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شروط النشر يف اجمللة
ترّح��ب موؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة بن�س��ر البح��وث والدرا�س��ات العلمي��ة يف جملته��ا 

)املب��ني( وفق��ًا لل�س��روط الآتي��ة:

1. تن�س��ر املجل��ة البح��وث الأ�سيل��ة امللتزم��ة مبنهجي��ة البح��ث العلم��ي وخطوات��ه املتع��ارف 

عليه��ا عاملي��ًا، واملكتوب��ة باإحدى اللغت��ني العربية والإجنليزية.

2. اأن يك��ون البح��ث من�س��جمًا م��ع هوي��ة املجلة يف ن�س��ر البحوث املخت�س��ة بعلوم كتاب نهج 

البالغة وب�سرية الإمام علي )عليه ال�سالم( وفكره يف جمالت املعرفة كافة.

 )CD( بن�س��خة واح��دة م��ع قر���س مدم��ج )A4( 3. ُيق��ّدم الأ�س��ل مطبوع��ًا عل��ى ورق

بح��دود )10.000–15.000( كلم��ة، بنظ��ام )WORD 2007(، وتك��ون الكتاب��ة بحج��م 

خ��ط )16( للعنوان��ات، و)14( للم��ن، و)12( للهام���س، والتباع��د ب��ني ال�س��طر )1�س��م(، 

 )Times New Roman(يف البح��وث العربي��ة، و )Simplified Arabic( ون��وع اخل��ط

الإجنليزي��ة. البح��وث  يف 

4. ُيق��ّدم ملخ���س للبح��ث باللغت��ني العربي��ة والإجنليزي��ة، كل منهم��ا بح��دود �سفح��ة 

م�س��تقلة عل��ى اأن يت�سم��ن عن��وان البح��ث.

5. يج��ب اأن تت�سم��ن ال�سفح��ة الأوىل م��ن البح��ث ا�س��م الباح��ث ولقب��ه العلم��ي وم��كان 

عمل��ه )باللغت��ني العربي��ة والإجنليزي��ة(، ورق��م هاتف��ه وبري��ده الإلك��روين، م��ع مراعاة عدم 

ذك��ر املعلوم��ات املذك��ورة اآنف��ًا يف �سل��ب البح��ث.

6. ي�س��ار اإىل امل�س��ادر جميعه��ا باأرق��ام الهوام���س الت��ي تن�س��ر يف اآخ��ر البح��ث وتراع��ى 

الأ�س��ول العلمي��ة املتع��ارف عليه��ا يف التوثي��ق.

7. ي��زود البح��ث بقائم��ة امل�س��ادر منف�سل��ة ع��ن الهوام���س، ويراع��ى يف ترتيبه��ا 



�س لها  النظ��ام الألفبائ��ي لعنوان��ات الكتب اأو اأ�س��ماء املوؤلفني، ويف حالة وج��ود م�سادر اأجنبية ُتَخ�سّ

قائم��ة منف�سل��ة ع��ن قائمة امل�س��ادر العربية.

8. تطب��ع اجل��داول وال�س��ور واللوح��ات عل��ى اأوراق م�س��تقلة، وُي�س��ار يف اأ�س��فل ال�س��كل اإىل م�س��دره اأو 

م�س��ادره م��ع حتدي��د اأماك��ن ظهوره��ا يف امل��ن.

9. اأن ل يكون البحث من�س��ورًا اأو م�س��تاًل، ولي���س مقّدمًا اإىل اأي و�س��يلة ن�س��ر اأخرى، وينبغي اأن ٌي�س��ار اإىل 

اأن البحث غري مقّدم اإىل موؤمتر اأو ندوة، واإذا كان كذلك فيجب اأن يكون غري من�سور، وعلى الباحث تقدمي 

تعهد م�ستقل بذلك كّله.

10. اإرفاق ن�سخة من ال�سرية العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة الأوىل.

11. تع��ّر جمي��ع الف��كار املن�س��ورة يف املجل��ة ع��ن اآراء كاتبيه��ا ول تع��ر بال�س��رورة ع��ن وجه��ة نظ��ر جه��ة 

الإ�س��دار، ويخ�س��ع ترتي��ب الأبحاث املن�س��ورة ملوجهات فنية.

12. تخ�سع البحوث لتقومي �س��ري لبيان �سالحياتها للن�س��ر ول تعاد البحوث اإىل اأ�سحابها �س��واء اأقِبلت 

للن�سر اأم مل تقبل وعلى وفق الآلية التية:

اأ: ُيبّلغ الباحث بت�سّلم املادة املُر�َسلة للن�سر.

ب: يخطر اأ�سحاب البحوث املقبولة للن�سر مبوافقة هياة التحرير على ن�سرها وموعد ن�سرها املتوقع.

ج: البحوث التي يرى املقومون وجوب اإجراء تعديالت اأو اإ�سافات عليها قبل ن�سرها ُتعاد اإىل اأ�سحابها 

مع املالحظات املحددة كي يعملوا على اإعدادها نهائيًا للن�سر.

د: البحوث املرفو�سة ُيبّلغ اأ�سحابها من دون �سرورة اإبداء اأ�سباب الرف�س.

ه���: مين��ح كل باح��ث ن�س��خة واح��دة م��ن الع��دد ال��ذي ن�س��ر في��ه بحث��ه وتخ�س���س مكاف��اأة مالي��ة للبح��ث 

امل�س��تكتب.

13. ُيراعى يف اأ�سبقية الن�سر:



اأ: البحوث امل�ساركة يف املوؤمترات التي تقيمها جهة ال�سدار.

ب: تاريخ ت�سّلم رئي�س التحرير للبحث.

ج: تنويع جمالت البحوث كل ما اأمكن ذلك.

14. ل يج��وز للباح��ث اأن يطل��ب ع��دم ن�س��ر بحث��ه بع��د عر�س��ه عل��ى هي��اة التحري��ر اإل لأ�س��باب تقتنع بها 

هياة التحرير، على اأن يكون ذلك يف مدة اأُ�س��بوعني من تاريخ ت�س��لم بحثه.

15. يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث املن�س��ورة يف اأع��داد املجل��ة اإىل اللغ��ات الأخ��رى، م��ن غ��ري الرج��وع 

اإىل الباح��ث.

16. ُتر�س��ل البح��وث اإىل الري��د الإلك��روين ملجل��ة املب��ني )info@inahj.org( اأو ت�س��لم مبا�س��رة اإىل 

مق��ر املجلة عل��ى العنوان الآتي:

الع��راق/ كرب��الء املقد�س��ة/ �س��ارع ال�س��درة/ ق��رب مق��ام عل��ي الأك��ر )علي��ه ال�س��الم(/ موؤ�س�س��ة عل��وم 

نهج البالغة.











االفتتاحية:
حضارة الكلمة



احلم��د هلل عل��ى م��ا اأنع��م ول��ه ال�س��كر مب��ا األه��م وال�س��الة وال�س��الم عل��ى خ��ري النع��م واأمّته��ا 
حمم��د واآله الأخي��ار الأطهار.

اأّما بعد:
ف��اإّن ل��كل اأم��ة ح�سارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غريه��ا م��ن الأمم، ول��كل ح�س��ارة رجاله��ا 
الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل واجلد والجتهاد، ولكل ح�سارة �س��واهدها ال�س��اخمة وعالئمها 

القائم��ة، وه��ي حتاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام اأّن هاهنا كان��ت اأمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن راأى ح�س��ارة اأم��ٍة َتَفّك��ر يف حاله��ا، واعت��ر باأخبارها واأُف��ول جنمها، ومل 
يب��ق منه��ا �س��وى موا�س��ع الأط��الل، ت�سهره��ا اأ�س��عة �سم���س النه��ار، وتغزوها الأمط��ار، وتندب 
حالها الأطيار التي اّتخذتها اأوكارًا لأع�سا�س��ها، وماأوى لفراخها، وكاأّن قدرها قد حّتم عليها 
اأن ل يلحظه��ا �س��وى فراخ��ًا هزيل��ة، وزواح��ف دخيلة، جتوب �س��قوق جدران هي��اكل احل�سارة، 

وه��ي ت��اأز باأ�سواته��ا لتدعو الإن�س��ان اأّن هاهنا كانت اأمة.
ولكنن��ا هن��ا يف ح�س��ارة لي�س��ت كباق��ي احل�س��ارات ف�س��موخها قائ��م يف الأذه��ان 
وعالئمه��ا حا�س��رة يف القل��وب وهياكله��ا ت�س��ّد الأرواح لتهف��و اإليها اأ�س��رية لأمرها ومنقادة 
لنهيه��ا تغف��و عل��ى املعن��ى هن��ا وترت�س��ف الدلل��ة هن��اك وتنت�س��ي الِعْرة هنال��ك، ف�ساًل عن 
حريتها يف ن�سق التعبري وجمالية املغزى وقوام اجلملة، اإننا يف ح�سارة الكلمة، كلمة اأمري 
املوؤمنني الإمام علي بن اأ بي طالب )عليه ال�سالة وال�سالم( تلك احل�سارة التي عجزت 
ع��ن حموه��ا الأن��داد م��ن الأع��راب والأعاج��م فتك�س��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا املع��اول، 

وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��ل، ويِئ�س��ت ع��ن بلوغ مغزاه��ا الأعاظم.
لأنه��ا ح�س��ارة الكلم��ة.. كلم��ة اأم��ري املوؤمنني الإمام علي )عليه ال�س��الم( الذي مل 

يزل �سدى دعوته مرددًا »اأن هاهنا علمًا جمًا لو اأَ�سبت له من حملة«.
وم��ن هن��ا: اّتخ��ذت موؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة منهجه��ا يف النهو���س به��ذا ال��راث 
َمة  كَّ املع��ريف ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البالغ��ة فقام��ت بتاأ�سي���س جمل��ة علمي��ة ف�سلي��ة حُمَ
ُمْعَتَم��دة لأغرا���س الرقي��ة العلمي��ة يف املج��ال الأكادمي��ي، ته��دف اإىل ا�س��تنها�س الأقالم 
العلمي��ة والفكري��ة لالإرت�س��اف م��ن مع��ني عل��وم الإمام عل��ي بن اأبي طالب )عليه ال�س��الم(





وكت��اب نه��ج البالغ��ة ال��ذي يع��د بوابة يلج منه��ا اأهل الفكر والبح��ث اإىل ح�سارة الكلمة، 
كلمة اهلل ور�سوله )�سّلى اهلل عليه واآله و�سلم( وقراآنه الناطق علي بن اأبي طالب )عليه 

ال�سالم(.
لذا:

تدع��و اأُ�س��رة )جمل��ة املب��ني( املفكري��ن والباحث��ني يف اجلامع��ات واحل��وزات العلمي��ة اإىل 
الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام يف رفده��ا بالأبحاث العلمية والدرا�س��ات املعّمق��ة؛ ليدلوا بدلئهم يف 
ريا�س معني ح�سارة الكلمة الفيا�سة فتنت�س��ي الأرواح، وتقر العيون، وتاأن���س النفو���س، وهي 

جت��وب ب��ني اأروق��ة علومه��ا العديدة، وحق��ول معارفها اجلمة.
ل جمل��ة علمي��ٍة حمكم��ٍة يف الع��امِل ال�س��المي خمت�س��ٍة بعل��وم  ول �س��يما اأّن )املب��ني( ُتع��ّد اأوَّ

كتاب نهِج البالغة، و�س��رية الإمام علي )عليه ال�س��الم( وفكره.
�س��ائلني اهلل تعاىل التوفيق والت�س��ديد لإدامة هذا ال�سرح املعريف، ون�س��األه بلطفه و�س��ابق 
رحمته، وخري نعمه واأمتها حممد واآله اأن يدمي علينا ف�سله وف�سل ر�سوله الكرمي وهو القائل 

وقوله حق ووعده �سدق:
ِل��ِه  ��وا َم��ا اآََتاُه��ُم اهلُل َوَر�ُس��وُلُه َوَقاُل��وا َح�ْس��ُبَنا اهلُل �َس��ُيوؤِْتيَنا اهلُل ِم��ْن َف�سْ ُه��ْم َر�سُ نَّ {َوَل��ْو اأَ

.-59- ال�س��راء  َراِغُب��وَن}  اهلِل  اإِىَل  ��ا  اإِنَّ َوَر�ُس��وُلُه 
اللهم اإنا اإليك راغبون ولف�سلك وف�سل ر�سولك �سائلون، واحلمد هلل رب العاملني...
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كلمة العدد



احلمــد هلل الــذي ال يبلــغ مدحتــه القائلــون، وال حيــى نعــاءه العــاّدون، وال 

يــؤدي حقــه املجتهــدون، والصــاة والســام عــى خــر خلــق اهلل أمجعــن حممــد 

وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإّن قــول أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )( يمثــل خزانــة القرآن 

ــاٍم  ــاُه ِف إَِم ٍء َأْحَصْينَ والنبــوة فقــد جعــل اهلل تعــاىل فيــه بمقتــى قولــه ﴿َوُكلَّ َشْ

بـِـٍن﴾ مــا حتتــاج إليــه البرشيــة- فيــا لــو- اتبعــت ســبيل رهبــا فكانــت عــى هــدى  مُّ

 )( ويكفــي ف الربهنــة عــى ذلــك حتــر العقــول وتأثرهــا بقوله )( املصطفــى

عــى اختــاف مســتوياهتم العلميــة والثقافيــة ف رشق األرض وغرهبــا.

بنــاء األرسة واملجتمــع واملناهــج الرتبويــة  فــإن احلديــث عــن  ثــم  ومــن 

ــو  ــة ه ــج الباغ ــاب هن ــزه كت ــا اكتن ــن )( وم ــر املؤمن ــر أم ــة ف فك واألخاقي

حديــث خصــب ومتجــدد يضفــي عــى الباحثــن بدالالتــه ومعانيــه وبيانــه 

بنــاء اإلنســان واألرسة واملجتمــع. املعــارف اجلمــة ف 

ويكفــي ف بيــان مرجعيتــه القرآنيــة والنبويــة التــي أحاطــت بحيــاة املجتمعــات 

ــيَّ إنِّ  ــال: »أْي ُبنَ ــن )( فق ــام احلس ــه اإلم ــه البن ــاء ف وصيت ــا ج ــا م وأمهه

ــْرُت ِف  ــْم، َوَفكَّ ــْرُت ِف َأْعَمِلِ ــْد َنَظ ــِي، َفَق ــْن َكاَن َقْب ــَر َم ــْرُت ُعُم ــْن ُعمِّ َوإْن َلْ َأُك

ُت ِف آَثاِرِهــْم، َحتَّــى ُعــْدُت َكَأَحِدِهــْم، َبــْل َكَأنِّ بـِـَم اْنَتَهــى إَلَّ َمــْن  أْخَباِرِهــْم، َوِسْ

ــْن َكــَدِرِه،  ــَك ِم ــَو َذلِ ــُت َصْف ــْم إىل آِخِرِهــْم، َفَعَرْف َلَ ــَع أوَّ ــْرُت َم ــْد ُعمِّ ُأُمِوِرِهــْم، َق

ِره«. ــْن َضَ ــُه َم َوَنْفَع





من هنا:

ــدد  ــذا الع ــا هل ــص ملفه ــة أن ختص م ــة املحكَّ ــن العلمي ــة املب ــأت أرسة جمل ارت

ــف  ــن املل ــد تضمَّ ــن )( وق ــر املؤمن ــر أم ــع ف فك ــرد واملجتم ــاء الف ــول بن ح

ــة الوعــي الفكــري للفــرد ومســؤولية  أربعــة بحــوث ســلطت الضــوء عــى أمهي

ــف  ــاول املل ــي، وتن ــر االجتاع ــس للتغي ــم األس ــن أه ــًا م ــا أس ــة بوصفه الدول

أيضــًا انتظــام البنيــة االجتاعيــة ف عهــد اإلمــام عــي )( ملالــك األشــرت، 

فضــًا عــن بيــان دور اإلمــام عــي )( ف التأســيس لنظــم التكافــل اإلجتاعــي؛ 

ــم  ــم خيت ــة مــن مخــس وزكاة وغرمهــا. ومــن ث ــاد عــى الفرائــض الرشعي باالعت

ــرب. ــات احل ــم ف أوق ــاء أرسه ــام وبن ــة األيت ــان رعاي ــف ف بي املل

ــى  ــوله املصطف ــل رس ــه وفض ــن فضل ــا م ــل أن يزيدن ــز وج ــوىل ع ــائلن امل س

.)( ــت ــاء فكــر آل البي )( ويوفقنــا إلحي

َرِئيُس التحريِر
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ــِة  ــِة والثقافي ــِة والعلمي ــة ومل تــزل- عــى األَخــص- بعــد التحــوالِت الفكري كانــت البرشي
ــخت منــذ مطلــع عــِر النهضــِة، ف ظــِل رصاعــاٍت فكريٍة، وهــي شــاخصٌة أبصارها  التــي ترسَّ
إىل ســؤال مســتقبي، هــل إنَّ املعاجلــَة الصحيحــَة للمشــكاِت اإلجتاعيــة واالقتصاديــة 
ــًا كانــت  ــًا كان أم معــارصًا، وبشــكل عفــوي، وأي ــأيِّ فكــٍر، قدي ــاُد ب والسياســية، هــو اإلُعتق
ــه إىل كيــان فكــري حيــوي، يتواصــل مــع تــراٍث أصيــل، يرتبــط بــه اإِلنســان  النتائــج؟ أم التوجُّ
ــٍق،  ــاٍن عمي ــد إي ــور بع ــذي تبل ــث، ال ــذا البح ــا هل ــاء أختياُرن ــا ج ــن هن ــًا؟ م ــًا وعقائدي روحي
ــا أُخ لَك ف  َجهــا اإلمــاُم عــيُّ )( بعبارتــه اخلالــدة »إمَّ بوجــود تركــٍة متمثلــٍة بــرتاٍث عظيــٍم، توَّ
ــس بذلــك هنجــًا مظهــرُه التســامح الدينــي، والتســامُح  ــا َنظٌِرلــَك ف اخلَلــِق«. فأسَّ يــن، وإمَّ الدِّ
الســيايس، والتســامُح املعامــايت، والتســامح ف مجيــع املجــاالت األخــرى. وجوهــره الوعــي 
اإلنســاين الفكــري، الــذي يكــون نــاَءُه ف حاضنتــِه االجتاعيــة. وســدادُه مرتبطــًا بمســؤولية 
الدولــة. ذلــك النهــُج الــذي اختــزن كلَّ عوامــِل النهضــِة وأســس هلــا، لتتمكــن اإلنســانية مــن 
ــِق  ــؤدي اىل حتقي ــا ي ــد. وب ــي تنســجم مــع منطــق التجدي ــى توافــرت الظــروف الت تطبيقــِه، مت

اســتقراِرها وازدهاِرهــا، مــن أجــل انجــاز هنضتهــا العلميــِة واحلضاريــِة املنشــودِة.
ــرشوع  ــود م ــات وج ــول إثب ــورت ح ــية متح ــة أساس ــن فرضي ــث م ــذا البح ــق ه ــد انطل لق
 .)( ٌّحضــاري، منبثــق مــن الفكــر اإلســامي األَصيــل، أختطــه أمــُر املؤمنــَن اإلمــاُم عــي
ومنشــأه، حــدوث تغيــر جوهــري ف املنظومــة االجتاعيــة، حتــت تأثــر مقدماتــِه املتمثلــة 
ــوض  ــرشوٍط بنه ــه، وم ــتوًى ل ــِل مس ــري إىل أفض ــاين الفك ــي اإلنس ــاء بالوع ــوب اإِلرتق بوج
ــة بمســؤليتها اإلنســانية. كــا تضمــن عــدَة مباحــَث، تركــزت حــول التأصيــل العلمــي  الدول
والتأرخيــي ملفهــوم املــرشوع احلضــاري ف فكــِر اإلمــاِم عــيٍّ )(. وف حتديــد كيفيــة حــدوث 
االعتــاِد املتبــادِل للعنــارِص األَساســيِة ف التطــور الــذي يــؤدي إىل التغيــر االجتاعــي املمّهــد 
ــة، كان أمُههــا  ــَص البحــُث إىل اســتنتاجات نظري ــِة املائمــِة واملنتجــِة للحضــارة. كــا َخُل للبيئ
إِرســاَء اإلمــام عــي )(، للعنــارص الفكريــة األَصيلــة التــي متنــُع نشــوَء حالــة اإلنقطــاع 
ــة مرحلــة زمنيــة. وإىِل اســتنتاجات  ــَة أمــٍة، أن تشــّيد حضارهتــا ف أي احلضــارّي، بــا ُيمكــن أي
عمليــة، متثلــت بــرورة هتيئــة األرضيــِة املناســبِة، بحيــث يكــون للدولــة دورًا رئيســيًا ومبــارشًا 

ــذِه عــى أرِض الواقــع. فيهــا، وف مجيــع مراحــل هــذا املــرشوع، مــن أجــل إنجــازه وتنفي

ملخص البحث
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The intellectual conflicts have always been a central future question for 

humanity: Is the adoption of any old or modern ideology, in a spontaneous 

manner, represents an appropriate treatment for social, economical and 

political problems? Or choosing a genuine doctrinal innovation of authentic 

heritage, that connects to the human in both spirit and ideology. Considering 

this question, we developed this research, Inspired by Imam Ali’s legacy, which 

is summarised in his great saying: “Either your brother in religion or your 

counterpart in creation”. For this reason, he established two teachings: first of 

all, religious tolerance, political tolerance, transactional tolerance and tolerance 

in debate. The second teaching relates to the human consciousness, which 

grows within society, and oriented by the responsibility of the government. 

Implementation of these teachings by humans, may successfully achieve 

stability and prosperity in short time, which contributes to higher scientific 

values and a better civilization.

This research is based on a basic hypothesis centered on the proof of the 

existence of a civilized project, emerging from the Islamic thought, which Imam 

Ali (A.S) has planned. Also, it included a number of approaches. The first, dealt 

with the scientific and historical rooting of the concept of civilization project 

in the thought of Imam Ali (A.S). While the second approache, deals with 

the determination of interdependence between the basic elements of social 

development. The third approache deals with the the analysis of social change 

in order to prepare a suitable environment for the development of sustainable 

civilization. The Research concluded in theoretical and practical, which may 

be applied in everyday life.

Abstract
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املقدمة
حضــارة  عنــد  البرشيــة  تســتقر  مل 
ســواًء  معينــة،  مدنيــة  عنــد  أو  معينــة 
أعقدهــا.  أم  مظاهرهــا  أبســط  أف 
وليــس جديــدا إذا ذكرنــا إنــه بســبب 
ديناميكية)حركيــة( عنرهــا األســايس 
أحيانــًا  أخــذت  )الفــرد(،  اإلنســان 
ــًا  ــرى طابع ــًا أخ ــًا، وأحيان ــًا إجيابي طابع
ــًا إىل  ــود حت ــر يع ــذا التغ ــلبيًا. إن ه س
ــي أكتســبها اإلنســان  ــة الت درجــة املعرف
ــت  ــواٌء أكان ــه، س ــة ل ــن املصادراملتاح م
أم  النشــأة،  داخليــة  املصــادر  هــذه 
خارجيــة النشــأة. تلــك املعرفــة التــي 
أثــرت ف تكويــن وعيــه، حقيقيــًا كان 
ذلــك ف  بعــد  انعكــس  ثــم  زيفــًا،  أم 
تفاعلــه مــع جمتمعــه مســامهًا ف ازدهــاره 
أو نكوصــِه. لقــد صاحــب اإلنســانية ف 
مســرهتا قيــام ســلطة عليــا ف كل مجاعــة 
إنســانية، لتحمــي األفــراد بعضهــم مــن 
بعــض، ومتنــع طغيــان فئــة عــى أخــرى، 
األنشــطة.  أوجــه  خمتلــف  ممارســة  ف 

وكذلــك لتحمــي مكاســبهم مــن أي 
ــرت  ــا ظه ــن هن ــي، وم ــدوان خارج ع

الدولــة.
واملجتمــع  )الفــرد  ارتبــاط  إنَّ 
والدولــة( أمــر حتمي وبدهيــي. وكذلك 
هــو ارتبــاط عضــوي وجوهــري. ولكن 
عندمــا نتحــدث عــن وعــي الفــرد وأثــرِه 
وكذلــك  االجتاعــي)1(؟  التغيــرِب  ف 
ــة  عندمــا نتحــدث عــن مســؤولية الدول
ف إِحــداث هــذا التغيــر؟ فــإنَّ األمــر 
ســيأخُذ بعــدًا آخــَر، البــد مــن البحث ف 
ــة نتائجــه. ــه وســرب أغــواره ملعرف حيثيات
وف الواقــع، اليوجــد فــرد أوجمتمــع 
تقــدم  حالــة  ف  العيــش  يرفــض 
حضــارة  ظــل  ف  مســتديم  وازدهــار 
ــة  ــل مدني ــل ف ظ ــى األق ــانية، أو ع إنس
ولوتصفحنــا  الرخــاء.  فيهــا  يعــم 
واحــدًة،  حضــارًة  نجــد  مل  التأريــخ 
أو حتــى مدنيــة ف أبســط مظاهرهــا، 
اســتقرت واســتوعبت إنســانية اإلنســان 
بالكامــل. فــكل منهــا ُبنيــت بعــد أن 
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َســحقت باملقابــل شــعبها أو شــعوب 
ُأخــرى، أو حولتهــم إىل عبيــد، ليعيــش 
مل  مــن األســياد ف حيــاة  قليــل  عــدد 
بــزوغ  ومــع  قليلــة.  ملــدٍة  إال  تســتمر 
فجــر احلضــارة اإلســامية، فقــد حتــرر 
اإلنســان مــن ربــق العبوديــة، وأوجبــت 
ــه القــرآءة، وعظمــت فكــره ورشــده،  ل
وغرســت العلميــة ف ذاتــه. كــا أصبــح 
ــتقل،  ــان مس ــع كي ــرد ف املجتم ــكل ف ل
وأصبــح لوعيــه الفكــري قيمــة حقيقيــة 
تطوراألمــة.  ف  دوره  مــع  متناســبة 
ف  يتمحــور  اجلوهــري  املوضــوع  إنَّ 
حقيقتــه حــول مــدى تناســب دور الفرد 
الفكــري  وعيــه  مســتوى  إىل  اســتنادًا 
مــع منظومتــه املجتمعيــة التــي تتأطــر 
هــذا  يبقــى  وهــل  الدولــة.  بمســؤلية 
الــدور عفويــًا أم ســينتظم عــى وفــق 
منظومــة قيميــة وأخاقيــة، تقــوده وفــق 
منهجيــة فكريــة، ومــن منظــور عقائــدي 
ــة  ــا ســنتناوله ف التوطئ حمــدد؟ وهــذا م

املنهجيــة اآلتيــة:

توطئة منهجية: عرصنة املرشوع 
احلضاري ف الفكر العلوي

حقيقــة، مل ختــل أيــة مرحلــة زمنيــة 
مــن مــرشوع حضــاري، أو تزامــن عــدة 
ر هلــا َأن  مشــاريع حضاريــة. وســواء أُقــدِّ
تطبــق عــى أرض الواقــع أم مل تطبــق، 
نجحــت أم فشــلت ف فلســفة التطبيــق. 
فــإن املوضــوع اجلوهــري يبقــى مرتبطــًا 
بالبحــث عــن ماهيــة وكينونــة املــرشوع 
احلضــاري املناســب لإِلرتقــاء بالفــرد 
العــام  التطــور  مســرة  ف  وجمتمعــه 
منظومــة  ف  ســيتم  وهــل  للشــعوب. 
عنارصهــا  بــكل  منفتحــة  أم  مغلقــة 
ــرى.  ــانية األُخ ــات اإلنس ــى املجتمع ع
وهــل هنــاك حتميــة ملــرشوع حضــاري 
ــش ف  ــه ويعي ــرد وجمتمع ــه الف ــط ب يرتب
ــذه  ــل ه ــًا مث ــد أص ــه، أم ال توج ظال
وغرهــا  األســئلة  هــذه  كل  احلتميــة. 
يمكــن طرحهــا مــن قبــل الباحثــن مــن 
التطــور  فهــم حقيقــة ســرورة  أجــل 
ــًا  العــام ألي جمتمــع، وهــو يســعى حثيث
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للوصــول إىل مــا أصطلــح عى تســميتها 
)احلضــارة(.

فــإنَّ  الواقعيــة،  الناحيــة  ومــن 
بقــي  املعــارصة  املجتمعــات  تاريــخ 
يمكــن  وال  برتاثــه،  الصلــة  وثيــق 
املــدة  امتــدت  مهــا  عنــه،  فصلــه 
ــل  ــا العوام ــت ف أصوهل ــة، ونحت الزمني
ــا، فــإن  ــة. ومــن هن ــة واخلارجي الداخلي
املــرشوع احلضــاري  تنــاول موضــوع 
ف  يكــون   ،)( عــي  اإلمــام  عنــد 
غايــة نضجــه العلمــي، خصوصــًا إذا 
ولكــن  التطبيــق.  نحــو  وجــد ســبيله 
سيســتوقفنا املوضــوع عنــد ســؤال مهــم 
جــدًا وهــو: كيــف يمكــن إجيــاد الصلــة 
بــن األفــكار التــي طرحهــا اإلمــام عــي 
ــي  ــكار الت ــن األف ــره، وب )( ف ع
تنفيــذ مــرشوع حضــارّي ف  يتطلبهــا 
ــه،  ــا وبين ــا احلــايل، إذ تفصــل بينن عرن
مــدة زمنيــة طويلــة، متتــد ألكثــر مــن 

ألــف وأربعائــة ســنة؟
ــد  ــؤال، ال ب ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب

ــه  ــي أن ــة: وه ــة اآلتي ــت احلقيق ــن تثبي م
وخطــب  لكلــات  واجهتــان  هنــاك 
ــي )(: إذ  ــام ع ــكار اإلم ــب وأف وكت
يقــول األســتاذ مطهــري وأقــول: لــكل 
الكامــي  أســلوهبا  فكريــة  مدرســة 
اخلــاص، و البــد ملــن يريــد أن يــدرك 
ــى  ــرف ع ــن أن يتع ــة م ــا كامل مفاهيمه
أســلوهبا ف البيــان، والبــد ملــن يريــد 
أن يتعــرف عــى أســلوهبا مــن أن يــدرك 
العامــة  نظرهتــا  ف  اخلاصــة  وجهتهــا 
إىل اإلنســان و الوجــود)2(. فالدراســة 
للمــدة  املعمــق،  والبحــث  الدقيقــة، 
 ،)( اإلمــام  عاشــها  التــي  الزمنيــة 
كيفيــة  وف  بــه،  املحيطــة  والظــروف 
ــه هلــا، ُتظهــر وجــود الواجهتــن  معاجلت

اآلتيتــن:
الواجهــة  وهــي  األوىل:  الواجهــة 
ــذه  ــره. وه ــص بع ــي ختت ــة الت اخلاص
كتبــه.  و  الواجهــة ظهــرت ف خطبــه 
ــي  ــر الت ــن املخاط ــر م ــور كث ــا ظه مثاهل
ــده،  ــى عه ــة ع ــة عملي ــا مكافح كافحه
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ــب  ــب والكت ــة باخلط ــة كامي ومكافح
السياســة  مثاهلــا،  كلاتــه.  وســائر 
املاليــة، وكيفيــة إدارة ثــروات الغنائــم 
ــتكون  ــا. وس ــي ورثه ــات، الت والفتوح
بمثابــة أمثلــة وتطبيقــات عمليــة، يمكن 
االعتبــار منهــا حلــل مشــاكل معــارصة.
الواجهــة  وهــي  الثانيــة:  الواجهــة 
العامــة، التــي تعربعــن التعاليــم الرتبوية 
العامــة ف اإلســام، نابعــًة مــن القــرآن 
العظيــم  الرســول  كلــات  و  الكريــم 
)(، وهــي التــى ســتكون املرجعيــة 
املبــارشة ف تطويــر األفــكار التــي ســرتد 

ــاىل. ــاء اهلل تع ــث إن ش ــذا البح ف ه
أسئلة البحث

ــه  ــرد بمنظومت ــة الف ــي عاق )1( ماه
الوعــي  مســتوى  وماهــو  املجتمعيــة، 
أن  جيــب  الــذي  املناســب  احلقيقــي 
ــح  ــي يصب ــدوره لك ــاء ب ــبه لارتق يكتس

مؤثــرًا ف هــذه املنظومــة؟.
املجتمعيــة  املنظومــه  هــي  مــا   )2(
املائمــة لتطــور الوعــي احلقيقــي للفــرد، 

بوصفهــا احلاضنــة التــي متــر فيهــا خمتلف 
أدوار حياتــه، وفقــًا للمنظــور العلوي؟.
الفــرد عفويــًا  يبقــى دور  )3( هــل 
ــة  ــس قيمي ــق مقايي ــى وف ــينتظم ع أم س
وأخاقيــة تقــوده اســتنادًا اىل منهجيــة 

فكريــة حمــددة؟.
)4( هــل إن مســؤولية الدولــة تصبح 
الوعــي  رضوريــة لإلرتقــاء بمســتوى 
الفكــري للفــرد، وماهــي البيئــه الفكريــة 
واالقتصاديــة  والصحيــة  واألمنيــة 

املناســبة لذلــك؟.
يصلــح  الــذي  النظــام  ماهــو   )5(
حياهتــا  ف  بــه  وتســعد  لإلنســانية 

. 3(؟ ( عيــة جتا ال ا
)6( هــل يمكــن اســتنتاُج مــرشوٍع 
وفكــر  منظــور  إىل  يســتند  حضــاريٍّ 
اإلمــام عــي )(، إذا أنجــزت رشوطــه 

االساســية؟.
املنهجية العلمية للبحث

مشكلة البحث
كتبنــا هــذا البحــث مــن أجــل معاجلــة 
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صميــم  ف  دائــا  ارتبطــت  مشــكلة 
التفكــر اإلنســاين، وهــو يفتــش عــن 
حتقيــق انســانيته ف جمتمعــه. وتتمثل هذه 
املشــكلة ف اختيــار مرشوعــه احلضــاري 
 ،)( املناســب. وقــد كان لإلمــام عــي
التأســيس  ف  وفاعــٌل  أصيــٌل  إســهاٌم 
هلــذا املــرشوع ضمــن منظومتــه القيميــة 
واألخاقيــة والعقائديــة املتمثلــة بالفكــر 

ــف. ــامي احلني اإلس
إِن دراســة هــذه املشــكلة ستســتدعي 
صياغــة كثــر مــن األَســئلة، وســتتطلب 
ــاع  ــك اتب ــا، وكذل ــة عنه ــة اإِلجاب حماول
ف  الحقــًا  ســنذكرها  حمــددة  منهجيــة 
املشــكلة  هــذه  تنــاول  وَأنَّ  البحــث. 
القديمــة- احلديثــة، ســُتعد موضوعــًا 
دقيقــًا جــدًا؛ ذلــك ألهنــا ســتكمن ف 
حضــاري  ملــرشوٍع  التمييــز  حماولــة 
ــوح ف  ــام )( بوض ــه اإلم ــدد معامل ح
ــة  ــاريع احلضاري ــات املش ــة حتدي مواجه
املســرة  ف  املتصارعــة  األُخــرى، 

الطويلــة. اإلنســانية 

أسباب أختيار البحث
ــًا البحــث  ــح أمــرًا رضوري لقــد أصب
دولــة  لــكل  اجلديــد  اإِلطــار  عــن 
العــامل، الســيا بعــد اهنيــار  مــن دول 
ــاركا  ــام1991، ت ــوفيتي ع ــاد الس االحت
العظمــى  القــوة  املتحــدة  الواليــات 
القطــب.  أحــادي  عــامل  ف  الوحيــدة 
السياســية  الراعــات  مــدة  إنَّ  إذ 
ــي  ــن، الت ــن العظمي ــن القوت ــن هات ب
دامــت عــرشات الســنن، كانــت نتيجــًة 
بعــد  مــا  إدارة  كيفيــة  ف  الختافهــا 
احلــرب وإعــادة بنــاء العــامل. فخــال 
الســنوات التاليــة للحــرب، انتــرشت 
إىل  أوروبــا  خــارج  البــاردة  احلــرب 
ــلبًا  ــت س ــامل، وإنعكس ــكان ف الع كل م
ــذا  ــد أدى ه ــية. لق ــاة السياس ــى احلي ع
الــدول  ف  بليــٍغ  رضٍر  حــدوث  إىل 
واملجتمعــات واألفــراد، عــى األخــص 
ف الــدول الناميــة، ومنهــا حتديــدا الدول 
اإلســامية ف آســيا وأفريقيــا. وكذلــك 
املجتمعــات  أغلــب  مــرور  إىل  أدى 
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انتقاليــة  حتــول  بعمليــات  البرشيــة 
عميقــة جــدًا. إن هــذه العوامــل جمتمعة، 
دفعــت مفكــرو املجتمعــات اإلنســانية، 
بإجتــاه التفتيــش عــن مســارات جديــدة، 
واالجتاعــي  االقتصــادي  للتطــور 
مســتقلة  حضاريــة  مشــاريع  ضمــن 
ــي  ــار، الت ــات الدم ــعوهبا وي ــب ش جتن
واالســتغال.  التبعيــة  عــن  نجمــت 
ف  اختلفــت  املشــاريع  هــذه  ولكــن 
عــى  فانعكســت  مقدماهتــا،  اختيــار 
ســرتد  إذ  التطبيــق.  حيــز  ف  نتائجهــا 
ــل  ــاىل تفاصي ــاء اهلل تع ــث إن ش ف البح

املوضــوع. هــذا 
أمهية البحث

إن أمهيــة البحــث تكمــن ف تبيــان 
 ،)( الفكريــة لإلمــام عــي الــرؤى 
والبحــث ف منهجيتــه التــي ســتدلنا عــن 
ــة إدارة الــراع الفكــري، ف عــامل  كيفي
يعــج بأطاريــح وتوجهــات إيديولوجيــة 
وكذلــك  هلــا.  حــر  ال  مؤدجلــة  أو 
ملعرفــة  العلمــي،  إرثــه  ف  البحــث 

ــة،  ــا الزمني ــبة ملرحلتن ــة املناس األطروح
ــة  ــكل مدني ــور بش ــن أن تتبل ــي يمك الت
إن مل نقــل مرشوعــًا حضاريــًا، تتائــم 
ــًا  ــة حالي ــوالت اجلاري ــة التح ــع طبيع م

ف خمتلــف املجتمعــات االنســانية.
إنَّ املتتبــع لرحلــة اإلنســانية الطويلــة 
رسعــان  حضــارات  ستســتوقفه 
ســجلته  ممــا  بالرغــم  اندثــرت،  مــا 
ف  براقــة  قائمــة  وأخــرى  مآثــر.  مــن 
مظهرهــا، مملــوءة جيــوب )حفنــة( مــن 
قاطنيهــا، غرثــى بطــون غالبية ســاكنيها، 
فهــي حتمــل ًأفوهلــا ف جوهرهــا. إذًا، 
ــم  ــق القوي ــاف الطري ــن استكش ــد م الب
عــى اهلــدي العلــوي الــذي ال يكــون 
ــيمثل  ــل س ــط، ب ــابقه فق ــن س ــل م أفض

احلــل األَمثــل ف ُأمــة وســطا.
هدف البحث

اإِلحاطــة  إىل  البحــث  هــذا  هيــدف 
املؤمنــن  أمــر  أبدعهــا  التــي  باملفاهيــم 
إلرســاء  وذلــك   .)( عــي  اإلمــام 
ــاري،  ــرشوع احلض ــئة للم ــس امُلنِش األس
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واملتمثلــة بمكونــات املنظومــة االجتاعية 
احليــاة  مثلــث  تســميته  يمكــن  بــا  أو 
املجتمــع-  الفــرد-  وهــو:  السياســية 
ف  آرائــه  اســتقصاء  وكذلــك  الدولــة. 
ــادل  ــل واملتب ــدوث التأثرالفاع ــة ح كيفي
ضمــن  الفــرد،  بوعــي  االرتقــاء  بــن 
املنظومــة القيميــة العامــة املؤطــَرة بالفكــر 
الدولــة  اضطــاع  وبــن  اإلســامي، 
بمســؤليتها ف توجيــه وتنظيــم وتعظيــم 
هــذا الوعــي باجتــاه التطــور اهلــادف اىل 
إحــداث تغيــر اجتاعــي أصيل، ســيؤدي 

حتــًا إىل قيــام حضــارة مســتدامة.
منهجية البحث

ســنعتمد ف بحثنــا هــذا ف حتديــد 
وتشــييد  احلضــاري  املــرشوع  معــامل 
أمــر  معاملــه  أرســى  الــذي  رصحــه 
عــى   ،)( عــي  اإلمــام  املؤمنــن 
االســتنباطي.  التحليــي  املنهــج 
ــوص  ــل النص ــة حتلي ــتقتيض املنهجي وس
أجــل  مــن  املوثوقــة،  مصادرهــا  مــن 
ــة  ــة العلوي ــوز الفكري الوصــول إىل الكن

فهــم  أجــل  مــن  وكذلــك  األَصيلــة. 
تكويــن  ف  ســامهت  التــي  العوامــل 
أســس هــذا املــرشوع اإلنســاين الضخــم 

الوجــود. حيــز  إىل  إبــرازه  وبالتــايل 
فرضية البحث

فرضيــة  إىل  البحــث  هــذا  أســتند 
حضاريــًا  مرشوعــًا  هنــاك  أن  مفادهــا 
مسرتشــدًا باملنهــج الفكــري اإلســامي، 
 .)( أختطــه أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي
ولكــي يمكــن تطبيقــه، البــد مــن حدوث 
املنظومــة  ف  إجيــايب  تغيرجوهــري 
ــؤدي إىل تطورهــا. ويكــون  ــة ي االجتاعي
ــة  ــوض الدول ــًا بنه ــر مرشوط ــذا التغي ه
بمســؤليتها ف هتيــأة الظــروف املناســبة 
ــان إىل  ــري لإلنس ــي الفك ــاء بالوع لإلرتق

أفضــل مســتوًى لــه.
خطة البحث

والتأرخيــي  العلمــي  التأصيــل  أوالً: 
ملفهــوم املــرشوع احلضــاري ف فكــر االمــام 

.)( عــي
تطبيــق  ف  والرتتيــب  التــدرج   )1(
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االقتصــادي. املنهــج 
)2( حــث الرتكيبــة االجتاعيــة نحــو 
االنفتــاح عــى التطــور والتعايــش الســلمي 
وتكريــس املتقاربــات، ونبــذ اإِلختافات.
عادلــة  ماليــة  سياســة  إعتــاد   )3(

زنــة. ومتوا
وذات  نوعيــة  تدابــر  صياغــة   )4(
الدولــة. لسياســة  مســتقبي  اســترشاف 
ــاد  ــة حــدوث اإِلعت ــد كيفي ــًا: حتدي ثاني
املتبــادل للعنــارص األَساســية ف التطــور 

االجتاعــي.
للفــرد  الفكــري  الوعــي  ماهيــة   )1(
الســيايس. املثلــث  ف  أســايس  كعنــر 

)2( مســؤولية الدولــة ف تطويــر الوعي 
الفكــري للفــرد وإحــداث تغير مؤسســايت 

إلرســاء التفاعــل االجتاعــي اإلجيايب.
ــر  ــة ف تطوي ــؤولية الدول )2- 1(: مس

ــرد. ــري للف ــي الفك الوع
)2- 2(: مســؤولية الدولــة ف إحــداث 
تغيــر مؤسســايت يتائــم مــع تطويــر الفــرد 

واملجتمع.

)2- 3(: مســؤولية الدولــة ف إحــداث 
التأثــر املبــارش عــى البيئــة العامــة للفــرد.

ــتديم  ــوم مس ــة مفه )2-3-1(: صياغ
ــاين. ــن اإلنس لألم

الصحيــح  اإلطــار  بنــاء   :)2-3-2(
التعليميــة. للمنظومــة 

)2-3-3(: تكييــف املنظومــة الصحية 
للمتطلبات اإلنســانية.

)2-3-4(: إعتــاد األســس العلميــة 
ف التخطيــط العمــراين ووفقــًا للمعايــر 

الدوليــة.
املنظومــة  ف  التغيــر  حــدوث  ثالثــًا: 
االجتاعيــة نتيجــة للتغيــر ف البيئــة العامــة 

ــرد. للف
ف  االجتاعــي  التغيــر  أثــر  رابعــًا: 
ــتنادًا  ــور إس ــة للتط ــة املائم ــد للبيئ التمهي

العلــوي. للهــدي 
أوالً: التأصيل العلمي والتأرخيي 

ملفهوم املرشوع احلضاري
:)( ف فكر اإِلمام عي

املســّبقة  للــرشوط  التأســيس  إِنَّ 
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متثــل  حضــاري،  مــرشوع  ألي 
بناِئــه  تشــييد  نحــو  انطاقــه  قواعــد 
فاملــرشوع  املســتقبلية.  آفاقــه  وحتديــد 
ــتنر  ــوي املس ــر العل ــاري ف الفك احلض
بالفكــر اإلســامي احلنيــف، حتــددت 
والوســطية  بالشــمولية  خصوصياتــه، 
شــديد  القــرآين  فالتأثــر  واإلنســانية. 
الوضــوح ف تفكــر اإلمــام )(، مــن 
ــون،  ــث املضم ــن حي ــج وم ــث املنه حي
وكذلــك هــو شــديد الوضــوح ف كل 
جوانــب تفكــره األخــرى، كاجلانــب 
التأرخيــي. فقــد كانــت معرفتــه بالقــرآن 
مــا  لــكل  مســتوعبًة  شــاملًة  الكريــم 
قريــب  مــن  الكريــم  بالقــرآن  يتعلــق 
بالكامــل  متفرغــًا  وكان  بعيــد)4(.  أو 
ــام  ــه الت ــوي، ووعي ــه النب ــي التوجي لتلق
ــاس  ــم الن ــاه؛ فقــد كان أعل ــا كان يتلق مل
بســنة رســول اهلل)( وكتــاب اهلل)5(. 
عنــد  النظريــة  املعرفــة  فــإن  كذلــك 
باملعرفــة  اكتملــت  قــد   )( اإلمــام 
العمليــة. فلــو دققنــا النــص الاحــق 

»ورست ف آثارهــم«، لتبــن انــه قــد زار 
اآلثــار الباقيــة مــن احلضــارات القديمــة 
ــار  ــرف ف اآلث ــده املع ــاف إىل رصي لتض
العمرانيــة. وكذلــك قــد خــرب أربعــة 
مــن أقطــار اإلســام هــي : شــبه اجلزيرة 
العربيــة، اليمــن، العــراق وســوريا)6(.
فاملنهــج الــذي اختطــه أمــر املؤمنــن 
صياغــة  ف   )( عــي  اإلمــام 
عــى  يركــز  مل  احلضــاري،  املــرشوع 
الفــرد وهيمــل املجمــوع، أو يركــز عــى 
املجمــوع وهيمــل الفــرد، أو يركــز عــى 
اجلوانــب االقتصاديــة وهيمــل اجلوانــب 
االجتاعيــة و اجلوانــب السياســية. فهــو 
هيمــل  أن  دون  مــن  لكلّياتــه  خيطــط 
مــع  فكــره  ينســجم  لكــي  جزئياتــه، 

تطبيقــه. فلســفة 
اخلطــوط  إبــراز  أجــل  ومــن 
 ،)( ــي ــام ع ــر اإلم ــية ف فك األساس
بوضــوح، لكــي نتمّكــن مــن فهمهــا، 
ومــن ثــم التوّجــه نحــو تطبيقهــا عــى 
ــا مــن التخلــص  ــد لن ــع، الب أرض الواق
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ابتــداًء، مــن حالــة التزاحــم الفكــري. 
ــوع  ــع موض ــٍل م ــود تداخ ــدو وج إذ يب
عامليــة  ظاهــرة  بوصفهــا  احلداثــة، 
ترسبــت إىل كل القطاعــات اإِلنســانية 
املختلفــة مــن الفكــر إىل التاريــخ وإىل 
الفعــل اإِلنســاين والديــن)7(. فــا بــد 
التجريــد،  فكــرة  عــى  الرتكيــز  مــن 
ــوع  ــذا املوض ــوار ه ــرب أغ ــل س ــن أج م
الدقيــق واحليــوي والعميــق. فلــو تأملنــا 
ــه إىل  ــن وصيت ــام )(، م ــول اإلم ف ق
ــي،  ــده اإلمــام احلســن )(: »أي بن ول
ــن كان  ــر م ــرت عم ــن عّم إين وإن مل أك
قبــي، فقــد نظــرت ف أعاهلــم، وفكــرت 
ف أخبارهــم، ورست ف آثارهــم، حتــى 
عــدت كأحدهــم، بــل كأين بــا انتهــى إيّل 
ــم  ــع أوهل ــرت م ــد عم ــم، ق ــن أموره م
ــن  ــك م ــو ذل ــت صف ــم، فعرف إىل آخره

كــدره، ونفعــه مــن رضره«)8(.
ــام  ــتخلص اإلم ــف يس ــيتضح كي فس
عــي )( مــن التأريــخ، وهــو يوجــه 
الفكــري  املرتكــز  لــه،  فائقــة  عنايــة 

لذلــك،  وتبيانــًا  احلضــاري.  للتوجــه 
الديــن  شــمس  مهــدي  حممــد  يقــول 
الرحــب  املــدى  هــذا  )عــى  وأقــول: 
 ،)( ــب ــن أيب طال ــي ب ــام ع كان اإلم
ــا  يتعامــل مــع التاريــخ، ال كمــؤرخ وإّن
بوصفــه رجــل عقيــدة ورســالة، ورجــل 
التاريــخ  دولــة وحاكــًا. ومل يســتعمل 
بوصفــه مــادة وعظيــة فقــط وإّنــا كان 
يســتهدف أيضــًا منــه النقــد الســيايس 
ــه  ــه والتوجي ــية ملجتمع ــة السياس والرتبي

املجتمــع«)9(. احلضــاري هلــذا 
يتــدرج   ،)( اإلمــام  نظــر  ففــي 
املنهــج الســليم، مــن اســتيعاب حكمــة 
التاريــخ باجتــاه فهم واقــع احليــاة املتعلقة 
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  باجلوانــب 
والسياســية. و ســنحاول إســتقصاء كٍل 

ــأيت: ــا ي ــب وك ــذه اجلوان ــن ه م
)1( التدرج والرتتيب ف تطبيق املنهج 

االقتصادي:
هــو  اإلســامي  االقتصــاد  إِنَّ 
اقتصــاد إنســاين متكافــل، حتكمــه حزمــة 
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مــن القواعــد والترشيعــات القرآنيــة، 
واملارســة  التطبيــق  إطــار  ف  وحماطــًا 

األخــاق)10(. بمــكارم 
لقــد اعتمــد اإلمــام أمــر املؤمنــن 
)(، عــى تغير نمــط احلياة االجتاعية 
ــة للمســلمن عــى  ــة واألخاقي والثقافي
املنهــج  تطبيــق  ف  والرتتيــب  التــدرج 
ــه  ــى لربناجِم ــد توخ ــادي)11(. وق االقتص
اإلصاحــي أال يكــون ملرحلــة حمــددة 
فقــط، بــل للمراحــل الاحقــة أيضــًا. 
أي فيــه صفــة االســتمرار، وبالتــايل مل 
يســتهدف معاجلــة حالــة طارئــة، إنــا 
محــل رســالة الســترشاف املســتقبل)12(. 
ــد  ــع قواع ــد وض ــك، فق ــل ذل ــن أج وم
واالجتاعــي  االقتصــادي  للســلوك 
فبالنســبة  وللفــرد.  للدولــة  القويــم 
للدولــة، فقــد حــدد دورهــا بدقــة، إذ 
ــك أّن  ــع ذل ــم م ــه )(: »واعل ورد عن
ف كثــر منهــم ضيقــًا فاحشــًا، وشــّحًا 
ــًا ف  ــع، وحتّك ــكارًا للمناف ــًا، واحت قبيح
البياعــات، وذلــك بــاب مــّرة للعاّمــة، 

ــكار  ــع االحت ــوالة؛ فامن ــى ال ــب ع وعي
فــإّن رســول اهلل )( هنــى عنــه«)13(. 
وكذلــك مــا ورد عنه )(: »ثــّم التّجار 
وأوص  فاســتوص  الصناعــات  وذوي 
ــرب  ــم، واملضط ــم منه ــرًا؛ املقي ــم خ هب
مــواّد  فإهّنــم  بيــده؛  واملرتّفــق  بالــه، 
للمنافــع، وجّاهبــا ف البــاد ف بــّرك 
وبحــرك وســهلك وجبلــك، وحيــث 
ــم أنــاس ملواضعهــا وال جيرتئــون  ال يلتئ
عليهــا »مــن بــاد أعدائــك مــن أهــل 
الرفــق  اهلل  أجــرى  التــي  الصناعــات 
منهــا عــى أيدهيــم فاحفــظ حرمتهــم، 
وآمــن ســبلهم، وخــذ هلــم بحقوقهــم«؛ 
ــح  ــه، وصل ــاف بائقت ــلم ال خُت ــم س فإهّن
ال حُتــذر غائلتــه، »أحــّب األُمــور إليهــم 
للســلطان«.  وأمجعهــا  لألمــن  أمجعهــا 
وف  بحرتــك،  ُأمورهــم  فتفّقــد 
حــواش بــادك. وليكــن البيــع والــرشاء 
بيعــًا ســمحًا، بموازيــن عــدل، وأســعار 
البائــع  مــن  بالفريقــن  جتحــف  ال 

واملبتــاع«)14(.
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ــل  ــاق عم ــص نط ــن إذًا، تلخي فيمك
ــاآليت)15(: ــة ب الدول

أجــل  مــن  تدخلهــا  رضورة   )1(
إىل  يســتند  اقتصــادي مربمــج  توجيــه 
ختطيــط دقيــق يســتهدف حتقيــق التــوازن 

االقتصاديــة. املنظومــة  الشــامل ف 
مراكــز  إســناد  وجــوب   )2(
كــوادر  إىل  احلكوميــة  القــرارات 
عاليــة،  كفايــة  وذات  متخصصــة، 
ومؤمنــة بربنامــج السياســة االقتصاديــة 
ــن  ــة م ــن أدارة الدول ــتهدفة، لتتمك املس

أهدافهــا. إىل  الوصــول 
ف  الفــراغ  منطقــة  تفعيــل   )3(
يكــون  بحيــث  اإلســامي،  الترشيــع 
النــص الترشيعــي مــن الســعة والفاعليــة 
لكــي يســتوعب ف كل مرحلــة زمنيــة 
بــه  تقــيض  وبــا  احليــاة  مســتحدثات 

تطورهــا. ف  األمــة  حاجــة 
)4( منــع ســيطرة حالــة االحتــكار 
التــي ســتحدث رضرًا كبــرًا ف الســوق 
ويكــون ف مقدمــة ضحاياهــا عمــوم 

الرعيــة. فهــم املســتهلكون هلــذه الســلع 
ــا. ــم احتكاره ــي ت الت

دورًا  العــام  القطــاع  إيــاء   )5(
ديناميكيــًا ف االقتصــاد الوطنــي خلدمــة 

اإلســامي)16(. املجتمــع 
حــدد  فقــد  للفــرد،  بالنســبة  أمــا 
دوره بدقــة، مــن خــال تأكيــده عــى 
الوعــي االقتصــادي للفــرد أوالً)17(. إذ 
ــا  ــل م ــي )(: »أق ــام ع ــن اإلم ورد ع
يلزمكــم هلل أال تســتعينوا بنعمــه عــى 
ــاء  ــه ف بن ــان أمهيت ــم بي ــه«)18(. ث معاصي
الدولــة املســتدامة بنــاًء أمثــَل عــى وفــق 
املعايــر األخاقيــة والدينيــة والعــادات 
الكتــب  مــن  املســتنبطة  والتقاليــد 
يتضــح  وذلــك  ثانيــًا)19(.  الســاوية 
ــه )(: »أحتســب أنــك جــرم  مــن قول
ــك انطــوى العــامل األكــرب«.  ــر وفي صغ
فاإلمــام )(، يؤســس أوالً لقاعــدة 
التعلــم  بــرورة  ونظريــة  فكريــة 
والتفقــه والتدبــر، ومعرفــة مــا للمســلم 
التجــاري.  التعامــل  عنــد  عليــه  ومــا 
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وعمــل  تعلــم  بــا  االيــان  وكذلــك 
وعملــه  جمالــه  ف  كل  بــه،  آمــن  بــا 
واختصاصــه. إذ ورد عنــه )(: »أال 
ومنغــص  اللــذات  هــادم  فاذكــروا 
عنــد  األمنيــات  وقاطــع  الشــهوات 
ــتعينوا  ــة وأس ــال القبيح ــاورة لإلع املس

حقــه«)20(. واجــب  أداء  عــى  اهلل 
فــإذا نظرنــا إىل اجلانــب االقتصــادي 
ثانيــًا  نجــد  هــذا،  قولــه  مــن  العمــي 
تطبيقيــة، حتــث الفــرد  قاعــدًة عمليــة- 
واألداء  العمــل  ف  اإِلخــاص  عــى 
العــايل لتحقيــق الكفايــة االقتصاديــة ف 
والعباديــة.  احلياتيــة  األنشــطة  خمتلــف 
ــوي  ــر الدني ــل باألج ــط العم ــك رب وكذل
واألخــروي، ألنَّ العمــل الصالــح يــؤدي 
إىل عــدم انحــراف القطاعــات االقتصادية 
عــن األهــداف املحــددة هلــا ســلفًا)21(.

