
 وانعكاسه على الواقع العراقي الحالي  دالالت نبذ الصراع في فكر االمام علي

 م.م. عباس لاسم عطٌة المرٌانً

 لسم التارٌخ كلٌة التربٌة للبنات/ –جامعة البصرة 

  

من تغٌر النظام السٌاسً الدكتاتوري المائم  ٖٕٓٓفً ظل التحول الذي شهده المجتمع العرالً بعد عام     

الذي كان ٌمنع أي تجمع او تكتل سٌاسً او دٌنً، واإلبماء على الحزب العفلمً هو الوحٌد والمسٌطر فً 

 .الساحة العرالٌة آنذان

النظرٌات واألفكار الدٌممراطٌة التً لم ٌكن العراق واالتٌان ب ٖٕٓٓلكن بعد سموط هذا النظام عام    

وشعبه مهٌأ لها بشكل كبٌر بسبب لبوعه تحت حكم دكتاتوري ظالم لم ٌسمح لشعبه بمعرفته او االطالع 

على هذه المفاهٌم، ولما أتوا بهذه الدٌممراطٌة التً تسمح بتعدد األحزاب والتكتالت السٌاسٌة بعد ان كان 

المتحكم، وتسمح للفرد بممارسة اراءه وافكاره بحرٌة فضالً عن حرٌة انتماءه  نظام وحزب واحد هو

 .السٌاسً

هذا التحول لم تستوعبه كل طبمات المجتمع العرالً، فنشأت على اثر ذلن الصراعات بٌن هذه األحزاب  

الع هنا او التكتالت الجدٌدة مما انعكست هذه الصراعات بشكل كبٌر على الوالع العرالً ونمصد بالو

 .السٌاسً وااللتصادي والفكري وحتى االجتماعً هذا من جانب

من جانب اخر انعكس هذا الصراع على الفرد العرالً ذاته من خالل انضمام االفراد الى هذا الحزب او  

التكتل مما ولد صراع مع األحزاب والتكتالت األخرى، وبذلن ولع المجتمع بٌن تجاذبات وتصارع 

ذا التصارع والتجاذب ادى الى عملٌات االلتتال والتصفٌة فٌما بعد، فكل واحد ٌرى ان هؤالء، واغلب ه

 .منهجه وطرٌمه هو الصحٌح، وعلى اثر ذلن استبٌحت حتى المٌم األخاللٌة واالجتماعٌة فٌه اال ما ندر

عكاسه وان  موضوع دالالت نبذ الصراع فً فكر االمام علً –لذلن كان تناولنا لهذا الموضوع      

لنبٌن مولف االمام من هذا الصراع والتجاذب فً عصره مما نُمل لنا سواء  -على الوالع العرالً الحالً 

من خطبه فً كتاب نهج البالغة الذي ٌُعد اهم كتب اإلسالم بعد المرآن الكرٌم واالحادٌث النبوٌة 

ها كل من ٌؤجج وٌدفع الى هذه الصحٌحة، او فً تعامالته الٌومٌة ورسائله الى والته، عسى ان ٌتعظ من

 .الصراعات فً مجتمعنا، ونحفظ الشًء الملٌل من حكمه ومواعظه عسى ان تنفعنا او تنجٌنا من المهلكات

ونبذه للصراعات ها هنا لٌس سردا ألحداث تارٌخٌة، أو عرضاً آلرائه   ان دراسة فكر اإلمام علً   

منها فً معالجة الوالع الحالً، فهذه األفكار منبعها المرآن  فحسب، بل من اجل تبنً هذه األفكار واالستفادة

 .الكرٌم والسنة النبوٌة المباركة تصلح لبناء انسان متكامل ومجتمع متماسن

حكٌم االنسانٌة جمعاء وفٌلسوفها لذلن ٌمول عنه الكاتب المسٌحً جورج جرداق: "إنه   فاألمام  

ن الفطنة والعبمرٌة أن ٌأتٌن حتى فً ألف صفحة بصورة لٌستحٌل على أي مؤرخ أو كاتب، مهما بلغ م

كاملة لعظٌم من عٌار اإلمام علً، ولحمبة حافلة باألحداث الجسام، كالحمبة التً عاشها. فالذي فكَّرهُ 

