  �أخرى  مرة  ُيذِكر  و�لاعتقادية،  �لتاريخية  تفاسيره  خلال 
مامية.  سلام من قبل �لشيعة �لزيدية و�لاإ �لتفسير �لمتاأخر حول �لاإ
فقد جهد �لدكتور شريعتي لربط تفسيره حول �لتشيع �لصفوي 

1 . زعم أن النقل املذكور مل يرد يف أي مصدر، ويقال إن جورج جرداق ابتدعها 

»يف روائع نهج البالغة، ص 83«. واملثري لالهتامم أن العبارة القائلة » ما رأيت رسفاً 

قط إال وإىل جانبه حق مضيع« تم نقلها عن معاوية )الرجوع إىل: الجاحظ، البيان 

والتبيني، ج3، ص 177، ابن قتيبة، عيون األخبار، ج1، ص454( 

على  منها  وحصل  �لصفوي  �لعهد  في  حدثت  �لتي  بالانحر�فات 
مام علي )ع( و�لتي تشكل  �سمه، وجعلها مقابل �لسيرة �لصادقة للاإ
�لتشيع �لعلوي. وهنا لا يهدف بحثنا �إلى �إصد�ر حكم حول هذه 
شارة �إلى �أن تم طرح هكذ�  �لرؤى و�لنظر�ت بل ينحصر فحسب في �لاإ
سلامية )1357ش/1979م(  تفسير قبل عقد من �لزمن من �لثورة �لاإ
قسم  قسمين،  �إلى  ير�ني  �لاإ �لديني  �لمجتمع  �نقسام  �إلى  و�أفضى 

يناصر �لتشيع �لعلوي وعدد ينافح عن �لتشيع �لصفوي.
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 حيث حظيت مكانة �أمير �لمؤمنين في هذه �لتفاسير باأهمية بالغة وفي حالات كثيرة جرت مطارحات وسجالات بين 
�لتشيع  �إلى  �أقرب  �أهي  نعرفها  �لتي  �لشخصية  مام علي )ع(، حول ماهية  �لاإ �لدكتور شريعتي ومنتقديه حول شخصية 
�لعلوي �أو �أقرب �إلى �لشخصية �لتي يطرحها �لدكتور شريعتي ويسميها �لتشيع �لصفوي. يمكن طرح نقاط عديدة حول 
مام علي وتناسبها مع هذه �لتصريحات، نظرة ُيطرح من  هذ� �لسجال، بيد �أن بحثنا يتمحور حول نوع �لنظرة �لسياسية للاإ
مام علي )ع(، ويبدو �أنها لم تحظى برضا �لتقليديين ولن تحظى به، بل هي �أقرب ما تكون �إلى  د�خلها صورة عن �لاإ

سلام �لاأكثر �جتماعية وبقول مناصريه �لاأكثر ديناميكية وثورية.  �لاإ
�إسلام �جتماعي وثوري يسعى لتغيير  سلام لا تجمعه علاقة طيبة مع �لبكاء و�لنو�ح و�لزيارة و�لشفاعة، بل هو  وهذ� �لاإ
نقاذهم من عبء سلطة �لظلم و�لاستكبار.  �لاأوضاع لصالح �لثورة؛ كما �أنه يناصر �لفقر�ء و�لمستضعفين �أيضاً، ويجهد لاإ
مام علي )ع( مع �لثر�ء  طبعاً قلما ظهرت �لعبار�ت �لاأخيرة مثل �لاستكبار في مؤلفات شريعتي، لكنه جسدها عبر مقارنة �لاإ
�لفاحش وحياة �لتجمل لمعاوية ويزيد وعثمان، و�أشار في �لكثير من �لمو�رد �إلى �لتباين بين نوعي �لسلوك �لسياسي �لمنشد 
للعد�لة مع �لنوع �لمستبد و�لذي يستغبي �لناس. و�بتدع شريعتي عبار�ت من قبيل �لقدرة �لمالية و�لاختلاق و�لتزوير وطبقها 
سلام �لعلوي لشريعتي على  مام علي )ع( يعارضها. و�ستند �لقسم �لاآخر من �لاإ على سياسات معاوية، في حين كان �لاإ
مام علي )ع(  نفي مفهوم »�لبر�غماتية« في �لحكومة، وبحسب ما ذهب �إليه مناصرو �لتشيع �لعلوي، فلم يناصرها �لاإ
سلام �لمساوم، كان  مام. كما �أن، �لاإ سلام �لصريح و�لحاسم وغير �لنفعي كان محط قبول �لاإ طلاق، بل �إن �لاإ على �لاإ
من �لاأوصاف �لاأخرى �لمستخدمة �أيضاً. و�أدخل شريعتي عنصر »�لثورية« باعتباره قيمة �أبدية �إلى �لتشيع. و�نتقد �لدكتور 
شريعتي كافة �لمشايخ و�لعلماء حتى من هم في مقام �لمجلسي وخو�جة نصير �لذين تناغمو� مع حكام تلك �لفترة. 
مام �لخميني خلال �لسنو�ت �لاأولى من �لثورة �إلى �تخاذ موقف حيالهم، و�نبرى للذود  وشاع هذ� �لاأمر على نحٍو جعل �لاإ
مام علي )ع( في هذه �لمكتوبات  و�لدفاع عن مكانة علماء من قبيل �لمجلسي وخو�جة نصير. وتم طرح صورة عن �لاإ
�إلى حد بعيد ميالة �إلى �نتهاج سلوك يساري، وتم تعريفها للمخاطبين �ليافعين على �أنها  و�لمؤلفات كانت صورة ثورية و
محك ومعيار، وتم �ختبار �لاأفر�د و�لسياسيين في ذلك �لوقت بناًء عليها، و�أخذت بعض �لوجوه �لسياسية لاسيما �لمنضوية 
مام. في �لمجموعات �لدينية �ليسارية بطرح �أنفسهم على نحٍو يعتقد فيه �لمخاطبين �أنهم �أقرب ما يكونو� �إلى شخصية �لاإ
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وثمة نموذج مثير للاهتمام في هذ� �لسياق حول �بنة �أحد �لمشايخ �لمشهورين و�لتي �أصبحت بعد �لثورة من �لمناصرين 
لمجاهدي خلق، وعندما ساألها و�لدها بعد �إخلاء سبيلها حول سبب �نضمامها �إلى مجاهدي خلق، �أجابت �أن �لصورة 

مام علي )ع( كانت منطبقة على هؤلاء.  �لتي تم طرحت علينا حول �لاإ
ثمة مجلد يضم مجموعة �آثار �لدكتور شريعتي بعنو�ن "علي ع" )مجموعة �آثار26( ويشتمل على 500 صفحة ويضم بين 
مام علي )ع(. وُطرح في �لقسم �لاأول منه "علي حقيقة على  دفتيه عدة كتب �أو محاضر�ت تتحدث جميعها حول �لاإ
نسان، وثمة صفحات طويلة تتحدث حول  مام علي )ع( كمعجزة وطبعاً من منظار علم �لاإ غر�ر �لاأساطير" صورة عن �لاإ
سلام، وفي �لختام يقول: "يعد علي �أحد �لشخصيات �لعظيمة  نسان في �لاإ نسان في تعريف بعض �لغربيين، وُبعد �لاإ �لاإ
و�لتي تعتبر بر�أي �أعظم شخصية �إنسانية". )ص 22(. ثم يمضي باتجاه �لاأساطير و�لصور حول عظمة �لانسان فيها، 
وعلي )ع( هو حقيقة على غر�ر هذ� �لاأساطير. "علي رب نوع �لعظمة و�لقد�سة و�لجمال". )ص 45(. وفي كل هذ� 
مام، لكن تم �لتاأكيد  �لنص حتى خاتمته في �لصفحة 50، لم يتم در�سة �أي نص تاريخي و�ضح �أو فضائل رسمية للاإ

نسان يتمتع بخصال سياسية من قبيل: مام علي )ع( �أنموذج لاإ على عظمة �إنسانية علي )ع(. و�أن �لاإ
"علي كنموذج للعد�لة، لا يسعه قبول �لظلم لاأجل �لمنفعة، لاأن �لمنفعة تلطخ �لحقيقة." )ص 49(. علي " �أنموذج، 

�إمام مبين" وغيرها من هذه �لتعاريف. وليس زعيماً، هادياً و
سلام هو  سلام خلافة" بيد �أن "تشيع �لاإ و�لنص �لثاني، " ضالة قرننا علي" هو محاضرة �أخرى، فيقول: " تسنن �لاإ
بعنو�ن "علي  �لناس، و�إسلام �لجماهير �لمطالبة بالقسط و�لباحثة عن �لعد�لة" )ص 54(. وله محاضرة �أخرى �أيضاً 
�لانسان �لكامل" منشورة في مجموعة �لاآثار 25، وله محاضرة �أخرى �أيضاً بعنو�ن "علي وحيد�ً" موجودة في مجموعة �آثار 
26. ويقول، كان علي في مرحلة ما قائد�ً لاأقلية، ولم يكن له �أي نشاط ثوري، بيد �أنه لّما تسلم زمام �لاأمور و"�أصبح 
رسمياً حاكم �لمجتمع، شرعت مرحلة ثورية، وعمد �إلى �لثورة". وبخلاف بقية �لمناضلين �لذين يكونون ثوريين في 
مام علي )ع( ثائر�ً عندما تصل �إليه زمام �لسلطة. )ص 60(. وهذ�  مرحلة �لنضال ومن ثم يصبحون محافظين، يغدو �لاإ
ير�نيين لجهة �أنه ينبغي �أن تستمر �لثورة ولا  �أحد �لاأفكار �لتي يعتنقها شريعتي و�لتي �أثرت في عقول �لكثير من �لثو�ر �لاإ

يسعها بعد �لظفر بالنصر �أن تغدو محافظة.
مام علي )ع( �إلى �لدكتور شريعتي: "زهد علي كان زهد�ً ثورياً، زهٌد لا ندرك  وترجع عبارة "�لزهد �لثوري" حول �لاإ
كنهه" فما هو �لزهد �لثوري؟ "زهد علي عبارة عن تحمل �لفقر بغية مكافحة �لفقر، و�لاصطبار على �لجوع بغية مكافحة 
�لجوع، وغض �لنظر عن قوته بغية تاأمين قوت �لناس". )ص 76-77(. هذ� �لزهد يمكن تسميته نوعاً ما بالتصوف 
مام علي )ع( وطبعاً قبل شريعتي، ثمة عدد �آخر ممن  �لاشتر�كي، وهو وصف جديد ُعمل على �قتباسه من سيرة �لاإ

لديهم ميول يسارية متطرفة في تفسير �لدين، �أعدو� �لعدة �للازمة لذلك.
وتفسير �لعد�لة هنا هو محاولة لترسيخ مبد�أ »�لمساو�ة في �لاستهلاك« )ص 79(. وحول هذ� �لاأمر تم طرح �أمثلة حول 
مام. وهذه �لعد�لة �أيضاً غالباً ما فُسرت بالاشتر�كية وفي �لثورة �أيضاً، �أوجدت نوعاً من �لتكتل  �لسلوكيات �لمنسوبة �إلى �لاإ

سلام �لر�أسمالي و�إسلام �لمستضعفين. و�لتحزب في �لاإ
مام علي )ع(.  »رفض المنفعة من اأجل الحقيقة« هو تعبير يتم �لاستناد �إليه بشكل متكرر في تعريف شخصية �لاإ
)ص 83(. حيث يقول في محاضرة علي وحيد�ً، ينبغي معرفة ماذ� ينشد علي، وليس من يكون. » �لبعض يخالون �أن 

محبة علي توجب �لشفاعة في �لاآخرة، لكن بر�أي �لمحبة �لمشوبة بالجهل لا تجدي نفعاً في �لاآخرة«. )ص 92(.
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ومعرفة معجز�ته لا تفيد �أيضاً " ولنفترض �أن علياً جاء على حين غرة بمثل هذ� �لمعجز�ت، فكيف يسعني �متد�حه حتى 
فادة حقيقًة من �لاقتد�ء بعلي ومن مذهب علي ويغدو مجتمعي مجتمعاً متحضر�ً ويمضي قدماً �إلى �لاأمام؟" )ص  يسعني �لاإ
95(. " كان علي على مّر �لتاريخ، �لانسان �لوحيد �لبطل في �أبعاد مختلفة وحتى متناقضة و�لتي لا تجتمع في �نسان و�حد 
" )ص 99(. وفي نص �آخر "ما �لحاجة �إلى علي" )صص 106-118( يقول: "جورج جرد�ق �أعظم �نسان عرّف �لبشرية 
�ليوم على علي" )ص 107(. وبر�أي شريعتي فاإن �أحد �أهم مرحلة في حياة علي تمثل في سكوته لمدة خمس وعشرين عاماً، 

حيث يقول، ليس ثمة شيعي ولا سني فهم ذلك بشكل صحيح. )ص 109(.
مام علي عليه �لسلام من منظور شريعتي 23 عاماً بصحبة �لنبي بهدف "ترسيخ �لمدرسة"،  ويعادل �لتسلسل �لزمني لحياة �لاإ

و 25 عاماً سكوت من �أجل "�لوحدة" وخمس سنو�ت حكم من �أجل "ترسيخ �لعد�لة". )ص 110(.
"�لقاسطين،  وهو كتاب  مام علي )ع(  �لاإ متباينة عن  يدور حول طرح صورة  للدكتور شريعتي  وو�ف  وثمة كتاب مفصل 
مام علي، ذكر خصائص  �لاإ �آثار 25، صص 153-288(. وهناك ففضلاً عما لديه حول  �لناكثين". )مجموعة  �لمارقين، 
في  و�لمنخرطة  �لمعاصرة  �لمجموعات  مع  �لتاريخي  تطابقها  في  نقطة  �أهم  وتمثلت  مام،  للاإ �لمناوئة  �لثلاث  �لمجموعات 
�لمجتمع. وكان هذ� �لنوع من �لتطابق و�لتساوق مطروحاً قبل �لدكتور شريعتي، بيد �أنه عمد �إلى مضاعفته وتكثيره. حث 
وسم �أي شخص �آخر بمعاوية �أو طلحة وزبير �أو �أجنبي، وكان يتم �لحصول عليها من خلال �لتفسير و�لاأوصاف �لتي ربطها 
سلام بقضايا �ليوم وقرنها بها. ربما يتمثل �أعظم هذه �لتحليلات في صناعة مفهوم يدعى "عد�لة علي" و�لذي  تاريخ صدر �لاإ
مام من جهة كما لفت �لاأنظار �إلى مساألة �لاهتمام بتطبيقها في �لمجتمع من جهة  ترك تاأثير�ً عميقاً على نظرة �لشيعة �إلى �لاإ
�أخرى. وقلما ترك تفسير بهذ� �لتركيب تاأثير�ً في فكر �لشيعة �لسياسي خلال �لفترة �لاأخيرة وتباعاً على �لاأحد�ث �لتي وقعت 

في �إير�ن و�لخطابات �لجارية حولها. وطبعاً �لبحث متشعب وله بقية تتجاوز نطاق هذ� �لمقال �لقصير.
شارة هنا �إلى �أن �لقسم �لتالي من هذ� �لموضوع مرتبط بمرحلة ما بعد �لثورة، حيث �ستمر �لاستناد �إلى سيرة  ث: وتجدر �لاإ
مام علي )ع( تحت تاأثير �لتعاليم �لسابقة و�لتوسع �لذي حصلت عليه. ومن �لطبيعي عندما يستند �أحد �لفقهاء �إلى سيرة  �لاإ
سلامية  مام علي �أو �أمام �آخر، يتعين عليه مر�عاة �لجو�نب �لاأصولية و�لاستنباطية. فخلال �لسنو�ت �لعشر �لاأولى للثورة �لاإ �لاإ
مام علي )ع(. ووضع في تشرين �لثاني/ نوفمبر سنة 1978م وقبل  في �إير�ن، �أشار �لاأمام �لخميني مر�ت عدة �إلى سيرة �لاإ
سلامية، شرحاً حول مو�جهة �أمير �لمؤمنين للظلم و�عتبر �أن �أساس موقعة صفين يصب في  عدة �أشهر من �نتصار �لثورة �لاإ
مام �لحسين )ع( حول مو�جهة �لظلم �أو صرح بذلك1 . وفي �لشهر ذ�ته  هذ� �لسياق. كما �أشار بشكل متكرر �إلى سيرة �لاإ
مام علي  مام علي، و�أشار �إلى �لمعاملة �لعادلة للاإ مام في �إحدى خطبه حول �إقامة حكومة عادلة مشابهة لسيرة �لاإ تحدث �لاإ
مام �لخميني يعتبر نفسه ساعياً �إلى �إقامة حكومة يحمل حاكمها لرعيته " مثل هذه �لمشاعر  )ع( مع �أحد �لذميين. وكان �لاإ
مام علي )ع( كان متشدد�ً بما يتعلق ببيت �لمال، وعندما  و�لعو�طف". كذلك في جزء �آخر من تلك �لخطبة يذكر �أن �لاإ

كان يجلس في بيت �لمال، فاإذ� جاء �أحدهم للحديث حول شاأن ما، كان يطفئ سر�ج بيت �لمال2. 
مام علي عليه �لسلام، حينما توجه �إلى �لقاضي من  مام �لخميني في مجلس �آخر �إلى حكومة �لاإ وخلال �لشهر نفسه �أشار �لاإ
مام علي  �أجل �إثبات دعو�ه ضد يهودي في ذ�ت �لوقت �لذي كان فيه حاكماً �أيضاً.3  وثمة �إشارة �أخرى �إلى بساطة عيش �لاإ
مام �لخميني و�أن �أمير �لمؤمنين " ربما لم  عليه �لسلام في خطبة �أخرى في شهر تشرين �لثاني/نوفمبر 1978م �ستند �إليها �لاإ

ياأكل طو�ل عمره مرة و�حدة حد �لشبع 4".  

1  . صحيفة اإلمام، ج 4، ص 151. 

2 املصدر السابق، ص 164. 

3  . املصدر السابق، ص 198 ، 327. 

4  . املصدر السابق، ص 221-220 . 
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أ.د أمل هندي
أستاذ العلوم السياسية - جامعة بغداد 

في البداية, اأوّد اأن اأنوّه اإلى ثلاث نقاط اأساسّية:

تاريخنا  به  يزخر  ما  �لجميع  على  يخفى  لا  ال�أولى: 
 , كبير  فكري  ونتاج  كبيرة  سياسيّة  وخبرة  كنوز  من 
و�ستشهُد بقول �أحد �لباحثين باأنّنا  كاأّمة لا تستطيع �أن 
تتجاوز ماضيها ولا تستطيع �أن تتغافل عن هذ� �لماضي 
ومتمسكة به ,فالاأجدر بنا �أن نستلهم من هذ� �لماضي ما 
ُيعزّز  حاضرنا ومستقبلنا و�أن نترك من هذ� �لتر�ث كل ما 
يثير �لضغينة و�لكره و�لخلاف بين �أبناء �لاأمة �لو�حدة وما 

�أكثر �لصفحات �لمشرقة في هذ� �لتاريخ .

وجدنا  �أنّه  للتر�ث  �لاآخر  قر�ءة  من  يتضح  الثانية: 
نظرة دونيّة �إلى نتاجات �لفكر �لسياسي �أو �لفكر بصورة 
�لغربيين,  �لمستشرقين  �لباحثين  قبل  من  لتاريخنا  عامة 
مستندين في ذلك �إلى غياب بعض �لمصطلحات ,مثل 
منظومة  في  �لرشيد,  �لحكم   , �لمو�طنة   , �لديمقر�طيّة   :
سلامي  سلامي ,و�لعكس صحيح ؛لاأّن �لفكر �لاإ �لفكر �لاإ
�أنّها موجودة فيه  �إلّا  و�إن غابت عنه تلك �لمصطلحات 

كمضامين فكريّة منغرسة في هذ� �لفكر.