ــو  ــة نح ــة االجتاعي ــث الرتكيب )2( ح
االنفتــاح عــى التطــور والتعايش الســلمي 
وتكريــس املتقاربــات ونبــذ االختافــات.
)(، موضــوع  لقــد أوىل اإلمــاُم عــيٌّ

القائــم  املســتديم،  االجتاعــي  التطــور 
أطيــاف  بــن  املشــرتك  التعايــش  عــى 
والرشائــح  القــوى،  وخمتلــف  البــرش، 
وأولويــة  قصــوى  أمهيــًة  االجتاعيــة، 
ف برنامــج حكومتــه، منــذ اليــوم األول 
خلافتــه. فعــى الرغــم مــن الرتكــة املثقلــة 
باالضطرابــات التــي ورثهــا، فقــد جــاء 
ــامية  ــة اإلس ــادة ف األُم ــب القي إىل منص
واضطربــت  أوارصهــا  متزقــت  وقــد 
إدارهتــا، وأصبحــت الســلطة املركزيــة- 
ــن  ــك م ــع ش ــة- موض ــلطة اخلاف أي س
مجاهــر األمــة)22(. إذ كان املنــاخ الســيايس 
مضطربــًا أشــدَّ اإلضطــراب ف واقعــه؛ 
واملحرومــون  الضعفــاء  اســتقبل  فقــد 
خافــة اإلمــام )( بالغبطــة والــرسور، 
مــن  األُرســتقراطية  الطبقــة  وتلقتهــا 
قريــش باحلقــد والكراهيــة. بينــا اســتقبل 
اإلســام  ضــوء  ف  ختطيطــه  اإلمــام 
ــنة  ــواء الس ــم وأض ــرآن الكري ــدي الق وهب
ــورع)23(.  ــوى وال ــن التق ــر م ــة بكث النبوي
ومــن أجــل اعتــاد الشــفافية والتوعيــة 
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إليضــاح  األمــة  مجاهــر  أوســاط  بــن 
 )( هنجــه وسياســته، فقــد شــّن اإلمــاُم
محلــًة توعويــًة تثقيفيــًة. فقــد روى ابــن أيب 
احلديــد ف رشحــه لنهــج الباغــة عــن 
عليــًا  أن  اإلســكاف،  جعفــر  أيب  شــيخه 
)( صعــد املنــرب ف اليــوم الثــاين مــن 
ــوم الســبت إلحــدى  ــوم البيعــة، وهــو ي ي
عــرشة ليلــة بقــن مــن ذي احلجــة)24(. 
يقولــن  ال  :»أال  خطبتــه  مــن  فــكان 
رجــال منكــم غــدًا قــد غمرهتــم الدنيــا، 
األهنــار،  وفّجــروا  العقــار،  فاختــذوا 
واختــذوا  الفارهــة،  اخليــول  وركبــوا 
ذلــك  فصــار  الروقــة،  الوصائــف 
ــم  ــا منعته ــنارًا، إذا م ــارًا وش ــم ع عليه
فيــه، وأرصهتــم  مــا كانــوا خيوضــون 
ــون  ــون، فينقم ــي يعلم ــم الت إىل حقوقه
ذلــك، ويســتنكرون، ويقولــون: حرمنــا 
وأّيــا  أال  حقوقنــا.  طالــب  أيب  ابــن 
ــن  ــار م ــن واألنص ــن املهاجري ــل م رج
أن  يــرى   )( اهلل  رســول  أصحــاب 
ــه،  ــواه لصحبت ــن س ــى م ــه ع ــل ل الفض

اهلل،  عنــد  غــدًا  النــّر  الفضــل  فــإن 
وثوابــه وأجــره عــى اهلل، وأيــا رجــل 
ق ملتنــا،  اســتجاب هلل وللرســول فصــدَّ
ودخــل ف ديننــا، واســتقبل قبلتنــا، فقــد 
اســتوجب حقــوق اإلســام وحــدوده، 
فأنتــم عبــاد اهلل، واملــال مــال اهلل، يقســم 
ــه ألحــد  ــوّية، ال فضــل في ــم بالس بينك
عــى أحــد، وللمتقــن عنــد اهلل غــدًا 
الثــواب، مل  اجلــزاء، وأفضــل  أحســن 
وال  أجــرًا  للمتقــن  الدنيــا  اهلل  جيعــل 
ــرار«)25(. ــر لألب ــد اهلل خ ــا عن ــًا وم ثواب
لقــد أعلــن اإلمــاُم )( التزامــِه بنهِج 
ومواطنــي  األمــة،  أبنــاء  بــن  املســاواِة 
الدولــة اإلســامية. إذ كان مصمًا الســر 
حممــد  األكــرم  الرســول  خطــى  عــى 
ــة شــاملة. إذ  ــة حقيقي )(، بإقامــة تنمي
مــن دوهنــا ال يمكــن أن تكون دولــًة، وال 
ــد،  ــك موح ــٍع متاس ــِر جمتم ــن غ ــَة م أم
للمجتمــع  والءاهتــم  أفرادهــا  يقيــم 
القبيلــة،  أو  العشــرة  عــن  عوضــًا 
وبالتــايل فقــد أنجــز عنــر املواطنــة)26(. 
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ــيايس:  ــث الس ــرًا املثل ــل أخ ــي يكتم لك
ــى  ــد ع ــة. وأك ــع- الدول ــرد- املجتم الف
ومواقفــه  العمليــة،  بسياســاته  ذلــك 
وترحياتــه العديــدة. فقــد ورد ف كتابــه 
ــر، ذات  ــا واله م ــرت، حين ــك األش ملال
ــا  ــن أهله ــم م ــاء قس ــي، لبق ــوع الدين التن
عــى املســيحية)27(، قولــه )(: »وأشــعر 
هلــم،  واملحبــة  للرعيــة،  الرمحــة  قلبــك 
واللطــف هبــم، وال تكونــّن عليهــم ســبعًا 
ــان:  ــم صنف ــم، فإهن ــم أكله ــًا، تغتن ضاري
ــك ف  ــر ل ــن، أو نظ ــك ف الدي ــا أخ ل إم
اخللــق«)28(. هــذه الكلــات التــي بقــَي 
ــام  ــة ع ــف وأربعائ ــن أل ــر م ــا أكث صداه
األمــم  أروقــة  أخــرًا ف  تداوهلــا  ليتــم 

املتحــدة ف وقتنــا احلــارض.
عادلــة  ماليــة  سياســة  إعتــاد   )3(

ومتوازنــة.
ف  التمييــز  سياســة  كانــت  لقــد 
أحــدى  متثــل  ورثهــا  التــي  العطــاء 
العامــة  السياســة  ف  املهمــة  املشــاكل 
للدولــة. إذ أوجــدت نقمــة وســخطًا ف 

العديــد مــن األوســاط، ألهنــا ســاعدت 
بــذور  تنامــي  عــى  وُأخــرى  بصــورة 
كمحصلــة  املســلمن،  بــن  الطبقيــة 
والثــروات  األمــوال  لرتاكــم  طبيعيــة 
بــن يــدي بعــض املســلمن، الســّيا عند 
اختــاذ  اســتدعى  ممــا  منهــم،  األغنيــاء 
قــراره الصــارم بإلغائها)29(. فقد ســاوى 
بــن النــاس، دون أي تفضيــل أو متييــز. 
ــأن املســاواَة مبــدأ ال يمكــن  العتقــاده ب
املســاومة عليــه، وال التنــازل عنــه، ولــو 
كان ثمــن ذلــك اهتــزاز عــرش الســلطة، 
ألن الســلطة لديــه مل تكــن هدفــًا وغايــة، 
بــل وســيلة لتحقيــق املبــادئ واألهــداف 
ذلــك،  أجــل  ومــن  اإلســامية)30(. 
ــرة  ــات اخلط ــل املضاعف ــرر حتّم ــد ق فق
التــي قــد تنــال مــن اســتقرار حكمــه 
ــة  ــته املالي ــت سياس ــد كان ــلطته. فق وس
األكــرم  الرســول  لسياســة  امتــدادًا 
حممــد)(، ف حتقيــق مبــدأ املســاواة 
الــذي  األســاس  وهــو  اجلميــع  بــن 
ال رجعــة عنــه، لبنــاء جمتمــع )العــدل 
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واالكتفــاء والتــوازن()31(. وهــي تطبيــق 
ــروات  ــرآين، إذ إنَّ األمــوال والث ــدأ ق ملب
وقــد  تعــاىل،  هللّ  ملــك  هــي  إنــا 
ووضــع  اإلنســان،  عليهــا  ُأســتخلف 
ــدوده،  ــه وح ــتخاف رشوط ــذا االس هل
َجَعَلُكــْم  ــِذي  الَّ ﴿ُهــَو  تعــاىل:  لقولــه 
َبْعَضُكــْم  َوَرَفــَع  األَْرِض  َخاِئــَف 
َفــْوَق َبْعــض َدَرجــات لَِيْبُلَوُكــْم ِف مــا 
 ،)( ومل يدخــر اإلمــام .)آتاُكــْم﴾)32
ــال إال بعــد إعــادة  ــه ب جهــدًا ومل هيــدأ ل
األُمــور إىل نصاهبــا القانــوين والرشعــي، 
كــا أراد اهللّ والرســول )(، وهــو مــا 
ــت  ــذا أصبح ــكل إرصار. ل ــه ب ــل ب عم
املاليــة  املعــامل  ترســيم  ف  إجراءاتــه 
ــدل  ــم الع ــامية، ف صمي ــة اإلس للدول
ــوال إىل  ــلمن، وص ــن املس ــاواة ب واملس
بــل  االجتاعيــة)33(.  العدالــة  حتقيــق 
ــدل  ــت الع ــام )( إىل تثبي ــب اإلم ذه
املالّيــة)34(.  سياســته  ف  االجتاعــي 
ــل كل شء  ــاء قب ــا ج ــام إن ــإِنَّ اإلس ف
التوحيــد،  أوالمهــا  اثنتــن:  بقضيتــن 

وثانيتهــا املســاواة بــن النــاس. وكان 
النبــي  مــن  قريشــًا  أغــاظ  مــا  أغيــظ 
أنــه كان يدعوهــا إىل  )( ودعوتــه، 

هــذا العــدل وإىل هــذه املســاواة)35(.
ذات  نوعيــة  تدابــر  صياغــة   )4(
ــة. ــة الدول ــتقبي لسياس ــترشاف مس اس
الوضــع  حقيقــة  عــن  البحــث  إِنَّ 
احلكــم، ف  نظــام  الســيايس، وشــكل 
أي مرحلــة زمنيــة، إنــا هــو البحــث 
ــتهدف  ــرتاتيجي املس ــد االس ــن املقص ع
حالــة  اســتقصاء  كذلــك  حتقيقــه. 
ــة القائمــة واملخطــط هلــا  ــة البرشي التنمي
بمختلــف أشــكاهلا. فمنــذ تــويل أمــر 
ــة  ــي )(، للخاف ــام ع ــن اإلم املؤمن
مهمومــًا  كان  أنــه  نجــد  واحلكــم، 
بتطويــر حيــاة أبنــاء األمــة، وتنميتهــا ف 
خمتلــف املجــاالت)36(. فقــد كان اإلمــام 
الدولــة،  سياســة  تدبــره  ف   )(
ال يكافــح العصبيــة القبليــة وحدهــا، 
وال يســوي القضيــة املاليــة فحســب، 
ليــس  املتشــتتة  النفــوس  يعالــج  وال 
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ــام إىل  ــود باإلس ــا أراد أن يع ــر، وإن غ
 .)( النبــي  عهــد  ف  األوىل  ينابيعــه 
العهــد  هــذا  عــن  النــاس  ابتعــد  وقــد 
العــودة  ومهمــة  عامــًا،  ثاثــن  طيلــة 
باملســلمن إىل اإلســام الصحيــح مهمــة 
شــاقة)37(. فلــم يكــن إذن جمــرد زعيــم 
وتطبيــق  العقيــدة  نــرش  يعنيــه  دينــي 
حاكــم  جمــرد  وال  فحســب،  الرشيعــة 
ســيايس هيمــه توطيــد ســلطته وحكمــه، 
حضــاريٍّ  مــرشوٍع  صاحــَب  كان  بــل 
وتفجــر  اإلنســان  إســعاد  يســتهدف 
بحيــاة  ليتمتــع  وكفاءاتــه،  طاقاتــه 
ــاج،  ــة واإلنت ــه إىل الفاعلي ــة، ويتج كريم
ــدة  ــاس للعقي ــد األس ــو املقص ــك ه وذل
ــى  ــاس ع ــجع الن ــكان يش ــة. ف والرشيع
ال  وأن  السياســية،  بآرائهــم  اجلهــر 
يــرتددوا ف االعــرتاض عــى اخلطــأ أمــام 
احلاكــم، وأن ال يتعاملــوا مــع احلاكــم 
بمنطــق التملــق والتزلــف)38(. فيقــول 
بِــِه  ــُم  ُتَكلَّ بِــَا  ُمــويِن  ُتَكلِّ »َفــا   :)(
ــُظ  ُظــوا ِمنِّــي بـِـَا ُيَتَحفَّ اجْلََبابـِـَرُة، وال َتَتَحفَّ

بِــِه ِعنْــَد َأْهــِل اْلَبــاِدَرِة-أي عنــد أهــل 
بِامْلَُصاَنَعــِة-  خُتَالُِطــويِن  وال  الغضــب- 
أي باملجاملــة- وال َتُظنُّوا يِب اْســتِْثَقاالً ِف 
ــَاَس إِْعَظــاٍم لِنَْفــِي  َحــقٍّ ِقيــَل يِل وال اْلتِ
ــُه َأِو  ــاَل َل ــقَّ َأْن ُيَق ــَتْثَقَل احْلَ ــِن اْس ــُه َم َفإِنَّ
اْلَعَمــُل  َكاَن  َعَلْيــِه  ُيْعــَرَض  َأْن  اْلَعــْدَل 
ــٍة  ــْن َمَقاَل ــوا َع ــا َتُكفُّ ــِه َف ــَل َعَلْي ــَا َأْثَق هِبِ
ــُت ِف  ــإيِنِّ َلْس ــْدٍل َف ــوَرٍة بَِع ــقٍّ َأْو َمُش بَِح
ــَك  ــُن َذلِ ــَئ وال آَم ــْوِق َأْن ُأْخطِ ــِي بَِف َنْف
توجــه  فقــد  كذلــك  فِْعــِي«)39(.  ِمــْن 
نحــو تنميــة سياســية حقيقيــة تتكامــل 
االقتصاديــة واالجتاعيــة  التنميــة  مــع 
للنهــوض بواقــع األمــة. فلــم يقــم ف 
إدارتــه للدولــة اإلســامية عــى احتــكار 
مبــارشة  اجــراءات  عــرب  الســلطة، 
بنفســه،  ويطبقهــا  ويســنها  يصدرهــا، 
بــل كان ف صميــم قاعــدة »كّلكــم راٍع 
وكّلكــم مســؤول عــن رعيتــه«. فقــد كان 
املســؤولية هــي مســؤولية  بــأن  يؤمــن 
تكافليــة وليســت فرديــة بــن أبنــاء األمة. 
ولكــن ف موقــع املســؤولية واإلرشــاد، مل 
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ــر  ــرتك األم ــن وي ــان لآلخري ــق العن يطل
ــم  ــل كان ف صمي ــارب، ب ــى الغ ــم ع هل
النصــح والتوجيــه، وإذا مــا اقتــى األمر 
فاملســاءلة واملحاســبة والتوبيــخ والعزل، 

إذا دعــت احلاجــة إىل ذلــك)40(.
كتــاب  ف  الديمقراطيــة  فالنزعــة 
ــاج إىل  »هنــج الباغــة« أبــن مــن أن حتت
بيــان. فهــو فضــل العامــة عــى اخلاصــة، 
عرفــان  وهــذا  اخلاصــة،  ســخط  وإْن 
منــه خلطــر العامــة ومبلــغ تأثرهــم ف 
:)( صــاح األمــة وفســادها، فقــال
ــرىض  ــف ب ــة جيح ــخط العام »إنَّ س
اخلاصــة، وإن ســخط اخلاصــة يغتفرمــع 
رضــا العامــة، وليــس أحــد مــن الرعيــة 
الــواىل مؤونــة ف الرخــاء  أثقــل عــى 
أكــره  البــاء،  ف  لــه  معونــة  وأقــل 
ــل  ــاف، وأق ــأل باإِلحل ــاف، وأس لإِلنص
شــكرًا عنــد اإِلعطــاء وأبطــًا عــذرًا عنــد 
املنــع، وأضعــف صــربا عنــد ملــات 
ــا عــاد  الدهــر، مــن أهــل اخلاصــة. وإِن
والعــدة  املســلمن،  وإمِجــاع  الديــن 

لألعــداء: العامــة، فليكــن صفــوك هلــم، 
وميلــك معهــم«. فهــذا كام رصيــح ف 

تفضيلهــم، واالعتــاد عليهــم)41(.
ف  البحــث  إرســاء  مــن  بــد  وال 
موضــوع  عنــد  الســيايس  اجلانــب 
املهــات  إِنَّ  إذ  العســكري.  القطــاع 
ــات  ــة بالتعلي ــية متصل ــة السياس القيادي
شــخصية  كانــت  فقــد  العســكرية. 
يقظــة  الزاهــدة،   )( عــيٍّ  اإلمــاِم 
الزهــد،  إىل  جتمــع  صامــدة  متحركــة 
تدبــر  فــكان  واإلدارة،  والقــوة، 
األقاليــم،  شــؤون  وإدارة  اجليــوش، 
والــوالة  والعــال  األمــراء  وإلــزام 
مل  التــي  اخلالــدة،  تعلياتــه  بجوهــر 
تتجاوزهــا التعليــات احلربيــة العادلــة، 
الدراســات  أســس  عــى  القائمــة 
العســكرية املتطــورة ف احلــروب العاملية 
العامــة، مــن أشــتات مهــات اإلمــام 
وقيــادة.  ســرة  لــه  اهلل  مجعهــا  التــي 
احلــريب  بالتدبــر  يأخــذ  وكذلــك كان 
الســليمة  اخلطــط  فرســم  األســلم، 
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وخصوصــًا عــى الصعــد اآلتيــة: األول 
ــق  ــكري الدقي ــاط العس ــل باإلنضب يتمث
واختيــار  اجليــوش،  أمــراء  تقويــم  ف 
األصلــح مــن قــادة احلــرب، وإناطــة 
ذوي  مــن  باألكفــاء  العامــة  القيــادة 
ــة بشــؤون احلــرب. أمــا  اخلــربة والدراي
ــكري  ــع العس ــار املوق ــو اختي ــاين فه الث
األســلم،  احلــريب  والتدبــر  األمثــل، 
الثالــث  أمــا  القتــايل األوىل.  والزمــان 
فيتــم بتهيئــة الفــرص املتكافئــة، ويوجــه 
وحيــذر  واملنعــة،  اإلعتصــام  نحــو 
لقــد كانــت  مــن اإلنقســام والفرقــة. 
ــا  ــط هل ــي خط ــة الت ــنن احلربي ــذه الس ه
ــدأ الدفــاع  اإلمــام )( تنطلــق مــن مب
إرادة  إىل  تنجــّر  وال  النفــس،  عــن 
ــم  ــن صمي ــث م ــرب، وتنبع ــهوة احل ش
ف   )( األعظــم  الرســول  تعاليــم 
العفــو والتغــايض، وتنســجم وطبيعــة 
إىل  التوصــل  ف  اإلســامي  النظــام 
معــايل األمــور، واالبتعــاد عــن توافــه 

.)42 األغــراض)

ثانيًا: حتديد كيفية حدوث االعتمد 
املتبادل للعنارص األَساسية ف التطور 

االجتمعي
ســبق أن ذكرنــا أن املثلــث الســيايس 
يتكــون من: الفــرد- املجتمــع- الدولة. 
ســنتناول ف هذا املبحث دراســة وحتليل 
هــذه العنــارص. وســنبن ماهيــة كًا منها 
مــع الرتكيــز عــى اجلــزء املرتبــط مبــارشة 
بالبحــث. إذ ســنحاول تفســر أثرهــا 
ف تكويــن الثقافــة والوعــي الفكــري 
ناجتــًة  ســتكون  ألهّنــا  ذلــك  للفــرد؛ 
مــن التفاعــل بــن املنظومــة الفكريــة 
ــات  ــن مكون ــع، وب ــة ف املجتم والقيمي
ــن  ــب، و ب ــن جان ــرى م ــع األخ املجتم
الدولــة بــكل مؤسســاهتا)43( مــن جانــب 
ــا  ــري في ــط اجلوه ــن الرتاب ــر. ويتب آخ
بــن مكوناهتــا وبــن التأثــرات املتبادلــة 
فيــا بينهــا. وهــذا ســيؤدي إىل خلــق 
ــل  ــرد أفض ــدة للف ــة جدي ــة قيمي منظوم
بيئــي  جمــال  ضمــن  ســابقتها،  مــن 
ــابقه  ــن س ــل م ــًا أفض ــو حت ــد- ه جدي
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أيضــًا- ممــا ســيؤدي إىل البحــث عــن 
الفــرد  يســتوعب  حضــاري  مــرشوع 
ويتائــم مــع املجتمــع. وكــا موضــح ف 

الشــكل )1(:
ــرد  ــري للف ــي الفك ــة الوع )1( ماهي

ــيايس ــث الس ــايس ف املثل ــرص أس كعن
وصــف  يمكــن  بــدئ،  ذي  بــادئ 
عــى  بأنــه  الفكــري  الفــرد  وعــي 

: )4 4 ( عــن نو
ــي،  ــي احلقيق ــوع أالول: هوالوع الن
الــذي يتحــدد بمــدى قــدرة الفــرد عــى 
االتصــال املبــارش مــع البيئــة امُلحيطــة 
املتمّثلــة  الوعــي  منافــذ  بوســاطة  بــه 
مــن  وســيصبح  اخلمــس،  باحلــواس 
يمتلكــه  مــا  بأنــه  تعريفــه:  املمكــن 
اإلنســان مــن أفــكار ووجهــات نظــر 
ــط  ــا حيي ــا وم ــاة ومفاهيمه ــق باحلي تتعّل

ــة. ــن بيئ ــه م ب
النــوع الثــاين: فهــو الوعــي بالزيــف، 
ــة  ــذه احلال ــان هب ــع اإلنس ــن واق إذ يتباي
وقــد  وأفــكاره،  نظــره  وجهــات  مــع 

ــن  ــن عــى واحــد م ــر هــذا التباي يقت
جوانــب حيــاة الفــرد أو مجيعهــا.

الوعــي  إنَّ  هــذا،  مــن  نســتخلص 
الفكــرة  ن  يُكــوِّ الــذي  هــو  احلقيقــي 
احلقيقيــة. وإذا أدركنــا بــأن احلقيقــة هــي 
الفكــرة املطابقــة للواقــع، وتبّينــا بــأنَّ 
الفكــرة إذا كانــت مطابقــًة للواقــع ف 
ظــرف معــن، فــا يمكــن أن تعــود بعــد 
ــيتضح  ــع)45(. فس ــف الواق ــك فتخال ذل
لنــا أمهيــة املعرفــة وقيمتهــا املوضوعيــة، 
ــة.  ــن احلقيق ــفها ع ــكان كش ومــدى إم
لــذا، فــإن الطريــق الوحيــد الــذي متلكــه 
اإلنســانية الســتكناه احلقائــق والكشــف 
عــن أرسار العــامل، هــو جمموعــة العلــوم 

ــا)46(. ــي لدهي ــارف الت واملع
الفــرد  وعــي  مســتوى  فارتفــاع 
نفســه  بحقيقــة  ُه  َ ســيبرِّ احلقيقــي 
ــه تعــاىل: ﴿ أوالً، وذلــك تصديقــًا لقول
ــَرٌة﴾)47(.  ــِه َبِص ــَىٰ َنْفِس ــاُن َع نَس ــِل اإْلِ َب
ــوده، ورضورة  ــة وج ُه بحقيق ــيبّرَ وس
تفاعلــه إجيابيــًا مــع بيئتــه واالرتقــاء هبــا 
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ــاىل ﴿ ــه تع ــًا لقول ــك تصديق ــًا، وذل ثاني
َعَمَلُكــْم  اهللَُّ  ى  َفَســَرَ اْعَمُلــوا  َوُقــِل 
وَن إىَِلٰ َعــامِلِ  دُّ َوَرُســوُلُه َوامْلُْؤِمنـُـوَن َوَســرُتَ
ــَهاَدِة َفُينَبُِّئُكــم بِــَا ُكنُتــْم  اْلَغْيــِب َوالشَّ
َتْعَمُلــوَن﴾)48(. وهــذا مــا أشــار إليــه 
أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي )( بقولــه: 
»كــن لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا، وكــن 

آلخرتــك كأنــك متــوت غــدا«)49(.
يقــول األُســتاذ مرتــى املطهــري: 
ألطــف  مــن  احلديــث  هــذا  )إنَّ 
العمــل  إىل  الدعــوة  ف  األحاديــث 
األمــور  أف  ســواء  اإلمهــال،  وتــرك 
الدنيويــة)50(.  أم  واألخرويــة  الدينيــة 
 :)(عــي اإلمــام  قــول  وكذلــك 
حُيِســنُه«)51(  مــا  امــرىٍء  كلِّ  »قيمــُة 
الــذي أورده اجلاحــظ ف كتابــه البيــان 
والتبيــن وعلــق قائــًا: )لــو مل نقــف 
مــن هــذا الكتــاب إال عــى هــذه الكلمــة 
ــل  ــة، ب ــة مغني ــافية، وجمزئ ــا ش لوجدناه
لوجدناهــا فاضلــة عــن الكفايــة، وغــر 
مــا  وهــذا  الغايــة()52(.  عــن  مقــرة 

ــام  ــًا كاإلم ــالة وحاك ــل رس ــل رج جيع
عــي )(، حريصــًا عــى أن يدخــل 
ــؤولية  ــل مس ــي حيم ــه، الت ــي أمت ف وع
قيادهتــا ومصرهــا، نظــرة إىل التاريــخ 
ــة وال  ــة ال خمّرب ــوة باني ــه ق ــليمة جتعل س
حمّرفــة)53(. فســتكون النتيجــة إندفــاع 
اإلنســان باجتــاه التفتيــش عــن املــرشوع 
احلضــاري املناســب، الــذي ســيصبح 
مــع  يتاَئــم  لكــي  حتميــًة،  مســألًة 
الزمنيــة  املــدِد  عــرب  تطــوره  مســتوى 
عنــد  هنــا  ســنقف  ولكننــا  املختلفــة. 

تســاؤالت مهمــة جــدًا هــي:
ــده،  ــرد، لوح ــتطيع الف ــل يس )1( ه
موضــوع  عاتقــه،  عــى  يأخــذ  أن 
اســتبصاره بجميــع األُمــور واملســائل 

مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن؟.
)2( وهــل يســتطيع الفــرد، لوحــده، 
أْن حُيــدث تغيــرًا جوهريــًا ف املجتمــع، 
حضــاريٍّ  مــرشوٍع  إنجــاز  إىل  يقــود 
كيــان  اىل  أم حيتــاج  أكيــٍد ومناســٍب، 
كبــر منتظــم ومنّظــم اســمه )الدولــة(، 
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ــذ  ــددة، وتأخ ــفة حم ــدي بفلس ــي هتت الت
املناســبة  البيئــة  هتيئــة  عاتقهــا  عــى 

لذلــك؟.
هــذا مــا ســوف نتناولــه ف املوضــوع 

اآليت:
)2( مســؤولية الدولــة ف تطويــر الوعــي 
تغيــري  وإحــداث  للفــرد  الفكــري 
مؤسســايت إلرســاء التفاعــل االجتمعــي 

اإلجيــايب.
دورًا  يــربز  احلــايل،  العــر  إنَّ 
أي  حصــول  إزاء  للدولــة  متميــزًا 
يمّيــز  وكذلــك  ملجتمعاهتــا.  تغيــر 
دورهــا اإلجيــايب، مــن خــال حتديــد 
ــة  ــرتاتيجية القابل ــا االس ــة أهدافه حقيق
للتطبيــق. إنَّ إِدراك أوضــاع أي بلــد، 
ــة  ــن الدول ــة ب ــم العاق ــن فه ــق م ينطل
واملجتمــع، التــي متثــل أحــد املفاتيــح 
الرئيســة ف ذلــك. إذ إن كل نظريــات 
ــًا  ــيايس، قدي ــي والس التغيــر االجتاع
مــا  تصــور  مــن  انطلقــت  وحديثــًا، 
ابــن  تعامــل  فقــد  العاقــة)54(.  هلــذه 

خلــدون مــع موضــوع حــدوث التغيــر 
االجتاعــي، مــن خــال التتبــع الدقيــق 
موجهــة  بوصفهــا  الدولــة،  لعمــر 
للفعــل الســيايس واالجتاعــي، نشــوءًا 
وتطــورًا، وضعفــا واهنيــارا. ويؤكــد أن 
التغيــر ســمة ثابتــة مــن ســنن العمــران 
البــرشي، والزمــة أساســية مــن لوازمه، 
وال حيصــل تطــور األفــراد واملجتمعات 
والــدول إال هبــا. إذ يقــول: )إنَّ أحــوال 
ونحلهــم  وعوائدهــم  واألمــم  العــامل 
ــاج  ــدة ومنه ــرة واح ــى وت ــدوم ع ال ت
ــام  مســتقر، إنــا هــو اختــاف عــى األي
واألزمنــة، وانتقــال مــن حــال إىل حــال، 
األشــخاص  ف  ذلــك  يكــون  وكــا 
فكذلــك  واألمصــار،  واألوقــات 
واألزمنــة  واألقطــار  اآلفــاق  ف  يقــع 

والــدول()55(.
ــر،  ــة التغي ــة عملي ــا عــن ديناميكي أم
ــوة  ــطء أو الق ــة والب ــث الرسع ــن حي م
مجلــة  إىل  ترجــع  فهــذه  والضعــف، 
التغيــر  بعمليــة  املحيطــة  الظــروف 
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ف  خلــدون  ابــن  يعــد  فبينــا  ذاهتــا. 
القــرن الرابــع عــرش أن عمليــة التغيــر، 
بعــد  إال  والتقــع  اخلفــاء،  شــديدة 
يتفطــن  يــكاد  أحقــاب متطاولــة، وال 
هلــا إال اآلحــاد مــن أهــل اخلليقــة. فــإن 
عــامل االجتــاع األمريكــي ألفــن توفلــر 
ف  نعيــش  بأننــا  يــرى   'Alvin Toffler

التغــرات  فيــه  حتــدث  متغــر  جمتمــع 
التحكــم  ويصعــب  رسيعــة،  بصــورة 
أن  عــى  يــؤرش  ممــا  تعديلهــا.  أو  هبــا 
ــة التغيــر حمكومــة بعامــل الزمــان  عملي
واملــكان. وحتــى ف هــذا الزمــن، الــذي 
ــرة،  ــة الصغ ــامل بالقري ــه الع ــف في يوص
تبعــا  عامليــا  التغيــر  موجــات  تتبايــن 
لطبيعــة كل جمتمــع عــى حــدة. فبينــا 
جتــري عمليــة التغيــر بوتــرة رسيعــة 
ف املجتمعــات الغربيــة، تظــل عمليــات 
باهتــًة  الناميــة  البلــدان  ف  التغيــر 
وبطيئــًة ف كثــر مــن األحيــان. ونتيجــة 
خنــق عمليــات التغيــر، حيــدث التغيــر 
ــر  ــدث الكث ــف، وحُي ــكل عني ــأة بش فج

مــن اآلثــار الســلبية)56(. ومــن املاحــظ 
ــة،  ــر الثقافي ــم واملعاي ــر ف القي أنَّ التغي
التغيــر  أنــواع  أهــم  يمثــل  والــذي 
ــطء  ــم بب ــع يت ــرًا ف املجتم ــا تأث وأبعده
شــديد، وكثــرًا مــا ال ياحظــه أفــراد 
مســتوى  عــى  التغيــر  أمــا  املجتمــع. 
فيمثــل  اليومــي  االجتاعــي  الواقــع 
عمليــة مســتمرة وماثلــة ف كل حلظــة 
اإِلنســاين.  االجتــاع  حلظــات  مــن 
كذلــك فــإِنَّ تغــرُّ النُظــم االجتاعيــة 
للعيــان،  وأظهــر  أوضــح  يكــون 
وكذلــك يتصــل بالفــرد مــن حيــث أنــه 
ينطــوي عــى تغيــر قواعــد الــدور أو 

الــدور)57(. أداء  تعليــات 
دور  اتســاع  مــدى  فهــم  ويمكــن 
التغيــر  ف  تأثرهــا  ومــدى  الدولــة 
االجتاعــي مــن خــال املخطــط )1( 

ذلــك. يبــن  الــذي 
ومــن أجــل فهــم مــدى تأثــر الدولــة 
ف خلــق البيئــة احليويــة املناســبة لتطــور 
ابــراز  ســنحاول  واملجتمــع،  الفــرد 
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حمــاور  ثاثــِة  ف  الدولــة  مســؤولية 
ــية ف  ــارص األَساس ــكل العن ــة، تش رئيس

التغيــر االجتاعــي، وهــي:
)2- 1(: مســؤولية الدولــة ف تطوير 

الوعــي الفكــري للفــرد وبيئتــه احليوية.
ف  الدولــة  مســؤولية   :)2  -2(
ــع  ــم م ــايت يتائ ــر مؤسس ــداث تغي إح

واملجتمــع. الفــرد  تطويــر 
ف  الدولــة  مســؤولية   :)3  -2(
البيئــة  عــى  املبــارش  التأثــر  إحــداث 

للفــرد. العامــة 
)2- 1(: مســؤولية الدولــة ف تطويــر 

الوعــي الفكــري للفــرد وبيئتــه احليوية:
العنــر  موضــوع  ف  البحــث  إنَّ 
األول مــن عنــارص الدولــة وهــو العنر 
ــة استكشــاف  اإِلنســاين، يقــود إىل حماول
وحتفيزهــا  اإِلنســانية  اخلصائــص 
للفــرد،  الفكــري  املحتــوى  داخــل 
لكــي تســاعده عــى حــل التناقضــات 
ــو  ــه نح ــل توجيه ــن أج ــه. وم ف جمتمع
فــأنَّ  كذلــك  وُأمتــه.  جمتمعــه  خدمــة 

بوصفــه  األَخاقــي  للبعــد  التأصيــل 
إنــا  الدولــة،  أركان  مــن  مهــًا  ركنــًا 
ــة.  ــة األم ــًا لنهض ــًا رضوري ــل رشط يمث
ذلــك ألن جــزءًا مــن املبــدأ الصالــح هــو 
ــًا  ــًا حضاري ــل فه ــذا يمث ــاق، وه األخ
وقــد  وهنضتهــا)58(.  األمــة  لصــرورة 
النبــوي  احلديــث  ذلــك  عــن  عــرب 
مــكارم  بعثــت المتــم  »إنــا  الرشيــف 

األَخــاق«)59(.
أكــرب  حتتــل  األخــاق  فمــكارم 
مســاحة مــن الديــن، بــل إن الديــن كلــه 
خلــق)61(. فأخاقيــات الفــرد املســلم 
تتجســد ف االبتعــاد عــن األســاليب غر 
ــات  ــع املتبني ــارض م ــي تتع ــة الت النظيف
الفكريــة لــه)62(. ألنَّ القاعــدة األســاس 
يعرضــه  الــذي  الصالــح  املبــدأ  ف 
باقرالصــدر،  حممــد  الشــهيد  األســتاذ 
هــو االلتــزام األخاقــي وترمجــة هــذا 
االلتــزام إىل ســلوكيات مســتقيمة)63(. 
إســامية  أخاقيــة  الواقــع  ف  فهنــاك 
ــامل  ــل الع ــرى داخ ــة وأخ ــش بدرج تعي
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اإِلســامي، وهــي راســخة ال يمكــن 
متييــع  بمجــرد  جذورهــا  اســتئصال 
ــاك رضورة أن  ــة)64(. فهن ــدة الديني العقي
تكــون األخــاق عمــودًا مــن أعمــدة 
بنــاء الدولــة، ألنــه مــا مــن جمتمــع يتمتــع 
بأخاقيــات رفيعــة املســتوى، وتشــيع 
ذوي  أفــراده  ويكــون  الفضيلــة،  فيــه 
التــزام ف الســلوك، إال أن يكــون جمتمعــًا 
ــة)65(. ــتقامة احلق ــن االس ــرتب م ــد اق ق

ف  الدولــة  مســؤولية   :)2  -2(
احــداث تغيــري مؤسســايت يتالئــم مــع 

واملجتمــع الفــرد  تطويــر 
مــن  بــد  ال  بــدىء،  ذي  بــادئ 
توضيــح ملــاذا اســتعملنا مصطلــح تغيــر 
الفــرد  تطويــر  مجلــة  ثــم  مؤسســايت، 

؟ ملجتمــع ا و
ــر)66(،  ــى التغي ــم رشح معن ــبق وت س
ونضيــف هنــا، إنَّ التغيــر قــد يكــون 
ــد  ــوأ، وق ــو األس ــل أو نح ــو األفض نح
يــؤدي إىل حتســن أو إىل ختلف، وكذلك 
يتــم بــإِرادة اإلنســان أو بدوهنــا، وقــد 

ــًا يمكــن القــول  ــًا. وعموم يكــون جزئي
إىل  احلــايل  الوضــع  مــن  التحــول  إنــه 

ــتقبل. ــل ف املس ــد أفض ــع جدي وض
أمــا التطويــر فهــو وظيفــة إداريــة. 
علمــي  أســاس  عــى  مبنيــًا  كان  فــإذا 
والتقــدم  التحســن  إىل  ســيؤدي 
ــإرادة  ــم إال ب ــك اليت ــار. وكذل واالزده
وشــامل  الصادقــة،  ورغبتــه  اإلنســان 
جلميــع اجلوانــب املرغــوب ف تطويرهــا 

.)67 وحتســينها)
ــي  ــايت املبن ــر املؤسس ــر التغي إنَّ جوه
الكفــاءة  عــن  املســتمر  البحــث  عــى 
املــوارد،  اســتعال  وحســن  والفعاليــة 
ــة دوٌر حمــورٌي  يفــرتض أن يكــون للدول
فيــه. فالتغيراملؤثــر هــو الــذي هيــدف 
تنفيــذ  وســامة  نجــاح  ضــان  إىل 
دائمــة  فوائــد  حتقيــق  وإىل  التغيــرات، 
ــاج إىل  ــر حيت ــك فالتغي ــر)68(. كذل للتغي
األهــداف  حتقيــق  اليمكــن  متطلبــات 
ــة  ــود رغب ــا وج ــأيت ف مقدمته ــا، ي بدوهن
حقيقيــة ف التغيــر، وأن يكــون نابعــًا مــن 
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ــاذ  ــم إخت ــات ث ــر املعلوم ــل، وتواف الداخ
القــرار و البــدأ ف عمليــة التغيــر)69(.

 ،)( ُّحقيقيــة، لقــد كان اإلمــاُم عــي
العلميــة  األســاليب  باســتعال  ســَباقًا 
االســرتاتيجي.  والتخطيــط  اإلدارة  ف 
رغبــة  حُيــدث  أن   ،)( أراد  فقــد 
ــذاك ف  ــع آن ــراد املجتم ــدى أف ــة ل حقيقي
الرغبــة  هــذه  فبــدون  التغيــر.  عمليــة 
أي  للتغيــر.  حاجــة  هنــاك  تكــون  ال 
نابعــًا مــن  التغيــر البــد أن يكــون  إن 
الداخــل وذلــك تطبيقــًا لقولــه تعــاىل: 
وا  ُ ــرِّ ــى ُيَغ ــْوٍم َحتَّ ــا بَِق ُ َم ــرِّ ﴿إِنَّ اهلل ال ُيَغ
َمــا بَِأْنُفِســِهْم...﴾)70( كذلــك فــإن األدلــة 
التأرخييــة تؤكــد إن اإلمــام )(، قــد 
ــام  ــلم زم ــة األوىل لتس ــذ اللحظ ــدأ من ب
ف  احلقيقيــة  التغيــر  عقليــة  احلكــم 
كيــان هــذه التجربــة. وواصــل ســعيه 
التغيــر  عمليــة  إنجــاح  ســبيل  ف 
باملســجد،  رصيعــًا  وخــرَّ  واستشــهد، 
وهــو ف قمــة هــذه املحاولــة، أو ف آخــر 
حماولــة إنجــاح عمليــة التغيــر، وتصفيــة 

اإلنحــراف، الــذي كان قــد ترســخ ف 
متمثــًا  اإِلســامي،  املجتمــع  جســم 
الدولــة  عــن  منفصــل  معســكر  ف 
اإلســامية األم)71(. وكذلــك أن اإلمــام 
قــد ركــز عــى موضــوع   ،)( عــي
توافــر املعلومــات، فبدوهنــا ال ينجــم 
التغيــر. فقــد نفــذ نظامــًا رقابيــًا وإداريــًا 
وماليــًا دقيقــًا جــدًا، يعتمــد عــى العيــون 
ــه،  ــة معلومات ــا اخلليف ــتقي منه ــي يس الت
ف  والعــال  الــوالة  ترفــات  عــن 
ــة،  ــز الدول ــن مرك ــدة ع ــم البعي والياهت
وقتنــا  ف  االســتخبارات  نظــام  يشــبه 
احلــايل، ألنَّ هــؤالء العيــون ال يعرفهــم 
نظــام  عــزز  وممــا  اخلليفــة)72(.  ســوى 
املعلومــات هــذا هــو التطــوع مــن بعــض 
ــو  ــة وه ــأن اخلليف ــًا ب ــلمن)73(. عل املس
»اإلمــام عــي )(«، كان ال يأخــذ كل 
تدقيــق،  دون  لــه  الــواردة  املعلومــات 
ــل  ــات قب ــذه املعلوم ــن ه ــت م ــل يتثب ب
دليــل  وهــذا  حكــم)74(.  أيِّ  إصــدار 
عــى رقــي الوعــي الفكــري لــدى هــذه 
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الرشحيــة مــن أفــراد املجتمــع اإلســامي 
املعــارص لإلمــام )(. لقــد أدى كل 
هــذا إىل فاعليــة النظــام الرقــايب املتبــع 
ف حتقيــق أهــداف املراقبــة، الســيا ف 
التابعــن  املوظفــن  ترفــات  مراقبــة 
أشــار  وقــد  اإلســامية)75(.  للدولــة 
عندمــا  ذلــك  إىل   ،)( عــيٌّ  اإلمــام 
عملهــم  ف  يســتعينوا  أن  الــوالة  أمــر 
بمجموعــة موثوقــة مــن األشــخاص، 
وجيعلوهــم عيونــًا هلــم )جهــازًا( ملراقبــة 
ــف  ــو خمتل ــة. وه ــراج واجلزي ــال اخل ع
ــة  ــة ملراقب ــع للخليف ــاز( التاب ــن )اجله ع
)( الــوالة والعــال أنفســهم. فمــن 
قولــه ف كتابــه إىل عاملــه عــى مــر 
تفقــد  »ثــم   :)w(األشــرت مالــك 
أهــل  مــن  العيــون  وابعــث  أعاهلــم، 
الصــدق والوفــاء عليهــم، فــإن تعاهــدك 
الــرس ألمورهــم حــدوة هلــم عــى  ف 
بالرعيــة.  والرفــق  األمانــة  اســتعال 
وحتفــظ مــن األعــوان، فــإن أحــدًا منهــم 
بســط يــده إىل خيانــة اجتمعــت هبــا عليــه 

ــك  ــت بذل ــك اكتفي ــار عيون ــدك أخب عن
شــاهدا، فبســطت عليــه العقوبــة ف بدنه 
وأخذتــه بــا أصــاب مــن عملــه، ثــم 
نصبتــه بمقــام املذلــة ووســمته باخليانــة، 
وقلدتــه عــار التهمــة«)77(. فلــو دققنــا 
ف عهــد اإلمــام )( ملالــك األشــرت 
لوجدنــاه  مــر  واله  حــن   ،)w(
ــاء  ــد بن قــد ركــز عــى نقطــة أساســية عن
ــة  ــاك معرف ــة، وهــي أن تكــون هن الدول
ــد  ــه)78(. فق ــراد حكم ــع امل ــة باملجتم تام
قــد  أين  مالــك  يــا  »اعلــم  فيــه:  ورد 
وجهتــك اىل بــاد قــد جــرت عليهــا 

قبلــك«)79(. دول 
ــه  وُيفهــم ممــا ورد ف العهــد املبــارك إنَّ
إذا أردت النجــاح بتأســيس دولــة أقــوى 
ممــا كانــت عليــه ســابقًا، كمــر ذات 
وألن  والتارخيــي،  احلضــاري  اإلرث 
السياســية  احليــاة  قــد خــربوا  رعيتهــا 
الدولــة  وجربــوا  واالقتصاديــة، 
املدنيــة، جيــب تطبيــق البعــد االقصــادي 
التنافــي  )جبايــة خراجهــا(، والبعــد 
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)جهــاد عدوهــا(، والبعــد االجتاعــي 
البيئــي  والبعــد  أهلهــا(،  )اســتصاح 
)عــارة بادهــا(، والبعــد املعــرف)80(. 
التفاصيــل  كافــة  معرفــة  وكذلــك 
األخــرى املتعلقــة بالدولــة التــي هــي 

موجــودة ضمــن نــص العهــد.
ف  الدولــة  مســؤولية   :)3  -2(
البيئــة  عــى  املبــارش  التأثــري  إحــداث 

للفــرد: العامــة 
لقــد أصبــح مــن املســلم بــه أنَّ احليــاة 
االجتاعيــة تتطلب تنظيــًا وإدارًة ومحايًة 
بــن  والقضــاء  االجتاعــي،  لألمــن 
النــاس. وذلــك التنفيــذ يتطلــب وجــود 
هيــأة سياســية عليــا متلــك الواليــة وحــق 
القانــون)81(.  بتنفيــذ  القــوة  أســتعال 
وعــى املســتوى العمــي فــإن هــذا الــدور 
ــم دور  ــل فه ــن أج ــة. وم ــاط بالدول من
الدولــة ف إحــداث التأثــر املبــارش عــى 
يوصــل  الــذي  للفــرد،  العامــة  البيئــة 
املســتهدف،  االجتاعــي  التطــور  إىل 
ــي  ــدروس الت ــن ال ــادة م ــنحاول االف س

تراثــه  ف   ،)( اإلمــام  الينــا  بعثهــا 
العلمــي، وذلــك مــن خــال البحــث 

والتحليــل ف النقــاط االتيــة:
مفهــوم  صياغــة   :)1-3-2(

اإلنســاين. لألمــن  مســتديم 
)2-3-2( بنــاء اإلطــار الصحيــح 

للمنظومــة التعليميــة.
املنظومــة  تكييــف   :)3-3-2(
اإلنســانية. للمتطلبــات  الصحيــة 

األســس  إعتــاد   4:)-3-2(
العلميــة ف التخطيــط العمــراين وعــى 

الدوليــة. املعايــر  وفــق 
مفهــوم  صياغــة   :)1-3-2(

اإلنســان: لألمــن  مســتديم 
ف  الفكــري  األمــن  مفهــوم  إنَّ 
اإلســام، الــذي يعــدُّ جــزءًا مــن األمــن 
ف  متجــذر  مفهــوم  هــو  اإلنســاين، 
القــرآن الكريــم. كذلــك فقــد اتســع إىل 
نــواٍح ُأخــرى كاألمــن النفــي واألمــن 
االجتاعــي،  واألمــن  االقتصــادي 
ومل يغفــل عــن األمــن األخــروي)82(. 
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ــم:  ــرآن الكري ــه الق ــار إلي ــا أش ــذا م وه
قــال تعــاىل: ﴿َوإِْذ َقــاَل إِْبَراِهيــُم َربِّ 
وقــال  آِمنًــا﴾)83(.  َبَلــًدا  َهــَذا  اْجَعــْل 
ْكُتــْم َواَل  تعاىل:﴿َوَكْيــَف َأَخــاُف َمــا َأرْشَ
ْل  ــزِّ ــاهللَِّ َمــا مَلْ ُينَ ْكُتــم بِ ُكــْم َأرْشَ خَتَاُفــوَن َأنَّ
بـِـِه َعَلْيُكــْم ُســْلَطاًنا َفــَأيُّ اْلَفِريَقــْنِ َأَحــقُّ 

َتْعَلُمــوَن﴾)84(. ُكنُتــْم  إِن  بِاأْلَْمــِن 
ف  كانــت  األوىل،  فاملحاججــة 
التوحيــد وهــو مــدار حركــة األنبيــاء 
اإليــان  إنَّ  إذ   .)( واملرســلن 
احلقيقــي، هــو ذلــك اإليــان املرتكــز 
وهــو  التوحيــد،  ف  اإلخــاص  عــى 
ــا  ــري)85(. ف ــن الفك ــق األم ــذي حيق ال
مــن  ُيعــّد أساســًا  التوحيــد  أنَّ  خيفــى 
أهــم ُأســس الديــن اإلســامي، وعليــه 
بــل  ونظرّياتــه  تعاليمــه  أهــمُّ  تبتنــي 
منطــق  إن  إذ  ورشيعتــه)86(.  عقيدتــه 
ــد  ــاس التوحي ــى أس ــي ع ــام املبن اإلس
القــوة  التوحيــد  بــا يشــمل  اخلالــص 
الفاعلــة ف العــامل)87(. لقــد تــم طــرح 
وهــو  اإلنســاين(،  )األمــن  مفهــوم 

الصيغــة املحســنة التــي اســتقر عليهــا مــا 
ــد  ــن. وبع ــوم األم ــس مفه ــمي باألم ُس
ــوالت  ــورات والتح صت التط ــخِّ أن ُش
التــي طــرأت عليــه، وأصبــح األمــن 
ــو  ــا ه ــى م ــه، أضح ــري ف مقدمت الفك
طبيعــي أن تــأيت السياســات التنفيذيــة 
واإلجرائيــة متطابقــًة مــع الترشيعــات 
انعــكاٌس  هــو  التــي أسســتها، وهــذا 
قامــت  التــي  الفكريــة  للرؤيــة  وجتــٍل 
ــا  ــارت أورب ــا س ــة. فعندم ــا الدول عليه
بإعــادة  بــدأت  اإلصــاح،  طريــق  ف 
وكرامتــه  اإلنســان  قيمــة  ف  النظــر 
ــذي أدى  ــرشي، ال ــوع الب ــاوي الن وتس
بشــكل طبيعــي إىل التــزام الدولــة بتوفر 
املشــاركة  وفرصــة  الكريــم  العيــش 
وبالتــايل  للجميــع)88(.  املتســاوية 
النظــر ف قيمــة اإلنســان  إعــادة  فــإن 
لقــرون  ُســحقت  التــي  وكرامتــه، 
طويلــة، أصبحــت أمــرًا ال منــاص منــه. 
ــذي اختطــه اإلمــام  فاملنهــج العلمــي ال
ــر  ــل أكث ــب )(، قب ــن َأيب طال ــُي ب ع
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ــه  ــبق في ــام، وس ــة ع ــف وأربعائ ــن أل م
عــر النهضــة واإلصــاح ف أوربــا، 
ــن  ــة ع ــة معرفي ــن منظوم ــارة ع ــو عب ه
حــال األمــة وعوامــل تردهيــا وعوامــل 
تقدمهــا. وقــد جتمعــت لــدى اإلمــام 
)( مــن املازمــة التــي كانــت بينــه 
 ،)( وبــن الرســول األكــرم حممــد
ومــا كان لــه مــن العاقــة مــع الصحابــة 
والنــاس، وماشــهده مــن حتــوالت ف 
األمــة ف املــدد املتعاقبــة؛ فكانــت قــراءُة 
اإلمــام )( لــكل ذلــك، قــد مكنتــه 
ــذي  ــامل، ال ــه الش ــم مرشوع ــن تقدي م
بــه يتحقــق األمــن الفكــري)89(. لقــد 
مضيئــًة،  شــعلًة  املــرشوع  هــذا  بقــي 
بالرغــم مــن حماولــة طمــس معاملــه منــذ 
فهــو  النبويــة.  للهجــرة  األول  القــرن 
ــق  ــزات حتقي ــة مرتك ــع لأُلم ــذي وض ال
أمنهــا الفكــري، وذلــك بقطــع الطريــق 
ــا  ــع م ــار م ــال ف اختي ــة الض ــى أئم ع