ً لم تسمعه أذن، ولم تبصره عٌن،  وتأملهُ، ولالهُ، وعملهُ ذلن العمالق العربً بٌنه وبٌن نفسه وربه، لمما



ثٌر مما عمله بٌده، أو أذاعه بلسانه وللمه، وإذ ذان فكل صورة نرسمها له هً صورة نالصة وهو أكثر بك

 ."ال محالة، ولصارى ما نرجوه منها أن تنبض بالحٌاة

ثم ٌمول: "وٌمٌنً أن مؤلف هذا الّسفر النفٌس، بما فً للمه من لبالة، وما فً للبه من حرارة، وما فً    

ى حد بعٌد فً رسم صورة البن أبً طالب، ال تستطٌع أمامها إال أن تشهد وجدانه من إنصاف، لد نجح إل

 ."بأنها الصورة الحٌة ألعظم رجل عربً بعد النبً

 :محط اعجاب العدٌد من المستشرلٌن الذي لالوا فٌه منهم  كما كان  

شخصٌة فرٌدة متألمة شاعر ومؤمن ونبٌل ولدٌس, حكمته كالنسٌم :  ً ادوارد جٌبون ٌمول فً عل    

الذي ٌتنفسه كل انسان، فهً اخاللٌة وانسانٌة، منذ تولده والى وفاته، كان حكٌما جمع تالمٌذه وناداهم 

 )ص(".بإخوتً واحبائً، حما كان هارون المتجدد صّدٌك النبً موسى، كما وصفه النبً دمحم 

رق السٌر وٌلٌام موٌر: بذكائه المتألك، وعطفه وتأثٌره الساحر فً حٌاة من خالطه وٌمول فٌه المستش     

وجالسه، وكونه موضع ثمة صحابه ومجتمعه، منذ كان فتى صغٌر السن وهو ٌبذل وٌجود بروحه وحبه 

 .للدفاع عن النبً دمحم ورسالته السمحاء، متواضع وبسٌط، حكم نصف العالم االسالمً بالخٌر ال بالسوط

بالمول: ازدرى العالم المادي ومجده الخادع،  باألماموٌعبر المستشرق هنري ستووب عن اعجابه     

خشى هللا وكان محسنا جواد الى الخٌر، االول والسابك الى كل فعل الهً، وحكمه كان اجتماعٌا، وٌملن 

م ٌمتلن تلن العلوم التً تنتهً ابداعا وذكاء حادا؛ ولذا بدا غرٌبا على مجتمعه، الن االبداع لم ٌكن شائعا، ل

 .على اللسان، ولكن تلن العلوم والحكمة الخفٌة التً تمتد وال تنتهً او تموت

    

تناول موضوع الصراع كثًٌرا فً طروحاته وخطبه لمعالجة هذه المشكلة التً كانت   ان اإلمام علً   

 :ع الى اربعة السام وهًمستشرٌه فً عصره، وارتئٌنا ان نمسم وصاٌاه فً مجال نبذ الصرا

 وصاٌاه فً درء الفتن والتحلً بالحلم  .ٔ

فال تكونوا أنصاب الفتن )أي ممصداً " :u فمن وصٌة له ٌوصً على التوّحد والحذر من الفتنة لائالً      

للفتنة( وأعالم البدع، والزموا ما عمد علٌه حبل الجماعة وبنٌت علٌه أركان الطاعة، وألَدموا على هللا 

 ."مٌن وال تمَدموا علٌه ظالمٌن، واتموا مدارج الشٌطان ومهابط العدوانمظلو

وٌوصً اٌضا فً النهً عن الفتنة،: "أٌها الناس شموا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طرٌك       

 ." المنافرة، وضعوا تٌجان المفاخرة

للمسلمٌن فً أول تولٌه الخالفة ٌمول: "الفرائَض الفرائض أّدوها إلى هللا تؤدَّكم إلى   ومن وصاٌاه     

الجنّة، إّن هللا حرم حراماً غٌر مجهول وأحّل حالالً غٌر مدخول ال نمض فٌه وفضّل حرمة المسلم على 

مسلمون من لسانه الُحرِم كلّها وشّد باإلخالص والتوحٌد حموق المسلمٌن فً معالدها، فالمسلم من سلم ال