سلامي  �لاإ �لفكر  لتقييم  محاولات  هناك   الثالثة: 
فيها  �لتي ساد  �لاأوضاع  �أو  �لصفحات  تلك  من خلال 
�لحريّات  �حتر�م  عدم  ونظام  و�لاستبد�د  �لظلم  نظم  
�لعاّمة وتغافلت عن  �لصفحات �لمشرقة في هذ� �لتاريخ 
سلام   ,و�لمر�حل �لتي حكم فيها رجال مسلمون �أعطو� للاإ

وترجمو� له باأفضل  صيغة.

عوٌد على بدء لموضوع البحث :العدالة والحكم الرشيد
فقد وضعت �لاأمم �لمتحدة  قبل عقود قليلة معايير عّدة للحكم �لرشيد, وقبل بيانها لابّد من معرفة  ما �لحكم �لرشيد ؟  
فالحكم �لرشيد  هو نظاُم �لحكم �لقائم على خدمة مصالح �لاأمة و�لذي يعد �لسلطة و�لقيادة وظيفة في �لخدمة �لعامة 
ثبات �لقدرة و�لكفاءة على تحقيق متطلبات �لاأمة وحاجاتها �لاأساسيّة في �لعدل و�لمساو�ة , و�أن يتصف  ويتخذ منها منصة لاإ
بالقدرة على دمج �لمجتمع �لمتعدد في �لسلطة و�لحكم و�لمشاركة و�أن يتمتع باستمر�ر بشرعية شعبيّة �أساسها �لانتخاب 
�لشعبي �لنزيه و�لعام �إضافة لهذ� �ستكملت �لتعريف بالبحث عن مرتكز�ت �لحكم �لرشيد, فما هي مرتكز�ت �لحكم �لرشيد 
عند �لاأمم �لمتحّضرة وكما �أقرّته  �لمنظمات �لدوليّة وبيّنت �أسبقيتها في هذ� �لمجال: وهذه �لمرتكز�ت هي: حكم �لقانون 
مام  , و�لمشاركة, و�لشفافيّة ,و�لمساءلة ,ووضع �لاأسبقيّات, فاإذ� بحثنا هذه  �لمعاني �لخمسة وجدناها حاضرة في حكم �لاإ

علي )عليه �لسلام( , وله �لاأسبقيّة في ذلك كلّه.

معايير الحكم الرشيد عند اإلمام علي )ع(
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1-حكم القانون: وقد و�فاه حّقه  �لاأساتذة  ,وبحثو� في 
كثير من جو�نبه.

2-مبداأ الكفاءة: تؤكد �لمنظمات �لدوليّة  �أهميّة �لكفاءة  
�لمجتمع  ميّز�ت  �أهم  ,فمن  �لعامة  �لوظيفة  تولي  في 
سلامية سياسة �لعدل ,و�عتماد �لمساو�ة دون  و�لحكومة �لاإ
�آخر, وفي  لجانب على حساب جانب  تحيّز   �أو  تمييز 
�لموضوع   لهذ�  نجد  �لسلام(  )عليه  علي  مام  �لاإ سياسة 
حيًّز� كبيًر� ؛نظًر� لكون مسؤولية �لحكم مسؤولية تاريخيّة 
�أسس  على  �لاجتماعي  �لعدل  مشروع  نشاء   لاإ تسعى 
علي  مام  �لاإ وضع  وقد   , فّعالة  �إد�ريّة  وبضو�بط  قويمة 
)عليه �لسلام( مقايسَس للتوظيف تعتمد  �أساس �لكفاءة 
و�لتخّصص , فيوصي عامله بالقول:" ثّم انظر في اأمور 
عمالك فاستعملهم اختباًرا, ول� تولهم محاباة واأثرة 
,وتوخَّ منهم اأهل التجربة والحياء من اأهل البيوتات 

سلام". الصالحة والِقدم في ال�إ
مام معايير معينة للتوظيف تعتمُد �أساس �لتجربة  فوضع �لاإ
و�لكفاءة �لعامة دون �لمحاباة في �لمنسوبيّة �أو �لمحسوبيّة.
�إذ� كانت �لكفاءة  في يومنا �لحاضر تُقاس  بالدر�سة  و
�لاأمور لم تكن  و�لشهادة و�لتخّصص و�لخبرة ؛فاإّن تلك 
مام ,ولذلك وضع  مقاييَس لا تقّل  موجودة في عصر �لاإ
�لمطامع  �لتجربة و�لعّفة, و�لُبعد عن  �أهمية عنها  تعتمد 
�لدنيويّة, و�متلاك �لسابقة �لحسنة, و�أن يكون عالي �لهّمة, 

وقادًر� على �لاأد�ء, ومن �أهل �لنظر و�لتدبّر و�لتاأمُّل.
3-المساءلة:

�لديمقر�طيّة؛  �لمساءلة  مبد�أ  �لدوليّة  �لمنظمات  وضعت 
تطبيق  في  و�لمحاسبة  �لمر�قبة  لاأثر  منها  �در�ًكا  وذلك 
لمناصبهم  �لاأفر�د  بعض  �ستغلال  دون  و�لحيلولة  �لعد�لة 
يستلزم   �لذي  �لاأمر  �لخاّصة  لمصالحهم  ومسؤولياتهم 
شر�ف �لدقيق و�لُمستمر على فّعاليات و�أنشطة  ضرورة �لاإ

موظفي �لدولة .
مام علي )عليه �لسلام( نجد �أنّه وجد  وحين نعود لفكر �لاإ
منذ  �لمؤسسات  في  �لعاملين   على  رقابة  فرض  ضرورة 
ما ُيقارب �أكثر من )1400(عام, وذلك عبر جهاز رقابي 
�أد�ء  �لعاملون في  يتو�نى  لا  �أد�ءهم؛ لكي  ُير�قب  خاص 

وظائفهم , �أو يتعدو� على �لناس من خلال سلطتهم.

قد  مام  �لاإ كان  للمسؤولين  و�لمتابعة  �لمر�قبة  سياسة  �إّن 
لولاته  وما بعث من رسائل  بالفعل في خلافته  �عتمدها 

تؤكد ذلك.
�لبصرة  على  و�ليه  وكان  عبّاس  لابن  كتابه  في  ورد  فقد 
:« بلغني �أنّك جرّدت �لاأرض فاأخذت ما تحت قدميك  
�أّن  �إليَّ حسابك و�علم  و�أكلَت ما تحت يديك ,فارفع  

لام«. حساب �لله �أعظم من حساب �لنّاس, و�لسَّ
وهنا نجد �أنّه لا توجد محاباة و�إن كان �بن عبّاس يمّت 

مام )عليه �لسلام(. بقر�بة شديدة  �إلى �لاإ
4-التنمية الُمستدامة:

مساألة مهّمة �أكدتها �لمنظمات �لدوليّة و�أولتها �لمنظمات 
لصيًقا   �لموضوع  هذ�  ,و�أصبح  �لاأهميّة  ذ�ت  �لاقتصاديّة 

بالُحكم �لرشيد في هذ� �لوقت.
مام )عليه �لسلام(  نجد هذه �لمفردة حاضرة في فكر �لاإ
,�إذ جاء في  ُمقّدمة عهده لمالك �لاأشتر حين ولّاه مصر 
�أرضها,  ,و�ستصلاح  عدوها  ,وجهاد  خر�جها  :«جباية 

وعمارة بلادها »
�لتقليل من  هذ�  �إلى  �أهل مصر دعوة   �إليه  فعندما رفع 
�أرضهم  ,و�أنّهم يمّرون بضائقة ماليّة,  صلاح   �لخر�ج لاإ
فاأكد  �أنّه لا ُيحاسبهم على خر�ج �ليوم , و�أمره  باستصلاح 
جوهر  ,وفيه  مستقبلي  بعد  فيه  �لمضمون  ,فهذ�  �لاأرض 
�لتنمية �لمستد�مة �لتي  لا نستطيع �إيفاءها حّقها في هذ� 

�لمجال.
5- المشاركة السياسّية:

�لتي  �لاآر�ء  تد�ول  ومبد�أ   �لشورى  مبد�أ  في  تجلت  فقد 
لا يسع  �أهميّة كبيرة,  �لسلام(  مام علي )عليه  �لاإ �أولاها 

�لمقام ذكر تفاصيلها كاملة .
صغاء ,و�لسلام عليكم  في �لختام ,�أشكر لكم حسن �لاإ

ورحمة �لله وبركاته.
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أ. د. علي عباس مراد
استاذ العلوم السياسية في معهد العلمين 

الحكم الرشيد واإلصالح عند اإلمام علي )ع(

تقديم:
مام )ع( و�أكثرها تفرد�، مزية مطابقة �أقو�له و�أفعاله لمبادئ  �أود �بتد�ء �أن �أَذكَِّر �لقر�ء �لكر�م ونفسي، �أن من �أعظم مز�يا �لاإ

وعقائد و�أحكام �لدين، ومن بين �أجلِّ تلك �لاأقو�ل و�أعمقها، قوله )ع(:
�عمل لدنياك كاأنك تعيش �أبد� ، و�عمل لاآخرتك كاأنك تموت غد�

وهو ما يطابق قول �لله تعالى:
لهية �لكريمة  ْنَيا(1وتكمن عظمة هذ� �لقول في صيغتيه �لاإ �َر �لاآِخَرَةۖ  ولا َتنَس نصيَبَك ِمَن �لدُّ )و�ْبَتِغ فيما �آَتاَك �للُه �لدَّ
و�لعلوية �لشريفة، في �أنه ُيعلُِّم �لناس: كيفية �لعيش للدين و�لدنيا معا، بتو�زن دقيق لا تفريط فيه باأحكام �لدين، ولا �إفر�ط 
مام علي )ع( �أيضا، هو �لذي قال لصاحبه )ُكميل بن زياد �لنخعي(، ُيعلُِّمُه ومعه  فيه بالتمتع بزينة �لدنيا ومتاعها، و�لاإ
�إنما �لشاأُن �أن تكوَن �لصلاُة بقلٍب  �لمسلمين و�لعالمين جميعا: )يا ُكميل..ليس �لشاأُن �أن تُصلَّي وتصوَم وتتصدَق، و
، و�نُظر فيما تصلّي، وعلاَم تُصلّي، فاإن لم َيُكن من وجهِه وِحلِِّه، فلا َقبول(، فجعل �لدين  نقيٍّ وعمٍل عنَد �للِه مرضيٍّ
قولا وعملا، وجعل �لقول و�لعمل متر�بطين لا ينفصلان، و�أوجب �أن يكون �لعمل من وجهه وِحلِِّه، ليرضاه �لله تعالى 
ويقبله، فبات لز�ما على من ُيصلّوَن �أن ينظرو� فيم وعلام ُيصلّون، وهل صلاتهم من وجهه وِحلِّه؟ وفي ضوء ذلك، فكل 
صلاح دون تطبيق، وشكوى من �لفساد دون تغيير، سيكونان مجرد �أقو�ل بلا �أعمال، وكل  حديث عن �لصلاح و�لاإ
صلاة وصوم وصدقة دون صلاح و�إصلاح ومع �لفساد، ستكون في غير �أوجهها ولا ِحلِّها، فينطبق على �أمثال هؤلاء، 

وصف �لله تعالى لهم باأنهم: )ُيَخاِدُعوَن �للَّه َو�لَِّذيَن �آَمُنو� َوَما َيْخَدُعوَن �إِلاَّ �أنُفَسُهم َوَما َيْشُعُروَن( 2
شادة بفضائله �لفريدة �لتي تجسدت سياسيا  مام )ع(، و�لاإ ويبدو حال كل من يريد �لاحتفاء بالخصال �لحميدة للاإ
صلاحي �لسديد، شبيها تماما بحال طيب �لذكر )�أحمد شوقي( حين قال يمدح  في نظام حكمه �لرشيد، ومنهجه �لاإ

�لرسول )ص( في قصيدته �لشهيرة )سلو� قلبي(:

�أبا �لزهر�ء قد جاوزت قدري****بمدِحَك بيَد �أَن لَي �نتسابا
مدحت �لمالكين فزدُت قدر�****فحين مدحتك �قتدُت �لسحابا

1القرأن الكريم }القصص: 77{

2 القرأن الكريم }البقرة: 9{. 
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مام )ع(، ُيشرُِّف �لمادحين، ويرفع قدرهم، وُيعلي  فمدح �لاإ
مام �لممدوح )ع(، لاأنه  مكانتهم، لكنه لا يضيف شيئا للاإ
سبق وبلغ ذروة �لشرف و�لقدر و�لمكانة، وحاز قصب �لسبق 
في �لفضل و�لكمال حتى لم تعد ثمة زيادة لمستزيد. وليس 
مام )ع(، بل �أقل مما هو حقه و�أهل  ذلك بغريب على �لاإ
له، فهو سليل �لبيت �لنبوي �لمبارك ووريثه وركنه �لمكين، 
وهو ربيب �لرسول �لكريم )ص( �لذي وصفه �لله تعالى فقال 
�أخلاق  فانعكست  لعلى خلق عظيم(}�لقلم: 4{،  )و�إنك 
مام �لمتربّي )ع(، ووصف  �لنبي �لُمربّي )ص( في �أخلاق �لاإ
�لنبي )ص( نفسه فقال )�أدبني ربي فاأحسن تاأديبي(، فتجسد 
مام �لُمتاأِدب  لهي للنبي �لمؤِدب )ص( في �أدب �لاإ �لاأدب �لاإ
)ع(، فكيف لبشر بعد ذلك �أن يبلغ هذ� �لقدر ويرتقي �إليه.
مام علي )ع(،  ويبدو من �لمناسب هنا �لتذكير باأن مدح �لاإ
�أمر سبق �إليه كثيرون، كان منهم في �لعصر �لحديث كثير 
�لعربي  و�لشاعر  �لاأديب  ر�أسهم،  �لمسلمين، على  غير  من 
مام )ع(  �للبناني �لمسيحي )جورج جرد�ق(، �لذي �أحب �لاإ
علي..صوت  مام  )�لاإ بكتابه  يختصه  جعله  خالصا،  حبا 
�أجز�ء،  عام 1956م في خمسة  �لصادر  نسانية(  �لاإ �لعد�لة 
�لبلاغة(.  نهج  )رو�ئع  عن  �آخر  كتابا  تاأليفه  عليه،  ز�د  ثم 
ولم يكتف جرد�ق بذلك فحسب، بل وز�د عليه �ختصاصه 
مام )ع( بالكتابة عنه، و�متناعه عن �لاستجابة لدعو�ت  �لاإ
ذلك  وعلل  سلامية،  �لاإ �لشخصيات  من  غيره  عن  �لكتابة 
باأنه )وجد فيه �أنموذجا وهو يؤسس في دولته للعد�لة، ولاأنه 
كان �أستاذ عصره وجيله في �لحكمة و�لفلسفة، بل و�أستاذ 
عن  يكتب  ولن  لم  �إنه  و بعده،  من  تعاقبت  �لتي  �لاأجيال 
هو  من  يجد  لم  لاأنه  ولكن  سيئون،  غيره  لاأن  لا  غيره، 
�أهل بعده للكتابة عنه، فعقر قلمه عن �أن يكتب لشخص 
مام )ع(: )ليس منظور�  غيره...(، وقال �أيضا �إن منظوره للاإ
�إنساني عام، و�أن ما  مذهبيا ولا حتى دينيا، بل هو منظور 
يجب �أن يحدث بين �لاآخرين وبين علي )ع(، يجب �ألا 
يعتمد على عرقية �أو فئوية �أو حزبية �أو �إيديولوجية ضيقة، بل 
يجب �أن يحدث لاأن �لعد�لة �لمتو�فرة فيه من عاد�ت عربية 
و�لكرم  و�لشهامة  و�لنخوة  و�لمساعدة  �لخير  كحب  �أصيلة 
نصاف  و�لاإ و�لعدل  و�لشجاعة  و�لفروسية  و�لبطولة  و�لرجولة 
و�لثقافة و�لاأدب و�لفكر و�لعلم و�لدين، �أي �لزهد ومخافة �لله 
وما غير ذلك، �أمور دفعته لاأن يتخذ منه �أيقونة قومية عربية 
مام )ع( �لاأديب  يتفاخر بها(. وشارك جرد�ق في مدح �لاإ

�لعربي �للبناني �لمسيحي )ميخائيل نعيمة( �لذي وصفه باأنه 
)عظيم من عظماء �لبشرية( و )�أعظم رجل عربي بعد �لنبي(، 
و�لطبيب و�لمفكر �لعربي �للبناني �لمسيحي )شبلي شميل( 
�لذي قال �إنه )عظيم �لعظماء، نسخة ُمفردة لم ير لها �لشرق 

ولا �لغرب صورة طبق �لاأصل لا قديما ولا حديثا(.
مام علي: الحكم الرشيد عند ال�إ

مام علي )ع(،  لا ياأتي بعجيب ولا غريب من يقول �إن �لاإ
سلامي، نظاما للحكم  تبنى منذ وقت مبكر من �لتاريخ �لاإ
�إصلاحية حازمة، فذلك معروف  فيه سياسة  و�تََّبَع  �لرشيد، 
للعامة و�لخاصة، ولكن ما يتوجب قوله، �إن ذلك �لنظام وتلك 
�متناعه  مصاديقهما  �أول  وكانت  باكر�،  تجسد�  �لسياسة، 
مقتل  بعد  ذلك  �لناس  ساأله  �لخلافة حين  تولي  )ع( عن 
�لخليفة �لثالث عثمان )رض(، وقوله لهم: )َدُعونِي و�ْلَتِمُسو� 
بقوله:  �متناعه  لهم  وعلل  بل  بذلك،  يكتف  ولم  َغْيرِي(، 
)َفاإِنَّا ُمْسَتْقِبُلوَن �أْمر�ً َلُه ُوُجوٌه و�أْلَو�ٌن، لا َتُقوُم َلُه �ْلُقُلوُب، ولا 
َقْد  َة  و�ْلَمَحجَّ �أَغاَمْت،  َقْد  �لاآَفاَق  �إِنَّ  و �ْلُعُقوُل،  َعَلْيِه  َتْثُبُت 
�إلحاحهم  مام )ع(، و َتَنكَّرَْت(. لكن �زدحام �لناس على �لاإ
�إلحافهم في �لسؤ�ل، �ضطره �إلى تحذيرهم مما سيلقونه  بل و
في ظل حكمه: )و�ْعَلُمو� �أنِّي �إِْن �أَجْبُتُكْم، َرِكْبُت بُِكْم َما 
�أْعَلُم، وَلْم �أْصِغ �إَِلى َقْوِل �ْلَقائِِل وَعْتِب �ْلَعاتِِب(، ثم جعل 
قبوله بتولي �لخلافة مشروطا بشرطين )نهج �لبلاغة: �لخطبة 

رقم92(:
ويبايعونه  للخلافة  يختارونه  �لذين  �لناس  �أن  �لاأول:  �لشرط 
عليها، يجب �أن يفعلو� ذلك عامة وعلنا، بما يختلف عن 

�ختيار �لخلفاء �لسابقين و�للاحقين.
ويبايعونه  للخلافة  يختارونه  �لذين  �لناس  �أن  �لثاني:  �لشرط 
عليها، يجب �أن يقبلو� بما سيتّبعُه فيهم بعد ذلك من سياسة 

�إصلاحية لن ُيصغ فيها لقول قائل ولا عتب عاتب.
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بعيدة  وكثرة  حق،  بلا  له  معارضة  )كثرة  وعامتهم  �لناس  خاصة  من  )كثرتين  بوجود  )ع(  مام  �لاإ علم  من  �لرغم  وعلى 
و�لجهل)�لاأحز�ب72(،  �لظلم  بــ:  نسان  للاإ تعالى  �لله  وصف  بدليل  و�لغّي(،  �لفساد  من  قريبة  و�لرشاد،  �لصلاح  عن 
و�لياأس)�لروم36(،  و�لقنوط  سر�ء100(،  �لاإ ؛  و�لتقتير)�لمعارج21-19  و�لبخل  و�لجزع  و�لهلع  و�لطغيان)�لعلق6(، 
و�لكفر)عبس17(، و�لحسد)�لنساء54(، و�لجدل)�لكهف54(، ووصفه تعالى لاأْكَثرهْم باأنهم: للحق كارهون)�لزخرف78(، 
َلا ُيْؤِمُنوَن)�لبقرة100(، َلا َيْعَلُموَن)�لاأنعام37(، َيْجَهُلوَن)�لاأنعام111(، لا َيْشُكُروَن)يونس60(، َلَفاِسِقيَن)�لاأعر�ف102(، 

مام )ع(، بادر حال توليه �لخلافة �إلى تبني وتنفيذ سياسة �إصلاحية، �أر�د بها �أمرين: لكن �لاإ
�لاأول: �أن يفعل ما يتوجب عليه فعله كاإمام وخليفة ملتزم بسنة ونهج �لنبي )ص(.