يتناســب مــع أهوائهــم)90(.
ــاب  ــد كت ــر اخلال ــوع إىل األث وبالرج

الدراســات  وإىل  الباغــة(،  )هنــج 
هــذا  حــول  ُأعــدت  التــي  والكتــب 
ــاب )األمــن  املوضــوع وف مقدمتهــا كت
الفكــري ف هنــج الباغــة ملؤلفــه الســيد 
رســالًة  هنــاك  فــإن  احلســني(.  نبيــل 
ــاس  أخرجهــا اإلمــاُم عــيُّ )( إىل الن
، وإن  ــريِّ ــِن الفك ــوَل األم ــن أص تتضم
اعتادهــا ســيكون ُمنجيــًا ف هــذه احلياة. 
املســامهة  ف  منهــا  االفــادة  وكذلــك 
اإلنســانية)91(.  املجتمعــات  بنــاء  ف 
هــذه  مــن  بعــض  تلخيــص  ويمكــن 
مبــارشة  صلــة  هلــا  التــي  األصــول 

يــأيت: الفكــري، وكــا  باألمــن 
بــن  مــن  ُتعــد  التــي  القــراءة   )1(
أهــم األصــول التــي توصــل إىِل األمــن 

الفكــري)92(.
)2( التعــاون عــى احلــق. إذ جــاء 
ف قــول اإلمــام )(: »وكونــوا عــى 

أعوانــًا«)93(. احلــق 
)3( التفقــه بالديــن ومعرفــة احلــال 

واحلــرام)94(.
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ف  اإِلنتخــايب  النظــام  اعتــاد   )4(
احلكــم)95(. إىل  الوصــول 

وإذا تتبعنــا جــذور مفهــوم األمــن 
منــذ  احلديــث  العــر  ف  اإلنســاين 
اإلنســان  حلقــوق  العاملــي  اإلعــان 
مفهــوم  ظهــور  نلحــظ   ،1945 عــام 
األمــن اإلنســاين مــن خــال الرتكيــز 
عــى إرســاء بعــض القواعــد الكفيلــة 
ــرت  ــا ظه ــان. ك ــوق اإلنس ــة حق بحاي
مســامهات عديــدة كان أبرزهــا املســامهة 
تقريــر  ف  املفهــوم  لدفــع  احلقيقيــة 
ــادر  ــام 1994 الص ــة لع ــة البرشي التنمي
ــي.  ــدة اإلنائ ــم املتح ــج األم ــن برنام ع
لألمــن  اجلديــدة  األبعــاد  تنــاول  إذ 
اإلنســاين، مــن خــال أربــع خصائــص 

أساســية هــي:
)1( األمــن اإلنســاين شــامل عاملــي، 

فهــو حــق لإلنســان ف كل مــكان.
اإلنســاين  األمــن  مكونــات   )2(
متكاملــة يتوقــف كل منهــا عــى اآلخــر.
مــن  ممكــن  اإلنســاين  األمــن   )3(

ــهل  ــي أس ــرة، وه ــة املبك ــال الوقاي خ
الاحــق. التدخــل  مــن 

حمــوره  اإلنســاين  األمــن   )4(
ــاة النــاس  ــة حي اإلنســان ويتعلــق بنوعي

مــكان. كل  ف 
فكــرة  تــؤدي  بــأن  التقريــر  وتنبــأ 
مــن  الرغــم  عــى  اإلنســاين  األمــن 
بســاطتها لثــورة ف إدارة املجتمعــات ف 
القــرن احلــادي والعرشيــن. وقــد حــدد 
مــن  تتكــون  الفكــرة  هلــذه  مكونــات 
شــقن: األول هــو احلريــة مــن احلاجــة، 
والثــاين هــو احلريــة مــن اخلــوف. ممــا 
يتفــق مــع مفهــوم األمــن االجتاعــي 

القــرآين)96(.
الصحيــح  اإلطــار  بنــاء   :)2-3-2(

التعليميــة: للمنظومــة 
بــادىء ذي بــدىء، إذا ســلمنا بــأن 
ــاَء  ــإن بن ــا، ف ــة بمقدماهت ــج حمكوم النتائ
ملجتمـــع  تعليميــة  منظومــة  وتطويــر 
ــن  ــتفيد م ــارف، ومس ــى املعـ ــائم علـ قـ
االمكانيــات  مــن  التســاوي)97(،  حــق 
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ــورًا  ــردًا متط ــًا ف ــينتج حت ــة، س التعليمي
ــاواة  ــه. إن املس ــه وواجبات ــًا حلقوق واعي
ف الرتبيــة والتعليــم ف النظــام احلقوقــي 
اإلســامي، تنطلــق مــن التأكيــد عــى 
أفــراد  بــن  التامــة  املســاواة  موضــوع 
املجتمــع، وضــان حقهــم الكامــل ف 
التعليميــة  اإلمكانيــات  مــن  االفــادة 
الكريمــة  القرآنيــة  واآليــات  املتاحــة. 
تؤكــد  الرشيفــة  النبويــة  واألحاديــث 
ــابه. ــم ورضورة اكتس ــة العل ــى فضيل ع
األساســية  الصفــة  ُتعــد  فاملعرفــة 
ومــن  الراهــن.  اإلنســاين  للمجتمــع 
التحـــوالت  معظـــم  حتققــت  خاهلــا 
العميقـــة واملهمــة ف كل جمــاالت احليــاة 
بتنميــة  عضويــة  عاقــة  مــن  هلــا  ملــا 
املجتمعــات اإلنـــسانية. واملعرفــة ربــا 
هــي املتغــر الوحيد الــذي ال ينطبق عليه 
قانــون تناقــص االنتاجيــة احلديــة. فكلــا 
تزايــدت املعرفــة أدت إىل تزايــد انتاجيــة 
اإِلنســان)98(. كذلــك فــإن املعرفـــة هـــي 
إحـــدى املكتســبات املهمــة لاقتصــاد 

واملجتمــع. فبنــاء القــدرات اإلنســانية 
هــا العنــر االنتـــاجي  وتطويرهــا بعدِّ
الرئيـــس واملحــدد األســايس لانتاجيــة، 
إنــا ينطلــق مــن تطويــر كفايــة وقــدرات 
املــوارد البرشيــة)99(. )فالعلــُم مقــروٌن 
بالعمــِل()100(. إذن، البــد مــن االنتقــال 
نحــو جمتمــع املعلومــات واملعرفــة. ففــي 
ظــل عــر العوملــة والتنافســية الشــديدة 
أصبحــت  الــدول؛  اقتصاديــات  بــن 
النهــج  مهــا  والتكنولوجيــا  العلــوم 
املعــارص الــذي يفــرز بــذور النمــو وبنــاء 
ــور  ــة لتط ــاد. ونتيج ــروات واالقتص الث
ــة  ــة العلمي ــن املعرف ــال ب ــة االتص عاق
مفهــوم  نشــأ  االقتصاديــة؛  والقــوة 
ف  والتكنولوجيــا  العلــوم  سياســات 
ولكــن  الــدول.  وحكومــات  برامــج 
هــذا التوجــه يتطلــب إعداد مســتلزمات 
مــرشوع تقييــم أصــول املعرفــة الوطنية. 
إضافــة إىل هتيئــة وإعــداد برامــج تســاعد 
إلنتــاج  إجيــايب  منــاخ  تكويــن  عــى 
املعرفــة، وهــذا يســتوجب حتــًا تدخــل 
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املناســب  اإلطــار  لتحديــد  حكومــي 
التعليميــة)101(. للمنظومــة 

املعرفــة  عــى  القائــم  فاملجتمــع 
والــذي يســعى لتوفــر طــرٍق جديــدٍة 
البــد  والتدريــب،  للتعليــم  ومشــوقٍة 
أن يســعى للتكيــف مــع النظــم التــي 
ــل  ــة والتعام ــورات احلديث ــا التط تفرزه
العوملــة.  مقدمتهــا  وف  بدقــة  معهــا 
الثـــاين  الـــدويل  املـــؤمتر  أكـــد  وقـــد 
)ســـيؤل،  واملهنـــي  التقنـــي  للتعلـــيم 
1999( علـى ضـرورة أن تتكيـف نظـم 
التعليــم التقنــي واملهنــي مــع التطــورات 
والتغيــر  العوملــة،  ف  املتمثلــة  املهمــة 
ــورة  ــة، والثـ ــات التقانيـ ــم للمعطي الدائ
ــق  ــي حيق ــة. ولك ــة واالتصالي املعلوماتي
ــود  ــي دوره املنش ــي والتقن ــم املهن التعلي
ف ضــوء هــذه التطــورات واملتغــرات، 
فــا بـــد مـــن تطـــويره بشـــكل يضـــمن 
الطـــاب  إكســـاب  هبـــدف  متيـــزه 
ومعلومـــات  معـــارف  واملتـــدربن 
ومهنيــة،  عمليــة  ومهـــارات  نظريـــة، 

ــم  ــى التعل ــجيعهم ع ــى تش ــل ع والعم
اإلســتدامة  مبــدأ  لتحقيــق  الــذايت، 

احليــاة)102(. مــدى  والتعلــم 
)2-3-3(: تكييــف املنظومــة الصحيــة 

للمتطلبــات اإلنســانية:
إذا كان أفــراد املجتمــع منــذ بدايــة 
ف  متســاوين  غــر  يأتــون  والدهتــم 
الفــرص، ووهــذا يرجــع إىل اجلانــب 
ــع  ــة، والوض ــة األرُسي ــي والرتبي الوراث
وانعــكاس  ذلــك،  إىل  ومــا  الطبقــي 
ذلــك الحقــًا عــى قدراهتــم ومؤهاهتــم 
ــن  ــة م ــول إىل نقط ــدم الوص ــايل ع وبالت
املســاواة، فــإن ذلــك جيــب أال ينطبــق 
عــى اجلانــب الصحــي ألفــراد املجتمع. 
فيجــب أن يكــون حــق تســاوي اجلميــع 
ف احلصــول عــى اخلدمــات الصحيــة 
يــوازي  وشــكلها،  نوعهــا  كان  أيــًا 
ــة،  ــع ف احلري ــاوي اجلمي ــًا حــق تس متام
راولــز)103(.  جــون  تعبــر  حــد  عــى 
املســاواة  مفهومــي  بــن  قاربنــا  فــإذا 
والعدالــة، بحيــث تكــون العدالــة صفــة 
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وليســت  االجتاعيــة  للمؤسســات 
ــإنَّ  ــث، ف ــة للفــرد ف العــر احلدي صف
املصــادر اإلســامية حتدثــت بكثــرة عــن 
العدالــة)104(. فقــد أكــدت آيــات قرآنيــة 
اإلمــاُم  وقــال  العــدل.  مفهــوم  عــى 
اهللََّ  تعــاىل:»﴿إِنَّ  قولــِه  ف   )( عــي 
ْحَســاِن......﴾)105(:  َيْأُمــُر بِاْلَعــْدِل َواإْلِ
واإِلحَســاُن:  اإِلنَصــاُف،  الَعــدُل: 
ــى  ــول ع ــان احلص ــُل«)106(. فض التََّفضُّ
التايــز  وعــدم  الصحيــة  اخلدمــات 
ــال  ــن خ ــق إال م ــراد ال يتحق ــن األف ب
ــاع  ــود قط ــل وج ــة تكف ــة حكومي ضان
صحــي عــام فعــاٍل ف هــذا املجــال)107(.
العلميــة  األســس  إعتــمد   :)4-3-2(
ف التخطيــط العمــران ووفقــًا للمعايــري 

ــة: الدولي
 :)( ــي ــام ع ــول اإلم ــا ق إذا تأملن
»فليكــن نظــرك ف عــارة األرض أبلــغ 
اخلــراج،  اســتجاب  ف  نظــرك  مــن 
ــدرك إال بالعــارة، ومــن  ألن ذلــك ال ُي
َأخــرب  عــارة  بغــر  اخلــراج  طلــب 

البــاد«)108(.
الربوفيســور  قــول  تأملنــا  ثــم 
املعــارص مايــكل باشــون، األســتاذ ف 
جامعــة ســرتاثكايد- بريطانيــا. الــذي 
ــن  ــة م ــة احلري ــه اجلغرافي ورد ف كتاب

:)109( نــصَّ وقــد  عاملــي،  منظــور 
"The policies of the national and 

local state can exert an important 

influence on urban change. 

Regulatory and taxation policies 

shape the environments that 

attract or repel investors, decisions 

about public investment determine 

whether infrastructure will be built".

وترمجــة النــص بشــكل دقيــق فيــا 
يــأيت:

)ويمكــن لسياســات الدولــة الوطنية 
ــى  ــا ع ــرا هام ــارس تأث ــة أن مت واملحلي
التغيــر احلــري. وتشــكل السياســات 
التــي  البيئــات  والريبيــة  التنظيميــة 
جتتــذب أو تصــد املســتثمرين، وتقــرر 
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القــرارات املتعلقــة باالســتثار العــام مــا 
ــتبنى(. ــة س ــة التحتي ــت البني إذا كان

واآلن لــو قمنــا بمقارنــة النصــن، 
ســنتبن العمــق الفكــري، واملاحظــة 
الســّباقة، والدقيقــة، واملختــرة، التــي 
 .)( عــي  اإلمــام  قــول  ف  وردت 

ــه: ــك أّن وذل
إىل  مــر  عــى  عاملــه  نّبــه  أوالً: 
رضورة إِعطــاء عــارة األرض أولويــة 
أعطينــا  فــإذا  اخلــراج.  إىل  بالنســبة 
مفهــوم عــارة األرض معناهــا الواســع، 
التحتيــة،  البنيــة  شــامًا  فســيكون 

.....الــخ. وامليــاه،  والطــرق، 
ــارس  ــة مت ــات الدول ــًا: إنَّ سياس ثاني

ــر احلــري. ــًا عــى التغي ــرا مه تأث
َأنَّ  أي  ذلــك،  وبخــاف  ثالثــًا: 
العمــران،  هتمــل  التــي  السياســة 
ــي عــرب  ــاد، الت ســتؤدي اىل خــراب الب
باشــون.:  مايــكل  الربوفيســور  عنهــا 
التنظيميــة  السياســات  ستشــكل 
والريبيــة البيئــات التــي جتتــذب أو 

املســتثمرين. تصــد 
هــو  التطــور  منشــأ  إنَّ  حقيقــة، 
إىل  يقــود  الــذي  وهــو  العمــران، 
احلضــارة. وقــد عــرب عــن ذلــك بــن 

بقولــه: خلــدون 
إن احلضارة هي هناية العمران)110(.

العمــراين  التخطيــط  غيــاب  إنَّ 
الفعــال ســتكون لــه عواقــب خطــرة ف 
ــذي  ــع ال ــراين الرسي ــع العم ــل التوس ظ
يشــهده العــامل. ففــي كثــر مــن املناطــق 
املمكــن  مــن  العــامل،  أنحــاء  ف شــتى 
فآثارهــا  حقيقــة.  ذلــك  استشــعار 
واضحــة ف اإلفتقار إىل الســكن املائم، 
ونمــو األحيــاء الفقــرة، والبنيــة التحتية 
ــت  ــواء أكان ــة، س ــبة واملهمل ــر املناس غ
ــام،  ــل الع ــائل النق ــرق، أو وس ــن الُط م
أو  الصحــي  الــرف  أو  امليــاه،  أو 
ــك،  ــى ذل ــاًء ع ــخ. وبن الكهرباء.....ال
والقــرى  املــدن  وإدارة  ختطيــط  فــإن 
ــة  ــر مــن األمهي أصبحــت عــى قــدر كب
التنميــة  ف  كمحــرك  دورهــا  أداء  ف 
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ــه مؤمتــر  املســتدامة. وهــذا مــا أشــار إلي
والتنميــة  لإلســكان  املتحــدة  األمــم 
ــة املســتدامة والــذي ســيعقد ف  احلري
ــن 17- ــرتة م ــوادور ف الف ــو باإلك كيت
 .2017 األول/أكتوبــر،  ترشيــن   20
أول قمــة لألمــم املتحــدة بشــأن التوســع 
ــدول  ــاد ج ــذ اعت ــي من ــري العامل احل
أعــال2030 للتنميــة املســتدامة)111(.
فســيتضح جليــًا مــن هــذه املقارنــات 
العلميــة والعمليــة وهــي واحــدة مــن 
بأنــه يمكــن تطبيــق رؤى  املقارنــات، 
عرنــا  عــى   ،)( عــيٍّ  اإلمــاِم 
أرض  عــى  منهــا  واالفــادة  احلــايل، 

الواقــع.
ثالثًا: حدوث التغيري ف املنظومة 

االجتمعية نتيجة للتغري ف البيئة العامة 
للفرد

ال بــد مــن التمييــز )أوالً( بــن التغــرُّ 
إذ  االجتاعــي.  والتغيــر  االجتاعــي 
إنَّ هنــاك فرقــًا بينــًا بينهــا)112(. فالتغــرُّ 
االجتاعــي يعــرف عــى أنــه التحــول 

الــذي يطــرأ عــى البنــاء االجتاعــي، 
ــن  ــع مع ــراد ف جمتم ــدد األف ــادة ع كزي
أو نقصاهنــم. وُيعــد التغــرُّ االجتاعــي 
ــة  ــة إىل حال ــن حال ــع م ــاالً للمجتم انتق
ــال  ــذا االنتق ــرتط ف ه ــرى. وال يش أخ
يكــون  قــد  وإنــا  تطــورًا،  يكــون  أن 

ختلفــًا وانحــدارًا.
أمــا التغيــر االجتاعــي فهــو التحول 
النابــع مــن وجــود رضورة إلحــداث 
تغيــر معــن ف بيئــة اجتاعيــة معينــة 
أو ف ناحيــة مــن نواحيهــا، بــا يــؤدي 
تغيــر  حــدوث  إىل  املطــاف  هنايــة  ف 
واضــح ال حييــد. فهــو التحــول املمنهــج 
املــدروس، الــذي يتــم ختطيطــه بشــكل 
حــرف بــا يقلــل مــن األخطــار، وجتنــب 
ــة  ــن عملي ــج ع ــد تنت ــي ق ــلبيات الت الس
االجتاعــي  فالتغيــر  هــذه.  التحــول 
حيتــاج دائــًا إىل تضافــر املجمــوع مــن 
أجــل حتقيــق النتائــج املرجــوة، وبالتــايل 
ــًا  ــًا حتمي ــه موضوع ــط ل ــون التخطي يك
ف  للدولــة  احلاســم  الــدور  ٌيظهــر 
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إنجــازه)113(.
إن  ذلــك،  كل  مــن  نســتخلص 
التغيــر الــذي ســيحدث ف املنظومــة 
االجتاعية، ســيكون نتيجــًة ملجموعتن 

العوامــل وهــي كاآليت: مــن 
بالتطــور  املرتبطــة  املجموعــة   )1(
للفــرد،  الفكــري  للوعــي  اإِلجيــايب 
الشــخصية  صياغــة  إلعــادة  كنتيجــة 
اإلنســانية عــى وفــق أســاس ســليم، 
التكامــل  ســيحقق  قويــم،  ومنهــج 
والســعادة الفرديــة واالجتاعيــة)114(.
أوجــد  قــد  اإلســام  إنَّ   )2(
ــة الصحيحــة لإلنســان  القاعــدة الفكري
ف بنــاء الدولــة، إِذ إِنَّ تلــك القاعــدة 
ــق  ــدأ مطل ــن مب ــق ع ــا تنبث ــة، ان الفكري
اخللقــي  املقيــاس  وإنَّ  الكــال)115(، 
إنــا  للســلوك،  ميــزان  يكــون  الــذي 
هــو هــدف مقــدس ف الوقــت الــذي 
يمثــل طريقــا مســتقيا ُينبــئ عــن عقيــدة 

.)116 ( صحيحــة
ــينبثق  ــذي س ــؤال ال ــًة، إنَّ الس حقيق

هنــا هــو: هــل ســتنعكس هــذه القاعــدة 
اإلنســاين  الفكــر  بنــاء  ف  الفكريــة 
مرشوعــه  ف  وبالتــايل  أيضــًا،  القويــم 
نجــد  ســوف  مــا  هــذا  احلضــاري؟ 

اإلجابــة عنــه فيــا يــي.
رابعًا: أثرالتغيري االجتمعي ف التمهيد 
للبيئة املالئمة للتطور إستنادًا للهدي 

العلوي
التــي  الكيفيــة  ف  بحثنــا  أن  بعــد 
االجتاعــي.  التغيــر  خاهلــا  حيــدث 
خــال  مــن  القصــد  توضــح  إذ 
ــرد،  ــري للف ــي الفك ــى الوع ــز ع الرتكي
ومســؤولية الدولــة إزاء ذلــك. نحــاول 
اآلن معرفــة األثــر الــذي يرتكــه هــذا 
التغيرعــى التطــور العــام للمجتمــع. 
ــل  ــو ه ــا ه ــرح هن ــذي يط ــؤال ال والس
يمكــن أن تكــون قــد نشــأت ف ظــل 
ــرد،  ــبٍة للف ــوٍق مكتس هــذا التغيــر حق
تنــدرج حتــت عنــوان حقــوق اإلنســان، 
ف  أرتقــاء  حلصــول  نتيجــة  بوصفهــا 
أن  ســتمكنه  وهــل  الفكــري؟  وعيــه 
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يصبــح جديــرًا هبــا وبالتــايل متكنــه أن 
يصبــح مائــًا للتطــور باجتــاه مرشوعــه 

احلضــاري؟
الســؤال  هــذا  عــن  اإِلجابــة  إن 
عــى  تأخــذ  أن  الدولــة  مــن  يتطلــب 
اجلوانــب  ضــان  مســؤولية  عاتقهــا 

اآلتيــة:
)1(حق احلياة:

ُتعــدُّ حيــاة اإلنســان قيمــًة ســاميًة 
اإلســامية  الرشيعــة  ألحــكام  طبقــًا 
املقدســة. وقــد بينــت مــا ينبغــي االلتــزام 
بــه للمحافظــة عــى هــذا احلــق. إذ جيــب 
أمــان  حالــة  ف  فــرٍد  كلُّ  يكــون  أن 
إقامتــه،  ومــكان  تــردده،  واحــرتام ف 
وحواراتــه. ومكاملاتــه،  ومراســاته، 

)2( حرية الفكر:
يعــد التفكــر مــن املزايــا اإلنســانية 
املصــادر  ف  ورد  ملــا  طبقــًا  العليــا 
اإلســامية وف مقدمتهــا القــرآن الكريم 
ُعــدَّ  فقــد  الرشيفــة.  النبويــة  والســنة 
ــا. ــادات وأمهه ــم العب ــن أعظ ــر ب التفك

آيــة،   18 ف  التفكــر  ذكــر  ورد  إذ 
ــة أشــارت اىل التعقــل.  ــاك 149 آي وهن
ِذيــَن َيْذُكــُروَن اهللََّ ِقَياًمــا  قــال تعــاىل: ﴿الَّ
ــُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجنُوهِبِــْم  َوَعــَىٰ  َوُقُعــوًدا 
ــا  ــا َم نَ ــَاَواِت َواأْلَْرِض َربَّ ــِق السَّ ِف َخْل
َفِقنَــا  ُســْبَحاَنك  َباطِــًا  ــَذا  َهٰ َخَلْقــَت 
ــال رســول اهلل  ــاِر﴾)118(. وق ــَذاَب النَّ َع
)(: »ال عبــادة مثــل التفكــر«)119(. 
 :)( وقــال أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي
»وال علــم كالتفكــر«)120(. وقــال أيضــًا: 
»ولــو فّكــروا ف عظيــم القــدرة وجســيم 
النعمــة لرجعــوا إىل الطريــق )معرفــة 
احلريــق«)121(.  عــذاب  وخافــوا  اهلل( 
ــر يدعــو إىل الــربِّ  وقــال أيضــًا: »التفكُّ
والعمــل بــه«. يقــول املجلــي)w( ف 
رشح هــذا احلديــث: التفّكــر املذكــور 
ــى  ــتمل ع ــور يش ــث املأث ــذا احلدي ف ه
ــًا  ــح. فمث ــر الصحي ــواع التفّك ــع أن مجي
حيمــل  الــذي  اهلل  عظمــة  ف  ــر  التفكُّ
وطاعتــه.  اهلل  خــوف  عــى  اإلنســان 
والتفّكــر ف األخــاق املرضيــة الــذي 
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ــل  ــا التجمُّ ــان إىل حتصيله ــو اإلنس يدع
ــر ف األحــكام واملســائل  هبــا. والتفكُّ
إىل  اإلنســان  يدعــو  الــذي  الرشعيــة 

العمــل هبــا)122(.
)3( املساواة والعدالة االقتصادية:

املســاواة االقتصاديــة املطلقــة حلم ال 
يتطابــق مــع طبيعــة اإلنســان ودوافعــه، 
ويكــون ذلــك نتيجــة لفــوارق البيئــة 
الدافــع  وأنَّ  والرتبويــة.  االجتاعيــة 
الــذايت لــدى بنــي اإلنســان هــو التفــوق، 
وليــس امليــل اىل املســاواة)123(. إنَّ املبــدأ 
جوهــر  العمــل  َأنَّ  هــو  األســايس 
هــذا  االقتصاديــة. وف ضــوء  القيمــة 
ــور  ــاف األج ــرار باخت ــاك إق ــدأ هن املب
ــيس  ــدم التأس ــظ ع ــآت. إذ نلح واملكاف
لفكــرة حصــول كل أفــراد املجتمــع عى 
أجــور متســاوية)124(. فاملبــدأ الترشيعــي 
ف  اخلــاص  احلــق  إنَّ  )مثــًا(  القائــل 
املصــادر الطبيعيــة يقــوم عــى أســاس 
العمــل، يعالــج مشــكلة عامــة يســتوي 
ــر  ــيط وع ــراث البس ــر املح ــا ع فيه

توزيــع  طريقــة  ألن  املعقــدة،  اآللــة 
املصــادر الطبيعيــة عــى االفــراد، مســألة 
قائمــة ف كا العريــن)125(. ونلحــظ 
أيضــًا، َأنَّ االهتــام ينصــب عــى رعايــة 
التــوازن ف املســتوى املعيــي ألفــراد 
املجتمــع. وهــذا مابينه األســتاذ الشــهيد 
الســيد الصــدر ف كتابــِه )إقتصادنــا( بــا 
ــدى  ــودًا ل ــال موج ــون امل ــأيت: )أن يك ي
بينهــم، إىل  أفــراد املجتمــع ومتــداوالً 
ف  العيــش  فــرد  لــكل  تتيــح  درجــة 
مجيــع  حييــا  أن  أي  العــام،  املســتوى 
ــة،  ــن املعيش ــدًا م ــتوى واح ــراد مس األف
ــذا  ــل ه ــات داخ ــاظ بدرج ــع االحتف م
املســتوى الواحــد تتفــاوت بموجبهــا 
املعيشــة، ولكنــه تفــاوت درجــة، وليــس 
تناقضــًا كليــًا ف املســتوى، كالتناقضــات 
املعيشــة  مســتويات  بــن  الصارخــة 
أنَّ  عــى  الرأســايل()126(.  املجتمــع  ف 
ــامي  ــع اإلس ــام ف املجتم ــوازن الع الت
مديــن بعــد ذلــك ملجموعــة الترشيعــات 
اإلســامية ف خمتلــف احلقــول، فإهنــا 
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هلــا، ف  الدولــة  تطبيــق  عنــد  تســاهُم 
ــى  ــوازن)127(. كذلــك فقــد تبن ــِة الت محاي
النظــام احلقوقــي اإلســامي عــددًا مــن 
اإلجــراءآت تســتهدف موازنة املســتوى 
ملنــع  املجتمــع؛  أفــراد  بــن  املعــاش 
حــدوث الفــوارق الطبقيــة الواســعة. 
فاتبــاُع سياســٍة ماليٍة مناســبٍة وخصوصًا 
فيــا يتعلــق بالترشيــع الريبــي وإنفــاق 
التــوازن  عــى  احلفــاظ  ف  عوائدهــا 
العــام، ووضــع أراٍض حتــت تــرف 
لدعــم  عائداهتــا  وإنفــاق  الدولــة، 
إجــراءآت  متثــل  العــام)128(،  التــوازن 
ولتحســن  العــام،  للصالــح  أساســية 
ــا  ــص في ــى األخ ــاش، ع ــتوى املع املس
يتعلــق بتوســيع القطــاع العــام. وف هــذا 
الصــدد يذكــر الســيد األســتاذ حممــد 
باقــر الصــدر ف كتــاب إقتصادنــا مــا 
نصــه: )وقــد يكــون أروع نــص ترشيعي 
حيــدد وظيفــة الفــيء، ودوره ف املجتمع 
ــو  ــًا، ه ــًا عام ــه قطاع ــامي بوصف اإلس
ــرش)129(.  ــورة احل ــرآين ف س ــع الق املقط

حيــث يتضــح حــق اجلاعــة كلهــا ف 
ــك  ــكار، وكذل ــع االحت ــروة، وف من الث
العــام  القطــاع  تســخر  وجــوب  ف 
ملصلحــة الطبقــات التــي تعيــش دون 
ــاَء  ــا َأَف ــاىل: ﴿َوَم ــال تع ــر(. ق ــط الفق خ
َأْوَجْفُتــْم  َفــَا  ِمنُْهــْم  َرُســولِِه  َعــَىٰ  اهللُ 
ِكــنَّ  َوَلٰ ِرَكاٍب  َواَل  َخْيــٍل  ِمــْن  َعَلْيــِه 
ــاُء َواهللُ  ــن َيَش ــَىٰ َم ــَلُه َع ــلُِّط ُرُس اهللُ ُيَس
ــا َأَفــاَء اهللُ  ٍء َقِديــٌر )6( مَّ َعــَىٰ ُكلِّ َشْ
ــِه  َعــَىٰ َرُســولِِه ِمــْن َأْهــِل اْلُقــَرٰى َفِللَّ
َواْلَيَتاَمــٰى  اْلُقْرَبــٰى  َولِــِذي  ُســوِل  َولِلرَّ
ــبِيِل َكــْي اَل َيُكــوَن  َوامْلََســاِكِن َواْبــِن السَّ

ُدوَلــًة َبــْنَ اأْلَْغنَِيــاِء ِمنُكــْم﴾)130(.
وقــد ورد موضــوع الَفــيء)*( ف هنــِج 
الباغــة، ف أكثــِر مــن موضــٍع. فقــد أكد 
اإلمــام عــي )( عــى رضورة تقســيم 
الَفــيء عــى مســتحقيِه بقولــه: »والَفــيُء 
يِه«)131(. وكذلــك  ــَمُه عــى ُمســَتِحقِّ فَقسَّ
ــَك ُخنْــَت  بقولــه: »...... َلِئــْن َبَلَغنـِـي َأنَّ
َشــيئًا......«)132(.  املســِلمَن  َفِء  ِمــْن 
وجــاء ف عهــد أمــر املؤمنــن اإلمــام 
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عــي )(، إىل مالــك األشــرت النخعــي 
ــم اهلل اهلل ف  ــر: »ث ــاد م ــا والّه ب حين
الذيــن ال حيلــة  الســفى مــن  الطبقــة 
هلــم، واملســاكن واملحتاجــن، وأهــل 
هــذه  ف  فــإن  والزمنــى،  البؤســى 
ــا  ــظ هلل م ــرتًا. واحف ــًا ومع ــة قانع الطبق
ــل  ــم، واجع ــه فيه ــن حق ــتحفظك م اس
مالــك، وقســًا  بيــت  مــن  هلــم قســًا 
مــن غــات صــواف اإلســام ف كل 
ــذي  ــل ال ــم مث ــى منه ــإن لألق ــد، ف بل
لألدنــى، وكلٌّ قــد اســرتعيت حقــه، فا 
ــذر  ــك ال تع ــر، فإن ــم بط ــغلنك عنه يش
الكثــر  التافــه إلحكامــك  بتضييعــك 
املهــم، فــا تشــخص مهــك عنهــم، وال 
تصعــر خــدك هلــم«)133(. إذ يتضــح مــن 
ــن  ــر املؤمن ــد أم ــابق، حتدي ــص الس الن
اإلمــام عــي )(، املســؤولية املبــارشة 
األدنــى  احلــد  توفــر  ف  للحكومــة 
ــرد ف  ــكل ف ــم ل ــازم للعيــش الكري ال
املجتمــع)134(. كــا توجــد جمموعــة مــن 
الصلــة  ذات  اإلســامية  الترشيعــات 

بمبــدأ التــوازن، مثاهلــا حماربــة اكتنــاز 
وترشيعــه  للفائــدة،  والغائــه  النقــود، 
الدولــة  وإعطــاء  اإلرث،  ألحــكام 
الفــراغ  منطقــة  ضمــن  صاحيــات 
املرتوكــة هلــا ف الترشيــع اإلســامي، 
ــروات  ــايل للث ــتثار الرأس ــاء االس وإلغ

الطبيعيــة اخلــام)135(.
)4( املساواة املدنية واإلجتمعية:

ــإن  اســتنادًا إىل الفكــر اإلســامي، ف
ف  متســاوون  املجتمــع  أفــراد  مجيــع 
ــوق  ــزاء واحلق ــؤولية، واجل ــؤون املس ش
الفــروق  تنعــدم  حيــث  املدنيــة)136(. 
اللــون،  أســاس  عــى  املواطنــن  بــن 
الثــراء  مســتوى  واملحكــوم،  احلاكــم 
الكريــم  القــرآن  ويؤكــد  ......ألــخ. 
قــال  اآليــات،  مــن  عــدد  ف  ذلــك 
ِذيــَن آَمنُــوا ُكوُنــوا  َــا الَّ تعــاىل: ﴿َيــا َأهيُّ
ــَىٰ  ــْو َع ــَهَداَء هللَِِّ َوَل ــِط ُش ــَن بِاْلِقْس اِم َقوَّ
إِن  َواأْلَْقَربِــَن  اْلَوالَِدْيــِن  َأِو  َأنُفِســُكْم 
ــَا  ــَا َف ــاهللَُّ َأْوىَلٰ هِبِ ــًرا َف ــا َأْو َفِق َيُكــْن َغنِيًّ
َتْلــُووا  َوإِن  َتْعِدُلــوا  َأن  اهْلَــَوٰى  َتتَّبُِعــوا 
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َأْو ُتْعِرُضــوا َفــإِنَّ اهللََّ َكاَن بِــَا َتْعَمُلــوَن 
ــًرا﴾)137(. فرعايــة شــؤون االفــراد،  َخبِ
ــامي  ــع اإلس ــتحقاقاهتم ف املجتم واس
ــة)138(.  عــى درجــة قصــوى مــن األمهي
اإلمــام  املؤمنــن  أمــر  وصــف  وقــد 
عــي )(، ذلــك بدقــة ف عهــده إىل 
واليــه عــى مــر مالــك األشــرت بقولــه: 
مــن  النــاس  وأنصــف  اهلل  »أنصــف 
نفســك ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك 

فيــه هــوى مــن رعيتــك«)139(.
)5( املســاواة ف الرتبيــة والتعليــم: 

ــابقًا. ــوع س ــذا املوض ــم رشح ه ت
)6( املساواة ف حق العمل:

اإلســام  ف  احلقوقــي  النظــام  إنَّ 
ــه  ــى رضورت ــد ع ــق، وأك ــذا احل ــر ه أق
وأفضيلتــه ملــا لــه مــن عاقــة ف بنــاء 
ــق  ــح ح ــل ومن ــع. ب ــاد واملجتم االقتص
ــرص،  ــؤ الف ــرشوع، وتكاف ــار امل األختي
العلميــة  املؤهــات  تؤخــذ  أن  عــى 
األَفــراد،  أكتســبها  التــي  والقــدرات 
لقيــادة  الوظيفيــة  املناصــب  نيــل  ف 

تطــوره. لضــان  املجتمــع 
اإلستنتاجات:

لقــد توصلنــا مــن خــال البحــث 
إىل قســمن مــن االســتنتاجات:

القســم األول: االستنتاجات النظرية، 
وهي:

اإلمــام  فكــر  ف  البحــث  إنَّ   )1(
بــن  التمييــز  يســتوجب   ،)( عــي 

واجهتــن:
الواجهــة العامــة: املتمثلــة باخلطــب 
رســائل  محلــت  التــي  والكلــات 
مــن  ويمكــن  املســتقبل،  الســترشاف 
والنــاذج  األفــكار  اســتنتاج  خاهلــا 

املعــارصة. واألطاريــح 
الواجهــة اخلاصــة: التــي توجهــت 
عمليــة  تطبيقــات  وكانــت  لعــره، 
اإلمــام  عــارصت  ملشــاكل  وحلــول 
ــة ف  ــِه، غاي ــِت ذات )(. وهــي ف الوق
األمهيــة ملــا حتملــه مــن حلــول لكثــر من 
ــا واملســائل الشــائكة املعــارصة. القضاي
انقطــاع  وجــود  عــدم   )2(
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، بفضــل اخلطــب والكتــب  حضــاريٍّ
التــي وجههــا اإلمــام )(، إىل مجيــع 
وذلــك  العصــور،  مجيــع  ف  النــاس 
ضمــن الواجهــة العامــة التــي ذكرناهــا. 
وهــذا يعنــي وجــوَد صلــٍة تارخييــٍة عــى 
، مــن  الصعيــِد الفكــريِّ واالجتاعــيِّ
ــٍل  ــيٍّ أصي ــٍر منهج ــداث تغي ــأهنا أح ش

املجتمــع. ف 
ُأُســَس   )( اإلمــام  أرســى   )3(
، يمكــن ألي جمتمع،  مــرشوٍع حضــاريٍّ
أو أيــة أمــة، تشــييد بنائــِه ف أيــة مرحلــة 
زمنيــة؛ نظــرًا لوجــود قواعــد فكريــة 
عامــة موجهــة لإلنســانية مجعــاء، وليــس 
ــة  ــن، أو أم ــع مع ــن، أو جمتم ــرد مع لف

ــة. معين
مبــارشة  مســؤولية  هنــاك   )4(
ــري  ــي الفك ــاء بالوع ــة ف االرتق للدول
خــال  مــن  وذلــك  لإلنســان، 
التخطيــط، إلحــداث تغيــر مؤسســايت، 
ــع تطويــر  ــاءم م ــة تت ــة عام وهتيــأة بيئ

واملجتمــع. الفــرد 

)5( ســيكون ظهــور هــذا املــرشوع 
احلضــاري حتميــًا، إذا توافــرت ظــروف 
التغيــر االجتاعــي، وإذا حــدث تطــوٌر 
الفكــري  الوعــي  ف  كفايــًة  نوعــيٌّ 
إنســانيٍة  رعايــٍة  ظــل  وف  لإلنســان، 
شــاملٍة وهادفــٍة وخمطــٍط هلــا، تقــوم هبــا 

الدولــة.
االســتنتاجات  الثــاين:  القســم 

وهــي: العمليــة 
يمكــن  ال  مــرشوع  أيــة  إنَّ   )1(
تنفيــذه وضــان نتيجــة إجيابية لــه، إال إذا 
أكتملــت رشوطــه النظريــة أوالً، وهتيئــة 
وهــذه  ثانيــًا.  لــه  املناســبة  األرضيــة 
دعــوة للباحثــن نحــو توجيــه بحوثهــم 

املوضــوع. إلثــراء  ودراســاهتم 
)2( رضورة هتيئــة األرضية املناســبة 
هلــذا املــرشوع لكــي يتســنى تطبيقــه بدقة 
ــى أرض  ــازه ع ــم انج ــن ث ــة، وم وعناي
الواقــع. ويكــون للدولــة دوٌر رئيــٌس 
ف كل مراحــل إنجــازه، ويتــم ذلــك مــن 
خــال اعــداد علمــيٍّ متكامــٍل وصحيٍح 
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ــع الظــروف والــرشوط السياســيِة  جلمي
واالداريــِة  واالقتصاديــِة  والترشيعيــِة 
ــِة، والتــي  ــِة والبيئي ــِة والتعليمي والصحي

ــة. ــات اآلتي ــنتناوهلا ف التوصي س
التوصيات

)1( ف اجلانب السيايس:
ــوالء  ــون ال ــرة أن يك ــق فك )أ( تعمي

ــة. ــرة أو القبيل ــس للعش ــن ولي للوط
االعــام  وســائل  توجيــه  )ب( 
املختلفــة نحــو تعميــق ثقافــة املجتمــع، 
واحلــوار  التســامح  روح  واشــاعة 
ــال  ــن خ ــك م ــم ذل ــراد. ويت ــن األف ب
ــاح  ــل االنفت ــى تقب ــع ع ــجيع املجتم تش
الســلمي  والتعايــش  اآلخريــن،  عــى 
تــؤدي  التــي  املتقاربــات  وتكريــس 
ونبــذ  االجتاعــي،  اإلنســجام  إىل 

والتطــرف. االختافــات 
)2( ف اجلانب االقتصادي

)أ( اعتــاد التخطيــط القصــر املــدى 
املــدى  والطويــل  املــدى  واملتوســط 
املعــامل،  واضحــة  ســرتاتيجية  ضمــن 

مــن شــأهنا تعجيــل التنميــة الشــاملة، 
واالجتاعيــة. االقتصاديــة 

)ب( إعــادة التــوازن بــن القطاعــن 
العــام واخلــاص ف االقتصــاد الوطنــي، 

وبــا يضمــن تفاعلهــا اإلجيــايب.
اقتصاديــة،  سياســة  تبنــي  )ج( 
البطالــة،  عــى  القضــاء  شــأهنا  مــن 
والتضخــم، ووضــع سياســة ســعريٍة 

األُجــور. مســتوى  مــع  تتناســب 
)3( ف اجلانب االداري

)أ( تنمية القدرات البرشية احلالية.
)ب( رعايــة العاملــن مــن خــال 
بحيــث  واملعنويــة  املاديــة  املحفــزات 
تســاهم ف خلــق حالــِة اســتقراٍر فكــريٍّ 

. واجتاعــيٍّ
)ج( وضــع الشــخص املناســب ف 
املــكان املناســب، بــا يــؤدي إىل مــلء 
ذوي  بأشــخاص  القــرارات  مراكــز 

مناســبة. وإداريــة  كفايــات علميــة 
)4( ف اجلانــب الصحــي واألمنــي 
الصحيــة  اخلدمــات  توفــر  والثقــاف: 
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يتناســب  بشــكل  والثقافيــة  واألمنيــة 
مــع حاجــة املجتمــع.

)5( ف جمال الرتبية والتعليم
والتدريــب  بالتعليــم  االهتــام  )أ( 
تكــون  بحيــث  مســتوياته،  بمختلــف 
أعــداد املــدارس واملعاهــد واجلامعــات 
متناســبة مــع عــدد األفــراد املتدفقــن 

ــا. إليه
التعليــم  نظــام  إصــاح  )ب( 
ــِس  ــاد األُس ــايل(، باعت ــوي والع )الرتب
احلديثــِة ف تنميــِة القــدراِت البرشيــة، 
والتعليــِم  الرتبيــِة  أنظمــِة  وإدخــال 

املراحــل. مجيــِع  ف  املعرفيــِة 
والتطويــر  البحــث  دعــم  )ج( 
خلــق  ف  األســاس  النشــاط  بوصفــه 

واالبتــكارات املعــارف 
ــايل  ــم الع ــات التعلي ــط خمرج )د( رب

ــل. ــوق العم بس
)6( ف اجلانب االجتاعي

االجتاعــي  للضــان  سياســة 
ــع  ــات املجتم ــة طبق ــات ولكاف واإلعان

الفــوارق  حــدة  تقليــص  يضمــن  بــا 
عــى  القضــاء  وباجتــاه  األفــراد،  بــن 
املعــاش  املســتوى  ف  اإِلنخفــاض 
العــام، ومنــع الوصــوِل اىل خــِط الفقــِر.

اخلالصة
ف  وردت  التــي  التحليــات  بينــت 
حضاريــًا  مرشوعــًا  هنــاك  أنَّ  البحــث، 
يمكــن اســتخاصه مــن خطــب وكلــات 
 .)( وكتــب أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي
إذ توخــى مــن خاهلــا، أن يعــرّبَ عــن حالــة 
الرقــي والتقــدم واإلزدهــار، التــي يمكــن 
أن يصــل إليهــا اإلنســان، ف مرحلــة معينــة 
مــن تطــوره، إذا حتققــت الــرشوط الذاتيــة 
واملوضوعيــة لذلك. وف احلقيقــة، إنا أراد 
أن يعــرّب هبــذا التطلــع عــن جوهــر عقيدتــه، 
مضمونــه،  ف  الكريــم  القــرآن  وحياكــي 
ف مدرســٍة كان معلمهــا األول الرســول 
 )( فقــد كان اإلمام .)( األكــرم حممد
متوجهــًا ف مرشوعــِه إىل اإلنســانية مجعــاء، 
وليــس إىل جمتمــع معــن، أو فئــة معينــة. 
ومــن دون متييــز عــى أســاس اللــون، أو 
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العــرق، أو الطائفــة، أو درجــة القربى. وف 
كل ذلــك، كان يناشــد اســتقامة اإلنســان، 
التــي متثــل أســاس تقدمــِه عندمــا خاطــب 
وعيــه الفكــري، من أجــل البلوغ بإنســانيته 
إىل أقــى مداهــا، والــذي عدهــا هــدف 
التقــدم وغايتــه ووســيلته. لقــد نظــَر اإلمام 
إىل حركــة اإلنســان، مــن خــال تازمهــا 
مــع حاضنتــه اإلجتاعيــة )داخــل املجتمــع 
الــذي نشــأ فيــه(، مــن دون انســاخه عــن 
املزايــا  عــى  للمحافظــة  جلدتــِه،  أبنــاِء 
اكتســبها،  التــي  واألدوار  واخلصائــص 
بمهــاِم  اإلضطــاِع  مــن  متكنــُه  والتــي 

احلســم الصعبــة واملصريــة، ف ســرورة 
أكتملــت  أن  الطويلــة. وبعــد  اإلنســانية 
صياغــة األطــر النظريــة، توّجــه اإلمــام 
)(، إىل رســم طريقــة تنفيــذ املــرشوع 
ــه،  ــب عيني ــع نص ــه وض ــاري. ولكن احلض
ــة،  ــاء املســؤوليِة الفردي التخفيــف مــن اعب
لتصبــح ُملقــاة عــى عاتــِق الدولــة ف هتيئــة 
ــة. فقــد أخــذ  مســتلزمات النهــوض باألم
بنظــر االعتبار رضورة تســنُّم قيــادات ذات 
كفايــة عاليــة، ومؤمنــة لإلنجــاز واإلدارة، 
ــة،  ــؤولية الكامل ــا املس ــى عاتقه ــذ ع وتأخ

ــاري. ــرشوع احلض ــام امل ــاه قي باجت
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الوامش
ــى  ــرُّ ع ــدل التغ ــر ي ــرُّ والتغي ــن التغ ــرق ب )1( الف

التحــول املفاجــئ ف أحــوال شء معــن، وهــو مظهــر 

واضــح جــدًا يظهــر عــى الــيء، وقــد حيــدث لكافــة 

شــؤون احليــاة، وللمخلوقــات املختلفة مــن خال ما 

يعــرف بالظواهــر الكونيــة. أمــا التغيــر فهــو التحــول 

املمنهــج املــدروس، الــذي يتــم ختطيطــه بشــكل حرف 

بــا يقلــل مــن األخطــار، والســلبيات التــي قــد تنتــج 

ــر مــن األحــوال  ــة التحــول هــذه. وف كث عــن عملي

ــداث  ــة ف إح ــرُّ املفاجئ ــات التغ ــدي عملي ــد ال جت ق

نقلــة نوعيــة عــى أي مســتوى مــن املســتويات لعــدة 

أســباب، وهنــا تــربز احلاجــة إىل وجــود التغيــر، 

الــذي يتطلــب التغيــر وجــود خطــة واضحــة املعــامل، 

فــا تغيــر مــن دون اســترشاف املســتقبل، والتخطيط 

لــه، واإلحاطــة بكافــة املتغــرات والعوامــل التــي قــد 

األســايس،  عــن مســارها  العمليــة  تطــرًا وحتــرف 

وكذلــك جيــب توقــع حــدوث إعاقــة لعمليــة التغيــر 

أنظــر:  املصالــح.  أصحــاب  مــن  خاصــة  أيضــًا، 

أ. د. حممــد اجلوهــري: علــم اإلجتــاع، النظريــة، 

اجلامعيــة،  املعرفــة  دار  مــر،  املنهــج،  املوضــوع، 

1998، ص 189- 190 وص 192- 194.

أنظر كذالك ف املوقع:

http://mawdoo3.com

رحــاب  ف  مطهــري:  مرتــى  أ.  راجــع   )2(

للطباعــة  اإلســامية  الــدار  الباغــة،  هنــج 

والنرشوالتوزيــع، بــروت، 1992. مــن ص 169 

.173 ص  لغايــة 

دار  فلســفتنا،  الصــدر:  باقــر  حممــد  الســيد   )3(

التعــارف للمطبوعــات، بــروت، ط 2، 1998، ص 

.1 1

ــخ  ــة التأري ــن: حرك ــمس الدي ــدي ش ــد مه )4( حمم

عنــد اإلمــام عــي )(، )دراســة ف هنــج الباغــة(، 

بــروت، لبنــان، ط1، 1985، ص 29.

)5( املصدر السابق، ص 31.

)6( املصدر السابق، ص 32.

)7( أحســان العــاريض: جــدُل احلداثــِة ومــا بعــَد 

احلداثــِة ف الفكــِر اإلســامي املعــارص، قــراءة موجزة 

اإلســامي  الفكــر  مركــز  العاقــة،  اشــكالية  ف 

.20 ص   ،2013  ،1 ط  املعــارص 

)8( املصدر السابق، ص 27.

)9( املصدر السابق، ص 8.

)10( عدنــان احلــاج كاظــم عليــان: اإلمــام عــي بــن 
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الدولــة  معــامل  ترســيم  ][ ودوره ف  أيب طالــب 

اإلســامية، ص 15. أنظــر ف املوقــع:

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 2 9 / n a j a f 2 1 . h t m l

املنهــج  البــكاء:  املطلــب  عبــد  حيــدر  د.   )11(

االقتصــادي ف هنــج الباغــة )قــراءة معــارصة(، ص 

املوقــع:  .220

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 5 4 / m a i n . h t m .

)12( انظــر أ. د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي: 

اإلقتصــادي  التــوازن  ف  اخللــل  لعــاج  أنمــوذج 

ملالــك   )( عــي  اإلمــام  عهــد  ضــوء  ف  العــام 

ــدد  ــة، الع ــنة الثاني ــن، الس ــة املب ــرت )w(، جمل األش

.90 ص   ،2017 نيســان  الثالــث، 

)13( عهــد اإلمــام عــي )( إىل مالــك األشــرت 

املوقــع: ف   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

)14( املصدر السابق.

)15( أ. د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي: أنمــوذج 

التــوازن......، مصــدر ســابق،  لعــاج اخللــل ف 

الصفحــات: 91 و93 و96.

)16( املصدر السابق، ص 23.

)17( د. حيــدر عبــد املطلــب البــكاء، مصــدر ســابق، 

ص 218.

ــل،  )18( هنــج الباغــة، رشح عــي حممــد عــي دخي

بــروت، 1- 4، 2011، ص 684.

ــة  ــي: نظري ــلطان الطائ ــم س ــف حجي )19( أ.د.يوس

االســتدامة الاهنائيــة وأبعادهــا ف فكــر اإلمــام عــي 

)( لبنــاء الدولــة املســتدامة، جملــة املبــن، جملــة 

فصليــة حمكمــة، مؤسســة علــوم هنــج الباغــة، الســنة 

ــث، 2017، ص 66. ــدد الثال ــة- الع الثاني

ــل،  )20( هنــج الباغــة، رشح عــي حممــد عــي دخي

بــروت، 1- 4، 2011، ص 161.

)21( د. حيــدر عبــد املطلــب البــكاء، مصــدر ســابق، 

ص 204.

)22( د. زكــي بــدوي: اإلمــام عــي ][ والتســامح 

الدينــي والســيايس، عــى املوقــع:

https://goo.gl/fdVMUT

)23( أ.د.حممــد حســن عــي الصغــر: اإلمــام عــي 

)( قيادتــه ســرته، ف ضــوء املنهــج التحليــي، ص 

242، أنظــر املوقــع:

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _
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m o k t a s a h / 0 5 / b o o k _ 0 7 / m a i n . h t m

اإلمــام عــي )( وهنــج  الصفــار:  )24( حســن 

املســاواة، عــى املوقــع:

https://goo.gl/6ryQn4

)25( ابــن أيب احلديــد، عبــد احلميــد: رشح هنــج 

الباغــة، ج7 ص37 الطبعــة األوىل/ 1987م دار 

اجليــل- بــروت.

)26( أ. د. زمــان عبيــد ونــاس: التنميــة االقتصاديــة 

ــن أيب طالــب  ــام عــي ب ف فكــر أمــر املؤمنــن االم

ــة  ــة، مؤسس ــة حمكم ــة فصلي ــن، جمل ــة املب )(، جمل

علــوم هنــج الباغــة، الســنة الثانيــة- العــدد الثالــث، 

.120  -119 ص   .2017

اإلمــام عــي )( وهنــج  الصفــار:  )27( حســن 

املســاواة، عــى املوقــع:

https://goo.gl/6ryQn4

ــل،  )28( هنــج الباغــة، رشح عــي حممــد عــي دخي

بــروت، 1- 4، 2011، ص 541.

)29( عدنان احلاج كاظم عليان، مصدر سابق.

)30( حسن الصفار، مصدر سابق. ص 21.

ــان احلــاج كاظــم عليــان، مصــدر ســابق.  )31( عدن

ص 18.

)32( سورة األنعام، اآلية: 165.

ــان احلــاج كاظــم عليــان، مصــدر ســابق.  )33( عدن

ص 28.