 ."وٌده إاّل بالحّك وال ٌحّل أذى المسلم إاّل بما ٌجب



المسلمٌن لائالً: "وال تمتحموا ما استمبلتم من فور نار الفتنة وامٌطوا عن   وفً نفس السٌاق ٌوصً    

فً لهبها  وال ترموا انفسكم فٌها(. وخلّوا لصد السبٌل لها فمد لعمري ٌهِلنُ  –سنتها )أي تنّحوا عن طرٌمها 

 ."المؤمن وٌسلم فٌها غٌر المسلم

وفً وصٌة اخرى ٌمول فٌها: "وخذوا مهل األٌام، وحّوطوا لواصً اإلسالم أال ترون إلى بالدكم     

 ."تعزى وإلى صفاتكم ترمى

على صفة الِحلم فٌما ٌتعّرض له اإلنسان من ظروف لاهرة التً لد تدفعه الى الخروج   كما أكد     

ٌَْظ، وتََجاَوْز ِعْنَد اْلَمْمَدَرةِ، واْحلُْم ِعْنَد "عن العمل الذي كرمه هللا به لٌمٌز مدارن االشٌاء فٌمول:  اْكِظِم اْلغَ

ْولَِة، تَكُْن لََن اْلعَا  ".لِبَةُ اْلغََضِب، واْصفَْح َمَع الدَّ

 .والفدام لغة: رباط الفم وعدم التسرع فً الغضب - "اْلِحْلُم فَِداُم السَِّفٌهِ ": وفً موضع اخر ٌمول فٌه    

اللبون هنا ابن «. كُْن فًِ اْلِفتْنَِة َكاْبِن اللَّبُوِن ال َظْهٌر فٌَُْرَكَب وال َضْرعٌ فٌَُْحلَبَ »وله ممولته الشهٌرة:     

 .فال هو كبٌر حتى ٌركب او ٌحمل علٌه، وال فٌه حلٌب ٌستفاد منه النالة الذي ٌفطم

 ،عدم االنجرار وراء الخالفات الحاصلة بٌن األطراف المتصارعة  من ذلن ٌبٌن لنا اإلمام     

 .وٌحذرنا منها الن فٌها خسران لرضا هللا سبحانه وتعالى ولرضا النفس

ً إِنَّ ِلْلُخصُ »ومن كلماته اٌضاً ٌمول:        والمحم هنا ٌعنً: المهالن، ففً هذه العبارة ٌوجز« وَمِة لَُحما

مهالن الخصومة بثالث كلمات، فالخصومة البسٌطة لد تؤدي الى توسعها والولوع فً الصراعات 

 .وااللتتال الذي ٌودي الى المهالن والخسران لكال الطرفٌن

دي الى صراع كبٌر لد ولذي كاد ان ٌظلم امن اغتصاب لحمه وما ناله من   وفً مسألة ما تعرض      

أثر على نفسه وترن حمه ألجل مصلحة كبرى وهً اإلسالم،   اإلسالم واألمة بأكملها، لكنه ٌنهً

ِمناً َعلَى اْلُمْرَسِلٌَن، فَلَمَّ "فٌمول:  ٌْ داً نَِذٌراً ِلْلَعالَِمٌَن وُمَه ا بَْعُد، فَإِنَّ هللَا سُْبَحانَهُ بََعَث ُمَحمَّ ا َمَضى تَنَاَزَع أَمَّ

َهذَا األْمَر ِمْن اْلُمْسِلُموَن األْمَر ِمْن بَْعِدِه، فََو هللاِ َما َكاَن ٌُْلمَى فًِ ُروِعً وال ٌَْخطُُر بَِباِلً أَنَّ اْلعََرَب تُْزِعُج 

وهُ َعّنًِ ِمْن بَْعِدِه، فََما َراَعنًِ ٌْتِِه، وال أَنَُّهْم ُمنَحُّ ٌَاُل النَّاِس َعَلى فاُلٍن ٌُبَاٌِعُونَهُ، فَأَْمَسْكُت  بَْعِدِه َعْن أَْهِل بَ إِال اْنثِ

