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تحليل اسس السياسة العلوية (ع)
تاریخ الأستلام9341/9/4 :
اکرم احمدیان احمدابادی

محمـد اخــوان

تاریخ القبول9341/4/21 :



الملخص
ا ّن الأمام علي (ع) هو اعلى نموذج للقيادة الأسلامية بعد النبي الأكرم ،فهو لم يتجاهل-ق ّ  -الحدود الدينية و الأخلاقية للسلطة السياسية بغية تحقيـق
اهدافه ،و مزج بين ممارسة السلطة السياسية و اعلى تجليات القـيم و الأخلـاق الأسـلاميتين .بعبـارة اجـ ّل ا ّن الرؤيـة التربويـة و الأصـلاحية عنـد الأمـام
علي (ع) للحكومة والسلطة السياسية ،اضف على اساليبه السياسية طابعا اخلاقيا و انسانيا لأ يمكن تحقيقـه الـأ بالأيمـان و الأخلـاق الصـحيل .مـن
اجل ذلک ،تتزين السياسة العلوية (ع) باُ ُسسٍ ق ِّيمية قويمة ،وا ّن اتّخاذهـا اساسـاً للسياسـية و الحكومـة يكـون لهـا تـاثي ٌر كبيـ ٌر فـي تحسـين ظـروف حيـاة
الأنسان .لهذا ،فا ّن الهدف الذي يبحث عنه هذا المقال هو دراسة اسس السياسة في مراة كلام الأمام علي (ع) فـي مختلـف المصـادر و خاصـة فـي
نهج البلاغة ،و ذلك باسلوب مكتبي و في اطار وصفي تحليلي.
الکلمات الرئيسية :الأمام علي (ع) ،نهج البلاغة ،الأسس ،الحكومة ،السياسة.

 طالبة الدكتوراه فرع معارف نهج البلاغة بجامعةكاشان) الکتاب المسئول( )(ak.ahmadian@yahoo.com
 استاذ مساعد بجامعة كاشان (.)akhavan.mohammad89@gmail.com
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المقدمة
ا ّن علي بـن ابـي طالـب (ع) هـو الـذي وضـع كـل المعـايير و الأحكـام
الدينية والأسس الأخلاقيـة علـى راس قائمـة سياسـاته التنفيذيـة فـي فتـرة
حكمه ،و تعامل دون اللجـوء الـى الخيانـة و التسـاهل السياسـي تعاملـا ً
ف نموذجاً حقيقياً للحكومـة الأسـلامية فـي التـاريخ كلـه ،و انّـه لـم
خلّ َ
يضحي المعايير الأخلاقية والأسس الأسلامية ،من اجل ابقاء السـلطة و
ّ
الحكومة .ا ّن الأمام علي(ع) فی بداية حكمه ولّي اهتماما بالغاً بخـرق
ُالبنــى و الأســس التــي کانـ حاكمــة علــى المجتمــع ،و ط ّبــق المعــايير
الأســلامية علــی المجتمــع؛ فهــو كــان يريــد الحكــم لتحقيــق الأهــداف
ـة.فالحكم الــذي
المقدســة والألهيــة ،و لــيس لتحقيــق الأهــداف الماديـ
ُ
مارســه الأمــام علــی (ع) كــان حكمــا مطابقــا للمــوازين الشــرعية ،ولــم
يحدث فيه اق ُّل خلل ،فهو لم يرتکب ادني خطا في تاسيس الحكومـة،
سس الشرعي َة هي المعيار لتاسيسها ،لهذا كـان يعـارل (ع)
و جعل الأ َ
ــس الأســـس والأخلاقيـــات
طـــوال حكمـــه ا َّي عمـــلٍ مـــن شـــانه ان يمـ ّ
الأسلامية ،لأ ّن هدفه النهائي کـان تطـوير حيـاة النـاس و وتـربيتهم تربيـة
اسلامية ،و تاسيس المدينة الفاضلة.بعبارة اخری ،ا ّن السياسة فـي فكـر
الأمام علي (ع) تعني الهدايـة و القيـادة ،و مـن منظـار الأمـام (ع) انمـا
مؤس ُسـة
تنجل السياسة اذا كان واضح َة الأهداف و المعـالم ،و کـان ِّ
على اسس واضـحة و قويمـة ،لهـذا و بسـبب اهميـة الموضـوع يهـدف
هــذا البحــث الــی البحــث فــي تلــك الأســس .هــذا و هنــاك الكثيــر مــن
الكتب تناول قضية اسـس السياسـة العلويـة (ع) بشـكل او بـاخر منهـا
كتاب :الأمـام علـي (ع) و القضـايا السياسـية تـاليف محمـد دشـتي ،و
كتــاب :الفكــر السياســي فــي الخطــاب العلــوي (ع) تــاليف عــدد مــن
الكتــاب ،و كتــاب :السياســة العلويــة مــن منظــار ســماحة قائــد الثــورة،
تاليف افشين احمدي و سيامك يزدان شناس ،و بحـث بعنـوان :اسـس
الحكومــة و السياســة فــي نهــج البلاغــة للــدكتور علــي اكبــري و محمــد
رضــا رســتمي ،و بحــث بعنــوان :اســس و ســمات الحكومــة العلويــة،
للدكتور جهان بخش ثواقب ،لكن تنصب مسـاعي هـذه الدراسـة علـى
التطرق الى مختلف جوانب كلام الأمام علي (ع) بشكل شـامل و فـي
مختلف المواقف وفقا لمختلف المصادر.
اسس السياسة العلوية (ع)
لــأ تمثــل الشــمولية ضــرورة لتاســيس الحكومــة الأســلامية ،فالحكومــة
الأســـلامية تحـــاول لتحقيـــق الحـــق والعدالـــة و تنفيـــذ الـــدين و ضـــمان
الحريات الأجتماعية و السياسية ،حتى يتعالى الفـرد و يتطـور المجتمـع
في ظلها .لهذا فا ّن السياسة في الفكر العلوي (ع) هـي التـدبير الـألهي
الحكيم للقضـايا بغيـة تنظـيم حيـاة النـاس و اصـلاحها و تـوفير الأرضـية
لنموها و تطورها و تحقيق سعادة الدارين .علـى هـذا و بمـا ا ّن الهـدف
الأســمی لهــذه السياســة هــو تنميــة الكماليــات الأنســانية ،يجــب بناءهــا
على اسس قويمة ،حتى تتحقّق اهدافها السامية ،و نريـد بالأسـس تلـك

المبادئ التي تفقـد السياسـة العلويـة معناهـا مـن دونهـا ،و لـأ تبقـى لهـا
هوية و لأ عنوان ،و من خلال دراسة سياسة امير المؤمنين (ع) يمكننـا
معرفة تلك الأسس على النحو التالي:
 .9احياء الدين و تنفيذه
احـدى اهـداف تاســيس الحكومـة الأســلامية هـي احيــاء الـدين و تنفيــذ
الحكــم الــألهي (الرضــی ،2110 ،الخطبــة  ،949المقطــع .)973 :4
ا ّن حفظ الدين و تنفيذ احکامه كـان يشـكل هاجسـا قويّـاً لـدی الأمـام
ـض الطــرف عــن حقــه فــي تــولّي
علــي (ع) و مــن الأدلــة الرئيســية لغـ ّ
الخلافة ،كما قال (ع) :كان الناس حديثي العهد بالدين و كان الـدين
ُکس َـر ُه ،و
مثل الظرف المليء بالحليب ،و كان اقل غفلة من شانه ان ت ِّ
تقلّب الأمور راسـا علـى عقـب (ابـن ابـي الحديـد.)410 /9 :9151 ،
فكان ُج ُّل اهتمام الأمام (ع) بعد تولِّي الخلاقة هو احيـاء القـيم الدينيـة
و انقاذ الناس مـن الجاهليـة التـي كـانوا يعـانون منهـا ،فالأمـام بعـد بيعـة
اهل المدينة اكد على هـذا الـأمر فـي اول خطبـة لـه (الرضـی،2110 ،
الخطبة  ،94المقطع .)40 :2
ا ّن من يقارن بين سيرة الأمام علي (ع) وسياسته و بين سـيرة النبـي
الــأكرم و سياســته ســيعرف بانــه لــأ فــرق بــين الــأثنين (مــدرس وحیــد،
 .)254 /92 :9104على هذا كان حفظ الدين و احياء و تنفيذ القـيم
الأســـلامية يــــاتي علــــى راس اهتمــــام الحكومـــة العلويــــة فــــي مجــــال
الممارسات السياسية ،و ا ّن الأمام لم يقم باي عمل الأ اذا كان موافقـا
للاسلام و السنة النبوية ،فوضع اول اسس لسياسـته وفقـا للـدين و بـذل
كل ما بوسعه لحفظ الدين ،لهـذا ا ّن السياسـة العلويـة (ع) ُبنِ َيـ علـى
اساس احياء الأسـلام و تنفيـذه ،وا ّن تحقيـق الأسـس الـأخرى لـم تکـن
تحظی بهذه الأه ّمية.
بث روة العدالة
ُّ .2
ا ّن تحقيق العدالة هو الهدف الأسمی للسياسـة الأسـلامية ،و يجـب ان
يكون الحاكم عادلـأ و يضـع السـلوك الأسـتبدادي جانبـا ،فالعدالـة لهـا
مكانة رفیعة ارسـل اللـه الأنبيـاء لتحقيقهـا( :لَقَـ رد اُّ رر َسـ رل َنا ُر ُسـ َل َنا بِالر َب ِّي َن ِ
ـات
اس بِالر ِق رس ـ ِ )(الحديد.)25 /
َواُّنر َزلر َنــا َم َع ُه ـ ُم الر ِك َتـ َ
ـاب َوالر ِمي ـ َزا َن لِ َي ُقــو َم النَّ ـ ُ
هذا و ا ّن العدالة تُ َع ُّد معيارا لتحديد افضل عباد اللـه (الرضـی،2110 ،
الخطبة  ،07المقطع .)913 :0
ا ّن السياسة الألهية العادلة ،ت ِ
ُوص ُل المجتمع الـى شـاط الأمـان ،و
تمهــد الطريــق لتطــور حیــاة النــاس؛ ففــي ظــل العدالــة يتحقــق الــأمن و
الهــدوء و الراحــة ،لهـــذا يعبــر عنهـــا الأمــام علــي (ع) بــــ« قــرة عـــين
الحكومــة» (المصــدر نفســه :الرســالة  ،54مقطــع  .)310 :50فـــ«قــرة
العـين» بمعنـی راحـة العـين .قـرة تعنـي القـرار و الهـدوء ،و ا ّن الأنســان
الــذي يغضــب ويتعــرل لفقــدان الــأمن و الهــدوء ،تتجـ ّول عينــاه هنــا و
هناك و لـأ يجـد الراحـة ،لكـن عنـدما تتـوفر الهـدوء و الـأمن للانسـان،

