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  بررسی مبانی و الزامات آزادی سیاسی در اندیشه و سیره امام علی
 **مهدی جاودانی مقدم /*علی محسنی

 3/3/98رش: یخ پذیتار  5/9/97افت: یخ دریتار

 دهیچک
مفاهیم کلیدی علوم سااایاسااای و از نیازهای  نیترمهمآزادی سااایاسااای، یکی از 

، تفاسیر متعددی وجودنیباا دیآیم حساببهاسااسای در حقوم مدنی و سایاسی 

 هاونیکنوانسو  گذاراناستیساز ساوی اندیشمندان، فالسفه و نخبران سیاسی، 

که در مواردی  شااادهارائهدر مورد تعریف ابعاد و ماهیت آن  یالمللنیبو معااهدا، 

ا تعارضا، جدی همراه بوده است. در این میان، با توجه به مناقشا، علمی و نیا ب

نظری که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ایران در خصوص مقوله آزادی سیاسی 

 یاخدر نظام جمهوری اسااالمی ایران مطرح گردیده و 
 
نیا تشاادید شااده اساات،  را

یاسی در چارچوب مبانی ضرور، دستیابی به یک تعریف دقیق و جامع از آزادی س

ه است. لذا این مقال آشکارشده تیباهشو اصول اسالمی با تمرکا بر اخالم و سیره 

اسات که مبانی و الااما، آزادی سیاسی در اندیشه و  سااالدرصادد پاساب به این 

که اصالت آزادی  دهدیماین مقاله نشاان  یهاافتهیکدامند؟   سایره امام علی

سایاسی در دو ساحت درهم تنیده مردمی و الهی با تمرکا بر آزادی اندیشه و بیان، 

مشاارکت مردمی، حکومت قانون، نظار، بر حکومت و آزادی انتقاد از عملکرد آن، 

رواداری سایاسی و کرامت انسان، از مقوما، و الااما، آزادی سیاسی در اندیشه و 

 سیره علوی است.
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 ژگان کلیدیوا 
سااایری دینی، حکومت اسااالمی، حاکمیت قانون، امام  آزادی ساایاساای، مردم

 .علی

 

 مقدمه -1
، یاسیسا شاهین در مباحث اندیادیو بن ید یکلن حال یم پرچالش و در عیاز مفاه یکی یاسایسا یآزاد

ر یجهان نظ یاسیخ سیع تار یاز وقا یار یحدوث بس یز علت اصلیو ن یاسیس یشناسجامعه، یاسیفلسافه س
رون هم هاحوزهن یدر ا موردبحثم و مسائل ی، مفاهیاز مبان یر ی. بخش چشامگگرددیم یتلق هاانقالب

ا مفهوم ب، ارتباط تنگاتنگی حکومتت و اهداف ی، خاستگاه، ماهیاسی، توسعه سی، جامعه مدنیدموکراسا
 یاساایساا یبه آزاد یاساایگروه سااا ی، مذهب، فرد و مکتبافت هر ین رهییتب رونیازادارد.  یاساایساا یآزاد

 است.ی اسیگوناگون س یهاحوزهدر  شدهطرحاز موضوعات  یعین نگرش آنها به قسمت وسیمب
امد تا یش نیمساااعد پ یمجال و بسااتر  -برخالف غرب  -ع یتشاا ژهیوبهدر این میان، در جهان اسااالم 

رد. یقرار گ یالماس نیمتفکر ق و گسترده یمورد تتبع عم یاسیس یشناسجامعهو  یاسایشاه سایمباحث اند
شده عالمانه واقع ن موردپژوهش یاسیسا یآزاد جملهمن یاسایسا ید یکلم و مطالب یاز مفاه یار یلذا بسا

، خوردیمبه چشاام  یبارز  به نحوعه یشاامندان شاایاند یاساایات و آیار ساایدر ادب یکاسااتو  خألن یاساات. ا
گر یر دیو به تعب یاساایحقوق ساا یعنید آن یخصااوصااًا به مفهوم جد یاز آزاد یفقه کتبدر  که یاگونهبه

ن و نحوه یو شرا احکام« برده» ای« عبد»امده و فقن در مبحث یان نیبه م یساخن یو اجتماع یرونیبی آزاد
 ین در موضوع اخالق اسالمیشده است. همرن یاشاارت« حر»ساه با فرد آزاد به واژه یآن در مقا آزاد کردن

 گریدعبارتبهو  یاخالق لیرااا و یت و هموم دنی، رقینفسااان یاز هواها یآزاد یعمدتًا به معنا یلفظ آزاد
 دانستندیم یامبران را آزادیپ یام اصلیپ که یمانند مولو  یعنوان گشاته اسات، منظور بزرگان یدرون یآزاد

 بوده است. هایآزاداز  گونهنیهمعمدتًا 
 آمده دیپد یهاچالشو  شااادهعرضاااهمباحث و آراء  فیکو  کمده و یاریپ ین و محتوایحجم سااانگ

را یابت  تین واقعیا یانقالب اسالم یروز یپس از پ کوتاهنسابتًا  زمانمدتدر  یاسایسا یآزاد وحوشحول
، و واضح رفتیمتصور  که طورآنی اسایسا یمقوله آزاد یدر سااحت عمل یبرخالف سااحت نظر  که کرد

را ااعان داشت  یکلن اصل یا توانیماست.  زیآمابهامو  بردار ریتفساده و یریمسائله پ بلکهسات یساهل ن
 یدر مقام عمل و تحقق به موضاااوعات القولمتفقار واضاااح و یبسااا هرچند یو انتزاع کیتئور مباحث  که
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انقالب  یروز یقبل از پ که کشاااورمان نیمتفکر . علماء و گردنادیمل یامبهم، تنوع بردار، و پرچاالش تباد
 یسالما یداشتند پس از استقرار جمهور  یاجماع نظر  یاسیسا یآزاد نه  یدرزم کیتئور به لحا   یاساالم

اساات  یعیبط ین امر ی. البته اکردندمتفاوت و بعضااًا متعارض ارائه  یهادگاهیدگشاتند و  نظراختالفدچار 
 سانکیو نحله واحد  مکتب کیاصحاب  یا حتیموضوع همه  کیتوان انتظار داشات در خصاوص  یو نم