ٍد، فََخِشٌُت إِنْ  ٌِْن ُمَحمَّ ٌَْدعُوَن إِلَى َمْحِك َد ٌُْت َراِجعَةَ النَّاِس لَْد َرَجعَْت َعِن اإلْسالِم  لَْم أَْنُصِر  ٌَِدي َحتَّى َرأَ

ًَ َمتَاُع  اإلْسالَم وأَْهلَهُ أَْن أََرى فٌِِه ثَْلماً أَوْ  ًَّ أَْعَظَم ِمْن فَْوِت ِوالٌَتِكُُم الَّتًِ إِنََّما ِه َهْدماً، تَكُوُن اْلُمِصٌبَةُ بِِه َعلَ

ٌَتَمَشَُّع السََّحاُب، فَنََهْضُت فًِ تِلْ  ٌَُزوُل السََّراُب، أَْو َكَما  َن األْحَداِث َحتَّى أٌََّاٍم لَالئَِل، ٌَُزوُل ِمْنَها َما َكاَن َكَما 

ٌُن وتَنَْهنَهَ زَ   ".اَح اْلبَاِطُل وَزَهَك، واْطَمأَنَّ الّدِ

سٌجد أنه ادرن بالصراع   وهنا على االنسان المدرن ان ٌتمعن بدلة هذا النص من كالم االمام     

أي مصلحة  –ة المصلحة العامّ   سٌهلن كل امر حتى وان كان هو صاحب الحك بذلن، لذلن وضع

 .ال ٌجب أن ٌكون الخالف الذي ٌشتت وٌذر كل شًء هو النهج الصحٌح ، لذلننصب عٌنه -اإلسالم

  

 النهً عن السب والشتم  .ٕ



مع شدٌد  –بالنهً عن السب والشتم.. وما اكثرها فً مجتمعاتنا االن حتى اصبحت   وفً كالمه      

ثمافة متداولة على السن الكبار والصغار وعلى كل المستوٌات واالصعدة، وأمست وسٌلة للتسمٌط  -األسف 

 .بٌن االفراد والجماعات واداة للمحاربة فٌما بٌنهم حتى تفشت بشكل كبٌر

إِنًِّ أَْكَرهُ لَكُْم أَْن تَكُونُوا َسبَّاِبٌَن، ولَِكنَّكُْم لَْو َوَصْفتُْم أَْعَمالَُهْم وذََكْرتُْم "حابه: إلص  عن ذلن ٌمول    

ٌَّاهُْم: اللَُّهمَّ اْحِمْن دِ  ْم، وأَْصِلْح َماَءَنا وِدَماَءهُ َحالَُهْم َكاَن أَْصَوَب فًِ اْلمَْوِل وأَْبلََغ فًِ اْلعُْذِر، ولُْلتُْم َمَكاَن َسبِّكُْم إِ

ِ و ًّ ٌْنِِهْم واْهِدِهْم ِمْن َضاللَتِِهْم، َحتَّى ٌَْعِرَف اْلَحكَّ َمْن َجِهلَهُ، وٌَْرَعِوَي َعِن اْلغَ ٌْنِنَا وبَ اْلعُْدَواِن َمْن لَِهَج ذَاَت بَ

 ."بِه

ً من األٌام سمع رجال ٌشتم خادمه لنبر، وأراد لنبر ان ٌرد عل  وٌروى عنه      ٌه فناداه ان فً ٌوما

مهال ٌا لنبر دع شاتمن مهاناً تُرضً الرحمن وتُسخط الشٌطان، وتًعالب عدون فوالذي "االمام )ع( لائالً: 

فلك الحبة وبرأ النسمة ما ارضى المؤمن ربه بمثل الحلم، وال اسخط الشٌطان بمثل الصم، وال عولب 

 ".األحمك بمثل السكوت عنه

ً من تعامل االماممن هذا ٌجب علٌنا ان ٌكون تعا      ً معه لكً ال   ملنا مع االخرٌن منطلما ومنسجما

 .وسخطه غضب هللا سبحانه وتعالىننال الشٌطان نماد كٌفما ٌشاء وبذلن نكون أداة بٌد 

 

 أصناف الناس .ٖ

ٌصنف فٌه الناس الى أربعة أصناف التً ربما هً الرب الى والعنا الحالً الذي   وفً كالم له   