90

تخصصیتان دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الأول ،خریف و شتاء (9341المتوالي)9
فصلیتان علمیتانّ -

تهدا عيناه ،هنا نجد مفهوم «قرة العـين» (طريحـي-354 /4 :9117 ،
.)355
ا ّن العدالة تُ َع ُّد احدى الأسئلة البـارزة فـي الفلسـفة السياسـية ،و ا ّن
اكثـر الأســس السياســية و الحكوميــة جوهريــة عنــد الأمــام علــي (ع) لــأ
يمكــن مــن دونهــا فهــم حكومتــه فهمــا صــحيحا .فالعدالــة تعنــی ازالــة
اللامســـاواة فـــي المجتمـــع ،و منـــع التمييـــز ،و ان يکـــون الحكـــم بیـــد
الصالحين ،و ان ياخذ الصلحاء بزمام الأمور .لأ تعد العدالة فـي حكـم
ـاس الــأدارة
الأمــام (ع) و ســيرته امــرا اخلاقيــا فحســب ،بــل تُ َع ـ ُّد اسـ َ
السياســـية و الأجتماعيـــة ،اذ هـــو يعتبرهـــا اســـاس سياســـته و معيارهـــا
(الأمــدي .)449 :9101 ،ا ّن العدالــة هــي صــمام الــأمن للحكومــة و
المــواطنين (المصــدر نفســه ،)441 :و علامــة الحــق و مزيلــة الــأهواء
النفســـية (الرضـــی ،2110 ،الخطبـــة  ،07مقطـــع  .)913 :0يوصـــي
الأمام(ع) الولأة بالعـدل فـي اسـلوب النظـر و القـاء التحيـة علـى النـاس
(المصدر نفسه :الرسالة  ،34المقطع  414 :4؛ الرسالة  ،27المقطع
 .)442 :9ا ّن العدالة عند الأمـام تصـل درجـة لـأ ُيسـ َم ُل فيهـا التعامـل
الســي حتــی مــع البهــائم (المصــدر نفســه :الرســالة  ،25المقطــع :91
.)441
علــى هــذا ،نجــد للعدالــة مکانــة جوهريــة و رئيســية فــي السياســة
العلويـــة(ع) و علـــى الدولـــة الأســـلامية ان تنشـــر العدالـــة فـــي مختلـــف
الجوانب؛ ذلك انه من دون العدالة يتف ّکک المجتمع اخلاقيا ،و يتجـه
نحو الفساد ،لهذا يعتبر الأمام (ع) تنفيذ العدالة الأسلامية اهـ ّم اهدافـه
الحكومية ،و ينظم كل خططه متناسقة مع هذا الهدف.

يجب اتباعه ،و الأستمرار على طريقه (المصـدر نفسـه :الخطبـة ،941
المقطع .)293 :45
ا ّن الأمام علي (ع) يعتقـد ا ّن الأغنيـاء لـأ يمکـن ان يقومـوا بجمـع
الــأموال الــأ بتجويــع الفقــراء (المصــدر نفســه :الحكمــة .)513 :420
يوجه لوما شديدا لوالي البصرة عثمان بن حنيـف الـذي قبـل
لهذا ،فهو ّ
دعوة احد تجار البصرة ،و بعد دعوته الى الزهد ِيقول« :اُّ َّما َب رعدَُ ،يـا رب َن
ُح َن ريفَ ،ف َق رد َب َل َغنِي اُّ َّن َر ُجلـا ً ِم رـن فِت َريـ ِة اُّ رهـ ِل الر َب رص َـر ِة َد َع َ
ـاك الـى َمار ُد َبـة،9
اب لَـكَ  2الـأ ر َ لر َوا ُنَ ،4وتُ رنقَـ ُل اِلَ ريـكَ الر ِجفَـا ُنَ ،3و َمـا
َفاُّ رس َر رع َ اِلَ ري َها ،ت رُس َت َط ُ
4
5
ِ
يب اِلى َط َعا ِم َق رومَ ،عائلُ ُه رم َم رجفُو َ ،و َغنِ ُّي ُه رم َمـ رد ُعو.فَانر ُظ رر
َظ َن رن ُ اُّنَّكَ ت ُِج ُ
رِ ر 0
اِلَى َما َت رق َض ُم ُهِ 7م رن ه َذ الر َم رق َض ِمَ ،ف َمـا راشـ َت َب َه َع َل ريـكَ ِع رل ُمـ ُه فَالفظـ ُه َ ،و َمـا
اُّ ري َق رن َ بِ ِط ِ
يـب ُو ُجو ِهـ ِه َف َنـ رل ِمنرـ ُه.اُّلأ َ َواِ َّن لِ ُكـ ِّل َمـا ُموم اِ َمامـاًَ ،ي رق َتـ ِدي بِـ ِه،
ـيء بِ ُنــورِ ِع رل ِمـ ِه.اُّلأ َ َواِ َّن اِ َمــا َم ُك رم َقـ ِد ا رك َت َفــى ِمـ رـن ُدن َريــا ُه بِ ِط رم َر ريـ ِه،1
َو َي رس َت ِضـ ُ
َو ِم رن طُ رع ِم ِه91بِ ُق رر َص ري ِه 99.اُّلأ َ َواِنَّ ُك رم لأ َ َت رق ِد ُرو َن َع َلى ذلِكَ َ ،و ِ
لك رن ا ُِّعي ُنوني
بِـ َو َرع َو راجتِ َهــاد[َ ،و ِع َّفــة َو َس ـدَاد] »92فهــو يطلــب مــن اتباعــه و خاصــة
القــادة الــدينيين و السياســيين مســاعدته فــي التقــوى (المصــدر نفســه:
الرسالة  ،35المقطع .)413 :3
يعبر هذا الموقف عن قاعدة مهمة حول القيادة الدينيـة و السياسـية
فــي المجتمــع ،فالقــادة السياســيون و الــروحيين يلعبــون دورا مهمــا فــي
ترشيد عقيدة المجتمع و اخلـاقهم ،هـذا و ا ّن مكانـة القـادة الـدينيين و
مسئوليتهم كبيرة جـدا ،و ا ّن قیـام المـدراء و القـادة بجمـع الثـروة عمـل
غير مشروع ،و ا َّن هذا العمل اكثر قبحـا بالنسـبة للقـادة الـدينيين ،لـأ َّن
ذلک يؤدي الی ابتعاد الناس عن الدين.

