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Leading research tries to use a descriptive-analytical approach, and
design a model of a combination of "freedom", "positive and negative
peace", "peaceful justice" and "just peace", the conceptual relationship
of peace in this combination in the thought and political behavior of
Imam Ali. (AS) check. The main question is whether peace overlaps
with the two concepts of justice and freedom in the thought and
political behavior of Imam Ali (AS) and based on a religious structure
or not? The results indicate that peace in the thought and political
behavior of Imam Ali (AS) is an important and parallel concept and in
line with the two concepts of justice and freedom. Peace-seeking in
the political behavior of that Imam, in parallel with the creation and
realization of the two values of justice and freedom, has been
accompanied by the consent of God and in the direction of human
charity. What is accepted by Imam Ali (as) is "just peace" and not
absolutely conciliatory justice; Because just peace promotes religious
values in a religious structure and society.
Keywords: peace, justice, freedom, political behavior, Imam Ali
(AS).
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رابطه صلح با عدالت و آزادی
در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی
تاریخ تأیید9033/7/93 :

تاریخ دریافت9911/2/82:

اعظم بهرامی
پژوهش پیشرو میکوشد تا با رویکرد توصیفی -تحلیلیی و طراحیی الگیوی ترکیبیی از
«آزادی» «صلح مثبت و منفی» «عدل مصلحانه» و «صلح عادالنه» رابطهی مفهومی صیلح
را در این ترکیب در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی

بررسی کند .پرسش اصیلی ایین

مبتنی بر یک ساختار دینی همپوشانی دارد یا نه؟ نتایج حاکی از آن هستند کیه صیلح در
اندیشه و رفتار سیاسی امام علی

یک مفهوم مهم و موازی و همسو با دو مفهوم عدالت

و آزادی است .صلحطلبی در رفتار سیاسی آن حضرت بیهمیوازات ایجیاد و احقیا دو
ارزش عدالت و آزادی پیش رفته و با قید رضایت خدا و در جهت خیرات انسانی همیرا
بود است .آنچه مورد قبول امام علی

است «صلح عادالنه» اسیت و نیه مطلقیاد عیدل

مصلحانه؛ چراکه صلح عادالنه باعث اعتالی ارزشهای دینی در یک سیاختار و جامهیهی
دینی میشود.

کلیدواژهها :صلح ،عدالت ،آزادی ،رفتار سیاسی ،امام علی

.
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است که آیا صلح با دو مفهوم عدالت و آزادی در اندیشه و رفتار سیاسی امام علیی

و
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بیش از هر زمان دیگری در دوران خالفتت ایشتان بتروز
اندیشهی سیاسی امام علی
کرد و در رفتتار سیاستی آن رتترم ن تاد یافتت .براستاا ستاختار اندیشتهی سیاستی
که برآمده از متن دین است ،هتر کتدام از مهتاهی «صتلح»« ،عتدالت» و
امام علی
«آزادی» در کنار دیگتری نتتم متییابتد .اامهته آن دوره را تز از دوران یتام ر
می تاان مصداق عینی اریای این مهاهی دانستت .رروهتی بته رتیتتت ایتن مهتاهی در
اندیشه و نِ ادِ آن در رفتار سیاسی امام ی بردند و به ایشان ملحق رردیدند؛ رروه دیگری
نیز آن را برنتابیده و تتابل ورزیدند .این رروه اخیر ،رویکرد و رفتار سیاسی امام علی را
بر انگطل ی و مخالف با صلح و آرامش تهسیر کرده و دو مههام عدالت و آزادی را وارونه
و رتی در تتابل با صلح مهنا میکردند.
مسالهی ژوهش راضر بررسی رفتار سیاسی امام علی در نحاهی فهت و ااترای
مههام صلح در کنار آزادی و عدالت است و این بررسی را از طریق واکاوی آرای برخی از
نظریه ردازان علام سیاسی و اامهه شناسی دوره ی مهاصر به انجام خااهد رساند تتا ایتن
مساله روشن شاد که مههام صلح در اندیشه و رفتار سیاستی من هتا از آن ،بتا عتدالت و
آزادی چه رابطهای دارد؟
«رفتار سیاسی» بهمهنای ان شی در عل سیاست است که بر تحلیل رفتار مشاهده ذیر
بازیگران سیاسی تاکید میکند (آقابخشی و افشتاریراد ،9970 ،ص 389 .و بابتایی ،9919 ،صت..
 .)060-069باورهای دینی و ایدئالاژیک و ساختار روانی فرد و اامهه ،از عاامتل تاییررتذار
در رفتار سیاسیاند (کات و ه کاران ،9926 ،ص .)87 .بنابراین ،اینرانه رفتارها (با هر شکلی)
مهطاف به نتایم امار رکامتی ریز و درشت اامهه هستتند (رضتاییان9929 ،؛ کری تی،9928 ،
ص .)93-83..در رفتار سیاسی امام علی نیز که یکی از مه ترین سیاستمداران تاریخ
صدر اسالم است ،نحاهی بروز اندیشتهی سیاستی ایشتان را بتر ایتهی باورهتای دینتی
میتاان مشاهده کرد؛ این ابتنا نشان میدهد که صلح در رابطهای ماازی در کنار آزادی و
عدالت قرار داشت و نه مطلتاً در متابل آنها؛ آن ه در اهت ااترای درستت دو مههتام
آزادی و عدالت.
مههام «عدالت» در اندیشهی سیاسی اسالم غال اً در مارد راک و یا سلطان و خلیهته
مطرح میشاد (بشتیریه ،9928 ،ص )993 .و نسب به دیگر مهاهی  ،اساستیتترین مههتام در
فلسههی اخالق ،سیاست و رتاق است؛ ه چنین بهدلیل رستردریاش یاندی تنگاتنتگ