مصــدر  الصغــر:  عــي  حســن  د.حممــد  أ.   )34(

.319 ص  ســابق، 

)35( الدكتــور طــه حســن: الفتنــة الكــربى، دار 

املوقــع: ف  ص10.  ج1  بمــر،  املعــارف 

http://www.muhammadanism.org/Arabic/book/

Taha_Husain/grand_riot_1.pdf

)36( انظــر أ. د. زمــان عبيــد ونــاس: مصــدر ســابق، 

ص 126.

مصــدر  الصغــر:  عــي  حســن  د.حممــد  أ.   )37(

.330 ص  ســابق، 

)38( حســن الصفــار: التنميــة اإلنســانية ف عهــد 

اإلمــام عــي )(، املوقــع:

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 9 3 0 1 /. h t m l

)39( هنج الباغة خطبة رقم 207.

ــي  ــام ع ــة اإلم ــاد: عبقري ــود العق ــاس حمم )40( عب

بــروت،  العــريب،  الكتــاب  دار  املقدمــة،   ،)(

لبنــان، 1967، ص:129. وكذلــك ُأنظــر املوقــع:
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h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

moktasah/15/book_207/abqariyat_alimam.pdf

)41( أ. عبــد الوهــاب محــوده: اآلراء االجتاّعيــة ف 

هنــج الباغــة، املوقــع:

https://goo.gl/JVpHk6

عــي  حســن  حممــد  د.  أ.  ذلــك:  ف  انظــر   )42(

.333  -331 ص  ســابق،  مصــدر  الصغــر: 

)43( انظر ص 22 من بحثنا هذا.

)44( ُانظر املوقع:

http://mawdoo3.com

)45( الســيد حممــد باقــر الصــدر: فلســفتنا، مصــدر 

ــابق، ص 168. س

)46( الســيد حممــد باقــر الصــدر: فلســفتنا، مصــدر 

ــابق، ص 95. س

)47( القرآن الكريم، سورة القيامة، اآلية )14(.

)48( القرآن الكريم، سورة التوبة، اآلية )105(.

رحــاب  ف  مطهــري:  مرتــى  األســتاذ   )49(

هنــج الباغــة، الــدار اإلســامية للطباعــة والنــرش 

.185 ص   ،1992  ، بــروت   ، والتوزيــع 

)50( املصدر السابق: ص 185- 186.

ــل،  )51( هنــج الباغــة، رشح عــي حممــد عــي دخي

بــروت، 1- 4، 2011. ص 616.

)52( أنظــر أ. د. جــواد كاظــم نــر اهلل: اإلمــام عــي 

)( مصــدرًا مــن مصــادر الفكــر اإلســامي، جملــة 

الثــاين، 2016، ص  العــدد  الســنة األوىل،  املبــن، 

.171  -170

)53( حممــد مهــدي شــمس الديــن: مصــدر ســابق، 

ص 26.

بــن  العاقــة  عــن  هــال:  عــي  د.  انظــر:   )54(

واملجتمــع. الدولــة 

https://goo.gl/d3Jgbu

التغــر  زريقــات:  عــي  بــن  مــراد  انظــر:   )55(

االجتاعــي عنــد ابــن خلــدون، ورقــة عمــل مقدمــة 

لنــدوة إبــن خلــدون التــي تعقدهــا اجلمعية الســعودية 

لعلــم االجتــاع، الريــاض 2007. ف املوقــع:

http://www.murad-zuriekat.com/articles16.html

)56( انظر: املصدر السابق.

)57( انظــر أ. د. حممــد اجلوهــري: مصــدر ســابق.، 

ص 189وص 192.

)58( د. عبــد احلســن عبــد الرضــا العمــري: البعــد 

فكــر حممــد  الدولــة ف  بنــاء  وأثــره ف  األخاقــي 

ــن العلميــن  ــر الصــدر، جمموعــة أبحــاث املؤمتري باق
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ــر  ــاث الفك ــي ألبح ــدى الوطن ــا املنت ــن عقدمه اللذي

ــارف للمطبوعــات، بــروت، لبنــان،  والثقافــة، الع

شــباط 2010. ص 530.

)59( انظر املوقع:

http://islamport.com/d/1/alb/1109/19/.html

أ.د. ســعد خضــر عبــاس  ذلــك:  انظــر ف   )60(

التــوازن  ف  اخللــل  لعــاج  أنمــوذج  الرهيمــي: 

 )( اإلقتصــادي العــام ف ضــوء عهــد اإلمــام عــي

ملالــك األشــرت )w(، جملــة املبــن، الســنة الثانيــة، 

.109 ص   ،2017 نيســان  الثالــث،  العــدد 

املعرفــة  مبــادئ  عمــر:  حســن  د.  كذلــك:  انظــر 

االقتصاديــة، منشــورات ذات الساســل، الكويــت، 

.376 ص   ،1989 ط1، 

https://goo.gl/RTTTwR :61( أنظر(

)62( عبــود الــرايض: املنهــج احلركــي ف القــرآن 

 /2006  ،3 ط  بــروت،  املنتــدى،  دار  الكريــم، 

الصــدر،  الشــهيد  فكــر  ف  الدولــة  عنــارص   .28

جممــوع أبحــاث املؤمتريــن العلميــن اللذيــن عقدمهــا 

املنتــدى الوطنــي ألبحــاث الفكــر والثقافــة، العــارف 

للمطبوعــات، بــروت- لبنــان، شــباط 2010، ص 

.530

)63( د. عبــد احلســن عبــد الرضــا العمــري: مصــدر 

ســابق، ص 531.

)64( الســيد حممــد باقــر الصــدر: اقتصادنــا، دار 

للمطبوعــات، بــروت، ط 20، 1987، ص 16- 

.17

)65( د. عبــد احلســن عبــد الرضــا العمــري: مصــدر 

ســابق، ص 531- 532.

)66( راجع الصفحات: 5 و25 من بحثنا هذا.

)67( انظــر: د. عبــد الرحيــم حممد: التغيــر ومربراته 

وأســباب املقاومــة، موقع شــبكة االنرتنيت:

http://dr-ama.com/?p=1451

https://ar.wikipedia.org :68( أنظر موقع(

)69( أنظر: د. عبد الرحيم حممد، املصدر السابق.

)70( القرآن الكريم، سورة الرعد، اآلية )11(.

ــر الصــدر: املحــارضة األوىل  )71( الســيد حممــد باق

ف موقــع شــبكة االنرتنيــت:

https://goo.gl/CXULJ2

)72( انظــر: أ. د. حســن عــى الرشهــاين: منهــج 

ــة  ــايل، جمل ــاد امل ــة الفس ــن )( ف معاجل ــر املؤمن أم

ــج  ــوم هن ــة عل ــة، مؤسس ــة حمكم ــة فصلي ــن، جمل املب

الباغــة، الســنة االوىل- العــدد األول، 2016، ص 
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.112 وص   94

)73( انظر: املصدر السابق، ص 99.

)74( انظر: املصدر السابق، ص 112.

)75( انظر: املصدر السابق، ص 95.

)76( انظر: املصدر السابق، ص 95.

)77( عهــد االمــام عــي )( إىل مالــك األشــرت 

املوقــع: ف   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

)78( انظــر: أ. د. يوســف حجيــم ســلطان الطائــي: 

مصــدر ســابق، ص 66.

)79( عهــد اإلمــام عــي )( إىل مالــك األشــرت 

املوقــع: ف   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

)80( انظــر: أ. د. يوســف حجيــم ســلطان الطائــي: 

مصــدر ســابق، ص 66.

)81( انظــر: د. حممــد عــودة: ســيادة الدولــة ومهامها 

الوظيفيــة ف فكــر الســيد حممــد باقرالصــدر، جمموعــة 

أبحــاث املؤمتريــن العلميــن اللذيــن عقدمهــا املنتــدى 

العــارف  والثقافــة،  الفكــر  ألبحــاث  الوطنــي 

ــباط 2010. ص  ــان، ش ــروت، لبن ــات، ب للمطبوع

.661

)82( الســيد نبيــل احلســني: األمــن الفكــري ف هنــج 

الباغــة، دار الكفيــل للطباعــة والنــرش والتوزيــع، 

إصــدار مؤسســة علــوم هنــج الباغــة، ط 1، 2015 

م، ص 24.

)83( القرآن الكريم، سورة البقرة، اآلية )126(.

اآليــة  األنعــام،  ســورة  الكريــم،  القــرآن   )84(

.)181 (

)85( السيد نبيل احلسني: مصدر سابق، ص 27.

)86( الســيد أبــو احلســن نــواب: الكرامــة اإلنســانية، 

الفقــه  ضــوء  عــى  اإلنســان  طهــارة  ف  دراســة 

اإلســامي، قــم، نــرش أديــان، األول 1389 ش/ 

.47 ص  ق،   1431

)87( األســتاذ مرتــى مطهــري: مصــدر ســابق، 

.173 ص 

)88( أنظــر: نعمــة العبــادي: السياســات االمنيــة 

ــة  ــدر، جمموع ــهيد الص ــد الش ــة عن ــرشوع الدول ف م

عقدمهــا  اللذيــن  العلميــن  املؤمتريــن  أبحــاث 

املنتــدى الوطنــي ألبحــاث الفكــر والثقافــة، العــارف 

ــان، شــباط 2010. ص  للمطبوعــات، بــروت،  لبن

.620

)89( أنظــر: الســيد نبيــل احلســني: األمــن الفكــري 
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الباغــة، مصــدر ســابق، ص 151 وص  ف هنــج 

.179

)90( املصدر السابق، ص 60 وص 134.

)91( املصدر السابق، ص 60 وص 134.

)92( املصدر السابق، ص 187.

)93( املصدر السابق، ص 189.

)94( املصدر السابق، ص 200.

)95( املصدر السابق، ص 220.

)96( أنظر: نعمة العبادي: ص 627.

)97( راجع ص 38 من بحثنا هذا.

)98( أ. د. ســعد خضــر عباس الرهيمــي: االقتصاد 

ــة ف  ــة واالجتاعي ــة االقتصادي املعــرف أســاس التنمي

الــدول العربيــة، جملــة جامعــة بابــل للعلــوم الرفــة 

والتطبيقيــة، الســنة 2011، املجلــد 19، العــدد 4، 

ص 522.

)99( املصدر السابق، ص 518.

)100( هنــج الباغــة، رشح عــي حممــد عــي دخيــل، 

بــروت، 1- 4 ، 2011. ص 692.

ــاس  ــر عب ــعد خض ــك: أ. د. س ــر ف ذل )101( انظ

الرهيمــي: أنمــوذج لعــاج اخللــل...، مصــدر ســابق 

ص 93 وص 109.

)102( محــدي حممــد إبراهيــم رجــب: بنــاء منظومــة 

وقيــاس  املدمــج  التدريــب  عــى  قائمــة  تعليميــة 

فاعليتهــا ف تنميــة مهــارات صيانــة احلاســب اآليل 

لطــاب مراكــز التدريــب املهنــي، رســالة ماجســتر، 

كليــة الرتبيــة األوىل، جامعــة حلــوان، 2014، ص3.

)103( انظر:

Raymond Wacks; Philosophy of Law, a very short 

introduction, Oxford University Press, N Y, 2006, 

P.72.

)104( انظــر: د. الســيد عــي مــر املوســوي ود. 

ــان  ــوق اإلنس ــادىء حق ــت: مب ــادق حقيق ــيد ص الس

ف اإلســام واملذاهــب األخــرى، تعريــب خليــل 

ــي  ــع العلم ــدارات املجم ــن إص ــي، م ــل العصام زام

العــايل للثقافــة والفكــر اإلســامي، مركــز الغديــر 

للدراســات والنــرش والتوزيــع، ط1، 2011، ص 

.245

اآليــة  النحــل،  ســورة  الكريــم،  القــرآن   )105(

.)90 (

)106( هنــج الباغــة، رشح عــي حممــد عــي دخيــل، 

بــروت، 1- 4، 2011. ص 656.

)106( انظــر ص 36- 37 مــن بحثنــا هــذا فيــا 
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يتعلــق بالقطــاع العــام.

)107( هنــج الباغــة، رشح عــي حممــد عــي دخيــل، 

بــروت، 1- 4، 2011. ص 554.

)109( أنظر:

Michael Pacione, Urban Geography, A global 

perspective, NY, 2002, P 312.

ــع، ف  ــل الراب ــة، الفص ــدون: املقدم ــن خل )110( ب

ــع: املوق

https://ar.wikisource.org/wiki/

)111( انظر املوقع:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/

habitat3/

)112( انظر املوقع:

http://mawdoo3.com/

)113( راجع ص 5 وص 25 من البحث.

ــابق،  ــدر س ــري، مص ــن العم ــد احلس )114( د. عب

.532 ص 

)115( الســيد حممــد باقــر الصــدر: فلســفتنا، مصــدر 

ســابق ص 39.

العمــري.  الرضــا  عبــد  احلســن  عبــد  د.   )116(

.531 ص  ســابق،  مصــدر 

)117( د. الســيد عــي مــر املوســوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت: مصــدر ســابق، ط1، 2011، ص 

.219

)118( القــرآن الكريــم، ســورة آل عمــران، اآليــة 

.)191(

)119( د. الســيد عــي مــر املوســوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت، مصــدر ســابق، ص 220.

)120( هنج الباغة، ص 174.

)121( هنج الباغة، ص 91.

)122( انظر: دستغيب: التفكر. عى املوقع:

https://goo.gl/TvePKF

)123( د. الســيد عــي مــر املوســوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت، مصــدر ســابق، ص 250.

)124( املصدر السابق، ص 251.

اقتصادنــا،  الصــدر:  باقــر  حممــد  الســيد   )125(

.682 ســابق،  مصــدر 

)126( املصدر السابق، 682.

)127( املصدر السابق، 678.

)128( انظــر: د. الســيد عــي مــر املوســوي ود. 

الســيد صــادق حقيقــت، مصــدر ســابق، ص 252.

اقتصادنــا،  الصــدر:  باقــر  حممــد  الســيد   )129(
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.666  -665 ســابق،  مصــدر 

)130( القرآن الكريم، سورة احلرش، اآلية )7(.

)واردات  قتــال  بــا  تنــال  الغنيمــة:  الَفــيء:   )*(

الدولــة اإِلســامية(، انظــر: هنــج الباغــة، رشح عــي 

حممــد عــي دخيــل، بــروت، 1- 4، 2011. ص 

.670 وص   464

)131( هنــج الباغــة، رشح عــي حممــد عــي دخيــل، 

بــروت، 1- 4، 2011، ص 670.

)132( املصدر السابق، ص 464.

األشــرت  ملالــك   )( عــي  اإلمــام  عهــد   )133(

املوقــع: ف   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

اقتصادنــا،  الصــدر:  باقــر  حممــد  الســيد   )134(

.664 ســابق،  مصــدر 

 .679  -678 الســابق،  املصــدر  انظــر:   )135(

انظــر كذلــك: أ. د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي: 

أنمــوذج ....، مصــدر ســابق، ص 96- 97- 112.

)136( د. الســيد عــي مــر املوســوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت، مصــدر ســابق، ص248.

اآليــة  النســاء،  ســورة  الكريــم،  القــرآن   )137(

.)135 (

)138( د. الســيد عــي مــر املوســوي ود. الســيد 

صــادق حقيقــت، مصــدر ســابق، ص248.

األشــرت  ملالــك   )( عــي  اإلمــام  عهــد   )139(

املوقــع: ف   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9
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مصادر البحث و مراجعه:

القرآن الكريم.

أوالً: مصادر البحث ومراجعه باللغة العربية:

املنهــج  املطلــب:  عبــد  حيــدر  د.  البــكاء،   )1(

معــارصة(. )قــراءة  الباغــة  هنــج  ف  االقتصــادي 

ــع: املوق

h t t p : / / w w w . h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 5 4 / m a i n . h t m

)2( اجلوهــري أ. د. حممــد: علــم االجتــاع، النظريــة، 

اجلامعيــة،  املعرفــة  دار  مــر،  املنهــج،  املوضــوع، 

.1998

)3( الــرايض، عبــود : املنهــج احلركــي ف القــرآن 

فكــر  ف  الدولــة  عنــارص  املنتــدى،  دار  الكريــم، 

الشــهيد الصــدر، جممــوع أبحــاث املؤمتريــن العلميــن 

ــر  ــاث الفك ــي ألبح ــدى الوطن ــا املنت ــن عقدمه اللذي

ــان،  ــروت- لبن ــات، ب ــارف للمطبوع ــة، الع والثقاف

.2010 شــباط 

)4( الرهيمــي، أ. د. ســعد خضــر عبــاس: أنمــوذج 

لعــاج اخللــل ف التــوازن االقتصــادي العــام ف ضوء 

عهــد اإلمــام عــي )( ملالــك األشــرت )w(، جملــة 

املبــن، الســنة الثانيــة، العــدد الثالــث، نيســان 2017.

)5( الرهيمــي، أ. د. ســعد خضــر عبــاس: االقتصــاد 

ــة ف  ــة واالجتاعي ــة االقتصادي املعــرف أســاس التنمي

الــدول العربيــة، جملــة جامعــة بابــل للعلــوم الرفــة 

ــد 19، العــدد. 4. ــة، الســنة 2011، املجل والتطبيقي

ــل احلســني: األمــن الفكــري ف هنــج  )6( الســيد نبي

الباغــة، دار الكفيــل للطباعــة والنــرش والتوزيــع، 

إصــدار مؤسســة علــوم هنــج الباغــة، ط 1، 2015.

أمــر  منهــج  عــي:  حســن  د.  أ.  الرشهــاين،   )7(

املؤمنــن )( ف معاجلــة الفســاد املــايل، جملــة املبــن، 

جملــة فصليــة حمكمــة، مؤسســة علــوم هنــج الباغــة، 

العــدد األول، 2016. الســنة االوىل- 

دار  فلســفتنا،  باقــر:  حممــد  الســيد  الصــدر،   )8(

.1998  ،2 ط  بــروت،  للمطبوعــات،  التعــارف 

دار  اقتصادنــا،  باقــر:  حممــد  الســيد  الصــدر،   )9(

.1987  ،20 ط  بــروت،  للمطبوعــات، 

)10( الصــدر، الســيد حممــد باقــر: املحــارضة األوىل 

ف املوقــع:

https://goo.gl/CXULJ2

)11( الصغــر، أ.د.حممــد حســن عــي: اإلمــام عــي 

)( قيادتــه ســرته ف ضــوء املنهــج التحليــي، ف 

املوقــع:
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h t t p : / / w w w . h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 0 5 / b o o k _ 0 7 / m a i n . h t m

)12( الصفــار، حســن: اإلمــام عــي )( وهنــج 

املســاواة، عــى املوقــع:

https://goo.gl/6ryQn4

ــد  ــانية ف عه ــة اإلنس ــن: التنمي ــار، حس )13( الصف

ــع: ــي )(، ف املوق ــام ع اإلم

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 9 3 0 1 /. h t m l

)14( الطائــي، أ. د. يوســف حجيــم ســلطان: نظريــة 

االســتدامة الاهنائيــة وأبعادهــا ف فكــر اإلمــام عــي 

)( لبنــاء الدولــة املســتدامة، جملــة املبــن، جملــة 

فصليــة حمكمــة، مؤسســة علــوم هنــج الباغــة، الســنة 

ــة- العــدد الثالــث، 2017. الثاني

ومــا  احلداثــِة  جــدُل  أحســان:  العــاريض،   )15(

املعــارص،  اإلســامي  الفكــِر  ف  احلداثــِة  بعــَد 

قــراءة موجــزة ف اشــكالية العاقــة، مركــز الفكــر 

.2013  ،1 ط  املعــارص،  اإلســامي 

ف  األمنيــة  السياســات  نعمــة:  العبــادي،   )16(

الصــدر، جمموعــة  الشــهيد  الدولــة عنــد  مــرشوع 

أبحــاث املؤمتريــن العلميــن اللذيــن عقدمهــا املنتــدى 

العــارف  الثقافــة،  و  الفكــر  ألبحــاث  الوطنــي 

.2010 شــباط  لبنــان،  بــروت  للمطبوعــات، 

ــي  ــام ع ــة اإلم ــود: عبقري ــاس حمم ــاد، عب )17( العق

بــروت،  العــريب،  الكتــاب  دار  املقدمــة،   ،)(

ُأنظــر املوقــع: لبنــان، 1967. وكذلــك 

h t t p : / / w w w . h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

moktasah/15/book_207/abqariyat_alimam.pd

)18( العمــري، د. عبــد احلســن عبــد الرضــا: البعــد 

فكــر حممــد  الدولــة ف  بنــاء  وأثــره ف  االخاقــي 

ــن العلميــن  ــر الصــدر، جمموعــة أبحــاث املؤمتري باق

ــر  ــاث الفك ــي ألبح ــدى الوطن ــا املنت ــن عقدمه اللذي

ــارف للمطبوعــات، بــروت، لبنــان،  والثقافــة، الع

شــباط 2010.

الســيد  الســيد عــي مــر ود.  املوســوي، د.   )19(

ف  اإلنســان  حقــوق  مبــادىء  حقيقــت:  صــادق 

خليــل  تعريــب  األخــرى،  واملذاهــب  اإلســام 

ــي  ــع العلم ــدارات املجم ــن إص ــي، م ــل العصام زام

العــايل للثقافــة والفكــر اإلســامي، مركــز الغديــر 

.2011 ط1،  والتوزيــع،  والنــرش  للدراســات 

)20( بــدوي، د. زكــي: اإلمــام عي ][ والتســامح 

الدينــي والســيايس، ف املوقع:
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https://goo.gl/fdVMUT

)21( ابــن خلــدون: املقدمــة، الفصــل الرابــع، ف 

املوقــع:

https://ar.wikisource.org/wiki/

)22( حســن، الدكتــور طــه: الفتنــة الكــربى، دار 

املعــارف بمــر، ج1، ص10.

وأيضًا ف املوقع:

http://www.muhammadanism.org/Arabic/book/

Taha_Husain/grand_riot_1.pdf

)23( محــوده، أ. عبــد الوهــاب: اآلراء االجتاّعيــة ف 

هنــج الباغــة، ف املوقــع:

https://goo.gl/JVpHk6

)24( دستغيب: التفكر. عى املوقع:

https://goo.gl/TvePKF

ــاء منظومــة  )25( رجــب، محــدي حممــد ابراهيــم: بن

وقيــاس  املدمــج  التدريــب  عــى  قائمــة  تعليميــة 

فاعليتهــا ف تنميــة مهــارات صيانــة احلاســب اآليل 

لطــاب مراكــز التدريــب املهنــي، رســالة ماجســتر، 

كليــة الرتبيــة األوىل، جامعــة حلــوان، 2014.

ــي  ــر االجتاع ــات: التغ ــي زريق ــن ع ــراد ب )26( م

عنــد ابــن خلــدون، ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة إبــن 

خلــدون التــي تعقدهــا اجلمعيــة الســعودية لعلــم 

االجتــاع، الريــاض 2007. ف املوقــع:

http://www.murad-zuriekat.com/articles16.html

)27( شــمس الديــن، حممــد مهــدي: حركــة التأريــخ 

عنــد اإلمــام عــي )(، )دراســة ف هنــج الباغــة(، 

بــروت، لبنــان، ط1، 1985.

)28( عليــان، عدنــان احلــاج كاظــم: اإلمــام عــي 

بــن أيب طالــب ][ ودوره ف ترســيم معــامل الدولــة 

ــع: ــامية. ف املوق اإلس

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / b o o k _ 2 9 / n a j a f 2 1 . h t m l

)29( عهــد اإلمــام عــي )( إىل مالــك األشــرت 

املوقــع: ف   ،)w(

http://bit.ly/2vKTCF9

)30( عمــر، د. حســن: مبــادئ املعرفــة االقتصاديــة، 

منشــورات ذات الساســل، الكويــت، ط1، 1989.

الدولــة ومهامهــا  )31( عــودة، د. حممــد: ســيادة 

الوظيفيــة ف فكــر الســيد حممــد باقرالصــدر، جمموعــة 

أبحــاث املؤمتريــن العلميــن اللذيــن عقدمهــا املنتــدى 

العــارف  والثقافــة،  الفكــر  ألبحــاث  الوطنــي 

.2010 شــباط  لبنــان،  بــروت،  للمطبوعــات، 
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)32( حممــد، د. عبــد الرحيــم: التغيــر ومربراتــه 

املقاومــة، ف املوقــع: وأســباب 

 http://dr-ama.com/?p=1451

)33( مطهــري، أ. مرتــى: ف رحــاب هنــج الباغة، 

والنرشوالتوزيــع،  للطباعــة  اإلســامية  الــدار 

.1992 بــروت، 

)34( نــر اهلل، أ. د. جــواد كاظــم: اإلمــام عــي 

)( مصــدرًا مــن مصــادر الفكــر االســامي، جملــة 

املبــن، الســنة األوىل، العــدد الثــاين، 2016.

ــل،  )35( هنــج الباغــة، رشح عــي حممــد عــي دخي

بــروت، 1- 4، 2011.

)36( نــواب الســيد أبــو احلســن: الكرامــة اإلنســانية، 

الفقــه  ضــوء  عــى  اإلنســان  طهــارة  ف  دراســة 

اإلســامي، قــم، نــرش أديــان، االول 1389 ش/ 

ق.  1431

الدولــة  بــن  العاقــة  )37( هــال، د.عــي: عــن 

املوقــع: ف  واملجتمــع. 

https://goo.gl/d3Jgbu

)38( ونــاس، أ. د. زمــان عبيــد: التنميــة االقتصاديــة 

ــن أيب طالــب  ــام عــي ب ف فكــر أمــر املؤمنــن اإلم

ــة  ــة، مؤسس ــة حمكم ــة فصلي ــن، جمل ــة املب )(، جمل

علــوم هنــج الباغــة، الســنة الثانيــة، العــدد الثالــث، 

.2017

)39( ابــن أيب احلديــد، عبــد احلميــد: رشح هنــج 

الباغــة، ج7 ص37 الطبعــة األوىل/ 1987م دار 

اجليــل، بــروت.

)40(املوقع:

http://mawdoo3.com/

)41( املوقع:

h t t p : / / w w w. h a y d a r y a . c o m / m a k t a b a _

m o k t a s a h / 1 5 / f e h r e s 1 . h t m

)42( املوقع:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/

habitat3

ثانيًا: مصادر البحث ومراجعه باللغة االنكليزية:

(43)Raymond Wacks; Philosophy of Law, a very 

short introduction, Oxford 

 University Press, N Y, 2006.

(44) Michael Pacione, Urban Geography, a global 

perspective, NY, 2002.
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شكل )1(



88

....)( ال�عي الفكري للفرد وم�ض�ؤولية الدولة الإن�ضانية اأ�ضا�س التغيري الجتماعي يف حتمية امل�ضروع احل�ضاري يف فكر الإمام علي

ال�ضنة الثالثة-العدد ال�ضاد�س-1439هـ / 2018م

خمطط )1(
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)( قال أمري املؤمنني

املصدر: نهج البالغة للشريف الريض



 )( انتظام البني�ة االجتماعّية يف عهد اإلمام علي
لمالك األشرت )w(، السياسة والقضاء أنموذجاً

أ.م.د. نعمة دهش فرحان الطائّي
جامعة بغداد- كلية الرتبية ابن رشد للعلوم اإلنسانية

The regularity of Social Structure in Imam Ali's covenant

for Malik AL-Ashtar for Instance (policy and judiciary)

Asst. Prof. Dr. Nieamah Dahsh Farhan Al Taee,

College of Education, Ibn Rushed,

Baghdad university.
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ال�سنة الثالثة- العدد ال�ساد�س- 1439هـ / 2018م

انتظام البنية الجتماعّية يف عهد الإمام علي )( ملالك الأ�سرت )w(، ال�سيا�سة والق�ساء اأمنوذًجا.................

ملخص البحث

ــة هــي القــوة؛  ُتعــدُّ عمليــة إدارة الدولــة وتنظيــم شــؤوهنا مرتكــزا حللقــة حموريَّ
إذ تــدور عمليــة التنظيــم ف فلكهــا، وكلــا كانــت تلــك العمليــة قريبــة منهــا كانــت 
أكثــر امتــاكًا هلــا. وتتطلــب هــذه العمليــة فــرض الضوابــط والترشيعــات لتكــون 
الفلســفيَّة  الفكــر االجتاعــّي ف اإلســام رصانتــه  يســتمد  لذلــك  مرشوعــة، 
ــزًا  ــم، مرتك ــرآن الكري ــك ف الق ــدًا ذل ــاىل، متجس ــارك وتع ــن اهلل تب ــة م والعقائديَّ
ــة الرشيفــة  ــنَُّة النبويَّ ــا للديــن اإلســامّي احلنيــف، وتؤّطــر السُّ ــا وعقائديًّ فكريًّ
ذلــك البنــاء العقائــدّي عمليًّــا وتطبيقيًّــا وحتليلًيــا وتفصيلًيــا، مــن طريــق املارســات 
ــم حممــد )(. ويشــكل )عهــد  ــي أرســى دعائمهــا الرســول الكري الســلوكيَّة الت
اإلمــام عــي )( ملالــك االشــرت النخعــّي( تتوجًيــا هادًفــا لذلــك الفكــر عــى 
لت أكثــر  الصعيــد التطبيقــّي، وميدانــًا خصًبــا ف أثنــاء خافــة اإلمــام )(؛ إذ شــكَّ
ــذاك. ــاة املجتمــع اإلســامّي آن ــًرا ف حي ــدّي أث ــاء الفكــرّي والعقائ ــات البن معطي

ومــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث والتنقيــب ف بنيــة اخلطــاب العلــوّي ف عهــده 
املعــروف ملالــك االشــرت، مقتــرًا عــى اصاحاتــه السياســية والقضائيــة وطرائــق 
 ...)( ــة عنــد اإلمــام عــي انتظامهــا، واســًا العنــوان بـ)انتظــام البنيــة االجتاعّي
السياســة والقضــاء أنموذًجــا(. آملــن البحــث ف البنــى االجتاعيــة األخــرى 

ــام. ــاة للمق ــر، مراع ــرص ُأخ ــة( ف ف ــة، واالقتصادي ــة، واإلداري )األخاقي
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Abstract

The Process of state management and State Organization considers as The 

basis for central link which its the power in which the organization process 

following it and whenever this process was near to. It was more owner ship of. 

and this process requires controls and legislation to be legitimate . therefore 

the Social thought in I slam is derived from its philosophical and ideological 

Sobriety from the Lord (blessed be his name)enshrined in Holy Quran as 

intellectual and ideological basis for true Islamic religion and the practice 

(Sunnah) of the prophet frames ideological Structure (practical , application, 

analytical and detailed)from the behavioral practices instituted by the holy 

prophet.

Muhammad (peace be upon him and his family) and Imam Ali's covenant 

forms culmination aimed at that thought in practical terms and fertile field 

during the era of Imam Ali. It forms most data of intellectual and ideological 

building and it is the most effect in the Islamic society life at that time. And 

from this the idea of the research exploration in the structure of Imam Ali 

speech in his famous covenant  for Malik Al- Ashtar came to me in which, I 

am confined on his political and judicial reformations and it is rules giving it 

a title as (the regularity) of social structure in Imam Ali's covenant…… (for 

instance policy and judiciary) and I hope to search in other social structure 

(moral, managerial and economical) for other opportunities taking that into 

account.
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املقدمة
مــن  مجلــة  ــا  بأهنَّ البنيــة  ُتعــّرف 
أو  املوجــودات  بــن  العاقــات 
املكّونــات)1( فبنيــة أي جمتمــع بدائــّي، 
بشــكله األبســط ليســت صــورة بســيطة 
ــا هــي تركيبــة  ومتشــاهبة العنــارص، وإنَّ
أفــراده،  بــن  العاقــات  مــن  معقــدة 
الذيــن يؤلفــون جمتمًعــا مــن هــذا النــوع، 
عــدد  ف  ومنتظمــون  مصنفــون  فهــم 
مــن األنســاق املرتافقــة، وكلُّ نســٍق مــن 
هــذه األنســاق يــؤدي وظيفتــه اخلاصــة 
ــي  ــي ينتم ــة الت ــرد بالثقاف ــة الف ف عاق

إليهــا.
ــة  ــاة العضويَّ ــا ننتقــل مــن احلي وحين
نتفحــص  االجتاعيَّــة،  احليــاة  إىل 
أو  قريــة  أو  قبيلــة  ــة  برشيَّ جمموعــة 
ماحظــة  نســتطيع  دولــة،  أو  مدينــة 
عــدد مــن األنظمــة املرتابطــة فيــا بينهــا 
االجتاعيَّــة(،  )البنيــة  بجملتهــا  متثــل 
التــي يمثــل األفــراد فيهــا الوحــدات 
األساســيَّة، تربطهــم مجلة مــن العاقات 

( متكامــٍل. وكــا أنَّ  االجتاعيــة ف )كلٍّ
ــل  ــة، متث ــاة العضويَّ ــرد ف احلي ــاة الف حي
ــتمر  ــر مس ــع تغ ــتمرارها م ــاس اس أس
ف اخلايــا، كذلــك أنَّ البنيــة االجتاعيَّــة 
أو  اجلاعــة  أعضــاء  بتغيــر  تتأثــر  ال 
ــاة  ــت احلي ــتمر مادام ــل تس ــم، ب رحيله
ف  ُتعــرَّ لذلــك  مســتمرة،  االجتاعيَّــة 
ــا: تأديــٌة لوظيفــة  ــة بأهنَّ احليــاة االجتاعيَّ
الوظيفــة  وهــذه  االجتاعيَّــة،  البنيــة 
النشــاط  يؤديــه  الــذي  باألثــر  تتمثــل 
ذلــك  أو   ، احليــاة االجتاعيَّــة ككلٍّ ف 
اإلســهام الــذي يقــوم بــه النشــاط ف 
ــة)2(. ة البنيويَّ املحافظــة عــى االســتمراريَّ
أقــدم  البنيــة  أنَّ مفهــوم  والّراجــح 
ــه ف  ــْت ب ــذي ُعِرَف ــص ال ــن الّتخصي م
أّول  أنَّ  ويبــدو  االجتاعيَّــة،  العلــوم 
جمــال تطبيقــّي لــه كان ف القــرن الّثامــن 
)األجــزاء(  ترتيــب  إطــار  ف  عــرش، 
(، أي بمعنــى الّتنظيــم  ضمــن )الــكلِّ
هــذا  انعطــف  ثــم  العضــوّي)3(، 
يــد  عــى  العرشيــن  القــرن  ف  املعنــى 
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ــح  ــس، فأصب ــم النّف ــا وعل الفيزيولوجي
ــه  ــًا لـ)صيغــة( أو )شــكل(، ضّمن مرادف
عنــارص بينهــا شــبكة مــن العاقــات، 
جديــدة  أدوار  تولــد  عنهــا  ينجــم 

.)4 للــدالالت)
وألمهيــة معرفــة االصاحــات التــي 
ــة  ــي )( ف هيكلي ــام ع ــا اإلم أحدثه
جمــايل  ف  والســيا  االجتاعــي  البنــاء 
البحــث  قســمنا  والقضــاء؛  السياســة 

ــا: ــن، مه ــى مبحث ع
)1( املبحــث األول: البنيــة السياســية 
)ختطيــٌط واصــالٌح(: تناولــُت ف هــذا 
مــن   )( اإلمــام  اختــذ  مــا  املبحــث 
ســبيل  ف  هلــا،  خمطــط  اصاحــات، 
تعديــل مــا اعــوج مــن مســارات احلكــم 
والسياســة، متخــًذا مــن عهــده ملالــك 
ــة،  ــة للحكوم ــوط الرئيس ــرت اخلط األش
وكأنــه )( قــد أجــرى دراســة واقعيَّــة 
مســتفيضة ملفهــوم احلكومــة عــى أرٍض 
وطئتهــا عــدة حكومــات متعاقبــة، بــدًءا 
طلــب  حــن  للخافــة،   )( ببيعتــه 

هنــاًرا،  جهــاًرا  املســجد  ف  تكــون  أن 
لينطلــق مــن أّول إصــاٍح ســيايسٍّ إىل 
إذ  برمتهــا،  السياســية  البنيــة  اصــاح 
أمجعــت األمــة وف أرشف مــكان وهــو 
ــاًء-   ــااًل ونس ــه- رج ــى بيعت ــجد ع املس
ــلطة  السُّ حمــور  اإلمــام  ذلــك  فمنــح 
أســاس  عــى  القانونيَّــة،  العقانيَّــة 
اجتاعــّي  تعاقــد  عمليــة  حــدوث 
حقيقــّي بــن احلاكــم واملحكــوم عــرب 
آليــة جديــدة )آليــة البيعــة(. معــرًبا ف 
ليســت  احلــرب  أن  الســيايس  خطابــه 
ــاون  ــاع والتع ــا االجت ــده، إنَّ ــا عن هدًف
اهلــدف،  هــو  الســلمّي  والتعايــش 
ــه ليســت  والدفــاع عــن الديــن ورشعيت
ــا  دعــوة إىل احلــرب وتأجيــج نارهــا، إنَّ
هــي إصــاح واقــع اهليــكل االجتاعّي، 
الصــورة  ورســم  الرشيعــة،  وتطبيــق 
ــًذا  ــا، ومتخ ــة ف حياهت ــرة البرشيَّ للمس
مــن نظريــة الواعــظ املتعــظ ســبيًا ف 
هنجــه الســيايس، فهــو القائــل: )مــن 
ســاس نفســه أدرك السياســة( بمعنــى 
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ياســة تبــدأ مــن الــذات، وتنطلــق  أنَّ السِّ
إىل املجتمــع، وأنَّ املبــادئ ثابتــة ال تتغــر 

ــح. ــرُّ املصال ــع تغ م
القضائيــة  البنيــة  الثــان:  املبحــث 
هــذا  ف  تناولــُت  وإجــراٌء(:  )انتظــاٌم 
 )( لــه اإلمــام املبحــث مــا أســس 
مــن انتظــام للبنيــة القضائيــة، حــن ذكــر 
صفــات القــايض وســاته، والــرشوط 
الواجــب توافرهــا فيــه ليكــون قــادًرا 
املظلومــن،  عــن  املظــامل  ردِّ  عــى 
 )( عــي  اإلمــام  يكشــف  وبذلــك 
والترشيعيَّــِة،  القضائيَّــِة  مهارتــه  عــن 
فهــذه الســاُت بمنزلــِة األُســِس العامــِة 
ف )فقــِه القضــاِة(. فضــًا عــن اجراءاتــه 
ــلطة  الرائــدة ف فصــل القضــاء عــن السُّ
قــى  َمــْن  أّول  ليكــون  ــة؛  التَّنفيذيَّ
أســباب  مــن  الرئيــس  الســبب  عــى 
انحــراف القضــاة، كــي ال يتأثــر القضــاة 
ــل  ــة، وفص ــلطة التنفيذي ــاب الس بأصح
هــو  ــة  التَّنفيذيَّ ــلطة  السُّ عــن  القضــاء 
مــن قوانــن املدنيــات احلديثــة؛ ألنَّ فيــه 

ــن البــرش  ســببًا مــن أســباب التَّســوية ب
خلــٍق  ذو  عــاملٌ  يتــوالُه  قضــاٍء،  أمــام 

باحلصانــِة. متمتــٌع  كريــٍم، 
ف  اتبعنــا  أننــا  بالذكــر  واجلديــر 
ــري،  ــي التفس ــج الوصف ــتنا املنه دراس
التارخيــي  للمنهجــن  إِشــام  مــع 
واملقــارن. تاركــن املوضوعيــة تأخــذ بنا 
ف ســرب أغــوار هــذا البحــث، للوصــول 

املرتقبــة. النتائــج  اىل 
املبحث األول

البنية السياسية ... ختطيٌط واصالٌح.
مزيــة  احلكــم  عــى  الــراع  مثَّــل 
واضحــة ف الدولــة العربيَّــة اإلســاميَّة، 
القرشــيَّة  األرُس  بــن  دائــم  فالــراع 
وبــن  اهلاشــميَّة  األرُس  بــن  حتــى  أو 
السياســيَّة  واألحــزاب  األرُس  هــذه 
ــة  ــة هــذه الفئ ــت أحقي كاخلــوارج، وكان
أو تلــك موضــع جــدل طويــل حتــّول 
إىل شــبه جــدل عقيــدّي، ومــا خطــب 
تناقلتهــا األلُســن  التــي  الباغــة  هنــج 
رمــزيٌّ  لغــويٌّ  مظهــٌر  إاّل  واملؤلفــات 



97

كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

........................................................................اأ. م. د. نعمة ده�س فرحان الطائّي

ــُه الوجــه اآلخــر للــراع  للــراع، أو أنَّ
العســكرّي بــن تلــك األرُس التــي مثلــت 
طــرف احلــق والباطــل ف ذلــك الــراع. 
رأي  مــع  الثائريــن  رأي  اجتمــع  ثــم 
ــام   ــة اإلم ــى تولي ــة ع ــن الصحاب ــر م كث
األمــر،  أّول  البيعــة  فرفــض  اخلافــة، 
احلديــد:  أيب  ابــن  يقــول  ذلــك  وف 
)وســألوه بســط يــده، فقبضهــا، فتداكــوا 
ــا،  ــى ورده ــم ع ــل اهلي ــداك اإلب ــه ت علي
حتــى كاد بعضهــم يقتــل بعًضــا، فلــا 
رأى منهــم مــا رأى، ســأهلم أن تكــون 
بيعتــه ف املســجد ظاهــرة للنــاس، وقال: 
ــاس مل  ــن الن ــد م ــل واح ــي رج إْن كرهن

أدخــل ف هــذا األمــر()5(.
إصــاٍح  أّول  البيعــة  هــذه  مُتثــل 
إذ   ،)( اإلمــام  أحدثــه  ســيايسٍّ 
ــو  ــكان وه ــة وف أرشف م ــت األم أمجع
وصــف  جــاء  بيعتــه.  عــى  املســجد 
 :)(ــه ــن ف قول ــال املبايع ــة وح البيع
ــا  ــا، َوَمَدْدُتُوَه ــِدي َفَكَفْفُتَه ــْطُتْم َي »َوَبَس
َتــَداكَّ  َعــَيَّ  َتَداَكْكُتــْم  ُثــمَّ  َفَقَبْضُتَهــا. 

يــِم َعــَى ِحَياِضَهــا َيــْوَم ِوْرِدَهــا،  بـِـِل اْلِ اإْلِ
َداُء،  ــى اْنَقَطَعــِت النَّْعــُل، َوَســَقَط الــرِّ َحتَّ
وِر  ُسُ ِمــْن  َوَبَلــَغ  ِعيــُف،  الضَّ َوُوطِــَئ 
ــا  ِبَ اْبَتَهــَج  َأِن  ــاَي  إِيَّ بَِبْيَعتِِهــْم  النَّــاِس 
اَمــَل  ِغــرُي، َوَهــَدَج إَِلْيَهــا اْلَكبـِـرُي، َوحَتَ الصَّ
إَِلْيَهــا  ْت  َوَحــَرَ اْلَعلِيــُل،  َنْحَوَهــا 
اْلكَِعــاُب«)6( أي كشــفت النســاء عــن 

البيعــة. إىل  متوجهــًة  وجوههــا 
ــيايّس الــذي نــراه ف  إنَّ اخلطــاب السِّ
ــاب  ــل خط ــة يمث ــج الباغ ــوص هن نص
)الفــرد(؛  خطــاب  ال  بحــق،  اخلافــة 
العارمــة،  البيعــة  تلــك  مصــدره  ألنَّ 
التــي عــربت عــن رغبــة اجلاهــر. وهبذه 
الســلطة  عــى  اإلمــام  حصــل  البيعــة 
ــة  ــر الزاوي ــت حج ــي مثل ــة، الت الرشعيَّ
ف البنــاء التنظيمــّي للمجتمــع، ونقصــد 
رضب  وجــود  الرشعيَّــة  ــلطة  بالسُّ
يمنحهــا   )Legitimacy( عيَّــة  الرشَّ مــن 
أبعادهــا،  وحيــدد  نســبيًّا،  اســتقراًرا 
فاجلاعــة هنــا عــى اســتعداد للطاعــة؛ 
مصــدر  بــأّن  يؤمنــون  أعضاءهــا  ألنَّ 
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الضبــط مصــدر رشعــّي، وهــذه مــن 
املقاربــات االجتاعيَّــة مع)نظريــة ويرب- 
Weber( ف التنظيــم التــي تســتند اســتناًدا 

ــي  ــلطة )Authority( الت ــيًّا إىل السُّ أساس
قصــد هبــا ويــرب عموًمــا أن تطيــع مجاعــة 
التــي  املحــددة  األوامــر  النــاس  مــن 

.)7( تصــدر عــن مصــدر معــنَّ
ــلطة ف ضــوء  صنــف ويــرب أنــاط السُّ
جيــد  الــذي  العــام،  القيمــّي  التوجــه 
ــة  ــاس برشعيَّ ــان الن ــايّل ف إي ــره املث تعب

ــي: ــاط ه ــة أن ــى ثاث ــلطة ع الس
املســتندة  الروحيَّــة  ــلطة  السُّ  )1(
إىل اإلهلــام charismatic، وترتكــز عــى 
ُأســس عظيمــة، عــى الــوالء للبطولــة 
أو  االســتثنائيَّة  أو  اخلاصــة  والقداســة 
األنــاط  أو  األفــراد  ألحــد  املثاليَّــة 
ــة أو النظــام الــذي يفرضــه أو  املعياريَّ

معاملــه. يرســم 
 ،traditional ــة ــلطة التقليديَّ )2( السُّ
ــد  ــيكية تعتم ــس كاس ــى أس ــوم ع وتق
ــراف  ــة األع ــم ف قداس ــاد قائ ــى اعتق ع

ــك  ــة أولئ ــة ومرشوعيَّ ــد القديم والتقالي
ــا. ــلطة ف ظّله ــون السُّ ــن يارس الذي

ــلطة القانونيَّــة Legal، وتقــوم  )3( السُّ
عــى أســس معقولــة أو رشــيدة، تســتند 
ة،  إىل االعتقــاد برشعيَّــة القواعــد املعياريَّ
إىل  ارتقــوا  الذيــن  أولئــك  وأحقيــة 
ــلطة ف ظــلِّ هــذه القواعــد  مناصــب السُّ

ليصــدروا األوامــر)8(.
بــا  امللهمــة  ــلطة  السُّ متثلــت  لقــد 
حــازه اإلمــام عــي )( مــن ســلطة 
ــول  ــن الرس ــبيَّة م ــببية والنس ــه الس قرابت
الدائــم منــه،  )( فضــًا عــن قربــه 
وشــجاعته الواضحــة الســيّاف بدايــات 
أخبــاره  )وتــدلُّ  اإلســاميَّة  الدعــوة 
قــّوة جســميَّة  تــدلُّ صفاتــه عــى  كــا 
بالغــة ف املكانــة والصابــة، والصــرب 
ــع  ــا رف ــات، فرب ــوارض واآلف ــى الع ع
ــر  ــه األرض، غ ــد ب ــده فجل ــارس بي الف
بــذراع  ويمســك  حافــل،  وال  جاهــد 
فــا  بنََفســه  يمســك  فكأنــه  الرجــل 
ــُه  ــه أنَّ ــتهر عن ــس، واش ــتطيع أن يتنف يس
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ــارز  ــه، ومل يب ــدًا إاّل رصع ــارع أح مل يص
أحــًدا إاّل قتلــه، وقــد يزحــزح احلجــر 
ــل  ــال، وحيم ــه رج ــم، ال يزحزح الضخ
البــاب الكبــرة يعيــا بقلبــه األشــداء، 
قلــوب  هلــا  فتخلــع  الصيحــة  يصيــح 
الشــجعان()9(، وهــي انطبــاق واقعــّي 
لـ)نظريــة الســات -traits theory( التــي 
تــرى ظهــور شــخص مــا بوصفــه قائــًدا 
واســتمراره ف القيــادة عى أســاس توافر 
صفــات شــخصيَّة معينــة موجــودة فيــه، 
ــم.  ــون أن يقودهـ ــن يقبل ــل اآلخري جتع
باجلوانــب  تتعلــق  الصفــات  وهــذه 

النفســيَّة والبدنيَّــة واحلسيــَّــة)10(.
ــت  ــد متثل ــة؛ فق ــلطة التَّقليديَّ ــا السُّ أم
عنــده بقداســة املــوروث الدينــّي عــن 
ــار إىل  ــا أش ــد )( عندم ــول حمم الرس

أنَّ »األئمــة مــن قريــش«)11(.
عيَّــة  الرشَّ مــن  الثالــث  النمــط  أمــا 
جتســد  فقــد  القانونيَّــة(؛  ــلطة  )السُّ
حمــور  متثــل  التــي  )البيعــة(،  بعمليــة 
عــى  القانونيَّــة،  العقانيَّــة-  ــلطة  السُّ

أســاس حــدوث عمليــة تعاقــد اجتاعّي 
حقيقــّي بــن احلاكــم واملحكــوم عــرب 
»َلْ  فيهــا:  قــال  التــي  البيعــة)12(  آليــة 
ــاَي َفْلَتــًة، َوَلْيــَس َأْمــِري  َتُكــْن َبْيَعُتُكــْم إِيَّ
ــْم  ــْم هلل َوَأْنُت ــْم َواِحــًدا. إِنِّ ُأِريُدُك َوَأْمُرُك
النَّــاُس،  ــا  َ َأيُّ أِلَْنُفِســُكْم.  ُتِريُدوَننِــي 
اهلل  َواْيــُم  َأْنُفِســُكْم،  َعــَى  َأِعينُــوِن 
ــوَدنَّ  ــِه، َوأَلَُق ــْن َظاملِِ ــوَم ِم ــنَّ امْلَْظُل أَلُْنِصَف
َمنَْهــَل  ُأوِرَدُه  َحتَّــى  بِِخَزاَمتِــِه،  الظَّــاِلَ 

َكاِرًهــا«)13(. َكاَن  َوإِْن  ــقِّ  احْلَ
الســيايّس  اإلمــام  موقــف  بــرز 
سياســيًّا-  )تفاعليًّــا-  موقًفــا  بوصفــه 
ــا( ف أحــواٍل حرجــة، ف قضيــة  اجتاعيًّ
حكــم  زمــن  ف  حدثــت  التــي  الفتنــة 
ــام  ــد اإلم ــن جس ــان، ح ــن عف ــان ب عث
ــن  ــن وم ــن الثائري ــه م ــي )( موقف ع
ــُت َقاتِــاًل، َأْو  مقتلــه: »َلــْو َأَمــْرُت بِــِه َلُكنْ
ــْن  ــرْيَ َأنَّ َم ا، َغ ــارِصً ــُت َن ــُه َلُكنْ ــُت َعنْ هَنَْي
ــْن  ــُه َم ــوَل َخَذَل ــَتطِيُع َأْن َيُق ُه اَل َيْس ــرَصَ َن
ــَتطِيُع  ــُه اَل َيْس ــْن َخَذَل ــُه، َوَم ــرْيٌ ِمنْ ــا َخ َأَن
ُه َمــْن ُهــَو َخــرْيٌ ِمنِّــي.  َأْن َيُقــوَل َنــرَصَ
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ــاَء  ــَتْأَثَر َفَأَس ــَرُه: اْس ــْم َأْم ــٌع َلُك ــا َجاِم َوَأَن
ــَزَع، َوهلل  ــْأُتُم اْلَ ــْم َفَأَس ــَرَة، َوَجِزْعُت اأْلََث
ــاِزِع«)14(. ــَتْأثِِر َواْلَ ــٌع ِف امْلُْس ــٌم َواِق ُحْك
يرتبــط  عموًمــا،  املوقــف،  هــذا 
ت ف ضوئهــا  َ بمدخلــن رئيســن، ُفــرسِّ

القيــادة، مهــا: مســألة 
تبًعــا  املوقفــّي:  املدخــل   )1(
 ،)situational their -لـ)نظريــة املوقفيَّــة
أنَّ  النظريــة  هــذه  أصحــاب  يــرى  إذ 
ليســت  )ســاته(  الشــخص  صفــات 
الوحيــد لظهــوره قائــًدا، وأّن  املحــدد 
املوقــف، والبيئــة، واملحيــط، والظــروف 
االجتاعيَّــة، هــي األكثــر أمهيــة، وتشــدد 
ــروف  ــاف الظ ــى اخت ــة ع ــذه النظري ه
والتَّنظيميَّــة  االجتاعيَّــة  واألحــوال 
ــة، وأّن أي شــخٍص  لــكلِّ جمموعــة برشيَّ
ف مجاعــٍة مــا، يمكــن أن يكــون قائــًدا 
ــد  ــن، فق ــال مع ــن أو ح ــف مع ف موق
اختــذ اإلمــام موقًفــا وســطًيا بــن نرتــه 
حــن  ومعاداتــه،  عفــان  بــن  لعثــان 

تطلــب املوقــف ذلــك.