 .4الحياة البسيطة
مــن اهــم اســس الحكومــة الأســلامية هــي البســاطة فــي حيــاة القــادة و
الحكـــام الـــدينيين ،تؤكـــد التعـــاليم الأســـلامية علـــى ابتعـــاد القـــادة و
المفکـــرین والسياســـيين الـــدينيين عـــن زخـــارف الـــدنيا و التل ُّهـــث وراء
الرفاهية ،و ان تكون ظروف حيـاة المسـئولين فـي المجتمـع ،قريبـة مـن
ظروف حیاة الفقراء ،و على المسئولين ان يتخـذوا البسـاطة اسـلوبا فـي
الحيــاة ،كــي يحــبهم النــاس ،ذلــك ا ّن هــذا الأســلوب يجعــل الفقــراء و
البؤساء ان يشعروا بانه لأ فرق بـين النـاس و ان لـأ يثـوروا علـى الحكـام
(المصــدر نفســه :الخطبــة  ،211المقطــع  .)414 :3ويــدر الأثريــاء
صــدق المســئولين ،و يياســون مــن لف ـ انتبــاههم عبــر الأرتشــاء .ا ّن
العدالة تقلـع جـذور التمييـز و الفسـاد الـأداري و الأقتصـادي ،و بالتـالي
تعــد افضــل ثمــرات ممارســة الحكــم .ا ّن اميــر المــؤمنين (ع) فــي نهــج
البلاغة و بعد الحديث عن البساطة التی تبلورت عند عـدد مـن الأنبيـاء
مثـــل موســـى و داود و عيســـى (ع) تحـــدّث عـــن حيـــاة النبـــي الـــأكرم
البســيطة ،الــذي رحــل عــن الــدنيا بســيطا و لــم يــبن القصــور الفخمــة
(المصدر نفسه :الخطبـة  ،941المقطـع  .)293 :43و يؤكـد ا ّن مثـل
هذا القائد في المجتمع الأنساني ُي َع ُّد من الـنعم الألهيـة الكبيـرة ،الـذي

 .3الحب والمحبة
ا ّن علاقــة الــوالي والنــاس فــي السياســة الأســلامية مبن ّي ـ ٌة علــى الحــب و
الناس و ينظـر الـيهم نظـرة مشـفق ،و
العطوفة؛ يحب الحاكم الأسلامي َ
واضــــل ا ّن هــــذه النظــــرة تتعــــارل مــــع الترفُّــــه و غصــــب حقــــوق
الناس(المصــدر نفســه :الرســالة  ،54المقطــع  ،)312 :0و الليونــة فــي
التعامل معهم من الأسـس الأخلاقيـة عنـد القـادة ،و شـدّد عليهـا الأمـام
 -9المادبة ـ بفتل الدال وضمها ـ :الطعام يصنع لدعوة او عرس.
 -2تُس َتطاب لك :يطلب لك طيبها.
 -4الألوان :المراد هنا اصناف الطعام.
ِ -3
الجفان ـ بكسر الجيم ـ :جمع جفنة وهي القصعة.
 -5عائلهم :محتاجهم.
 -4مجفو :اي مطرود ،من الجفاء.
 -7ق َِض َم ـ كسمع ـ :اكل بطرف اسنانه ،والمراد الأكل مطلقاً ،وال َمق َرضم ـ كمقعد ـ:
الماكل.
 -0الفظه :اطرحه.
ِ -1
الط رمر ـ بالكسر ـ :الثوب الخلق البالي.
 -91طُ رعمه ـ بضم الطاءـ :ما يطعمه ويفطر عليه.
 -99قُ رر َص ريه :تثنية قر  ،وهو الرغيف.
 -92السداد :التصرف الرشيد ،واصله الثواب والأحتراز من الخطا.

تحليل اسس السياسة العلوية (ع)

(ع) (المصــدر نفســه :الرســالة  ،27المقطــع  442 :9؛ الرســالة :91
.)454
ــب الحـــاكم ســـببا مهمـــا للدلألـــة علـــى ثبـــات الحكومـــة
ُي َعـــ ُّد ُحـ ُّ
واســتقرارها ،وان غــاب الحــب يصــعب علــى الحــاكم قيــادة المجتمــع،
وتربية مجتمع ملتزم بالقانون ،و اذا لم يتم تنفيذ العدالة و المسـاواة فـي
المجتمع ،على الحاكم ابداء المحبة للناس التي تجعـل النـاس يطيعـون
ــب الأمـــام
قائـــدهم (مطهـــري )40 :9100 ،مـــن جهـــة اخـــرى ا ّن ُحـ َّ
للمک ِّونات غير الدينية تد ُّل على رفض العنصـرية و التعصـبات القوميـة و
الدينية.
يمکــن بنــاء المجتمــع بــالقوة و خَ لــق الــأجواء المرعبــة ،و ادارة الحكومــة
بالبندقية ،لكن الأسس تبقى هشة ،لهذا على الحـاكم ان يسـتخدم المحبـة ،و
التعامــل الــأبو ّي فــي ســبيل تحقيــق اهــداف الحكومــة و هــدايتها و توجيههــا و
ازدهارها.
 . 5التقوى وبناء الذات
ا ّن للســلطة وســاوس لــأ يــامن منهــا افاضــل النــاس ،لهــذا نحتــاج الــى
حــواجز داخليــة وخارجيــة ،حتــى لــأ يــدخل الأنســان الــی هــذا الــوادي
الخطير ،من هنـا كـان الأمـام (ع) يوصـي النـاس و المسـئولين و الولـأة
بالتحلّي بالتقوى باعتبارها عاملا مهما تساعد علی التربية و بناء الفرد و
المجتمع ،و انه اقوی ضمان لتطور المجتمع و تنميتـه ،و سـلامة حيـاة
الــدنيا والــأخرة ،ا ّن هــذه التوصــيات المتکــررة بکثــرة فــي التعــاليم فــي
الأحاديــث العامــة ،و التصــريحات السياســية و المراســيم الحكوميــة و
الأداريـــة عنـــد الأمـــام (ع) تعبـــر عـــن تلـــك الحقيقـــة كمـــا قـــال (ع):
«ا ِ
ُوصي ُك رم ِع َبا َد اللَّ ِه بِ َت رق َوى اللَّ ِه َو َطا َعتِ ِه ف َِان ََّها النَّ َجا ُة غَداً َوالر َمن َرجا ُة اُّ َبـداً»
(الرضی ،2110 ،الخطبة  ،949مقطـع  .)294 :4يوصـي الأمـام كـل
ولأة الدول الأسلامية ،ببناء الذات وضب الأهواء النفسية حتى تتحقـق
السياسة التوحيدية ،ذلك لأن المجتمع يتك ّون مـن الـأفراد و لـأ يتكـون
المجتمع بغير بناء الفرد و بناء الـذات ،فعلـى القـادة و حكـام المجتمـع
مراقبـة ســلوكهم وعملهــم و عـدم التغافــل عــن بنـاء الــذات ،فــا ّن افضــل
تربية يقوم بها القادة هي التربية السلوكية و العملية ،و ليسـ الكلاميـة
ـنفس
و اللغويــة (المصــدر نفســه :الحكمــة  .)353 :74و لــو دع ـ ِ الـ ُ
الأنسا َن الی عمل حرام ،فهی تشبه الحصان الـذي لـأ يعـرف طريقـه و
هو يقود الأنسان ،و هنا يجب السيطرة عليـه (المصـدر نفسـه :الخطبـة
ـب مطالـب الـنفس ،فانهـا تتعـود
 ،94المقطع  .)40 :3لهذا لـو لـم تُ َل َّ
شيئا فشـيئا علـى الصـبر فـي المصـائب و هـذا العمـل يمثـل الجهـاد مـع
النفس ،و التقوى ،التي لها دور كبير في تحقيق سعادة الأنسـان ،ذلـك
لأنــه كمــا قــال الرســول الــأكرم« :ا ّن الــنفس هــي الــد اعــداء الأنســان»
(فيض الكاشاني.)4 /5 :9117 ،
ا ّن الوقوع في شَ َر الأهواء النفسية والتغافل عن بناء الـذات يعنـي
دمـــار الحيـــاة ،فالسياســـة الســـليمة هـــي تلـــك السياســـية التـــي يبـــذل
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المسئولون فيهـا عنايـة فائقـة بتهـذيب الـنفس ،لهـذا ُي َعـ ُّد بنـاء الـذات و
الأبتعــاد عــن الرذائــل الأخلاقيــة احــدى اركــان السياســة الأســلامية ،اذ
تظهــر جليــا فــي السياســة العلويــة (ع) ،لهــذا يــامر اميــر المــؤمنين ،فــي
رسالته الى مالـك الأشـتر بـالتقوى اولـأ (الرضـی ،2110 ،الرسـالة ،54
المقطع  .)312 :2و يرى ا ّن افضـل عبـاد اللـه هـم الـذين اعـانهم اللـه
ـب ِع َبـا ِد اللَّـ ِه اِلَ ريـ ِه َع ربـداً اُّ َعانَـ ُه اللَّـ ُه
في الجهاد مع انفسهم« :اِ َّن ِم رن ا َُّح ِّ
َع َلى نَ رف ِس ِه» (المصدر نفسه :الخطبة  ،07المقطع .)912 :9
 .4الديمقراطية
تشـــكل نـــوع العلاقـــة بـــين الحكومـــة والشـــعب احـــدی اهـــم القضـــايا
الجوهريــة فــي كــل الحكومــات و يمكــن دراســتها مــن زاويتــين؛ الـأولى
مــدى شــعبية الحكومــة عنــد النــاس ،و الثانيــة ،كيفيــة علاقــة الحكومــة
بالناس.
فيما يتعلق بشعبية الخلافـة العلويـة (ع) و قبـول الجميـع لهـا ،فانـه
ش ّبه زيادة الناس يوم البيعة بعـرف الضـبع (المصـدر نفسـه :الخطبـة ،4
المقطــع  .)41 :92و فيمــا يتعلــق بكيفيــة تعامــل الأمــام علــي (ع) مـع
الناس ،نشاهد ذروة الديمقراطية ،لهذا من منظـار السياسـة العلويـة تُ َعـ ُّد
علاقة الحكام بالناس ،اي الحياة معهم و بينهم و معرفة مشـاكلهم عـن
كثب ،من الأسس المهمة لسلوك الحكام الأجتماعيـة ،لهـذا فهـو (ع)
يوصــي مالــك الأشــتر و يقــول« :فلــا تط ـ ّول ّن احتجابــك عــن رع ّيتــك»
(المصــدر نفســه :الرســالة  ،54المقطــع  .)394 :921و اوصــى والــي
س َسـ ِفي ٌر اِلَّــأ لِ َســانُكَ و َلــأ َح ِ
ـب اِلَّــأ
مكـةَ « :و َلــأ َي ُكـ رـن لَــكَ اِلَــى النَّــا ِ
اجـ ٌ
اج ـ ٍة َعـ رـن لِقَائِــكَ بِ َهــا» (المصــدر نفســه:
َو رج ُهــكَ و َلــأ ت رَح ُجـ َـب َّن ذَا َح َ
الرسالة  ،47المقطع .)342 :2
كان يتجنب الأمـام (ع) اي عمـل مـن شـانه ان يسـخ النـاس ،و
كان يامر الولأة بان يبنوا علاقات و طيدة مع الناس و يحلّوا مشـاكلهم،
و كــان يــرفض دائمــا خشــونة المســئولين فــي الــأجراءات الأداريــة فــي
التعامــل مــع النــاس ،لهــذا يمكــن القــول بــا ّن احــدى اكثــر الحكومــات
شعبية طوال التاريخ هي حكومة الأمام علـي (ع) .ان ّهـا حقيقـة عظيمـة
تظهر عند رجوعنا الى التاريخ و السيرة العملية و الكلامية للامام (ع).
 .7الصدق والصراحة
ا ّن السياســة التــي اتبعهــا اميــر المــؤمنين (ع) هــي سياســة مبن ّيــة علــى
الصدق و الصراحة ،انه كان يتحدث مع الناس بصدق ،و يبين مواقفـه
بوضوة و يقول :على القائد الأسلامي ان يتحدث مـع النـاس بصـراحة
(المصــدر نفســه :الخطبــة  ،910المقطــع  932 :92؛ الخطبــة ،953
المقطع  .)212 :3قال الأمام (ع) في بداية حكومتـه وفـي اول خطبـة
له« َوالل ِه َما َك َت رم ُ َو رش َمةًَ ،ولأ َك َذ رب ُ ِك رذ َب ًة» (المصدر نفسه :الخطبـة
 ،94المقطــع  .)40 :3لــأ يتحقــق فــي الفكــر السياســي العلــوي (ع)
اصلاة الأمور و تنظيم الأعمال تنظيما صحيحا الأ فـي ظـل الصـدق و
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تخصصیتان دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الأول ،خریف و شتاء (9341المتوالي)9
فصلیتان علمیتانّ -