کتنلرد  کیتئور داشته باشند. چنانره مناظره  یشاند و نگرش واحد یندیب ظرپردازان روسو از ن ژاکو ژان  آ
 ( 22-13: ص 1372، کرنستون.) کندیمن ادعا را یابت یا یسم بر سر مفهوم آزادیبرالیل

 یسالما یو ظهور جمهور  یپهلو  حکومتسقوط  یاز علل اسااس یکیبراین اسااس، با توجه به اینکه 
 یمحمدرضاا شاه بود و قانون اساس خودکامهمساتبد و  حکومتو  یاسایسا یران اعتراض به فقدان آزادیا

قالب اهداف ان نیتر یاساساز  یکیبه عنوان  یاسایسا یاسات، آزاد یدًا ضاد اساتبدادیشاد یتیواجد ماه
و  یکلاز اصول  8، و 7، 6و مشخصًا اصول  افکنده یقانون اسااس تیکلبر  یاگساترده یاهیساا یاساالم

 یاساایساا یبه موضااوع آزاد 27تا  23ن فصاال از اصاال یاصاال از ا 5 مؤکداً فصاال سااوم به حقوق ملت و 
ا را فراهم آورد ت ینه مساعد یران فرصت و زمیا یاساالم یاسات. درواقع، اساتقرار جمهور  افتهیاختصااص

از  یدوم انقالب اسالم هند در دهین فرآیرد. ایان قرار گشمندیاند موردبحثاز ابعاد متعدد  یاسایسا یآزاد
شه یدن مقاله در عرصاه انیبه خود گرفت. ا یده اید، روند فزائیمطرح گرد یاسایبحث توساعه سا که یزمان
ی قانون اساااساا یو مبان هاخاسااتگاهاز  یکی مثابهبه  یو از منظر حضاارت عل گرفتهشااکل یاساایساا

 پرداخته است. یاسیس یبه آزاد  ی امام عل کردیرو کنکاشران به یا یاسالم یجمهور 
 

 هایژگیوترمینولوژی مفهوم آزادی سیاسی؛ ملزومات و  -2

 شاادهارائهآزادی ساایاساای از مفاهیمی اساات که تعاریف متعدد و متنوع و گاه متناقض و متضاااد از آن 
به دلیل رویکردهای  مسئلهاسات. این  شادهمطرحتعریف از آزادی سایاسای  222که نزدیک به  یاگونهبه

متفاوت اندیشاامندان، ساایاسااتمداران و شااهروندان در نظام های ساایاساای و همرنین بافت های هویتی 
در این  شاادهارائهلفه های ؤ از میان م توانیم درمجموع، وجودنیباامتفاوت در کشااورهای جهان اساات. 

ن ییمردم از حق تع یاز برخوردار  عبارت اساات یاساایساا ییافت: آزاد ردسااتیز تعاریف، به تعریف منتخب 
ن آنان در انتخاب زمامدارا مشارکتق یاز طر  تیاکثر  موردقبولخود در چارچوب قانون  یاسیسارنوشات س

ان، یشه، بیاند یر آزادینظ ییهازمیمکانو  سازوکارهاسته توسن یانتخاب شادن افراد شاا امکانو  یاسایسا
ن یزمامداران با مخالف یصدر و مدارا هو انتقاد از آنان و ساع حاکمان عملکردتحزب، مطبوعات، نظارت بر 
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 ن. یو منتقد
 عبارتند از:  ،آزادی سیاسی در چارچوب تعریف فوق یهایژگیو نیتر مهمبراین اساس، 

 آزادی اندیشه و بیان -
 یمردم مشارکت -
 حکومت قانون -
 حکومت عملکردنظارت بر  -

 حکومت عملکردانتقاد از  یآزاد
 رواداری سیاسی -
 احترام به کرامت انسانی -
 

 آزادی سیاسی در اخالق و سیره علوی -3
ن ید. در اد آمیپد یسااال در جامعه اسااالم وپنجسااتیبمدت  کهبود  یند انحرافیان فرآیقتل عثمان پا

ت عرب یجاهل یهاارزشفرهنگ و  ؛ وافتی یروند نزول یاسااایسااا یو لوازم آزاد امبر یبرهه سااانت پ
خ یدر تار  یبودن آن، نقطه عطف کوتاه رغمبه   یحضااارت عل ی. زمامدار کرددا یات پید حیتجدنه یزم

دن ی. مطالعه به قدرت رساادیآیمبه شاامار  یاساایساا یو مقومات آزاد امبر یاء ساانت پیاسااالم و اح
 یسااه آن با زمامدار یاز پنج سااال و مقا کمتر یحکمرانآن حضاارت در خالل  عملکردو   یحضاارت عل

. سازدیمان یبا آنها را نما  یحضرت عل حکومتز و تشابه یگانه، وجه تماساه یو خلفا  اکرمامبر یپ
 یعنی یاسااایسااا ین آزادیادیبه دو مؤلفه بن  یامام عل یق نظر یباه دلیال اعتقااد عم  اماام علی

سااال  25حاضاار به « به مردم حکومتتعلق »و « مردم تیاکثر  یو اصااالت انسااان و احترام به رأ کرامت»
و  یاله فیتکلاداء  منظوربه  ی، حضاارت عل اکرمامبر یصاابر و سااکوت شاادند. پس از ارتحال پ

 به عملرا  ییهاکوششمسلمانان  یبر رهبر  یخودمبن یو احقاق حق اله ت رسول خدا یعمل به وص
 و هااسااتداللو  زیآممسااالمتمواجه گشاات و اقدامات  یت و ادبار عمومیبا عدم رضااا کهیهنگاماما ؛ آورد

. در کردرا اتخاا  سااکوتاساات صاابر و یآنها را قانع نساااخت، ساا متقن امام  یو نقل یاحتجاجات عقل
رت مردم بر آن حضاا که یبود یامر  حکومتت از مسااند یو محروم ینینشااخانهسااال  وپنجسااتیبقت یحق

 یزیه چب شمارا کهمرا نرسد : »که کردیماعالم  تیحکمه یقضا. در مواضاع گوناگون مانند کردندل یتحم
( پس از قتل عثمان نیز ایشااان، بیعت مردم را 241، ص228 خطبه«.) دیانگار یمآن را ناخوش  کهوادارم 
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پس از به دست گرفتن قدرت، اصول زیر را  به دلیل اصارار گسترده مردم به ایشان پذیرفتند. امام علی 
  :قرارداداسی است در دستور کار که مقوم آزادی سی