 .1عدالت در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی

عدالت از مه ترین دغدغههای تاریخ فکری بشر است .در تاریخ تهکر اسالمی ،با تااه به
تاکید قرآن بر قسط و عدل ،این مههام ازو ارزشهای متدا و مه بهش ار میآیتد .در
مذهب شیهه ،عدالت را از ا لهی اصال دین دانستهاند؛ دلیل تاکید شیهه بر مههام عدالت
را عالوه بر استناد به ن .قرآن ،میتاان به اندیشه و رویکرد امتام علتی نست ت داد.
رزارشام بسیاری در قالب روایام متتااتر ،ارادیتا و ستخنان کاتتاه از ایشتان دربتارهی
تهریف ،تههی و اه یت عدالت ی ت شده است که ه گی نشاندهندهی ارزشت ندی ایتن
1. Galtung.j.
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با مهاهی و ارزشهایی از ا له آزادی -به مهنای برخارداری از ناعی قدرم تحت ر ایت
اامهه -دارد کته بترای انستان ررامتی و ارا نتد هستتند (بشتیریه ،9928 ،صت.)17-73 ..
ازسایدیگر مههام «صتلح» در تهتاریف متتتدم ،غال تا بتهمهنتای التاریری از انتگ و
خشانتهای ناشی از آن است ،ولی با تااه به تطار مهناییاش در طال تتاریخ و ع تار از
نظریام متناع متتدم و متاخر ،ت یینهای رانارانی از آن مطرح شده است .رالتانتگ 9در
یک تتسی بندی به دو بُهد کلی «صلح مث ت» ( رهیز از خشانت ساختاری ه چان عتدم
عدالت و فتر) و «صلح منهی» (عدم واتاد انتگ و خشتانت مستتتی ) اشتاره متیکنتد
( ،9111 ،Kurtzص .)299 .برای مههام «آزادی» نیز شاهد تطار مهنایی و مههامی مشابهی
هستی که برای ن انه در دیدراه آیزایا بترلین بته آن تااته شتده و آزادی را بته «آزادی
مث ت» (صارب اختیاربادن و عامل بادن شخ .یا رروه) و «آزادی منهتی» (عتدم واتاد
ماانع اع از دخالت دیگران در ع ل شتخ ).تتستی کترده استت (بترلین ،9962 ،صت..
.)833-897
بر ایه ی تهاریف مذکار ،متصاد از رفتتار سیاستی ،مههتامی دربردارنتدهی اقتدامام،
کنشها و انگیزههای من ها از ارزشهای دینی ه چان :عدالت ،آزادی و صلح در اندیشه
و رفتار سیاسی امام علی  -بهویژه در دوران خالفت ایشان -است .در ناشتار راضتر،
ض ن ت یین ناع مناس ام این مهاهی بهصارم ترکی ی ،به ررانیگاه اصلی ژوهش یهنتی
واکاوی اایگاه صلح (مث ت یا منهی) در کشتاکش و میانتهی آزادی (مث تت یتا منهتی) و
عدالت (عدل مصلحانه یا صلح عادالنه) در رفتار سیاسی امام علی می ردازی .
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مههام در اندیشه و رفتار سیاسیشان بهعناان خلیههی اامههی دینی هستتند .ایشتان در
سخنی ،رأا و اساا ای ان را عدالت (آمتدی ،9903،ج ،8ص )93.دانستته و ااترا و اریتای
ارکام و قاانین دینی را بهوسیلهی عتدالت م کتن متیداننتد (آمتدی ،9903 ،ج ،9ص.)930 .
ایشان در نس ت میان قدرم و عدالت ،اساا را عدالت میدانند و بهه یندلیل در ذیرش
امر خالفت ،بر عدالت تکیه میکنند .وقتتی ایشتان تز از بیستت و تنم ستال دوری از
عرصه ی قدرم ،با اات اع ه گانی و اصترار بزررتان و متردم در ماقهیتت انتختاب قترار
ررفتند ،با بیان این دلیل که ارر خداوند از دانش ندان هر قام عهد و ی ان نگرفته باد که
در برابر سیری ست گران و ررسنگی ست دیدران سکام نکنند ،من مهار شتتر خالفتت را
رها و از آن صرف نظر میکردم (نهمال الغه ،9971 ،خط ه .)9این ماضتعریتری ناشتی از آن
است که در دیدراه دین و بر م نای قرآن ،قدرم سیاسى در صارم ایجاد اتحاد و برادرى،
و از ه ه مه تر برای اارا و ارتاق عدالت و تامین استتالل و امنیت اانی و متالی متردم
تاسط راک  ،تهریف شده است .برای ن انه آیهی «لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالبَیِّنااِ ََ اَْْ َلْناا
مَعَهُمُ الْکتابَ ََالْمی انَ لیَقُومَ النّاسُ بِالقسْط» (ردید )83 ،به این مطلب اشاره دارد.
در بخشی از نامهی امام علی به سرشان امام رسن نیز میتاان این ماضاع
را در یک بیان کلیتر مشاهده کرد .ایشان چگانگی اهداف و نحاهی رسیدن به آنهتا را
به سرشان متذکر میشاند و در تاکید بر اصال و ارزشهای دینتی  -از ا لته عتدالت و
آزادی -میفرمایند:
به یتین بدان که تا به آرزوهایت نخااهی رسید و تا زمان مرگ بیشتر زندری نخااهی کرد،
ز در بهدست آوردن دنیا آرام باش؛ نهز خاد را از هر رانه لیدی باز بدار؛ هرچند تا را به
آرزوها و اهدافت برساند .زیرا ن یتاانی به اندازهی آبرویی که از دست میدهی ،بهتایی بته
دستتت آوری ...بنتتدهی دیگتتری م تتاش کتته ختتدا تتتا را آزاد آفریتتد( .نهتتمال الغتته،9971 ،
ص)983 .
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درواقع ،تاصیه و درخااست امام علی مهطاف به «طریق» و «وسیله» بادن کلیت
دنیا و بهرهبرداری درست از آن برای اهداف درست است ،نه هدف دانستنِ دنیتا بتا ت تام
متهلتاتش ،از ا له قدرم .لذا قدرم سیاسی و بروز آن در رفتار سیاسی صترفاً «ابتزار»ی
است در اهت اریای ارزشهای دینی ،ه چان عدالت .محاریترین وظتایف رکامتت از