َاة كُ ـ ِّل شَ ـ رـي ٍء» (الأمــدي)291 :9104 ،
الصــراحة ،فـــ« ِّ
الص ـ رد ُق َص ـل ُ
اينمــا ظهــر الكــذب ،ظهــرت معــه انــواع الفســاد و الجــرائم ،فـــ« َث َمـ َـر ُة
اب فِــي ا رلــأ ِخ َر ِة» (المصــدر نفســه:
الر َك ـ ِذ ِب الر َم َهانَ ـ ُة فِــي ال ـ ُّدن َريا و الر َع ـ َذ ُ
 )221و كان الأمـام (ع) دائـم التاكيـد علـى معيـار الصـدق فـي اختيـار
الولأة (الرضی ،2110 ،الرسالة  ،54المقطع .)314 :49
لـــيس مـــن العجيـــب اذا خـــاب النـــاس مـــن قـــرارات المســـئولين
وممارساتهم ،و ان يتصوروا ا ّن انحرافـا ظهـر فـي الطريـق ،او ا ّن هنـا
س علــيهم ،كــان الأمــام علــي (ع) يوصــي دائمــا ان يقــوم
ظلمــا تُمــا َر ُ
المسئولون و المدراء باصحار اعذارهم للناس (المصـدر نفسـه ،الرسـالة
 ،54المقطع  .)394 :941ا ّن الأصحار ماخوذ من الصحراء ،و يعنـي
ذلـک انّــه يجــب ان يكــون الأعتـذار و ابــراز الأدلــة كالصــحراء واضــحة
للجميع (ابن ابي الحديد ،لأتا.)10 /97 :
يتصور الكثير ا ّن المصـلحة تكمـن فـي اخفـاء الحقـائق عـن الجمـاهير،
حتى لأ يصـدر ردة فعـل غيـر متوقعـة ،بينمـا تقتضـي المصـلحة الحقيقيـة ان
تقــوم القــادة و المســئولون بكشــف الحقــائق للنــاس-الــأ فــي حالــأت فــذة
وخاصــة -و ان يــدخل النــاس الســاح َة ب ـوعي ،فــا ّن التعتــيم الأخبــاري مــن
اســلوب المســتبدين ،الــذين لــأ َيـ َـرو َن ســوى مصــالحهم ،فالقــادة الــألهيون
الشعبيون يشكل انقـاذ النـاس هـدفا حيويـاً لهـم ،و يحـاولون دائمـاً ان ينقلـوا
لهــم الحقــائق كمــا هــي ،و ان يحترمــوا النــاس و يوطّــدوا علاقــاتهم بهــم
(مكــارم شــيرازي .)533 /9 :9114 ،الأســتثناء الوحيــد الــذي كــان يؤكــد
عليــه الأمــام علــي (ع) هــو الأســرار العســكرية و الحربيــة (الرضــی،2110 ،
الرسالة  ،51المقطع .)311 :2
ا ّن الصــــدق السياســــي هــــو ان تخــــرج الأعمــــال و الشــــعارات و
الأهداف و التوجهات من صميم الأيمان ،و ذلک بغية الحصـول علـى
رضا الله ،و الأبتعاد عن اي نوع من الكذب و الأخفاء ،و ان لأ يصير
«الحـــق» ضـــح ّية الصـــراعات التـــي تـــدور حـــول الأنانيـــة و المصـــالل
الشخصية ،فا ّن امير المؤمنين کـان يحـاول دائمـا ان يكـون صـامدا فـي
اتخاذ سياساته ،لأ ّن الصراحة و الشفافية هي التي تنـتج الأصـلاحات و
تس ّبب التنمية و التطور.
 .0محورية الحقوق
ا ّن الأمام علي (ع) جعل  -في اول خطبـة بعـد تولّيـه الحكـم -التوحيـد
اساســا للحقــوق (المصــدر نفســه :الخطبــة  ،947المقطــع .)224 :2
بعبــارة اخــری ا ّن التوحيــد يشــكل اســاس احتــرام النــاس و تكــريمهم ،و
کلّمــا امــن المــرء باللــه و التــزم بحلالــه و حرامــه ُيح َتــر ُم حقوقه(دلشــاد
طهراني.)04 :2195 ،
جعل الأمام علي (ع) بعد توليه الحكم كـل الـأمور تتمحـور حـول
الحــق ،و عنــدما عارضــه الخــوارج و ارتكبــوا الأفعــال البشــعة و اثــاروا
الفوضى ،حـاول الأمـام علـي (ع) ان يعـ ّرف لهـم حقـوقهم مـن خلـال
ايضاة الحدود القانونيـة ،و يجعلهـم يلتزمـون بالقـانون ،كمـا قـال لهـم