)2( املدخــل التفاعــّي تبًعــا لـ)نظريــة 
التَّفاعليَّــة - interactionai theory( التــي 
تعــرب القيــادة فيهــا عــن حمصلــة شــخصيَّة 
الفــرد وتفاعلهــا احلركــّي مــع املنظومــة 

ــة)15(. االجتاعيَّ
 )( اســتندت سياســة اإلمــام عــي
أركان  إىل  املجتمــع  تنظيــم  إعــادة  ف 

ثاثــة:
الركــن األول: قربــه املعنــوّي واحلّي 
حياتــه  طــوال   )( الرســول  مــن 
الرشيفــة، ومــن ثــم تأثــره بــكلِّ شٍء 
ضمــن  ومــن   ،)( اهلل  رســول  مــن 
وقيادتــه  التَّنظيميَّــة  سياســته  ذلــك 
للمجتمــع املســلم، وقــد عــرب اإلمــام 
ــْم  ــْد َعلِْمُت ــه: »َوَق ــر بقول ــك األث عــن ذل
َمْوِضِعــي ِمــْن َرُســوِل اهلل )( بِاْلَقَراَبــِة 
ــي  ــِة، َوَضَعنِ ِصيَص ــِة اخْلَ ــِة، َوامْلَنِْزَل اْلَقِريَب
إىَِل  نِــي  َيُضمُّ َوَلــٌد،  َوَأَنــا  ِحْجــِرِه  ِف 
ــنِي  ــِه، َوُيِمسُّ ــي ِف فَِراِش ــْدِرِه، َوَيْكنُُفنِ َص
ــُه، َوَكاَن َيْمَضــُغ  نِي َعْرَف َجَســَدُه، َوُيِشــمُّ
ْ َء ُثــمَّ ُيْلِقُمنِيــِه. َوَمــا َوَجــَد ِل َكْذَبــًة  الــيَّ
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ِف َقــْوٍل، َواَل َخْطَلــًة ِف فِْعــٍل. َوَلَقــْد َقــَرَن 
َفطِيــًم  َكاَن  َأْن  َلــُدْن  ِمــْن   )( بِــِه اهللُ 
ــِه  ــُلُك بِ ــِه، َيْس ــْن َماَلئَِكتِ ــٍك ِم ــَم َمَل َأْعَظ
ــَكاِرِم َوَمَاِســَن َأْخــاَلِق اْلَعــاَلِ،  َطِريــَق امْلَ
ــاَع  َب ــُه اتِّ بُِع ــُت َأتَّ ــْد ُكنْ ــاَرُه. َوَلَق ــُه َوهَنَ َلْيَل
ــْوٍم  ــُع ِل ِف ُكلِّ َي ــِه، َيْرَف ــَر ُأمِّ ــِل َأَث اْلَفِصي
ِمــْن َأْخاَلِقــِه َعَلــًم، َوَيْأُمــُرِن بِااِلْقتِــَداِء 

بِــِه«)16(.
الثــان: مذهبــه االجتاعــّي  الركــن 
عنــارص،  ثاثــة  مــن  يتكــون  الــذي 

هــي)17(:
ــة  )1( العقيــدة: هــي القاعــدة املركزيَّ
ف التَّفكــر اإلســامّي، التــي حتــدد نظرة 

املســلم الرئيســة إىل الكــون بنحــٍو عــاٍم.
وجهــة  تظهــر  التــي  املفاهيــم   )2(
نظــر اإلســام ف تغــر األشــياء ف ضــوء 
ــدة. ــي تبلورهــا العقي النظــرة العامــة الت
)3( العواطــف واألحاســيس التــي 
تبنَّــى اإلســام تنميتهــا وبثهــا إىل صــف 
تلــك املفاهيــم، ويمثل)التقــوى( جوهــر 
ــا متثــل  العنــارص املذكــورة آنًفــا، إذ إهنَّ

ــة  ــن ناحي ــام م ــس ف اإلس ــدأ الرئي املب
العبــادة والتفاعــل االجتاعــّي عــى حــدٍّ 
ــا  ــا واضًح ــك جليًّ ســواء)18(، ونجــد ذل
ف ســلوك اإلمــام الشــخيّص وف ســلوكه 

ــيايّس بوصفــه )خليفــة(. السِّ
واملعرفــة،  العلــم  الثالــث:  الركــن 
وأصلهــا عنــد اإلمــام )( من)القــرآن 
ــا  ــا كان ــة(، فإهنَّ ــم والســنة الرشيف الكري
بمنزلــة القواعد األساســيَّة لاشــتقاقات 
ــى أنَّ  ــة، ع ــة واملعرفيَّ ــاءات العلميَّ والبن
تلــك القواعــد األساســيَّة واشــتقاقاهتا 
إجــادة  عــن  املســؤولة  هــي  كانــت 
ــه)19(،  ــهرته ب ــاء وش ــام )( القض اإلم
وصياغتــه للتنظيــم القضائــّي املعــروف، 
الــذي أبــدع فيــه وأتقنــه. فقــد حــّول 
ــع  ــه إىل واق ــه ومعرفت ــام )( علم اإلم
عمــّي، أي علــم ومعرفــة يعمــان مًعــا، 
وعــى حــدِّ تعبــر أحــد الباحثــن: )كان 
احتــاد  إىل  يدعــو  أيب طالــب  بــن  عــي 
ــعيًا  ــم س ــاس بالعل ــاس، والن ــم بالن العل
مــن أجــل بنــاء جمتمــع متعلــم واٍع، قــادٍر 
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عــى إدارة شــؤونه بنفســه()20(.
ألوالده   )( وصيتــه  ف  جــاء 
وأصحابــه وســائر النــاس بعــد مطالبتــه 
إياهــم بالتــزام )التقــوى( ومــن ثــم )نظم 
َولــِدي  َوَجِيــَع  »ُأوِصيُكــَم  األمــور(: 
اهلل  بَِتْقــَوى  كَِتــايِب  َبَلَغــُه  َوَمــْن  َوَأْهــِي 
َوَنْظــِم َأْمِرُكــْم«)21(. نقــل اإلمــام وصيتــه 
قــال:  حــن  العــام  إىل  اخلــاص  مــن 
)ومــن بلغــه كتــايب( ومل يــرتك املنهــج 
ــا كان  الــذي عمــل عليــه ف خافتــه، إنَّ
ــًا لكــي يكــون املجتمــع عــى  ســعيه دائ
ــوده  ــا، تس ــا متحاًب ــا أراده متآلًف ــق م وف
ــل، وإنَّ  ــامح والتواص ــة والتس الطمأنين
ــا هــو  إنَّ هــذا االنفتــاح ف اخلطــاب، 
العمــل  بــرورة  اإلمــام  مــن  شــعور 
ــُه  بالوصيــة ف كلِّ زمــاٍن ومــكاٍن، ألنَّ
ــة  ــن صيغ ــًا ع ــة، فض ــمل كلَّ مجاع يش
اخلطــاب التــي محلــت بــن طياهتــا عمًقــا 

أخاقيًّــا حيتــاج إليــه كلُّ جمتمــٍع.
ونظــم  بالتقــوى   )( مطالبتــه  إنَّ 
االجتاعــّي  العــدل  إلقامــة  األمــور، 

احليــاة  مناحــي  شــتى  ف  وتطبيقــه 
فئاتــه  بعــض  عانــت  التــي  آنــذاك، 
الفقــرة واملحرومــة كثــًرا مــن غيــاب 
 disitrire butire التوزيعيَّــة  العدالــة 
للثــروات واخلدمــات، بســبب   justice

ــم(،  ــوى والتَّنظي ــري )التَّق ــاب عن غي
ــات  ياس ــة السِّ ــدم كفاي ــك إىل ع أدى ذل
التوزيعيَّــة وانحيازهــا ملصلحــة فئــة دون 
ُأخــرى ف زمــن حكــم عثــان بــن عفــان.
أوضــح اإلمــام )( آلــة الرئاســة 
َســَعُة  َياَســِة  الرِّ »آَلــُة   :)( بقولــه 
ــْدِر«)22(، وهــو كام يرتبــط ارتباًطــا  الصَّ
مبــارًشا هبــذا النــصِّ ، متثــل بتحويــل 
النــصِّ النظــرّي الدســتورّي إىل واقــع 
عمــّي: »َفَأْعطِِهــْم ِمــْن َعْفــِوَك َوَصْفِحَك 
ــَك  ــْرَض َأْن ُيْعطَِي ــبُّ َوَت ــِذي حُتِ ــَل الَّ ِمْث
ــِه«)23(، فالرئيــس  ــِوِه َوَصْفِح ــْن َعْف اهللُ ِم
حيتــاج إىل األخــاق احلميــدة والصفات 
الكريمــة، ومنهــا )ســعة الصــدر( إلدارة 
شــؤون املجتمــع والدولــة، فــإنَّ الصفــح 
عــن خطايــا النــاس هــو مــن احللــم، 
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ويعطــي القــدرة عــى حتّمــل األشــياء 
ــس. ــوى النف ــا ه ــم أحياًن ــي ال ُتائ الت

ــة  ــت الدراســات االجتاعيَّ ــد أثبت وق
والنَّفســيَّة احلديثــة أنَّ تقويــم املجتمــع ال 
ــة  يكــون إاّل عــى وفــق متبنيــات عقائديَّ
واجتاعيَّــة  أخاقيَّــة  ســات  حتمــل 
ــي تكــون أنجــع  ــادئ اإلســام، الت كمب
ف بنــاء املجتمــع مــن العقــاب املبــارش 
األحــوال،  ومراعــاة  التوجيــه  قبــل 
ــداء  ــع إس ــلبيات م ــن الس ــاوز ع والتج
النصــح واإلرشــاد ف الوقــت نفســه)24(.
التــي يتمتــع هبــا  إنَّ ســعة الصــدر 
مــن  مــدى  تعطيــه  احلاكــم  أو  الــوايل 
بــه  تضيــق  غــره،  حيتملــه  ال  الصــرب 
ــه، فيتعــّن  ــواب عن ــه والن صــدور أعوان
 :)( عليــه أن يبارشهــا بنفســه، إذ قــال
ــْن  ــَك ِم ــدَّ َل ــوِرَك اَل ُب ــْن ُأُم ــوٌر ِم ــمَّ ُأُم »ُث
ــا  ــَم َيْعَي ــَك بِ لِ ــُة ُعمَّ ــا إَِجاَب ــا: ِمنَْه هِتَ ُمَبارَشَ
ــاِت  ــَداُر َحاَج ــا إِْص ــَك، َوِمنَْه ــُه ُكتَّاُب َعنْ
ــَرُج  ــَم حَتْ ــَك بِ ــا َعَلْي ــْوَم ُوُروِدَه ــاِس َي النَّ
بـِـِه ُصــُدوُر َأْعَوانـِـَك. َوَأْمــِض لِــُكلِّ َيــْوٍم 

ــِه«)25(. ــا فِي ــْوٍم َم ــُكلِّ َي ــإِنَّ لِ ــُه، َف َعَمَل
ملــا كانــت البــاد اإلســاميَّة التــي 
فــارس  بــاد  إىل  أطرافهــا  امتــدت 
والــروم ومــا بعدمهــا، تضــم ف مملكتهــا 
خمتلفــة،  وأجناًســا  متعــددة  قوميــات 
ــس  ــق لي ــؤالء اخلل ــؤون ه ــإنَّ إدارة ش ف
ــه  ــن أن نجعل ــذي يمك ــن ال ــر اهل باألم
صــورة كــا لــو أننــا رســمناها ف أوراقنــا 
العقليَّــة  ــذاجة  السَّ مــن  بــل  كتبنــا.  و 
تصــور بســاطة قيــادة هــذه األّمــة؛ إذ 
سوســيولوجيَّة  اختافــات  هنــاك  إنَّ 
والتقاليــد  العــادات  ونفســيَّة، وهنــاك 
واألعــراف واملراســيم وســواها، وكلُّ 
ف  اإلســامّي  الديــن  صهرهــا  تلــك 
بوتقــٍة واحــدة، وأعطــى احلريــة الكافيــة 
لتلــك الشــعوب بــا ال خيالــف املبــدأ 
األمــر  وهــذا  الرشيعــة.  ف  األصــّي 
اإلحاطــة  اإلمــام  مــن  َتَطلَّــب  الــذي 
ــة  ــدة، ومعرف ــعوب اجلدي ــات الش بثقاف
لــذا  عاداهتــم وتقاليدهــم وأعرافهــم، 
ــه:  ــر بقول ــى م ــه ع ــه عامل ــراه يوج ن
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بِــاَلٍد...«)26(  إىَِل  ْهُتــَك  َوجَّ َقــْد  »َأنِّ 
ــن تلــك الشــعوب  ــازج ب ــرى التَّ ــذا ن ل
ومبــادئ اإلســام، التــي متثلــت بإمهــال 
كثــر مــن العــادات والتقاليــد التــي تنــاف 
ــا روح  ــت حمله ــانيَّة، وحل ــادى اإلنس مب
منهــم  وخلقــت  وعظمتــه،  اإلســام 
ــدان  ــت البل ــرة فتح ــة ثائ ــا جهادي روًح

األُخــرى.
ــة  ــف واملحب ــر )( باللط ــك أم لذل
املجتمــع:  أفــراد  مــع  التعامــل  ف 
ِعيَّــِة، َوامْلََحبَّــَة  ــَة لِلرَّ ْحَ »َوَأْشــِعْر َقْلَبــَك الرَّ

ِبِــْم«)27(. ْطــَف  َواللُّ ــْم،  َلُ
ــيايّس  السِّ اخلطــاب  تأملنــا  لــو 
نجــد  ال  بمجملــه   )( لإلمــام 
االجتــاع  ــا  إنَّ عنــده،  هدًفــا  احلــرب 
هــو  الســلمّي  والتعايــش  والتعــاون 
اهلــدف، والدفــاع عــن الديــن ورشعيتــه 
وتأجيــج  احلــرب  إىل  دعــوة  ليســت 
ــا هــي إصــاح واقــع اهليــكل  نارهــا، إنَّ
االجتاعــّي وتطبيــق الرشيعــة ورســم 
ــا،  ــة ف حياهت ــرة البرشيَّ ــورة للمس الص

حكــم  ف  ياســيَّة  السِّ اآلداب  فمــن 
النصــح  اإلمــام )( مــا نجــده مــن 
ــرت: »َواَل  ــك األش ــه مال ــا لوالي والوصاي
َك  َعــُدوُّ إَِلْيــِه  َدَعــاَك  ُصْلحــًا  َتْدَفَعــنَّ 
َدَعــًة  ْلــِح  الصُّ ِف  َفــإِنَّ  ِرًضــا،  فِيــِه  وهلل 
ــًا  ــَك، َوَأْمن وِم ــْن مُهُ ــًة ِم ــوِدَك، َوَراَح نُ ِلُ
ــْن  ــَذِر ِم ــَذَر ُكلَّ احْلَ ــن احْلَ ــاَلِدَك. َوَلكِ لِبِ
ــَم  َك َبْعــَد ُصْلِحــِه، َفــإِنَّ اْلَعُدَوُربَّ َعــُدوِّ
ِــْم  ــْزِم، َواهتَّ ــَل، َفُخــْذ بِاحْلَ َقــاَرَب لَِيَتَغفَّ
فالقبــول   ،)28(» الظَّــنِّ ُحْســَن  َذلِــَك  ِف 
هــي  والســلم  الصلــح  إىل  بالدعــوة 
نابعــة مــن حــبِّ اإلمــام )( للحــق 
والعدالــة، وصاحــب هــذا التوجــه ف 
تاريــخ العــرب، ال ُبــدَّ لــه أن يكــون حمًبــا 
للســلم، كارًهــا للقتــل، إالّ إذا كان ف 
ــة وإنســانيَّة)29(،  ــال رضورة اجتاعيَّ القت
خوًفــا مــن غــدر العــدو، واســتعداده، 
وتشــكياته  قواتــه  تنظيــم  وإعــادة 
ة، والتســلح مــن جديــد ليبــادر  العســكريَّ
بالربــة األوىل التــي ربــا تنهــي األمــر، 
يســتخدم  العــدو  هــذا  يكــون  فقــد 
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ــد  ــر بع ــادر كب ــل غ ــاًء لعم ــه غط صلح
أن يلتــف غفلــة ويســتغل حــال الرتاخــي 
املوجــود بفعــل الســلم، فجــاء اخلطــاب 
بلفظــه  التحذيــر  بأســلوب  ــيايّس  السِّ
احْلَــَذِر(  ُكلَّ  )احْلَــَذَر  املكــرر  الريــح 
ــدو  ــإّن الع ــل )ف ــدر املحتم ــد الغ وتوكي

ربــا قــارب ليغفــل(.
عقــد  الصلــح  هــذا  مــن  وجــب 
اتفاقيَّــة أو معاهــدة مــع اخلصــم، لــذا 
وجــب املــيّض ف وصــل منهاجــه القويــم 
ف احلــرب: »َوإِْن َعَقــْدَت َبْينَــَك َوَبــْنَ 
ــًة،  َك ُعْقــَدًة، َأْو َأْلَبْســَتُه ِمنْــَك ِذمَّ َعــُدوِّ
َتــَك  ِذمَّ َواْرَع  بِاْلَوَفــاِء،  َعْهــَدَك  َفُحــْط 
ُدوَن  ـًة  ُجنَـّ َنْفَســَك  َواْجَعــْل  بِاأْلََماَنــِة، 
ــُه َلْيــَس ِمــْن َفَرائِــِض  َمــا َأْعَطْيــَت، َفإِنَّ
ــاُس َأَشــدُّ َعَلْيــِه اْجتَِمًعــا َمــَع  اهلل َشْ ٌء النَّ
ــْن  ــْم ِم ــتُِّت آَرائِِه ــْم، َوَتَش ِق َأْهَوائِِه ــرُّ َتَف
َتْعظِيــِم اْلَوَفــاِء بِاْلُعُهــوِد. َوَقــْد َلــِزَم َذلـِـَك 
ُكــوَن فِيــَم َبْينَُهــْم ُدوَن امْلُْســلِِمَن،  امْلُرْشِ
ــاَل  ــْدِر. َف ــِب اْلَغ ــْن َعَواِق ــَتْوَبُلوا ِم ــا اْس ملَِ
تِــَك، َواَل خَتِيَســنَّ بَِعْهــِدَك،  َتْغــِدَرنَّ بِِذمَّ

ُئ َعــَى  ــرَتِ ــُه اَل جَيْ َك، َفإِنَّ ــنَّ َعــُدوَّ تَِل َواَل خَتْ
َوَقــْد َجَعــَل اهلل   . اهلل إاِلَّ َجاِهــٌل َشــِقيٌّ
َتــُه َأْمنًــا َأْفَضــاُه َبــْنَ اْلِعَبــاِد  َعْهــَدُه َوِذمَّ
َمنََعتِــِه،  إىَِل  َيْســُكنُوَن  تِــِه، َوَحِريــًم  بَِرْحَ
ــاَل،  ــاَل إِْدَغ ــَواِرِه، َف ــَتِفيُضوَن إىَِل ِج َوَيْس

َواَل ُمَداَلَســَة، َواَل ِخــَداَع فِيــه«)30(.
ــلطة باملجتمــع يمثــل  وف عاقــة السُّ
احلاكــُم ف فكــر اإلمــام )( حارًســا 
ــم  ــاوز احلاك ــًة، أي إّن جت ــلطُة أمان والسُّ
»َوإِنَّ  لألمــِة:  خيانــًة  ُيعــدُّ  احلقــوق 
َعَمَلــَك َلْيــَس َلــَك بُِطْعَمــٍة، َوَلكِنَّــُه ِف 
ملَِــْن  ًعى  ُمْســرَتْ َوَأْنــَت  َأَماَنــٌة،  ُعنُِقــَك 
ــٍة،  ــاَت ِف َرِعيَّ ــَك َأْن َتْفَت ــَس َل ــَك. َلْي َفْوَق
اطِــَر إاِلَّ بَِوثِيَقــٍة...«)31(، ويشــر  َواَل خُتَ
الــوايل  اتصــاف  إىل  النــّص  مضمــون 
بصفــة األمانــة مــن جهــة، ويوجــب عــى 
ــة  ــتعاله اخلون ــدم اس ــم رضورة ع احلاك
وتكليفهــم بأعــال؛ ألنَّ ذلــك خيانــة 
للنبــي حممــد )( صاحــب الدعــوة، 
ــاة، إاّل  ــرسح احلي ــن م ــا ع وإْن كان غائًب

ــالته. ــش  برس ــُه يعي أنَّ
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تطــرق اإلمــام )( إىل لغــِة املواثيــق 
بعرفنــا  والدبلوماســيَّة  ياســيَّة  السِّ
احلــايل ضمــن حالــة احلــرب والســلم 
يقــول:  إذ  هبــا،  املتعلقــة  واالتفاقــات 
ــِن َقــْوٍل َبْعــَد التَّْأكِيِد  َلــنَّ َعــَى حَلْ »َواَل ُتَعوِّ
َأْمــٍر  ِضيــُق  ــَك  َيْدُعَونَّ َواَل  َوالتَّْوثَِقــِة، 
َلِزَمــَك فِيــِه َعْهــُد اهلل إىَِل َطَلــِب اْنِفَســاِخِه 
َك َعــَى ِضيــِق  ، َفــإِنَّ َصــْرَ ــقِّ بَِغــرْيِ احْلَ
َأْمــٍر َتْرُجــو اْنِفَراَجــُه، َوَفْضــَل َعاِقَبتِــِه، 
ــاُف َتبَِعَتــُه، َوَأْن حُتِيــَط  َخــرْيٌ ِمــْن َغــْدٍر خَتَ
بِــَك ِمــَن اهلل فِيــِه طِْلَبــٌة، اَل َتْســَتْقبُِل فِيَهــا 

آِخَرَتــَك«)32(. َواَل  ُدْنَيــاَك 
)التَّعاهــد  فقــه  يبــنَّ  والنــصُّ 
والتَّعاقــد(، فــإذا تعلــل املتعاقــد لــك 
ــب  ــكام، وطل ــى ال ــرأ ع ــد تط ــٍة ق بعل
املعاهــدة،  أكدتــه  مــا  يوافــق  ال  شــيًئا 
تّعــول  فــا  املواثيــق،  وأخــذت عليــه 
ف  ثقــًا  رأيــت  لــو  وكذلــك  عليــه، 
التــزام العهــد فــا تركــن إىل حلــن القــول 
ــه، فأخــذ بــرح الوجــوه  لتتخلــص من

وعليــك)33(. لــك 

اإلســام  مفاهيــم  هــي  هــذه 
والوفــاء  والعهــد  فاألمانــة  العظيمــة، 
 )(ــام ــم أكدهــا اإلم والصــدق مفاهي
طريًقــا لبنــاء املجتمــع الصالــح. فقــد 
أشــار النــصُّ إىل حقيقة ف غايــة األمهية، 
الكلــات(؛  بمعــاين  )التاعــب  هــي: 
الكلــات( مهنــة  هــو  )القانــون  ألنَّ 
ــة ومقاضــاة  )34(، فحــلُّ النزاعــات املدنيَّ

احلــاالت اجلنائيَّــة والدفــاع عنهــا تتــم 
ليــس ف  اللغــة،  عــرب وســيلة  برمتهــا 
ــة  ــون مهن ــون القان ــذه بك ــيده وتنفي جتس
القانــون  حيفــظ  بــل  فقــط،  الكلــات 
بالتَّنظيــم  ظاهــرة  بكيفيــة  كذلــك 
اللســايّن لألنــواع املختلفــة، مــن قبيــل ما 
اللغــات التــي يمكــن أن تكــون متكلمــة 
أو مكتوبــة؟ وبوصــف أي املابســات؟ 
ومــا أنشــطة الــكام املحظــورة قانونًيــا؟ 
التاعــب  مــن  اإلمــام  حــذر  لذلــك 
ــْد  ــال)(: »َواَل َتْعِق بالكلــات حــن ق
َلــنَّ َعــَى  ُز فِيــِه اْلِعَلــَل، َواَل ُتَعوِّ ــوِّ َعْقــدًا جُتَ
ــِة« فقــد  ــِد َوالتَّْوثَِق ــْوٍل َبْعــَد التَّْأكِي ــِن َق حَلْ
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هنــى )( عــن اســتخدام حلــن القــول 
ــق  ــزام باملواثي ــن االلت ــرب م ــاًذا لله م
ــة  عــى وفــق منهــج إهلــّي، لــو أنَّ البرشيَّ
ــت  ســارت عــى هــداه ومنهجــه، لتجنب
الســقوط والدمــار واخلــراب العــام ف 
احلضــارة، ومــن ثــم خســارة اإلنســان ملا 
ــه مــن جهــد ف ســبيل الرقــي  ــاه وبذل بن
واملدنيَّــة بفعــل نقــض عهــد أو هتــور 
أو غــزو ف  أثيــم،  اعتــداء  أو  ســلطان 
ليلــة ظلــاء وغــر ذلــك )35(، فالكلمــة ال 
توضــع كيفــا اتفــق، لــذا جيــب أن حتــرتم 
الناطقــن  وأحاســيس  اللغــة  عبقريــة 
ــة  ــتلزم معرف ــات تس ــا؛ ألنَّ املصطلح هب
وحــر  والنحــت  االشــتقاق  لنظــم 
مــن  تســتلزم  كــا  وســواها  اجلــذور، 
ــاظ،  ــتعال األلف ــنوا اس ــن أن حيس املقنن
ــا  ــي انتحلوه ــا الت ــدة منه ــيا املول والس
بفعــل الوظيفــة واالســتعال؛ ألنَّ قليــًا 
مــن اللغــات تتــوىل نقــل احلادثــة أو ســن 
كثــًرا  أنَّ  حــن  ف  بمفرداهتــا،  قانــون 
اقــرتاض  عــى  تقتــر  اللغــات  مــن 

هــذه املفــردات أو توليدهــا، وهــذا هــو 
ــب  ــرة )التاع ــس ف ظاه ــبب الرئي الس

بمعــاين الكلــات(.
واليــوم نــرى الــدول تكتــب املواثيــق 
بلغــاٍت خمتلفــة، وتســعى إىل اســتعال 
ياســين اللغويــن ف تثبيــت  أذكــى السِّ
مثــًا  فتكتــب  وتدقيقهــا،  النصــوص 
وبلغــة  البلديــن  بلســان  املعاهــدة 
واضحــة، ثــم يضيفــون لغــة ثالثــة عامليــة 
يتفقــون عليهــا، ُتعــدُّ مرجًعــا أساســًيا 
مــواد  ف  التفســرات  تبايــن  حــال  ف 
املاحــق  ف  ذلــك  ويكتــب  االتفــاق، 
القانونيــة للمعاهــدة، ومــع ذلــك تظهــر 
حــاالت التحايل وااللتفــاف والتاعب 
بمعــاين الكلــات، واســتخدام التوريــة، 
معــاِن،  عــدة  الكلمــة  بحيــث حتتمــل 
لغــرض التهــرب مــن االلتزامــات التــي 
ــت  ــدم حاول ــذ الق ــا، ومن ــت عليه وقع
واإلفصــاح  القوانــن  وضــع  الــدول 
احلســن،  اللغــوّي  باالســتعال  عنهــا 
الّسياســيِّة  ــلطة  السُّ انتــرت  كــا 
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تلــك،  أو  اللغــة  هلــذه  األزمنــة  عــرب 
وقوانينهــا  الدولــة  تســير  واختــارت 

بعينهــا)36(. بلغــة 
بحــدِّ  هدًفــا  ليســت  فاحلــرب  إًذا؛ 
ــا هــي وســيلة للدفــاع عــن  ذاهتــا، إنَّ
الديــن اإلســامّي واحلفاظ عــى اجلاعة 
املســلمة مــن التــرشذم والتفــرق، لذلــك 
يقــول )( ف متــادي طلحــة والزبــر 
َتَاَلــؤوا  َقــْد  َهــُؤاَلِء  »إِنَّ  غيهــا:  ف 
َعــَى َســْخَطِة إَِمــاَريِت، َوَســَأْصِرُ َمــا َلْ 
ــوا  َُّم ــْم إِْن َت ُ ــْم، َفإهِنَّ اَعتُِك ــَى َجَ ــْف َع َأَخ
نَِظــاُم  اْنَقَطــَع  ْأِي  الــرَّ َهــَذا  َفَياَلــِة  َعــَى 

امْلُْســلِِمَن«)37(.
احلــرب  يديــر  احلــق  إمــام  فهــذا 
ــُه مضطــر  والســلم مًعــا، احلــرب؛ ألنَّ
إليهــا بعــد أن أتــم احلجــة، فهــي للدفــاع 
عــن الديــن، والســلم الذي متثــل بالصرب 
ــلمن  ــدة املس ــوا وح ــا مل يفرق ــم م عليه

بغيهــم.
ال  بــأن  مالــًكا  يــويص  نــراه  ثــم 
يتخــذ البخيــل مستشــاًرا لــه، بــل يتخــذ 

وأبنــاء  احلميــدة  األخــاق  ذوي  مــن 
العقــل  وأهــل  الصاحلــة  البيوتــات 
والــرأي: »... َواَل ُتْدِخَلــنَّ ِف َمُشــوَرتَِك 
َبِخيــاًل َيْعــِدُل بـِـَك َعــِن اْلَفْضــِل، َوَيِعــُدَك 
اْلَفْقــَر، َواَل َجَباًنــا ُيْضِعُفــَك َعــِن اأْلُُموِر، 
ــْوِر،  َه بِاْلَ َ ــَك الــرشَّ ــُن َل َواَل َحِريًصــا ُيَزيِّ
ــْرَص َغَرائِــُز  ْبــَن َواحْلِ َفــإِنَّ اْلُبْخــَل َواْلُ
ــاهلل«)38(. ــنِّ بِ ــوُء الظَّ ــا ُس َمُعَه ــتَّى، جَيْ َش
وكذلــك يــويص أن ال يتخــذ الــوزراء 
قــد  ــم  ألهنَّ للــرشار؛  عملــوا  الذيــن 
 :)( تلوثــوا باإلثــم والظلــم، يقــول
اِر  لِــأْلَرْشَ َكاَن  َمــْن  ُوَزَرائِــَك  رَشَّ  »إِنَّ 
َكُهــْم ِف اْلَثــاِم،  َقْبَلــَك َوِزيــًرا، َوَمــْن رَشِ
ــَواُن  ــْم َأْع ُ ــًة، َفإهِنَّ ــَك بَِطاَن ــنَّ َل ــاَل َيُكوَن َف
اأْلََثَمــِة، َوإِْخــَواُن الظََّلَمــِة«)39(، هــذا مــا 
ــى  ــدان، وع ــب البل ــائًدا ف أغل ــراه س ن
خمتلــف العصــور، فاإلمــام حيــذر احلكام 
ــة  ــة والبطان ــؤالء اخلاص ــن ه ــوالة م وال
الذيــن يلتفــون حولــه، وخيوضــون ف 
األمــور خوًضــا مــن غــر مرشوعيــة هلم، 
ــه  ــؤالء بقول ــرى رش ه ــرة ُأخ ــد م ويؤك
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ــًة َوبَِطاَنــًة  )(: »ُثــمَّ إِنَّ لِْلــَواِل َخاصَّ
ــاٍف  ــُة إِْنَص ــاُوٌل َوِقلَّ ــتِْئَثاٌر َوَتَط ــُم اْس فِيِه
ــِع  ــَك بَِقْط َة ُأوَلئِ ــادَّ ــْم َم ــٍة َفاْحِس ِف ُمَعاَمَل
ُتْقطَِعــنَّ  َواَل  اأْلَْحــَواِل  تِْلــَك  َأْســَباِب 
ــًة  ــَك َقطِيَع تِ ــَيتَِك َوَحامَّ ــْن َحاِش ــٍد ِم أِلََح
ُعْقــَدٍة  اْعتَِقــاِد  ِف  ِمنْــَك  َيْطَمَعــنَّ  َواَل 
ٍب  ــاِس ِف رِشْ ــَن النَّ ــا ِم ــْن َيلِيَه ــُرُّ بَِم َت
ــَى  ــُه َع ــوَن َمؤوَنَت ِمُل ٍك َيْ ــٍل ُمْشــرَتَ َأْو َعَم
ــَك  ــْم ُدوَن ــَك َلُ ــُأ َذلِ ــْم َفَيُكــوَن َمْهنَ ِه َغرْيِ
ــَرِة«)40(. ــا َواْلِخ ْنَي ــَك ِف الدُّ ــُه َعَلْي َوَعْيُب
اإلمــام  يقصدهــا  التــي  والبطانــة 
)( هــي احلاشــية التــي ال تشــبع حتــى 
تــأكل راعيهــا وبــاده بأســاليبها امللتويــة 
واملحرفــة للحقائــق وللكلــم، التــي ال 
ــًدا أن تصــل حقيقــة واحــدة  يســعدها أب
إىل الــوايل، ومتنــع اتصــال النــاس بــه، 
حولــه  برشًيــا  ســياًجا  تشــكل  فهــي 
املفتعلــة،  بالضوضــاء  آذانــه  وتُصــم 
املعكــوس،  والتصويــر  والكــذب 
والتهويــل أحياًنــا، والتســكن أحياًنــا 
مصاحلهــم  تقتضيــه  وبــا  ُأخــرى، 

اخلاصــة، وإذا أمــر الــوايل يتباطــؤون ف 
ســرهم ثــم يعكفــون بعــد أن يبعــد نظــر 

عنهــم)41(. الــوايل 
لذلــك هنــى اإلمــام )( والتــه مــن 
خيالطــوا  بــأن  وأمرهــم  االحتجــاب، 
عــن  ويســألوا  جمالســهم  ف  النــاس 
البطانــة  ملنــع  وســاطة،  دون  أحواهلــم 
زال  مــا  فهــو  احلقائــق،  تزييــف  مــن 
ــْن  ــَك َع ــنَّ اْحتَِجاَب َل ــاَل ُتَطوِّ ــويص: »َف ي

.)42 َرِعيَّتِــك«)
الُســيايّس  اخلطــاب  هــذا  يعــزز 
ــفة  ــو مكاش ــًا وه ــيًّا مه ــا سياس مضموًن
َأْنــَت  ــَم  »َوإِنَّ  :)( يقــول  إذ  األّمــة، 
ــا اْمــُرٌؤ َســَخْت َنْفُســَك  : إِمَّ َأَحــُد َرُجَلــْنِ
ــقِّ َفِفيــَم اْحتَِجاُبــَك ِمــْن  بِاْلَبــْذِل ِف احْلَ
َكِريــٍم  فِْعــٍل  َأْو  ُتْعطِيــِه،  َحــقٍّ  َواِجــِب 
َع َكــفَّ  ــَم َأْسَ ــِع َف ــًى بِامْلَنْ ُتْســِديِه، َأْو ُمْبَت
النَّــاِس َعــْن َمْســَأَلتَِك، إَِذا َأيُِســوا ِمــْن 
ــاِس  ــاِت النَّ ــَر َحاَج ــَع َأنَّ َأْكَث ــَك، َم َبْذلِ
ـا اَل َمؤوَنــَة فِيــِه َعَلْيــَك، ِمــْن  َـّ إَِلْيــَك ِم
ِف  إِْنَصــاٍف  َطَلــِب  َأْو  َمْظلَِمــٍة،  َشــَكاِة 
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ُمَعاَمَلــٍة«)43(.
الظامــة  وردَّ  النــاس  إنصــاف  إنَّ 
الرعيَّــة،  أذهــان  ف  عدالتــك  ترســم 
ــًرا،  ــوى أث ــا، وأق ــدى نفًع ــك أج وإنَّ ذل
ــد اهلل،  ــاًء عن ــزل عط ــا، وأج ــر ثواًب وأكث
ــا َفَأْصِحــْر  ــَك َحْيًف ــُة بِ ِعيَّ ــِت الرَّ »َوإِْن َظنَّ
ــْم بُِعــْذِرَك، َواْعــِدْل َعنْــَك ُظنُوهَنُــْم  َلُ
ــَك  بِإِْصَحــاِرَك، َفــإِنَّ ِف َذلِــَك ِرَياَضــًة ِمنْ
َوإِْعــَذاًرا  بَِرِعيَّتِــَك،  َوِرْفًقــا  لِنَْفِســَك، 
ــَى  ــْم َع ــْن َتْقِويِمِه ــَك ِم ــِه َحاَجَت ــُغ بِ َتْبُل

.)44(» ــقِّ احْلَ
حمتكــًرا  يكــون  أالّ  احلاكــم  وعــى 
عــن  يعــرب  أْن  عليــه  إّنــا  للســلطة، 
حاجتــه إىل االستشــارة، وذلــك قولــه 
ـاُس، إِنَّ ِل َعَلْيُكــْم  ــا النَـّ َ )(: »... َأيُّ
ُكــْم  ــا َحقُّ ، َفَأمَّ ــا، َوَلُكــْم َعــَيَّ َحــقٌّ َحقًّ
َعــَيَّ َفالنَِّصيَحــُة َلُكــْم، َوَتْوفِــرُي َفْيئُِكــْم 
َهُلــوا،  جَتْ َكْيــاَل  َوَتْعلِيُمُكــْم  َعَلْيُكــْم، 
ــي  َحقِّ ــا  َوَأمَّ َتْعَلُمــوا.  َكْيــَم  َوَتْأِديُبُكــْم 
َوالنَِّصيَحــُة  بِاْلَبْيَعــِة،  َفاْلَوَفــاُء  َعَلْيُكــْم 
ِحــَن  َجاَبــُة  َواإْلِ َوامْلَِغيــِب،  امْلَْشــَهِد  ِف 

ــْم«)45(. ــَن آُمُرُك ــُة ِح ــْم، َوالطَّاَع َأْدُعوُك
ف  ياســيَّة  السِّ اإلصاحــات  ومــن 
العطــاء   )( تســويته  احلكــم  نظــم 
ــه  ــن عاتب ــول مل ــراه يق ــاس، إذ ن ــن الن ب
َأْطُلــَب  َأْن  »َأَتْأُمــُرونِّ  ذلــك:  عــى 
َعَلْيــِه،  ُولِّيــُت  فِيَمــْن  ــْوِر  بِاْلَ النَّــرْصَ 
َســِمرٌي،  َســَمَر  َمــا  بِــِه  َأُطــوُر  اَل  َواهلل 
ــَمِء َنْجــًم، َلــْو َكاَن  َوَمــا َأمَّ َنْجــٌم ِف السَّ
ــَم  ــَف َوإِنَّ ــْم، َفَكْي ْيُت َبْينَُه ــوَّ ــاُل ِل َلَس امْلَ
امْلَــاُل َمــاُل اهلل. َأاَل َوإِنَّ إِْعَطــاَء امْلَــاِل ِف 
ــُع  ــو َيْرَف اٌف، َوُه ــٌر َوإِْسَ ــِه َتْبِذي ــرْيِ َحقِّ َغ
ــَرِة،  ــُه ِف اْلِخ ــا، َوَيَضُع ْنَي ــُه ِف الدُّ َصاِحَب
اهلل،  ِعنْــَد  َوُيِينُــُه  النَّــاِس،  ِف  َوُيْكِرُمــُه 
ــِه، َواَل  ــرْيِ َحقِّ ــُه ِف َغ ــُرٌؤ َماَل ــِع اْم َوَلْ َيَض
ِعنْــَد َغــرْيِ َأْهلـِـِه، إاِلَّ َحَرَمــُه اهلل ُشــْكَرُهْم، 
بِــِه  َزلَّــْت  َفــإِْن  ُهــْم،  ُودُّ ِه  لَِغــرْيِ َوَكاَن 
َمُعوَنتِِهــْم،  إىَِل  َفاْحَتــاَج  َيْوًمــا  النَّْعــُل 
ــِدي«)46(، إذ كان  ــٍل، َوَأأْلَُم َخ ــرَشُّ َخلِي َف
املهاجريــن  بــن  العطــاء  ف  التوزيــع 
ــة مــن  واألنصــار بحســب درجــة القراب
احلاكــم واألســبقيَّة ف اإلســام، وهــو 
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خــاف مــا ســنَُّه الرســول )(، لــذا 
بــدأ بالتَّســاؤل اإلنــكارّي، ألنَّ ذلــك 
خيالــف منهــج العدالــة الــذي ســار عليــه 
الرســول )(، فجــاء جــواب التســاؤل 
املنفــي مؤكــًدا بالقســم، ثــم يــأيت النــصُّ 
صعيــد  عــى  متحققــة  غــر  بفرضيَّــة 
التــي  الكــربى  البنيــة  أّن  إالّ  الواقــع، 
التتابــع اجلمــّي، وف  تنتــج عــن هــذا 
املفهــوم العــام عــن ســلوك الشــخص 
الفرضيَّــة  تلــك  تصبــح  ربــا  القائــل، 
املعطيــات  بنــاًء عــى  التَّحقــق،  مُمكنــة 
البنيــة  ألنَّ  وقائلــه،  للنــصِّ  ــة  الفكريَّ
املــال  موضــوع  هــي  للنــصِّ  الكليــة 
ــا،  ــا أو مجاعًي ــه فردًي ــرف ب ــة الت وكيفي
رشيطــة مراعــاة اجلانــب الدينــّي فضــًا 

عــن اجلانــب الدنيــوّي.
ــيايّس  وممـّـا تقــدم تبــّن أنَّ النظــام السِّ
ف فكــر اإلمــام )( مبنــّي أساًســا عــى 
ياســة بالديــن، وتذكــر  مبــدأ ربــط السِّ
 )( اإلمــام  عــن  التاريــخ  مصــادر 
ومنهــا  املفهــوم،  هــذا  جتســد  كلــات 

»امللــك سياســة، حســن   :)( قولــه 
الزعــمء  آفــة  الرعيــة،  قــوام  السياســة 
السياســة  رأس  السياســة،  ضعــف 
اســتعمل الرفــق... وســواها«)47(، وعــى 
هــذا فمــن الطبيعــّي أن نفهــم مــن قــول 
اإلمــام )(: »مــن ســاس نفســه أدرك 
تبــدأ مــن  ياســة  السِّ إنَّ  السياســة«)48(، 
إنَّ  إذ  املجتمــع؛  إىل  وتنطلــق  الــذات 
 )( ــام ــد اإلم ــة عن ــن اخلاف ــة م الغاي
ــة احلــق، وإقامــة  ــن دول ــا شــك تكوي ب
العدالــة  حكــم اهلل ف األرض، ونــرش 
 )( اإلمــام  بنــى  وقــد  والفضيلــة، 
ثاثــة  وفــق  عــى  ــيايّس  السِّ النظــام 
حمــاور رئيســة، هــي: اللــن ف حــزٍم، 
واإلفضــال  عــدٍل،  ف  واالســتقصاء 
ف قصــٍد)49(. ثــم تبنــى أفضــل نــاذج 

ــيايّس)50(. السِّ العــدل  احلكــم وهــو 
مفهــوم  أنَّ  إىل  اإلشــارة  وجتــدر 
ــدأ:  ــه مب ــس في ــام لي ــة ف اإلس السياس
ــا خــاف  )الغايــة تســوغ الوســيلة(، وإنَّ
ذلــك، وهــو مبــدأ: )ال ُيطــاُع اهللُ مــن 
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ــدأ اإلمــام  حيــث ُيعــى()51(، وهــذا مب
إذ  ــيايّس،  السِّ احلكــم  ف   )( عــي 
تغــّر  مــع  تتغــر  ال  ثابتــة  املبــادئ  إنَّ 

املصالــح.
ونجــد اجلاحــظ قــد أســهب ف قــول 
ُمَعاِوَيــُة  َمــا  »َواهلل   :)( اإلمــام عــي
بَِأْدَهــى ِمنِّــي، َوَلكِنَُّه َيْغــِدُر َوَيْفُجــُر«)52(، 
مفيــًدا أنَّ اإلمــام )( ال يســتعمل ف 
ــنَّة،  حربــه إاّل مــا وافــق الكتــاب والسُّ
خــاف  يســتعمل  كان  معاويــة  وأنَّ 
ذلــك مــن مكائــد وحمرمات، ف حــن أنَّ 
اإلمــام عليــًا )( يقــول: »اَل ُتَقاتُِلوُهــْم 
ــَى  ــِد اهلل َع ــْم بَِحْم ُك ــْم َفإِنَّ ــى َيْبَدُءوُك َحتَّ
ــى َيْبَدُءوُكــْم  اُهــْم َحتَّ ــٍة َوَتْرُكُكــْم إِيَّ ُحجَّ
ــِت  ــإَِذا َكاَن ــْم َف ــٌة ُأْخــَرى َلُكــْم َعَلْيِه ُحجَّ
ــرًا َواَل  ــوا ُمْدبِ ــاَل َتْقُتُل ــإِْذِن اهلل َف ــُة بِ ِزيَم اْلَ
ِهــُزوا َعــَى َجِريــٍح  ُتِصيُبــوا ُمْعــِورًا َواَل جُتْ
 )( ويــرى اجلاحــظ أنَّ علًيــا ،)53(»...
ــول،  ــع الق ــن مجي ــورع ع ــًا بال كان ملج
وال يــرىض إاّل مــا يرضــاه اهلل)54(. وهبــذا 
فقــد وازن اجلاحــظ بــن نوعــن مــن 

احلكــم، مهــا:
)1( احلكم النَّفعّي )األموّي(.

العــادل  اإلســامّي  احلكــم   )2(
لعلــوّي(. )ا

ــُه  بأنَّ  )( علًيــا  نعتــوا  فالذيــن 
شــجاع، ولكنــه ال علــم لــه باحلــرب 
ــٍر، فقــد  ياســة، وقعــوا ف وهــٍم كب والسِّ
ــذ الصغــر ومارســها  مــارس احلــرب من
مــع بلوغــه الســتن)55(، وهلــذا يقــول: 
ِمــْن  َلُكنْــُت  اْلَغــْدِر  َكَراِهَيــُة  اَل  »َوَلــْو 
ــْن ُكلُّ ُغــَدَرٍة ُفَجــَرٌة  ــاِس، َوَلكِ َأْدَهــى النَّ
إىل  ذلــك  ويقــود  ويضيــف:   )56(»...

النــار.
ــيايّس  السِّ احلكــم  يمتــاز  وهبــذا 
ــُه  ــر، وأنَّ ــدم التغ ــات وع ــوّي بالثب العل
والرمحــة،  العــدل  أســاس  عــى  ُبنِــَي 
والســاحة، ونــرش األمــن، والشــّدة مــع 
الظاملــن، بعيــًدا مــن املكــر واملداهــاة 
واملخاتلــة واخلــداع، وهــي قواعــد عامــة 
وأساســيَّة ف اإلســام، جعلت حكومته 
هــي  ــا  وإنَّ ــة،  قيريَّ وال  ــة  كرسويَّ ال 
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إســاميَّة، ونظــام احلكــم فيهــا مبنــي 
عــى الشــورى ال عــى االســتبداد، وهــي 
ــتورّي  ــام الدس ــا ف النظ ة ال ك ــتوريَّ دس
احلــايّل )برملــايّن، أو جملــس ترشيعــّي( 
ــا تقيــد القائمــن عليهــا بــرشوط  بــل إهنَّ
ــنَّة وقواعدمهــا)57(. ولعــل  ــرآن والسُّ الق
بــنَّ  لألشــرت  كتابــه  ف   )( اإلمــام 
ا اخلطــوط الرئيســة للحكومــة؛  دســتوريًّ
ــُه وآّلُه بــاًدا ذات ســات خاصــة،  ألنَّ
وجهــاد  خراجهــا  بجبايــة  أمــره  وقــد 
وعــارة  أهلهــا  واســتصاح  عدوهــا 
أجــرى  قــد   )( وكأنــه  بادهــا)58(. 
ملفهــوم  مســتفيضة  واقعيَّــة  دراســة 
عــدة  وطئتهــا  أرٍض  عــى  احلكومــة 
تلــك  متثــل  متعاقبــة،  حكومــات 
ــول  ــة األص ــة للحكوم ــوط الرئيس اخلط
ــًدا  ــن أح ــي ال يمك ــم، الت ــة للحك العام
ف  احلكومــة  ألنَّ  فيهــا؛  يــرشع  أن 
ــة أو  ــت ملكيَّ ــج ليس ــام وف النه اإلس
مســتباحة، وكذلــك ليســت ديمقراطيَّــة، 
ــن  ــه املنتخب ــعب بممثلي ــى أنَّ الش بمعن

ــا إرادة الشــعب ف  ُيــرشع القوانــن، وإنَّ
اإلســام مقيــدة بحكــم اهلل ورســوله، 
الســلطان)59(.  صاحبــة  والرشيعــة 
ــعب ف  ــاب دور الش ــي غي ــذا ال يعن وه
تعيــن الــوايل أو احلاكــم )البيعــة(، فقــد 
ــَم  ــه: »َوإِنَّ ــك بقول ــام )( ذل أكــد اإلم
ــإِِن  ــاِر، َف ــَن َواأْلَْنَص ــوَرى لِْلُمَهاِجِري الشُّ
ْوُه إَِماًمــا َكاَن  اْجَتَمُعــوا َعــَى َرُجــٍل َوَســمَّ

َذلِــَك هلل ِرًضــا«)60(.
املبحث الثان

البنية القضائية انتظاٌم وإجراٌء.
ــاك  ــن هن ــام مل تك ــر اإلس ــا ظه حين
ــّي، ومل  ــام قضائ ــة أو نظ ــة قضائيَّ مؤسس
تكــن هنــاك ترشيعــات قضائيَّــة واضحــة 
املعــامل متفــق عليهــا عنــد العــرب كافــة، 
ولكــن الســائد كان ترشيعــات وأحكاًمــا 
ــذي  ــّي، ال ــام القب ــة بالنظ ــة خاص قضائيَّ
تــدار بموجبهــا اخلصومــات والنزاعــات 
بــن األفــراد، وتســتدر حقوقهــم وحتــدد 
هــؤالء  أنَّ  نجــد  وربــا  واجباهتــم، 
بقانــون  حيكمــون  يكونــوا  مل  احلــكام 
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ــا  إنَّ معروفــة،  قواعــد  وال  ن،  مــدوَّ
يرجعــون إىل أعرافهــم وتقاليدهــم التــي 
للقانــون  يكــن  ومل  جتارهبــم،  نتهــا  كوَّ
األعــراف  عــى  املؤســس  اجلاهــّي 
املتخاصمــون  وال  جــزاء،  والتقاليــد 
واخلضــوع  إليــه  بالتحاكــم  ملزمــن 
حلكمــه، فــإْن حتاكمــوا إليــه َفبِهــا وإاّل 
إْن  أطاعــه  احلكــم  صــدر  ولــو  فــا، 
ــن  ــر م ــا شء أكث ــه ف ــاء، وإْن مل يطع ش

أْن حيــلَّ عليــه غضــب القبيلــة)61(.
ــا جــاء اإلســام تعــرض لتلــك  حين
الترشيعــات القبلّيــة، فأقــرَّ بعًضــا وأنكــر 
ل اإلســام عــى ســبيل  بعًضــا، إذ عــدَّ
املثــال عــدًدا مــن ترشيعــات اجلاهليَّــة 
والطــاق،  الــزواج  مثــل:  البســيطة 
واملهــر واخللــع واإليــاء، وُألغــي نظــام 
التبنــي املعــروف، وُألغــي الربــا واملامــة 
التغــرات  مــن  وســواها  واملنابــذة.. 
ــات  ــد أو مرجعي ــا ف قواع ــي أحدثه الت
احلكــم القضائــّي)62( تبًعــا ملــا جــاء ف 
ــة  القــرآن الكريــم مــن ترشيعــات قضائيَّ

ــة  ــنَّة النَّبويَّ وحقوقيَّــة وملــا جــاء ف السُّ
مــن أوامــر الرســول )( وتقريراتــه 
ــا  ــي وضعه ــة الت ــننه احلياتيَّ ــه وُس وأقوال

للمجتمــع اإلســامّي.
أصــول  أنَّ  أمــن  أمحــد  ويــرى 
جــاءت  مدنيَّــة،  ترشيعــات  األحــكام 
ف  اإلســاميَّة  الدولــة  بنــاء  بعــد 
كان  العقيــدة  أصــول  وأنَّ  املدينــة، 
ــابقة  ــي س ــة، وه ــات املكيَّ ــن الترشيع م

األحــكام)63(. ألصــول 
ــايض،  ــا للق ــام رشوًط ــع اإلس وض

هــي)64(:
)1( أْن يكــون رجــًا، وهــذا الــرشط 

جيمــع:)أ( البلــوغ )ب( الذكــورة.
)2( أْن يكــون ســليم العقــل، ذكًيــا 
يتوصــل بذكائــه إىل إيضــاح مــا أشــكل.
واليــة  ألنَّ  حــًرا؛  يكــون  أْن   )3(
العبــد ال تصــح، وملــن فيــه بقيــة رق، 

ُأعتــق. إذا  يقــيض  أن  وجيــوز 
الســمع  ســليم  يكــون  أْن   )4(
ــوق. ــات احلق ــا إثب ــح هب ــر، ليص والب
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جيــوز  فــا  مســلًا،  يكــون  أْن   )5(
ــلمن،  ــن املس ــيض ب ــلم أن يق ــر املس لغ

وإّنــا يقــيض بــن أهلــه ودينــه.
)6( أْن يكــون عــاداًل، صادًقــا، أمينًا، 

عفيًفــا عــن املحــارم، مأموًنــا ف الرضا.
باألحــكام  عامًلــا  يكــون  أْن    )7(

وفروعهــا. أصوهلــا  الرشعيَّــة، 
بنفســه  يقــيض   )( النبــي  وكان 
بــن املســلمن، وكان حيكــم بــا أنزلــه 
اهلل عليــه مــن الوحــي)65(، وكان عــي 
ــا مــن رســول  ــة قرًب ــر الصحاب )( أكث
للرؤيــة  اســتيعاًبا  وأكثرهــم   )( اهلل 
القرآنيــة ولرؤيــة الرســول )( ملســائل 
القضــاة ومــن ذلــك كان األبــرز ف هــذا 
ــُه أحــاط بالــرؤى الســالفة،  املجــال، ألنَّ
فضــًا عــن امتاكــه ملكــة عقليَّــة عاليَّــة 
ــا  ــة كل ــة- متوازن ــكام عقلي ــد بأح جيته
ــدة وال ســابق هلــا. ــة جدي ــت القضي كان
والصحابــة   )( النبــي  وأشــار 
 )(اإلمــام عــي براعــة  إىل  األوائــل 
وإصــدار  القضــاء،  تــويل  ف  ودقتــه 

أحــكام هــي غايــٌة ف الدقــة وف احتــواء 
مســائل معقــدة وجديــدة، وال ســابق هلــا 

القضائــّي)66(. املجــال  ف 
واتفــق الــرواة واملؤرخــون والفقهــاء 
متكــن  إىل   )( النبــي  إشــارة  عــى 
ودرايتــه  القضــاء  مــن   )( اإلمــام 
ــاٍظ  ــارات بألف ــذِه اإلش ــاءت ه ــه، وج ب
وتعبــراٍت خمتلفــٍة، منهــا: )أقــى أمتــي 
عــي، وأقضاكــم عــي، وأقضاهــم عــي(
)67(، لــذا نبــع التنظيــم القضائــّي ف فكــِر 

الشــخصيَّة  جتربتــه  مــن   )( اإلمــام 
ف ممارســة القضــاء، تلــك املارســة التــي 
ــع  ــه أرف ــد تولي ــى بع ــا حت ــَل عنه مل يتخ
ــة(،  ــذاك )اخلاف ــيَّة آن ــب السياس املناص
حرًصــا منــه عــى رعايــة حقــوق النــاس 

ــع. ــدل ف املجتم ــة الع وإقام
األول  املستشــار   )( اإلمــام  كان 
كافــة،  واملســائل  للقضايــا  والرئيــس 
)( التــي طــرأت بعــد وفــاة الرســول

.)68(

والســات  اخلصائــص  تتجــى 
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ف   )( اإلمــام  فكــر  ف  القضائيَّــة 
كتــاٍب لواليــه عــى مــر، إذ ذكــر مــا 
جيــب توافــره مــن رشوط وســات ف من 
يتــوىل القضــاء بــن النــاس، فضــًا عــن 
بيــان العاقــة وحتديدهــا بــن القضــاة 
وســائر  )الــوايل  اإلســاميَّة  بالدولــة 
األركان األُخــرى(، فنــراه يعهــد لواليــه 
عــى مــر بمجموعــة مــن املقاييــس 
الواجــب إتباعهــا ف اختيــار )القــايض(، 
ــو اآليت: ــى النح ــا ع ــن توضيحه ويمك
)1( يــوىل القضــاء مــن جييــد التعامــل 
مــع املواقــف القضائيَّة احلرجــة والدقيقة 