نظر ایشان  -با استناد به نهم ال الغه -ع ارتند از :بر ایی عدالت ،دینمداری ،ایجاد وردم
و یکپارچگی میان امت اسالم ،تامین امنیت ع امی ،تامین مهیشت ع امی و . ...در ه ین
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راستا امام در خط هی  999میفرمایند« :خدایا تا میدانی آنچه از ما رفت ،نه بهختاطر رغ تت
در قدرم باد و نه از دنیای ناچیز زیادم خااستن؛ بلکه میخااستی نشانههای دین را به اتایی
که باد ،بنشانی »( .ه ان ،ص )992 .بازخارد اینرانه دیدراه را در چارچاب و کلیت رفتار سیاسی
امام بهعناان یک بازیگر سیاسی مه در اایگاه خلیهه ،میتاان بهوضاح مشاهده کرد.
در عرصهی قدرم ،عدالت باد و منش ایشان در سیاست بر ایهی
خط قرمز امام
دین تکیه داشت (رنهی ااراهلل9113 ،م ،ص .)988 .ایشان در این مسیر ادیت خاصی داشتند،
بهطاریکه وقتی از بازررداندن مهر زنان و بهای کنیزان به بیتال ال بتهعنتاان یکتی از
شرایط ذیرش خالفت در راستای اارای عدالت سخن میرهتند ،این شرایط از ه ان ابتدا
با خطاط قرمز برخی ط تام و اشخاص تتابل داشت و منجر به انگ و خشتانت رردیتد.
تهریف و ت یینی که امام از عدالت داشتند ،برای اذهان اامههی زمان ایشان بتا تااته بته
فترم زمانی که از دورهی یام ر واقع شده باد ،سخت مین اد؛ بهطاریکه ابنع تاا در
این ماضاع را مارد اشاره قترار داده و رهتته استت کته متردم
نامهاش به امام رسن
بهخاطر عدالت درم او را ترک کردند (ابن ابی الحدید9971 ،ق ،ج ،96ص.)89 .
عدالت را به لحاظ درونی برای خادشان یاده کرده بادند و آن را یک تکلیف
امام
و وظیهه و ناماا الهی میدانستند (مطهری ،9976 ،ص)989 .؛ لذا این ستخن رتترم کته
فرمادند« :مگر یراهن عافیت را با عدل خاد به اندام ش ا نپاشاندم» ،بازتابدهندهی نگاه
و اندیشهی خاص ایشان نس ت به این مههام بهلحاظ باطنی و ظاهری است .بدینمنظتار
بهترین و مح ابترین بندران نزد خدا را کسانی میدانستند کته خادشتان را بته عتدالت
واداشتهاند ،و آغاز آن ،بیرونراندن هاای نهز از دل و شتناختن رتق استت (نهتمال الغته،
 ،9971خط ه .)26
یکی از مالک های مه ایشان بر م نای عدالت در انتخاب کاررزاران ،شایستگی آنها
باد .آن رترم در تاصیه و هشدار این م نا به کاررزاران خاد ،تاکید داشتند؛ این تاکید را
میتاان در نامه به مالک اشتر مشاهده کرد:
مالک! تا از رسترش عدالت میان مردم خشناد خااهی شد و به افتزایش قتام آنتان تکیته
خااهی کرد؛ بدانچه در نزدشان اندوختی و به آنان بخشیدی و با رستترش عتدالت در بتین
مردم و مهربانی با رعیت به آنان اط ینان خااهی داشت .آنراه ارر در آینده ،کاری یش آید
و به عهده شان بگذاری با شادمانی خااهند ذیرفت؛ زیرا ع ران و آبادی ،قدرم تح ل مردم
را زیاد می کند ...بهترین روشنایی چش زمامداران ،اارا و استتراریافتن عتدالت در شتهرها و
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در نامه دیگر به زیادبن ابیه میفرمایند« :کار به عدالت کن و از ست و بیداد بپرهیتز»
(نهمال الغه ،9971 ،رک ت  ،076ص .)037
با وااد سختریریهای بهاا و درست ،امام در امر عدالت و در رفتار سیاسیشان
راهی مصلحتاندیشیهایی نیز در این زمینه اع ال میکردند؛ از ا له در مااردی ه چان
قتتراردادن ستته دو هتتزار درهتت بتترای قاریتتان قتترآن (یتهتتی ،9970 ،ص .)01 .ایتتن
مصلحتاندیشیها به ته یری «عدل مصلحانه» را در بستتر و چتارچاب عتدالت در رفتتار
سیاسی امام نشان میدهد؛ یهنی عدلی که نه برای منافع شخصی و یا امتیازدهی به طیهی
خاص و خارج از چارچاب دینی ،بلکه مصلحتی است که میتاانتد برداشتتهتای اشتت اه
مخالهان عتدالتطل تی امتام م نتی بتر تصتلب و ستختگیریهتای نامتهتارف را نیتز
تصحیح کند.
امام علی بترونرفتتِ اامهتهی استالمی از بحتران را در اریتا و ااترای عتدالت
میدانستند و مهتتد بادند که در غیر این صارم ،ارر بیعدالتی راک شاد ،راه برای ورود
نادانان و نااهالن به عرصهی قدرم باز شده و متتابالً شایستگان ،منزوی رشته و رکامت
راک  ،رکامتی شرّ محساب میرردد و به بزررداشت افراد فاسق منتهی میشاد (فریدونی،
در ه ان بح ارهی اصرار مردم برای ذیرش خالفت ،یشتا یش
 ،9920ص .)02 .امام
ارت ال بروز این مخالهتها را راشزد کرده بادند ،اما شار و هیجتان آن اات تاع ،متانع از
فه دقیق سخنان امام شد؛ ازاینرو وقتی روی کار آمدند ،به ه هی آنچهکه رهته بادنتد
و باور داشتند ،در اندیشه و رفتار سیاسیشان ع ل کترده و آن را بتر ط تتام و بتازیگران
سیاسی مختلف  -ماافق و مخالف -اع تال کردنتد؛ رویکتردی کته در نتیجتهی ااترای
رسترده ی عدالت ،باید به برقراری صلح و آرامش منتهی میشد و نه خشانت و انگ؛ اما
زمزمههای مخالهان سیاستهای اصالری و تهکر عدالتطل ی ایشان ،از اانب طیفهتای
نتاکثین و قاستطین و متارقین
مختلف و صارب امتیاز در اامهه ،یتا بته ته یتر امتام