 
  یاسیس یمرز آزاد :قانون -3-1

 یاسااایسااا یخن قرمز آزاد مثابهبه امبر یو سااانت پ کتاببه   یمطلق حضااارت عل یبند یپا
وب آن حضاارت محساا یت و خصاالت ااتیشااخصاا یطورکلبهاساات و یو ساا حکومت یژگیو نیتر برجسااته

 ات آن امام یح مشکالتع و یاز وقا یحداقل بخش اعظما یهمه و  که کردد بتوان ادعا ی. شااشاودیم
قت یر حق. دردیگیمشااان نشااثت ین صاافت ایاز هم میرمسااتقیغا یم و یمسااتق یاساایدر سااپهر ساا ژهیوبه

ه تعهد به یدر سا یاسیس یاز جمله آزاد یل اسالمیاصا یهاارزشو  امبر یپ ییبازگشات به عصار طال
 است.سر شده یم ر مؤمنان یو سنت ام کتاب

انت یگر صیر دیقانون و به تعب یدر اجرا کهنشان داده بود  بارها در زمان رسول خدا   یامام عل
. ورزدینمغ یدر  یکوششچ ین راه از هیست و در ایاهل تساهل و مداهنه ن یاسیس یآزاد حدودویغوراز 

شگاه یاز مردم از آن حضرت به پ یگروه کهتا آنجا بود  یدر مصرف اموال عموم امام  یر یگسخت
 یسند افتخار  اما پاسخ رسول خدا ؛ کردندشان گله یو خشونت ا یبرده، از تند  تیشکا   رسول خدا

، دینکن تیشکا یاز عل»ن ستود: یرا چن یو  ییگراقانونو  یبود و حق محور  ر مؤمنان یام یگر براید
، ی، المجلس991، ص7، جیالطبر  )«.است ریناپذسازشو  ریگسختخدا  درراها یخدا و  کاررا او در یز 

 .( 777، ص9ق، ج 9495، ابن شهر آشوب،991ص ،41ق، ج1423
 
 ق یناال  کارگزارانو عزل  ساالریشایستهاصل  -3-2

از  یکیان به عنو  یاسااایگر التزام به قانون در عرصاااه سااایر دیعدالت و به تعب ینیات عیااز تجل یکی
از  یکیگر ید یق اساات. از سااو یافراد صااالح و ال  به دساات، سااپردن زمام امور یاساایساا یآزاد یهامؤلفه

 یامانت اله کیرا  حکومتآن حضرت  کهن بود یا یاسیس یرامون آزادیپ  یامام عل ینظر  یهاانیبن
به  یهایگستیشا کهاست  یکسانتنها حق  حکومتت و یدگاه وال ین اساس از دی، بر ادانساتیم یمردم –

 دارعهدهد یو نبا تواندینمساات، ین یسااته زمامدار یشااا کسهر  نیبنابراآوردن آن را داشااته باشااند،  دساات
 یافک، یو  حکومتت یت و مشروعیحقان یرند، برایاو را بپذ حکومتاگر مردمان هم  یشاود، حت حکومت

 .( 114ق، ص1324،یست.) ابن شعبه الحرانین
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و  هاآرمانعدالت است،  یکلبرگرفته از اصل  که  یحضرت عل یساالر ستهیشاآموزه  بر اساس
سته برخوردار باشد. به اعتقاد امام یشا یکارگزاراندولت از  که پوشدیمجامه عمل  یوقت حکومتاهداف 
 یر ستمگ برایرو  دیگرایمنااهل افتد جامعه به انحطاط  یهاانسانت به دست یر یاگر قدرت و مد ،

حقوق مردم را  یر یگرشوهند، فساد مانند یآیم کنار یطانیشده، با قدرت ش مبتال یخاطر  یشانیمردم به پر 
، 131 خطبه، 1371، یف رضی.) شر افتدیم یل سنت، امت به تباهیو باالخره با تعط کندیممال یپا

) همو، :ابدیینمزمامداران سامان  یستگیمردم جز به شا کار کهن باور است یر مؤمنان بر ای( ام122ص
بدان تواناتر و در آن  کهاست  یکس ین مردم به زمامدار و رهبر ی( و سزاوارتر 248، ص216 خطبه، 1371

را مستحق و  یکس  ی( حضرت عل172، ص173، خطبه 1371خدا داناتر باشد:)همو،  فرمانبه
 یرهبر ت و یر یدر انجام امور جامعه و مد یو توانمند  تیکفان ین و بهتر یباالتر  که داندیم یحکمرانسته یشا

 به دستد یرا با کارها کهدارد یحًا اعالم میگر صر ید ییدرجا( و 67، ص 1371،ینیآن داشته باشد:) قزو
به اصل  ی( حضرت عل18، ص 1، ج 1362، ین سپرد:  )خوانسار یخبرگان و متخصص

مواره دست ست و در طول زمان هینگر یم مراتبسلسله یر و دارایا و متغیپو یاصل مثابهبه یساالر ستهیشا
ن یر شراییا تغی و شدیمافت ی یاز منتخب قبل ترقیال  یفرد یاگر بعد از مدت یعنی، زدیمبه انتخاب اصلح 

و  تربمناسد، حضرت فرد یخاص انتخاب نما یهایژگیورا با  تریقو  یکارگزار  کردیمجاب یت ایو موقع
ل یو تجل میتکر  دهشگذاشته کنارت یاز مسئول که یکارگزار . البته همواره از کردیم ین و یگز یرا جا ترستهیشا

مصر  حکومتبود و   یق حضرت علیق، باوفا و ال یاران صدیاز  یکی ابوبکر. محمد بن آوردیم به عمل
وجه به با ت کهد یجه رسین نتیحضرت به ا یبود، ول یراض یت و یر یز از مدین داشت و امام  بر عهدهرا 

برخوردار  یتر باال  یستگیو از شا ترمناسبآن منطقه  یاشتر برا مالکمصر،  کیاستراتژ ت حساس و یموقع
د محمد یشن کهیوقت  منصوب فرمود. امام یو  یجابهرا  مالکل محمد را عزل و ین دلیاست. به هم