(ع) :اعلموا ا ّن لكم عندنا ثلاثة حقوق ،و ما دمتم معنـا ،لـأ نسـلبكم
ايــاهن ،لــأ نمــنعكم مــن المســاجد ،التــي يــذكر فيهــا اســم اللــه ،و لــأ
نح ّرمكم من العوائد العامة والغنائم ما لم تلجئوا للحرب ،و لأ نقـاتلكم
مــا لــم تحاربونــا (الطبــري74 /5 :2110 ،؛ ابــن الــأثير/4 :2117 ،
445؛ النويري.)945 /21 :2197 ،
ا ّن الأمام علي (ع) كـان النمـوذج الأسـمى لأتّبـاع الحـق ،و كـان
يحــاول ان يؤســس مجتمعــا يــدور حــول الحــق ،و ان يش ـ ّکل حكومــة
ِي ا ّن الأمام عزل ابا الأسود الـدوئلي مـن اصـحابه
بمحورية القانونُ .رو َ
الطيبـــين و الـــوفيين و مـــن العلمـــاء البـــارزين ،لأنـــه رفـــع صـــوته علـــى
شـــخص(ابن ابـــي جمهـــور434 /2 :9315 ،؛ النـــوري/97 :9310 ،
 .)451كانـــ تـــدور السياســـة العلويـــة حـــول محـــور احتـــرام حقـــوق
الأنسان ،و اثار ذلک دهشة الجميـع ،كمـا يقـول جـورج جـرداق :فـي
خطة الأمام علي (ع) نعثر على امور تعتبر بلـا ريبـة اعلـى و اسـمى مـن
بنــود الأعلــان العــالمي لحقــوق الأنســان (جــرداق.)943 /4 :9114 ،
ا ّن محورية القانون في المدرسـة العلويـة (ع) تعنـي ا ّن محـور العلاقـات
الأنسانية و اساسها هو الألتزام بالقانون المتمحـور حـول التوحيـد ،و ا ّن
كل الأمور تابعة لحقوق الله.
 .1الأعتدال والوسطية
مــن الأســس الجوهريــة فــي السياســة العلويــة (ع) هـو اصــل الأعتــدال و
الوســـطية و الأبتعـــاد عـــن الـــأفراط و التفـــري فـــي اتخـــاذ القـــرارات و
الممارسات السياسية ،و يعتبر الأمـام علـي (ع) ا ّي شـكل مـن اشـكال
الــأفراط والتفــري و الــأنحراف الــى اليمــين و اليســار ضلالأً(الرضــی،
 ،2110الخطبة  ،94المقطع  .)31 :7و يعتبر اهل البيـ (ع) افضـل
معيــار للاعتــدال (المصــدر نفســه :الحكمــة  .)342 :911كمــا يعتبــر
المعتــدلين افضــل اتباعــه (العبكــري البغــدادي5 :9394 ،؛ الطبــري -
الأملي .)3 /2 :2115 ،بعد ان تولّى الأمام زمام الأمور ،وضـع لبنـات
سياسته على الأعتدال والوسطية ،و لم ي َم ِ ل في سلوكه السياسي نحو
الأفراط والتفري ابدا ،بل حاول ان يتجنّب من الأفراط و التفري  ،وان
يتخذون الأعتدال سبيلا ،كمـا امـر اصـحابه الـذين تطرفـوا فـي مواجهـة
العــدو باتخــاذ الأعتــدال(الرضــی ،2110 ،الخطبــة  ،911المقطــع :97
 .)244ذلك ا ّن احب الأعمال لديه في الساحة السياسية هو المواقـف
المعتدلة (المصـدر نفسـه :الرسـالة  ،54المقطـع  .)313 :21هكـذا و
من خلال دراسة السيرة العلوية (ع) ،يظهر ا ّن احد اهم اسس السياسة
السليمة هو اصل الأعتدال الذي تنتظم الأمور في ظلّه.
 .91الوفاء بالعهد
عتبر الوفاء بالعهد و الأبتعاد عن الخيانة ،مـن الأسـس الرئيسـية لسـلوك
ُي ُ
الحكام في المدرسة العلوية (ع) (المصدر نفسه :الرسالة  ،54المقطع
 .)394 :944فلو انتهك حرمة الأمانات و اصبل الأيفاء بالألتزامـات

تحليل اسس السياسة العلوية (ع)

ضعيفا ،سوف تضـيع الأسـس الرئيسـية التـي تضـمن بقـاء المجتمـع ،و
عرف الناس طوال تاريخ حياتهم الأجتماعية ،و من خلال التجربة ،انـه
کثر اهمية لبقـاء المجتمـع مـن الـألتزام بالتعهـدات .مـن جهـة
لأ شيء ا ُ
اخرى ا ّن الألتزام باي عهد هـو الـألتزام بعهـد اللـه ،و لـأ ينكـث العهـد
مــع اللــه الــأ الجاهــل (المصــدر نفســه :الرســالة ،54 ،المقطــع :945
 .)390يـــرى الأمـــام علـــي (ع) ا ّن الوفـــاء بالعهـــد ســـبب الأئتلـــاف
(الأمــــدي .)345 :9107 ،و ا ّن اداء الأمانــــة و الوفــــاء بالعهــــد مــــن
اوصــاف المؤمنين(المصــدر نفســه .)04 :هــذا الــأمر يبــرز نفســه فــي
الســيرة العلويــة بوضــوة ،اذ عنــدما قبــل الأمــام –رغــم ميولــه الباطنيــة-
موضــوع «التحكــيم» ،طالبــه الــبعض ان يضــربه بعــرل الحــائ  ،لكــن
رغم الضغوطات التي مورس عليه ،لم ينقض عهده مـع الـد اعـداءه و
هو معاوية (المنقري.)593 :9313 ،
فبمـا ا ّن الأنسـان كـائن اجتمـاعي و يتمتـع بالعلاقـات الأجتماعيـة،
فانّـــه يعـــيش فـــي اســـوار الألتزامـــات الأنســـانية و الأجتماعيـــة ،و كلمـــا
اصـــبح الأنســـانية والفطـــرة الألهيـــة اقـــوى فـــي كيانـــه ،كلمـــا زادت
الألتزامــات فــي كيانــه ،لــأ ّن اســاس الحيــاة الأنســانية و الســلوك الــديني
مبني على الألتزامات الدينية و الأنسانية و الأجتماعية ،و ا ّن التزلزل في
هذا الأمر يقضي على كل شيء.
 .99حكم الجدارة
ا ّن اختيار القوات الصـالحة للقيـام بالمهـام فـي السياسـة الأسـلامية ُي َعـ ُّد
امراً اساسيا ،لأ ّن غاية السياسة الأسلامية هـي سـمو الفـرد و المجتمـع،
فللحصــول علــى مثــل هــذه الغايــة يجــب اختيــار الأفضــل عنــد اختيــار
الحكــام .فــي الفكــر السياســي لــأمير المــؤمنين (ع) و ســيرته السياســية
كان الجدارة تعد المعيار الـرئيس فـي كـل المجالـأت ،و کـان يجـب
القيــام باختيــار الأفضــل فــي كــل منصــب و فقــا لأمكانيــات الفــرد حتــى
تستقيم الأمورد و تُـ َدبَّ َر الـأمور باحسـن شـکل ،بعبـارة اخـری ا ّن سـيادة
الجدارة يؤدي الى تقوية الدين و تنظيم الأمور و اصـلاة العامـة .يقـول
الأمــام علــي (ع) لمالــك الأشــتر :اختــر لــأمورك ذلــك الــوالي الــذي لــأ
يخــاف انجــاز الأعمــال الكبيــرة و لــأ تح ّيــره كثــرة الأعمــال (الرضــی،
 ،2110الرسالة  ،54المقطع  .)392 :14فلو جاء الأختيار في محله،
تصلل الأمور و الأعمـال .ا ّن الأمـام (ع) فـي عهـده الـى مالـك الأشـتر
يعلّمــه ســبيل اختيــار الأفضــل لتــولي اهــم المســؤوليات ،کتــولّي امــور
العسکر(المصــدر نفســه :الرســالة ،54 ،المقطــع  )310 :59و القضــاء
(المصــدر نفســه :الرســالة  ،54المقطــع  ،)391 :45و يعلمــه كيــف
يجعل سيادة الجدارة هی الأساس .ا ّن الأمعان الذي يبذلـه الأمـام علـي
(ع) فـي اختيـار الولــأة يـدل علــى الأهميـة الكبيـرة للسياســة فـي النظــام
الأســــلامية .فالحكومــــة و السياســــة اليتــــان بيــــد الحــــاكم الأســــلامي
يستخدمهما من خلـال الولـأة الجـديرين بالـأمر فـي سـبيل الرقـي بحيـاة
البشر ،فلو لم يتم الأهتمام بتلك القضايا ،لم تنجل الأهداف السياسـية
السامية ،بل قد تصبل معارضة للاهداف السامية.
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 .92ترسيخ الوحدة الأسلامية
يشكل ترسيخ الوحـدة الدينيـة ا حـدى الأ سـس الرئيسـية فـي سياسـة
الأ مام علي (ع) و من ا هم ا ولوياته.يقول (ع) :في الأ مة الأ سلامية
لأ ا حد ا كثر اهتمامـا منـي بتحقيـق وحـدة ا مـة محمـد ( ) و بنـاء
العلاقــات بــين النــاس (المصــدر نفســه :الرســالة  ،70المقطــع :4
 .)331كان لحفظ الوحدة في المجتمع ا همية عند الأ مام ا ذ اتخذ
الصم في مواجهة حقه المسلوب لربع قـرن مـن الـزمن ،و اختـار
الجلوس في البي ( المصدر نفسه :الخطبـة  ،4المقطـع .)20 :4
لهذا في المدرسة العلويـة (ع) تـم ا يضـاة ترسـيخ الوحـدة بصـفتها
رسالة قائد المجتمع« :و ليجمـع شـمله»( المصـدر نفسـه :الخطبـة
 ،910المقطع .)932 :92
ا ّن الأمام علي (ع) يعتبر القـران و السـنة النبويـة اهـم العوامـل التـي
تخلق الوحدة عند بروز الخلافات و ظهـور الشـبهات (المصـدر نفسـه:
الرســالة  ،54المقطــع  ،)391 :43و كــان يؤكــد قائلــا :الزمــوا الســواد
الـأعظم ،فــا ّن يـد اللــه مـع الجماعــة ،و ايـاكم و الفرقــة فـا ّن الشــاذ مــن
الناس للشيطان ،كما ا ّن الشاذة من الغنم للذئب ،الأ من دعا الى هـذا
الشــعار ،فــاقتلوه و لــو كــان تحـ عمــامتي (المصــدر نفســه :الخطبــة،
 ،927المقطع  .)971 :4فالفرقة تـدمر المجتمـع ،اذ امـر الأمـام بقتـل
من يبثون الفرقة ،حتى لو كانوا يحظون بدعمه.
 . 94تحسين الوضع الأقتصادي
مــن منظــار الأمــام علــي (ع) لــأ يتطــور المجتمــع الغــارق فــي الفقــر و
العلاقات الظالمة الأقتصادية ،فهو (ع) يری الرفاهية وسيلة لتنظيم امـور
النــاس (المصــدر نفســه :الرســالة  ،54المقطــع  .)391 :74و يــرى ا ّن
المشاكل المادية تمهد ارضية الأضـرار المعنويـة ،و ا ّن تحسـين الوضـع
الأقتصادي الى جانـب القناعـة ،يـوفر ارضـية تطـور الأنسـان ،كمـا قـال
(ع) :الفقر طرف من الكفـر (المجلسـي)92 /75 :9314 ،کمـا يـری
الأمـام (ع) تحسـين الوضـع المـادي و النمـو الأقتصـادي فـي المجتمـع
علــي هــو زيــادة الــأموال و
مــن اســس سياســته ،و يقــول :ا ّن حقكــم َّ
ايصالها لكم (الرضی ،2110 ،الخطبة  ،43المقطع .)41 :91
كــان الأمــام (ع) يقــوم بتــوفير احتياجــات النــاس ،فقــام بخطــوات
مهمة في سبيل ازالة الفقـر و تـوفير معـام النـاس ،كمـا قـال (ع) :کـل
َمــن يعــيش فــي الكوفــة يجــب ان يکــون فــي الرفاهيــة ،حتــى اضــعف
طبقات الناس لأب ّد ان يتناولوا خبر القمل و ان يمتلكوا البيوت و يشربو
امن الفرات (ابن شهر اشوب ،لأتا.)11 /2 :
هذا و بما ا ّن الأنسان مك ّون من الجانب المادي و الروحـي ،و ا ّن
توفير الأحتياجـات الماديـة يشـكل مقدمـة للتعـالي المعنـوي ،و بمـا انّـه
يجب ان تكـون الكماليـات الفرديـة و الأجتماعيـة هـدفا للسياسـة ،فـا ّن
تحسين الوضع الأقتصادي فـي المجتمـع ُي َعـ ُّد مـن الأسـس المهمـة فـي
السياسة العلوية(ع).
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فصلیتان علمیتانّ -