(نهمال الغه ،خط ه ،)9باعا ساقدادن رفتار سیاسی آن رترم بهسای تتابل و انگ داخلی
شد و بهت ع آن ،خشانت رخ داد و این برخالف انتظار امام باد.
 .2آزادی در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی
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«آزادی» از مهاهی بز قابل تامل و ردامنه در طال تاریخ تهکر بشر باده است .به نس ت
یشرفت و تحال فکری ،این واژه نیز تطار مهنتایی رستتردهای یتدا کترده و در مکاتتب
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مختلف فلسهی و سیاسی ،مهانی و تهاریف بسیاری برای آن مطرح شتده استت .بتهدلیتل
ه ین رستردری مهنایی است که تهریف آزادی بتا دیگتر مهتاهی و ارزشهتا ،هت چتان
برابری و عدالت ه پاشانی دارد .یکی از مهانی مه برابربتادن ،برابتری در آزادی استت؛
چنانکه عدالت نیز با نابرابری و محدودیتهای نامهتال و نامااه قابل ا ع نیست .ال تته
در ع ل ،ا ع هر مج اعهای از آرمانهای بشری دشاار است؛ با این رال به نظر میرسد
که رلتهی اصلی و واستط میتان عتدالت و آزادی اندیشته ،برابتری استت (بشتیریه،9928 ،
ص.)997 .
تهریهی از آزادی که به الگای ترکی ی ژوهش راضر و در ایتاح و ت یین نس ت بتین
مهاهی عدالت و صلح نزدیکتر و ه ساتر است را میتاان در دیدراه آیزایا بترلین سترا
ررفت .وی در میان تهاریف مختلف آزادی ،دو تهریف «مث ت» و «منهی» را از هت دیگتر
ت یز داده است .بترلین در مهنتای منهتی از آزادی ،عتدم واتاد ماانتع  -اعت از دخالتت
دیگران -را در ع ل شخ .مدنظر قرار داده؛ و در آزادی بته مهنتای مث تت ،بته صتارب
اختیار بادن عامل و شخ .تاکید میکند .بدینترتیب در آزادی مث ت ،فرد یا رروهی آزاد
محساب میشاند که «عامل» باشند (برلین ،9962 ،صت .)833-897 ..وی قائتل استت کته
آزادی مث ت غال اً در نظامهای است دادی مشهاد باده ،و آزادی منهی در نظامهای سیاسی
لی رال و آزادیخااه .با تااه به این تهریف ،ت یین آزادی در رفتار سیاستی امتام علتی
به عناان راک نظام سیاسی ،در نس ت با فه و اارای عدالت و صلح قابتل تامتل استت.
رسشی که در این میان وااد دارد ،این است که آیا ا ع بین دو واته مث تت و منهتی از
م کن است؛ یا در صتارم واتاد آزادی مث تت در رفتتار
آزادی در رفتار سیاسی امام
سیاسی ایشان ،این مسیر لزوماً به است داد میانجامد؟
مههام آزادی نیز در اندیشهی اسالمی ه انند دیگر مهاهی  ،م تنی بر ارزشهای دینی
و من ها از قرآن کری است .برایناساا ،آزادی ،وسیله استت ،نته هتدف .آزادی از نگتاه
اسالم یهنی رهاشدن از بردری و اطاعت غیرخدا (اتاادی آملتی ،9973 ،ص .)921 .در ارت تاط
آزادی با دیگر ارزشهای اصالی ه چان عدالت ،آزادی بهعناان یک ابزار باید با عدالت و
در یک چارچاب مشخ .محدود شاد؛ متتابالً ،عدالت نیز در راستتای ایجتاد آزادی بایتد
بهنحا مااّه و مشخصی در ساختار دینی برای ه هی افراد اامههی دینی تهریتف رتردد.
تنیدری این دو مههام در ساختار دینی به این شکل است که بتیعتدالتی در برختارداری
اقتصادی ،سیاسی و اات اعی بازتاب استهادهی نادرست برخی از افراد از آزادی استت؛ لتذا
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ش ستری ،9973 ،ص .)33-89 ..درواقع ،یکی از م انی بنیادی مهت استالمی کته بتا آزادی
ارت اط وییتی دارد ،ذیرش وااد غایام و خیرام مشترک برای آدمیان است (واعظی،9919 ،
ص.)97 .
مههام آزادی نیز ه اننتد مههتام عتدالت ،بتا
در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی
تااه به ساختار دین تهریف و ت یین میشاد .به ه ین دلیل در کنار آزادی ،مههام آزادری
نیز مارد تااه قرار میریرد .آن رترم در تاصیف ع ادم آزادران میفرماید :این بندران،
خدا را نه به شاق بهشت و نه از ترا اهن  ،بلکه برای سپاسگزاری ع ادم میکنند .امام
میفرمایند :بنده ی دیگری م اش که خدا تا را آزاد
در تاصیه به امام رسن
علی
آفریده است .این ع ارمها نشان می دهند که در این دیدراه ،آزادری بتا ستلاک فتردی و
استهالی انسانی ه راه شده و مهنا مییابد .این دیدراه در ع لکرد امام نیز قایاً دیتده
آزادی یک ع ل وادانی محض بتاده
میشد .به ته یر ارج ارداق در اندیشهی علی
و از ارکان خصاصی زندری است که خاد راه و روش و مهانی را ترسی میکند و ن یتاان
او را بر این مج ار ساخت؛ زیرا این یک چیز اکتسابی خارای نیست ،بلکته ناشتی از ذام
است (ارداق ،9926 ،ص.)883 .
اما در مهنای سیاسیِ مههام آزادی متیتتاان واتاهی از «آزادی منهتی» را در رفتتار
سیاسی آن رترم دریافت کرد؛ رتتی برختی از بازخاردهتای رفتتار سیاستی ایشتان در
چارچاب دینی و سیاسی زمانه ی خاد بسیار خاص و قابل تامل و نادر بتاده استت .بترای
مثال ،رزارشام مختلهی در تایید آزادی بیان و رق انتخاب سیاسی خلیهته و رکامتت یتا
متابل آن نتل شده است؛ از ا له در آزادی یاستن سهل بن رنیتف بته ه تراه تهتدادی