أٌها الناس : " عدة طبمات مختلفة سواء طبمات اجتماعٌة او سٌاسٌة او عمائدٌة فٌمول اصبح ٌتشكل من

إنا لد أصبحنا فً دهٍر عنوٍد، وزمن كنوٍد، ٌُعد فٌه المحسن مسٌئاً، وٌزداد الظالم فٌه عتواً، ال ننتفع بما 

 :الى  أصناٍف" فٌمسمهمعلمنا، وال نسأل عما جهلنا، وال نتخوف لارعةً حتى تحّل بنا، فالناس أربعة 

 ....من ال ٌمنعه الفساد إال مهانة نفسه وكاللة حده ونضٌض وفره :الصنف األول

 (.المفسدٌن االنالفاسدٌن ووما اكثر الفساد و)                                            

أشرط نفسه وأوبك دٌنه ومنهم المصلت لسٌفه، والمعلن بشره، والجالب بخٌله ورجله، لد  :الصنف الثانً

ً وما لن عند هللا  لحطام ٌنتهزه أو ممنٍب ٌموده أو منبٍر ٌفرعه، ولبئس المتجر أن ترى الدنٌا لنفسن ثمنا

 .....عوضاً 

 (الذٌن ٌعادون الناس وٌهددون وٌمتلون دون خوف او رادعحالٌاً، وهؤالء كُثر )       

لة نفسه، وانمطاع سببه، فمصرته الحال على حاله، ومنهم من أبعده عن طلب الملن ضؤو :الصنف الثالث

 ....فتحلى باسم المناعة، وتزٌن بلباس أهل الزهادة، ولٌس من ذلن فً مراح وال مغدي

وهنا ٌشٌر االمام الى الذٌن ٌدعون الدٌن والزهد وهم فً االغلب بعٌدٌن عن ذلن وبعٌدٌن عن أمور )

 (.الناس



ا بعمل اآلخرة وال ٌطلب االخرة بعمل الدنٌا لد طامن من شخصه، ومنهم من ٌطلب الدنٌ :الصنف الرابع

 ....ولارب من خطوته، وشّمر من ثوبه، وزخرف من نفسه لألمانة

 (.وهؤالء الذٌن باعوا دٌنهم بدنٌاهم وساءت أعمالهم حتى شملت غٌرهم ممن هم على شاكلتهم)      

كاً، واتّخذهم له أشراكاً، فباض وفّرخ فً صدورهم، "اتّخذوا الشٌطان ألمرهم ِماللوله: انهم   وٌكمل    

لل وزٌّن لهم الَخَطل فِْعَل من لد  ودّب ودرج فً حجورهم، فنظر بأعٌنهم ونطك بألسنتهم، فركب بِهم الزَّ

 ."َشِرَكهُ الشٌطان فً سلطانه ونطك بالباطل على لسانه

أصناف الناس وتأثٌرهم على المجتمع، وهو هنا ٌُشخص الداء الذي ٌتحتم معالجته،   بذلن حدد االمام   

 .او لم نتناولها السابمة التً تناولناهاكما واعطى العالج لهذا الداء فً خطبه وكلماته 

 

 التعامل مع االخر وحرٌة التعبٌر  .ٗ

ٌا بنً "وسبل التعامل مع االخر: فً وصٌته لولده اإلمام الحسن فً التأكٌد على حرٌة الفرد   ٌمول     

اجعل نفسن مٌزانا فً ما بٌنن وبٌن غٌرن، فأحبب لغٌرن ما تحب لنفسن، واكره له ما تكره لها، وال 

تظلم كما ال تحب أن تُظلم، واحسن كما تحب أن ٌحسن إلٌن، واستمبح من نفسن ما تستمبحه من غٌرن، 

 ."وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسن

 

 ".عاتب أخان باإلحسان إلٌه، واردد شره باإلنعام علٌه"  ولول

على المنبر ٌخطب بالناس فً المسجد، وكان ضمن الجالسٌن شخص كان ذات ٌوم  انه  وذكر عنه  

لال عن  ة،فمه وبالغمن  خطبته وما فٌهاوٌبغضه بغضاً شدٌدا، فلما سمع هذا الشخص   ٌكره االمام

مال لهم االمام اتركوه! باستطاعتً فارادوا ضربه، ذلن ن وفلما سمع الجالس !!وابلغهما افمهه االمام: كافٌر 

 ..ان اسبه مثل ما سبنً، او اعفو عنه.