ف ی) شر خودپرداختم یان علت تصمیو ب یو  ییبه دلجو یانامه یشده ط تنگدلاز عزل خود 
 (   322، ص34، نامه 1371،یرض

 
 شکنانقانون کلیهدر مقابل قانون و مجازات  یبرابر -3-3

س و مرئوس در مقابل قانون ی، رئمحکومو  حاکماعم از  یامت اسااالم یتمام  یده امام علیبه عق
روه، و نسب، طبقه و گ ر حسبینظ یچ عاملیبرخوردارند. در برابر قانون ه یبوده و از حقوق مسااو  کساانی

الت مدار افت عدیساات. در رهیگر نیبر افراد د یافراد یض و برتر یپسات و مقام، یروت و امثالهم موجد تبع
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برتر دانسااته و در  یز حق ندارند خود را از مردم عادین یحکومت کارگزارانرهبر و  یحت  یحضاارت عل
ضرت مفهوم آن ح یر بهتر برایخاص داشاته باشاند. به تعب یاز یا امتیشاتر و یحقوق ب یمقابل قانون ادعا

همگان در مقابل قانون و اجتناب زمامداران  یاشتر تساو  مالکمعنا ندارد. آن حضارت به « مافوق قانون»
، )همو«. ندیمردم در آن مساااو که یز از مقدم داشااتن خود در امور یبپره: »کندیمثار را گوشاازد یاز اساات
 ( 342، ص53، نامه 1371

ش را در یع محض آن بود و خویو مط گذاشتیمشه به قانون احترام یخود در عمل هم  یامام عل
وق، ش حقیخو یبرا گاهچیهو  دادیمر مردم قرار یف سااایبرابر و در رد یحکمراندر عصاار  ینه حتین زمیا

اساات چنانره ماجرای شاااکایت مرد مسااایحی در مورد زره آن  شااادهینمقائل  یاژهیوت یاز و مصااونیامت
، ابن 74-75ق، صااا  1427، ی.) ابن هالل الثقفدهاادیمرا نشااااان  مسااائلااهحضااارت، اوج این 

 ( 56، ص2ق، ج1423،ی، المجلس63، ص18ق، ج1424منظور،
برخورد   یحضرت عل حکومتت و ین شاخصایادیبارز و بن یهااز مشاخصاه یکیاز ساوی دیگر، 

 یرا حت شکنانقانون یضیاغماض و تبع گونهچیهن اسات. آن حضارت بدون یمتخلف هیکلبا  یقانوند یشاد
 یحت یو حدود اله احکام یدر اجرا ؛ ورساااندیم یشاااوندان و اصااحابش بود به مجازات قانونیاگر از خو

از عوامل  یکی درواقع. کردینم یند و دشوار آن توجهیتسااهل و تساامح نداشات و به تبعات ناخوشا یااره
وساتن آنان به دشمنانش، یو پ یو اعراض اصاحاب از و  یو ناخرساند   یمخالفت دشامنان با امام عل

به دستور   ین امام علیمثمور  یشان بود. چنانره روز یا به دست یمجاملة حدود اله یق و بیدق یاجرا
رگان از بز که« م بن دجاجهینع. »آوردندیمنزد او  کردهر یرا دساااتگ« یمیدبن عطارد تمیلب»آن حضااارت 

راتب را م ی. وقتکردن آزاد ید را از دست مثمور ید و لبیبود و نفوا فراوان داشت آنان را د« سیشارطة الخم»
ا ر  یو  کهیهنگامم را نزد او آورده و دسااتور داد او را سااخت بزنند. یگزارش دادند. فرمود تا نع به امام 

از تو  ییسااات و جدایر مؤمنان، همراه تو بودن خوار یام یا»گفت:   یخطاب به حضااارت عل بردندیم
 ( 114ق، ص  1427، یابن هالل الثقف«.) کفر

 یبود، ول کردهق انتخاب ین و ال یان افراد متدیخود را از م حکومت کارگزاران  یهرچند حضرت عل
ز همه نشسته است، لذا آنان را اعم ا نیکمدر  یاسیاز قدرت و فساد س سوءاستفادهوسوسه  که ییاز آنجا

 ق قرار داده بود و چنان در مراقبه و محاسبه اعمالیو نظارت دق کنترلستم یس کیتحت  ،گانهیش و بیخو
 ( 122، ص 1368، زادهرسولاغلب افراد توان تحمل آن را نداشتند.)  که کردیم یر یگسختآنان 

فرمود تا یخود ارائه م کارگزارانالزم را به  یرهنمودها، ییهانامه یمرتب ط طوربه ر مؤمناان یام
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 ین اقدامات برای. تمام ادادیمو مورد عتاب قرار  کردهد یآنها را تهد یدچاار لغزش و خطاا نشاااوناد و گااه
 بن ادیز به  هانامهاز  یکیدر   م قانون بود. امامیدولتمردان به حر  یو تعاد  یانگاار ساااهالاز  یر یجلوگ

ر و امروز، دست بردا یرو ادهیز باش و از  روانهیم: »سدینویمبصاره  حاکمن عبدالله بن عباس یه، جانشایام
تو را  که یروز  یش فرست برایادت را پیاسات و ز  کارساازتو را  کهچندان دارنگهفردا را به خاطر آر و از مال 

 شودیمانت او یحضارت نگران خ کهیهنگام( 283، ص21، نامه 1371،یف رضایشار «. از اساتیبدان ن
 که اگر مرا خبر رسد کهراست،  ی، سوگند خورمیمسوگند  به خداو همانا : »سادینویمو  کردهد یرا تهد یو 

 که رمیگتسااخبر تو  چنانآن، یاانت برداشااتهیاد به خیا ز ی کم یزیمساالمانان چ المالتیبتو در غنائم و 
 (  283، ص22، نامه 1371همو، «.)والسالم یشو  حالشانیپر نوا و خوار و یو ب بهرهکم یدر زندگ

ان را و آن کردیم یدگیشاااان رسااایا عملکردخود، به  کارگزارانت یر ینظارت بر مد یدر پ  یامام عل
 خدمت و تناساببه کیتا خادمان و خائنان مشاخ  شاوند و با هر  نمودیم یخواهحساابو  یحساابرسا