َّــْن اَل َتِضيــُق بِِه اأْلُُمــوُر«)69(. »ِم
ُكــُه  ُتَحِّ »اَل  القضــاء مــن  )2(يــوىل 
أي  مماحــًكا  جتعلــه  أي  ُصــوُم«)70(  اخْلُ

جلوًجــا)71(. جتعلــه 
ــاَدى  ــن »اَل َيَتَم ــاء م ــوىل القض )3( ي
ــِة«)72(، أي أن يرتاجــع ف حــال  لَّ ــي الزَّ فِ
استشــعار وجــود خلــل معــنَّ ف حكــم 
عــن  فضــًا  ســيصدره،  أو  أصــدره 
طريقــة اســتجواب املتخاصمــن التــي 

ــل.  ــأ أو الزل ــض اخلط ــا بع ــع فيه ــد يق ق
ُأخــرى:»اَل  بعبــارة  ذلــك  ويؤكــد 
إَِذا  اْلَحــقِّ  إَِلــى  اْلَفــيْ ِء  ِمــَن  َيْحَصــُر 
َعَرَفــُه«)73( والفــيء هنــا: الرجــوع إىل 
احلــق، وتفســر العبــارة أي ال يعيــا ف 

املنطــق.
ُف  )4( يــوىل القضــاء مــن »اَل ُتــرْشِ
ــٍع«)74(، واإلرشاف عــى  ــَى َطَم َنْفُســُه َع
شٍء االطــاع عليــه مــن فــوق ، فالطمع 
ــه  ــر إلي ــْن نظ ــور، َم ــافات األم ــن س م
حلقتــه  النزاهــة  منزلــة  أعــى  ف  وهــو 
وصمــة النقيصــة، فــا ظنُّــك بمــن هبــط 
إليــه وتناولــه)75(، تشــر هــذه العبــارة إىل 

ــاء. ــوة ف القض ــرة الرش ظاه
)5( ويتــوىل القضــاء مــن »اَل َيْكَتِفــي 
بَِأْدَنــى َفْهــٍم ُدوَن َأْقَصــاُه«)76( هذه الســمة 
ــة الدعــوة إىل التعمــق والتأمــل ف  بمنزل
املطروحــة، والدقــة والعنايــة  القضيــة 
، وهــي إشــارة  ٍ قبــل إصــداِر حكــٍم معــنَّ
إىل عــدم التــرسع بإطــاق احلكــم حاملــا 
ــكل  ــّي للش ــم القضائ ــه احلك ــر ببال خيط
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املطــروح.
)6( يتــوىل القضــاء مــن كان »َأْوَقَفُهْم 
ــُبَهاِت«)77( وهــي دعوة إىل التبر  ِف الشُّ
ــرة  ــل كث ــم تفاصي ــي تض ــة الت ف القضي
ومتنوعــة وبعنايــة شــديدة، والســيا إذا 
ــا  ــق فيه ــه احل ــى وج ــوف ع ــذر الوق تع
مــن الباطــل، فيجــب عليــه الوقــوف 
إىل  احلادثــة  يــرد  حتــى  القضــاء  عــى 

ــح)78(. ــل صحي أص
يكــون  مــن  القضــاء  يتــوىل   )7(
يأخــذ  أْن  َجــِج«)79(  بِاحْلُ »آَخَذُهــْم 
مــن كا  والرباهــن  القــايض احلجــج 
حكمــه  عليهــا  يبنــي  حتــى  الطرفــن 

العــادل.
ُهــْم  )8( يتــوىل القضــاء مــن كان »ََأَقلَّ
مــًا بُِمَراَجَعــِة«)80( والتــربم: الضجــر،  َتَرُّ
ــة مــن حماســن مــا رشطــه  وهــذه اخلصل
)(، فــإنَّ الضجــر والتــربم والقلــق 
قبيــح، وأقبــح مــا يكــون مــن القــايض.
ــارة إشــارة إىل ســعة الصــدر،  ف العب
التــي ارشنــا إليهــا آنًفــا، والقــايض ف 

ويؤكــد  الرئيــس،  بمنزلــة  املحكمــة 
)( هــذا املضمــون بقولــه التتابعــّي 
ــِف اأْلُُمــوِر«)81(. ُهــْم َعــَى َتَكشُّ »َأْصَرَ
ــِه  ــن »اَل َيْزَدِهي ــاء م ــوىل القض )9( يت
إِْطــَراٌء َواَل َيْســَتِميُلُه إِْغــَراٌء«)82( أي ال 
املديــح والثنــاء، واإلطــراء  فيــه  يؤثــر 

واإلغــراء.
هــذه اخلصائــص والســات الواجــب 
توافرهــا ف القــايض متصلــة ومتداخلــة 
ــا حتــدد الصفــات  بعضهــا ف بعــض؛ ألهنَّ
فضــًا  القــايض،  لشــخصية  النفســية 
ــا متثــل بمجموعهــا ترفــات  عــن أهنَّ
ــايض  ــى الق ــب ع ــة، جي ــلوكية متتابع س

ــه. ــرح أمام ــة تط ــة قضي ــا ف أي إتباعه
ويــرى أحــد الباحثــن أنَّ اخلصائــص 
ف  توافرهــا  الواجــب  والســات 
مقاربــة  هبــا  واالتصــاف  القــايض، 
املحاكــات  ألصــول  كبــٍر  بنحــٍو 
احلقوقيَّــة املعــارصة، التــي حتتــم عــى 
القضــاة مراعاهتــا وااللتــزام هبــا ف إدارة 

.)83 ( املحاكمــة
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أنَّ  العهــد  ســياق  مــن  ويبــدو 
صفــات  ذكــر  مــن  أراد   )( اإلمــام 
القــايض وســاته تصحيــح مســار البنيــة 
ــة  ــة القضائي ــا، والبني ــة عموًم االجتاعيَّ
ــب  ــرشوط الواج ــاٍص؛ ألنَّ ال ــٍو خ بنح
توافرهــا ف القــايض مل تكــن كافيــة ف 
ردِّ املظــامل إىل املظلومــن، وربــا وقــع 
ــة  ــع ف بقي ــا وق ــاء ك ــذور ف القض املح
ــان  ــد عث ــة ف عه ــة االجتاعيَّ ــم البني نظ

ابــن عفــان.
عــن  املتقــدم  النــصُّ  ويكشــف 
القضائيَّــة   )( عــي  اإلمــام  مهــارة 
بمنزلــة  الســات  فهــذه  والترشيعيَّــة، 
القضــاة(. )فقــه  ف  العامــة  األُســس 
ــم يؤكــد اإلمــام عــي )( مســألًة  ث
االجتهــاد  أنَّ  األمهيــة، وهــو  غايــة  ف 
التــي ال ســابق هلــا جيــب  ف القضايــا 
اإلهلــّي  الترشيــع  ضــوء  ف  يكــون  أن 
ــايض،  ــن رأي الق ــة، ال م ــنَّة النَّبويَّ والسُّ
لــذا رفــض اختــاف القضــاة ف احلكــم 
اْلَقِضيَّــُة  َأَحِدِهــُم  َعــَى  »َتــِرُد  قائــًا: 

ِف ُحْكــٍم ِمــَن اأْلَْحــَكاِم َفَيْحُكــُم فِيَهــا 
بَِرْأيِــِه، ُثــمَّ َتــِرُد تِْلــَك اْلَقِضيَّــُة بَِعْينَِهــا 
ِه َفَيْحُكــُم فِيَهــا بِِخــاَلِف َقْولِــِه،  َعــَى َغــرْيِ
ــاِم  َم ــَد اإْلِ ــَك ِعنْ ــاُة بَِذلِ ــُع اْلُقَض َتِم ــمَّ جَيْ ُث
ُب آَراَءُهــْم  الَّــِذي اْســَتْقَضاُهْم، َفُيَصــوِّ
َواِحــٌد  َوَنبِيُُّهــْم  َواِحــٌد  ُهــْم  َوإَِلُ َجِيًعــا 

َواِحــد«)84(. ــْم  َوكَِتاُبُ
تؤكــد بنيــة النــصِّ جانًبــا اجتاعيًّــا 
ــم  ــة التَّنظي ــلًبا ف عملي ــر س ــًرا، يؤث خط
القضائــّي وف عملية العــدل االجتاعّي، 
ــُه االختــاف وعــدم الوحــدة ف تتبــع  إنَّ
أمــر القضــاء ونّصــه، وعــدم الرجــوع إىل 
منهلــه األســايّس وهــو )القــرآن الكريــم 
ــا معــن احلكــم  ــنَّة الرشيفــة(؛ ألهنَّ والسُّ

ــا كان. القضائــّي أًي
التعجبــّي  االســتفهام  وبأســلوب 
ف  القضــاة  اختــاف  اإلمــام  يعلــلُّ 
اهلل-  »َأَفَأَمَرُهــُم  الواحــدة:  القضيــة 
َفَأَطاُعــوُه  بِااِلْختِــاَلِف  ُســْبَحاَنُه- 
اهلل  َأْنــَزَل  َأْم  َفَعَصــْوُه  َعنْــُه  هَنَاُهــْم  َأْم 
ــْم  ــَتَعاَن ِبِ ــا َفاْس ــا َناِقًص ــْبَحاَنُه- ِدينً -ُس
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ــْم  ــُه، َفَلُه َكاَء َل ــوا رُشَ ــِه َأْم َكاُن ــَى إِْتَاِم َع
َأْن َيُقوُلــوا َوَعَلْيــِه َأْن َيــْرَض، َأْم َأْنــَزَل اهلل 
ــوُل  ُس َ الرَّ ــرصَّ ــا َفَق ــا َتامًّ ــْبَحاَنُه- ِدينً -ُس
ــِه، َواهلل ُســْبَحاَنُه  )( َعــْن َتْبلِيِغــِه َوَأَدائِ
ِمــْن  اْلكِتــاِب  ِف  ْطنــا  َفرَّ ﴿مــا  َيُقــوُل: 
َشْ ٍء﴾ ]األنعــام، 28[. و﴿فِيــِه تِْبَيــاٌن 
ُق  لـِـُكلِّ َشْ ٍء﴾، َوَذَكــَر َأنَّ اْلكَِتــاَب ُيَصــدِّ
ــُه اَل اْختِــاَلَف فِيــِه،  َبْعُضــُه َبْعًضــا، َوَأنَّ
إشــارة إىل قولــه ُســْبَحاَنُه: ﴿َوَلــْو َكاَن 
ــِه اْختاَِلًفــا  ِمــْن ِعنــِد َغــرْيِ اهلل َلَوَجــُدوْا فِي
َكثـِـرًيا﴾ ]النســاء /17[«)85(. وف النصِّ 
الترشيــع  إىل مصــدر  إشــارة واضحــة 
القضائــّي ف اإلســام والكــون عموًمــا، 

وهــو اهلل ســبحانه وتعــاىل.
والوصايــا  التوجيهــات  وهــذه 
ــل  ــات متث ــات والس ــر والتعلي واألوام
بمجموعهــا مــا يصطلــح عليــه اليــوم 
 )social norms( االجتاعيَّــة  باملعايــر 
أو الضوابــط االجتاعيَّــة- التَّنظيميَّــة، 
ــا)86(، ومــن  التــي تنظــم املجتمــع عموًم
التــي  الســلوكيَّة  القواعــد  حتديــد  ثــم 

 Rulesof( ــيولوجيًّا ــا سوس ــق مجيعه تتعل
ــا  ــك أهنُّ ــم، ذل ــة التَّنظي behavior( بحاي

الازمــة  والوســائل  الطرائــق  حتــدد 
وبلوغهــا)87(. األهــداف  لتحقيــق 

 )( ــام ــر اإلم ــن ذك ــم م ــى الرغ ع
ــُه وضــع  ــايّض وســاته إنَّ خصائــص الق
ــل  ــيَّة متث ــة أركان أساس ــك ثاث ــد ذل بع
القضائــّي  للتنظيــم  ــة  اإلداريَّ األُســس 
)الــوايل(  الســيايّس  احلاكــم  بــن 
والقضــاة، وهــي مــن إبداعــات حكومــة 

:)( اإلمــام عــي
ــام  ــد اإلم ــة: أك ــن األّول: الرقاب الرك
القضــاة  عمــل  متابعــة  أمهيــة   )(
ومراقبتــه، للكشــف عــن مكامــن اخللــل 
ــكام  ــق أح ــور ف تطبي ــور أو الفت والقص
اخلاصــة  تلــك  والســيا  الرشيعــة، 
اليوميَّــة  املعامــات  بشــؤون  املتصلــة 
حليــاة النــاس ومــا يرتبــط هبــا مــن ســائر 
ــْر  ــمَّ َأْكثِ ــال: »ُث ــرى، إذ ق الشــؤون األُخ
قضــاء  وتعاهــد  َقَضائِــِه«)88(  َتَعاُهــَد 
باالستكشــاف  تتبعــه  يعنــي  القــايض 
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والتعــرف، وهــذا التعاهــد يشــر بنحــٍو 
عــاٍم ملســألة )املراقبــة(، التــي متثــل أحــد 
أعمــدة اإلدارة أو أيــة عمليــة تنظيميَّــة 

معيَّنــة)89(.
فالرقابــة إًذا هــي عمليــة قيــاس ألداء 
املرؤوســن وتصحيحــه، للتثبــت مــن 
أيــًا كان-  التنظيــم اإلدارّي-  أهــداف 
ــا قــد نفــذت، وااللتــزام بقواعــده  أهنَّ
املوضوعــة  القانونيَّــة  ومراســيمه 
مــن  هــذا  األهــداف،  هــذه  ملصلحــة 
ــة  ــإنَّ الرقاب جهــة، ومــن جهــة أخــرى ف
تظهــر ف الوقــت نفســه شــكًا تنظيميًّــا، 

قدرتــه)90(. إىل  للوصــول  يســعى 
الركــن الثــان: احلصانــة االقتصاديــة: 
أوىص اإلمــام )( عاملــه بأهــم ناحيــة 
مــن نواحــي إصــاح القضــاء وترقيتــه، 
وذلــك برتقيــة حــال احلاكــم )القــايض( 
ــون  ــه ويك ــش ل ــات العي ــن متطلب وتأم
لــه  الواســع  العطــاء  بفــرض  ذلــك 
ــته  ــًا ملعيش ــذه كافي ــا يأخ ــون م ــى يك حت
عــن  بــه  ويتعفــف  منزلتــه،  وحفــظ 

ــُه  ــْح َل الرشــاوى)91(. قــال)(: »َواْفَس
َتــُه، َوَتِقــلُّ َمَعــُه  ِف اْلَبــْذِل َمــا ُيِزيــُل ِعلَّ
ــاِس«)92( وذلــك لتحقيــق  ــُه إىَِل النَّ َحاَجُت
تــوازن نفــّي مــن إشــباع حاجاتــه كافة، 
ــلوكيَّة أو  ــر السِّ ــن درء املخاط ــًا ع فض
ــة التــي يمكــن أن  االنزالقــات األخاقيَّ
يقــع فيهــا، فينتج عــن ذلك فســاد إدارّي 

ــاوى. ــض الرش ــًا بقب ــر، متمث خط
وتتجــى أمهيــة املكافــآت والثوابــات 
ــلوك  ــا حتــدث أثــًرا واضًحــا ف السِّ ف أهنَّ
ف  مشــاركتها  حيــث  مــن  التنظيمــّي 
حتقيــق أداء فعــال ف العمــل، وبذلــك 
لألفـــراد  اإلنجــازّي  املســتوى  يرتفــع 

املختلفــة()93(. املناصــب  )أصحــاب 
ــاء:  ــتقالل القض ــث: اس ــن الثال الرك
ــن  ــل ب ــن فص ــام )( أّول م ــدُّ اإلم ُيع
ــة،  ــلطة التَّنفيذيَّ ــة والسُّ ــلطة القضائيَّ السُّ
الثــاث:  الســلطات  كانــت  إذ 
والتَّرشيعيَّــة(  ــة  والتَّنفيذيَّ )القضائيَّــة 
ــام  ــد اإلم ــة ف عه ــر منفصل ــدة غ موح
مبدئيَّــة،  خطــوة  خطــا  لــذا   ،)(
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إلكســاب القضــاة حصانــة، وتأمينهــم 
 :)( إذ قــال ،)ــلطة)94 مــن عقــاب السُّ
»َوَأْعطـِـِه ِمــَن امْلَنِْزَلــِة َلَدْيــَك َمــا اَل َيْطَمــُع 
ــَك  ــَن بَِذلِ ــَك، لَِيْأَم تِ ــْن َخاصَّ ُه ِم ــرْيُ ــِه َغ فِي
َجــاِل َلــُه ِعنْــَدَك. َفاْنُظــْر ِف  اْغتَِيــاَل الرِّ

َذلِــَك َنَظــًرا َبلِيًغــا«)95(.
وتأسيًســا عــى ذلــك ذهــب الباحــث 
)وهبــذا  القــول:  إىل  جــرداق  جــورج 
الســبب  عــى  قــى  قــد  عــٌي  يكــون 
األّول مــن أســباب انحــراف القضــاة، إذ 
ــة نحــو فصــل  خطــا هــذه اخلطــوة املبدئيَّ
ــة، كــي ال  ــلطة التَّنفيذيَّ القضــاة عــن السُّ

يتأثــر القضــاة بأصحاهبــا()96(.
ــلطة  السُّ عــن  القضــاء  وفصــل 
املدنيــات  قوانــن  مــن  هــو  ــة  التَّنفيذيَّ
احلديثــة؛ ألنَّ فيــه ســبًبا مــن أســباب 
ة بــن البــرش أمــام قضــاء يتــواله  التَّســويَّ
عــامل ذو خلــق كريــم، متمتــع باحلصانــة.
أمــا الفكيكــّي، فقــد ذهــب إىل القــول 
اســتقال  مــن  املهــم  )الغــرض   : أنَّ
 )( املحاكــم، الــذي توخــاه اإلمــام

مــن  التوثــق  هــو  لعاملــه  وصيتــه  ف 
عدالــة األحــكام وصيانــة احلقــوق، ألنَّ 
ــه  ــا ب ــا موثوًق ــون مرجًع ــم ال تك املحاك
ــة مــن  ــاس إاّل إذا كانــت مصون ــد الن عن

والنفــوذ()97(. التأثــر 
ــلطة  السُّ عــن  القضــاء  وفصــل 
ــُه  ألنَّ ســيايّس؛  عمــل  هــو  ــة  التَّنفيذيَّ
جديــدة  أســس  بنــاء  إلعــادة  عمليــة 
التَّنظيميَّــة  التفاعــات  أو  للصــات 
ــد  ــذه القواع ــون، ه ــلطة والقان ــن السُّ ب
ــة  ــول نقط ــدور ح ــدة ت ــس اجلدي واألُس
ــلطة  السُّ هيبــة  عــزل  وهــي:  ــة  حموريَّ
ياســيَّة عــن هيبــة القانــون والقضــاء،  السِّ
كــي تبقــى مهــزة الوصــل بينهــا، حتقيًقــا 
للعدالــة االجتاعيَّــة بــن أفــراد املجتمــع 
ال  إذ  واإلنصــاف،  وباملســاواة  كافــة، 
فــرق حينهــا بــن رئيــس ومــرؤوس)98(.
مظاهــر  أقــوى  مــن  القانــون  ُيعــدُّ 
عمليــة الضبــط االجتاعــّي)99(، غايتــه 
ــم االجتاعــّي، واحلــرص  ــة التَّنظي صيان
ــع  ــر املجتم ــو ف نظ ــتقراره، وه ــى اس ع
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ــة مفروضــة  ــارة عــن )قاعــدة إجبارّي عب
وهــذا  اخلــارج(،  مــن  اإلنســان  عــى 
األشــياء  تعنــي  ال  القوانــن  أنَّ  يعنــي 
واملمتلــكات، بــل تعنــي اســتعال الناس 

هــذه األشــياء واملمتلــكات.
عمليــة   )100()Ross( روس  وحــر 
الضبــط االجتاعــّي بــا يارســه املجتمــع 
مــن نظــم وعاقــات اجتاعيَّــة للحفــاظ 
ــات  ــم والعاق ــك النظ ــه، تل ــى نظام ع
ــخط  ــا إىل س ــروج عليه ــر اخل ــي يش الت
ــدرج  ــذي يت ــخط ال ــك الس ــة، ذل اجلاع
ــى  ــار حت ــخرية واالحتق ــرد الس ــن جم م
ــرى  يصــل إىل اجلــرح أو القتــل)101(. وي
ليــس  املجتمــع  ف  النظــام  أنَّ  روس 
ولكنــه  تلقائيًّــا،  أو  ــا  غريزيًّ ســلوًكا 
ــّي  ــط االجتاع ــة الضب ــن عملي ــم ع ناج
حــن  ف  عليهــا)102(،  ومتوقــف 
حــال  حالــه   )(عــي اإلمــام  كان 
رســول اهلل )(   يعتمــد عــى الديــن 
إحــداث  ف  وترشيعاتــه  اإلســامّي 
ــة  اســتقرار اجتاعــّي مرتكــز عــى عملي

الضبــط االجتاعــّي، إذ مل يكــن ســعيه 
ــة  ــى هيب ــاظ ع ــة األوىل إىل احلف بالدرج
كان  مــا  بقــدر  يديرهــا  التــي  الدولــة 
ــة  ــة الرشيع ــى هيب ــاظ ع ــعيه إىل احلف س
خيــرج  التــي  وقدســيتها،  اإلســاميَّة 
الترفــات  بشــتى  اخلارجــون  عليهــا 
واألفعــال املنافيَّــة حلكــم الرشيعــة، وهــو 
بفعلــه هــذا يقــدم الديــن وضوابطــه عــى 
ــلطة وممارســاهتا. ليؤســس تاريــخ  السُّ
املتمثــل  اجلديــد،  الســيايّس  العــرب 
ــلطة،  ــى السُّ ــة ع ــة الرشيع ــم أمهي بتقدي
ــد اإلمــام )( منــع أْن  وبذلــك فقــد أكَّ
ــة للســلطة،  يكــون الديــن غطــاًء أو مظلَّ
ــإِنَّ  ــه: »َف ــر بقول ــذا األم ــّوُه إىل ه ــد ن وق
َأْيــِدي  ِف  َأِســرًيا  َكاَن  َقــْد  يــَن  الدِّ َهــَذا 
ــُب  ــَوى، َوُتْطَل ــِه بِاْلَ ــُل فِي اِر، ُيْعَم اأْلرَْشَ

نيــا«)103(. بِــِه الدُّ
ويبــدو أنَّ هنــاك فكــرة ُأخــرى جتــاوز 
إلقامــة  حماولتــه   )( اإلمــام  هبــا 
الرشيعــة  وفــق  عــى  العــادل  القضــاء 
هــذا  ربــط  حماولــة  إىل  اإلســاميَّة، 
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االجتاعــّي  بالعــدل  العــادل  القضــاء 
مقومــات  مــن  للتخلــص  عموًمــا، 
ــلوك املنحــرف ودوافعــه أًيــا كان، أو  السُّ

إضعافــه. حماولــة 
التــي  والدوافــع  املقومــات  تلــك 
العدالــة  فقــدان  مســألة  ف  ترّكــز 
العــادل  التوزيــع  وفقــدان  ياســيَّة،  السُّ
الــروح  فقــدان  عــن  فضــًا  للثــروة، 
ــة ف نفــوس الــوالة  بويَّ ــة والرتَّ األخاقيَّ
مثلــا حصــل ف زمــن اخلليفــة الثالــث، 
للقيــام   )( اإلمــام  دفــع  مــا  وهــذا 
عــرب  عــام  اجتاعــّي  بعمليــة إصــاح 
ــا  ــى منه ــددة، توّخ ــة متع ــات تنظيميَّ آلي
املنابــع  تلــك  أصــول  عــى  القضــاء 
الفاســدة والغريبــة عــن أصــل الرشيعــة، 
وســيولوجيَّة  ــت األبحــاث السُّ ــد أثبت فق
احلديثــة أنَّ احلقيقــة األساســيَّة للديــن 
اجتاعيــة  رضورة  بوصفــه  ليســت 
ف  بــل  فحســب،  والتنظيــم  للضبــط 
ــة التــي يمتلكهــا الديــن،  القــوة اإللزامي
يمكن أن يســتند إىل ما يعــرف بـ)اخلوف 

غضــب  مــن  كاخلــوف  االجتاعــّي( 
الضوابــط  فتصبــح  وانتقامــه،  اإللــه 
الدينيَّــة قــّوة إلزاميَّــة)104(. وهــو مــا أكــده 
)روس( وبعــض الباحثن العــرب)105(.
ــن  ــة م ــي )( مجل ــام ع ــع اإلم وض
القواعــد القضائيَّــة كــي يســتند إليهــا 
القضــاء، وهــي مســتنبطة مــن الرشيعــة 

ومنهــا)106(: اإلســاميَّة، 
)1( عــى املدعــي البينــة وعــى املنكــر 

ليمن. ا
)الكاذبــة(:  الغمــوس  اليمــن   )2(

مرفوضــة رشًعــا.
مرفوضــة  الــزور:  شــهادة   )3(

. ًعــا رش
مرفــوض  الشــهادة:  كتــان   )4(

. ًعــا رش
ــأهنا  ــن ش ــة م ــد الدينيَّ ــذه القواع وه
أْن حتقــق عمليــة ضبــط واســتقرار وأمــن 
ــراءات  ــصُّ اإلج ــا خي ــا في ــّي. أم اجتاع
اإلمــام  اســتحدثها  التــي  القضائيَّــة، 
ثوابــت  وعّدهــا  حكومتــه،  ف   )(
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ــت ف  ــت، متثل ــة كان ــة ألي قضي إجرائي
ركنــن جديديــن:

الشــهود  فصــل  األول:  الركــن 
بعــض. عــن  بعضهــم 

الركــن الخــر: تدّويــن شــهاداهتم 
عــى انفــراد.

ويــروى أنَّ ســبب هــذا الفصــل بــن 
الشــهود، هــو أنَّ شــاًبا شــكا نفــًرا إىل 
اإلمــام فقــال: إّن هــؤالء خرجــوا مع أيب 
ف ســفر، فعــادوا ومل يعــد أيب، فســألتهم 
عــن  فســألتهم  مــات،  فقالــوا:  عنــه، 
مالــه، فقالــوا: مــا تــرك شــيًئا! وكان معــه 
مــال كثــر، فرتافعنــا إىل رشيــح القايض، 
فدعــا  ســبيلهم،  وخــى  فاســتحلفهم 
ــكلِّ  ــوكل ب ــة( ف ِط )الرشط ــرَشَ ــٌي بال ع
ــوا  ــم أالّ يمكن ــن، وأوصاه ــل رجل رج
بعضهــم مــن أْن يدنــوا مــن بعــض، وال 
ودعــا  يكلمهــم،  أن  ألحــٍد  يســمحوا 
كاتبــه أحدهــم، فقــال: أخــربين عــن أيب 
هــذا الفتــى، أي يــوم خــرج معكــم؟ وف 
أي منــزل نزلتــم؟ وكيــف كان ســركم؟ 

أصيــب  وكيــف  مــات؟  علــٍة  وبــأّي 
ودفنــه؟  غســله  عّمــن  وســأله  بالــه؟ 
ومــن تــوىل الصــاة عليــه؟ وأيــن دفــن؟ 
ونحــو ذلــك، والكاتــب يكتــب، ثــم 
ــن  ــب األول ع ــد أن غي ــر بع ــا اآلخ دع
ــم  ــه، ث ــأل صاحب ــا س ــأله ك ــه، فس جملس
ــد  ــا عن ــرف م ــى ع ــذا حت ــر، وهك اآلخ
ــرب  ــم خي ــد منه ــد كلَّ واح ــع، فوج اجلمي
فضيــق  صاحبــه،  بــه  أخــرب  مــا  بغــر 
فأغرمهــم  بالقصــة،  فأقــّروا  عليهــم 

ــل)107(. ــم القت ــاد منه ــال، وأف امل
ف النــصِّ املتقــدم إشــارة إىل ركــن 
القضائــّي  العمــل  أســايّس مــن أركان 
هــو: مســألة العقوبــات أو اجلــزاء، أو مــا 

ــدود(. ــة بـ)احل ــمى ف الرشيع يس
مــع  تتنــاىف  ال  احلــدود  وإقامــة 
اإلخــاص للنظــام االجتاعــّي، والثقــة 
اصطــاح  فهــو  أهدافــه،  بتحقيــق 
اجتاعــّي نافــع يــؤدي وظيفــة اجتاعيــة، 
واإلرغــام  القهــر  ظاهــرة  عــن  تعــرب 
الــذي يارســه املجتمــع إزاء العابثــن 
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بنظمــه، واخلارجــن عــى قواعــده بفعــل 
القانــون.

ــامل  ــح مع ــدم تتض ــا تق ــق م ــى وف وع
العقوبــة،  تنفيــذ  الشــّدة والرامــة ف 
منهــا  اهلــدف  يكــون  مــا  غالًبــا  التــي 
حتقيــق ضبــط اجتاعــّي يســود املجتمــع، 
مــا  غالًبــا   )( اإلمــام  أنَّ  والســيا 
ــل  ــُه يمث ــع أنَّ ــه م ــات بنفس ــذ العقوب ينف
خليفــة  املجتمــع؛  ف  ســلطة  أعــى 
رســول اهلل )(، وهــذا ينطبــق عــى 
دراســة )دوركايــم( للضبــط االجتاعــّي 
امليكانيكــّي،  الضبــط  املــازم ملجتمــع 
الســلطة  مــن  فيــه  العقوبــة  تطبــق  إذ 
املركزيــة وبنحــٍو حــازٍم وصــارٍم، إذ ركزَّ 
املســتقلة،  الدولــة  )دوركايــم( ف دور 
العقوبــات،  تطــور  بوصفــه عامــًا ف 
ــر  ــح أكث ــوهتا تصب ــة وقس ــّدة العقوب فش
ــلطة  السُّ كانــت  كلــا  وتأثــًرا  فاعليَّــة 

أقــوى)108(. وضــع  ف  ــة  املركزيَّ
النظــام  ف  املهمــة  القضايــا  ومــن 
القضائــّي عنــد اإلمــام )( هــو تنفيــذ 

ــرِّ  ــلم واحل ــى املس ــات ع ــدود والدي احل
ــق الرشيعــة، جــاء عــن  ــد عــى وف والعب
ــُه حــر عمــر بــن  األصبــغ بــن نباتــة أنَّ
زنــا،  أخــذوا ف  نفــر  اخلطــاب مخســة 
منهــم  يقــام عــى كلِّ رجــل  أْن  فأمــر 
، وكان قــد حــر أمــر املؤمنــن  احلــدُّ
)( فقــال لــه: ليــس هكــذا حكمهــم، 
ــم.  ــم عليه ــم احلك ــر: فأق ــه عم ــال ل فق
م أمــر املؤمنــن )( واحــًدا  قــال: فقــدَّ
ــدم  ــه، وق ــم رضب عنق ــاره ث ــم فس منه
الثــاين فســاره، ثــم رمجــه، وقــدم الثالــث 
فســاره، ثــم رضبــه احلــّد كامــًا، وقــدم 
الرابــع فســاره ثــم رضبــه نصــف احلــّد، 
عــزره  ثــم  فســاره،  اخلامــس  وقــدم 
وأطلقــه. فعجــب النــاس لذلــك وحتــر 
ــة  ــن، ف قضي ــا احلس ــا أب ــال: ي ــر وق عم
واحــدة أقمــت عليهــم مخســة أحــكام 
ــا األول  ــم، أم ــال )(: نع ــة؟ فق خمتلف
فذمــي، فاحلكــم فيــه بالســيف، واآلخــر 
غــر  واآلخــر  فرمجنــاه،  زنــى  حمصــن 
حمصــن زنــى فحددنــاه، واآلخــر عبــد 
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زنــى فربنــاه نصــف احلــّد، واآلخــر 
جمنــون مغلــوب عــى عقلــه عزرنــاه)109(.
القســوة  عــن  كاشــفة  والروايــة 
ــة  ــة، وتناســب العقوب الكامنــة ف العقوب
مــع املوقــف واملركــز االجتاعــّي للفــرد 
املقبــل عــى اجلريمــة واالنحــراف، وكّل 
بحســب موقعــه وحجــم خطئــه، فمنهــم 
ذلــك الذمــّي واملحصــن وغــر املحصــن 
تلــك  أنَّ  عــى  واملجنــون  والعبــد 
العقوبــات مــا هــي إاّل حيــاة لألفــراد 
اْلِقَصــاِص  ِف  ﴿َوَلُكــْم  واملجتمعــات، 
ُكــْم َتتَُّقــوَن﴾  ــاِب َلَعلَّ ــْا ُأوِلْ األَْلَب ــاٌة َي َحَي

.]179/ ]البقــرة 
نتائج البحث

خرج البحث بعدة نتائج، هي:
1. مثلــت بيعــة اإلمــام للخافــة أّول 
 ،)(إصــاٍح ســيايسٍّ أحدثــه اإلمــام
مــكان  أرشف  وف  األمــة  أمجعــت  إذ 
رجــااًل  بيعتــه-  عــى  املســجد  وهــو 
حمــور  اإلمــام  ذلــك  فمنــح  ونســاًء- 
ــلطة العقانيَّــة القانونيَّــة، عى أســاس  السُّ

حــدوث عمليــة تعاقــد اجتاعــّي حقيقــّي 
بــن احلاكــم واملحكــوم عــرب آليــة جديــدة 

)آليــة البيعــة(.
ــيايّس ف عهد  2. لــو تأملنا اجلانب السِّ
ــه ال  اإلمــام )( ملالــك االشــرت بمجمل
ــا االجتــاع  نجــد احلــرب هدًفــا عنــده، إنَّ
هــو  الســلمّي  والتعايــش  والتعــاون 
ــه  ــن ورشعيت ــن الدي ــاع ع ــدف، والدف اهل
وتأجيــج  احلــرب  إىل  دعــوة  ليســت 
ــكل  ــع اهلي ــاح واق ــي إص ــا ه ــا، إنَّ ناره
ــم  ــة، ورس ــق الرشيع ــّي، وتطبي االجتاع
ــة ف حياهتــا. الصــورة للمســرة البرشيَّ

ــيايّس ف فكــر اإلمــام  3. إنَّ النظــام السِّ
ياســة  مبنــّي أساًســا عــى مبــدأ ربــط السِّ
بالديــن، وعــى هذا فمن الطبيعــّي أن نفهم 
ســاس  )مــن   :)( اإلمــام  قــول  مــن 
ياســة تبــدأ  نفســه أدرك السياســة( أنَّ السِّ

ــع. ــق إىل املجتم ــذات، وتنطل ــن ال م
4. إّن مفهــوم السياســة ف اإلســام 
تســوغ  )الغايــة  مبــدأ:  فيــه  ليــس 
ــا العكــس مــن ذلــك، أي  الوســيلة(، وإنَّ
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ــى(  ــث يع ــن حي ــاع اهلل م ــدأ: )ال يط مب
وهــذا مبــدأ اإلمــام عــي )( ف احلكــم 
ــيايّس، إذ إنَّ املبــادئ ثابتــة ال تتغــر  السِّ

مــع تغــرُّ املصالــح.
ــك  ــه ملال ــام )( ف كتاب ــّنَ اإلم 5.ب
الرئيســة  اخلطــوط  ا  دســتوريًّ األشــرت 
أجــرى  قــد   )( وكأنــه  للحكومــة، 
ملفهــوم  مســتفيضة  واقعيَّــة  دراســة 
عــدة  وطئتهــا  أرٍض  عــى  احلكومــة 
حكومــات متعاقبــة، متثــل تلــك اخلطــوط 
العامــة  األصــول  للحكومــة  الرئيســة 
ع  للحكــم، التــي ال يمكــن أحــدًا أن ُيــرشِّ
ــت  ــام ليس ــة ف اإلس ــا، ألنَّ احلكوم فيه
ملكيَّــة أو مســتباحة، وكذلــك ليســت 
ديمقراطيَّــة، بمعنــى أنَّ الشــعب بممثليــه 
ــا إرادة  ع القوانــن، وإنَّ املنتخبــن ُيــرشِّ
الشــعب ف اإلســام مقيــدة بحكــم اهلل 
ورســوله، والرشيعــة صاحــب الســلطان.
ذكــر  مــن   )( اإلمــام  أراد   .6
صفــات القــايض وســاته تصحيح مســار 
البنيــة االجتاعيَّــة بنحــٍو عــاٍم، والبنيــة 

القضائيــة بنحــٍو خــاٍص؛ ألنَّ الــرشوط 
الواجــب توافرهــا ف القــايض منــذ ُنُشــْوء 
الرســول  عهــد  ف  اإلســاميَّة  الدولــة 
املظــامل  ردِّ  ف  كافيــة  تكــن  مل   )(
عــن املظلومــن، وربــا وقــع املحــذور 
ــة ُنُظــم البنيــة  ف القضــاء كــا وقــع ف بقي
االجتاعيَّــة ف عهــد عثــان بــن عفــان، 
ويكشــف ذلــك عــن مهــارة اإلمــام عــي 
فهــذه  والترشيعيَّــِة،  القضائيَّــِة   )(
الســاُت بمنزلــِة األُســِس العامــِة ف )فقــِه 

القضــاِة(.
أّول   )( عــٌي  اإلمــام  ُيعــدُّ   .7
مــن  األّول  الســبب  عــى  قــى  َمــْن 
خطــا  إذ  القضــاة،  انحــراف  أســباب 
ــًة نحــو فصــل القضــاة عــن  خطــوًة مبدئيَّ
ــة، كــي ال يتأثــر القضــاة  ــلطة التَّنفيذيَّ السُّ
ــلطة  بأصحاهبــا، وفصــل القضــاء عن السُّ
املدنيــات  قوانــن  مــن  هــو  ــة  التَّنفيذيَّ
أســباب  مــن  ســببًا  فيــه  ألنَّ  احلديثــة؛ 
ــوالُه  ــاٍء يت ــام قض ــرش أم ــن الب ــوية ب التَّس
عــاملٌ ذو خلــٍق كريــٍم، متمتــٌع باحلصانــِة.
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الســلطة  االجتاعــّي/  التنظيــم  ينظــر:   .15
والثوابــت والتواصــل- شــكلية التنظيــم وفاعليــة 
ــت  ــارضات ألقي ــاف، حم ــب من ــال، د. متع االتص
ــة  ــاع- كلي ــم االجت ــوراه ف قس ــة الدكت ــى طلب ع

.90 2005م،   ،2004 بغــداد،  اآلداب، 
16. هنج الباغة، خطبة: 192/ 301.

حممــد  الشــهيد  الســيد  اقتصادنــا،  ينظــر:   .17
باقــر الصــدر، مؤسســة بقيــة اهلل لنــرش العلــوم 
اإلســامية، النجــف األرشف، 1- 2003م، 1/ 

.394
املنهــج  ضــوء  ف  االجتــاع  علــم  ينظــر:   .18
اإلســامّي، د. حممــد البســتايّن/ 116- 118، 

ش. 1335هـــ  ط1، 
19. ينظــر: اإلمــام )( عــي صــوت العدالــة 
اإلنســانية، جــورج جــرداق، دار مكتبــة صعصعة، 

البحريــن، ط1، 2003م، 99/1.
بــن أيب طالــب )( ســلطة احلــق،  20. عــي 
عزيــز الســيد جاســم، مؤسســة االنتشــار العــريّب/ 

.1997 ط1،  بــروت،   ،204
21. هنج الباغة، كتاب / 422/47.

22. هنج الباغة، حكمة: 429/176.
23. نفسه، كتاب: 53/ 429.

24. ينظــر: ف الفكــر االجتاعــّي عنــد اإلمــام عي 
1998م،  ط1،  الزيــدّي،  الرضــا  عبــد   ،)(

ــى، /325. منشــورات ذوي القرب

25. هنج الباغة، كتاب: 441/53.
26. نفسه، خطبة: 428/53.

27.نفسه.
28. نفسه: 433.

29. اإلمــام عــي )( صــوت العدالة اإلنســانية، 
.94/ 5

30. هنج الباغة، كتاب: 343/53- 444.
31. هنج الباغة، كتاب: 367/5.

32.نفسه، كتاب: 53/ 444.
33. ينظــر: رشح هنــج الباغــة، حممــد عبــده 3/ 

.107
34. دليــل سوسيولســانيات، فلوريــان كوملــاس، 
ماجدولــن  ود.  األشــهب  خالــد  د.  ترمجــة: 
النهيبــّي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، 

2009م،897. بــروت، 
35. ينظــر: ف الفكــر االجتاعــّي عنــد اإلمــام 

.331  /)( عــي 
36. ينظــر: السياســات اللغويــة، لويــس جــان 
منشــورات  حيياتــن،  حممــد  ترمجــة:  كالفــي، 
االختــاف، الــدار العربيــة للعلــوم، نــارشون، 
ط1، اجلزائــر العاصمــة )1430هـــ- 2009م(./ 

.7
37. هنج الباغة، خطبة: 169/ 245.

38. هنج الباغة: كتاب: 53/ 431.
39. نفسه.
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40. نفسه /442.
41. ينظــر: ف الفكــر االجتاعــّي عنــد اإلمــام 

.308  /)( عــي 
42. هنج الباغة، كتاب: 442/53.
43. هنج الباغة، كتاب: 442/53.
44. هنج الباغة، كتاب: 53/ 443.

45. هنج الباغة، خطبة: 80/34.
46. رشح هنج الباغة 88/8.

الديــن  الكلــم، مجــال  احلكــم ودرر  غــرر   .47
فــاريس-  )ت/ق.12هـــ(،  اخلوانســارّي  حممــد 

.7/ طهــران،  ط1،  عــريب، 
الّليثــّي  حممــد  بــن  عــي  احلكــم،  عيــون   .48
احلديــث،  دار  ط1،  )ت/ق.6هـــ(،  الواســطّي 

.431/ 1376ش،  قــم، 
49. ينظر: غرر احلكم 13/4، 7/ 236.

50. نفسه 138/7.
صــادق  اإلســام،  واقــع  مــن  ياســة  السَّ  .51
2003م. ط4،  بــروت،   ،23 ــرازّي/  الشِّ

52. هنج الباغة، خطبة: 200/ 319.
53. نفسه، كتاب: 374/14.

ــد  ــن أيب احلدي 54. ينظــر: رشح هنــج الباغــة، اب
مصنفــات  ف  أجدهــا  ومل   ،288  -129  /10

اجلاحــظ.
55. ينظر: رشح حممد عبده 2/ 180.

56. هنج الباغة، خطبة: 200/ 319.

ــد  ــام، امح ــيايّس ف اإلس ــام الس ــر: النظ 57. ينظ
ــت  ــبكة االنرتني ــى ش ــور ع ــث منش ــوب، بح يعق

.69/
58. ينظر: هنج الباغة، عهده لاشرت.

عــي  لإلمــام  الفكريــة  االجتاهــات  ينظــر:   .59
مركــز   ،329 ســامل/  حممــد  رحيــم  د.   ،)(
البحــوث،  للدراســات  الصدريــن  الشــهيدين 

م.  2007 بغــداد،  ط1، 
60. هنج الباغة، كتاب: 368/6.

دار   ،226 أمــن/  أمحــد  اإلســام،  فجــر   .61
1996م. ط1،  بــروت،  العــريّب،  الكتــاب 

62. ينظر: نفسه.
63. ينظر: نفسه/ 228.

ــر  ــة الع ــارة العربي ــوعة احلض ــر: موس 64. ينظ
اإلســامّي، د. قــيص احلســينّي 2/ 454- 455، 
ط1،  بــروت،  اهلــال-  العــر  مكتبــة  دار 

2005م.
د.  اإلســامّي،  التاريــخ  موســوعة  ينظــر:   .65
ــة،  ــة املري ــة النهض ــبّي 1/ 383، مكتب ــد ش أمح

1996م. ط1، 
66. ينظــر: قضــاء أمــر املؤمنــن، حممــد باقــر 
جعفــر/ 60، مطبعــة اآلداب، النجــف األرشف، 

1970م.
أبــو   ،)( املؤمنــن  أمــر  قضايــا  ينظــر:   .67
املؤمنــن  أمــر  الكــوّف/ 3، مؤسســة  إســحاق 



131

كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

........................................................................اأ. م. د. نعمة ده�س فرحان الطائّي
د.ت. األرشف،  النجــف   ،)(

عطيــة  د.  اإلســام،  ف  القضــاء  ينظــر:   .68
الــرشق  رشكــة   ،105/ مرشفــة  مصطفــى 
1966م. ط1،  مــر،  للطباعــة،  األوســط 

69. هنج الباغة، كتاب: 53/ 435.

70. هنج الباغة، كتاب: 53/ 435.
71. حمــك الّرجــل، أي لــّج. ينظــر: رشح هنــج 

.42/9 الباغــة 
72. هنج الباغة، كتاب: 435/53.

73. ينظر: رشح هنج الباغة 90/ 43.
74. هنج الباغة، كتاب: 435/53.

75. ينظر: رشح هنج الباغة 90/ 42.
76. هنج الباغة، كتاب: 435/53.

77. نفسه.
78. ينظر: رشح حممد عبده 3/ 94.
79. هنج الباغة، كتاب: 435/53.

80. نفسه/ 435- 436.
81. هنج الباغة، كتاب: 53/ 428.

82. نفسه: 428.
83. ينظــر: الراعــي والرعيــة، توفيــق الفكيكــّي/ 
املحــدودة،  والتوزيــع  للنــرش  املعرفــة   ،11  -9

بغــداد، 1990م. ط3، 
84. هنج الباغة، خطبة: 18/ 16.

85. هنج الباغة، خطبة: 18، ص/ 62.
86. ينظــر: علــم االجتــاع القانــويّن والضبــط 

ــو الغــار، ص/ 193،  ــم أب االجتاعــّي، د. إبراهي
مكتبــة هنضــة الــرشق، القاهــرة، 1984م.

87. ينظــر: علــم االجتــاع احلــرّي ومشــكات 
حممــد  قبــاري  د.  والتنميــة،  والتغــر  التهجــر 
املعــارف،  منشــأة   ،256 ص/  إســاعيل، 

1985م. اإلســكندرية، 
88. هنج الباغة، كتاب: 53/ 463.

الفكــر  ف  االجتاعــّي  التنظيــم  ينظــر:   .89
.160 اإلســامّي/ 

للوظائــف  حتليــل  اإلدارة،  مبــادئ  ينظــر:   .90
وســرل  كونتــز  هارولــد  ــة،  اإلداريَّ واملهــات 
ــل 2/ 307- 309، ترمجــة: حممــد فتحــي  أودوي

لنــدن ط1، 1982م. عمــر، مكتبــة 
91. ينظر: الراعي والرعيَّة: 18.

92. هنج الباغة، كتاب: 53/ 436.
الســلطة  االجتاعــّي/  التنظيــم  ينظــر:   .93
ــة  والثوابــت والتواصــل- شــكلية التنظيــم وفاعليَّ
ــت  ــارضات ألقي ــاف، حم ــب من ــال، د. متع االتص
ــة  ــاع- كلي ــم االجت ــوراه ف قس ــة الدكت ــى طلب ع

،2005م.  2004 بغــداد،  اآلداب، 
94. ينظــر: اإلمــام عــي )( صــوت العدالــة 

.261  /2 اإلنســانيَّة 
95. هنج الباغة، كتاب/ 436/53.

العدالــة  صــوت   )( عــي  اإلمــام   .96
.261 اإلنســانيَّة/2/ 
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97. الراعي والرعيَّة/22- 23.
التَّنظيــم  ف  كلــه:  ذلــك  تفصيــل  ينظــر:   .98
االجتاعــّي ف الفكــر اإلســامّي/ 160- 163.
99. عمليــة الضبــط االجتاعــّي: هــي الطريقــة 
كلــه،  االجتاعــّي  النظــام  فيهــا  يتطابــق  التــي 
ــة  ــة عام ــه بصف ــة وقوع ــم كيفي ــه ث ــظ، هيكل وحيف
كعامــل للموازنــة ف حــاالت التغيــر. )ينظــر: 
املجتمــع، ر. م ماكفــر وشــارلز بيــدج/ 273/2، 
النهضــة  مكتبــة  عيســى،  أمحــد  عــي  ترمجــة: 

1974م(. ط3،  ــة،  املريَّ
اســتعمل  مــن  أول  )روس(  كان   .100
 social control االجتاعــّي  الضبــط  مصطلــح 
ــات  ــا بالدراس ــًا متخصًص ــه ميدان ــزه، بوصف ليمي
القانــويّن  االجتــاع  علــم  )ينظــر:  االجتاعيَّــة. 

.)98 االجتاعــّي/  والضبــط 
د.  االجتــاع،  علــم  إىل  املدخــل  ينظــر:   .101
املعرفــة  دار   ،236 وآخــرون/  أمحــد  غريــب 

1996م. ط1،  ة،  االســكندريَّ اجلامعيَّــة 

102. ينظر: نفسه.
103. هنج الباغة، كتاب: 436/53.

104. ينظر:
George Gurritch sociology of Law London, 

1953 p. 90.

مصطفــى  د.  املجتمــع،  دراســة  ينظــر:   .105
اخلشــاب/ 232، وينظــر: التنظيــم االجتاعــّي ف 
الفكــر اإلســامّي، نضــال عيســى نايــف/ 168.
الفكــر  ف  االجتاعــّي  التنظيــم  ينظــر:   .106

.169 اإلســامّي/ 
107.القضــاء ف اإلســام، د. عطيــة مصطفــى 
للطباعــة،  األوســط  الــرشق  رشكــة  مرشفــة، 

.108  -107/ 1966م.  ط1،  مــر، 
ــط  ــويّن والضب ــاع القان ــم االجت ــر: عل 108. ينظ

ــار/161. ــو الغ ــم أب ــّي، د. إبراهي االجتاع
إســحاق  أبــو  املؤمنــن،  أمــر  قضايــا   .109
ــف  ــن )(، النج ــر املؤمن ــة أم ــوف، مؤسس الك

.116 د.ت/  األرشف، 



)( قال أمري املؤمنني

املصدر: نهج البالغة للشريف الريض



)( قال أمري املؤمنني

املصدر: نهج البالغة للشريف الريض



دور الفرائض الشرعية يف التكافل االجتماعي
حكومة اإلمام علي )( أنموذجًا

د. خدجية حسن عي القصري
كلية الكفيل الامعة / قسم اإِلرشاد النفيس والتوجيه الرتبوي

Dr. Khadija Hassan Ali AL– Qusair.

Psychological counseling and Educational guidance Department,

AL-kafeel University college

The rule of religious obligations in Social Solidarity 

for instance (Imam Ali's government).
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دور الفرائ�س ال�سرعية يف التكافل الجتماعي حكومة الإمام علي )( اأمنوذجا ...................................