 .وها انا لد عفوت عنن 

ٌؤكد على حرٌة الرأي وٌعطً درساً فً االخالق واالٌثار، فلم   فً هذه الحادثة نالحظ ان االمام    

ً هذا الدرس الذي  ٌنتصر منه لنفسه وانما منحه ً فً التسامح ومنح الجالسٌن اٌضاً، ومنحنا اٌضا درسا

ً ان هذا الشخص كان مغرر به فلم ٌعرف االمام حك معرفة بسبب ما مارسه   .نتناوله الٌوم ونجد اٌضا

، وفً والعنا نرى ونسمع معاوٌة من جانب، والخوارج من جانب اخر من اعالم مضاد تجاه االمام 

هذا الشخص الذي ٌُلمً التهم جزاف دون معرفة الحمائك والتأكد مما ٌتناوله واالمثلة على ذلن الكثٌر مثل 

 كثٌرة.  

وعند االطالع على لوائح حموق اإلنسان التً تنادي بها األمم والمنظمات الدولٌة الخاصة بذلن نلتمس     

 .الكثٌر من حكم االمام وسلوكٌاته لد دونت او التبست فً هذه اللوائح

 



 

ان  ل لوةاعات التً ابتلً بها، وحاول بكاستشهد نتٌجة هذه الصرلد   فعلى الرغم من ان االمام     

سواء متمثلة بمعاوٌة –ٌجنب االمة اإلسالمٌة والمسلمٌن الخوض بها؛ لكن رغبات االخر الشٌطانٌة 

 مومن جاء بعده مدفعت بهكانت الوى وادهى  -وحزبه، او الخوارج، وحتى الذٌن نالوا السلطة بعد ذلن 

من   الى محاربة هذ النهج الحكٌم الذي ابتدأه الرسول الكرٌم دمحم )ص( واكمله امٌر المؤمنٌن وال بٌته

 .بعده

فالنبً    اشبه او الرب ما ٌكون من فكر العبد الصالح الخضر  وانً ألجد فً فكر االمام علً    

لٌم هللا وصاحب كتاب منزل؛ اال انه لم ٌستطع مع على الرغم من انه كان نبً مرسل وك  موسى

، لذلن لم الن مدخالتها ربانٌة ولٌس دنٌوٌة صبرا ولم ٌدرن ولم ٌفهم مضمون هذه الشخصٌة  الخضر

لم ألننا  ،معه صبراممن كانوا فً زمنه وكذا نحُن ستطع ٌلم   ٌكمل مسٌرته معه، كذلن االمام علً

 .  دهندرن ولم نفهم مداركهُ وما ٌرٌ

    

موضوع ال ٌمكن احتوائه بهذه المحاضرات او الندوات،  مما سبك ان الصراع فً فكر االمام      

لذلن حرٌي بنا وبكل انسان واًع ومدرن لحمائك األمور ان ٌطلع على هذا النهج النٌر الذي رسمه االمام 

،  وهذا االطالع ٌجب ان ٌكون بشكل دلٌك وبتمحٌص لٌدرن ما ُخفً عنا، ففً هذا النهج هدٌي للروح

البشرٌة وتهذٌب لها من اجل االبتعاد عن كل ما هو سًء سواء الصراعات التً تناولناها وكٌفٌة تجنبها 

 التً تناولها االمام  والتً ال ٌكسب منها المرء اال الخسران فً الدنٌا واالخرة، او المفاهٌم األخرى

التً ٌمصد من وراءها بناء االنسان بشكل صحٌح وتموٌمه، فأذا بُنً االنسان صحٌحاً عرف هللا وعبده من 

 .حٌث ٌُعبد، واستمامت المجتمعات وتطورت األمم، وهذا ما كان ٌصبو له االمام 

 

 ذلن اال رضاه وغفرانه. وأسال هللا التوفٌك لً ولكم والتسدٌد والصواب لكل عمل وال نرجو من

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته...           