دیگر به سپاه مهاویه (نهمال الغه ،9971 ،نامه  )73یا مُخیّرشدن مردی به اس کلیب ارمی در
نظرخااهی از ق لیهاش ،زمانیکه ش ههی تتابل دو مسل ان در آستانهی انگ ا ل تاسط
برای او رل شد (نهمال الغه ،9971 ،خط ه  .)973ه چنین رق آزادی بیتان و رهت
امام
رتاق ختاارج از بیتتال تال ق تل از دستت بته ش شتیر شتدن آنهتا ،از بتینظیرتترین
واتتاه دماکراستتی در دورهی آن رتتترم بتتاده استتت (مطهتتری ،9977 ،صتت.)999-993 ..
هنگام مهرفی فرمانداران و امیران به آنها تاصیه میکردند که در صتارم
امام علی
رضایت و ذیرش آزادانهی مردم به ادارهی امار آنها بپرداز و ارر با تا ماافتتت نکردنتد،
آنها را رها کرده و برررد (میرار دی ،9920 ،ص.)939 .
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از دیدراه امام علی ازآنااییکه انسان آزاد آفریده شتده و بنیتان بحتا آزادی در
اندیشه و سیره ی ایشان رهایی انسان از ضهف ،زبتانی و بردرتی و در نتیجته آزادستاختن
شخصیت انسان و رورش روح آزادری  -ه در ان ته هتای فتردی و رفتارهتا و هت در
ان ههای اات اعی و سیاسی -است ،ز آزادی و آزادری یک رق مسل است و بایتد در
ابتدا تاسط خاد فرد در آزادری و سپز تاسط دیگران و بهویژه رکامت در آزادی سیاسی،
رعایت و مااظ ت شاد .از نظر امام ،زمامداران باید رتاق مردم را رعایتت کننتد؛ یکتی از
مه ترین این رتاق ،مداراکردن با مردم و رهیز از ظل و ست و خشتانت بتر آنهاستت
(فریدونی ،9920 ،ص.)63 .
در ایناا میتاان بُهد «آزادی مث ت» را در رفتار سیاسی امام م تنی بر ره و رراست
از رق آزادی در چارچاب دینی ،ال ته با رویکتردی مستال تآمیتز و مداراررایانته و بتدون
است دادورزی ،دریافت کرد؛ «آزادی منهی» نیز در بستر سیاسی و رق انتخابهای مردم در
ماااه با رکامت قابل مشاهده است .ازاینرو میتاان رهتت کته آزادی مث تت ،مطلتتاً و
ه یشه منجر به است دادورزی ن یشاد؛ چه بسا اندیشه و رفتار سیاسی امام در اارای این
ناع آزادی ،بهعناان یک مصداق ،تامل و تلنگری باشد بر نظریهی برلین در فهت «آزادی
مث ت».
ارتاق رتاق مردم باد .ارر زمامداری در این رابطته
از دغدغههای مه امام علی
کاتاهی یا خیانت میکرد ،چان این ع ل او نشاندهندهی نادیدهررفتن رتاق مردم و زیر
ساال بردن مههام عدالت باد ،بهه یندلیتل بتا رویکتردی قاطهانته و بتا اع تال «آزادی
مث ت» ،در اهت تحتق عدالت ع ل میکردند ،نه بهمثابه ساءاستهاده از آزادی مث تت در
اهت تحتق اهداف شخصی خاد یا شخصی دیگر .تنیدری این مهاهی در اندیشه و رفتار
سیاسی امام در چنین شااهدی بسیار روشن است.
نکته ی قابل تامل دیگری که در رابطه با آزادی سیاستی منهتی در رفتتار سیاستی آن
رترم متی تتاان مشتاهده کترد ،ارت تاط و ه پاشتانی آزادی بتا مههتام عتدالت استت.
امام علی در سخنی میفرمایند:
با من آن رانه که با سرکشان سخن رایند ،سخن مگایید ...و شنیدن رق را بر من ستنگین
مپندارید و نخااه مرا بزرگ انگارید ،چه آنکز که شنیدن رق بر او رران افتتد و ن تادن
عدال ت بر وی دشاار باد ،کار به رق و عدالت کردن بر او دشاارتر است .ز ،از رهتن رتق
یا رایزدن در عدالت باز نایستد (نهمال الغه ،9971 ،خط ه  ،896ص.)867 .
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اا دارد که در این اا به برآیند نظر مشهار کارل ا ر 9اشاره کنی  .وی قائل است کته
اررچه هیچچیز زی اتر از تساوی و عدالت در یک اامهه نیست ،اما زمانیکه ما آزادی را از
دست بدهی  ،دیگر تحتق تساوی امکان ذیر نیست .ارر من نارزیر شام که میان این دو،
یکی را انتخاب کن  ،به طریق اولی آزادی را انتخاب میکن  .زیرا ارر آزادی نداشته باشی ،
تحتق تساوی و عدالت م کن نیستت ( تا ر9976 ،التف ،ج ،9صت 996-987 ..تا ر9976 ،ب،
ص .)99-93 ..با تااه به این نظر در دوران مهاصتر و مطلتتا اتدافر کتردن عتدالت و
آزادی ،سخن امام را در قرنها ق ل میتاان بسیار یشرو و الاتر از زمانتهی ختاد دیتد؛
چان تتدم و تاخر این دو واژه را بهسختی میتاان فه کرد و بهناعی ا ع هر دو مههام
را در این سخن میتاان دید؛ یهنی ه تازیع عادالنهی عدالت در اهت خیرام انستانی و
ه برخارداری از رق آزادی برای اعترا به بیعدالتی.
در تاصیه و هشدار به کاررزارانش ،تاکیتد بتر عتدم اا تار و استت دادورزی و
امام
در
رعایت رق آزادی مردم را در امار مختلف مد نظتر داشتتند .از ا لته امتام علتی
نامهای به اشها بن قیز میفرمایند:
م ادا تصار کنی رکامتی که به تا سپرده شده است ،شکار و طه های است کته بته چنتگ
آورده ای؛ بلکه آن امانتی است که بر رردنت نهاده شده است و مافاق خادم از تتا ،رعایتت
نگه انی و ره رتاق مردم را میطل د .مااظب باش که بته استت داد و دلختااه ختایش در
میان مردم رفتار نکنی (نهتمال الغته ،9971 ،نامته  ،3ص819 .؛ ابتن اعتث کتافی،9978 ،
ص 036 .و ابن قتی ه9113،م ،ج ،9ص.)19 .