ملخص البحث

أرشت ف بحثــي هــذا إىل أن التكافــل االجتاعــي لــه جانبــان جانــب مــادي 
وجانــب معنــوي، أمــا األول: فيتمثــل عــى نحــو املســاعدات املاديــة النقديــة 
والعينيــة التــي تقســم وتــوزع عــى األفــراد مــن الفئــات الفقــرة واملعــوزة، ف 
ــا يؤسســه هــذا النهــج مــن تواصــل وتراحــم  ــل في ــاين: يتمث ــب الث حــن أن اجلان
وتآخــي وتعــاون اجتاعــي ونفــي فيــا بــن األغنيــاء امليســورين مــن جهــة وبــن 
الفقــراء واملعوزيــن مــن جهــة أخــرى فالغنــي يعطــف عــى الفقــر والقــادر يســاعد 
العاجــز واملريــض، واملقعــد وهكــذا متــت آليــات التكافــل وآثــاره لتعــم مجيــع أفــراد 
املجتمــع ورشائحــه. وحاولــت ف بحثــي هــذا تســليط الضــوء عــى أبــرز األمثلــة 
ــان  ــب )( وبي ــن أيب طال ــي اب ــام ع ــة اإلم ــي ف حكوم ــل االجتاع ــن التكاف ع
ــن  ــر املؤمن ــد أم ــامية ف عه ــة اإلس ــا الدول ــدت عليه ــي اعتم ــة الت ــد املالي الرواف

اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )( لتطبيــق التكافــل االجتاعــي ف املجتمــع.
يتألــف بحثــي هــذا مــن مقدمــة ومبحثــن وخامتــة تتلومهــا قائمــة بأهــم املصــادر 
واملراجــع املعتمــدة ف إعــداد هــذا البحــث، يشــتمل املبحــث األول: مفهــوم 
التكافــل االجتاعــي عــى تعريــف التكافــل االجتاعــي ف اللغــة واالصطــاح 
 )( وبيــان مفهومــة ف القــرآن الكريــم والســنة النبويــة للرســول األعظــم حممــد
وأحاديــث اإلمــام عــي )( وأهــل البيــت )(، أمــا املبحــث الثــاين: دور 
ــد  ــي )( وق ــام ع ــة اإلم ــي ف حكوم ــل االجتاع ــة ف التكاف ــض الرشعي الفرائ
وضحــت فيــه بعــض املــوارد املاليــة التــي اســتخدمت ف رفــد بيــت مــال املســلمن 

.)( ــي ــام ع ــة اإلم ــي ف حكوم ــل االجتاع ــق التكاف لتحقي
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Abstract

I mention in my research that Social Solidarity has two aspects physical 

aspect and mental aspect. The first One is found in material assistance 

(moral and In- kind) that atomize and Spread on the poor while the Second 

aspect is found in communication, compassion, fraternizing and Social and 

psychological Cooperation between rich people from one side and poor 

people from the other. So rich treats poor Kindly and who able to help the 

helpless must do that and he must help the patient, wheelman every one and 

thus Solidarity mechanisms and it's effect is carried out to circulate every and 

every level in the Society and in this research to highlight 

The most prominent examples about social Solidarity in Imam Ali's 

government and declaration of financial Sources that Islamic state depends on 

the it in the era of Imam Ali Ibn Abi Talib (peace be upon him) to practice 

Social Solidarity in the Society. My research consists of introduction and two 

Sections and conclusion and they are followed by list with the most important 

references and Souring the preparation of this research the first Section (the 

concept of solidarity) covering the definition of Social Solidarity in language 

and terminology and it States its concept in Holy Quran and the practice 

(Sunnah) of the great prophet Muhammad (peace be upon him his family) 

and Imam Ali (peace be upon him) and ahl al- Bayt (peace be upon them) 

talks while the section (the role of religious obligations in Social Solidarity 

in the era of Imam Ali (peace be upon him) and I explained in it some of 

financial Sources that used in Supply Bait - ul Maal of Muslim to achieve 

Social Solidarity in Imam Ali (peace be upon him) era.
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املقدمة
ــان  ــاىل اإلنس ــبحانه وتع ــق اهلل س خل
االجتــاع  حــب  عــى  مفطــور  وهــو 
أنــه  وبــا  جنســه  بنــي  مــع  والعيــش 
ــه  ــه فعلي ــاء جلدت ــن أبن ــزل ع ــر منع غ
حقــوق وواجبــات مثلــا لــه احتياجــات 
ومطالــب ومــن بــن احلقــوق التــي تقــع 
املســاواة ف جمتمعــه  عــى عاتقــه هــو 
ــوارق  ــه وعــدم وجــود ف ــراد أمت ــن أف ب
بينهــم  فيــا  وتصنعهــا  احلواجــز  حتــد 
ــي  ــل االجتاع ــة التكاف ــربز أمهي ــا ت وهن
مــن  التــي  والغايــة  الوســيلة  بوصفــة 
االجتاعيــة  املســاواة  تتحــق  خاهلــا 
الوحــدة واحلــد  ويصبــو املجتمــع إىل 

مــن الطبقيــة أو تقليلهــا.
أهداف البحث

يتضمن البحث األهداف التالية:
التكافــل  مفهــوم  حتديــد   )1(
ــرة  ــه ونظ ــث تعريف ــن حي ــي م االجتاع
ــول  ــز الرس ــه وتركي ــاء ل ــاء والعل الفقه
بيتــه  وأهــل   )( حممــد  األعظــم 

املجتمــع. ف  أمهيتــه  عــى   )(
عــن  األمثلــة  بعــض  إبــراز   )2(
التكافــل االجتاعــي ف حكومــة اإلمــام 

.)( ابــن أيب طالــب عــي 
التــي  املاليــة  الروافــد  بيــان   )3(
اإلســامية  الدولــة  عليهــا  اعتمــدت 
عــي  اإلمــام  املؤمنــن  أمــر  عهــد  ف 
ــل  ــق التكاف ــب )( لتطبي ــن أيب طال ب

املجتمــع. ف  االجتاعــي 
ــى  ــذا ع ــي ه ــدت ف بحث ــد اعتم وق
ــض  ــراد بع ــك بإي ــي وذل ــج التحلي املنه
ــدأ التكافــل  األمثلــة التــي تــدل عــى مب
مضامينهــا،  وتوضيــح  االجتاعــي 
ــى  ــث ع ــذا البح ــداد ه ــدت ف إع اعتم
جمموعــة مــن املصــادر يــأيت ف مقدمتهــا 
يضــم  الــذي  الباغــة  هنــج  كتــاب 
خطــب وأقــوال اإلمــام عــي بــن أيب 
طالــب )( فضــا عــن كتــب أخــرى 
مــن  الّصــدوق،  الشــيخ  كتــاب  منهــا 
ال حيــره الفقيــه ،فضــا عــن كتــاب 
وغرهــا  الطــويس،  للشــيخ  األمــايل 
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التــي ســوف  األخــرى  املصــادر  مــن 
يــأيت ذكرهــا تباعــا ف قائمــة املصــادر 

واملراجــع ف هنايــة البحــث.
هــذا  بحثــي  ف  توصلــت  وقــد 
إن  ومنهــا:  النتائــج  مــن  جمموعــة  إىل 
التكافــل االجتاعــي بمفهومــه العــام 
فيــا  األفــراد  التــزام  يعنــي  والشــامل 
املاديــة  احلاجــات  إلشــباع  بينهــم 
ــذي  ــراد املجتمــع ال ــة أف ــة لكاف واملعنوي

لــه. ينتمــون 
ــوارد  ــوع امل ــدد وتتن ــن تتع ــا ع فض
ــة  ــي ف الدول ــل االجتاع ــة للتكاف املالي
بحثنــا  أن  وبــا  اإلســامية  العربيــة 
يتحــدث عــن التكافــل االجتاعــي ف 
أيب  بــن  عــي  املؤمنــن  أمــر  حكومــة 
التكافــل  مــوارد  فــإن   )( طالــب 
اعتمــدت عــى  االجتاعــي ف عهــده 
صــور متعــددة تــأيت ف مقدمتهــا الــزكاة.

املبحث األول:
مفهوم التكافل االجتمعي

أوال: التكافل ف اللغة واالصطالح

التكافــل ف اللغــة مشــتق مــن الفعــل 
ــادة كفــل ف اللغــة اشــتقاقات  كفــل ومل

كثــرة ومعــاين متعــددة منهــا:
الضعــف  بمعنــى  الكفــل  )أ( 
ــاىل:  ــه تع ــه قول ــظ ومن ــب واحل والنصي
ُقــوا اهلل َوآِمنُــوا  ــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اتَّ َ ﴿َيــا َأيُّ
تِــِه  ْحَ رَّ ِمــن  كِْفَلــْنِ  ُيْؤتُِكــْم  بَِرُســولِِه 
َعــل لَُّكــْم ُنــوًرا َتُْشــوَن بِــِه َوَيْغِفــْر  َوجَيْ
ِحيــٌم﴾)1( أي ضعفن  َلُكــْم َواهلل َغُفوٌر رَّ
ــاىل :  ــه تع ــر، وقول ــن األج ــن م ونصيب
ــُه  ــن لَّ ــنًَة َيُك ــَفاَعًة َحَس ــَفْع َش ــن َيْش ﴿مَّ
نَْهــا َوَمــن َيْشــَفْع َشــَفاَعًة َســيَِّئًة  َنِصيــٌب مِّ
ــَىٰ ُكلِّ  ــا َوَكاَن اهلل َع نَْه ــٌل مِّ ــُه كِْف ــن لَّ َيُك
ــب)3(. ــظ ونصي ــا﴾)2( أي: ح ِقيًت ٍء مُّ َشْ
العائــل  بمعنــى  الكافــل  )ب( 
والضامــن ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿َفَتَقبََّلَهــا 
ــا بَِقُبــوٍل َحَســٍن َوَأْنَبَتَهــا َنَباًتــا َحَســنًا  َ َربُّ
ا  ــَم َدَخــَل َعَلْيَهــا َزَكِريَّ ــا ُكلَّ َلَهــا َزَكِريَّ َوَكفَّ
امْلِْحــَراَب َوَجــَد ِعنَْدَهــا ِرْزًقــا َقــاَل َيــا 
ــَذا َقاَلــْت ُهــَو ِمــْن  ــٰى َلــِك َهٰ َمْرَيــُم َأنَّ
ــرْيِ  ــاُء بَِغ ــْن َيَش ــْرُزُق َم ــِد اهلل إِنَّ اهلل َي ِعنْ
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ِحَســاٍب﴾)4( أي: ضمــن القيــام بأمرهــا 
يعولــه  إنســانا  الــذي كفــل  والكافــل 
وينفــق عليــه)5( وف احلديــث الرشيــف: 
ــذا إذا  ــة هك ــم ف الن ــل اليتي ــا وكاف »أن
ــه،  ــار بإصبعي ــل وأش ــز وج ــى اهلل ع اتق

يعنــي الســبابة والوســطى«)6(.
الشــاهد  بمعنــى  الكفيــل  )ج( 
والرقيــب ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿َوَأْوُفــوا 
َتنُْقُضــوا  َواَل  َعاَهْدُتــْم  إَِذا  اهلل  بَِعْهــِد 
َجَعْلُتــُم  َوَقــْد  َتْوكِيِدَهــا  َبْعــَد  اأْلَْيــَمَن 
َمــا  َيْعَلــُم  اهلل  إِنَّ  َكِفيــاًل  َعَلْيُكــْم  اهلل 
َتْفَعُلــوَن﴾)7( أي: شــاهدا ورقيبــا ويــأيت 

الضامــن)8(. بمعنــى  الكفيــل 
)د( والكفــل املكافــل أي املجــاور 
املحالــف واملعاقــد املعاهــد)9( وهنــاك 
فاعــل  اســم  الكافــل  أن  أورد  مــن 
والعائــل الــذي جعــل عــى نفســه أن ال 

صيامــه)10(. ف  يتكلــم 
ختلــص الباحثــة ممــا ســبق أن لفــظ 
الكريــم  والقــرآن  اللغــة  ىف  التكافــل 
والســنة النبويــة املطهــرة تتمثــل ىف كافــل 

وكفيــل ومكافــل.
أمــا ف االصطــاح فقــد وردت عــدة 
فقــد  االجتاعــي  للتكافــل  تعريفــات 
عرفــه البعــض عــى أنــه: أن يتضامــن 
أبنــاء املجتمــع الواحــد ويتســاند فيــا 
بينهــم ســواء أكانــوا أفــرادا أم مجاعــات 
حكامــا أم حمكومــن عــى اختــاذ مواقــف 
كرعايــة  بعضــا  بعضهــم  هبــا  يدعــم 
األيتــام ونــرش العلــم وصلــة الرحــم 
التكافــل  مــن مظاهــر  ذلــك  وســوى 
ويعرفــه  املعروفــة)11(.  االجتاعــي 
بالتكافــل  يقصــد  بقولــه:  زهــرة  أبــو 
االجتاعــي ف معنــاه اللفظــي أن يكــون 
آحــاد الشــعب ف كفالــة مجاعتهــم، وان 
ــا  ــلطان كفي ــادر أو ذو س ــون كل ق يك
ف جمتمعــه يمــده باخلــر، وان تكــون كل 
ــة  ــع متاقي ــانية ف املجتم ــوى اإلنس الق
اآلحــاد  مصالــح  عــى  املحافظــة  ف 
املحافظــة عــى  ثــم ف  الــرر  ودفــع 
دفــع األرضار عــن البنــاء االجتاعــي 
ســليمة)12(.  أســس  عــى  وإقامتــه 
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أنــه:  عــى  اآلخــر  البعــض  ويعرفــه 
يعنــي التســاند والتضامــن واالجتــاع 
بمعنــى االلتقــاء ويقــوم بــن جمموعــة 
ــي تكــون جمتمعــا وهــي  ــاس الت مــن الن
جــزء مــن أمــة وقــد يكــون عــى مســتوى 

األمــة اإلســامية كلهــا)13(.
التعاريــف  هــذه  عــى  وباالعتــاد 
نجــد إن املفهــوم االصطاحــي يتألــف 
مــن كلمتــي التكافــل االجتاعــي الــذي 
ــاندة  ــن واملس ــى التضام ــدل ع ــدوره ي ب
إلجيــاد  الواحــد  املجتمــع  أبنــاء  بــن 
ــن  ــرر ع ــع ال ــل ودف ــع األفض املجتم
يقــرره  مــا  مــع  يتفــق  وهــذا  أفــراده 
ــه تعــاىل:  ــح بقول النــص القــرآين الري
ــوا َشــَعائَِر  ــوا اَل حُتِلُّ ــا الَِّذيــَن آَمنُ َ ــا َأيُّ ﴿َي
ــْدَي َواَل  اْلَ ــَراَم َواَل  ــْهَر احْلَ اهلل َواَل الشَّ
ــَراَم َيْبَتُغــوَن  ــَن اْلَبْيــَت احْلَ اْلَقاَلئـِـَد َواَل آمِّ
ـِـْم َوِرْضَواًنــا  َوإَِذا َحَلْلُتــْم  َفْضــاًل ِمــْن َربِّ
َقــْوٍم  ِرَمنَُّكــْم َشــنَآُن  جَيْ َفاْصَطــاُدوا َواَل 
َأْن  ــَراِم  احْلَ امْلَْســِجِد  َعــِن  وُكــْم  َأْن َصدُّ
َتْعَتــُدوا َوَتَعاَوُنــوا َعــَى اْلــِرِّ َوالتَّْقــَوٰى 

َواْلُعــْدَواِن  ْثــِم  اإْلِ َعــَى  َتَعاَوُنــوا  َواَل 
ُقــوا اهلل إِنَّ اهلل َشــِديُد اْلِعَقــاِب﴾)14(. َواتَّ
التكافــل  أن  ناحــظ  هــذا  ومــن 
بالظاهــرة  ليــس  هــو  االجتاعــي 
جمتمعاتنــا  وف  تارخينــا  ف  املســتحدثة 
وإنــا هــي ظاهــرة قديمــة جــدا قــدم 
والديــن  نفســها  اإلنســانية  وجــود 
ركيــزة  يعــده  احلنيــف  اإلســامي 
أساســية ف املجتمــع البــرشي فهنــاك 
العديــد مــن األدلــة القرآنيــة التــي تــدل 
ــا  ــع ومنه ــوده ف املجتم ــة وج ــى أمهي ع
مــا ورد ف قولــه تعــاىل: ﴿لَّْيــَس اْلــِرَّ َأن 
ِق َوامْلَْغــِرِب  ُتَولُّــوا ُوُجوَهُكــْم ِقَبــَل امْلَــرْشِ
َوَلٰكـِـنَّ اْلــِرَّ َمــْن آَمــَن بـِـاهللِ َواْلَيــْوِم اْلِخِر 
َوآَتــى  َوالنَّبِيِّــَن  َواْلكَِتــاِب  َوامْلَاَلئَِكــِة 
ــٰى  ــٰى َواْلَيَتاَم ــِه َذِوي اْلُقْرَب ــَىٰ ُحبِّ ــاَل َع امْلَ
ــائِلَِن  َوالسَّ ــبِيِل  السَّ َواْبــَن  َوامْلََســاكَِن 
َوآَتــى  ــاَلَة  الصَّ َوَأَقــاَم  َقــاِب  الرِّ َوِف 
ــُدوا  ــْم إَِذا َعاَه ــوَن بَِعْهِدِه َكاَة َوامْلُوُف ــزَّ ال
اِء َوِحــَن  َّ ابِِريــَن ِف اْلَبْأَســاِء َوالــرَّ َوالصَّ
اْلَبــْأِس ُأوَلٰئِــَك الَِّذيــَن َصَدُقــوا َوُأوَلٰئِــَك 
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ُهــُم امْلُتَُّقــوَن﴾)15( وف قولــه تعــاىل: ﴿
َأْهــِل  ِمــْن  َرُســولِِه  َعــَىٰ  اهلل  َأَفــاَء  َمــا 
ــٰى  ــِذي اْلُقْرَب ُســوِل َولِ ــِه َولِلرَّ ــَرٰى َفلِلَّ اْلُق
ــبِيِل َكــْي  َواْلَيَتاَمــٰى َوامْلََســاكِِن َواْبــِن السَّ
اَل َيُكــوَن ُدوَلــًة َبــْنَ اأْلَْغنَِيــاِء ِمنُْكــْم َوَمــا 
هَنَاُكــْم  َوَمــا  َفُخــُذوُه  ُســوُل  الرَّ آَتاُكــُم 
ُقــوا اهلل إِنَّ اهلل َشــِديُد  َعنْــُه َفاْنَتُهــوا َواتَّ

اْلِعَقــاِب﴾)16(.
عــى  الرشعيــة  األدلــة  عــن  أمــا 
االجتاعــي  التكافــل  نظــام  أحقيــة 
ومرشوعيــة وجــوده فهــي مأخــوذة مــن 
القــرآن الكريــم كتــاب اهلل املنــزل الــذي 
ــِه  ــاىل: ﴿الَّ َيْأتِي ــبحانه وتع ــه س ــال عن ق
اْلَباطِــُل﴾، فضــا عــن الســنة النبويــة 
ــث الرســول  املطهــرة واملتمثلــة بأحادي
أحاديــث  إىل  إضافــة   ،)(األعظــم
أمهيــة  ف   )( البيــت  أهــل 
ــل االجتاعــي ورضورة وجــودة  التكاف
ــى  ــات، وع ــن املجتمع ــع م ف أي جمتم
الرغــم مــن أن اإلنســان مل جيــد لفــظ 
التكافــل بمعنــاه الريــح ف اآليــات 

 )( الكريمــة، أو ف أحاديــث النبــي
والعــرتة الطاهــرة )(، وإنــا ورد 
ــن  ــد م ــاك العدي ــاه، فهن ــؤدي معن ــا ي م
اآليــات والروايــات التــي تتحــدث عــن 
البــذل واإلنفــاق ف ســبيل اهلل وحتــث 
عــى إعانــة املحتاجــن والفقــراء وقضاء 
حوائــج املؤمنــن بــل كل إنســان. ففــي 
مــن  العديــد  وردت  الكريــم  القــرآن 
اآليــات القرآنيــة التــي تــدل عــى أمهيــة 
مــاورد ف  منهــا  االجتاعــي  التكافــل 
اَر  ُءوا الــدَّ قولــه تعــاىل: ﴿َوالَِّذيــَن َتَبــوَّ
ــْن َهاَجــَر  ــوَن َم ــْم ُيِبُّ ــْن َقْبلِِه يــَمَن ِم َواإْلِ
إَِلْيِهــْم َواَل جَيِــُدوَن ِف ُصُدوِرِهــْم َحاَجــًة 
ــْو  ــَىٰ َأْنُفِســِهْم َوَل ــُروَن َع ــوا َوُيْؤثِ َّــا ُأوُت ِم
َكاَن ِبِــْم َخَصاَصــٌة َوَمــْن ُيــوَق ُشــحَّ 
امْلُْفلُِحــوَن﴾)17(،  ُهــُم  َفُأوَلٰئِــَك  َنْفِســِه 
وقــد أورد الطباطبائــي)18( ف تفســره 
ــة مــا نصــه: إن األنصــار بعــد  هلــذه اآلي
ــة  ــن مك ــرون م ــم املهاج ــر إليه أن هاج
فهــم   )( حممــد  الرســول  عهــد  ف 
أنفســهم  املهاجريــن عــى  قــد قّدمــوا 
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تعــاىل:  قولــه  ففــي  الفــيء وغــره  ف 
َكاَن  َوَلــْو  َأنُفِســِهْم  َعَلــٰى  ﴿َوُيْؤثِــُروَن 
بِِهــْم َخَصاَصــٌة﴾ إيثــار الــيء اختيــاره 
واخلصاصــة  غــره،  عــى  وتقديمــه 
الراغــب:  قــال  واحلاجــة،  الفقــر 
البيــت فرجــه و عــرب عــن  خصــاص 
الفقــر الــذي مل يســد باخلصاصــة كــا 
عــرب عنــه باخللــة واملعنــى: ويقدمــون 
املهاجريــن عــى أنفســهم ولــو كان هبــم 
فقــر وحاجــة، وهــذه اخلصيصــة أغــزر 
اخلصيصــة  مــن  مدحهــم  ف  وأبلــغ 
الســابقة فالــكام ف معنــى اإلرضاب 
كأنــه قيــل: إهنــم ال يطمحــون النظــر 
ــم  ــل يقدموهن ــن ب ــدي املهاجري ــا بأي في
أنفســهم  بأيدهيــم  فيــا  أنفســهم  عــى 
ــذا إن دل  ــة. وه ــر واحلاج ــن الفق ف ع
التكافــل  عــى  يــدل  فإنــا  شء  عــى 
االجتاعــي فيــا بينهــم ورضورة إعطــاء 
ممّــا حيتاجــه. وكذلــك  الفقــر  الغنــي 
َوالَ  اهلل  ﴿َواْعُبــُدوْا  تعــاىل:  قولــه  ف 
ــاًنا  ــِن إِْحَس ــْيًئا َوبِاْلَوالَِدْي ــِه َش ــوْا بِ ُك ُترْشِ

َوامْلََســاكِِن  َواْلَيَتاَمــى  اْلُقْرَبــى  َوبِــِذي 
نُــِب  اْلُ ــاِر  َواْلَ اْلُقْرَبــى  ِذي  ــاِر  َواْلَ
ــبِيِل َوَمــا  اِحــِب بِاَلنــِب َواْبــِن السَّ َوالصَّ
َمَلَكــْت َأْيَمُنُكــْم إِنَّ اهلل الَ ُيـِـبُّ َمــن َكاَن 
ُمَْتــاالً َفُخــوًرا الَِّذيــَن َيْبَخُلــوَن َوَيْأُمــُروَن 
النَّــاَس بِاْلُبْخــِل َوَيْكُتُمــوَن َمــا آَتاُهــُم اهلل 
ِمــن َفْضلِــِه َوَأْعَتْدَنــا لِْلَكافِِريــَن َعَذاًبــا 
ــْم ِرَئــاء  ِهينًــا َوالَِّذيــَن ُينِفُقــوَن َأْمَواَلُ مُّ
بِاْلَيــْوِم  َوالَ  بِــاهلل  ُيْؤِمنُــوَن  َوالَ  النَّــاِس 
ــا  ــُه َقِرينً ــْيَطاُن َل ــِن الشَّ ــن َيُك ــِر َوَم الِخ
َفَســاء َقِرينًــا َوَمــاَذا َعَلْيِهــْم َلــْو آَمنُــوْا 
َّــا َرَزَقُهــُم  بـِـاهلل َواْلَيــْوِم الِخــِر َوَأنَفُقــوْا ِم
اهلل َوَكاَن اهلل ِبـِـم َعلِيــًم﴾)19(، وف قولــه 
تعــاىل: ﴿لَّْيــَس اْلــِرَّ َأن ُتَولُّــوا ُوُجوَهُكــْم 
ــِرَّ َمــْن  ــنَّ اْل ِق َوامْلَْغــِرِب َوَلٰكِ ــرْشِ ــَل امْلَ ِقَب
َوامْلَاَلئَِكــِة  اْلِخــِر  َواْلَيــْوِم  بِــاهلل  آَمــَن 
َعــَىٰ  امْلَــاَل  َوآَتــى  َوالنَّبِيِّــَن  َواْلكَِتــاِب 
ــٰى َواْلَيَتاَمــٰى َوامْلََســاكَِن  ــِه َذِوي اْلُقْرَب ُحبِّ
ــاِب  َق ــائِلَِن َوِف الرِّ ــبِيِل َوالسَّ َواْبــَن السَّ
ــوَن  َكاَة َوامْلُوُف ــزَّ ــى ال ــاَلَة َوآَت ــاَم الصَّ َوَأَق
ابِِريــَن  َوالصَّ َعاَهــُدوا  إَِذا  بَِعْهِدِهــْم 
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اْلَبــْأِس  َوِحــَن  اِء  َّ َوالــرَّ اْلَبْأَســاِء  ِف 
ُأوَلٰئِــَك الَِّذيــَن َصَدُقــوا َوُأوَلٰئِــَك ُهــُم 
ــرة  ــورة البق ــاء ف س ــوَن﴾)20(، وج امْلُتَُّق
ُينِفُقــوَن  الَِّذيــَن  َثــُل  ﴿مَّ تعــاىل:  قولــه 
ــْم ِف َســبِيِل اهلل َكَمَثــِل َحبَّــٍة َأنَبَتــْت  َأْمَواَلُ
اَئــُة َحبَّــٍة  َســْبَع َســنَابَِل ِف ُكلِّ ُســنُبَلٍة مِّ
َواهلل ُيَضاِعــُف ملَِــن َيَشــاء َواهلل َواِســٌع 
ــْم ِف َســبِيِل  ــٌم الَِّذيــَن ُينِفُقــوَن َأْمَواَلُ َعلِي
ـا َوالَ  ُيْتبُِعــوَن َمــا َأنَفُقــوُا َمنًـّ اهلل ُثــمَّ الَ 
ـِـْم َوالَ َخْوٌف  ـُــْم َأْجُرُهــْم ِعنــَد َربِّ َأًذى لَّ
َزُنــوَن﴾)21(، وغرهــا  َعَلْيِهــْم َوالَ ُهــْم َيْ
ــى  ــدل ع ــي ت ــة الت ــات القرآني ــن اآلي م
أمهيــة ومرشوعيــة التكافــل االجتاعــي.
ــد  ــرة فق ــة املطه ــنة النبوي ــا ف الس أم
عــن  األحاديــث  مــن  كثــٌر  وردت 
عــى  حتــث   )( حممــد  الرســول 
التكافــل االجتاعــي وأمهيتــه ف تدعيــم 
األلفــة والتعــاون بــن أبنــاء املجتمــع 
 )( الواحــد فقــد كان لســنة الرســول
ــل  ــدأ التكاف ــم مب ــغ ف تدعي ــر البال األث
وترســيخه مــن خــال تأكيدهــا عــى 

مــن  يســتلزمه  ومــا  األخــوة  مبــدأ 
اجتاعيــة كقضــاء حوائــج  التزامــات 
اإلخــوان وإعانتهــم، قــال رســول اهلل 
أخيــه  حاجــة  ف  ســعٰى  »مــن   :)(
آالف  تســعة  اهلل  عبــد  فكأّنــم  املؤمــن 
ليلــة«)22(،  قائــًم  هنــاره،  ســنة، صائــًم 
وقــال )(: »مــن قــى ألخيــه املؤمــن 
حاجــًة، كان كمــن عبــد اهلل دهــره«)23(. 
وقــال )(: »أكرمــوا ضعفاءكــم فإنــم 
ترزقــون وتنــرصون بضعفائكــم«)24(.
 )( ــرة ــرتة الطاه ــوال الع وف أق
 )( املؤمنــن  أمــر  عــن  جــاء  فقــد 
ِف  َفــَرَض  ُســْبَحاَنُه  »إِنَّ اهلل  قــال:  أنــه 
َفــَم  اْلُفَقــَراِء  َأْقــَواَت  اأْلَْغنَِيــاِء  َأْمــَواِل 
َجــاَع َفِقــرٌي إاِلَّ بِــَم ُمتِّــَع بِــِه َغنِــيٌّ َواهلل 

َتَعــاىَل َســائُِلُهْم َعــْن َذلِــَك«)25(.
ــن  ــس ع ــى بــن خني ــن مع وأورد ع
 )( الصــادق  اهلل  عبــد  أيب  اإلمــام 
قــال: قلــت لــه مــا حــق املســلم عــى 
املســلم؟ قــال )(: »لــه ســبع حقــوق 
وهــو  إال  حــق  منهــن  مــا  وواجبــات 
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شــيئًا  منهــا  ضيــع  إن  واجــب،  عليــه 
خــرج مــن واليــة اهلل وطاعتــه، ول يكــن 
ــن  ــق املؤم ــن ح ــب، م ــن نصي ــه م هلل في
ــه،  ــبع جوعت ــن: أن يش ــه املؤم ــى أخي ع
ــه،  ــه كربت ــرج عن ــه، ويف ــواري عورت وي
ويقــي دينــه، فــإذا مــات خلفــه ف أهلــه 
وولــده...« فهنــا قــد ورد معنــى التكافل 

ــه)26(. ــاء ب ــق والوف ــاء احل ــى إعط بمعن
 :)( ــن ــد اهلل احلس ــو عب ــال أب وق
»إذا أراد أحدكــم أن ال يســأل ربــه شــيئًا 
ــم  ــاس كله ــن الن ــأس م ــاه فليي إال أعط
ــإذا  ــد اهلل، ف ــه رجــاء إال عن وال يكــون ل
علــم اهلل عــز وجــل ذلــك مــن قلبــه ل 
يســأل اهلل شــيئًا إال أعطــاه«)27(. وعــن 
طلــب  »مــن  قــال:   )( جعفــر  أيب 
ــاس  ــن الن ــتعفافًا ع ــا اس ــرزق ف الدني ال
وتوســيعًا عــى أهلــه وتعطفــًا عــى جــاره 
لقــي اهلل عــز وجــل يــوم القيامــة ووجهــه 

ــدر«)28(. ــة الب ــر ليل ــل القم مث

املبحث الثان: الفرائض الرشعية 
ودورها ف التكافل االجتمعي

)( ف حكومة اإلمام عي
يعلــم اجلميــع وبالشــكل الــذي ال 
خيتلــف عليــه اثنــان إن أمــر املؤمنــن 
ــب )( كان  ــن أيب طال ــي ب ــام ع اإلم
ــة  ــا الدول ــج مشــاكل األمــة وقضاي يعال
ــد  ــري ف آن واح ــي ونظ ــف علم بموق
هنــج  ف  راســخا  األمــر  هــذا  ونجــد 
الباغــة الــذي يشــتمل عــى اخلطــب 
التــي  القصــار  والكلــات  والرســائل 
قاهلــا أمــر املؤمنــن )( ف مناســبات 
ــدف  ــة وكان اهل ــات متباين ــة وأوق خمتلف
األمــة  أوضــاع  تغيــر  هــو  منهــا 
ــودة  ــعادة املنش ــق الس ــامية وحتقي اإلس
هلــا، واملتمعــن النظــر ف كتــاب هنــج 
الباغــة جيــد العديــد مــن خطــب اإلمام 
عــي )( والرســائل التــي حيــث فيهــا 
)( عــى التكافــل االجتاعي وإرســاء 
مبادئــه وعمليــا فقــد بــارش )( بنفســه 
هــذه املهمــة حتــى اســتطاع الســيطرة 
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ــن  ــت ع ــي نجم ــر الت ــرة الفق ــى ظاه ع
ســوء التطبيــق ف عهــد عثــان بــن عفــان 
ففــي كلمتــه الرائعــة التــي تعــّد آيــة مــن 
آيــات اجلــال األديب واحلكمــي قولــه 
)( الــذي أصبــح مثــا يــرب ف 
ــَه ُســْبَحاَنُه َفــَرَض  كل مــكان: »إِنَّ اللَّ
فِــي َأْمــَواِل اأْلَْغنَِيــاِء َأْقــَواَت اْلُفَقــَراِء 
ــيٌّ  ــِه َغنِ ــَع بِ ــا ُمتِّ ــٌر إاِلَّ بَِم ــاَع َفِقي ــا َج َفَم
ــَك«)29(.  ــْن َذلِ ــائُِلُهْم َع ــى َس ــُه َتَعاَل َواللَّ
وهنــا جيعــل اإلمــام عــي )( مبــدأ 
ال  واجبــا  امــرأ  االجتاعــي  التكافــل 
ــة  ــج الباغ ــه وف هن ــص من ــال للتمل جم
ــا  ــا م ــر منه ــذا األم ــدة هل ــارات عدي إش
عثــان  اىل   )( عــي  اإلمــام  وجهــه 
عــى  عاملــه  األنصــاري  حنيــف  بــن 
ــه  ــام )( أن ــغ اإلم ــا بل ــرة عندم الب
ــا  قــد دعــي إىل وليمــه مــن أهلها:»َأمَّ
أنَّ  َبَلَغنِــي  َفَقــْد  ُحنَْيــف  اْبــَن  َيــا  َبْعــُد 
ِة َدَعــاَك  َرُجــاًل ِمــْن فِْتَيــِة َأْهــِل اْلَبــرْصَ
ُتْســَتَطاُب  إَلْيَهــا  ْعــَت  َفَأْسَ َمْأَدَبــة  إىَِل 
َفــاُن،  اْلِ إَلْيــَك  َوُتنَْقــُل  االَْلــَواُن  َلــَك 

ــْوم  ــَك جُتِيــُب إىَل َطَعــاِم َق ــُت َأنَّ ــا َظنَنْ َوَم
. َفاْنُظــْر  ــْم َمْدُعــوٌّ . َوَغنِيُُّه ــوٌّ ــْم َمُْف َعائُِلُه
ــَم  ــْقَضِم، َف ــَذا امْلـُ ــْن ه ــُه ِم ــا َتْقَضُم إىَل م
َوَمــا  َفاْلِفْظــُه،  ِعْلُمــُه  َعَلْيــَك  اْشــَتَبَه 
ــُه«)30(،  ــْل ِمنْ ــِه َفنَ ــِب ُوُجوِه ــَت بِطِي َأْيَقنْ
لكميــل   )( قالــه  كام  ف  وأيضــا 
مــر  »يــا كميــل،  النخعــي:  بــن زيــاد 
ــكارم،  ــب امل ــوا ف كس ــك أن يروح أهل
ــو  ــم. ف ــو نائ ــن ه ــة م ــوا ف حاج ويدل
اّلــذي وســع ســمعه األصــوات، مــا مــن 
أحــد أودع قلبــا سورا إالّ و خلــق اهللّ 
لــه مــن ذلــك الــّرور لطفــا. فــإذا نزلــت 
بــه نائبــة جــرى إليهــا كاملــاء ف انحــداره 
حّتــى يطردهــا عنــه كــم تطــرد غريبــة 

اإلبــل«)31(.
ــة  ــوارد الروري ــق بامل ــا يتعل ــا في أم
ــذ حــق التكافــل االجتاعــي فهــي  لتنفي
عنــد اإلمــام عــي )( تعتمــد عــى 
مســألة مهمــة أال وهــي إيصــال الفقــر 
التكافــل  إن  أي  االكتفــاء  حــد  إىل 
تــؤدي  عندمــا  حيــدث  االجتاعــي 
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للفقــر  الكفايــة  الرشعيــة  الفرائــض 
بعــض  تعجــز  أن  املحتمــل  ومــن 
جوانــب هــذه الفرائــض عــن القيــام 
بذلــك األمــر فقــد تعجــز أمــوال الــزكاة 
عــن البلــوغ إىل هذا املســتوى مــن احلالة 
للفقــراء فهنــا البــد مــن  االقتصاديــة 
وجــود أمــوال غــر الــزكاة واخلمــس 
الثغــرات  لســد  عليهــا  املعــول  هــي 
تكــون  املجتمــع وقــد  االقتصاديــة ف 
أمــوال الــزكاة واخلمــس جــزء منهــا)32(. 
ــزكاة ف  ــوال ال ــع أم ــة توزي ــا ف كيفي أم
عهــد أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب 
ــاء  ــا ج ــب م ــوزع حس ــت ت )( فكان
ف القــرآن الكريــم عــى جمموعــة مــن 
َدَقــاُت لِْلُفَقــَراِء  ــَم الصَّ الفئــات هــي: ﴿إِنَّ
َوامْلََســاكِِن َواْلَعاِملِــَن َعَلْيَهــا َوامْلَُؤلََّفــِة 
َوِف  َواْلَغاِرِمــَن  َقــاِب  الرِّ َوِف  ــْم  ُقُلوُبُ
ــبِيِل َفِريَضــًة ِمــَن  َســبِيِل اهلل َواِْبــِن السَّ
اهلل َواهلل َعلِيــٌم َحكِيــٌم﴾)33(، أي إن مــال 
ــم،  ــن أو غره ــمل املقاتل ــزكاة ال يش ال
ف  ذكرهــم  جــاء  الذيــن  يشــمل  بــل 

عــن  وثبــت  فقــط.  الكريــم  القــرآن 
اإلمــام أمــر املؤمنــن )( مــن أنــه 
وضــع الــزكاة عــى أمــوال غــر األمــوال 
التــي وضعــت عليهــا الــزكاة ف الصيغــة 
الترشيعيــة الثابتــة فكــا هــو معــروف 
ــة وضعــت  ــة الثابت إن الصيغــة الترشيعي
الــزكاة عــى تســعة أقســام مــن األمــوال 
 )( ــي ــام ع ــن اإلم ــت ع ــه ثب ــر إن غ
عــى  عهــده  ف  الــزكاة  وضــع  إنــه 
مثــا  كاخليــل  أيضــا  أخــرى  أمــوال 
وهــذا عنــر متحــرك يكشــف عــن أن 
الــزكاة كنظــرة إســامية الختتــص بــال 
ــر أن  ــق ويل األم ــن ح ــال وإن م دون م
ــراه  ــال ي ــة ف أي جم ــذه النظري ــق ه يطب

ــا)34(. رضوري
دعــا  الــذي  الثــاين  الرافــد  أمــا 
وتفعيلــه  تطبيقــه  إىل   )( اإلمــام 
فهــو  االجتاعــي  للضــان  تأكيــدًا 
االعتــاد عــى )مخــس املكاســب( الــذي 
ــن  ــة م ــة رشعي ــتنادا إىل أدل ــن اس يتضم
تعــاىل  قولــه  الســيا  الكريــم  القــرآن 
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ٍء َفــَأنَّ  ــن َشْ ــَم َغنِْمُتــم مِّ »َواْعَلُمــوا َأنَّ
اْلُقْرَبــٰى  َولِــِذي  ُســوِل  َولِلرَّ َســُه  ُخُ هلل 
ــبِيِل  السَّ َواْبــِن  َوامْلـَــَساكِِن  َواْلَيَتاَمــٰى 
إِن ُكنُتــْم آَمنُتــم بِــاهلل«)35( ومــا ورد ف 
أربــاح  مخــس  أن  مــن  النبويــة  الســنة 
التجــارات والصناعــات واألجــارات 
والعمــل والوظائــف واهلديــة والوصيــة 
وأربــاح مالــك املنجــم واملدخــرات مــن 
الكســب احلــرام إذا اختلــط باحلــال ومل 
ــؤ  ــه واللؤل ــرج كل ــز أخ ــإن متي ــز، ف يتمي
يــؤد  مل  التــي  واملواريــث  املســتخرج 
عنهــا اخلمــس، وذلــك بعــد أن يســتنزل 
املكلــف مؤنــة احلفــظ ومؤنــة الذيــن 
ونفقــات  ومســكنه  ومركبــه  يعوهلــم 
زاد  ومــا  كاملــة  ســنة  ملــدة  إضافيــة 
ــن  ــس)36(، ويمك ــه اخلم ــك ففي ــن ذل ع
القــول أن مبــدأ مخــس املكاســب يمكــن 
املجديــة  الوســائل  إحــدى  يكــون  أن 
ف  االجتاعــي  الضــان  لتحقيــق 
جمتمعاتنــا املعــارصة. والرافــد الثالــث 
هــو إشــاعة فلســفة البــذل والســخاء 

يقــول  إذ  الفقــراء  إزاء  األغنيــاء  مــن 
 :)( طالــب  أيب  بــن  عــي  اإلمــام 
والبــذل«)37(. بالصدقــة  الفقــر  »داووا 
أمــا الرافــد الرابــع ف تغطيــة نفقــات 
ف  فنجــده  االجتاعــي  الضــان  حــق 
»َواْجَعــْل  )( ألحــد والتــه:  قولــه 
َلُهــْم ِقْســمًا ِمــْن َبْيــِت َمالِــِك َوِقْســمًا 
ــي ُكلِّ  ــاَلِم فِ ْس ــي اإْلِ ِت َصَوافِ ــالَّ ــْن َغ ِم
 )( ــام ــاء اإلم ــن إلق ــك ع ــٍد« ناهي َبَل
ملســؤولية الضــان االجتاعــي عى عاتق 
املجتمــع وبجميــع أفــراده ومؤسســاته، 
مــع تأكيــده )( عــى احلفــاظ عــى 
هــذا األمــوال، إذ يقــول )(: »كــن 
ــدرا  ــذرا، وكــن مق ــًا والتكــن مب سمحـ
وال تكــن مقــرتا« وختصيصــه للفئــات 
الضــان  بحــق  املشــمولة  واحلــاالت 
حيــث يقــول )(: »إن إعطــاءك املــال 

ف غــري وجهــه تبذيــر وإساف«)38(.
اخلاتة

تســتنتج الباحثــة مــن هــذا البحــث 
مايــي:
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االجتاعــي  التكافــل  إن   )1(
ــزام  ــي الت ــه العــام والشــامل يعن بمفهوم
ــات  ــباع احلاج ــم إلش ــا بينه ــراد في األف
ــع  ــراد املجتم ــة أف ــة لكاف ــة واملعنوي املادي

الــذي ينتمــون لــه.
املاليــة  املــوارد  وتتنــوع  تتعــدد   )2(
ــة  ــة العربي للتكافــل االجتاعــي ف الدول
يتحــدث  بحثنــا  أن  وبــا  اإلســامية 
عــن التكافــل االجتاعــي ف عهــد أمــر 
 )( طالــب  أيب  بــن  عــي  املؤمنــن 
ف  االجتاعــي  التكافــل  مــوارد  فــان 
عهــده اعتمــدت عــى الصــور التاليــة 
وســوف أورد البعــض منهــا: الــزكاة- 
مخــس املكاســب- إشــاعة فلســفة البــذل 
والســخاء مــن األغنيــاء إزاء الفقــراء- 
فضــا عــن أنــه )( حــث والتــه عــى 
تغطيــة نفقــات الضــان االجتاعــي مــن 
خيصــص  أن  هلــم   )( قولــه  خــال 
قســا مــن بيــت املــال، وقســا مــن غات 

ناهيــك  بلــد  كل  ف  اإلســام  صــواف 
ملســؤولية   )( اإلمــام  إلقــاء  عــن 
الضــان االجتاعــي عــى عاتــق املجتمــع 
مــع  ومؤسســاته،  أفــراده  وبجميــع 
تأكيــده )( عــى احلفــاظ عــى هــذه 

واإلرساف. التبذيــر  مــن  األمــوال 
)3( التكافــل االجتاعــي لــه جانبــان 
جانــب مــادي وجانــب معنــوي، أمــا 
األول: فيتمثــل عــى نحــو املســاعدات 
تقســم  التــي  والعينيــة  النقديــة  املاديــة 
الفئــات  مــن  األفــراد  عــى  وتــوزع 
ــب  ــن إن اجلان ــوزة، ف ح ــرة واملع الفق
الثــاين: يتمثــل فيــا يؤسســه هــذا النهــج 
مــن تواصــل وتراحــم وتآخــي وتعــاون 
األغنيــاء  بــن  فيــا  ونفــي  اجتاعــي 
الفقــراء  وبــن  جهــة  مــن  امليســورين 
واملعوزيــن مــن جهــة أخــرى فالغنــي 
يعطــف عــى الفقــر والقــادر يســاعد 

واملريــض. العاجــز 
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اهلوامش
)1( سورة احلديد، اآلية: 28.
)2( سورة النساء، اآلية:85.

منظــور  بــن  مكــرم  بــن  منظــور، حممــد  ابــن   )3(
العــرب،  لســان  املري)ت:711هـــ(،  األفريقــي 
النــارش: دار صــادر، بــروت- لبنــان، ج11، ص 

.5 8 9
)4( سورة آل عمران، اآلية: 37.

)5( ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص589.
حممــد  جعفــر  أيب  اإلســام  ثقــة  الكلينــي،   )6(
بــن يعقــوب بــن إســحاق رمحــه اهلل )ت: 328 أو 
وتعليق:  الــكاف، ط5، حتقيق وتصحيح  329هـــ(، 
حيــدري،  مطبعــة  1363هـــ،  الغفاري،  أكرب  عي 
النــارش: دار الكتــب اإلســامية، طهــران- ايــران، 

ص406. ج1، 
)7( سورة النحل، اآلية: 91.

)8( ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص590.
817هـــ  )ت:  الديــن  جمــد  أبــادي،  الفــروز   )9(
الســعادة،  مطبعــة  املحيــط،  القامــوس  م(،   1414

.45 ص  ج4،  د.ت،  مــر، 
ــد اهلل، معجــم البســتان، املطبعــة  )10( البســتاين، عب

األمريكانيــة، بــروت، 1967، ج2، ص 2100.
)11( حممــد، عبــد الــرزاق هــويب، الترشيعــات ف 
بغــداد، 1989،  اإلرشــاد،  الوقــف، مطبعــة  إدارة 

.61 ص
ــام، دار  ــي ف اإلس ــل االجتاع ــد، التكاف )12( حمم

ــرة، 1991، ص7. ــريب، القاه ــر الع الفك

)13( اخليــاط، د. عبــد العزيــز، املجتمــع املتكافــل ف 
ــة األقــى،  اإلســام، ط1، مؤسســة الرســالة، مكتب

عــان، 1981، ص74.
)14( سورة املائدة، اآلية: 2.

)15( سورة البقرة، اآلية:177.
)16( سورة احلرش، اآلية: 7.
)17( سورة احلرش، اآلية: 9.

)18( العامــة الســيد حممد حســن، امليزان ف تفســر 
القــرآن الكريــم، صححــه وأرشف عــى طباعتــه: 
منشــورات  النــارش:  األعلمــي،  حســن  الشــيخ 
ج19،   ،1997 للمطبوعــات،  األعلمــي  مؤسســة 

.214 ص213- 
)19( سورة النساء، اآلية: 36- 39.

)20( سورة البقرة، اآلية: 177.
)21( سورة البقرة، اآلية: 262-261.

ــي  ــن ع ــد ب ــر حمم ــدوق، أيب جعف ــيخ الّص )22( الش
بــن احلســن بــن بابويــه القمــي )ت: 381هـــ(، مــن 
ــق  ــه، أرشف عــى تصحيحــه والتعلي ال حيــره الفقي
ــارش:  ــي، الن ــن األعلم ــيخ حس ــة الش ــه: العام علي
للمطبوعــات،  األعلمــي  مؤسســة  منشــورات 

.190 ص  ج2،   ،1986
)23( الشــيخ الطــويس، شــيخ الطائفــة أيب جعفــر 
حممــد بــن احلســن بــن عــي )ت: 460هـــ(، األمــايل، 
ــي  ــتاذ ع ــري- األس ــراد اجلعف ــح: هب ــق وتصحي حتقي
النــارش: دار الكتــب اإلســامية،  أكــرب الغفــاري، 

املجلــس الســابع عــرش، ص481.
ــن أيب  ــن ورام ب ــرتي، أيب احلس ــي االش )24( املالك
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فــراس بــن محــدان )ت: 605هـــ(، تنبيــه اخلواطــر 
ونزهــة النواظــر، حتقيــق وتعليــق: باســم حممــد مــال 
الفكريــة-  الشــؤون  قســم  اصــدار  األســدي،  اهلل 

العتبــة احلســينية املقدســة، ج2، ص221.
ــن  ــن احلس ــد ب ــيخ حمم ــدث الش ــي، املح )25( العام
)ت: 1104هـــ(، وســائل الشــيعة، حتقيــق: مؤسســة 
ونــرش:  طبــع  الــرتاث،  إلحيــاء   )(البيــت آل 
مؤسســة آل البيــت الحيــاء الــرتاث، قــم- إيــران، 

بــا. ت، ج9، ص29.
)26( الكليني، الكاف: ج2، ص169، ح2.

ــيعة، ج7، ص142، ح  ــائل الش ــي، وس )27( العام
.8953

)28( الكليني، الكاف: ج5، ص78، ح5.
)29( هنــج الباغــة- بــاب املختــار مــن حكــم أمــر 

.328 رقــم:   -)( املؤمنــن 
 ،)( الباغــة، خطــب اإلمــام عــي )30( هنــج 

ص553. ج4، 
.)( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )31(

)32( ص166.
)33(سورة التوبة، اآلية: 60.

)34( الصــدر، الشــهيد حممــد باقــر، اإلســام يقــود 
احليــاة، ط2، إصــدار وزارة اإلرشــاد اإلســامي، 

ــران، 1403هـــ، ص50. طه
)35( سورة األنفال، جزء من اآلية: 41.

)36( الســعد، غســان، حقــوق اإلنســان عنــد اإلمــام 
ط2،  علميــة،  رؤيــة   )( طالــب  أيب  ابــن  عــي 

.360 ص   ،2008 بغــداد، 
)37(الســعد، حقــوق اإلنســان عنــد اإلمــام عــي ابــن 

أيب طالــب )( رؤيــة علميــة، ص 361.
)38(الســعد، حقــوق اإلنســان عنــد اإلمــام عــي ابــن 

أيب طالــب )( رؤيــة علميــة، ص 361.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

أهــل  وأحاديــث   )( حممــد  الرســول  أحاديــث 
.)( البيــت 

منظــور  بــن  لــن مكــرم  منظــور، حممــد  ابــن   )1(
العــرب،  لســان  املري)ت:711هـــ(،  األفريقــي 

لبنــان. بــروت-  صــادر،  دار  النــارش: 
)2( اإلمام عي ابن أيب طالب )(، هنج الباغة.

)3( البســتاين، عبــد اهلل، معجــم البســتان، املطبعــة 
.1967 بــروت،  األمريكانيــة، 

ــل ف  ــع املتكاف ــز، املجتم ــد العزي ــاط، د. عب )4( اخلي
ــة األقــى،  اإلســام، ط1، مؤسســة الرســالة، مكتب

ــان، 1981. ع
ــام  ــد اإلم )5( الســعد، غســان، حقــوق اإلنســان عن
ط2،  علميــة،  رؤيــة   )( طالــب  أيب  ابــن  عــي 

.2008 بغــداد، 
)6( الشــيخ الّصــدوق، أيب جعفــر حممــد بــن عــي 
بــن احلســن بــن بابويــه القمــي )ت: 381هـــ(، مــن 
ــق  ــه، أرشف عــى تصحيحــه والتعلي ال حيــره الفقي
ــارش:  ــي، الن ــن األعلم ــيخ حس ــة الش ــه: العام علي
للمطبوعــات،  االعلمــي  مؤسســة  منشــورات 

.1986
جعفــر  أيب  الطائفــة  شــيخ  الطــويس،  الشــيخ   )7(
حممــد بــن احلســن بــن عــي)ت: 460هـــ(، األمــايل، 
ــي  ــتاذ ع ــري- األس ــراد اجلعف ــح: هب ــق وتصحي حتقي

أكــرب الغفــاري، النــارش: دار الكتــب اإلســامية.
ــود  ــام يق ــر، اإلس ــد باق ــهيد حمم ــدر، الش )8( الص

احليــاة، ط2، إصــدار وزارة اإلرشــاد اإلســامي، 
1403هـــ. ــران،  طه

)9( العامــي، املحــدث الشــيخ حممــد بــن احلســن 
)ت:110 4هـــ(، وســائل الشــيعة، حتقيــق: مؤسســة 
ونــرش:  طبــع  الــرتاث،  البيت)(إلحيــاء  آل 
مؤسســة آل البيــت الحيــاء الــرتاث، قــم- إيــران، 

بــا. ت.
)10( العامــة الســيد حممد حســن، امليزان ف تفســر 
القــرآن الكريــم، صححــه وأرشف عــى طباعتــه: 
منشــورات  النــارش:  األعلمــي،  حســن  الشــيخ 

للمطبوعــات، 1997. األعلمــي  مؤسســة 
الديــن )ت: 817هـــ  أبــادي، جمــد  الفــروز   )11(
الســعادة،  مطبعــة  املحيــط،  القامــوس  م(،   1414

مــر, د. ت.
حممــد  جعفــر  أيب  اإلســام  ثقــة  الكلينــي،   )12(
بــن يعقــوب بــن إســحاق رمحــه اهلل )ت: 328 أو 
وتعليق:  الــكاف، ط5، حتقيق وتصحيح  329هـــ(، 
حيــدري،  مطبعــة  1363هـــ،  الغفاري،  أكرب  عي 
النــارش: دار الكتــب اإلســامية، طهــران- ايــران.
ــن أيب  ــن ورام ب ــرتي، أيب احلس ــي االش )13( املالك
فــراس بــن محــدان )ت: 605هـــ(، تنبيــه اخلواطــر 
ونزهــة النواظــر، حتقيــق وتعليــق: باســم حممــد مــال 
الفكريــة-  الشــؤون  قســم  إصــدار  االســدي،  اهلل 

العتبــة احلســينية املقدســة.
)14( حممــد، عبــد الــرزاق هــويب، الترشيعــات ف 
إدارة الوقــف، مطبعــة اإلرشــاد، بغــداد، 1989.
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)( قال أمري املؤمنني

املصدر: نهج البالغة للشريف الريض



رعاية األيت�ام وبن�اء أسرهم يف أثن�اء احلرب
وجتلياتها اإلنساني�ة يف نهج البالغة

الباحثة
كفاح ممد عي احلداد

المهورية اإلسالمية ف إيران

Caring about orphans and build their families 

and their Humanism images

in Nahj- Al Balaghah

By Kifah Muhammad Ali Al- Haddad.