�لثاني: �أن يفعل ما ُيثبت له كاإمام وخليفة �لُحجة على �لناس، وُيسقط �لعذر عنهم.
صلاحية: وتجلت تلك �لسياسة عمليا في �إصد�ره وتنفيذه �أربعة �أنو�ع من �لقر�ر�ت �لاإ

* قر�ر�ت عزل �لولاة و�لعمال و�لقادة �لفاسدين �لذين جاءت بهم �لمصالح و�لمحسوبيات، فنهبو� �لثرو�ت �لعامة، و�ستاأثرو� 
بالامتياز�ت.

* قر�ر�ت �لرقابة على �لولاة و�لعمال و�لقادة �لذين ولّاهم �أمور �لناس، و�لحزم في معاملتهم عند �نحر�فهم �أو مخالفتهم.
* قر�ر�ت �سترد�د �لمال �لعام ممن �أخذوه بغير حق، ورده على �لمعترضين عليها بقوله: )َو�للَِّه َلْو َوَجْدتُُه َقْد تُُزوَِّج بِِه �لنَِّساُء، 

َماُء َلرََدْدتُُه، َفاإِنَّ فِي �ْلَعْدِل َسَعًة، وَمْن َضاَق َعَلْيِه �ْلَعْدُل َفاْلَجْوُر َعَلْيِه �أْضَيُق()نهج �لبلاغة: خطبة رقم15(. وُمِلَك بِِه �لاإ
* قر�ر�ت �إعطاء �لحقوق لمستحقيها، تطبيقا لقوله )ع( )�أفضل �لجود �إيصال �لحقوق �إلى �أهلها(، و�لعد�لة و�لمساو�ة في 
�لعطاء بين �لناس، ورده على �لمعترضين عليها: )�أَتاأُْمُرونِّي �أْن �أْطُلَب �لنَّْصَر بِاْلَجْوِر فِيَمْن ُولِّيُت َعَلْيِه؟ و�للَِّه لا �أُطوُر بِه )�أُمرُّ 
�إِنََّما �ْلَماُل َماُل  ْيُت َبْيَنُهْم، َفَكْيَف و َماِء َنْجماً، َلْو َكاَن �ْلَماُل لِي َلَسوَّ به( َما َسَمَر َسِميٌر )�أبد�( وَما �أمَّ )َقَصَد( َنْجٌم فِي �لسَّ

�للَّه()نهج �لبلاغة: �لخطبة رقم126(.
مام )ع( يعلم �أيضا، وهو �لاأعلم بعد �لرسول )ص( بالدين و�لدنيا معا، �أن تبنّي وتنفيذ مثل هذه �لسياسة  و�إذ كان �لاإ
صلاح، تساعد �لناس على �لتخلي عما �ألفوه من سيء �لاأفكار و�لعاد�ت،  صلاحية، يتطلب وجود ثقافة عامة مؤيدة للاإ �لاإ
صلاحية �لعملية بسياسة �إصلاحية تثقيفية،  ويتحّصنون ور�ءها من تاأثير�ت �لمفسدين و�لفاسدين، فقد �ستكمل سياسته �لاإ
حياء قيم �لعدل و�لصلاح في نفوس �لناس، و�لتصدي لدو�عي �لفساد و�لانحر�ف، مؤديا  كرر فيها )ع( وشدد �لدعوة لاإ
مام �لمعلم و�لخليفة �لصالح( في �لوقت نفسه، ليقترن عنده )ع( �لتاأسيس �لفكري  بذلك مهمتيه �لاأساسيتين بوصفه )�لاإ
صلاح �لتي كان ُيدرك �أن �لناس لا يريدونها �إلا على  صلاح وتثقيف �لناس عليه، بالتطبيق �لعملي �لجريء لسياسة �لاإ للاإ
مضض، ولا يقبلونها رغباً بل رهباً ورغماً، وهو ما عبر عنه قوله )ع(: )�أيَُّها �لنَّاُس َفاإِنِّي َفَقاأُْت َعْيَن �ْلِفْتَنِة وَلْم َيُكْن لَِيْجَترَِئ 
َعَلْيَها �أَحٌد َغْيرِي َبْعَد �أْن َماَج َغْيَهُبَها و�ْشَتدَّ َكَلُبَها()نهج �لبلاغة: �لخطبة رقم92(، ثم �ختتم ذلك كله بتقديم حياته ثمناً 

صلاحي، فسلام �لله عليه يوم ولد ويوم �ستشهد ويوم يبعث حيّاً. يماني �لاإ لنهجه �لاإ
مام )ع( صلاح عند ال�إ دروس ال�إ

صلاح،  بقدر تعلق �لاأمر بحالة �لعر�ق �ليوم، و�لشكوى �لعامة و�لمتكررة فيه من �لفساد، و�لدعوة �لعامة و�لمتكررة فيه �إلى �لاإ
فاإن �أمل �لعر�قيين في �أن تتبع حكوماتهم �لمتعاقبة منذ عام 2005م وحتى �ليوم سياسة �إصلاحية رشيدة، يتطلب منهم 
صلاحية �لقديمة و�لحديثة، �لتي تُبيُّن كلها �أن وجود وتنفيذ ونجاح �أية سياسة �إصلاحية،  �لتاأمل في و�لتعلم من �لتجارب �لاإ

يتطلب �أصلا و�بتد�ًء:
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* �أن يثبت �لحكام صلاحهم ويبرهنو� عليه عمليا، بمبادرتهم حال توليهم للسلطة للكشف عما يمتلكونه وياأتون به �إليها، 
ثم كشفهم حال تخليهم عن �لسلطة عما يمتلكونه ويخرجون به منها، فاإن لم يفعلو� ذلك طوعا، وجب �أن يفعلوه قهر� 

ورغما. ولعل خير �أنموذجين لهذه �لتجارب هما:
مام علي )ع(، �لذي كان �أول رئيس دولة معروف في �لتاريخ حتى  صلاحية �لقديمة �لمتمثلة في تجربة �لاإ * �لتجارب �لاإ
�لاآن، �بتكر وطبق على نفسه وقبل غيره مبد�أ )كشف �لمسؤولين لذمتهم �لمالية عند توليتهم(، فقد قال )ع( للناس يوم 
بايعوه بالخلافة: )�أتيتكم بجلبابي هذ� وثوبي، فاإن خرجُت بغيرهن فاأنا خائن(، وقال لاأهل �لبصرِة حين �عتزم مفارقتهم 
، و�لله �أنهما، و�أشار �إلى قميصه ورد�ئه، لِمن غزل �أهلي..و�لله ما  و�لتوجه �إلى �لكوفة: )يا �أهل �لبصرة ما تنقمون عليَّ
هي، و�أشار �إلى صرة في يده فيها نفقته، �إلا من غلتي بالمدينة، فاإن �أنا خرجت من عندكم باأكثر مما ترون، فاأنا عند 
�لله من �لخائنين(، وقال لاأهل �لكوفة حين َقِدَم عليهم: )�إذ� �أنا خرجت من عندكم بغير ر�حلتي ورحلي وُغلامي فلان، 

فاأنا خائن(.
صلاحية �لحديثة �لمتمثلة في تجارب �لغرب ثم �لشرق، و�آخرها تجربة )لي كو�ن يو1923-2015م( رئيس  * �لتجارب �لاإ
)تنظيف  �لشهيرتين  و�لسياسة  �لمقولة  متعاقبة )1959-1990م(، وهو صاحب  ثلاثة عقود  �لاأول وطو�ل  وزر�ء سنغافورة 
صلاح و�لبناء �لتي نفذها في  �لفساد مثل تنظيف �لسلالم، يبد�أ من �لاأعلى نزولاً للاأسفل(، و�لذي نجحت سياسات �لاإ

نقل بلاده من دول �لعالم �لثالث �إلى دول �لعالم �لاأول.
�أرسطو  �إن ملاحظة  �أكون مصيبا في ذلك،  �أن  �أقول، وعسى  وما زلت وساأبقى  مؤلفاتي،  �أحد  قبل في  قلت من  لقد 

�لحقيقتين �لعامتين و�لد�ئمتين:
نسان كائن ذو طبيعة �جتماعية، بحكم حاجته للاجتماع مع غيره للتعاون على تحصيل �لمعايش. * حقيقة �أن �لاإ

نساني ذو طبيعة سياسية، بحكم حاجته �إلى �لسياسة لتدبر �أموره وتدير شؤونه. * حقيقة �أن �لاجتماع �لاإ
تؤسس للقول �إن �لطابع �لسياسي ملازم ومميز لكل �جتماع �إنساني، قديما وحديثا ومستقبلا، ومن ثم، فاإن كل شيء 
نسان �لاجتماعية-�لسياسية، يجب �أن يبد�أ من �لسياسة، ويستمر مع �لسياسة، وينتهي بالسياسة. وحيث �إن  في حياة �لاإ
محور �لسياسة ومحركها هو �لسلطة، ومحور �لسلطة ومحركها هو �لحق في و�لقدرة على �إصد�ر وتطبيق �لتشريعات، فاإن 

صلاحي �لذي له جانبان: �أهم و�أخطر �أوجه �لسلطة وتطبيقاتها، هو �لوجه �لتشريعي �لاإ
صلاح، �لمعالجة  * �لجانب �لايجابي �لمتمثل في مسؤولية �لسلطة �لسياسية عن �إصد�ر وتطبيق �لتشريعات �لمحققة للاإ

لاأسباب �لفساد، �لمصلحة لاأضر�ره، و�لمانعة لعودته وتكر�ره.
* �لجانب �لسلبي �لمتمثل في مسؤولية �لسلطة �لسياسية عن �إصد�ر وتطبيق �لتشريعات �لمساعدة على �لفساد، �أو �إلغاء 

�لموجود من �لتشريعات �لمانعة للفساد و�لمعالجة لاأسبابه، �أو على �لاأقل، تجاهلها و�لالتفاف عليها وعدم تطبيقها.
باأنه: )�ستغلال �لسلطة �لعامة لتحقيق  �لتنمية، قد سبق وَعرََّف �لفساد قبل سنو�ت  �لبنك �لدولي عن  �إذ� كان تقرير  و
مكاسب خاصة(، فاإن صحة هذ� �لتعريف، لا تمنع حاجته وحاجتنا معه لملاحظة �أن �ستغلال �لسلطة �لعامة لتحقيق 

مكاسب خاصة لحائزيها، له نتيجتان �أخريان سلبيتان:
�أن �لحائزين على �لسلطة �لعامة لا يمكنهم �ستغلالها  �أنظمة �لحكم، هي  * �لنتيجة �لسلبية �لاأولى، و�لعامة في كل 

لمصلحتهم، �إلا �إذ� �نتهكو� حقوق �لناس �لمكلفين بخدمتهم و�أضرو� بمصالحهم.
* �لنتيجة �لسلبية �لثانية، و�لخاصة باأنظمة �لحكم �لديمقر�طية، هي �أن �لحائزين على �لسلطة �لعامة لا يمكنهم �ستغلالها 

لمصلحتهم، �إلا �إذ� خانو� ثقة �لناس �لذين �نتخبوهم لتوليها و�ئتمنوهم عليها.
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وعليه، فاإن فساد �لحائزين على �لسلطة �لعامة من �أصحاب 
د�رية �لعليا، �أو ما يسمى  �لمناصب �لحكومية �لسياسية و�لاإ
�لحكومية Top-heavy corruption(، هو  �لقمة  )فساد 
فساد  عليه من  يترتب  لما  �لحكومي،  �لفساد  �أخطر صور 
�لحكومية  �لمناصب  لاأصحاب  وحتمي،  بل  تلقائي، 
د�رية �لوسطى و�لدنيا، بفعل عاملين �أساسيين: �لسياسية و�لاإ
�لعامل �لاأول: �إن �لاأدنى غالبا ما يقلد �لاأعلى ويقتدي به 
رب  كان  )�إذ�  �لاجتماعية  للقاعدة  وفقا  �إيجابا،  �أو  سلبا 

�لبيت....(.
)مناصب  �لعليا  �لمناصب  �أصحاب  �إن  �لثاني:  �لعامل 
فساد من دونهم من �أصحاب  �لقمة(، غالبا ما يحتاجون لاإ
�لمناصب �لوسطى و�لدنيا، للتستر على فسادهم وتسهيله، 
�أو لكسب ولائهم بالسكوت عن فسادهم، �أو لكل ذلك 

معا.
ولعل �أخطر ما في فساد �أصحاب �لمناصب �لعليا �لحكومية 
و�لهيئات  �لتشريعية  �لمجالس  و�أعضاء  د�رية  و�لاإ �لسياسية 
�أنهم بحكم مسؤوليتهم  �لقضائية ومن هم بمستو�هم، هو 
عن تشريع �أو تطبيق قو�نين محاربة �لفساد، يكونون قادرين 
صد�رها، كانو�  لاإ فاإن �ضطرو�  �أصلا،  �إصد�رها  على عدم 
قادرين على عدم تطبيقها، �أو على �لاأقل، تطبيقها بشكل 
يحمي �لفساد ويزيده وليس �لعكس، خصوصا حينما يكونون 
مستفيدين من �لفساد، بما يجعلهم يستفيدون من �لتستر 
عليه وحماية �لفاسدين من �إجر�ء�ت �لمساءلة و�لمعاقبة �لتي 
�لقول  يمكن  وبذلك،  �لنهاية.  في  عليهم  نتائجها  سترتد 
�لر�أس  فساد  )�إن  �أو  �لفساد(،  قمة  هو  �لقمة  فساد  )�إن 
�لمسيح  �لسيد  عنه  عبََّر  ما  هذ�  وكان  �لفساد(،  ر�أس  هو 
)ع( حين قال لتلامذته وحو�رييه في )موعظة �لجبل(: )�أنتم 
ِملُح �لاأرِض، ولكن �إن َفَسَد �لملُح، فبماذ� ُيَملَُّح؟()متى5: 
�لحكوميتين  �لقمتين  مناصب  شاغلي  �إن  وحيث   ،)13
د�رية، هم �لملح �لذي ُيصلُح به �لناس شؤون  �لسياسية و�لاإ
حياتهم ويحفظونها، فكيف يكون حال �لحياة �إذ� فسد هذ� 

�لملح �لذي ُيصلحها ويحفظها؟
�إن  �أيضا:  �لقول  من  �لسابق،  �لقول  لاستكمال  بد  ولا 
نسان، �إذ لم ُيعرف �أن شريعة  �لفساد هو �أولا ود�ئما فساد �لاإ
دينية �أو فلسفة �أخلاقية، ولا نظام حكم �أو قانون وضعي، 
�أقرو� �لفساد �أو رضو� عنه، لا تصريحا ولا تلميحا، بل ولا 

نسان عادة و�أساسا في  حتى سكتو� عنه. ويكمن فساد �لاإ
نسان على مبادئ وقيم �لشر�ئع و�لفلسفات و�أنظمة  خروج �لاإ
�لحكم و�لقو�نين، �أو في �أحسن �لاأحو�ل سوء تطبيقه لها، 
و�نحر�ف طرق تنفيذه لاأحكامها. وحيث �إن �لفساد هو فساد 
نسان، بحكم �أنه �أقرب بطبيعته �إلى �لفساد من �لصلاح،  �لاإ
�أية  فاإن  �لتقى،  من  �لفسق  �إلى  و �لرشد،  من  �لغّي  �إلى  و
صلاح، يجب  سياسة تستهدف �لتصدي للفساد وتحقيق �لاإ
نسان �أولا، ومن بديهيات �لخبرة �لعملية  �أن تبد�أ باإصلاح �لاإ
نسان عن �لفساد و�إصلاحه بين  و�لمعرفة �لنظرية �أن ردع �لاإ
حالين لا ثالث لهما، �إلا ما ينتج عن �جتماعهما و�لمزج 

بينهما وهما:
نسان وصلاحه �لذ�تي �لاختياري، رغبة في  - حال �رتد�ع �لاإ

�لثو�ب ورهبة من �لعقاب وهو �لاأقل �لاأندر.
جباري، رهبة  نسان وصلاحه �لموضوعي �لاإ - حال �رتد�ع �لاإ

من �لعقاب وخوفا من �لعذ�ب وهو �لاأغلب �لاأعم. 
وبحكم عدم مسؤولية �لسلطة �لعامة عن، ولا �ختصاصها 
�لاختياري(،  �لذ�تي  وصلاحه  �لذ�تي  نسان  �لاإ )�رتد�ع  بــ 
مسئوليتها  فستقتصر  بحت،  شخصي  شاأن  ذلك  لاأن 
نسان  �لاإ )�رتد�ع  على  حال  كل  وفي  د�ئما  و�ختصاصها 
جباري(، وهو ما يتطلب  �لموضوعي وصلاحه �لخارجي �لاإ
وجدية  بصدق  وتطبيقها  �لعامة  �لسلطة  تشريع  لتحقيقه 

وصو�ب لخمسة �أنو�ع من �لقو�نين هي: 
1. �لقو�نين �لمنظمة للرقابة �لحقيقية و�لموضوعية و�لمحايدة 
على حائزي �لسلطة �لعامة لتشخيص مو�قع �لفساد وحالاته.
2. تشريع �لقو�نين �لمنظمة لتطبيقات قاعدة تعدد مصادر 
�لقائمة  �لجهات  وتنوع  �لعامة  �لسلطة  حائزي  على  �لرقابة 

بها.
�لتحقيقية  جر�ء�ت  �لاإ لتطبيق  �لمنظمة  �لقو�نين  تشريع   .3
ثبات �أو  �لموضوعية و�لمحايدة على حائزي �لسلطة �لعامة لاإ

نفي حالات �لفساد لديهم بالدليل �لقاطع.
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. تشريع �لقو�نين �لمنظمة للاستخد�م �لفعلي و�لصارم للثو�ب 
حائزي  وقوع  لمنع  �لمتنوعة  و�أبعادهما  باأشكالهما  و�لعقاب 
�لمستوى  على  نتائجه  و�إصلاح  �لفساد  في  �لعامة  �لسلطة 

�لموضوعي �لخارجي.
5. �لتطبيق �لفعلي و�لكامل و�لشامل و�لعادل لهذه �لقو�نين وما 
�لعامة  �لسلطة  و�لعقاب على حائزي  �لثو�ب  �أحكام  فيها من 

�لذين تثبت عليهم تهمة �لفساد.
�إلا  عقاب  ولا  جريمة  )لا  �لقائل  �لقانوني  �لمبد�أ  �إن  وحيث 
بنص(، يولّد �أيضا وتلقائياً مبد�أين قانونيين �آخرين، ينصان على 
�أن )لا جريمة ولا عقاب �إلا بدليل ثابت على �لفعل �لجرمي(، 
�لمرجع  فسيكون  تطبيقه(،  يتم  لم  ما  للقانون  قيمة  )لا  و�أن 
بوصفه  نسان  �لاإ هو  وفساد،  صلاح  كل  في  و�لاأخير  �لاأول 
�لثو�ب  في  �لمبالغة  �إلى  نسان  �لاإ ويحتاج  وعلتهما.  �أصلهما 
د�ء  �نتشار  ظروف  في  �لفساد  على  و�لعقاب  �لصلاح  على 
نسان �لاأهم في ذلك  �لفساد و�ستشر�ئه وتحوله �إلى وباء، و�لاإ
د�رية،  و�لاإ �لسياسية  �لعليا  �لمناصب  يشغل  �لذي  هو  كله، 
لاأنه �لمسئول �لاأول عن تشريع وتطبيق �لقو�نين �لتي تحارب 
�أو عرقلة  �أيضا �لمسؤول عن منع تشريعها  �لفساد، مثلما هو 