ا روا ر  یو تسامح صدرسعه گونهچیه یو حسابرس یخواهحساابانتش برخورد شاود. آن حضارت در امر یخ
 یسرعمو پ. چنانره عبدالله بن عباس، دانستیمفرد وجامعه  یه تباهیرا ما یکوتاه نیکمتر و  داشتینم

و  شاادیمن زمان محسااوب یحضاارت و بزرگان و معتمد کینزداران یو از  امبر یو پ  یحضاارت عل
 یخالف مرتکبموده و یراه خطا پ یو  کهد یگزارش رسااا  یبه امام عل یات بود. وقتیاز وال  یکی حاکم

امت یق روز قیدق ینمود، و او را از حسااابرساا یخواهحساااب یو از و  کردشااده اساات، او را سااخت مواخذه 
اند برداشااته بازنگرد یاز اموال عموم کهآنره را  و نکنداگر جبران مافات  که کرددش یبرحذر داشاات و تهد

بر  نکهیا ید. برایآن روانه دوز  خواهد گرد یروبرو خواهد شاااد و در پ ساااخت از جانب امام  یفر یکبا 
است و بر  ریگسختچقدر قاطع و  یو حسابرس یخواهحسابدر  ر مؤمنان یام کههمگان روشن شود 

ادآور یپسااار عم خود  بهسااات،یرفته نیپذ یار یاو جز حق و عدل مع یبرا نکهیاو  کندیمر یسااا ینیچه مواز 
چ مالحظه و یشده بودند، بدون ه ین اعمالیچن مرتکب ن یاگر دو فرزندش حسان و حسا که شاودیم

ره آموزگار یدر رسم و س لیبدیبجاودانه و  یزانیو م قدرگران ین نامه سند ی. اکردیم فریکآنان را  یاغماض
 (  313-315، ص 41، نامه 1371گردد.)همو، یحق و عدل محسوب م

 
 آنان بودن پاسخگوو  کارگزاران عملکردنظارت بر  -3-4

همواره به  ی. امام علرفتیپذیمصورت  یو مخف آشکاربه دو صاورت  ین روش مراقبت و بازرسایا
 خود را تحت یحکومتو عوامل  کارمندان یهاتیفعاالنحوه  یعلن طورباهتاا  دادیمدساااتور  کاارگزارانش
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 یو  الکمبن  کعببنام  کارگزارانشاز  یکیبه  یانامه یآن حضاارت ط چنانکهقرار دهند.  کنترلنظارت و 
و  ین نامه، فرمان بازرسااایدر ا ی. و کردان خود یاوال عملکرد یق و تفح  در مورد چگونگیرا ماثمور تحق

 کهمنطقه عراق را صااادر نموده و خواسااته اساات  کاملجامع و  یخواهحسااابو  یو حسااابرساا یر یگیپ
 کارگزارانره همه یشااود و راه و رساام و ساا یز و همه جا بازرساایفتند و همه چینظر نچ جا از یو ه کسچیه

 ین گذار و با گروهیرا جانش یکسخدمت خود  حکومتشود: بر حوزه  یگردد و از آنان حساابخواه یبررسا
شان یا و روش کنمن پرسش  کارمندانو از  ین شهرستان سواد بگذر یرون رو، تا به سرزمیخود ب کساناز 
ر یبا آنها را در عهد گ ی، ساااپس تا بهقبازات برگرد و همراهیب بنگر ین منطقة دجله و غدیب حکومتدر  را

ر آدم پس کارهر  کهبر و بدان  بکارنها به عهدة تو گذاشته شده، فرمان خدا را ین سارزمیو در آنره در مورد ا
انجاام بده، خدا با ما و تو  یخود را بخوب کاارشاااود، پس  یش خادا محفو  بوده و باه آن پااداش داده میپ
گاه ساز. یو از آنره انجام داده ا کند یکین  مرا آ

ه ز بهر ین یشتر از روش مخفینان خاطر و دقت بی، جهت اطمیبه موازات روش علن  یحضارت عل
اعمال و رفتار و نوع  هیکلگماشاات و یم کارگزارانشون( بر ی)ع ییناظران و چشاامها جساات. امام  یم

ت در نان و دقیب اطمیش ضر یشد. فراتر از آن حضرت به منظور افزا یبه حضارت گزارش م ت آنانیر یمد
ت تا گماشاا یم یگر یون و بازرسااان دیون و بازرسااان، عین عیاز ا کیبر هر  یخود حت یسااتم نظارتیساا

 کهن بود یا  یحضااارت عل حکومتمهم  یهایژگیاز و یکیمراقاب و نااظر بر آناان بااشاااناد. در واقع 
دانست  یم یکارگزار هر  کهیبطور بست،  یم بکارخود و به نفع مردم  یحکومتساتم یجاساوساان را در سا

 یگزارش خواهد شاد و مورد خشم و غضب و مؤاخذه و برخورد قانون به امام  یتخلف و  نیکوچکتر  که
 مؤمنان  ریام یاز نامه ها یدر تعداد کهده است( ی)به من رسا« یبلغن»قرار خواهد گرفت. عبارت  یو 

ک: امور اساات. )ر. هآن حضاارت در ادار  یجد  یر یگیو پ کنترلانگر نظارت و یآمده اساات. ب کارگزارانشبه 
 .(  3و42و 43و 45و 63و 71و142: یها، نامه1371شریف رضی، 

 
 اکثریتاز نظر  یرویمشورت و پ -3-1

مردم  تیاکثر و اراده  یبه رأ  یحضاارت عل که یگاه ارزشاامند خواساات و نظر مردم و احترامیجا
ایشاان منجر شاد و این مسااله در زمان انتخاب شدن به  ینیسات و پنج سااله خانه نشایب هقائل بود به دور 

در توجه خاص به نظر و خواسااات مردم و  امام  کردیرون یو اماامت نیز کامال آشاااکار گردید. ا یرهبر 
 .شان نیز تداوم یافتیجامعه در عصر زمامدار  هدر ابعاد گوناگون ادار  یعموم افکار کنندهن یینقش تع
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از  یران و مسااائوالن نظر خواهیمد یابیمهم در ارزشااا یارهایاز مع یکی ر مؤمنان یباه اعتقاد ام
 لکردعمنوع  هن نشان دهندیآنان اسات. در واقع نوع قضاوت مردم و مرئوس یمردم و افراد تحت سارپرسات