آن چه که از این ناع اندیشه و بروز آن در رفتار سیاسی در یک ساختار دینی برداشتت
میشاد ،تکیه بر آزادی مث ت در راستای اارای رق و عدالت است .وقتی این رویکرد وارد
رفتار سیاسی شاد ،ناخااسته در ماااهه با مخالهان به رفتاری خشانتآمیز منتهتی خااهتد
رردید .انگهای متاالی دورهی خالفت امام ،من ها از ه ین امر  -یهنی برنتابیدن نتاع
تهکر و رفتار سیاسی امام از اانب برخی رروههای ذینهع در اامهه و ساختار دینی -بتاده
در تاکید بر این ماضاع میفرمایند:
است (نهمال الغه ،9976 ،خط ه  .)9امام علی
ای مردم! این امر(رکامتت) امتر شت ا استت .هتیچکتز اتز آنکته شت ا او را امیتر ختاد
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1. Karl popper.

میکنید رق رکامت بر ش ا را ندارد .ما دیروز هنگامی از ش ا ادا شدی که متن ،تذیرش
والیت ش ا را ناخاشایند داشت ؛ ولی ش ا نپذیرفتید و از به اینکته متن تشتکیل رکامتت
ده  ،رضایت ندادید .آراه باشید که من کسی از کلیددار ش ا نیست و ن یتاان رتی یتک
دره به ناروا از بیتال ال بگیرم (ابن اییر ،9979ج ،8ص)989 .

رسال خدا

مرا به عهدی متههد کرد و فرماد :یا علی! تا ه انند که ه هستی کته متردم

باید نزد تا آیند و نه تا نزد آنها .ارر مردم به درستی و بدون نزاع ره ری تا را ذیرفتند ،در
امر رکامت اقدام کن و ارر دربارهی تا دچار اختالف شدند ،آنان را به خااست ختاد وارتذار
(ابن اییر ،9996 ،ج ،0ص.)99 .

مصداق و بروز این تاصیه را در رفتار سیاسی امام
 39دید که میفرمایند:

میتاان در این ا له از نامهی

ز از یاد خدا و درود ،من از اایگاه خاد از مدینه بیرون آمدم .یا ست کارم یا ستت دیده؛ یتا
سرکشی کردم یا از فرمان سرباز زدند .ه انا من خدا را به یاد کسی می آورم که این نامه به
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این دیدراه در دورهی خالفت امام علی بیش از هر دورهی دیگری تاسط ایشان و
در ماقهیتهای مختلف بیان و ت یین شد؛ بارزترین آنها رهتگای امام با ابن ع تاا
است .زمانیکه رترم در مسیر بصره برای ساماندادن به قائلهی ناکثین و ا تل تاقتف
کرده بادند ،دررالیکه کهش ارهی خاد را وصله میزدند به ابن ع اا رهتند :ارزش این
کهش بیارزش از نگاه تا ،برای متن بستی بتیشتتر و دوستتداشتتنیتتر از رکامتت و
قدرمداشتن من بر ش است ،مگر آنکه بتاان بهوسیلهی این رکامت و قتدرم ،رتتی را
زنده کن و باطلی را ناباد ن ای (نهمال الغه ،9976 ،خط ه  .)930ه چنانکه در تتدم و تتاخر
قدرم و عدالت ،ررانیگاه امام برای ذیرش قدرم و رکامت« ،عتدالت» بتاد ،بته ه تین
نس ت رکامت را طریق اارا و ره عدالت دانسته و عتدالت را در عتین تتت ین آزادی،
عامل ره و بتای آن میش ردند .ایشان در این رابطه میفرمایند:

دست او رسد تا به سای من کاچ کند .ارر مرا نیکاکار یافت ،یاری کند و ارر رناهکار بادم،
مرا به رق بازررداند (نهمال الغه ،9971 ،نامه ،39ص)962 .