 .93التطور الثقافي
يتوقف تطور المجتمع على تطور ثقافته ،ا ّن احترام الحدود الأ لهيـة
و التربية الدينية و تطبيق قوانين الدين ،يُ َع ُّد من ا هم ا سباب تا سيس
الحكومة في الأ سلام ،التي تنتهي بالتطور و الأ صـلاحات التربويـة.
يعتــرف المفكــرون الغربيــون بهــذا الــأ مر و يقولــون :جعــل الأ ســلام
التربية و التعلـيم دسـتورا (ديـون بـورت .)943 :9140 ،ا ّن التطـور
الثقافي و التربوي من المهام التي على القائد الأ سلامي ا نجازها ،و
لهذا بعدما تول ّى الأ مام علي (ع) ا مـر الحكومـة ،ا علـن ا ّن نصـيحة
النـــاس و ا حيـــاء ســـنة نبـــي الأ ســـلام مـــن ا هـــم واجبـــات الحـــاكم
س َع لَ ى ا رل ِأ َم امِ ا ِلَّأ َم ا ُح ِّم َل ِم رن اُّ رم ِر َر بِّ ِه ا رل ِأ رب لَا ُغ
الأ سلامي« :ا ِن َّ ُه لَ ري َ
يح ِة وا رل ِأ رح يَـ ُاء ل ِلسُّـ نَّ ِة » ( الرضـی،
فِي الر َم رو ِع َظ ِة وال ِ ر
أج تِ َه ا ُد فِـي النَّصِـ َ
 ،2110الخطبــة  ،915المقطــع  .) 944 :91هــذا التطــور الثقــافي
للفرد و المجتمـع لـأ يتحقـق ا لـأ فـي ظـل ا رضـية العلـم و الـوعي و
توعية ا لناس في ساحة السياسةَ « :ع لَ ى ا رل ِأ َم امِ اُّ رن يُ رع لِ َم اُّ ره َل َو َل أ َي تِ ِه
ُح دُو َد ا رل ِأ رس لَامِ و ا رل ِأ ي َم ان» (الأ مدي.)439 :9107 ،
كما اعتبر الأمام علي (ع) التعليم و التوعية و التربيـة و التعلـيم مـن
ـيح ُة لَ ُكـ رم َوَ ...ت رعلِـي ُم ُك رم َك ريلَـا
حقوق الناس « َفاُّ َّمـا َح ُّق ُكـ رم َع َل َّـي فَالنَّ ِص َ
ت رَج َهلُـــوا َو َتـــار ِد ُيب ُك رم َك ري َمـــا َت رع َل ُمـــوا» (الرضـــی ،2110 ،الخطبـــة ،43
المقطع  .)41 :91لهذا فا ّن تعليم القضايا الدينيـة التـي تتوقـف سـعادة
الدارين علـى العمـل بهـا ،تُ َعـ ُّد مـن اسـس الحكومـة العلويـة (ع) و مـن
واجبات الحكـام الجوهريـة ،لهـذا يـامر الأمـام (ع) والـي مكـة :جـالس
الناس صباحا و مساء في مجلس عام و علِّمهـم القضـايا الدينيـة و علِّـ ِم
الجاهــل و حــا ِورِ العلمــاء (المصــدر نفســه :الرســالة  ،47المقطــع :9
 .)342هــذا و ُي َعـ ُّد الحفــاظ علــى التقاليــد و الســنن الحســنة الســابقة و
خاصة اتباع السنة النبوية و ائمة الأطهار (ع) من العوامل المهمـة التـي
تلعب دورا في التطور الثقـافي ،و يعتبـر الأمـام (ع) الأهتمـام بهـا واجبـا
على الحكام ،لأنها تشكل احدى اسس الأدارةَ « :و الر َو ِاج ُب َع َل ريكَ اُّ رن
َت َت َذك ََّر َما َم َضـى لِ َم رـن َتقَـ َّد َمكَ ِم رـن ُح ُكو َمـ ٍة َعا ِدلَـ ٍة ا رُّو ُسـ َّن ٍة فَا ِضـ َل ٍة ا رُّو اُّثَـ ٍر
ِيض ٍة فِي ِك َت ِ
اب اللَّـ ِه َف َت رق َتـ ِد َي بِ َمـا شَ ـا َهد َرت ِم َّمـا َع ِم رل َنـا بِـ ِه
َع رن نَبِ ِّي َنا ا رُّو َفر َ
فِ َيها» (المصدر نفسه :الرسالة  ،54المقطع .)321 :952
ا ّن التربية التي يريد الأسلام تحقيقها تاتي على نـوعين :الـأول هـي
التربية التي تقوم بها كل المجتمعات لبلورة اهـداف الحيـاة الطبيعيـة ،و
فــي هــذا المجــال تســتخدم مختلــف القــيم؛ الثــاني :التربيــة التــي لهــا
مستوى اعلى و هـي اعـداد النـاس للحيـاة الطبيعيـة ،و اعـدادهم للحيـاة
في ظروف معقولة ،و تحقيق هدف اسمى يلبي كـل احتياجـات النـاس
ماديا و معنويا (جعفري .)47 /1 :9117 ،على هذا ا ّن التربية السـامية
للناس في سبيل تحقيق الحياة المعقولة ،تُ َع ُّد من اسس السياسة العلويـة
المهمــة ،هــذا و ا ّن التطــور الثقــافي و التعلــيم و الــتعلم و النصــيحة ،و
تنفيــذ الحــدود الألهيــة ،و مجالســة العلمــاء ،و الحفــاظ علــى الســنن
الصالحة ،و بالتحديد سنة رسول الله و الأئمـة المعصـومين ،كـل تلـك
القضايا تبرز نفسها في السيرة العلوية (ع).