تطبيقها.
وتزد�د خطورة �لفساد في بعض �لاأنظمة �لسياسية بفعل طبيعتها 
�لتو�فقية(  )�لمحاصصة  نظام  في  �لحال  هو  كما  �لخاصة، 
�لمطبق في  و�لمذهبية سنيا وشيعيا(  )�لقومية كرديا  �لمزدوجة 
�لعر�ق منذ عام 2003م، وهو نظام ثبت بالدليل �لقاطع معاناته 
من قصور وعجز بالغين، خرجا ويخرجان به عن معناه ومقاصده 
�لايجابية جملة وتفصيلا، ليجعلا منه في و�قع �لاأمر )ديمقر�طية 
كل  يعمل  نظام  لاأنه  تـو�فـقـية(،  )ديمقر�طية  وليس  تـو�قـفـية( 
طرف فيه على �إيقاف وتعطيل جهود ومساعي �لطرف �لاآخر، 
لاأنها ستحسب لمصلحة هذ� �لاأخير وتزيد رصيده �لاجتماعي، 
وهو ما لا يرغب �لطرف �لاأول في حدوثه. و�نعكس ذلك في 
حالة �لعر�ق �لر�هنة على �أغلب طلبات �لكتل �لبرلمانية ذ�ت 
�لتكوين �لقومي �أو �لطائفي، وخصوصا �لكبيرة منها، لاستدعاء 
�أو �لعاملين بمعيتهم،  د�ريين،  كبار �لمسؤولين �لسياسيين و�لاإ
ومساءلتهم عن قر�ر�تهم وتهم �لفساد �لموجهة �إليهم. �إذ كثير� 
ما طلبت �لكتلة مساءلة �لمنتمين �إلى �لكتل �لاأخرى �لمختلفة 
�لاأخيرة  ما رفضت طلبات هذه  وكثير�  طائفيا،  �أو  قوميا  عنها 
�لاأحو�ل جعلت كل  �أحسن  �أو في  �إليها،  �لمنتمين  لمساءلة 

كتلة مو�فقتها على مساءلة �أعضائها، مشروطة بقبول مساءلتها 
لاأعضاء �لكتلة �لاأخرى، على قاعدة �لمقابلة بالمثل قوميا �أو 
طائفيا. ومن ثم، فقد �أصبح فضح �لفساد غير مقبول، طالما 
و�لفاسد  �لمفسد  �إليها  ينتمي  �لتي  �لكتلة  على  ينسحب  �أنه 
�إذ� كان لا بد من �لقبول بذلك فاإنه  �نتماء� قوميا �أو طائفيا، و
بفضحك  قبولي  يكون  باأن  متقابل  بشكل  يحدث  �أن  يجب 
لفساد  بفضحي  بقبولك  مشروطا  كتلتي  �أعضاء  �أحد  لفساد 
�أحد �أعضاء كتلتك وكلنا في �لهمِّ شرُق. وبقدر ما هو مؤكد 
مام )ع( كان متفرد� ومميز� في كل تفاصيل حياته  وثابت �أن �لاإ
من  فاإن  و�ستشهاد�ً(،  وحكماً  وجهاد�ً  �إيماناً  و وتربيًة  )ولادًة 
مام )ع(، كان متفرد� ومميز� �أيضا  �لمؤكد و�لثابت �أيضا، �أن �لاإ
في تفاصيل علاقته مع �لرعية، �إذ كانت علاقة معكوسة، لم 
مام �لحاكم )ع(،  تعان �لرعية فيها من فساد �لحاكم، بل �لاإ
غالبيتها  في  تكن  لم  �لتي  �لرعية  فساد  من  عانى  �لذي  هو 
ولا  مبادئه،  على  �أمينة  ولا  له،  مخلصة  ولا  مثله،  صالحة 
سامعة لنصحه، ولا مطيعة لاأو�مره، مما دفعه لاأن يشكو� منها 
شكوى مريرة تصف حاله �لمعكوس معها، ومن ذلك �أنه لما 
�أنصاره وتخاذلو�،  �لقيام لوحده بمهمة جليلة تردد فيها  �عتزم 
لكنهم قالو� له وهم يشيرون �إلى �أعد�ئه: يا �أمير �لمؤمنين نحن 
�أنُفَسكم فكيَف  نكفيكهم، قال لهم من فوره: )ما تكفونني 
تكفوَنني غيَرَكم؟ �إن كانِت �لرعايا قبلي لتشكو حيَف رُعاتِها، 
فاإنني �ليوَم لاأشكو حيَف رعيتي، كاأننَي �لمقوُد وهم �لقادة، �أو 
�لَموزوُع وهم �لَوزَعة(، ليعاني )ع( قديما، مثلما ما ز�ل يعاني 
حديثا، من غدر وخيانة كثير ممن يزعمون حبهم لهم وسيرهم 

على نهجه، �أكثر من معاناته من غدر وخيانة غيرهم.
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مام �لصالح )ع( مع �لرعية �لفاسدة، لم تمنعه من �أن يتبنى في حكمها سياسة ر�شدة رشيدة  ولكن هذه �لعلاقة �لمعكوسة للاإ
مرشدة، لم تكن تلك �لرعية على قدره ولا قدرها، ولا جديرة به ولا بها، ليكرر �لشكوى منهم، وُيعبَِّر عن خيبة �أمله فيهم بقوله 
مرة: )ُمنيُت منكم بثلاث و�ثنتين، ُصٌم ذوو �أسماٍع، وُبكٌم ذوو كلاٍم، وُعمٌي ذوو �أبصاٍر، لا �أحر�َر صدٍق عند �للقاء، ولا 
ًة(، يوماً �أناديُكم، ويوماً �أناجيُكم؛ فلا �أحر�َر  �إخو�َن ثقٍة عند �لبلاء(، وقوله مرة �أخرى: )�أٍف لكم! لقد لقيت منكم َبرَحاً )شدَّ
صدٍق عند �لند�ء، ولا �إخو�َن ثقٍة عند �لنجاء(، وقوله مرة ثالثة: )ُمِنيُت بَِمْن لاَ ُيِطيُع �إَِذ� �أَمرُْت، َولا ُيِجيُب �إَِذ� َدَعْوُت، لاَ �أَبا 
َلُكْم! َما َتْنَتِظُروَن بَِنْصرُِكْم َربَُّكْم؟ �أَما ِديٌن َيْجَمُعُكْم، َولاَ َحِميََّة تُْحِمُشُكْم )تثير غضبكم على �أعد�ئكم(! �أقُوُم فِيُكْم ُمْسَتْصرِخاً، 
َف �ْلاأُموُر َعْن َعَو�ِقِب �ْلَمساَءِة، َفَما ُيْدرَُك بُِكْم َثاٌر،  َو�أناِديُكْم ُمَتَغوِّثاً، َفلاَ َتْسَمُعوَن لي َقْولاً، َولاَ تُِطيُعون لِي �أْمر�ً، َحتَّى َتَكشَّ

َولاَ ُيْبَلُغ بُِكْم َمَر�ٌم(.
مام علي )ع(، وعامله على  لقد قال �لتابعي و�لفقيه و�لشاعر )�أبو �لاأسود �لدؤلي ظالم بن عمرو �لكناني ت69ه( صاحب �لاإ

قضاء �لبصرة: 
لا َيصُلُح �لناُس َفوضى لا َسر�َة َلُهم***َولا َسر�َة َلُهم �إِذ� ُجّهالُُهم سادو�

َو�لَبيُت لا ُيبَتنى �إِلّا َلُه َعَمٌد***َولا ِعماَد �إِذ� َلم تُرَس �أوتاُد
َع �أوتاٌد َو�أعِمَدٌة***لَِمعَشٍر َبلغو� �لاأمَر �لَّذي كادو� َفاإِن َتَجمَّ

صلاح ثلاثة �أمور: ويعني ذلك من منظور �لسلطة �لعامة ومسؤوليتها �لمباشرة عن �لتصدي للفساد وتحقيق �لاإ
�إلا عّمتُه �لفوضى �لتي تعد �لبيئة �لمناسبة  �لاأمر �لاأول: �إن كل �جتماع �إنساني يحتاج �إلى حكام يتولون �أمره ويديرون شؤونه، و

رهاب ونتائجه وعو�مل تقويته و�ستمر�ره. لظهور �لفساد ونموه وتغطيته، و�لفوضى و�لفساد معا، �أخطر �أسباب �لاإ
�لاأمر �لثاني: �إن كل �جتماع �إنساني يتولى �أمره ويدير شؤونه حكام فاسدون، سيعملون جاهدين على خلق ونشر ظو�هر �لفساد 
رهاب فيه، وضمان �ستمر�رها وتوسيعها للتغطية على فسادهم و�إخفاء �أدلته، و�إعاقة كل محاولة للكشف  و�لفوضى وحتى �لاإ

عنه.
و�لفوضى  �لفساد  يعاني بسببهم من ظو�هر  �أمره ويدير شؤونه حكام فاسدون،  يتولى  �إنساني  �إن كل �جتماع  �لثالث:  �لاأمر 
وينّفذ  يقيم عليها  و�أعمدة  �أوتاد  �أولا على  يعثر  �أن  لتحقيقه،  صلاح ويسعى  للاإ يعتقد بحاجته  يتوجب على من  رهاب،  و�لاإ
�لفساد  �لمستفيدين من وجود  لاأن  صلاح بشكل يسير ولا سلمي،  �لاإ صلاحي، ولن يتحقق ذلك  �لاإ بمساعدتها مشروعه 

و�ستمر�ره، سيد�فعون عنه بشر�سة، بل وبدموية شديدة �إن �قتضى �لاأمر.
وخير ما �ختتم به قولي، هو قول �لله تعالى وهو �لحق وقوله �لحق:

كَُّر َمن َيْخَشى }10{ َوَيَتَجنَُّبَها �ْلاأْشَقى }11{ ْكرَى }9{ َسَيذَّ }}َفَذكِّْر �إِن نََّفَعِت �لذِّ
�لَِّذي َيْصَلى �لنَّاَر �ْلُكْبرَى }12{ ثُمَّ َلا َيُموُت فِيَها َوَلا َيْحَيى }13{

َقْد �أْفَلَح َمن َتَزكَّى }14{ َوَذَكَر �ْسَم َربِِّه َفَصلَّى }15{{1 

1 القرأن الكريم )سورة األعىل(. 
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السيد ضياء ضياء الدين
 اعالمي و صحفي من دولة الكويت

اإلمام علي عليه السالم 
وسيادة القانون

مقدمة اأولى: معايير الحكم الرشيد
�لاستخد�م،  يعد حديث  �لرشيد  �لُحكم  مفهوم 
ولا يوجد �تفاق على تعريف محدد له، ولكن، 
�لُحكم  �أن  باعتبار  �لتعريفات  في  �شتر�ك  هناك 
�لرشيد هو تلك �لاد�رة �لسياسية �لتي ترتكز على 
قيم ومعايير �لجودة �لسياسية �لهادفة �لى �لاستثمار 
�لاأرشد للمو�رد �لمادية و�لبشرية و�لمعرفية للدولة، 
و�لشفافية  �لكفاءة  من  ممكن  مستوى  باأعلى 

و�لفعالية1. 
وما هي تلك �لمعايير؟

تسعة  تضمنت  �لمتحدة  �لاأمم  برنامج  در�سات 
معايير للُحكم �لرشيد، وهي:

1- حكم �لقانون 
2- �لمشاركة 
3- �لشفافية 

4- حسن �لاستجابة 
5- �لتو�فق 

6- �لمساو�ة وخاصة تكافؤ �لفرص 
7- �لفعالية 

8- �لمحاسبة 
9- �لرؤية �لاستر�تيجية

يعد  �لقانون،  ُحكم  �أو  �لقانون  سيادة  �أن  ويبدو 
ومحوكمة.  ر�شدة  دولة  لبناء  �لاساس  �لمرتكز 
مام علي عليه  من هنا، كانت هذه �لوقفة مع �لاإ
في  �لقانون  سيادة  معيار  فعّل  وكيف  �لسلام، 

ُحكمه �لذي �متد لما يقارب �لاأربع سنو�ت
 و�أشهر�ً.

مقدمة ثانية: عليٌّ عليه �لسلام و�لسلطة
لم يكن علي بن �أبي طالب حريصاً على منصب

1حرز الله محمد الخرض – مدونات الجزيرة – مقالة: الُحْكُم 

الرّاِشد.. معامل يف املعرفة واملامرسة.

�إلى  �لوصول  لاأجل  بالخلافة  بالحكم وحقه  ولم تكن مطالبته  �أو سلطة، 
كرسي ليفعل بعد ذلك ما يشاء.. لقد كان عليه �لسلام صاحب مشروع، 

وفلسفة لم يحد عنهما قيد �أنملة سو�ء كان في �لسلطة �أو خارجها.
�إذ� ما  �أهد�ف سامية، و �إنما هو وسيلة لتحقيق  فالحكم في فلسفة علي 
تتحول  �أن  يعني ذلك  لا  تاأزم،  �أو  �نتكاسة،  �إلى  �لاأهد�ف  تعرضت هذه 

�لوسيلة �إلى هدف، ويصبح مشروع �لسلطة في �لحفاظ على �لسلطة!!
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هذه هي �إشكالية �لسلطة �لرئيسية �لتي وقع فيها �لكثير ممن وصلو� للحكم، فقد �أصبح هّم �لحفاظ على �لسلطة مقدماً على كّل 
شئ، وبالتالي فان �لاأهد�ف تبد�أ بالتقلص حتى يصبح �لحفاظ على �لسلطة و)تثبيت �لنظام( هو �لهدف �لاأوحد!!

شكالية   سلامي �أو في �لوقت �لمعاصر. فقد وقعت في هذه �لاإ سلامي في �لتاريخ �لاإ ولعّل هذ� ما يفسر فشل بعض تطبيقات �لحكم �لاإ
�لهامة، مما �أسقطها بعد سنو�ت في �أخطاء كبيرة لم تستطع �لخروج منها. فالدعوة مثلاً لتثبيت �لنظام على حساب �لثو�بت و�لمبادئ 

�لاأساسية، جرّت لانتهاكات متكررة غير منتهية لهذه �لمبادئ، فاأصبحت فيما بعد هذه �لتكتيكات �أصول ومبادئ !!
�أركانه، جّر لانتهاكات متكررة  �أمن �لنظام وتثبيت  يقاف �لعمل ببعض �لحريات بدعوى �لحفاظ على  و�لتبرير �لذي يطرح عادة لاإ

سلام ! للحريات، بل �أصبح شكل �لنظام فيما بعد ياأخذ في مضمونه بالدكتاتورية و�إن رفع شعار�ت �لاإ
�إن �لهدف �لذي رفعه علي بن �أبي طالب للحكم هو �إحقاق �لحق وتوفير �لعد�لة و�لمساو�ة وتحقيق �لتنمية سياسياً وثقافياً و�جتماعياً، 

ولم تكن �لسلطة �إلاّ وسيلة لتنفيذ هذه �لاأهد�ف.
يقول �بن عباس: دخلت على �أمير �لمؤمنين بذي قار وهو يخصف نعله، فقال لي: ما قيمة هذ� �لنعل ؟ فقلت: لا قيمة لها، قال: 

و�لله لهي �أحب �إلّي من �إمرتكم، �إلا �أن �أقيم حقاً، �أو �أدفع باطلا1ً . 
سلامي، ولا  �إذن تاأكيد �لمبادئ �لاأساسية في �لحكم لا تستدعي �لمناورة و�لتكتيك �لسياسي، فهذه �لمبادئ هي �أصل �لحكم �لاإ

يمكن �إلاّ �أن تظهر و�ضحة ساطعة وهي مسؤولية تاريخية لا يستطيع �أمير �لمؤمنين �إلا تحمل �أعباءها.
لقد سعى علي �بن �أبي طالب �إلى تثبيت قيم ومبادئ �لحكم وهو خارج �لسلطة، في خلافة من سبقوه،كما نجد ذلك في �لكثير 
�إنما هي وسيلة لتحقيق  مام كان يمارس �لحكم بعيد�ً عن �لسلطة، لاأن �لهدف لم يكن �لسلطة بحّد ذ�تها، و من �لمو�قف، فالاإ

�أهد�ف �أخرى.
وكذلك فان �لحفاظ على �لسلطة وبقاء وخلود �لحكم يكمن في تلك �لقيم �لسامية، فهي �لطريق �لاأسلم لبقاء �لنظام و�ستمر�ريته. 
فالتعددية �لسياسية و�لحريات و�لعد�لة و�لتسوية في �لعطاء و�لشورى وغيرها، هي �لتي تعطي للحكم قوة عبر �لتاأييد �لجماهيري، وهذ� 

ما كسبه علي بن �أبي طالب مع قوة وضر�وة �لجبهات �لمعارضة و�لمنافسة.
مام �لسياسية، �إلا �أن �لصحيح �أيضا �أن �لسير �لخاطئ بالتاأكيد  نعم، هذ� �لخط �لمعارض لسياسات علي وقف حائلاً �أمام تطلعات �لاإ
مام لا كما توهم �لبعض باأنه نابع عن ضعف في �لر�أي  سيؤدي �إلى �نحر�فات فادحة لا يمكن تد�ركها. وهذ� يحسب لصالح �لاإ

و�لسياسة، وعلي هو �لقائل: )�آفة �لزعامة ضعف �لسياسة(2. 
من ذلك يقول �لجاحظ: )ما عامل معاوية وعمرو بن �لعاص علياً قط بمعاملة �إلا وكان علي �أعلم بها منهما، ولكن �لرجل �لذي 

يحارب ولا يستعمل �إلاّ مايحلَّ له �أقل مذ�هب في وجوه �لحيل و�لتدبير من �لرجل �لذي يستعمل مايحّل وما لا يحّل (3. 
لقد �بتد�أ علي عليه �لسلام حكمة بصورة تبدو للبعض �إنها متشددة، لم يحكم �لمناورة فيها، وخاصة مع �لولاة �لمعينين من قبل 
عثمان، فقد عزل عدد�ً منهم، بل �أغلبهم بصورة توحي �نه يريد �لتحدي، ولم يكن �لاأمر كذلك.. فالثورة �لعارمة �لتي �شتعلت في 
�أخريات �أيام عثمان كانت بسبب �لولاة �لذين تجاوزو� �لحدود �لدنيا من �لعدل و�لمساو�ة، وهكذ� فالر�أي �لغالب في �لاأمة كان رفض 
هؤلاء �لمستولون على �لسلطة ظلماً وجور�ً .. فهل من �لعقل و�لمنطق و�لسياسة �أن يبتدئ علي عليه �لسلام حكمة مما �نتهى �إليه 

عثمان؟! 
وهل من �لسياسة، �أن يكون �متد�د�ً لاأخطاء سابقيه مما يعني �إبقاء حالة �لتهيج و�لغليان في �لشارع �لعام؟!

مام عليه �لسلام قر�أت بصورة مبتسرة ومتسرعة، وقد وضعت �لنتيجة و�لثمرة �لتي وصل لها  �إن �لكثير من �لمو�قف �لتي �نتقد فيها �لاإ
مام مقياساً، مع �أن بعض �لتفحص يكشف للباحث �أن �لعقل �لسياسي للاأمام كان مدركا لكل صغيرة وكبيرة في �لمجتمع  حكم �لاإ

سلامي. �لاإ

1  الريض، الرشيف: نهج البالغة، خطبة 33 ص 67. 

2  اآلمدي، عبد الواحد بن محمد التميمي: تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم. حكمة رقم 7995. 