بین اصالح مردم و آبادانی بالد ارت اط محک ی است؛ زیرا بدون اصالح ع اد ،آبتادانی
بالد م کن ن یرردد و بدون آبادانی کشار مردم اصالح نپذیرند .این دو در یتک دایترهی
بسته قرار دارند .اامههی بی ار تاانایی تالید (آبادانی) ندارد .اامههی سال که بر مشکالم
غل ه میکند و ماانع را از سر راه بر میدارد ،اامههای است که میتااند خاراک و اشاک
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و نیازهای خاد را از دل زمین بیرون کشد (رتائری ،9926 ،ص .)61 .بنابراین بهشرط ذیرش
و مت الیت مردمی ،امام بهعناان خلیهه و ال ته در ساختار دین بهعناان شارع متیتاانستت
وظایف و رتاق خاد را در متابل آن ها ادا کند؛ یهنی ه اصالح نهاا میتااند بتا آزادی
مث ت و با قید عدم خشتانت در رفتتار سیاستی هلتا بزنتد و هت اصتالح سترزمینهتا و
آبادانیشان با آزادی منهی.
 .3عدالت و آزادی و ارتباط آن با صلح در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی
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صلح و آرامش در وسیعترین مهنای کل ه ،ناعی خایشتنداری است ،در هنتهی وستیهی
که «خاد» رنگ باخته و تااه و عالقهی انسان به س ت ه اهنگیهایی بسیار وسیعتر از
شخصیت فرد انتتال یافته است (وایتهد ،9979 ،ج ،8ص .)769 .صلح ازو مهاهی ی است کته
ط یهت بشر غال اً آن را در تتابل با عدم انگ و خشانت خااستار باده و هستت؛ ال تته تتا
زمانیکه با خااستههایش تتابل یدا نکند .رال این خااستهها م کن است منافع شخصتی
باشند یا ع امی؛ م تنی بر باورهای دینی در یک ساختار دین باشند یا مصلحت اات اعی.
ازاین رو مههام صلح ،م تنی بر نظریام مختلف و مصتادیق رانتاران آن در ستیر تتاریخ،
مههامی بز تطاریافته و رسترده است .در این تطاریافتگی و تهریف مههام صلح ،رویکرد
متاخر رالتانگ 9است که صلح را به دو شکل مث ت و منهی مطرح کرده است .وی «صلح
مث ت» را الگایی از ه کاری و وفاق میان رروههای بزرگ انسانی متیدانتد ،در راستتای
ارترام به رتاق بشر و عدالت و رهیز از خشانت ساختاری ه چان بیعدالتی ،فتتر و ...و
«صلح منهی» را عدم وااد خشانت سازمانیافته میان رروهها و نژادهای قتامی در یتک
ملت ،در انگ ( ،9162 ،Galtungص .)207 .ازاین رو این تهریف از صلح ،با مههام آزادی در
دو واه مث ت و منهی ،برای ت یین بهتر ماضاع ژوهش راضر ه سایی دارد.
با تااه به تهریف و ت یین دو مههام «عدالت» و «آزادی» در اندیشه و رفتتار سیاستی
امام علی  ،اکنان به مداقه و بررسی اایگاه «صلح» در نس ت بتا دو مههتام یادشتده
می ردازی  .ایشان در بخشی از نامهی  39کل ه «صلح» را اینرانه بهکار بتردهانتد« :و از
صلحی که دش ن تا را بدان خااند و رضای خدا در آن باد ،روی متاب که آشتی ،سربازان
تا را آسایش رساند و از اندوههایت برهاند و شهرهایت ای ن ماند»(نهمال الغته ،9971 ،نامته
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1. Galtung.

انگ بر م نتای ضترورم و اصترار طترف متابتل ،دفتاع شترافت ندانه از عتدالتی بتاد کته
می خااستند آن را به ظل و ست م دل سازند؛ و شتی انی از عزم و ارتترام در شترف زوال
انسان باد و هااداری از آزادیای باد که قصد داشتند به بردری تغییرش دهنتد .ایتن انتگ
دفاع از ضرورمهای اات اعی و خااستهای انسانی باد که سکام و خاماشی در متابل آن
از کهر و نابادی و ستاط چیز دیگری ن اد (قزوینی ،9979 ،ص.)871 .

در اسخ به مغیره بن شه ه که ایشان را به رواداری نس ت به مهاویه و ابتتای
امام
او بر شام فرا خااند ،فرمادند:
ای مغیره! این نصایح سخت نیکا رهتی و من نیک میدان که مرا اانب از مهاویه متیبایتد
داشت .اما فرمان باریتهالی که به یام ر نازل شده« :و ما کنت متخذ ال تلین عتدا» 9مترا
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در خط ههای متهتددی انتگ و ختانریزیهتای ق یلتهای دوران
 ،39ص .)969 .علی
تاریک ااهلیت را به عرب یادآوری کرده و نس ت به تکرار آن هشدار میدادنتد .در نگتاه
ایشان چپاول ،غارم و ش یخان انگهای ااهلیت در زمرهی کارهای زشت و ضد انسانی
است (ارداق ،9926 ،ص .)807 .اظهار صلح از طرف دش ن ،هرراه فروتنی کند و بهواقتع در
متام صلح درآید ،ذیرفته و غنی ت است ،زیرا رهتهاند هرراه از دو ادشاه یا دو خص یکی
فروتنی کند و در متام صلح درآید و آن دیگری استک ار کند و بر عناد و خصامت اصرار و
از صلح امتناع ن اید ،غیرم الهی ال ته او را مغلاب و منکاب ررداند و آنکه طالب صلح و
فروتنی است ،او را عزیز و غالب سازد (قزوینی ،9979 ،ص .)831 .بنابراین و از این لحتاظ در
میان انگ و صلح ،اصل برای ایشان صلح و آرامش است؛ اما قیدی که ایتن صتلح دارد،
رضایت و خشنادی خداوند بهعناان شارع متدا ساختار و اامههی دینی است .این ه ان
ررانیگاهی است که خاد را در اندیشه و رفتار سیاسی امام نشان میدهد .به بیان ارج
ارداق « ز ارر صلح ه ان رق باشد ،در آن صارم آنکز کته بتر رتق تجتاوز کنتد،
ای ان خاد را از دست میدهد» (قزوینی ،9979 ،ص .)837 .وی در تاایه و ت یتین ضترورم
در راستای ایجاد صلح و عدالت مینایسد:
انگ از نگاه امام علی

از رعایت اانب مهاویه منع می کند؛ و نیتز رتال ظلت و استراف مهاویته را مهلتام کتردهام،
ن یخااه او را بر مسل انان امر کن و بر هیچ والیت ع ل ده (ابن اعتث کتافی،9978 ،
ص 039 ..و .)006