 .95الخضوع للنقد
في المدرسة العلوية (ع) تُ َع ُّد حرمة الأنسان و كرامتـه اساسـا للعلاقـات
و التعاملــات الحكوميــة ،فهــو(ع) منــع ولأتــه مــن انتهــاك المحرمــات و
ممارسة العنـف مـع النـاس نهيـا شـديدا ،و طالـب المسـئولين ان يـوفروا
الأرضية الملائمة للتعبيـر عـن المشـاكل و ان يسـتمعوا للنـاس ،و ذلـك
ا ّن حرية الأعتقاد المؤسسة علـى التقاليـد و خضـوع المسـئولين للنقـد،
تضــمن صــحة المجتمــع و اصــلاة امــور الحكــم (الرضـــی،2110 ،
الرســالة  ،54المقطــع  .)393 :910ا ّن الأمــام علــي (ع) كــان يرحــب
بنقد الحكومة نقدا بنّاءا و کـان يطلـب مـن المنتقـدين ان يتحـدثوا مـن
دون خـــوف و وجـــل (المصـــدر نفســـه :الخطبـــة  ،294المقطـــع :22
 .)494على هذا ففي السياسة الأسلامية ُيدلي النـاس كافـة -و لـأ فـرق
بيـــنهم و بعيـــدا عـــن منصـــبهم و مكـــانتهم فـــي المجتمـــع -انتقـــادهم و
اقتراحهم عبر السبل القانونية ،و هذا من حقهم ،و علـى المسـئولين ان
يستمعوا الى الناس و يسعوا الى مشاكلهم.
 .94تحقيق الحرية والأمن
يتبلــور الأ صــل فــي السياســة التوحيديــة بمحوريــة اللــه ،و ا ّن النــاس
يبلغون الكمال في ظل الأ حكام الأ لهية ،على هذا لأ مفهوم لسلطة
الأ نسان على الأ نسان ا و هيمنة ا لسياسيين في السياسـة التوحيديـة،
فالكل مسئولون و الناس يعـدون عبـاد اللـه و يخضـعون لـأ وامر اللـه
(المصــدر نفســه :الخطبــة  ،294المقطــع  .) 494 :23فــي هــذه
الحالة تتحقق كـل ا نـواع الحريـات ،فـالفرد حـر و المجتمـع حـر و
با مكان الفرد والمجتمع ا ن يختاروا بحرية و ا ن يبلوغوا الكمال.
علـى ســبيل المثـال :ان اصــل «الخضـوع للنقــد» و هـو مــن اســس
السياسة العلوية (ع) ،ياتي للتاكيد على حرية التعبير و المعتقد ،و كمـا
يقول الشهيد مطهري (رة) :ا ّن حرية المعتقد التـی منحهـا المسـلمون
للشعوب الأخرى بعدما تولوا الحكم و لم يكونوا يتمتعون بها من قبل،
ُت َع ُّد مـن الصـفحات الناصـعة فـي تـاريخ الأسـلام ،و يؤسـفنا القـول بـا ّن
الأديان الأخرى تحمل سجلا قاتما في هذا الصدد (مطهـري:9107 ،
 .)924كما تشير بيعة الناس مع الأمام (ع) (الرضـی ،2110 ،الرسـالة
 ،9المقطـــع 432 :4؛ الرســـالة  ،53المقطـــع  )321 :2الـــى النســـبة
الفائقة للحريات الأجتماعية عند الناس في الحكومة العلوية (ع).
من جهة اخرى ووفقا لحديث الأمام علـي (ع) فـا ّن احلـال الـأمن
ُي َع ـ ُّد مــن اهــداف اقامــة الحكومــة الأســلامية« :ف ََيــار َم َن الر َم رظلُو ُمــو َن ِمـ رـن
ِع َبا ِد َك» (المصدر نفسه ،الخطبة  ،949المقطـع  .)973 :4كمـا ُي َعـ ُّد
الس ُب ُل» (المصـدر
احلال الأمن من اهم وظائف الحكومةَ « :و تَار َم ُن بِ ِه ُّ
نفســـه ،الخطبـــة  ،31المقطـــع  .)43 :2ا ّن المنظومـــة الفكريـــة لـــأمير
المؤمنين تد ّل علی ا ّن العامل الرئيس لأحلال الـأمن هـو الأيمـان باللـه،
و ا ّن العنصـر الــرئيس لعــدم الـأمن هــو عــدم الأيمـان بــه تعــالیَ « .و َمـ رـن
اف ا ُِّمـن» (المصـدر نفسـه ،الحكمـة  .)301 :210ا ّن الأسـلام هـو
خَ َ

تحليل اسس السياسة العلوية (ع)

رمــز الــأمن ،ذلــك ا ّن مــن يــؤمن بانــه يســير علــى درب خــالق الكــون
المطلق ،و يراه سندا له ،لأ يبقى عنده ما يسبب ازعاجه وقلقه.
 .97الأشراف المستمر
في النظام السياسـي النـاجل لـأ يمكـن اغفـال الأشـراف المسـتمر علـى
المسئولين و الولـأة ،ا ّن الأشـراف الـدقيق علـى النظـام الحكـومي يتـاتّی
عن طريق عيون صادقة يخبرون الحاكم احوال الولأةَ « :و ا رب َع ِث الر ُع ُيو َن
الصد ِرق َو الر َوفَاء» (المصدر نفسـه :الرسـالة  ،54المقطـع :75
ِم رن اُّ ره ِل ِّ
.)391
ا ّن الأشــراف المســتمر علــى مجموعــة مــا يــؤدي الــى زيــادة انتــاج
الأعمــال التــي تقــوم بهــا ،و تحــول دون الحــاق الأضــرار الكبيــرة ،فــاذا
تم البرهنة على ارتكـاب الجريمـة والخيانـة بعـد مـا ارسـل المشـرفون
التقارير ،يجـب معاقبـة المجـرم (المصـدر نفسـه :الرسـالة  ،54المقطـع
 )391 :77حتــى يكــون ذلــك انــذارا للــاخرين ،و يقتلــع بهــذا جــذور
الأستغلال و الفساد الأكبر ،ا ّن تجاهل مثل هذا الأمر ياتي بفسـاد اكبـر
اداريا و اقتصاديا و يلحق اضرارا جسيمة بالمجتمع.
 .90المشورة والأبتعاد عن الأستبداد بالراي
ا ّن اصل المشورة والأبتعاد عن الأستبداد بالراي مـن اسـس نظـام السياسـة
في الحكومة العلوية (ع) ويحظی باهميـة بالغـة ،اذ قـال اللـه تعـالى للنبـي
بــان يشــاور النــاس فــي القضــايا الأجتماعيــةَ « :و شَ ــا ِو رر ُه رم فــي الــأ رمر» (ال
عمران .)951 /على هـذا مـن حقـوق النـاس علـى الـوالي هـي المشـورة:
علـي ان لـأ اقـوم بعمـل دون المشـورة معكـم مـا عـدى
اعلموا ان حقكم ِّ
حكـــم الشـــرع (الرضـــی ،2110 ،الرســـالة  ،51المقطـــع  .)311 :2ان
الأمام (ع) و بـالرغم مـن كونـه معصـوما ،كـان كـاي انسـان اخـر بحاجـة
الــى المشــورة و كــان يستشــير مستشــاريه فــي كــل الأعمــال الحكوميــة
(المصـــدر نفســـه :الخطبـــة  ،294المقطـــع  .)494 :23لكـــن يجـــب
الأستشارة مع الشخص الجدير بالأمر في الجوانـب الفكريـة و الأخلاقيـة،
لأنه اذا لم يكن المستشا ُر جديرا بالـأمر فهـو يقـود المجتمـع الـى الطريـق
الخطا ،عالما و عامدا ،و لهذا ح ّذر الأمام (ع) من المشـورة مـع البخيـل
و الجبان و الحريص (المصدر نفسه :الرسـالة  ،54المقطـع .)314 :20
ا ّن المشورة مع المحسنين والعارفين تاتي بنتـائج کثيـرة؛ منهـا التقليـل مـن
نسبة الخطا ،كما نت ّم بالمشورة الحجـ َة علـی النـاس .فضـلا عـن هـذا ا ّن
الهدف من المشورة ليس فق الأسـتفادة مـن علـم الـأخرين و ارشـادهم،
بل انهـا تحمـل مصـالل اخـرى قـد تصـبل ضـرورية لتحقيـق الأهـداف ،و
علـى الحكــام استشــارة النـاس ،لــأ ّن ذلــک تمـنحهم الشخصــية ،و تقـ ّوي
معنويــاتهم ،واحســاس التعــاون الأجتمــاعي ،و تحــدث فــيهم النشــاط و
المشاركة العامة.
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ُي َع ِّد دعم المحـرومين و المستضـعفين فـي السياسـة العلويـة امـراً مهمـاً؛
ين راس ُتضر ِعفُوا فِـي
صل(ونُرِي ُد اُّ رن نَ ُم َّن َع َلى الَّ ِذ َ
ذلك ا ّن الله اهتم بهذا الأ َ
ين) (القصص.)5 /
ا رلأ ُّ رر ِ
ل َون رَج َع َل ُه رم اُّئِ َّم ًة َون رَج َع َل ُه ُم الر َوارِثِ َ
ا ّن الحكام هم خدام الناس ،و عليهم ان ينظـروا الـى النـاس كـانهم ولـأة
النعمة لهم ،و يؤكد الأمـام (ع) علـى تفقـد حـال المحـرومين والمستضـعفين:
«اللــه اللــه فــي الأيتــام» (الرضــی ،2110 ،الرســالة  ،37المقطــع .)410 :4
«الله الله فـي الطبقـة السـفلى» (المصـدر نفسـه :الرسـالة  ،54المقطـع :919
.)393
ا ّن الأمـــام يعتبـــر الـــدفاع عـــن الضـــعفاء احـــدى اســـباب مقبوليـــة
الحكومة لـدی الناس(المصـدر نفسـه :الخطبـة  ،4المقطـع .)41 :97
هــذا و انّــه كــان يــولّي اهتمامــا بالغـاً بالبؤســاء ،كمــا امــر بعــد مشــاهدته
سائلا مسيحيا ان ُيع َطى له مالأ من بي المال (الحر العاملي:9311 ،
 )44 /95فضلا عن هذا كـان الأمـام (ع) يؤكـد علـى اهتمـام الحـاكم
بامور المحرومين في المجتمع (الرضـی ،2110 ،الرسـالة  ،54المقطـع
َاء ِمـ رـن َع ـدرلِكَ َع َل ـ ري ِهم» (المصــدر
س ُّ
الض ـ َعف ُ
َ « .) 393 :910و َلــأ َي ري ـاُّ َ
نفسه ،الرسالة  ،27المقطع  .)442 :9يصرة الأمام (ع) ا ّن الأهتمام
الخا بالمحرومين من اسـباب سـعادة المجتمـع ،فــ« :الأمـة التـي لـأ
تاخذ حـق الضـعفاء مـن الظـالمين لـأ تفلـل» (المصـدر نفسـه :الرسـالة
 ،54المقطع .)393 :991
ا ّن الأهتمــام بالضــعفاء والمحــرومين فــي حكومــة الأمــام (ع) يــاتي لتاكيــد
الأمام على كون هـذا الـأمر اصـلا فـي اسـس سياسـته ،هـذا و ا ّن الـألتزام بهـذا
الأصـــل ُي َعـــ ُّد النمـــوذج الـــأعلى للـــادارة و السياســـة التـــي ينفـــذها الحـــاكم
الأسلامي.
الخاتمة
ا ّن ما تحدثنا عنه بعنوان «اسس السياسة العلوية»(ع) هي تلك المعايير
الرئيســية فــي حكومــة الأمــام (ع) و ادارتــه ،التــي وضــع اســاس حكمــه
عليها ،و التي تشكل جوهر سياسته ،و من دونها تفقد السياسـة العلويـة
مغزاهـــا ،و تتجلـــى غايتهـــا فـــي نمـــو الكماليـــات الأنســـانية و ســـعادة
الدارين.لقــد بلــور الأمــام علــي (ع) كــل تلــك المبــادئ فــي حكومتــه
الولأئية و التوحيدية ،و لم يتغافل عنهـا لـأ فـي الكلـام و لـأ فـي العمـل
ابــدا ،و كــان ملتزمــا بهــا دائمــا ،و يمكــن ان تتــرك دراســة ســيرة الأمــام
الحكومية تاثيرها الكبير في تحديـد السياسـات الأسـتراتيجية و التنفيذيـة
للنظــام الأســلامي ،و كــذلك توجيــه افكــار العلمــاء ،لأنهــا الحكومــة
المثاليــة التــي تبقــى خالــدة طــوال التـاريخ مــن خلــال اسســها السياســية
الشاملة و القويمة.
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فصلیتان علمیتانّ -