3   الجاحظ، أبو عثامن: رسالة يف فضل هاشم عىل عبد شمس. ص 227. 
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مام علي عليه السلام وسيادة القانون ال�إ
مام �لتزم بمنظومة من  مام علي �لسياسية لا يمكن فهمها �إلا من خلال �لتوقف عند �لقيم �لتي ناضل من �أجلها، فالاإ �إن شخصية �لاإ

�لقيم، و�أصّر على تاأكيدها في كل موقف مهما كانت �لخسائر �لتي يتكبدها.
مام ليس كما يرى �لبعض في تثبيت سلطانه و�إحكام قبضته على �لاأمة، بقدر ما كان  و�لو�ضح �أن مقياس �لربح و�لخسارة عند �لاإ

مام علي �إلا بالتز�مه بثو�بت ومبادئ لا يحد عنها. �لسعي لتجسيد �لاأهد�ف �لتي �آمن بها. وهذه �لاأهد�ف لم يكن يحققها �لاإ
سيادة �لقانون

مام علي عليه �لسلام تجربة فريدة في �لحكم �عتمدت على سيادة �لقانون، حتى �نه عليه �لسلام وضع نفسه تحت  لقد �أسس �لاإ
سلطة هذ� �لقانون، وقد رفض في مو�رد كثيرة �أن يتجاوز �لقانون لصالح فئة معينة، �أو لاعتبار�ت خاصة !

مام في �أنه لم يجعل لنفسه �أو لاأيٍّ كان سلطة فوق سلطة �لقانون، ولقد كان في ذلك متشدد�ً �أيّما تشدد،  ولعّل فر�دة حكم �لاإ
حتى خيل للكثير �أن علياً عليه �لسلام �إختلطت عليه قدر�ته �لعسكرية مع �لممارسة �لسياسية، فبدى في كثير من �لحالات لا يعرف 

�لمساومة و�لمهادنة !!
و�لحقيقة �أن هذ� �لتصور نابع من �لصورة �لتي طبعت في �لاأذهان عن �لزعامة �لسياسية، و�لتي كانت تاأخذ في مجامعها صورة 

�لتسلط، وجمع �لسلطات تحت �إد�رة فردية، و�عتبار �لزعيم سلطة فوق �لقانون يفعل ما يشاء كيفما يشاء !!
مام، فاإنها في  �إذ� �عتبرها �لبعض من مو�رد �لضعف في شخصية �لاإ هذه �لصورة ، نسفها علي عليه �لسلام في ممارسته للسلطة، و
سلامي �لذي �أسسه �لرسول  نجاز�ت �لكبرى لعلي عليه �لسلام، حيث �أسس لدولة �لقانون في ظل �لكيان �لاإ حقيقة �لاأمر تعتبر من �لاإ
�لاأكرم )ص(. ولعلي عليه �لسلام كلمة تثير جدلاً كبير�ً لعلها تفسر بوضوح هذه �لعقيدة �لر�سخة بعدم �إتاحة �لفرصة للسلطة لاأن 
مام علي عليه �لسلام: )… فلا تكلموني بما تَُكلَُّم  سلامية. يقول �لاإ تتجاوز �لقانون و�إن كان ذلك من قبل ر�أس �لهرم في �لدولة �لاإ
به �لجبابرة ولا تتحفظو� مني بما ُيتحفظ به عند �أهل �لبادرة ولا تخالطوني بالُمصاَنَعِة ولا تُظنُّو� بي �ستثقالا في حقٍّ  قيل لي ولا 
و� عن مقالٍة  �لتماس �إعظاٍم لنفسي فاإنه َمْن �ستثقل �لحقَّ �أن يقال له �أو �لعدل �أن يعرض عليه كان �لعمل بهما �أثقل عليه، فلا تُكفُّ
بحقٍّ �أو مشورٍة بعدٍل فاإني لسُت في نفسي بفوق �أن �أخطئ ولا �آمُن ذلك من فعلي �إلا �أن يكفي �لله من نفسي ما هو �أملك به 
منّي، فاإنما �أنا و�نتم عبيٌد مملوكون لرٍَّب لاربَّ غيره يملك منّا من �أنفسنا �أخرجنا مما كنا فيه �إلى ما صلحنا عليه فاأْبَدَلنا بعد �لضلالة 

بالهدى و�أعطانا �لبصيرة بعد �لعمى..(.1 
لعّل هذه �لكلمات �لتي صرّح بها علي عليه �لسلام �أمام �لاأمة تعبر عن مسلكه �لسياسي بكل وضوح، وما يخص سيادة �لقانون 

فاإننا نرصد هذه �لقو�عد �لهامة:
�أن هيبة �لحكم ومنزلة �لسلطة يجب �أن لا تكون حاجز�ً �أمام �أفر�د �لشعب في �لتعامل مع �لقادة بتصنع ورهبة، مما يوجب   -1

ضياع �لحقوق.
2-�أن �لحاكم �لذي يستثقل سماع )�لحق( فاإنه بالتاأكيد لا يستطيع �أن يعمل بالحق.

3-�لحاكم �لسياسي و�إن كان يستمد سلطاته من �لدين �أو من �لمنهجية �لدينية، فاإنه ليس فوق �لقانون. لاأن �لاعتر�ف بـ)�إمكانية( 
وقوع �لخطاأ من قبل �لحاكم ينزله مرتبة تحت �لقانون �لذي يفترض فيه �أن يكون فوق �لجميع.

تساوي �لحاكم و�لمحكوم في �لعبودية لله عز وجل، هي �لقاعدة �لمعتمدة في سيادة �لقانون.  -4
و�لو�ضح �أن علي بن �أبي طالب قد طبق هذه �لتعاليم بتزمت مع نفسه و�أقرباءه، فلم تكن هذه �لكلمات مجرد شعار�ت كما يطلقها 
�لسياسيون �أثناء �لحملات �لانتخابية، وفي حالات �نحسار �لتاأييد �لجماهيري للحكم. ولعّل ما روي عن علي عليه �لسلام من 
سلامية بسبب شكوى من يهودي يتهم علًي بسرقة  مام وهو �لحاكم �لاأعلى للدولة �لاإ �لحضور لدى شريح �لقاضي �لمعين من قبل �لاإ
درٍع له 2 ، هو نموذج من هذه �لشفافية في �لتعامل مع �لقانون. وكذلك ماروي عن موقفه من عقيل �أخاه �لاأكبر حينما طلب منه 

زيادة عطاءه. 

1الريض، الرشيف: نهج البالغة. خطبة رقم 216.

2  املجليس، الشيخ محمد باقر: بحار األنوار. ج41 ص 57. 
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سلامي، شرب �لخمر في شهر رمضان فحّده �أمير �لمؤمنين، وز�د على  وروي �أن �لنجاشي �لشاعر وهو شخصية مرموقة في �لمجتمع �لاإ
�إفطارك في شهر رمضان فغضب ولحق بمعاوية. فدخل طارق بن عبد �لله )�أخو  �لثمانين عشرين سوطاً وقال: )هذ� لجر�أتك على ربك و
�لنجاشي( على علي عليه �لسلام فقال: يا �أمير �لمؤمنين ما كنّا نرى �أّن �أهل �لمعاصي و�أهل �لفرقة و�لجماعة عند ولاة �لعدل ومعادن 
�لفضل سيّان في �لجز�ء حتى ر�أيت ما كان من صنيعك باأخي �لحارث فاأوغرت صدورنا وشتّت �أمورنا وحملتنا على �لجادة �لتي كنّا نرى 
�إنها لكبيرة �إلا على �لخاشعين( يا �أخا بني نهد فهل هو �إلا رجل من �لمسلمين  �أّن سبيل من ركبها �لنار.  فقال علي عليه �لسلام: )و
�نتهك حرمه من حرم �لله فاأقمنا عليه حّد�ً كان كفارته �إن �لله تعالى يقول في كتابه: )ولا يجرمنكم شناآن قوم على �أن لا تعدلو� �عدلو� 

هو �أقرب للتقوى(.3 
عد�لة ما بعدها عد�لة!

وروي �أن يهودياً شكى عليّاً لدى عمر ، فقال لعلي: ساو خصمك باأبا �لحسن. فوقف علي �إلى جو�ر �ليهودي �أمام عمر. وعندما قضى 
عمر و�نصرف �ليهودي قال عمر: �أكرهت يا علي �أن تساوي خصمك؟ قال عليه �لسلام: )بل كرهت �أن تميزني عنه فتناديني بكنيتي 

)�أبو �لحسن((4. 
وروي �أن عبد �لله بن جعفر بن �أبي طالب جاء �إلى علي عليه �لسلام فقال: يا �أمير �لمؤمنين! لو �أمرَت لي بمعونة �أو نفقة، فو�لله مالي 

نفقة �إلاّ �أن �أبيع د�بّتي! فقال علي: »لا و�لله ما �أجد لك شيئاً �إلا �أن تاأمر عّمك �أن يسرق فيعطيك«5. 

�أيُّ قانون ؟
مام علي، و�أعطاه �لسيادة؟ و�لسؤ�ل �لمهم هنا، ما هو �لقانون �لذي �ألتزمه �لاإ

سلامية، وهو �لقانون �لذي �إلتزمه �لرسول �لاأكرم صلى �لله عليه و�آله.. �إنها �لمبادئ و�لاأحكام �لتي وردت في �لقر�آن �لكريم  �إنها �لشريعة �لاإ
و�لسنّة �لنبوية �لشريفة..

يقول عليه �لسلام: )… فلما �أفضت )�لخلافة( �إلّي نظرُت �إلى كتاب �لله وما َوَضَع لنا، و�أمرنا بالحكم فاتبعته، وما �ستّن �لنبي )ص( 
فاقتديته(6. 

ويقول �أيضا: )… ولكم علينا �لعمل بكتاب �لله تعالى وسيرة رسول �لله )ص( و�لقيام بحقه، و�لنعش لسنته(7. 
سلامية.. فقد كان تركيز �لاأمام على �لمبادئ و�لقيم  مام لسيادة �لقانون ليس كما يتصور في فهم �لبعض لتطبيق �لشريعة �لاإ وما �أسسه �لاإ
�لكبرى �لتي تقوّم �لمجتمع، لذ� كان تشدده كبير�ً فيها، �أما �لقضايا �لشخصية �أو بعض �لاأحكام �لتي لا تشكل ضرر�ً عاماً للاأمة فاإنه 
على �ستعد�د لاأن يتنازل عنها درء�أً للفتن �أو �عتبارها من �لحريات �لشخصية �لتي تعتبر تابعة لقناعة �لفرد وليست تنفذ بقهر و�إكر�ه، �ألم 

يقل تعالى: )لا �إكر�ه في �لدين(.
�إيقاف �لتعدي على �لمال �لعام، و�لحّد من  �أما �لقيم �لكبرى فان �لاأمام لم يساوم فيها… نعم، لقد كان متشدد� في تطبيق �لعد�لة، و
نسان، وما �إلى ذلك. وفي هذ� �لاتجاه لم يقبل �لاأمام �لمهادنة، فما نُّص عليه في ذلك لا يتر�جع عنه  سلطات �لمتنفذين ، وحقوق �لاإ

�إنّي لمن قوم لا تاأخذه في �لله لومة لائم(8.  مهما كانت �لعو�قب، وهو كما يصف نفسه: )و

3  املجليس، الشيخ محمد باقر: بحار األنوار. ج33 ص273.  

4  الرشقاوي، عبد الرحمن: عيل إمام املتقني. ص105. 

5  املجليس، الشيخ محمد باقر: بحار األنوار. ج29 ص269. 

6  الريض، الرشيف: نهج البالغة. خطبة 205. 

7  نفس املصدر. الخطبة  169. 

8  نفس املصدر. الخطبة 192. 
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وهكذ� حينما عرضت عليه �لخلافة بعد مقتل �لخليفة عمر بن �لخطاب  و�أصبحت بينه وبين عثمان، جاء �إليه عبد �لرحمن بن 
عوف وقال: �أبايعك على كتاب �لله وسنّة رسول �لله وسيرة �لشيخين �أبي بكر وعمر. فقال: بل كتاب �لله وسنّة رسوله و�جتهاد ر�أيي، 
فعدل عنه �إلى عثمان فعرض ذلك عليه، فقال: نعم. فعاد �إلى علي )ع( فاأعاد قوله فعل ذلك عبد �لرحمن ثلاثاً فلما ر�أى �أن علياًّ 

جابة. صفق على يد عثمان وقال: �لسلام عليك يا �أمير �لمؤمنين1.  غير ر�جع عّما قاله و�أن عثمان ينعم له بالاإ
صلاح �لسياسي �لذي كان يحمله علي لم يكن له �أن يعمل بوجود  لم تكن �لمساألة في �أن يهادن ثّم يعمل بما يشاء، �إنما برنامج �لاإ
هذ� �لشرط.. �نه يعني تعهد لكبر�ء �لقوم �أنه لا ينقض �أي قانون كان سائد�ً في عهد �لخليفتين �بو بكر وعمر.. وهذ� بحد ذ�ته يعتبر 

صلاح. قيد�ً وحجر�ً كبير�ً في عجلة �لاإ
لذ� بمجرد �أن �أفضت �لخلافة �إلى �لاأمام، بذلك �لاختيار �لشعبي �لكبير، بد�أ بطرح برنامجه، فكان �لتسوية في �لعطاء هو �أول بنود 
سلامي، وخلقت هذه �لسياسة معارضة عارمة من وجوه �لقوم وكبر�ءهم. فكان  هذ� لبرنامج، وهو ما �أخذ �أبعاد�ً كبيرة في �لمجتمع �لاإ
منطقه في �لرّد على منتقديه لتسويته في �لعطاء : )�أتاأمرني �أن �أطلب �لنصر بالجور فيمن وليت عليه! و�لله لا �أطور به ما سمر سمير، 

�إنما �لمال مال �لله(2.  وما �أم نجم في �لسماء نجماً ! ولو كان �لمال لي لسويت بينهم، فكيف و
�لسلام كثيٌر  �لمؤمنين عليه  �أمير  فقد جاء  �لشرقاوي،  ينقل  فترة قصيرة من حكم علي كما  بعد  بد�أت  �لعطاء  �لتسوية في  وقصة 
من �لخر�ج، فقال: )�عدلو� فيه بين �لمسلمين، ولا تفضلو� �أحد�ً على �أحد لقر�بة �أو لسابقة(. وكان قد جعل عمار بن ياسر على 
بيت �لمال. فدفع عمار ومساعدوه �إلى كل و�حد ثلاثة دنانير، ولم يفرقو� بين عربي ولا �أعجمي، فجاء طلحة و�لزبير، فساألا عمار�ً 
ومساعديه: ليس هكذ� كان يعطينا عمر! فهذ� منكم �أم �أمر صاحبكم؟ قال عمار: هكذ� �أمرنا �أمير �لمؤمنين. فمضيا �إليه فوجد�ه 
قائماً في �لشمس، ومعه �أجيره، وقد �أمسك كل منهما باأدو�ت �لزر�عة، وهو يغرس نخلاً. فقالا له: يا �أمير �لمؤمنين �ألا ترى �أن ترتفع 
بنا �إلى �لظل؟ فجاءهما حيث �أويا �إلى �لظل، فقالا: �إنا �أتينا �إلى عمالك على قسمة �لفيء فاعطو� كل و�حد منا مثل ما �أعطو� سائر 
مام علي: )فما كان رسول �لله )ص( يعطيكما( فسكتا ..  �لناس. قال: )وما تريد�ن؟ ( قالا: ليس كذلك كان يعطينا عمر. قال �لاإ
قال: )�أسنّة رسول �لله �أولى بالاتباع �أم سنّة عمر؟ ( قالا: بل سنّة رسول �لله. ولكن يا �أمير �لمؤمنين لنا سابقة وغناء )نفع( وقر�بة، فاإن 
ر�أيت �ألا تسوينا بالناس فافعل. قال: )سابقتكما �أسبق �أم سابقتي؟ وقر�بتكما �أم قر�بتي؟ وغناؤكم �أعظم �أم غنائي؟ ( قالا: بل �أنت يا 
�أمير �لمؤمنين �أعظم غناء وقر�بتك �أقرب وسابقتك �سبق. قال: )فو�لله ما �أنا و�أجيري هذ� في هذ� �لمال �إلاّ بمنزلة و�حدة(. قالا: جئنا 
لهذ� ولغيره فاأنت تحرمنا حقوقنا! فقال لهما: )�ألا تخبر�نا �أي شئ لكما فيه حق دفعتكما عنه؟ �أم �أي قسم �ستاأثرت عليكما به؟ �أم 
�أي حق رفعه �إلى �أحد من �لمسلمين ضعفت عنه �أم جهلته، �أم �أخطاأت بابه، و�لله ما كانت لي في �لخلافة رغبة، ولا في �لولاية 
�إربة )حاجة(، ولكنكم دفعتموني �إليها، وحملتموني عليها، فلما �أفضت �إلّي نظرت �إلى كتاب �لله وما وضع لنا، و�أمرنا بالحكم به 
فاتبعته، وما �ستّن �لنبي صلى �لله عليه و�آله وسلم فاقتديته، فلم �أحتج في ذلك �إلى ر�أيكما، ولا ر�أي غيركما، ولا وقع حكم جهلته، 
فاستشيركم و�إخو�ني �لمسلمين، ولو كان ذلك لم �أرغب عنكما ولا عن غيركما، وما ذكرتما من �أمر �لاأسوة )�لتسوية في �لعطاء( فاإن 
ذلك �أمر لم �أحكم فيه بر�أيي، ولا وليته هوى مني، بل وجدت �أنا و�أنتما ما جاء به رسول �لله صلى �لله عليه و�آله وسلم قد فرغ منه، 
فلم �أجتمع �إليكما فيما قد فرغ �ليه من قسمه، و�أمضى فيه حكمه، فليس لكما و�لله عندي ولا لغيركما في هذ� عتبي، �أخذ �لله بقلوبنا 

�إياكم �لصبر، رحم �لله من ر�أى حقاً فاعان عليه �أو ر�أى جور�ً فرده، وكان عوناً بالحق على صاحبه(3. وقلوبكم �إلى �لحق و�لهمنا و

 

1  املعتزيل، ابن ايب الحديد: رشح نهج البالغة. ج1 ص 188، أيضاً: املجليس: الشيخ محمد باقر: بحار األنوار. ج31 ص398. 

2  الريض، الرشيف: نهج البالغة. خطبة 126. 

3  الرشقاوي، عبد الرحمن: عيل امام املتقني.  