ت. مردم ن شده اسییاهداف تع یر بسو یامور و سا هدر ادار  یحکومت کارگزارانق یق و عدم توفیزان توفیو م
گاه ،ییتوانند نساابت به توانا یم یبخوب نها یوخالف ا یپاکدامنو  یبه اصاااول، امانتدار  یبند ی، تعهد، پایآ

  .ت آنانیصالح یابیارز  یباشد برا یار ین قضاوت معیند و ایقضاوت نما
مردم با دقت فراوان بر سخن و عمل آنان چشم  که کنندمهم غفلت  نکتهن ید از اینبا حاکماناسااساًا 

را به  یعموم افکارت ین واقعیا  ی. حضااارت علدهندیمقرار  یابیآنان را مورد ارز  عملکردو  دوزنادیم
ها یدستخوش دگرگون کهفرستم  یم ییمن تو را به شاهرها کهبدان  مالکو : »شاودیمادآور یاشاتر  مالک

ش از یان پیوال یکارهاتو در  کهنگرند یتو چنان م یکارهاد، و مردم در یساااتم د یو گاه د، گااه دادیاگرد
 کهوان شااناخت ت یکینرا به نام  کوکارانینو  ییگویمآنان  هدربار  که ندیگویمتو آن  هو دربار  ینگر یمخود 

همو، «.)انبد کین کرداراندوخته خود را  نیکوتر ینساااخت. پس  یبندگانش جار  یشااان بر زبانهایخدا از ا
 (325، ص53، نامه 1371
 
 یریو نقدپذ یشه، نقادیاند یآزاد -3-6

حه الئمه یالنصااا»و عاام  یکلموضاااوع انتقااد عمادتاا در چاارچوب مبحاث   یاماام عل کالمدر 
ب آن به یقر   یاز معان یکیرفته است.  بکار یگوناگون یحت به معانیمطرح گشاته اسات. نصا« نیالمسالم

ر یر منصااوح منظور شااده باشااد. امیدر آن خ که یا عملیهر گفتار  یعنیاساات،  یرخواهیخ انتقاد سااازنده،
و حفظ  داندیم حاکمانو  حکومتف یرش آن را از وظایحت و انتقاد و پذیگشاااودن راه نصااا مؤمنان 

 یساااعادت آنان، الزم تلق یو حق واجب خداوند بر بندگانش برا یاسااایاصااال سااا کین امر را به عنوان یا
از حقوق واجب خداوند بر بندگانش، »ن فرمود: یصاااف کارزاردر  یآن حضااارت در ضااامن خطبه ا دکنیم

، 1371همو، «)ان خودشاان استیدر برپاداشاتن حق در م یهمکار با تمام توان و  یرخواهیحت و خینصا
 (242، ص216خطبة 
 نین و منتقدیمدارا با مخالف -3-7

 یو بر  یتینه و پرظرفیس یامور داشتن گشادگ هادار له ین وسیبهتر   یحضرت عل یاسیشه سیدر اند
 ت،یر یاست ومدیله و ابزار ر یوس: »دیفرمایم ن خاطر امام یاست، بد یتیظرف کمو  یبودن از تنگ نظر 

خود را به سعه صدر و  کارگزاران  ی( امام عل176، حکمت 1371همو، «.)نه استیس یگشادگ
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له باشند حق مردم پرحوص یازهاینسبت به خواسته ها و ن که خواستیمو از آنان  کردیمه یتوص یتیپرظرف
ه ب یاخدمتگزاران آنان بشمارند. آن حضرت در نامه بلکهمردم ندانند  طلبکارچ وجه خود را یو به ه

 ییبایشکآنان  ید و در برآوردن حاجت هایپس، داد مردم را از خود بده»ت المال نوشته است: یب کارگزاران
 ( 51، نامه 1371همو، «.)دیانیشوایران پیامت و سف النیوکشما خزانه داران مردم و  ؛ کهدیورز 

 
 احترام به حقوق مخالفان -3-8

، همکاتبو  مذاکرهآنان را از راه  کردیمخود، ابتدا سااعی  یاساایدر برخورد با مخالفان ساا  یامام عل
. ایشان گرفتیمشه یرا پ یراه مدارا و بردبار ، افتادینم کارگروه ین شیت و قانع کند و اگر ایحت و هداینصا

از  اران امام یاز  ی. برخکردیمت یآنان را رعا یو حقوق اجتماع دیورز یم یاز اعمال خشاااونت خوددار 
 یان را زندانآن کمو دسااات  کندعت با او رو تاخته اند، با خشاااونت رفتار یاز ب که یکساااانخواساااتند تا با  یو 

ن نظر یا  ی( اما حضرت عل126ق، ص1422، یاالسکاف، 143ق، ص1422، ینور ی: الدک،) ر.کند
 حکومته یمسلحانه عل ییارویبه رو که یتا زمان کسهر  که داشاتیمد و به صاراحت اعالم یپساندیرا نم

 جاد نخواهدیآنان ا یبرا یتیچ محدودیآنان حفظ و ه یزد، در اماان بوده و حقوق اجتماعیبرنخ یاساااالم
شه در یهم یزیاز بزرگان صحابه را به خاطر ترس از فتنه انگ یسابق برخ یلی بود که خلفاشاد. این در حا

نان آ یزیبه فتنه انگ کهرا  یافراد یحت نکردرا  کارن ینه تنها ا  یامام عل یر نظر داشاااتند ولینه ز یماد
 یتیو محدود چ برخوردیدسات به توطئه و جنگ خواهند زد آزاد گذاشته و ه کهن داشات یقیمطمئن بود و 

الفت و در دستگاه خ شرکتاس از یپس از  کههساتند  یر نمونه بارز ی. طلحه و زبکردینمجاد یآنان ا یبرا
ح یترج»فرمود:  اجازه خواسااتند. امام   یاز امام عل مکهمت به یعز  یبرا،یمال یهااسااتفادهسااوء 

 دانمیمخوب  فرمودقصد عمره دارند. حضرت  کهو گفتند  کردندآنها اصارار  ید ولین جا بمانیهم دهمیم
نه ین حال شااما را به ماندن در مدیبا ا ید ولیت شاار خود درصاادد فتنه هسااتید و با نیقصااد عمره ندار  که