المصادر
 القران الکريم
 ابــن ابــی الحديــد ،عــز الــدين ابــو حامــد ( .)9151شــرة نهــج
البلاغــه .تحقيــق محمــد ابــو الفضــل ابــراهيم .قــم :مكتبــة ايــة اللــه
المرعشی النجفی.
( ____________________ لأتا) .شـرة نهـج البلاغـه .تحقيـق
محمد ابو الفضل ابراهيم .قم :مكتبة اية الله المرعشی النجفی.
 ابن ابی جمهـور ،محمـد بـن زيـن الـدين ( .)9305عـوالی اللئـالی
العزيزيــة فــی الأحاديــث الدينيــة .تحقيــق مجتبــی العراقــی .قــم :دار
سيد الشهداء.
 ابــن اثيــر ،عــز الــدين علــی بــن ابــی الکــرم ( .)9435الکامــل فــی
التاريخ .بيروت :دار صادر.
 ابن شهر اشوب ،ابو جعفر محمد بن علي (لأتـا) .مناقـب ال ابـی
طالب .قم :منشورات علامه.
 الأمدی ،عبد الواحد بن محمد ( .)9137تصنيف غـرر الحکـم و
درر الکلم .قم :مكتب الدعاية الأسلامية.

 الطبری الأملی ،محمد بن ابی القاسم ( .)9434بشارة المصطفی
لشيعة المرتضی .النجف :المکتبه الحيدريه .الطبعة الثانية.
 الطبــری ،ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر ( .)9437تــاريخ الطبــری.









 البلاذری ،احمد بن يحيی بن جـابر ( .)9413انسـاب الأشـراف.
تحقيــــق محمــــد بــــاقر محمــــودی .بيــــروت :مؤسســــه الــــأعلمی
للمطبوعات.



 جرداق ،جرج ( .)9116امام علـی (ع) صـدای عـدال انسـانی.
قم :نشر خرم.



 جعفــری ،محمــد تقــی ( .)9116ترجمــه و تفســير نهــج البلاغــه.
طهران :مكتب نشر الثقافة الأسلامية .الطبعة السادسة.



 الحــر العــاملی ،محمــد بــن حســن ( .)9301وســائل الشــيعه .قــم:
مؤسسه ال البي (ع).
 دلشاد طهرانی ،مصطفی ( .)2095تفسير موضوعی نهج البلاغه.
قم :نشر معارف .الطبعة الثانية العشرة.

 ديــون پــورت ،جــان ( .)9176عــذر تقصــير بــه پيشــگاه محمــد و
قران .ترجمه غلامرضا سعيدی .قم :دار التبليغ اسلامی.
 الرضــی ،الشــريف ،محمــد بــن حســين ( .)2110نهــج البلاغــه.
ترجمه محمد دشتی .مشهد :سنبله.






تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم .بيروت :التراث .الطبعة الثانية.
الطريحــی ،فخرالــدين ( .)9115مجمــع البحــرين .تحقيــق احمــد
حسينی .طهران :مكتبة مرتضوي .الطبعة الثالثة.
العکبری البغدادی ،عبدالله محمـد بـن محمـد بـن نعمـان (الشـيخ
المفيــد) .)9394( .الأمــالی .تحقطــق حســين ولــی و علــی اکبــر
غفاری .قم :مؤتمر الشيخ المفيد.
فـــيض الکاشـــانی ،محمـــد بـــن شـــاه مرتضـــی ( .)9117المحجـــة
البيضــاء فــی تهــذيب الأحيــاء .تصــحيل علــی اکبــر غفــاری .قــم:
جامعه مدرسين.
مجــلســی ،محمــد بــاقر ( .)9304بحــار الــأنوار .بيــروت :دار
ا حياء التراث العربی .الطبعة الثانية.
مدرس وحيد ،احمد ( .)9134شرة نهج البلاغه .قم :احمد
مدرس وحيد.
مطهری ،مرتضی ( .)9137جاذبه و دافعه علی (ع) .طهران:
صدرا .الطبعة السابعة.
ـــــــــــــ ( .)9137پيرامون جمهوری اسلامی .طهران :صـدرا.
الطبعة الثانية.
مکارم شيرازی ،ناصر ( .)9116پيام امام  ،شرة تازه و جامعی
بر نهج البلاغة .طهران :دار الکتب الأسلاميه.
منقری ،نصر بـن مـزاحم ( .)9303وقعـة صـفين  .تحقيـق عبـد
السلام محمد هارون .قم :مكتبة ا يـة اللـه المرعشـی النجفـی.
الطبعة الثانية.
النوری ،حسين بن محمد تقی ( .)9303مستدر الوسائل و
مستنب المسائل .قم :مؤسسه ا ل البي (ع).
النـويری ،احمــد بـن عبــد الوهـاب ( .)9415نهايــة الـأ رب فــی
فنون الأ دب  .تحقيق محمد رفع فتل الله .القاهرة :المکتبـه
العربيه.
اليعقــوبی ،احمــد بــن ا بــي يعقــوب (لأتــا) .تــاريخ اليعقــوبی.
بيروت :دار صادر.