-  56 

القواعد الدستورية
مام عليه �لسلام عمل على �صلاح �لقانون بما ينسجم مع �لقو�عد �لدستورية �لتي وضعها  وحين �لتمعن في هذه �لرو�ية، نجد �أّن �لاإ
�لرسول �لاأكرم صلى �لله عليه و�آله. فالحكم �لذي يعطى صلاحيات و�سعة يقوم عادة بالالتفاف على �لدستور، ويبني قو�نين و�أنظمة 
تخالف �لقو�عد �لدستورية، كما �أّن بعض ممارسات �لُحكم تتحول �لى �أعر�ف قانونية مع �أنّها تخالف �لدستور، وتنتهك مبادئه 
�لسامية. مثلاً، في �أغلب �لدساتير �لعربية هناك قاعدة �ساسية �أن لا تشرع قو�نين �إلّا �إلى مزيد من �لحريات، ثم تاأتي مجالس نيابية 
�و سلطات ُحكم مطلقة لتشرع قو�نين في تنظيم �لاعلام �أو وسائل �لتو�صل �أو �لتجمعات �أو غيرها وكلّها تفرض قيود�ً تُنتهك فيها 

صلاح لابد �أّن يعيد �لاأمور �لى نصابها1.  �لحريات. هذه �لقو�نين في �لُعرف �لدستوري تعتبر لا قيمة لها، و�لاإ
هكذ� فعل علي عليه �لسلام مع �لقو�نين �لجديدة �لتي شرعت في عهد سابقيه، و�لتي تنتهك �لقو�عد �لمؤسسة للدستور �لاسلامي. 
و�لاأمر ليس خلافاً شخصياً مع �لخلفاء �لسابقين، �أو رّد�ً على �ستلاب �لسلطة منه، بل �إعادة �لاأمور �لى نصابها. و�لُحكم �لرشيد 
�ذ� فهم على �ساس وضع "�لمعايير" �لتي تنظم �لحياة �لسياسية، فاإّن علياً عليه �لسلام �عاد �لاعتبار لتلك �لمعايير و�لضو�بط لجودة 

�لحياة �لسياسية.
منح الحقوق

وحتى في مساألة �لحقوق فاإن �لاأمام كان يرفض تجاوزها مهما كانت �لمصلحة �لتي يمكن �أن تعود عليه. فالناس –كما يرى 
�لبعض-  �إذ� لم يخضعو� لسلطان �لحكم �إلاّ بالقوة يجب �أخذهم بالقوة! لكن �لاأمام عليه �لسلام يرى مع كل �لخذلان �لذي 
تعرض له �نه لا يمكن �أن يقسو على �لاأمة ويفرض ر�أيه بالقوة، لاأن ذلك حٌق لهم وليس له �أن يتجاوزه. من هنا يقول �لاأمام علي: 

�إني لعالم بما ُيصلحكم، ويقيم �أودكم، ولكني لا �أرى �إصلاحكم باإفساد نفسي(2.  )و
فسيادة �لقانون في نهج علي لا يعني فقط في منع تجاوز �لبعض و�لتشدد في ذلك، بل و�أيضا منح �لحقوق كاملاً و�لتشدد في 
توصيل هذه �لحقوق �إلى �أصحابها.. وهو �لقائل: )�لذليل عندي عزيز حتى �آخذ �لحق له، و�لقوي عندي ضعيف حتى �آخذ �لحق 

منه(3. 
مرونة

وفي مقابل هذ� �لتشدد، سجلت لعلي �لكثير من �لمو�قف �لمتساهلة �أو �لمرنة، و�لتي قد يظّن فيها عدم �إصر�ره على تطبيق �لقانون 
سلامية(. لقد د�فع علي بن �أبي طالب عن حق �لمرء في �لاختيار فلم يفرض على �لاأمة شئ، مما تصب في حرياتهم  )�لشريعة �لاإ

�لشخصية �أو لا تشكل ضرر� على �لاأمة.. ولعل حادثة صلاة �لتر�ويح �لتي �أر�د علي منعها هي �إحدى �لشو�هد في ذلك..
روي �أن علّي عيه �لسلام لما قدم �لكوفة �أمر �لحسن بن علي �أن ينادي في �لناس لا صلاة في شهر رمضان في �لمساجد جماعة 
)�لتر�ويح(، فنادى �لحسن في �لناس ما �أمره �أمير �لمؤمنين، فلّما سمع �لناس مقالة �لحسن، صاحو�: و�عمر�ه، و�عمر�ه . فلما رجع 
�إلى �أمير �لمؤمنين عليه �لسلام قال له: ما هذ� �لصوت. فقال: يا �أمير �لمؤمنين �لناس يصيحون و�عمر�ه و�عمر�ه. فقال علي: قّل 
لهم صلّو�4. فعلي عليه �لسلام كان يعتبر ما سنّه عمر بشاأن صلاة �لتر�ويح باطل، و�أر�د �أن يمحو هذه �لسنّة �إلا �أن �لناس �عترضو� 
عليه، فما كان منه �إلا �أن يعدل عن قر�ر �لمنع. وفي تطبيق �لقانون لم يكن �أمير �لمؤمنين فظاً غليظاً، بل �لعكس كان هيّناً ليّناً، 
وكان يوصي د�ئماً بعدم �ستخد�م �لعنف و�لشدة مع �لناس. و�أبلغ ما ينقل في هذ� �لجانب، وصيته لجامعي �لصدقات )�لضر�ئب 

سلامية(، و�لتي فيها �لكثير من �لدروس و�لعبر؛ وهي تشكل قو�عد �أساسية في تطبيق �لقانون في كل زمان ومكان. �لاإ
يروى �أن علي عليه �لسلام بعث مصّدقاً من �لكوفة �إلى باديتها فقال له: يا عبد �لله �نطلق وعليك بتقوى �لله وحده لاشريك له، 
ولا تؤثرن دنياك على �آخرتك، وكن حافظاً لما �ئتمنك عليه ر�عياً لحق �لله فيه حتى تاأتي نادي فلان، فاإذ� قدمت فانزل بمائهم 

1  يف املادة 175 من الدستور الكويتي، نصت عىل أّن األحكام الخاصة مببادئ الحرية واملساواة املنصوص عليها يف الدستور ال يجوز تنقيحها ما مل يكن هذا التنقيح 

يعطي مزيداً من ضامنات الحرية واملساواة.  

2  الريض، الرشيف: نهج البالغة. خطبة 69. 

3  نفس املصدر. خطبة 37. 

4  الطويس، أبو جعفر محمد بن حسن: تهذيب األحكام. ج3 ص70.  
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من غير �أن تخالط �أبياتهم ثم �مض �ليهم بسكينة ووقار حتّى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد �لله �أرسلني �إليكم ولي
ّ �لله لاآخذ منكم حق �لله في �أمو�لكم، فهل لله في �أمو�لكم من حق فتؤدوه �إلى وليّه، فان قال لك قائل: لا. فلا تر�جعه و�إن �أنعم 
لك منهم منعم فانطلق معه من غير �أن تخيفه �أو تعده �إلا خير�ً، فاإذ� �أتيت ماله فلا تدخله �إلاّ باإذنه فان �أكثره له، فقل: يا عبد �لله 
�أتاأذن لي في دخول مالك؟ فاإن �أذن، فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولاَعِنْف به، فاصدع �لمال صدعين ثم خيّره �أّي �لصدعين 
شاء، فاأيهما �ختار فلا تعرض له، ثّم �صدع �لباقي صدعين ثّم خيره فاأيهما �ختار فلا تعرض له، ولاتز�ل كذلك حتّى يبقى ما فيه 
ثم �خلطهما و�صنع مثل �لذي صنعت �أّولاً حتى تاأخذ حق �لله في ماله، فاإذ� قبضته فلا توكل به �إلاّ ناصحاً شفيقاً �أميناً حفيظاً غير 
معنف بشيء منها، ثّم �نحدر بها رسولك فاأوعز �إليه �أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يفرق بينهما ولا يمصرّن لبنها فيضر ذلك 
بفصيلها، ولا يجهدنها ركوبها، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كّل ماء يمر به، ولا يعدل يهّن جهده حتّى تاأتينا باإذن �لله سبحانه 
سحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهد�ت فيقسمن باأذن �لله على كتاب �لله سنة نبيه على �أولياء �لله، فان ذلك �أعظم لاأجرك و�أقرب 

�إليك و�إلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك في حاجته5.  لرشدك ينظر �لله �إليها و
هكذ� يوصي علي في تطبيق �لقانون:

1-\عدم �لفرض بالقوة و�لجبر.
2-\عدم �إستخد�م �لعنف، و�لشدة.

خلاصة
قاعدة )سيادة �لقانون( تعتبر �أحد �لثو�بت �لاأساسية في ُحكم �لامام علي عليه �لسلام، وقد مارسها في تجربة �لسنو�ت �لمعدودة �لتي 

طار كان عليه �لسلام: �ختير خليفة للاأمة، وفي هذ� �لاإ
1-حازماً في تطبيق �لقانون على نفسه و�أقربائه و�لمتنفذين، وكل �لطامحين للحصول على مر�كز �لنفوذ في �لدولة.

2-مرناً في تطبيق �لقانون، فلم يمارس �لجبر و�لقهر و�لاكر�ه فيما يتعلق بالاعتقاد �أو �لاأمور �لشخصية، وما لا يشكل ضرر�ً على �لاأمة.
3-متسامحاً مع �لمناوئين و�لمخالفين لحكمة، فالقانون ليس سوطاً لقهر �لمعارضين.

5  الراوندي، قطب الدين: فقه القرآن. ج1 ص235، وأيضاً: الحّر العاميل، الشيخ محمد بن حسن: وسائل الشيعة ج9 ي129. 
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البعد الفلسفي الالفت في  "نهج البالغة"
لإلمـام علي بن أبـي طالـــب )عليه السالم(

األستاذ الدكتـور محمد شـيا
رئيس قسم الفلسفة - الجامعة اللبنانية 

لمحة عن �لكتاب1
مام علي  �لمتحدث في كتاب "نهج �لبلاغة" لاأمير �لمؤمنين، �لاإ
بن �أبي طالب )ع(، وما �حتوى من تر�ث لا ينضب، في �للغة 
و�لاأدب و�لفلسفة، وفي �لدين و�لسياسة و�لاأخلاق، هو كالحامِل �لنزَر 
�ليسيَر من �لماء يقارب به نبعاً عظيماً ما �نفّك مورد�ً غزير�ً، عذباً، لكل 
�أخرى يطوُل عّدها.  طالب معرفٍة وحكمٍة وموعظٍة و�أخلاق، وخصال 
على  �أخذته  �لذي  �لشخصي  �لتحدي  ر�قني  فقد  ذلك،  من  وبالرغم 
"نهج  �أدب  في  و�لفلسفي  نساني  �لاإ �لبعد  �إظهاِر  محاولة  في  نفسي 
�لبلاغة". ومع علمي �لاأكيد بغنى �لموضوع من جهة، وكثرة ما مّر به 
�لقّر�ء و�لمهتمون من جهة ثانية، فقد لفتني قلة ما كِتب في �لموضوع 

في �للغة �لعربية على �لاأقل. ولذلك �أسبابه بالضرورة.
�أبد�أ، كما نفعل في �أي بحث �أكاديمي، بالتعريف ولو �إلماحاً بالكتاب، 
لا بصاحب �لكتاب )ص( �لذي لا يحتاج �إلى تعريف، بل جّل فوَق 

كِل تعريف.
"نهج �لبلاغة" هو �لعنو�ن �لذي جعله �لسيّد �لشريف �لرضي، )�لذي 
عاش بين عامي 359 و406 للهجرة(، حين جمع في كتاب و�حد 
مام علي بن �أبي طالب )ع( من خطٍب ورسائَل وِحكٍم  �أبرز ما تركه �لاإ
�أو  قولاً  و489  رسالة  و79  خطبة   238 بلغت  وقد  ووصايا،  ومو�عَظ 

فكرًة. 
فاضة كثير�ً في بيان �لاأهمية �لفائقة و�لاستثنائية �لتي �نطوى  لا حاجة للاإ
و�إعادُة  طبُعه  يجري  �أن  قبل  و�ستنساخه  جمعه  منذ  �لكتاب  عليها 
طبِعة مئات �لمّر�ت، مع عشر�ت �لتحقيقات و�لشروحات و�لتفاسير، 
�لتي �ستندت  �لتي  �أكثر من عشر لغات – و�لنسخة  �إلى  و�لترجمات 
مام �لاأستاذ محّمد عبده، تضاف �إلى  عليها هي من تحقيق وشرح �لاإ
وحديثاً  قديماً،  �لحديد  �أبي  بن  لاإ �أبرزه  كان  ربما  كثير،  وهو  سو�ها 
�للبنانية  �أستاذ فقه �للغة في �لجامعة  للمرحوم �لشيخ صبحي �لصالح 
�لخوئي،  مام  �إلاإ من  �إلى شرح جديد  وفتنًة،  غدر�ً  �غتياله  �إلى حين  و

و�آخرين بالتاأكيد.
يقع �لكتاب في �أجز�ء �أربعة: 

للاآثار  جمعه  �أسباب  فيها  يشرح  �لرضي  �لشريف  مقدمة  هو  �لاأول، 
تلك،

�لثاني، خطُب �أمير �لمؤمنين �لمعروفة و�لتي �ألقاها في مناسبات مختلفة،
�لثالث، كتُب �أمير �لمؤمنين و�لرسائل �لتي بعث بها �إلى ولاته �أو قادته 

�أو حتى �إلى �أخصامه في �لسياسة،
وهي  و�لوصايا،  و�لمو�عُظ  �لِحكُم  و�لر�بع، 
مختصر�ٍت  شذر�ٍت  شكل  في  عموماً 

ر�ئعات.
نهج  في  قيلت  �لتي  �لشهاد�ت  مئات  بين 
�لبلاغة، من �أسياد مبرّزين في �لفقه و�لشرع 
مام  �لاإ بملاحظة  نمّر  و�لسياسة،  و�لاأدب 
حين  �لشاملة  �لثاقبة  عبده  محمد  �لاأستاذ 
�لطالُب  يطلب  لا  �لكتاب"....  في  قال 
طلَبه �إلا ويرى فيِه �أفضلها، ولا تختلج فكرة 

�إلا وجد فيه �أكملها".
ومن �لاأديب �لمصري �أحمد حسن �لزيّات 
قولُه،" لا نعلم بعد رسول �لله ، فيما سلف 
�أو خلف، �أفصَح من علّي في �لمنطق، ولا 
تنفجر  كان حكيماً  �لخطابة،  في  منه  �أبّل 

�لحكمة من بيانه.. وخطبه.. 
وبد�ئع  �لعربي  �للسان  معجز�ت  من  ]هو[ 

�لعقل �لبشري."
�أما عبّاس محمود �لعّقاد فقال: "في كتاب 
نهج �لبلاغة فيض من �آيات �لتوحيد و�لحكمة 
لهية، تتسع به در�سة كل مشتغل بالعقائد  �لاإ

و�أصول �لتاأليه وِحكم �لتوحيد." 
هوذ� بعض ما قر�أته من علماء مبرّزين �آخرين 
�أعر�ق  قدماء ومحدثين، وكثيرون هُم، ومن 
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ومذ�هب شتّى، �أجمعو� على �أنه �أعظم كتاب �أدبي وديني و�أخلاقي و�جتماعي بعد �لقر�آن �لكريم و�لحديث �لنبوي �لشريف، بل هو بين 
�أعظم �لكتب �لتي يجب �أن يتثقف عليها كل ناطق بالعربية، بل كل �إنسان، عربياً كان �أم غير عربي. وقف �أولئك جميعاً مشدوهين 
�أمام بحر عظيم من �لاأفكار و�لِحكم و�لِعبر و�لمو�عظ و�لوصايا و�لدروس �لبليغة في كل باب، في �أعمق ما يصل �إليه معنى، و�أكمل ما 
عجاز كما ر�أينا، ما سمح لكثيرين �أن يقولو� وبثقة :"هو دوَن كلام �لخالق وحديث رسوله، وفوَق كلام  �إلى حد �لاإ يكون عليه مبنى، و
مام علي بن �أبي طالب موقعه �لطليعي بين �أمهات �لكتب �لعالمية �لتي صنعِت  �لمخلوق". وبهذ� �لمعنى ياأخذ كتاب "نهج �لبلاغة" للاإ
نسانية جمعاء – وعليِه فمن �لظلِم وفادِح �لخسارِة بالتالي �أن ُينظَر �إليِه �أحد من �لناس �إلا من هذه  رَث �لديني و�لاأدبي و�لفكري للاإ �لاإ

نسانُي �لعالمي �لرفيع هذ� دون سو�ه. �لجهِة، ومن هذ� �لمنظار، �لمنظاُر �لاإ

رغــم كثيــِر مــا قيــَل �أو كتــَب، قديمــاً وحديثــاً، فــي �أدب "نهــج �لبلاغــة"، ومضمونــه �لبالــغ �لتميـّـز، فاأنــا علــى يقيــن ، وفــق معرفتــي 2
بالاأعمــال �لعربيــة علــى �لاأقــل، �أن �لبــاب لا يــز�ُل مشــرعاً لمزيــد مــن �لمقاربــات �لمتخصصــة ومــن �لاســتخلاصات �لتــي تربــط �لعمــل 
نســاني �لعــام، �لقيمــي و�لمعرفــي و�لثقافــي و�لحضــاري، و�لاأدبــي و�لفلســفي علــى وجــه �لخصــوص، وباســتخد�م  �لكبيــر ذ�ك بالســياق �لاإ
نســانية. لقــد غلــب �للغــوي و�لفقهــي و�لسياســي و�لوعظــي و�لســجالي، و�لدينــي بالطبــع، فــي  �لمنهجيــات �لتطبيقيــة �لحديثــة للعلــوم �لاإ
معظــم قــر�أت حــول �لموضــوع. وهــي علــى �أهميتهــا لــم تســتوف �إمكانــات ’نهــج �لبلاغــة’ جميعهــا، بــل �إن �لاأمــر ليحتمــل زيــادة �لبحــث 

ســهام فيــه.  وزيــادة فــي �لفائــدة بالتالــي مــن غيــر ز�ويــة وســياق، وهــو مــا ســاأحاول �لاإ
نســاني �لغنــي �لمتناثــر فــي  فــي مد�خلتــي، بــل فــي محاولتــي �إضافــة مــا قــد يكــون �إضافــة بحــق، �أمــّر �أولاً �إلماحــاً وســريعاً بالتــر�ث �لاإ
ســلام �لتــي ســتلي بعــد حيــن،   �لخطــب و�لِحكــم و�لمو�عــظ و�لشــذر�ت، وفــي �لتاأســيس �لــذي �أجــده تحديــد�ً لحركــة �لتصــوّف فــي �لاإ
ثــم �أتوقــُف مــع بعــض �لتمهــّل فــي �لبعــد �لفلســفي �لقائــم فــي و�حــد فقــط مــن نصــوص "نهــج �لبلاغــة"، نموذجــاً وعلــى ســبيل �لمثــال لا 
ســلامي �لتــي ســتبد�أ بعــد �أكثــر مــن قــرن مــن �لزمــان، وفــي �لتاأســيس  �لحصــر، وكاأنــه �أيضــاً تاأســيٌس لمقدمــات حركــة �لتفلســف �لعربــي و�لاإ

بخاصــة لبعــض لغتهــا و�أدو�تهــا – وهــو �أمــر كان بالــغ �لصعوبــة و�لاأهميــة فــي �آن. 
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مكان �لعثور – لمن  لا ُيفهم من كلامي �إن علياً عليه �لسلام كان يتقصد عامد�ً �لتاأسيس لحركتي �لتصوف و�لفلسفة. جّل ما �أقوله �أنه بالاإ
يرغب – على بعض �لمقدمات �لمفهومية و�لاآد�تية �لموجودة في ’نهج �لبلاغة’. وفي �لاأمرين �ألتمس �لعذَر للاختصار لاأن �لمبحث �لدقيق 

�لجديد �أعلاه يقتضي بالتاأكيد وقتاً �أطول وتركيز�ً �أكثر مما كان متاحاً لي في �أسبوعين �أو ثلاثة. 
نسانية تلك،  في �لجزء �لاأول من مد�خلتي، لا �أستطيع، ولا يستطيع كل قارئ منصف ، �إلا �لتوقف عند غير محطة ر�ئعة من �لتحفة �لاإ
’نهُج �لبلاغة’؛ تتوقف وتتملكك �لدهشة �أمام سيِل متقاطر من  �لِفكر �لتي تحّض على طلب �لحكمة و�لعلم و�لمعرفة و�لِحكمة و�لنصفة 
و�بتغاء �لعدل، وتدعو �إلى �للجوء �إلى �لعقل ومشاورته، في مئات �لشذر�ت �لمنثورة، وفي بلاغة وقوة ما بعدهما بلاغة وقوة. فِكٌر تضيُء 
نسانية جمعاء، لا عشيرته و�أهَل جلدتِه حصر�ً. لكن قوة  بل تشّع حكمة وخبرة لكاأنها من لُدِن مْن عاش �لدهوَر كلها، فجعَل يخاطب �لاإ
�لنص لا تاأتي من مضمونه و�أفكاره فحسب – وهو �أمر معروف -  بل في شكله وصورته �أيضاً، ) وهو �لاأمر �لجديد في مد�خلتي(، �أي 
في �لطريقة �لتي يجري بها تقديم �لفكرة، بما قّل في "مفرد�ت" كاأنما �نتقاها بميز�ٍن من ذهب، وفي ما دّل منها �أشّد �لدلالة و�أوثقها، 

وفي كل موضوع جرت مقاربته، وكان ضرورياً مقاربته لاأسباب دينية �أو �جتماعية �أو سياسية. وهاكم بعض �لموضوعات تلك.