 کهشنهاد ابن عباس یدر پاسخ به پ  ی( حضارت عل166ق، ص 1413د،یخ المفی)الشاکنمینممجبور 
آغازگر  که یخواهیما از من یآ»باز دارد فرمود:  مکهو از رفتن به  کند یخواسااات تاا آن دو را زنادان یاز و 

 م، هرگز بهی، مواخذه نماکارش از انجام یو براساس ظن و گمان به مجازات افراد بپردازم و پ …ساتم باشام
 همان(«.)گردانمینم یخدا مرا بدان امر فرموده، رو  که. …خدا قسم از رفتار عادالنه

  ین گروه مخالف حضرت علین و خشان تر یتعامل امام با خوارج که تندروتر از ساوی دیگر، نحوه 
 ی. خوارج در مراحل مختلف فشارهاساازدیمبودند نیز نحوه تعامل امام با مخالفین شاان را کامال آشاکار 
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. حضرت را چون ساااختندیموارد  یو عباد یو اجتماع یحکومتان اداره امور یدر جر  را بر امام  یادیز 
 1385)ابن االییر، کردندیمد به قتل یتهاد ی( و حت312، ص2ق، ج 1388، یه قلماداد)المحمودیامعااو

گساااترش و  یبرا یو حت شاااوندیم( خوارج متوسااال به خشاااونت و هرج و مرز و ترور 334، ص 2ق، ج 
عه یشا ه امام ی. آنان علزدندیم یو علن یجلسات مخف لیتشاکخود دسات به  یهاتیفعال یزیر برنامه

اخالل  در نماز جماعت امام  کردندیمو اهانت  یبه حضاارت گسااتاخ یو در انظار عموم کرده یاز ساا
در  رمومنانین وجود امی. با ازدندیمرا به هم  یو  یهایسخنرانو اغتشاش،  یجاد جوساز یو با ا کرده

 هک یخوارج هنگام ت رسااااند. چنانرهیو حلم و ساااعه صااادر را به نها کردیمبرخورد با آنان به مدارا رفتار 
 که یو در زمان کنندشدند به او اقتدا یساتاد، حاضر نمیا یدر مساجد به نماز جماعت م  یحضارت عل

ر مساالمانان یمعمول نشااده بود، در مقابل سااا یوه امروز یمختلف و متفرق به شاا یهنوز امام جماعت ها
را  یه ایبلند آ یاز خوارج با صدا یکیبار در ایناء نماز  کیدادند. یم لیتشاکخود  یبرا یصاف جداگانه ا

د یبدون ترد یبورز  شااارکاگر »دارد:  یبرحذر م شااارکاو را از  امبر یخاداوناد خطااب به پ کاهخواناد 
خواست  یش دار مین هیکنان ی( با ا65قرآن کریم، زمر، «.)گشت یخواه انکارانیز اعمالت تباه گشاته و از 

ست. گذشته ات تباه گشته ا یکو ینو اعمال  یشاده ا شارک مرتکب تیحکمبفهماند با قبول  به امام 
د و یشاااود گوش فراده یهر گاه قرآن خوانده م»ه: یبه احترام قرآن و به مصااداق آ  یاما حضاارت عل

 هکن یه را به اتمام رساند. همیتا طعنه زننده آ کند یم ساکوت( 224قرآن کریم، اعراف، «.)دینمائ ساکوت
باز  شود و امام  یداده م یمشابه یگر مساجد شاعار قرآنیمجددًا از گوشاه د کندخواهد نماز را اداء یم

د و یماتوطئه آنها را متوقف ن نکهیا یشود تا سرانجام برا یم تکرارن عمل چند بار یو ا کند یم ساکوتهم 
امبر یآن هم خطاب به پ کهد یفرما یرا تالوت م یگر یه دیو خشم برهاند در جوابشان آ ین را از معطلیمامو
 و  وعده خداوند حق اساات که کن ییبایشااکپس در برابر آنها »اساات:  ین گمراهانیقًا جواب چنیو دق

ق، 1418، یخ الطوسی: الشکو ر. 62قرآن کریم، روم، «)کنندآورند ترا سست  ین نمیقی که یکساانمبادا 
راد ییکبار هنگام ا ی(. همرنین اماام عل158، ص3، جیشاااابور یالن الحااکم. و 35-36، صااا 3ج

جز خدا  محک، یرفتیرا پذ یو پست یتن داد حکمتبه » کهن دسات یاز ا یزیخطبه با ساخنان اعتراض آم
 ( رو بااه رو128، ص3ق. ج1324، ی، البالار 426، ص2، مروج الااذهااب، جی،)المساااعود«سااااتیرا ن

 ینمازگزاردن در مساجد باز نمد: شما را از یشما نزد من سه حق دار » کهن بود یا ی، اما پاساخ و گشاتیم
ما د، با شااایر نبرده ایدسااات به شااامشااا که یو تا زمان میکن یالمالتان را قطع نمتیاه بیام و ساااهمیدار 
، ابن خلاادون، 163، ص3ق، ج1324، ی، البالار 328، ص2، ج1385ر، یابن االی«) میجاناگایناما
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 (    314، ص2ق، ج1412، یالکوفمان ی، محمدبن سل622، ص2ق، ج1413
 امام  کهموجب نشااد  رکدامیهز خوارج ید آمیز خشاان و تهدین آمین اقدامات توهیهر حال، ا در

 مرتکبرا  ن اعمالیا یآزاد کمالد. آنان در ینما یر و زندانیرا دستگ یکسا ی کردهبا خشونت با آنها برخورد 
از هرگونه خشااونت و ز یبا پره داشااتند و امام  یافت میت المال در یز از بیشاادند، و سااهم خود را ن یم

د. تالش خوان یوچالش فرا م یبه بحث منطق کردهحت یو نصاا ییگذشات راهنما چنانکه، آنان را، یر یدرگ
به  یلو  کندن ییخودشااان و مردم تب یآنها را برا یفکر اشااتباهات و انحرافات  کهن بود یا ر مومنان یام

به  یزمان  یاشاااره شااد حضاارت عل چنانکهخود برخوردار بودند و  یآنان از تمام حقوق اجتماع یهر رو 
ت یسلب امن و کشتارآنان دست به اغتشاش، ترور،  کهم به برخورد قاطع و جنگ با آنان گرفت یناچار تصام