 .9هیچگاه ر راه کنندران را دستیار خاد قرار نده.
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ه چنین در ه ین مارد میفرمایند :من این ماضاع را به دقت بررسی کردم تا اینکه
دیدم راهی از ن رد با کهر باقی ن انده است .در دینداری خایش ت لق و سازش ن یکن
و در این رکامت به شخ .فرومایه نه چیزی میده و نه با او کنار میآی  .در این بیان،
سرسختی امام اای خاد را به سازش میدهد (کتانی ،9930 ،ص .)901 .این ناع صلحطل تی
امام علی  ،ماازی و ه سا با ایجاد و ارتاق دو ارزش و مههام «عتدالت» و «آزادی»
در رفتار سیاسی ایشان است ،بدینرانه صلحی که با قید رضایت خدا و در اهت خیترام
انسانی و نیز صلح عادالنه و نه مطلتا عدل مصلحانه باشد تتا باعتا اعتتالی ارزشهتای
دینی در یک ساختار و اامهه دینی شاد ،مارد ق ال و تایید امام استت .بتهبیتاندیگتر ،در
اندیشه و رفتار سیاسی امام  ،قرائت صلح از مجرای عدالت میرذرد.
این قرائت نشان میدهد که انگ نه بهخاطر سلطهاایی یا انتتامریری ،بلکه به اهت
استترار عدل و برانداختن انحراف و آزادی مستتههین و دره کابیدن شارشیان و اصتالح
رفتار آنان مطرح میرردد؛ چنانکه اندیشهی امام در انتگ و آشتتی بتر محتار سترکاب
استث اررران امت و اکسازی اامهه ی اسالمی از فستاد اشترار دور متیزد (شت زالتدین،
 ،9960ص .)08 .با این وااد ،اصلی دیگر نیز مدنظر امتام قترار دارد و آن ،رهت ورتدم و
الاریری از تهرقهی امت است که بدین منظار در ذیرش رک یت ،دلیتل آن را تترا از
اان و تهدید اطرافیان ندانستند ،بلکه اولایت دیگر یهنی ره وردم اامهه دینی باد که
برای الاریری از تهرقهی بیشتر به صلح روی آوردند؛ لذا درعینرال که رای اکثریتت را
برای ذیرش رک یت ذیرفتند ،عااقب آن را نیز هشدار دادند (بازررتان ،9977 ،صت-21 ..
 .)933یهنی ذیرش «صلح منهی» (عدم انگ) بهدلیل اراحیتت «صتلح مث تت» (رهت
ساختار وردم و ارزشهای آن) .بنابراین با تااه بته تهریتف و ت یتینهتای شتکلررفتته
میتاان رهت که مههام صلح در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی  ،ماازی و ه راستتا
با دو مههام عدالت و آزادی و م تنی بر اصال و مالهههای متن دیتن  -قترآن -از ا لته
«رق» باد؛ ازاینرو صلح برای ایشان و بهت ع در رفتار سیاسی آن رترم ،مههامی قابتل
تااه و مه باد تا زمانیکه ه سا با عدالت در تازیع آزادی و آزادی برای ارتاق عتدالت
قرار داشت.

صلح

عدالت

آزادی

صلح ،عدالت و آزادی ،از مهاهی مه و قابل تامل در تاریخ تهکر اسالم ،در نزد متهکران و
متالیان آن در رازههای مختلف و از ا له رازهی سیاستی ،بتا محاریتت قترآن بتاده و
هست .ژوهش راضر مهاهی مذکار را در رفتار سیاسی علی بن ابیطالب بتهعنتاان
خلیهه ی چهارم در تاریخ سیاسی اسالم و با تکیته بتر برختی نظریتام اامهتهشناستی در
راستای ت یین بهتر ماضاع و بهدستدادن الگای ترکی ی از آنها مارد مداقه قرار ررفت تا
به اسخ این رسش برسد که رابطه و اایگاه «صلح» با دو مههام «عدالت» و «آزادی» و
چگانه باد؟ آیا ماازی با دو مههام دیگر بتاد
در نس ت با آنها ،در رفتار سیاسی امام
یا متناقض و متتاد؟ نتیجهی راصل شده از بررسی ایتن مستاله نشتان داد کته در ابتتدا،
مهاهی عدالت و آزادی در رفتار سیاسی امام به عناان رتاک و خلیهته در ستاختار اامهته
دینی ،م تنی بر محاریت رق و رضایت الهی است؛ با این واتاد ،دو بُهتد آزادی مث تت و
منهی -نظریه برلین -را نیز در رفتار امام میتاان مشاهده کرد .آزادی مث ت از اهت ره
ساختار دینی بر م نای اصال و مالهههتای دینتی بتدون استت دادورزی؛ و آزادی منهتی از
اهت رق انتخابهای سیاسی برای مردم و در عین رال ،با قائلبادن به تازیع عادالنهی
رق آزادی برای مردم و رتی مخالهان به منظار اعترا به بیعدالتی .با ایتن تاضتیح و
ت یین ،صلح به عناان مههامی مه و ال ته ماازی و ه سا با دو مههام عدالت و آزادی در
قرار داشت؛ بدینرانه که صلح مث ت (عدم خشانت ستاختاری) بتا
رفتار سیاسی امام
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هدف ارتاق رق و اارای عدالت از اولایتهای رفتار سیاسی امام محساب متیشتد.
در عین رال که ایشان خااستار انگ و خشانت (صلح منهی) نیز ن ادند ،اما ارتر اهتداف
مذکار مارد تهدید واقع میشدند ،صلح منهی اای خاد را به صلح مث ت میداد .چتان در
صارم صلح مث ت ،خشانت ساختاری اع از بیعدالتی و عدم آزادی به ک ترین رد خاد
میرسد و بهت ع آن ،بروز این ماضعریریها در رفتار سیاسی امام نیتز کته من هتا از
اصال و باورهای دینی باد ،هر چند در ظاهرِ امتر و رتتی بترخالف خااستت امتام و
ت ایل ایشان به صلح و برقراری فتای مسال تآمیز ،به رفتاری خشتانتآمیتز بته وقتاع
انگ منجر میشاد .این امتر بته ختاطر اصتالح و رهت صتحیح ستاختار دینتی اامهته،
ااتنابنا ذیر مین اده است.
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