 في مديح �لعلم و�لعلماء و�لحكمة و�لعقل وضرورة نبذ �لجهل و�لجهالة و�لغريزة ، نقر�أ له عليه �لسلام يقول:3
"�لحكمة ضالة �لمؤمن.."، ويقول:

"ليس �لخيُر �أن يكثَر مالك وولُدك، ولكّن �لخيّر �أن يكثَر علُمك ويعظَم ِحلُمك.."، وقال:
"�إعقلو� �لخبَر �إذ� سمعتموه عقَل رعاية لا عقَل رو�يٍة، فاإن رو�َة �لعلم كثيٌر، ورعاتُه قليٌل." وقال:

"من �أصلَح ما بينه وبيَن �لله، �أصلَح �للُه ما بينه وبيَن �لناس.."، بل �إقر�أو� سقر�ط من جديد في قوله عليه �لسلام:
"من ترك قوَل ’لا �أدري’ �أصيبت مقاتُله." وفي �لفكرة عينها، يقول في مكان �آخر:"لا يستحيّن �أحد منكم �إذ� سئل عّما لا يعلُم �أن 

يقوَل ’لا �أعلم’." 
نسان  نسان بفسحة و�سعة من �لحرية حتى وهو في بحر �إر�دة �لله و�أو�مره، وكيف �أن �لله لا يريد للاإ و�أقر�أ لعلّي عليه �لسلام كيف �حتفظ للاإ

�إلا �لخير و�لكر�مة، حين قال:
" ويحَك لعلك ظننت قضاء لازماً، وقّدر�ً حاتماً، ولو كان ذلك لبطَل �لثو�ب و�لعقاب، وسقط �لوعد و�لوعيد،" ثم �أقر�أ �لبقية �لر�ئعة حيث 
يقول:"�إن �لله سبحانُه �أمر عبادُه تخيير�ً، ونهاهم تحذير�ً، وكلَّف يسير�ً ولم يكلّف عسير�ً و�أعطى على �لقليل كثير�ً ولم ُيعّص مغلوباً ولم 

ُيطْع مكرهاً .." 
نسان وكر�مته، في �أجزل لفٍظ و�أبلغ عبارة و�أبدع تنسيق؟ من �لكلمات  لحرية �لاإ �أكثر من ذلك، �نحياز�ً كاملاً  �أَوقر�أَت، يا صديقي، 
نسانية، ومتى؟  �لمعدود�ت تلك، في وسع �لمرء �أن يدبج مقالة تامة �أو �أطروحة كاملة في رفع كل تناقض مزعوم بين �إر�دة �لله و�لحرية �لاإ

قبل �أربعة عشر قرناً، وقبل عهد �لعرب و�لمسلمين بعلم �لكلام، وبالفلسفة. 
وخذ �لوسَط �لذهبي لاأرسطو في قوله: "لا ترى �لجاهَل �إلّا ُمفرِطاً �أو مفرّطاً."    

مام علي لفظتي "حكمة" و"عقل" في نصوص نهج �لبلاغة لبلغت  هوذ� منتهى �لحكمة. ولعمري لو رغبت عّد �لمّر�ت �لتي �أورد فيها �لاإ
�لعشر�ت وربما �لمئات.

�إليك قوله )ع(:"�إن �أولى �لناِس بالاأنبياء �أعلُمهم بما جاءو� به."   
وهل من �ختصار �أبلَغ من قوله: "لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا مير�ث كالاأدب، ولا ظهير كالمشاورة." �أو قوله: "�أغنى �لغنى 

�لعقل." 
بل هو يجعل في شذرة �أخرى �لحكمة و�حدة من دعائم �ليقين، �إليك قوله:

"�ليقين.. على �أربع ِشعب: على تبصرِة �لفطنة، وتاأّوِل �لحكمة، وموعظة �لعبرة، وسنّة �لاأولين، فمن تبّصر في �لفطنِة تبيّنْت له �لحكمُة، 
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ومن تبيّنْت له �لحكمة عرف �لعبرَة، ومن عرف �لعبرة فكاأنما كان في �لاأولين." �ستوقفني كّل ما في ما في �لنّص بالتاأكيد، ولكن 
�ستوقفني بل لف بالتاأكيد، ولكن �ستوقفني بل لفتني حين �ستدرك فشرح معنى "�لاأولين" فربطها بالحكمة و�لعبرة مخافة �أن ياأتي من 

ياأخذ �لقول على ظاهره �لفج و�لمباشر فياأخذ �لمعنى �إلى غير ما �أر�د سيّد �لبلاغة. وفي ذلك عبرة ودرس في كل ميد�ن. 
و�أقر�أه من �أعلى منّصات �لزمن، يقول وبالكثير من �لرضا و�لتسليم:

�إذ� كان �لمعنى �أو �لفكرُة في �لنّص �لبليغ �لمختصر �أعلاه ظاهر وهائل، ولكن �إلا تستوقُف  "كل معدوٍد ُمْنقٌص، وكّل متوقٍع �آٍت." و
�لقارئ �لمتخصَص لفظُة معدود! كّل معدوٍد ُمنقٌص. كل ما يمكن عّده ينقص �أو يزيد، يحضر �أويغيب، �أم �لمقابل �لمخفي من 
�لمعنى، فكل ما لا يجري عليه عّد �أو �إحصاء فلا يزيد �أو ينقص وعصٌي على �لحضور و�لغياب بل و�لاأعر�ض و�لكيفيات و�للاو�حق كافة. 

هذ� حجاج كلامي �أو فلسفي منطقي من �لطبقة �لاأولى، ومن �لنوع �لذي سيصبح شائعاً بعد مئة عام.
و�أقر�أ زهَده �لمعتدل، �لخالص، �لهادئ، ومن دون جلبة، في عشر�ت �لاآيات �لمختصر�ت �لر�ئعات، وبعضها فقط من مثل:

"�أشرُف �لغنى ترُك �لمنى." �أو قوله:
"من �أحّب �لدنيا وتولاّها، �أبغَض �لاآخرَة وعاد�ها، هما بمنزلة �لمشرق و�لمغرب، كلما قرَُب من و�حدة بُعَد عن �لاآخر."

ومرة �أخرى، "�لدنيا د�ر ممرٍّ لا د�ر مقر.."
و�لدنيا د�ر �آلام وخسر�ن وموت ينفر منها �لعاقل �إلى ما هو �أبقى من �لموت، يقول:

"�إنما �لمرء في �لدنيا غرض تنتضُل منه �لمنايا، ونهٌب تبادره �لمصائب، ومع كل جرعٍة شرٌق وفي كل �أكلة غصٌص، لا ينال �لعبد نعمة 
�إلا بفر�ق �أخرى، ولا يستقبل يوماً من عمره �إلا بفر�ق �أخٍر من �أَجِله، فنحن �أعو�ن �لمنوِن، و�أنفسنا نصُب �لُحتوِف، فمن �أين نرجو �لبقاء 

وهذ� �لليُل و�لنهار لم يرفعا من شيء شرفاً �إلا سرعا �لكّرَة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمعا!" 
لو تغاضينا عّما في �لنص �أعلاه من �إحكام منطقي ظاهر، و�كتفينا بمضمونه لا �أكثر، لر�أينا �أن هذه ال�أفكار الدقيقة جديدة على 
الفضاء الثقافي للعربية في �للحظة تلك، بل قل �أن �لنص كما هو سيتردد عشر�ت �لمّر�ت بعد عقود وقرون في ذّم �لمتصوفة للدنيا 

ودعوتهم لعدم �لركون لما فيها من باطل وظاهر وفساد.     
�أو خذ قوله ُصر�حاً و�إعلاناً لا يحتاج �إلى تفسير في قوله لَنوْف بعدما خرج ذ�ت ليلة يتاأمل �لنجوم: "يا َنوَف طوبى للز�هدين في �لدنيا 

�لر�غبيَن في �لاآخرة."
يكثر �لقول �إذ�ً ويطيب، كما يعرف قارئ نهج �لبلاغة، في ما للزهد من مكانة عند علي عليه �لسلام، لكن علياً كان يستدرك �لشطط 
باستمر�ر فيرى �لعيب فينا لا في �لدنيا، �إذ� �أخذت باعتد�ل؛ كما �أنه لا يني ينبّه بلطف �إلى عّدم �إدعاء �لزهد فيما نحن نغّب من �لدنيا 

غبّاً، �أو �ستخد�م حلية تزيّن �أعناقنا لا قلوبنا، لذلك جاء قوله �لمختصر و�لعميق �لمعنى:
"�أفضُل �لزهِد �إخفاُء �لزهد."

 و�أقر�أ �أخير�ً فلسفته بل تصوّفه تحديد�ً في قوله �لجميل �لبليغ عليه �لسلام:"�أهل �لدنيا كركٍب ُيسار بهم وهم نيام." ولا تغفل صديقي 
عن �ستخد�مه �للامع �لقاصد �لهادف للفظة "ُيساُر بهم"، ولم يقل وهي �لاأكثر شيوعاً "يسيُر" �أو "يسيُر بهم"، وشتّان ما بين �لفكرتين.

وفي �لتصوّف �لتام، في ر�أيي، وغير بعيد عن �لفلسفة قوله:
"�أوضُع �لعلم ما وقف على �للسان، و�أرفعه ما ظهر في �لجو�رح و�لاأركان." ويسنُد في ذلك ركناً مكيناً من �لدين وهو قرُن �لعلم بالعمل، 

ولكن يلفتك �أن ز�َد :"ما ظهر في �لجو�رح و�لاأركان"، وفي ذلك ما في ذلك. 
مام علي وذلك في �ختصاره �لبليغ  و�أقر�أ �أخير�ً في جمال �لقول وروعة �لسبك وجلال �لمعنى، ما بد�أ به �لشريف �لرضي من َحكم  �لاإ

للمرة �لاألف:
"نِعَم �لقريُن �لرضا، و�لعلم ور�ثة كريمٌة، و�لاآد�ب ِحلٌل مجددٌة، و�لفكُر مر�آٌة صافية."

ما بعد هذ� �لخطاب �لُمحكم �لدقيق خطاٌب ولا بيان، ولا بعد هذه �لبلاغة بلاغة ولا عمُل �إنسان.     
نسان في كل مكان وزمان، ِحكٌم َجمعت في بيان �أّخاذ وفي بلاغة لافتة بين �لدين و�لفلسفة  هي ذي بعض �أعظم �لِحكم و�لوصايا للاإ

و�لاختبار �لشخصي �لعميق – وهو ما �فتقده ولا ز�ل يفتقده �لكثيرون، دنت مر�تبهم �أو علْت، لا فرق.
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لعلّي، بل �أنا على ثقة من �أني لم �ضف كثير�ً حتى 4
�لاآن �إلى و�سع معرفتكم بتر�ث �أمير �لمؤمنين علي بن �أبي 
�إلى بحر علمكم بما تركه من مو�عظ وَحكٍم  طالب، و
و�لاجتماع  و�لاأخلاق  و�لزهد  �لدين  في  بليغة  ودروس 
و�لسياسة، وفي طباع �لبشر وكيفية تهذيبها، وفي نفوس 
�لناس حتى �لمؤمنين وكيفية ترقيتها لتتناسب مع �أحكام 
�لشرع وفضائله وبما يتطابق مع معاني �لحكمة ومحاذير 

�لعقل.
�أن  محاضرتي  من  �لاأخير  �لجزء  في  تقّصدُت  �أني  �إلا 
�أبحث، عامد�ً، عن ضالتي لا في �لاأفكار �أو �لاأحكام 
�إنما  و �لبلاغة،  نهج  نصوص  في  �لمتناثرة  �لعميقة 
�لتي �ستخدمت في  �أو الطريقة  في المنهج  تحديد�ً 
�إنتاج �لاأفكار تلك، وبالتحديد في جانب لا �أعتقد �أني 
قر�أت فيه �لشيء �لكثير وهو: جانب ال�أدوات واللغة 
مفردات  من  فيها  وما  المستخدمة،  "الفلسفية" 
ومن  منطقي،  اإحكام  ومن  ومقابلات،  وثنائيات 
تحليل وتعليل واستدل�ل وتخريج تشي كلها بالبعد 
واكتشافه  تتبعه  يسهل  الذي  والمنطقي  الفلسفي 
في اأدب "نهج البلاغة". لقد حدث ذلك اأواسط 
المئة ال�أولى للهجرة وقبل اأن يصبح القول الفلسفي 

واأدواته معروفين بعد ذلك بمئة سنة على ال�أقل.
�خترت من �لتحف �لاأدبية في نهج �لبلاغة حيّز�ً للبحث 
مام علي عليه �لسلام �لمرقمة )1( تحت �لعنو�ن  خطبة �لاإ
�لذي �أعطي لها وهو: "اإبتداء خلق السماء وال�أرض 
يدي.  بين  �لتي  �لطبعة  في   21 )ص  اآدم"،  وخلق 
فادة  �لاأدب و�لفلسفة في �لخطبة يتر�دفان ويتد�خلان للاإ
من "قوة" �لاأدب ولغته وخطابه وبيانه وبلاغته �لتامة في 
�لتعبير عن �لفكرة باأحسن �لصور �لممكنة �إبلاغاً للمعنى 
�إلى �لغاية �لمتوخاة. قوة �لاأدب هنا ووظيفته �أن  ونفاذ�ً 
يقّدم �لصورة تمهيد�ً للفكرة، �أو �لفكرة في ُصَوٍر قبل �أن 
�أحياناً،  وهادئة  حيناً  متد�فعة  صوٌر  عقلياً؛  دليلاً  تكون 
توحي بالمعنى قبل �أن تنقله �لحروف و�لاألفاظ، فيشارك 
و�لمدركة،  �لفاهمة  �لقوى  �لمعنى  �لتقاط  في  �لوجد�ن 
�لغرض  يؤدي  تاماً  �لقارئ،  قبل  �لسامع،  �لمعنى  فيبلغ 
منه على �أحسن وجه. وهي وظيفة �لاأدب في �لحقيقة: 

�إبلاغ �لمعاني في �أحسن �لصور �لممكنة، على نحو متفرد، مبتكر، 
مبدع، وفي �لغالب: غير مسبوق. وهو ما يفيض فيضاناً في سائر 
نصوص "نهج �لبلاغة"، ومنها �لنص �لذي �خترته موضوعاً للتحليل. 
خصوصية �لنص، �أو �لخطبة تلك، ليست فقط في مستوى �لاأدب 
�إنما تحديد�ً: ما في د�خل �لاأدب ذ�ك من خطاب  �لرفيع فيها، و
اإلى  اأقرب  خطاب  كبير،  حد  اإلى  وفلسفي  ديني،  ثقافي 
دراك والمحاكمة العقلية منه  اإلى ال�إ العقل منه اإلى السمع، و

اإلى المخيلة. 
يمكن  �إذ�  تلقيه،  مستويات  في  متدرّجاً  �لنص  في  �لخطاب  يبدو 
صغاء له، كما يمكن �لنظر فيه، �أو يمكن تحليله و�ستنباط ما  �لاإ
فيه من مستوى ظاهر و�آخر مضمر. هو نص �إذ�ً يمكن مقاربته من 
�أكثر من جهة، وفي �أكثر من مستوى، وفق �لمنظور �لذي يقف فيه 
�لسامع، �أو �لناظر، �أو �لقارئ �لمحلل. ولا يحتاج �لاأمر �أن نضيف 
�أن نصوصاً مرّكبة ُمبدعة كهذه قليلة في تاريخ �لاأدب، �إن لم نقل 
نادرة، وهو ما يكسبها بعض عظمتها و�أسباب بقائها حيّة متجددة، 

تزد�د قيمتها ولا تنقص بتقادم �لعقود و�لقرون.
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موضوُع �لخطبة/�لنص �أحد �لاأركان �لاأولى �لتي يتضمنها �لدين، كلُّ دين، وهي قصة �لخلق بعامة، خلق �لسماء و�لاأرض، ثم خلق 5 
جابة على �لسؤ�ل �لاأبدي �لمقلق: كيف  نسان تحديد�ً. هو �إٌس كان وسيظُل في صلب فكِر �أو عقيدِة  كل دين، �أعني �لاإ �آدم �أي �لاإ

جرى �لخلق؟ 
لكن �لموضوع كذلك فلسفٌي ومن �لدرجة �لاأولى، �إذ �نشغلت بالاجابة عليه �لمحاولات �لفلسفية �لاأولى و�لاأولية في كل �لحضار�ت 
�لقديمة، وقبل �أن يصبح موضوعاً لنظريات في �لفلسفة قبل نيّف وست وعشرين قرناً مع فيثاغور�س قبل سو�ه، و�أساساً ذلك �لفرع �لمعرفي 

�لذي سيسّمى �لماور�ئيات.
لهية و�لطبيعية كافة، كما  مام للموضوع، في عميق فهمه للمادة في �أبعادها �لاإ هذ� �لنص كاف وحده بياناً ما بعده بيان لكيفية مقاربة �لاإ
في منهج عرضه لها ومعالجته لتفاصيلها و�للغة �لفلسفية-�لمنطقية �لدقيقة �لتي �ستخدمت في تخريج �لاأحكام و�لمسائل، �لو�حدة من 

�إنما في تخريجه �لبشري و�لعلمي �أيضاً.  لهية فحسب و �لاأخرى، على نحو منطقي بديع، ُمقِنع، لا في مرجعيته �لاإ
مام علي مباشرة في صفات �لله. وغيُر خفّي �أن �لجزء ذ�ك هو لّب محاولات علم �لكلام في  بعد �لحمد و�إحصاء �لِنعم، يدخل �لاإ
�لاأولى  �أو�خر �لمئة  �لنز�عات ما بين �لفرق �لكلامية بدء�ً من  �للاهوت في �لمسيحية( ومجمُل ما د�رت عليه  سلام ) ويقابله علم  �لاإ

سلام، وما بين �لكلاميين و�لفلاسفة بعد ذلك. للاإ
في مساألة صفات �لله، و�لاأصح في نفي �لصفات، يقول علي عليه �لسلام في خطبته:

"�لحمد لله ... �لذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا �أجل ممدود."
ضافة �إلى �لخطاب �لاأدبي، �لمنتقاة صورُه و�ألفاظه بدقة و�ختيار �لحرف �لاأخير في �لسجع �لقوي �لمتدفق ليخدم "رهبة" �لمعنى،  بالاإ
نلاحظ وفي جملة مختصرة و�حدة: �أولاً �لنفي عن �لخالق �إمكانية حّده باأية صفة محدودة. فالمحدود، صفة كان )�أي لازمة(، �أو نعتاً 
لهية. �لمحدود لا يتسع للامحدود. ويقصر بالتالي عن وصفه �أو حده �أو تفسيره �أو تعريفه.  حاطة بالذ�ت �لاإ )�أي متغير�ً(، قاصر عن �لاإ
لهية. وكذ� �لنعوت. لا وجود لنعت يليق بالذ�ت  ليس لصفة محدودة في ما نعرف �لماصدق �لذي يقارب �أو يعادل �أو يطابق �لذ�ت �لاإ
لهية. حاطة بالذ�ت �لاإ لهية. وعليه، فكل تشبيه وصفة ونعت، زماني �أو مكاني، مادي، �أو فكري �أو متخيّل، قاصٌر، بل عاجز عن �لاإ �لاإ
لهية، كذلك لا ’وقت’ �أو لا زمن. لذلك جاء �لنص ليقول: "لا وقت معدود"، �أي لا زمَن  ومثلما لا عيَن �أو حركة، تحيط بالذ�ت �لاإ
لهية، كذلك �لزمن. فالزمن هو عّد  ن �لمكان، وحّدُه �لعيُن و�لاأيُن لا يتناسب و�لحضرة �لاإ لهية. ولاإ يمكن عّده �أو �إحصاؤه في �لحضرة �لاإ
�لحركة لا �أكثر، وما ينسحب على �لمكان ينسحب على �لزمان �أيضاً. عدم �لمطابقة هنا لا تعني �أن �لمكان و�لزمان غير موجودين – على 
�إنما تعني ببساطة ’عدم �لتناسب’، �أو قريب مما نعنيه في �لمنطق حين نقول irrelevant، لا يتناسب،  قول بعض �لفرق �لمتطرفة – و
لهية �لتي  حاطة بالذ�ت �لاإ لا ينفع، لا يكفي، لا محل له، بعيد، ومن مستوى مغاير. وهو تماماً وجُه قصوِر �لصفات �لمشبّهة عن �لاإ