 کردندینمتنگ  . لذا اگر خوارج عرصه را بر امام کردند ییصف آرا زدند و در مقابل امام  یاجتماع
داد تا خود به اشااتباه  یزدند حضاارت به آنها مهلت م یجامعه نممردم و فساااد در  کشااتارو خود دساات به 

شه و یدر ساحت اند امام  یدامنه سعه صدر و مدارا کهاز آن دارد  تیحکان امر یش واقف شاوند. ایخو
چ گاه ی، آن حضرت ه ین امام علیاز مخالف یگر اسات. برخالف برخید یتر از سااحت هاعیوسا تفکر

 بلکهزد  یبه آنها نم ینیو انگ ضااد د کرد یو ارتداد متهم نم کفرآمدند به  یبه جنگ با او م کهرا  یکسااان
 کهرا  یاز افراد کیریه  یامام عل»فرموده اسااات:  خواند، امام محمدباقر  یآنان را برادر خود م

ه ما سااتم ب کهگفت: آنان برادران ما هسااتند  یم بلکه کرد یو نفاق منسااوب نم شاارکدند به یبا او جنگ
 ( 23ق، ص 1417، یر یحم کردند
 

 نتیجه گیری -4
مفهوم آزادی ساایاساای یکی از پیریده ترین مفاهیم ساایاساای به حساااب می آید به گونه ای که 
دیادگاه های متعددی در مورد تعریف، ویژگی ها و ابعاد آن ارائه شاااده اسااات. بااین وجود، ارائه یک 

س اندیشه های اصیل اسالمی کمتر مورد توجه قرار گرفته چارچوب قابل قبول علمی و بومی بر اساا
و از این رو مقاالاه حااضااار به دلیل دغدغه های موجود در نظام جمهوری اساااالمی، به ارزیابی این 

 پرداخته است.  مفهوم از دیدگاه امام علی
 یآزاد یهامسااتجمع ملزومات و مولفه یر یبنحو چشاامگ بررساای اخالق و ساایره امام علی 

ت بشاار بر بشاار و متعلق به مردم و یر یو مد ینیزم یرا امر  حکومت  یاساات. امام عل یاساایساا
فرمانبران و فراتر از آن انساااانها،  یو برا کند یم یدر دسااات زمامداران معرف یمردم – یاله یامانت
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خود و  یاسین سارنوشت سییو تع حاکممردم در انتخاب  مشاارکتقائل بود و  یعیگاه رفیاحترام و جا
 فکاراو  تیاکثر نموده و نظر  یمردم تلق یمسااالم و اله فیتکل بلکهرت در اداره جامعه را حق مشاااو
از  .کرد یم یرو یها و اقدامات خود قرار داده از آن پیر یم گیتصاام مالکرا صااائب و معتبر و  یعموم

و  کند یم ترکاست را یشود و با ادبار آنان صحنه س یاست وارد مین رو با اقبال مردم به صاحنه سایا
 رد و دریپذ یرا م یلیتحم تیحکمرغم خواسااات خود بخاطر خواسااات مردم یعل یحکمراندر عصااار 

   کند ید نظر مینان به صحت آنها تجدیمات خود به رغم اطمیاز تصم یار یبس
است یس یمبنا را به مثابه سنت رسول الله  یاسیس یعناصار و مقومات آزاد  یامام عل

در  یطیچ شرایداد ایشاان بشادت قانون محور بود و تحت ه یقرار م یخود در امر زمامدار  یراهبرد
دا یدش شکنانو با قانون  کرد ینم یشایمداهنه، تساامح و مصالحت اند یو سانت نبو  احکام یاجرا

 کارگزاراند. عزل یاد یرا ماافوق قاانون و انتقااد نم رکسیهنمود. او  یبرخورد و آناان را مجاازات م
 شود.  یر مین چارچوب تفسیت المال بنحو برابر در همیم بیفاسد و گماشتن افراد صالح و تقس

 یر یل خطاپذیخودش را به دل یزمامداران حت عملکردنظارت و انتقاد مردم بر  ر مومناان یام
خود  یدانااد و حت یان میااو باه نفع فرمااانبران و فرماانروا یاله ی، حق مردم و موهبتحکوماتدر امر 

ن یقدن و منتین افراد جامعه بود. آن حضرت در مقابل مخالفیتر نین امر و از منتقدیمشاوق مردم به ا
الش شد و ت یمتوسل نم سرکوبرگاه به خشاونت و یو ه کرد یت ساعه صادر و مدارا رفتار میبا نها

و  یقن و احتجاجات منطییو گفتمان، و اقناع تب مکاتبهمساااالمت، همرون  یمی کرد باه روشاااهاا
 د یآنان را متنبه و ارشاد نما یعقل

اسااتنتاج   یحضاارت عل یحکمرانره یو سا یاسااید سایاز آراء و عقا که یاساایسا یآزاد یالگو 
  ینگرش حضرت عل ی، مبانینه بعد مردمیاست. در زم یو اله یواجد دو وجه و عنصر مردم شاودیم

اه ربنا و خاساااتگیگر ز یابد به عبارت دی یآن معنا و مفهوم م یدر چارچوب صااابغه اله یاسااایسااا یبه آزاد
وجه  نکتهن یشاااود و ا یم لیتشاااکآن  یو مردم را وجه اله حکومتبه   یحضااارت عل یمردم کردیرو
 یو افراد مکاتبخصوصا با   یدگاه حضرت علیاز منظر اسالم عموما و د یاسیسا یز آزادین تمایادیبن
رند یاز هم گسست ناپذ حکومت یو مردم یوجوه اله  یشاود. از منظر حضرت عل یگر محساوب مید

ود دارد. به وج یر متقابل و وابساااتگیان آنها دو تعامل و تاییقت واحدند و همواره میانگر دو بعد از حقیو نماا
انون ذ قیجز ترجمان و ره آورد تنف یزیچ حکومت یا وجاه مردمیات حقوق مردم یاگر تحقق و رعاایر دیتعب
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 شااودیمگفته  کهن خاطر اساات یباشااد بد ینم حکومت یهدف اله و رکنا یقرآن و ساانت  یعنیاسااالم 
است. یت مردمیو مشروع یت الهیو وجه مشروع رکنواجد دو  یاسالم حکومت
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