"ليس كمثلها شيء"، �أي �أنه من باب �لتناقض تشبيهها بشيء، �أو جعلها في صورة، �أو حّدها في فكرة �أو معنى.
مام علي لا يكتفي بنفي �لحّد و�لنعت و�لوقت، بل هو يكمل �لضلع �لر�بع: "ولا �أجَل ممدود". فاإذ� كان �لوقت �لمعدود  �إلا �أن نص �لاإ
لهية، بل ’�لاأجل  حاطة بالذ�ت �لاإ هو �لزمن، فالاأجل �لممدود هو �لزمان. وعليه يكتمل �لمعنى: ليس �لزمن �لمعدود وحده �لقاصر عن �لاإ
حاطة بها.  لهية �أو �لاإ �لممدود’ �أيضاً، �أي �لزمان �لممتد، �أو �لاأبدية كذلك. فحتى �لاأبدية قاصرة عن �أن تكون مناسبة لوصف �لذ�ت �إلاإ
له مذ�هب  وهذ� منتهى �لدرس �لديني من جهة، �إذ قطع كلياً مع ديانات �لجاهلية وديانات ما قبل �لتوحيد و�لتنزيه �لتي كانت تذهب بالاإ
قريبة مما هو عظيم و�أبدي وسرمدي وما شابه، وهو مذهب �لمسلمين كلياً في �لمساألة. �إلا �أنه �أيضاً منتهى �لدرس �لمنطقي و�لفلسفي. 
لهية، �إلا �أنهما ليسا كذلك في �لحقيقة.  كلاهما، �لاأزل و�لاأبد، ورغم ما فيهما من �إغر�ء بالقبول و�لمو�فقة وعدم �لتناقض مع �لذ�ت �لاإ
فالاأزل و�لاأبد مجرّد مّد حّسي، مادي �أو متخيّل، لما هو محدود ومعدود، و�حٌد صوب �لماضي �لسحيق و�آخر صوب �لمستقبل �لبعيد، 
لهية. فهما يكتسبان معناهما بمجرد �لنسبة و�لمقارنة: و�لنسبة و�لمقارنة لا يصّحان  وهما في �لحالين لا يليقان ولا يتناسبان و�لذ�ت �لاإ

لهية.  في �لذ�ت �لاإ
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هي ذي بعُض عبقرية نص علّي عليه �لسلام، ومنتهى ما يمكن �أن تبلغه مباحث علم �لكلام وتخريجات �لفلاسفة. 
له لا  ولكن هل يعني ذلك �لنفي �لقاطع لكل تشبيه ونعت وصفة، ولكل �أين و�أيس وكيف، ولكل زمن وزمان؟ وهل يعقل �أننا نتعبُّد لاإ

يمكن معرفته؟ 
لا بالتاأكيد. �إذ يسرع صاحب �لنص على �لفور بالانتقال من مستوى نفي �لصفات �إلى مستوى �إثبات �لمعرفة و�لعلم. هو بد�أ بالسلب، 
يجاب، مؤكد�ً �إمكانية بل ضرورة معرفة �لله، وهي �لوظيفة  كما يفعل صاحب كل منهج جديد ومتماسك، لكنه يتحوّل سريعاً �إلى �لاإ
�لتي يتحملها �لدين و�لشرع، �أي �لرسالات �لسماوية وسير �لاأنبياء، منذ عهد �لرسل و�لاأنبياء �لاأول، وقبل �أن يبلغ �لعقل بالتفّكر و�لتفكير 
ما بلغه �لقلب بالغريزة و�لحدس، على ما عاينّاه في قصة �إبن طفيل �لمعبّرة "حّي بن يقظان"، حول تلاقي �لشريعة و�لعقل، و�إن �ختلفت 

�لطريق. نعود �إلى �لنص.
يستكمل صاحب �لنص �لجملة �لتي عرضنا لها قبل قليل مباشرة بجملة جديدة، فيها فكرة جديدة، جملة منطقية مكتملة �لعناصر في 

خدمة خطاب فلسفي هادف، وبدقة، نقر�أ له في مساألة �إمكانية بل وجوب معرفة �لله، يقول:
خلاص له نفي  خلاص له، وكمال �لاإ "�أّوُل �لدين معرفته، وكمال معرفته �لتصديق به، وكمال �لتصديق به توحيده، وكمال توحيده �لاإ

�لصفات عنه، لشهادة كل صفة �أنها غير �لموصوف، وشهادة كل موصوف �أنه غير �لصفة."
�أّوُل �لدين، �أول �أهد�ف �لدين، كل دين، �إذ�ً، هي معرفة �لله. وكمال �لمعرفة �لتصديق به، وكمال �لتصديق توحيده، وكمال توحيده 
خلاص له. هل يعني ذلك �أن �لمعرفة هي �لسبيل للتصديق؟ �لمعنى و�ضح، غير ملتبس، ولا يحتمل �لتاأويل. بل لعله من �أوضح ما  �لاإ
قيل، وفي زمن مبكر، في مديح �لمعرفة و�لثقة بها طريقاً �إلى معرفة �لله. و�لاأمر برّمته تطبيق للنص �لقر�آني �لذي حّث على �لتفّكر �أكثر من 
مام كما ر�أينا في �لجزء �لثاني للمعرفة و�لعلم وللعقل تخصيصاً – طبعاً �لعقل �لمنضبط  عشرين مرة كما قر�أت، كما �أنها �متد�د لمديح �لاإ
خلاص و�لعمل �لصحيح. �إذ�ً هي بمعنى ما دعوة �إلى طلب �لعمق �لفلسفي بامتياز – مع �لانتباه �أن شكل �لنظرية �لتقليدي  يمان و�لاإ بالاإ

في �لفلسفة ليس �لشكل �لوحيد للتفلسف، بل لعله بر�أيي �أضعُف �أشكال �لفلسفة.
لكنها ليست معرفة من �أجل �لمعرفة، بل على هذه �لمعرفة �أن لا تذهب خارج ما �كتشفته للتو: �لله. لذلك كانت بقية �لجملة: ’كمال 
معرفته �لتصديق به، وكمال �لتصديق به توحيده." هو بالتاأكيد �لركن �لاأول في �لدين: �لتصديق من دون ريب ولا شك، وكماله �لتوحيد. 
لكنه �أيضاً ركن فلسفي بامتياز. فالتصديق و�لتوحيد ونفي �لصفات، كلها من �أولويات كل دين �إبر�هيمي، لكنها �أيضاً �إرث فلسفي لا يقل 
�أولوية عّما هو عليه في �لدين من فيثاغور�س �إلى هيجل مطلع �لقرن �لتاسع عشر: فيلسوف �لدين بمقد�ر ما هو فيلسوف �لعقل، و�لله 
عنده هو �لمطلق �لعقلي بمقد�ء ما هو �لخالق �لقدير في �لدين -  لا معنى �إذ�ً لافتعال تناقض بين �لمجالين. وخير برهان هو �لاستخد�م 

مكان �لاكتفاء بالوحي و�لنص.  �لسهل لاأدو�ت �لبرهان �لفلسفي في نص "�لخلق" في نهج �لبلاغة، وكان بالاإ
لا يستطيع �أي قارئ متفحص للنص �أعلاه من نهج �لبلاغة �إلا ملاحظة �لاستدلال �لفلسفي �لمنطقي �للافت و�لو�ضح في كل جملة، 

ومنها �لجملة �لتالية في نفي �لصفات:
" فمن وصف �لله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جّز�أه، ومن جّز�أه فقد جهله، ومن جهله فقد �أشار �إليه، ومن 
�أشار �إليه فقد حّده، ومن حّده فقد عّده، ...". هو �ستدلال فلسفي دقيق لا تستطيع مقاومة قوة بيانه �لاأدبي من جهة، كما �إحكامه 
�إذ� رّد �أحدهم �أن تلك �يضاً هي مباحث �لكلاميين، قلنا �أن ذ�ك برهان �آخر على �لنفوذ �لفلسفي د�خل  �لمنطقي من جهة ثانية. و

�لحجاج �لكلامي و�إن يك لاأهد�ف غير فلسفية. 
يمان في �لدين. ومن شاء �لتصديق  معنى �لنص، بمفرد�ت �أخرى، هو �أن من شاء �لتصديق باإشر�ق من �لوحي فحسب، فذلك منتهى �لاإ
بطريق �آخر، �ي بالحجة و�لدليل و�لتسلسل �لمنطقي، فذ�ك منتهى �لمنطق و�لعقل و�لفلسفة: �لاأكثر �أهمية �أن تقود �لطريق تلك �إلى �لله 

كغاية قصوى. 
طريقان �إذ�ً للتصديق: طريق �لوحي و�لشرع، وطريق �لعقل و�لبرهان �لمنطقي – وكما سيجعل �إبن طفيل �لاأمر بعد 500 سنة. كلاهما 

يقود�ن �إلى �لنتيجة عينها: �لتصديق و�لتوحيد، مرة بالقلب ومرة ثانية بالعقل. 
لكن �للافت للمشتغل بالفلسفة هنا ليس �لمعنى فحسب، بل �للغة �لمستخدمة، �للغة �لفلسفية/�لمنطقية �لشديدة �لتحديد و�لتدقيق، 
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تيان بما هو �أكثر منها دقة وتحديد�ً وتسلسلاً )ولتكتمل  مكان حتى �لاآن �لاإ �لاأعلى من �لثقافة �لسائدة �آنذ�ك، بل �إني لا �عتقد �أنه بالاإ
بقوة �لخطاب �لاأدبي فيها �أيضاً(. فلنقر�أ بقية �لنص:

"... كائٌن لا عن حّدٍث، موجوٌد لا عن عدٍم، مع كل شيٍء لا بمقارنة، وغير كل شٍي لا بمز�يلة، فاعل لا بمعنى �لحركات و�لاآلة.... 
�أنشاأ �لخلق �إنشاًء، و�بتد�أه �بتد�ء، بلا روية �أجالها، ولا تجربة �ستفادها، ولا حركة �أحدثها... �أحال �لاأشياء لاأوقاتها، ولاأم بين مختلفاتها، 

وغرز غر�ئزها، و�ألزمها �أشباحها، عالماً بها قبل �بتد�ئها، محيطاً بحدودها و�نتهائها...".
هل يستطيع مشتغٌل بالفلسفة �أن يمّر بهذ� �لنص مرور �لكر�م؟ هل يستطيع �إلا �أن يلحظ �لبعدين معاً: ُبعد �لمعنى في شموله وعمقه 
وقدرته على �لتفسير و�لشرح دون �لخروج على �أصول �لدين، من جهة، و�لبعد �لثاني من جهة �أخرى، �لبعد �لمنهجي �لفلسفي �لمنطقي 

بامتياز لجهة �للغة و�لاأدو�ت �لمستخدمة.
في �لنص تتردد معاني �لحدوث و�لقدم، �لوجود و�لعدم، �لمطابقة و�لمخالفة، �لحركة و�لسكون، �لهيولى و�لصورة، �لخلق من دون حركة، 
�لخلق في �لوقت �لصحيح، و�لجمع على �لشكل �لصحيح، وزرع �لطبائع )�أسماها �لغر�ئز(، و�لعلم �لمسبوق بالحدوث قبل �لحدوث، 
و�لعلم بالحدود و�لابتد�ء و�لانتهاء بلا حركة ولا روية ولا حاجة لزمن! �أليست نظرية �لتصميم �لعاقل �لمسبق للكون جلية كعين �لشمس 
�أليست فكرة لايبنتز في �لتناسق �لمسبق بين �لمخلوقات هي ضمانة حدوثها  �أوغسطينوس؟ كذلك  �أعمال  في �لنص، و�أوضحها في 
و�شتغالها ومن دون تناقض في ما بينها، وليس بين �لصور و�لاأجساد على وجه �لتحديد؟ �أليس مصطلح "�ألزمها �أشباحها" هو نفسه �لضرورة 

�لاأرسطية في ملاءمة �لصور للهيولى ولكن بسببية ربانية مسبقة هذه �لمرة؟
لا حاجة للتعليق كما �أظن. لا حاجة للقول باأن كل �لذي قر�أناه هو من باب �أولى بيان "كلامي" من �لدرجة �لاأولى سيرد حرفياً بعد 

مئة عام. لكن ذلك على �أهميته لا يدخل في موضوع هذه �لورقة. موضوع هذه �لورقة هو �لحضور �لفلسفي �لقوي في �لنص �أعلاه.
في �لموضوع تحديد�ً �أقول: �إن لم يكن ما قر�أناه فلسفًة، فعلاَم �شتغل �لفلاسفة منذ بدء حرفة �لفلسفة؟ و�إن لم تكن �للغة و�لاأدو�ت 
�لمستخدمتين من مفاهيم �لفلسفة ومفرد�ت �لمنطق وصوره، فكيف تكون لغة �لفلسفة و�أدو�ت �لمنطق كما عرفناها عند كل �لمشتغلين 

بالتفلسف و�لفلسفة؟     
لا يساورّن �أحد بالتاأكيد وهُم بل خطاأ �لظن �أننا باإز�ء نص فلسفي �أو ركن من نظرية فلسفية عامة. نحن باإز�ء نص ديني مبدع، لكنه 
يستخدم �إدو�ت فلسفية، لذلك هو بمعنى ما فلسفي، تماماً كما �أنه �إبد�ع خاص متفرد، ولذلك فهو نص �أدبي كذلك. �لعّدة �لفلسفية 
تسنُد �لفكرة فتجعل يقينها فوق كل شك، و�لعّدة �لاأدبية تضيف �إلى �لنص كل �للغة و�لبيان و�لبلاغة و�لصور �لجديدة �لتي تاأخذ بلب 
�لقارئ فتملُك �لقلب بعدما كانت قد دخلت �لعقل. وذلك باب �آخر في كيف تصرّف سيّد �لبلاغة بالفنون و�لمهار�ت �لاأدبية، وعليه 

�إقر�أ بل "شاهد" في �لنص نفسه �لصور �لخارقة �لاأخاذة، من مثل:
ه، وقرنه �إلى حّده... ثم زيّنها بزينة �لكو�كب وضياء  "حمله على متن �لريِح �لعاصفة، و�لزعزِع �لقاصفة، فاأمرها برّده، وسلّطها على ُشدِّ
�لثو�قب، و�أجرى فيها سر�جاً مستطير�ً، وقمر�ً منير�ً، في َفلٍك د�ئر وسقف سائر ورقيم مائر، ثم فتق ما بين �لسمو�ت �لُعلا، فملاأهن �أطو�ر�ً 
من ملائكته، منهم سجود لا يركعون، وركوع لا ينتصبون، وصافّون لا يتز�يلون ومسبّحون لا يساأمون، لا يغشاهم نوم �لعيون، ولا سهُو 

�لعقول، ولا فترُة �لاأبد�ن، ولا غفلة �لنسيان...".
هوذ� �ختصاٌر بليٌغ في صور ملحمة �لخلق، كّل �أنو�ع �لخلق، مشهٌد لا يعوزه قوة �لخطاب �لاأدبي وتاأثيره �لنفسي �لعميق. 

هل ر�أيتم من قبل نّصاً و�حد�ً �ختصر ملحمة �لخلق، في �أشكالها ودرجاتها �لمتعاقبة، بهذه �لطريقة �لملحمية �لبانور�مية �لبليغة �لمدهشة؟ 
مام علي )ص( قبل ذلك - وفي وسع �لمرء �أن يضيف �أن �لوصف  لا �أظّن �أن شيئاً من ذلك قد حدث بالطريقة �لتي ر�أيناها في نّص �لاإ

دهاش �إلى لحظتنا هذه رغم تباعد �لقرون.   �لمدهش ذ�ك يستمر بالاإ
�إذ� �أتيح لك �أن تخرج من �أسر �لبيان �لاأدبي �لملحمي �لمدهش، لتمكنت �أبعد من ذلك من ملاحظة �أمر �إضافي �ألا وهو �لتمرس  و
�لتلقائي )�أي من دون تكلف �أو �فتعال( بالمختلفات و�لثنائيات و�لمتناقضات وسو�ها من �لمفرد�ت �لمنطقية، وكيف كان يجري حشدها 
باب  في  فيه  وما  �لنص  متابعة  يرغب  وفي وسع من  �لمختلفة.  ولّم جنباتها  ر�أب صدعها  �لخالق على  وقدرة  تناقضها  ظهار مدى  لاإ

�لمختلفات، �لمتباينات، �لمتناقضات تلك؛ وكلها درجات في علم �لمنطق.
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الخاتمة
في  كما  �لخطب  في  �لبلاغة’،  ’نهج  نصوص  في  مرة  غير  سيتكرر  و�لمحكم  �لمتقن  و�لمنطقي  �لفلسفي  �لاستخد�م  هذ� 
مام علي وُجمعت في نهج �لبلاغة كانت في �لو�قع فوق -  �لخاطر�ت و�لشذر�ت. بل �عتقد جازماً �أن كل جملة نطق بها �لاإ
عادية، لجهة �لمضمون كما لجهة �لشكل: �أدبياً كما فلسفياً ومنطقياً. لقد كان مجموعها في �لو�قع خطاباً و�حد�ً متدثر�ً بعصب 
ثقافي مكتنز، لغة و�أدباً وفلسفة، وهو ما جعل خطاب علّي في �لسياسة، كما في فقه �لدين، مثقلاً بالفكر و�لثقافة و�لالتز�م 

�لاأخلاقي �لشخصي. 
سلامي،  �إذ� كان لي من ر�أي �أخير، فلقد �أنهك عليٌّ �لثقافي عليّاً �لسياسي. لاأن �لاأمرين، على ما تعودنا في تاريخنا �لعربي و�لاإ و

نادر�ً ما �جتمعا �أو �لتقيا:
فالسياسة على ما تعوّدنا لا تلتقي و�لثقافة،

و�لُحكُم على ما تعوّدنا لا يلتقي و�لاأخلاق،
و�أمُر �لعامِة لا يلتقي في �لغالب و�لضمير �لشخصي و�لفردي. 

لقد اختار علّي الثقافة ل� السياسة، وال�أخلاق ل� الحكم، والضمير الديني والشخصي ل� اأهواء العامة. 
مام علّي، فقال في وصيته لولده �لحسن: و�أغرب ما في �لاأمر، بل ربما �أحسن ما في �لاأمر، �أن �لتناقض ذ�ك لم يخف على �لاإ
"فاإني في ما تبيّنت من �إدبار �لدنيا عنّي، وجموِح �لدهر علي..." هوذ� رضا من �ختار ما �ختار قاصد�ً عامد�ً غير نادم – في 
جملة من �ختارو� خيار�ته نفسها قبله وبعده وهم قلة في تاريخ �لسياسة و�لعلم و�لفلسفة. غير �أن حزناً ما، هادئاً، كان يتسلل 
من شقوق �لنص �أعلاه، هو حزن �لمتفرّد، و�لشاعر، و�لفيلسوف، حزُن "�لغريب" تماماً كما كان محمد )ص( يوماً ما غريباً في 

مكة، وكما حاُل �آخرين ممن �ختارو� �لثقافة لا �لسياسة، و�لاأخلاق لا �لمنفعة؛ ومصائرهم جميعاً كانت و�حدة.
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بمشاركة مجموعة من الخطاطين العراقيين و االيرانيين 
و بواقع ثالثين لوحة فنية تضمنت آيات قرآنية و حكم قصار 

ألهل البيت عليهم السالم.
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  خطاطون من العراق و خارجه 
 الدكتور روضان بهية 

 االستاذ علي الحساني 
 االستاذ صادق الحسيني

 االستاذ سنان الطائي
 االستاذ عبد الرضايي) ايران (

االستاذ نظري حائل )ايران(
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