Islamic Republic of Iran
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ملخص البحث

ــه  ــي يعيشــها بعــد مــوت أبي ــم والظــروف اخلاصــة الت ــف باليتي ــاول البحــث التعري يتن
واملشــاكل التــي يعــاين منهــا والتــي تتمثــل ف غيــاب األب الــذي يمثــل األمــان االقتصــادي 
ــة  ــيحدث أزم ــاب س ــذا الغي ــي أن ه ــن البدهي ــا، وم ــم بأمره ــألرسة والقائ ــي ل واالجتاع
ــا  ــف معه ــا أو التكي ــار فهمه ــى الصغ ــتطيع اليتام ــا ال يس ــة رب ــية واجتاعي ــة ونفس أرسي
بســهولة، خاصــة ف وقــت احلــرب حيــث يــزداد عــدد اليتامــى الذيــن قــد يكونــون مــن أبنــاء 
املقاتلــن واملجاهديــن أي أبنــاء شــهداء الوطــن، والذيــن يتوجــب رعايتهــم آنيــا ملــا لذلــك 
مــن أثــر إجيــايب عــى املقاتلــن أنفســهم واملرابطن ف ســوح الوغــى، وقد يكــون اليتامــى أبناء 
الضحايــا مــن املدنيــن الذيــن أمــا أن يكونــوا قــد احتجــزوا كرهائــن ثــم قتلــوا أو يكونــوا ف 
حصــار حتــت الرصــاص، هــذا فضــاً عــى اليتامــى الذيــن قــى آباؤهــم نتيجــة احلــوادث 

والكــوارث الطبيعيــة كاملــرض وحــوادث الســيارات وغرهــا.
ويســتعرض البحــث كذلــك أمهيــة رعايــة اليتيــم ف اإلســام كــا ورد ف نصــوص هنــج 
ــى  ــع وع ــى املجتم ــا ع ــا وتربوي ــا وديني ــيا واجتاعي ــة نفس ــذه الرعاي ــكاس ه ــة وانع الباغ
املقاتلــن وعــى األيتــام أنفســهم، إذ أن رعايــة هــؤالء اليتامى تــؤدي إىل زيــادة التعبئة املعنوية 
للمقاتلــن ملــا يتضمنــه مــن شــعور باألمــن عــى مســتقبل أرسهــم وأوالدهــم ناهيــك عــن 
زيــادة اإليــان بمصداقيــة احلــرب التــي خيوضوهنــا وبأهنــم حمــط رعايــة اهلل واملجتمــع أيضــا. 
ويعــرض البحــث للنصــوص الــواردة ف ســرة أمــر املؤمنــن )( ف تعاملــه مــع األيتــام 
وانعــكاس ذلــك تربويــا عليهــم وكذلــك يعرف البحــث باخلطــوط األساســية ف تعامل أمر 
املؤمنــن )( مــع اليتامــى، التــي تتضمــن حتديــد أعارهــم واكرامهــم واشــباع احلاجــات 

النفســية والفســيولوجية هلــم وأمهيــة االســتمرار ف رعايتهــم.
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This research is dealing with the definition of Orphans and especial circumstances 

that he us living with it after his father death and problems that he is suffering 

from  in absence of the father who represent social and economical safety for the 

family and who is responsible for it. It's obvious this absence will cause a social, 

family and psychological problems. Maybe some of these little orphans can not 

understood or adept with it easily. Specially during the ear when the number of 

orphans increases they art sons of fighters that means sons of homeland's martyrs 

who must caring about them because that causing a positive effect for the fighters 

themselves who they are fighting at the battle field and these orphans maybe they 

are sons of victims from civil people who they are either arrested as hostages and 

killed at a siege at gunpoint in addition of that the orphans who lost their fathers by 

accidents and natural disasters as illnesses and car's accidents etc.. also the research 

showing the importance of orphans caring in Islam and as it was written in the texts 

of Nahj Al- Balaghah and the reflection of this caring educational, religious, social 

and psychological on society, fighters and orphans themselves. So that caring about 

these orphans leads to lifted their spirits (fighters) for what it contains from feeling 

of safety about their families and sons future in addition of increase believing in 

reality of their war and they are in god and society care and this research is showing 

coming texts from Imam Ali biography (peace be upon him) in his treatment 

with orphans and the reflection of that educational on them and the research is 

giving knowledge about headlines in Imam Ali (peace be upon him) treatment's 

with orphans which contains limiting their ages and honor them and satisfy their 

psychological need and the importance of keeping care about them it also giving 

knowledge of upbringing patterns that he has reported as upbringing with ignored 

and upbringing with forgiving and upbringing with playing and many others and 

lastly it presents a general recommendations.
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مدخل
عامــة  رشحيــة  األيتــام  يمثــل 
الغنيــة  املجتمعــات  كل  ف  موجــودة 
والناميــة، وهــي  واملتطــورة  والفقــرة 
ف  اهلشــة  الرشائــح  إحــدى  أيضــًا 
املجتمــع التــي يمكــن التســلط عليهــا 
ــهولة  ــا بس ــا أو ظلمه ــلب حقوقه أو س
ــة عنهــا كوهنــا  لضعــف القــدرة الدفاعي
إىل  يفتقــدون  قارصيــن  أفــرادًا  متثــل 
ف  املتمثــل  احلقيقــي  األرسي  الســند 
ــادي  ــن االقتص ــل األم ــذي يمث األب ال
ــر  ــر اآلخ ــألرسة، واألم ــي ل واالجتاع
الرشائــح  مــن  هــي  الفئــة  هــذه  إن 
الصغــرة   األعــار  ذات  االجتاعيــة 
ومــن ثــم فهــي رشحيــة ضعيفــة مــن 
حيــث البنــاء والقــدرة وهــي أيضــا مل 
تصــل إىل مرحلــة الوعــي باألوضــاع 
االجتاعيــة با ف ذلك الظواهر الســلبية 
ــزاز الضعفــاء أو اســتغال  ــه مثــل ابت في
إهنــا رشحيــة  آخــر  وبتعبــر  الصغــار، 
حتتــاج إىل احلايــة والرعايــة والصيانــة 

كوهنــا متثــل أمــل املجتمــع ومســتقبله 
تتوفــر  أن  يفــرتض  هــذا  وعــى  اآليت 
ــة  ــاح عملي ــليمة لنج ــة الس ــا األرضي هل
ــا  ــن ضمنه ــي م ــة الت ــئة االجتاعي التنش
هتيئــة مســتلزمات عمليــة الرتبيــة املاديــة 
عــى  عونــا  هلــا  يكــون  ممــا  واملعنويــة 

عبــور مرحلــة خطــرة ومؤملــة.
ــة  ــات القرآني ــاءت التوصي ــذا ج وهل
رعايــة  بأمهيــة  النبويــة  واالحاديــث 
اليتيــم  يعيــش  كــي  وذلــك  األيتــام، 
عــوده  يســتوي  ريثــا  وأمــان  بأمــن 

ســاعده. ويشــتد 
من هو اليتيم

ــي  ــم -الصب ــراد، واليتي ــم: اإلنف اليت
البلــوغ.  قبــل  أبــاه  فقــد  الولــد:  أو 
ف  فاليتــم  وأيتــام،  يتامــى  واجلمــع 
اللغــة لــه معــاٍن منهــا: االنفــراد والفقــد 
عــى  تؤثــر  معــاٍن  واالنقطــاع وكلهــا 
وضــع اليتيــم املــادي واملعنــوي عــى 
ــه  ــم ل ــر فاليت ــى آخ ــواء، وبمعن ــد س ح
ــن  ــم وم ــس اليتي ــى نف ــر ع ــم األث أعظ
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ثــم ينعكــس عــى ســلوكه)1(.
واليتــم ف النــاس: فقــدان الصبــي 

ــوغ. ــل البل ــاه قب أب
يقــول املفضــل: أصــل اليتــم الغفلــة، 
وبــه ســمي اليتيــم يتيــًا ألنــه يتغافــل 

ــره)2(. عــن ب
اليتيم باملعنى االصطالحي الفقهي

بأنــه  الفقهــاء  عنــد  اليتيــم  يعــرف 
يبلــغ  وهــومل  أبــوه  مــات  ملــن  اســم 
ــل  ــوه قب ــات أب ــر م ــكل صغ ــم، ف احلل
ســن البلــوغ هــو يتيــم ســواء كان عنــده 
ف أمــر املؤمنــن  مــال أم ال وقــد عــرَّ
)( اليتيــم بقولــه )(: عــن عــّي 
)( عــن النبــّي )( أّنــه قــال: »ال 

ُيْتــم بعــد احللــم«)3(.
عــى هــذا يمكــن القــول أن اليتيــم 
هــو الطفــل الــذي فقــد أبــاه وهــو مل 
يبلــغ ســن البلــوغ، ويكــون ســن البلــوغ 
للبنــت بعــد اكــال تســع ســنوات قمريــة 
وللذكــر بعــد اكــال مخســة عــرش عامــا 
قمريــا، بمعنــى أن اليتيــم يكــون عمــره 

قبــل هــذه الســن.
عــى  اليتامــى  تقســيم  ويمكــن 

: عــن نو
الشــهداء  أبنــاء  النــوع األول: هــم 
الذيــن استشــهد آباؤهــم إمــا ف جبهات 
القتــال أو نتيجــة مقارعــة الطواغيــت 
واحلكومــات الظاملــة فقضــوا نحبهــم 
ــجون أو  ــانق أو ف الس ــواد املش ــى أع ع

ــة. ــر اجلاعي املقاب
مــات  الذيــن  هــم  الثــان:  النــوع 
طبيعيــة  حــوادث  نتيجــة  آباؤهــم 
الســيارات  حــوادث  أو  كاملــرض 

. ه غــر و
اليتيم ف القرآن الكريم

جــاء ذكــر اليتيــم ف القــرآن الكريــم 
تــارة للتعريــف بحقوقــه وأخــرى لتبنــي 
معــه.  التعامــل  ف  الســليمة  اآلليــات 

ــال تعــاىل: ق
ُقــْل  اْلَيَتاَمــى  َعــِن  ﴿َوَيْســَأُلوَنَك 
الُِطوُهــْم  خُتَ َوإِْن  َخــرْيٌ  ـُــْم  لَّ إِْصــاَلٌح 
ِمــَن  امْلـُــْفِسَد  َيْعَلــُم  َواهلل  َفإِْخَواُنُكــْم 
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ــْم إِنَّ اهلل  ــْو َشــاء اهلل ألْعنََتُك ــْصلِِح َوَل امْلـُ
َحكِيــٌم﴾)4(. َعِزيــٌز 

قولــه تعــاىل ﴿َكاَّ َبــل ال ُتْكِرُمــوَن 
اْلَيتِيــَم﴾)5(.

قوله تعاىل﴿َيتِيًا َذا َمْقَرَبٍة﴾)6(.
َمــاَل  َتْقَرُبــوْا  ﴿َوالَ  تعــاىل  قولــه 
َحتَّــى  َأْحَســُن  ِهــَي  تِــي  بِالَّ إاِلَّ  اْلَيتِيــِم 
ــَد  ــِد إِنَّ اْلَعْه ــوْا بِاْلَعْه ُه َوَأْوُف ــدَّ ــَغ َأُش َيْبُل

َمْســُؤوالً﴾)7(. َكاَن 
ُب  ــِذي ُيَكــذِّ قولــه تعــاىل ﴿َأَرَأْيــَت الَّ
َيــُدعُّ  ــِذي  الَّ َفَذلِــَك   )1( يــِن  بِالدِّ

.)8 ْلَيتِيــَم﴾) ا
ــآَوى  ــًا َف ــْدَك َيتِي ــاىل ﴿َأمَلْ جَيِ ــه تع قول
 )7( َفَهــَدى  َضــاالًّ  َوَوَجــَدَك   )6(
ــا اْلَيتِيــَم  َوَوَجــَدَك َعاِئــًا َفَأْغنـَـى )8( َفَأمَّ

َفــا َتْقَهــْر﴾)9(.
َعــاَم  الطَّ ﴿َوُيْطِعُمــوَن  تعــاىل  قولــه 
َعــَى ُحبِّــِه ِمْســِكينًا َوَيتِيــًا َوَأِســًرا﴾)10(.
مل  الكريــم  القــرآن  أن  واملاحــظ 
خاطــب  إنــا  نفســه  اليتيــم  خياطــب 
ــه  ــن ب ــه واملحيط ــن تربيت ــؤولن ع املس

كذلــك خاطــب باقــي رشائــح املجتمع. 
أدان  الكريــم  القــرآن  أن  عــن  فضــًا 
التــي  اخلاطئــة  االجتاعيــة  الظواهــر 
اجلاهــي  املجتمــع  ف  ســائدة  كانــت 
وعمــل هبــا املســلمون األوائــل قبــل 
نــزول النصــوص الدينيــة الداعيــة إىل 
رعايــة اليتيــم مثــل دّع اليتيــم ومنعــه 
اليتامــى ظلــا إىل  الطعــام وأكل مــال 
غــر ذلــك. وكلنــا يعلــم إن اآليــات 
مــن ســورة االنســان قــد نزلــت ف أهــل 
بيــت العصمــة )( ف أمــر املؤمنــن 
وولديــه  الزهــراء  فاطمــة  وزوجــه 
احلســن   )( اهلل  رســول  رحيانتــي 
واحلســن )(. واملاحــظ أن ذكــر 
اليتيــم جــاء مــع ذكــر املســكن واألســر 
ــبب  ــة بس ــة خانق ــوا ف أزم ــؤالء كان وه
)( الــويص  بــاب  فطرقــوا  اجلــوع 
ــر  ــزل الذك ــات فن ــال متوالي ــاث لي ولث
ــورة  ــاء ف س ــذا العط ــم ه ــم يعظ احلكي
ــكينا  ــرتادف )مس ــاء ال ــد ج ــر، وق الده
بالرشائــح  للتعريــف  واســرا(  ويتيــا 
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ــر  ــات النظ ــع وإللف ــة ف املجتم الضعيف
كــون  وإطعامهــم  بّرهــم  أمهيــة  إىل 
ــى آل  ــاء ع ــت ف الثن ــا نزل ــورة كله الس
البيــت )( ملــا قدمــوه مــن إيثــار 
أنــه  رغــم  الثاثــة  هــؤالء  إلطعــام 

كلفهــم املبيــت عــى الطــوى.
اليتيم ف السنة النبوية الرشيفة

قــال:  أنــه   )( النبــي  عــن  روي 
»مــن مســح يــده عــى رأس يتيــم ترحــا، 
ــه بــكل شــعرة مــرت عليهــا  كتــب اهلل ل

ــنة«)11(. ــده حس ي
وعنــه)( أنــه قــال :»إن ف النــة 
يتامــى  فــرح  مــن  إال  يدخلهــا  ال  دارًا 

املؤمنــن«)12(.
روي أّنــه ملــا استشــهد جعفــر بــن أيب 
طالــب، أتــى رســول اهلل )( أســاء 
فقــال هلــا: »أخرجــي يل ولــد جعفــر 
فُأخرجــوا إليــه فضّمهــم وشــّمهم«)13(.

ــل  ــا وكاف ــول اهلل )(:»أن ــن رس ع
اليتيــم كهاتــن ف النّــة إذا اتقــى اهلل عــّز 
وجــّل وأشــار بالســبابة والوســطى«)14(.

عــن عجــان: قــال: قلــت أليب عبــد 
اليتيــم؟  مــال  أكل  مــن   :)( اهلل 
ــَم َيْأُكُلــوَن  فقال:»هــو كــم قــال اهلل: ﴿إِنَّ
ــاًرا َوَســَيْصَلْوَن َســِعرًيا﴾-  ــْم َن ِف ُبُطوهِنِ
قــال هــو مــن غــري أن أســأله- مــن عــال 
يتيــًم حتــى ينقــي يتمــه أو يســتغني 
كــم  النّــة  لــه  اهلل  أوجــب  بنفســه، 
أوجــب لكل مــال اليتيــم النــار«)15(.

عــن ســاعة بــن مهــران قــال ســمعته 
)( يقــول: »إّن اهلل عــّز وجــّل وعــد 
ف مــال اليتيــم عقوبتــن أّمــا أحدمهــا 
عقوبــة  وأّمــا  النــار،  الخــرة  فعقوبــة 
الدنيــا فهــو قولــه عــّز وجــّل ﴿َوْلَيْخــَش 
ــًة  يَّ الَِّذيــَن َلــْو َتَرُكــوْا ِمــْن َخْلِفِهــْم ُذرِّ
اهلل  َفْلَيتَُّقــوا  َعَلْيِهــْم  َخاُفــوْا  ِضَعاًفــا 
َســِديًدا﴾)16(«.يعني  َقــْوالً  َوْلَيُقوُلــوْا 
بذلــك ليخــش أن أخلفــه ف ذرّيتــه كــا 

صنــع هــو هبــؤالء اليتامــى)17(.
ــًم  ــض يتي ــن قب ــي )(:»م ــن النب ع
ــه  ــه ورشاب ــلمن إىل طعام ــن مس ــن ب م
إاّل أن يعمــل  البتــة،  أدخلــه اهلل النّــة 
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ذنبــًا ال ُيغفــر«)18(.
ملاذا الكالم عن اليتامى؟

نفســه دومــا وربــا  يطــرح  ســؤال 
ــده: ــوف عن ــة للوق ــنا بحاج ــد أنفس نج
ــل الطفولــة أهــم مراحــل  بدايــة متث
احليــاة وأمجلهــا وهــي تلقــي بتبعاهتــا 
فــإذا  اإلنســانية،  املســرة  كل  عــى 
ــة باحلــزن  ــة معجون كانــت هــذه الطفول
ركنــي  احــد  غيــاب  نتيجــة  واألســى 
الرتبيــة األساســية فــإن اآلثــار متتــد مــع 
ــدأ  ــة تب ــة الرتبي ــداد العمــر ألن عملي امت
وتســتمر  والدتــه  حــن  الطفــل  مــع 

نتائجهــا مــدى احليــاة.
عــى  يســاعد  باليتيــم  االهتــام  إن 
ــزة  ــة العاج ــذه الفئ ــر إىل ه ــه النظ توجي
احلياتيــة  التزاماهتــا  تأمــن  أجــل  مــن 
التعبــر  يســتطيع  ال  فاليتيــم  واملاليــة، 
عــن حاجاتــه أو مــا يريــد، وهبــذا نعــرف 
ملــاذا وجــه القــرآن الكريــم اخلطــاب ملــن 
ــم  ــس إىل اليتي ــم ولي هــم حييطــون باليتي

ــه. نفس

وألن اليتيــم ال يفهــم حقيقــة املــوت 
نتيجــة  يتصــور أن غيــاب األب  فقــد 
لســوء ترفاتــه هــو كأن يكــون قــد ألح 
ــه  ــا جيعل ــاة األب مم ــل وف ــا قب ــر م ف أم
يشــعر بالذنــب طــوال حياتــه، ومشــكلة 
اليتامــى )خاصــة الصغــار منهــم( أهنــم 

ــدي. ــاب االب ــى الغي ال يفهمــون معن
جيعلــون  الرتبيــة  علــاء  بعــض 
تصنيــف الطفــل اليتيــم ضمن فئــة ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة التــي تســتعمل 
ــاب  ــربون غي لألطفــال املعاقــن، إذ يعت
األب أو األم اعاقــة للعمليــة الرتبويــة  
ومــن ثــمَّ فهــؤالء بحاجــة إىل رعايــة 
مكثفــة إلعانتهــم عــى التكيــف ضمــن 

األزمــة التــي يمــرون هبــا.
منهــا  يعــاين  مشــكلتن  أهــم  إن 

هــي: اليتامــى 
التوجيــه  ملصــدر  افتقادهــم   )1(
والضبــط والقانــون املتمثــل ف ســلطة 

األب.
الغذائــي  لألمــن  افتقادهــم   )2(
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ــار أن األب  ــة باعتب ــة االقتصادي واحلاي
األرسة  حاجــات  تأمــن  مصــدر  هــو 

االقتصاديــة.
بــا يعنــي إن األرسة قــد تتعــرض 
ــاب األب  ــبب غي ــان بس ــر واحلرم للفق
وهــو ماوجدنــاه ف كثــر مــن احلــاالت 
حيــث يعــرتي أرسة اليتيــم واألرملــة 
دفــع  إىل  بــاألرسة  يدفــع  ممــا  الفقــر 
ــذ  ــل من ــوق العم ــى إىل س ــؤالء اليتام ه
الصغــر بــا يعنــي إهنــم أجــربوا عــى 
االنســاخ عــن طفولتهــم ودخــول عــامل 
ــي  ــوا إىل الســن الت ــل أن يصل ــار قب الكب
ــال  ــدم اكت ــل لع ــا العم ــتطيعون فيه يس
ــي،  ــي واالدراك ــدي والعق ــاء اجلس البن
وتتعــرض الكثــر مــن البنــات اليتيــات 
إىل الــزواج القهــري مــا إن تصــل إىل 
ســن البلــوغ لعجــز أرسهتــا عــن تأمــن 
ــة وهلــذا  ــة واالقتصادي حاجاهتــا الغذائي
عــدَّ أمــر املؤمنــن )( »الفقــر املــوت 

األكــرب«)19(.
بــن  حممــد  إلبنــه  القائــل  فهــو 

، إيِنِّ َأَخــاُف َعَلْيــَك  احلنفيــة: »َيــا ُبنَــيَّ
ــَر  ــه اْلَفْق ــه، َفإِنَّ ــاهللِ ِمنْ ــَتِعْذ بِ ــَر، َفاْس اْلَفْق
يــِن، َمْدَهَشــٌة لِْلَعْقــِل، َداِعَيــٌة  َمنَْقَصــٌة لِلدَّ

.)20 لِْلَمْقــت!«)
»مــن   :)( املؤمنــن  أمــر  قــال 
ابتــي بالفقــر فقــد ُابتــي بأربــع خصــال: 
ف  والنقصــان  يقينــه،  ف  بالضعــف 
عقلــه، والرقــة ف دينــه، وقلــة احليــاء ف 

وجهــه«)21(.
دور األب ف األسة

األمــن  مصــدر  األب  يمثــل 
ــي  االقتصــادي واألرسي ووجــوده يعن
فضــًا  األرسة  عــن  والدفــاع  احلايــة 
عــن أنــه يمثــل القانــون والضبــط ف 
مســندة  القواميــة  أن  باعتبــار  األرسة 
ــدوة  ــو الق ــى أن األب ه ــه. وال ننس إلي
الصاحلــة ألوالده ولــه دوره ف تشــكيل 
اهلويــة اجلنســية لــألوالد الذكــور فضــًا 
عــن أنــه الســبب وراء نجــاح البنــات ف 
احليــاة ملــا يعــززه مــن الشــعور بالثقــة 
والقــوة والشــجاعة  عندهــن، ومــن ثــّم 
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ــار  ــؤدي إىل عــدة آث ــاب األب ي فــإن غي
منهــا ضعــف الثقــة بالنفــس والــرتدد 
إىل  إضافــة  الســلوكي  واالضطــراب 
الشــعور  وتعزيــز  بالنقــص  الشــعور 
األطفــال  مــن  وكثــر  باحلرمــان، 
يفقــدون  حينــا  باالكتئــاب  يصابــون 
ــن يشــعرون  ــى أولئــك الذي آباءهــم حت
بالفخــر ف اللحظــات األوىل للرحيــل 
كأن يكــون األب جماهــدا بطــا شــهيدا 
ينتاهبــم  األيــام  مــرور  مــع  لكنهــم 
االكتئــاب .وف الروايــة املنقولــة عــن 
أمــر املؤمنــن )( مــع اليتيــم احلزيــن 
الباكــي ألن اآلخريــن ينعتونــه بأنــه ال 
أب لــه بيــان هلــذا احلرمــان فهــو يبحــث 

عــن التعويــض وإجيــاد البديــل.
القصــص  مــن  الكثــر  وهنــاك 
والشــواهد عــى أن حــاالت فقــد األب 
حتــى وإن كانــت قديمــة احلــدوث فإهنــا 
ال زالــت مؤثــرة حتــى اآلن وقــد تركــت 
ــق  ــة وتعم ــم احلالي ــى حياهت ــا ع بصاهت
احساســهم بالتوتــر كلــا تعرضــوا إىل 

ــم  ــى رغ ــابقة حت ــم الس ــردات حياهت مف
ــاب  ــى غي ــن ع ــن الزم ــود م ــرور عق م

األب.
العاقــات  صعيــد  عــى  وحتــى 
الذكــور(  عنــد  )خاصــة  االجتاعيــة 
ف  وتلكــؤا  ضعفــا  هنــاك  أن  نجــد 
عــدم  ســببه  االجتاعيــة  العاقــات 
ــهم  ــذي يس ــب ال ــل املناس ــود البدي وج
ف بلــورة هــذه العاقــات وانضاجهــا 
بســبب تعــدد البــدالء، ورغــم أنــه ف 
كثــر مــن األحيــان تصبــح األم هــي 
أن  إال  واحــد  وقــت  ف  ايضــا  األب 
واألخــوال  واألعــام  اجلــدود  تأثــر 
ــؤدي إىل  ــا ي ــا مم ــدو جلي ــاء يب واألصدق
ــة. ــة الرتبوي ــل ف العملي ــدوث تداخ ح
حكايــة  أن  يتصــور  مــن  وخيطــئ 
إىل  األوالد  يصــل  حينــا  تنتهــي  األمل 
ســنن الرشــد، فهــم يبقــون مــع الذاكــرة 
األليمــة التــي عاشــوها لطفولــة حزينــة. 
املعانــاة  مــدة  لطــول  منهــم  وكثــر 
يصــاب بالتوتــر عــى صعيــد الوضــع 
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النفــي واالجتاعــي وأحيانــا يشــعرون 
باإلهانــة لكثــرة املســح عــى رؤســهم 
يشــعرون  بــل  خاويــة!!؟  وبطوهنــم 
تبقــى  مواقــف  ف  واالهانــة  بالذلــة 

الباطــن. العقــل  منحوتــة ف 
الطفــل  يكــون  ماعرضنــاه  لــكل 
اليتيــم هــو حالــة خاصــة ف املجتمــع 
ويكــون املجتمــع مســؤوال عنــه مــن 
خــال توفــر فــرص احليــاة الكريمــة 
لــه. بمعنــى أن اليتــم )ف حــال امهالــه(
يغــدو عامــًا مــن عوامــل إجيــاد اإلعاقة 
أنــه  النفســية واالجتاعيــة إضافــة إىل 
يســهم ف زيــادة نســبة األرس الفقــرة 
هــو  األب  أن  إىل  فنظــرًا  املجتمــع  ف 
املســؤول عــن توفــر مــا حتتــاج إليــه 
االقتصاديــة  الشــؤون  مــن  األرسة 
واملاليــة فــإن غيابــه قــد يدفــع األرسة 
العمــل  ســوق  إىل  االوالد  دفــع  إىل 
وهــم صغــار وهــذا يعنــي ضيــاع ســنّي 
الكبــار  عــامل  إىل  والدخــول  الطفولــة 
قبــل االســتعداد لــه جســميا ونفســيا 

ــان إىل  ــن األحي ــر م ــؤدي ف كث ــد ي وق
تــرك الطفــل للدراســة وانشــغاله بأعال 
ــر  ــال الكث ــه امل ــدر علي ــد ال ت ــة ق مرهق
حتــى  األعــال  هــذه  يــزاول  ويبقــى 
التعليــم  عــى  حصولــه  لعــدم  الكــرب 
املهنــي الــكاف. وقــد يــؤدي حرمــان 
إىل  اليتــم  نتيجــة  األرسة  مــن  الطفــل 
بالطمأنينــة واحساســه  عــدم شــعوره 
كان  لــو  حتــى  واالغــرتاب  بالوحــدة 

مجاعــة. ف  موجــودا 
ــر  ــا تتوف ــه حين ــى إن ــا ال ننس ــد أنن بي
األرضيــة املعينــة لأليتــام التــي تلبــي 
احتياجاهتــم النفســية والعاطفيــه فــإن 
يصبحــون ذوي  قــد  الصغــار  هــؤالء 
الرســول  ويــأيت  املجتمــع  ف  مكانــٍة 
النمــوذج  ليكــون   )( األكــرم 
اليتــم  الــذي جعلــه  لليتيــم  األســمى 
بعثتــه  قبــل  النــاس  اآلم  يستشــعر 
﴿َأَلــْم  الكريمــة  اآليــة  وف  الرشيفــة 
َيِجــْدَك َيتِيًمــا َفــآَوٰى﴾)22( بيــان لبعــض 
معاناتــه )(، وهــذه اآليــة تشــر إىل 
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أحــد  بوصفــه  لأليتــام  املــأوى  أمهيــة 
عوامــل االســتقرار والشــعور بالكرامة.

املوت ف عيون الصغار
ــى  ــاة اليتام ــباب معان ــن أس ــد م واح
هــو فهمهــم وتفســرهم لغيــاب األب، 
وف أحايــن كثرة تلجــأ األم إىل الكذب 
املســتمر وتقــول إن أبــاك ســافر. ويبقــى 
شــعوره  مــع  وينتظــر  ينتظــر  الطفــل 
ــف  ــد باالمتعــاض الشــديد.إذ كي املتزاي
وملــاذا  خيــربه؟  أن  دون  األب  تركــه 
غــاب طويــا؟ إنــه يفــرس ذلــك عــى 
ال  إذا  )بإرادته(فهــو  هجــره  األب  أن 
حيبــه!!.. ولذلــك تشــجع التوصيــات 
ــال  ــام األطف ــى رضورة اع ــة ع احلديث
ــاة وإن  ــد الوف ــارشة بع ــوت األب مب بم
ــة  ــا ف الرواي ــم، ك ــيا هل ــر قاس كان األم
عــن القطــب الراونــدي عــن أيب عبــد 

اهلل الصــادق )( قــال:
جعلــت  توفيــت  ملــا  خدجيــة  »إن 
 )( اهلل  برســول  تلــوذ  فاطمــة 
وتــدور حولــه وتســأله: يــا أبتــاه أيــن 

أمــي؟ فجعــل النبــي )( ال جييبهــا، 
أبتــاه  يــا  وتســأله:  تــدور  فجعلــت 
أيــن أمــي؟ ورســول اهلل ال يــدري مــا 
فقــال:   )( جرائيــل  فنــزل  يقــول، 
إن ربــك يأمــرك أن تقــرأ عــى فاطمــة 
ــت  ــك ف بي ــا: إن أم ــول ل ــالم وتق الس
مــن قصــب كعابــه مــن ذهــب، وعمــده 
ياقــوت أحــر، بــن آســية إمــرأة فرعــون 
ــة:  ــت فاطم ــران، فقال ــت عم ــم بن ومري
ــه  ــالم وإلي ــه الس ــالم ومن ــو الس إن اهلل ه

الســالم«)23(.
هــذه الروايــة تبــن لنــا كيفيــة اعــام 
اليتيــم باخلــرب املــؤمل، إنــه)( أخــرب 
ابنتــه إن أمهــا رحلــت إىل األبــد ولكنــه 
أعطــى صــورة مجيلــة للمــكان الــذي 
ــب  ــن قص ــت م ــا ف بي ــه إهن ــت إلي انتقل
يتصــور  فالطفــل  مــن ذهــب،  كعابــه 
إهنــا  املؤكــد  ومــن  اجلديــدة  الصــورة 
أمجــل كثــرا عــا كانــت عليــه حينــا 

كانــت ف الدنيــا فيقــل األمل.
ف  املــوت  صــورة  األوالد  يطالــع 
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مــا يشــهدونه مــن أحــداث مثــل مــوت 
ــن  ــر ف الس ــد الكب ــوت اجل ــر أو م طائ
ال  لكنهــم  املعــارف،  أحــد  مــوت  أو 
يفهمــون املعنــى األصــي لــه خاصــة إذا 
كانــوا ف عمــر السادســة أو أقــل وهلــذا 
ــام  ــى األيت ــوة ع ــد قس ــم أش ــون اليت يك

الصغــار لضعــف اإلدراك عندهــم.
الطفــل  أن  ســابقا  ذكرنــا  وكــا 
إىل  )رحــل  معنــى  يفهــم  ال  الصغــر 
األبــد( فكلمــة األبــد مل يســتوعبها عقلــه 
الصغــر بعــد بــل إنــه مــازال قــارصا 

الزمــان واملــكان. أبعــاد  عــن فهــم 
كبــرا  دورا  األم  شــخصية  تــؤدي 
ــوت  ــح للم ــوم الصحي ــال املفه ف إيص
وهــذا  معــه  الســليم  التعامــل  وآليــة 
ــة  ــى حال ــر ع ــي املؤث ــل الرئي هوالعام

عندهــم. التاقلــم 
ف  مفاجــئ  حــدث  املــوت  وألن 
مــن  كثــرا  فــإن  األحايــن  أغلــب 
احلــداد  بأمــور  ينشــغلن  األمهــات 
الــكاف  الوقــت  جيــدن  وال  والعــزاء 

رحيــل  عــن  األبنــاء  مــع  للحديــث 
حــدة  مــن  مايضاعــف  وهــذا  األب 
ــا  ــي أيض ــى أن األم ه ــة. وال ننس األزم
بحاجــة إىل رعايــة نفســية واجتاعيــة 
ولكــن لألســف هيمــل هــذا اجلانــب 
األمهــات  عنــد  خاصــة  جمتمعاتنــا  ف 
الصغــرات، وربــا يســهم وجــود طرف 
واألخ  واخلــال  والعــم  كاجلــد  آخــر 
باألزمــة  الشــعور  ختفيــف  ف  الكبــر 
ظــروف  أن  كــا  لألطفــال.  بالنســبة 
املــوت هــي أيضــا مؤثــرة عــى األوالد. 
ــم  ــعبي ترعاه ــد الش ــهداء احلش اآلن ش
ــة واملجتمــع وظــروف التشــييع  املرجعي
متــوازن  األبنــاء ف وضــع  ممــا جيعــل 
أحســن بكثــر مــن أبنــاء شــهداء النظــام 
املبــاد الذيــن مل حيظــوا بأجســاد تدفــن ف 
قبــور وعاشــوا ف أجــواء ظاغطــة كامتــة 
متنــع حتــى مــن تفريــغ احلــزن بالبــكاء.

اليتامى وقت احلروب
تعــّد احلــروب واحــدة مــن أقســى 
األمــم  هبــا  متــر  التــي  الكــوارث 
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والشــعوب وتــرتك آثارهــا عى اإلنســان 
واألرض واحليــوان، فضــًا عــن كوهنــا 
مــن عوامــل تدمــر النســيج االجتاعــي 
مــن خــال التــرشد والنــزوح و فقــدان 
بعــض أفــراد األرسة باملــوت أو األرس. 
وبــا أن األرسة هــي الكيــان االجتاعــي 
عوامــل  فــإن  املجتمــع  ف  األول 
ف  األرسة  تطــال  والتهديــم  التفــكك 
احلــروب ممــا يــؤدي إىل أرضار نفســية 
واجتاعيــة إضافــة إىل األرضار املاديــة 
وغالبــا ماتكــون التداعيــات أخطــر عــى 
ــن  ــي م ــع الت ــة ف املجتم ــح اهلش الرشائ
ضمنهــا األطفــال والنســاء وكبار الســن 
ــية  ــة قاس ــى الطفول ــون األرضار ع وتك
إىل أمــد بعيــد، إذ أن مرحلــة الطفولــة 
واكتســاب  الشــخصية  بنــاء  مرحلــة 
الســليمة  االجتاعيــة  للقيــم  الطفــل 
تدمــر  تعنــي  فاحلــرب  والصحيحــة. 
املــدارس واملستشــفيات مما يعنــي غياب 
ــرب  ــة، واحل ــة الصحي ــم والرعاي التعلي
تعنــي زيــادة عــدد األطفــال اليتامــى 

ــاءات  ــن، وف إحص ــن واملعاق واملرشدي
اليونيســيف فــإن حــروب العــامل قتلــت 
مليــون طفــل ويّتمــت مثلهــم، وأصابت 
ورشدت  باإلعاقــة،  مليــون   4.5
مايــن   10 ضــت  وعرَّ مليــون   12
لاكتئــاب والصدمــات النفســية، اجلــزء 
األكــرب مــن هــذه األرقــام يقــع ف بلــدان 

العــرب واملســلمن مــع األســف !.
وبشــكل عــام تــؤدي احلــروب إىل 
ــية  ــات النفس ــال بالصدم ــة األطف إصاب
واخلــوف والشــعور باالحبــاط واليــأس 
إضافــة إىل أن األحــداث املؤملــة تبقــى 
ــار  ــر الزمــن، وإن آث ف ذاكرهتــم عــى م
احلــروب عــى األطفــال قــد ال تظهــر 
ــاس  ــغال الن ــرب إلنش ــت احل ــا وق كله
هبــا لكنهــا تطفــو عــى املشــهد الســاخن 
ــرب أوزارهــا كــا هــو  ــع احل ــا تض حين
ف الروايــة التــي ســنذكرها عــن أمــر 
فقــدت  التــي  واملــرأة   )( املؤمنــن 
بعــد  أي  صفــن  معركــة  ف  زوجهــا 

ــة. ــاء املعرك انته
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وكذلــك  احلــرب  أن  ننســى  وال 
تــؤدي  قــد  واالنفجــارات  احلــوادث 
األبويــن  لــكا  فاقديــن  يتامــى  إىل 
وهنــا تكــون املصيبــة أقســى وأكثــر أملــا 
ــؤدي  ــد ت ــال وق ــاة األطف ــزداد معان إذ ت
أو  الدائــم  باالكتئــاب  شــعورهم  إىل 
الرســول  أن  ننســى  وال  االغــرتاب. 
)( عــاش يتيــا مــن طــرف أبيــه فقــط 
وكانــت أمــه معــه إىل ســت ســنوات 
إضافــة إىل كفالــة جــده وعمــه. وممــا 
هــو  اليتيــم  حــال  مــرارة  مــن  يزيــد 
األميــة الرتبويــة التــي تعيشــها جمتمعاتنــا 
عــام  بشــكل  الرتبويــة  املفاهيــم  أزاء 
وأزاء األســس الرتبويــة ف التعامــل مــع 
اليتيــم ممــا يزيــد الطــن بلــة، فاليتيــم ف 
جمتمعاتنــا يتكفلــه األعــام واألخــوال 
وينعــت  ألوالدهــم  خادمــا  ليكــون 
مناســبة ويســتوىل عــى  بنعــوت غــر 
أموالــه إىل غــر ذلــك مــن األخطــاء 
ف  رواجــًا  هلــا  جتــد  التــي  الرتبويــة 
الرتبيــة  بأصــول  هتتــم  ال  جمتمعــات 

الســليمة.
ــة  ــزداد احلاج ــروب ت ــت احل وف وق
ألســباب  وذلــك  األيتــام  رعايــة  إىل 

منهــا:
ــم  ــن األوالد ه ــر م ــا أن الكث )1( ب
مــن أيتــام املقاتلــن فــإن احلــق األول 
ــة أرسهــم  للشــهداء املقاتلــن هــو رعاي

وأبنائهــم.
جيعــل  باأليتــام  االهتــام  إنَّ   )2(
ــى  ــم ع ــال وه ــون للقت ــن يندفع املقاتل
اطمئنــان كامــل عــى مصــر أبنائهــم 
ترعاهــم  يــدًا  هنــاك  وأن  وأرسهــم 
نفســه  املقاتــل  لــدى  يعــزز  وهــذا 
الشــعور بقدســية األهــداف التــي يقاتــل 

مــن أجلهــا.
اليتيم ف السرية العلوية املباركة

ــا  ــرت مّل ــك األش ــده )( ملال ــن عه م
اليتــم  أهــل  قال:»وتعّهــد  مــر  واّله 
وذوي الرّقــة ف الســن ممـّـن ال حيلــة لــه 

وال ينصــب للمســألة نفســه«)24(.
للحســن   )( لــه  وصيــة  ومــن 
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واحلســن )( ملــا رضبــه ابــن ملجــم 
لعنــه اهلل: »اهلل اهلل فـِـی َاأْلَْيَتــاِم َفــَا ُتِغبُّــوا 
تُِكــْم«)25( َأْفَواَهُهــْم َوالَ َيِضيُعــوا بَِحْرَ

.)26(

أبــو  »أنــا   :)( أيضــا  ويقــول 
واملســاكن«)27(. اليتامــى 

أيتامكــم  »بــروا  أيضــا:  ويقــول 
فقراءكــم«)28(. وواســوا 

عــن أمــر املؤمنــن )(، أّنــه قــال: 
»مــن ظلــم يتيــًا عــّق أوالده«)29(.

اليتيــم  آوى  »مــن   :)( ويقــول 
ــه  ــه جعل ــف وأدى أمانت ــم الضعي ورح
اهلل ف نــوره األعظــم يــوم القيامــة«)30(.
)( احلســنن   )( ويــويص 
اهلل... بتقــوى  »أوصيكــا  بقولــه: 
وارمحــا اليتيــم وأغيثــا امللهــوف«)31(.
الــوالة  ألحــد   )( ويقــول 
خيانــة  ف  الشــدة  أمكنتــك  »فلــا 
وعاجلــت  الكــرة  أرسعــت  األمــة، 
عليــه  قــدرت  مــا  واختطفــت  الوثبــة 
ألراملهــم  املصونــة  أمواهلــم  مــن 

. )3 2 ( » مهــم يتا أ و
ــوت  ــس الق ــا: بئ ــول )( أيض ويق

ــم«)33(. ــال اليتي اكل م
يــروي الكاتــب املســيحي جــورج 
مناقــب  عــن  اآلتيــة  القصــة  جــرداق 
ويقــول   )( عــي  املؤمنــن  أمــر 
ــا أكتــب هــذه القصــة عــن  معلقــًا: )وأن
حمبــة عــي )( وحنــوه عــى األطفــال 
بالدمــوع،  عينــاي  اهنمــرت  واأليتــام 
فابتلــت األوراق التــي بــن يــدي وتبلــل 

ــأيت: ــا ي ــة ك ــه والقص ــت كتبت ــا كن م
 )( ذات ليلــة جــاء اإلمــام عــي
بالطعــام إىل أرسة فقــدت معيلهــا وفيهــا 
ال  طفــًا  األيتــام  بــن  فوجــد  أيتــام، 
ــبب  ــام )( عــن س ــأله اإلم ــدأ، فس هي
األطفــال  إن  الطفــل:  فقــال  ذلــك. 
يقولــون يل أن ال أب لــك. فقــال لــه 
اإلمــام )(: قــل هلــم إن عليــًا هــو أيب 

وهــذه شــهادة واضحــة.
وينسب لإلمام عي )( قوله:
ما إن تأوهت من شء رزئت به
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كا تأوهت لأليتام ف الصغر
عــن زيــد بــن أســلم قــال: كنــت مــع 
إمــرأة  إىل  فانتهينــا  أمــي   )( عــي 
توقــد حتــت قــدر هلــا فيــه مــاء وأوالدهــا 
ــا  ــي )(: م ــام ع ــال اإلم ــون، فق يبك
أيتــام  هــم  فقالــت:  يبكــون؟  شــأهنم 
وليــس عندهــم مــا أطعمهــم فأفعــل 
هــذا وهــم يظنــون إنــه طبيــخ حتــى 
ــا إىل دار  ــر بن ــال يل: م ــال: فق ــوا. ق ينام
إليــه، فقــال: أشــلل  فانتهينــا  الدقيــق 
ــن  ــال م ــك، فق ــل عن ــت: أمح ــي، قل ع
حيمــل ذنــويب يــوم القيامــة؟ فحملهــا 
عــي )( وقــال: شــأنك والشــحم، 
قــال: فــو اهلل لقــد رأيتــه ينفــخ حتــت 
القــدر وأن حليتــه لفــي الرمــاد حتــى 
شــأنك  للمــرأة:  قــال  ثــم  طبــخ، 

والصبيــة.
 :)( فقلــت: نخــرج؟ قــال عــي
ال أبــرح حتــى اســمع ضحكهــم كــا 

بكاءهــم. ســمعت 
فلهــوا  الصبيــة  فشــبع  قــال: 

ــي  ــام ع ــرف اإلم ــم ان ــوا، ث وضحك
.)(

عــن حبيــب بــن أيب ثابــت أّنــه قــال: 
جــيء بمقــدار مــن العســل إىل بيــت 
املــال، فأمــر اإلمــام عــّي )( بإحضــار 
األيتــام، وف احلــن الــذي كان يقســم 
بنفســه  كان  املســتحّقن  عــى  العســل 
يطعــم األيتــام مــن العســل، فقيــل لــه يــا 
أمــر املؤمنــن مــا هلــم يلعقوهنــا؟ فقــال: 
ــم  ــا ألعقته ــى وإّن ــو اليتام ــام أب إّن اإلم

ــاء)34(. ــة اآلب ــذا برعاي ه
)( ملاذا اهتم أمري املؤمنن

برعاية االيتام؟
إحــدى املعــامل الواضحــة ف مدرســة 
أهــل البيــت )( هــي رعايــة اليتيــم 
واالهتــام بــه وقــد لقــب أمــر املؤمنــن 
ــذه  ــه هب ــام الهتام ــو األيت ــه أب )( بأن
ــح  ــكل واض ــم بش ــه هل ــة ورعايت الرشحي
اخلاصــة  الرعايــة  وهلــذه  ورصيــح، 

ــا: ــدة منه ــل ع عوام
)1( ف زمــن اجلاهليــة مل تكــن هنــاك 
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أي رعايــة لأليتــام بــل كانــت حقوقهــم 
)( اإلمــام  ســلوك  فــكان  ضائعــة 
ــلطة  ــه الس ــل تولي ــى قب ــام حت ــع األيت م
ــة  ــة وأمهي ــع ومكان ــف بموق ــو للتعري ه
وبذلــك  اإلســام  ف  اليتيــم  رعايــة 
ــة  ــر ف إزاح ــام )( دور كب كان لإلم
األســاليب اخلاطئــة والظاملــة ف التعامل 

ــم. ــع اليتي م
)2( ال ننســى إن رعايــة األيتــام هــي 
أهــل  ســرة  كل  ف  حــارضة  صــورة 
الوقــت  ف  وهــي   )( البيــت 
نفســه صــورة غائبــة عــن كل اخللفــاء 
ــة  ــل الدول ــا قب ــن حكمــوا ســواء م الذي
كان  وقــد  بعدهــا.  مــا  أو  األمويــة 
أثــر  األيتــام  هلــؤالء   )( لرعايتهــم 
كبــر ف نــرش الفكــر القويــم ملدرســة 
البيــت )( وتأييــد لواقعيتهــا  أهــل 

املجتمــع. بأحــوال  واهتامهــا 
ف  تســهم  اليتامــى  رعايــة  إن   )3(
التعريــف بمســؤولية األفــراد واملجتمــع 
والدولــة إزاء اليتيــم ليــس كفــرد بــل 

كرشحيــة موجــودة ف املجتمــع حتتــاج 
إىل محايــة ورعايــة.

ف  األيتــام  رعايــة  تســهم   )4(
ف  اهلشــة  الطبقــة  بحقــوق  التعريــف 
ــة  ــر ف محاي ــر كب ــه أث املجتمــع وذلــك ل
وإصــاح  ومصاحلهــم  حقوقهــم 
وإصــاح  هبــم  املحيطــة  الظــروف 

مواهبهــم. وتنميــة  حاهلــم 
برتبيــة  االهتــام  ولتوجيــه   )5(
األفــراد  ضمــن  الصاحلــة  األجيــال 
كاملــة  غــر  أرس  ف  يعيشــون  الذيــن 
حيــث يغيــب أحــد األبويــن أو كامهــا 

البــدالء. وجــود  يســتوجب  ممــا 
لأليتــام  املســلمن  رعايــة  إن   )6(
يســد أبــواب اإلنحــراف عنهــم وذلــك 
ــن  ــام االنتهازي ــق أم ــع الطري ــه يقط ألن
والضالــن  واملنحرفــن  والطامعــن 
الذيــن يســتغلون الطبقــات الضعيفــة 

اخلاصــة. ملصاحلهــم 
 )( اإلمــام  فــإن  وأخــرا   )7(
ــل  ــان الكام ــا لإلنس ــورة العلي ــو الص ه
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مــن   )( وكأنــه  املجاهــد  العابــد 
يبــّن  أن  أراد  لأليتــام  رعايتــه  خــال 
اإلســام  بــأن  اإلســامي  النمــوذج 
ليــس ديــن عبــادة وصــاة فقــط بــل 
إن املســلم احلقيقــي هــو الــذي يتفاعــل 
مــع قضايــا املجتمــع واألمــة ويعيــش 

مهومــه.
وال ننســى إنــه حــن يقــوم أصحــاب 
أعــى منصــب حكومــي برعايــة اليتامــى 
ــع  ــون أوس ــة تك ــار االجتاعي ــإن اآلث ف
القــدوة  صــورة  تفعيــل  حيــث  مــن 
احلســنة وأمهيــة التجــرد عــن الــذات 
واالهتــام  واألنانيــة  والنرجســية 
التكافــل  مبــدأ  وتفعيــل  باملجتمــع 

االجتاعــي.
الـخـطـوط ف رعـاية األيتام عند أميـر 

)( املـؤمنـن
)1( حتديد العمر

ــن  ــّي )( ع ــن ع ــر املؤمن ــن أم ع
بعــد  ُيْتــم  »ال  قــال:  أّنــه   )( النبــّي
ــم  ــر اليت ــه )( ح ــم«)35(.أي أن احلل

بمرحلــة الطفولــة األوىل إىل الطفولــة 
الثانيــة وقبــل الوصــول إىل ســن البلــوغ 
حيــث تعــّد هــذه أهــم مرحلــة مــن عمــر 
اإلنســان ملــا هلــا مــن دور تأســيي ف 
بنــاء شــخصية الطفــل وتنميــة الضمــر 
الســليمة  القيــم  نحــو  والتوجيــه 
ال  إذ  العجــز،  مرحلــة  أيضــا  وهــي 
املطالبــة بحقوقــه  الطفــل عــى  يقــدر 
ويتعــرض الســتغال اآلخريــن ألنــه 
البدنيــة  القــدرة  ضعيــف وال يمتلــك 
ــة والقانونيــة. وحتــرص الــدول  والعقلي
النمــو  عــى توفــر كافــة مســتلزمات 
لألطفــال ف هــذه املرحلــة ملــا ترتكــه 
مــن آثــار عــى حياهتــم املســتقبلية وعــى 
ــة.  ــعادة واهلدفي ــهم بالس ــدى إحساس م
املؤمنــن  أمــر  عــن  احلديــث  وف 
ــؤدب  ــي ســبعا وي )(: »ُيرخــى الصب

ســبعا«)36(.
 :)( الصــادق  اإلمـــام  ويقــول 
ــت  ــى س ــأيت ع ــى ي ــك حت ــل صبي »اح
ســت  الكّتــاب  ف  أدبــه  ثــم  ســنن، 
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ســنن، ثــم ضمــه إليــك ســبع ســنن 
فأدبــه بأدبــك، فــإن قبــل وصلــح وإال 

عنــه«)37(. فخــل 
فاملطلــوب تكثيــف العنايــة باليتامــى 
ف هــذه املرحلــة وبعدهــا أي ف مرحلــة 
املراهقــة األوىل والتــي تبــدأ تقريبــا مــن 
ســن عــرش ســنوات، إذ يصبــح الطفــل 
احليــاة   ملفاهيــم  وإدراكا  وعيــا  أكثــر 
وأكثــر قــدرة عــى الدفــاع األويل عــن 
وف  باآلخريــن،  واالســتعانة  نفســه 
بعــض الــدول تســتمر رعايــة األيتــام إىل 
ســن ال18 وهــو ســن الرشــد العاملــي، 
ــض  ــا بع ــوم هب ــي تق ــاريع الت ــن املش وم
ــج  ــو تزوي ــال ه ــبيل املث ــى س ــز ع املراك
اليتامــى فيــا بينهــم خاصــة الذيــن ال 
دور  مغادرهتــم  بعــد  ســكنا  جيــدون 
الرعايــة فعــى هــذا جيــب أن نفــرق بــن 
حتديــد ســن اليتــم وبــن تقديــم الرعايــة 
كإحــدى  هبــم  االهتــام  وبــن  هلــم 
مــن  املــراد  ولعــل  املجتمــع،  رشائــح 
متطلبــات  أن  اليتيــم  عمــر  حتديــد 

ــان  ــب واحلن ــباغ احل ــم كإس ــة اليتي رعاي
وتوفــر احلاجــات األساســية ملعيشــته  
تكــون مطلوبــة حتــت عنــوان رعايــة 
اليتيــم ولكــن بعدهــا يصبــح األوالد 
املســتضعفة  املجتمــع  رشائــح  ضمــن 
إىل  مســتمرة  رعايــة  إىل  حتتــاج  التــي 
التكافــل  مبــدأ  النضــج ضمــن  حــن 

االجتاعــي.
)2( بيان حالم والتعريف بانكسارهم

ومــن عهــده )( ملالــك األشــرت 
قــال: »وتعّهــد  مّلــا واّله مــر   )w(
الســن  ف  الرّقــة  وذوي  اليتــم  أهــل 
ــألة  ــب للمس ــه وال ينص ــة ل ــن ال حيل ممّ

نفســه«.
العــام  بوضعهــم  تعريــف  وهــذا 
ــم ال  ــل أهن ــم ف شء ب ــة هل ــم الحيل إهن
يقــدرون عــى شء ألهنــم صغــار وهــذه 
ــر  ــر غ ــل صغ ــه طف ــم، أن ــاة اليتي مأس
قــادر عــى املطالبــة بحقوقــه أو حتصيلهــا 
وهــو بحاجــة إىل املحامــي واملدافــع عنــه 
وليــس هنــاك أفضــل مــن القائمــن عــى 
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شــؤون الدولــة ف أن يقومــوا بمراعاهتم 
وإنصافهــم وتوفــر فــرص احليــاة الطيبة 
هلــم، فاالهتــام بالطفولــة هــو اهتــام 
بتنميــة املــوارد البرشيــة املســتقبلية للبلــد 
 )( عهــده  ف  ماجــاء  يكــون  وهنــا 
ملالــك األشــرت )w( بمثابــة أمــر رئايس 
إىل أحــد والتــه بــرورة االهتــام هبــذه 
ــر إىل  ــه النظ ــا توجي ــو أيض ــة وه الرشحي

ــام. ــة األيت رضورة رعاي
ــل  ــي )( حيم ــام ع ــد كان اإلم  لق
ــق  ــام ف املناط ــبة لأليت ــا بالنس ــًا ومهًّ قلق
ــه وهلــذا كان  البعيــدة عــن مركــز خافت
يعــزز ف وصايــاه لوالتــه أمهيــة االهتــام 
ــْو ِشــْئُت  بالرشائــح الفقــرة، يقــول »وَل
َهــَذا  ــى  ُمَصفَّ إىَِل  الطَِّريــَق  الْهَتَدْيــُت 
اْلَعَســِل، وُلَبــاِب َهــَذا اْلَقْمــِح، وَنَســاِئِج 
ــي  ــاَت َأْن َيْغِلَبنِ ــْن َهْيَه ، وَلِك ــزِّ ــَذا اْلَق َه
 ِ خَتَــرُّ إىَِل  َجَشــِعي  وَيُقــوَديِن  َهــَواَي، 
اْلَيَاَمــِة  َأْو  َجــاِز  بِاحْلِ وَلَعــلَّ  األْطِعَمــِة 
ــُه ِف اْلُقــْرِص، وال َعْهــَد  َمــْن ال َطَمــَع َل

ــَبِع«)38(. ــُه بِالشِّ َل

فهــذه التوصيــات هــي دعــوة خالــدة 
هتــم  ومــدارا  باليتامــى  االعتنــاء  إىل 

والرفــق هبــم.
)3( اكرامهم

البــرشي  اجلنــس  تعــاىل  اهلل  كــرم 
ْمنَــا  َكرَّ ﴿َوَلَقــْد  وجــل  عــز  بقولــه 
َواْلَبْحــِر  اْلــَرِّ  ِف  ْلنَاُهــْم  َوَحَ آَدَم  َبنِــي 
ْلنَاُهــْم  َوَرَزْقنَاُهــْم ِمــَن الطَّيَِّبــاِت َوَفضَّ
ـْن َخَلْقنَــا َتْفِضيــاًل﴾)39(. َـّ َعــَى َكثِــرٍي ِم
أوالدكــم  »أكرمــوا   :)( قــال  و 

لكــم«)40(. ُيغفــر  أدهبــم،  وأحســنوا 
وقــال عــي )( موصيــًا كميــل بــن 
ــك أن  ــر أهل ــل ُم ــا كمي ــاد )w(: »ي زي

يروحــوا ف كســب املــكارم«)41(.
أخــذ  »فمــن   :)( وقــال 
بعــد  الشــدائد  عنــه  بالتقــوى غربــت 
دنوهــا، وهطلــت عليــه الكرامــة بعــد 

. )4 2 ( » طهــا قحو
ــع  ــن )( ليداف ــر املؤمن ــل إن أم ب
عــن النــراين حينــا ســلبت كرامتــه 
وألقــي ف قارعــة الطريــق ففــي الروايــة: 
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كان اإلمــام )( ف شــوارع الكوفــة، 
شــيخ  وهــو  يتكفــف  بشــخص  فمــر 
متعجبــًا   )( فوقــف  الســن،  كبــر 
وقــال )(: مــا هــذا؟ ومل يقــل مــن 
هــذا، و)مــا( ملــا ال يعقــل، و)مــن( ملــن 
يعقــل، أي أنــه )( رأى شــيئًا عجيبــًا 
أي  فقــال  منــه،  يتعجــب  أن  يســتحق 

شء هــذا؟
قالــوا: يــا أمــر املؤمنــن إنــه نــراين 

قــد كــرب وعجــز ويتكّفــف.
فقــال اإلمــام )(: مــا أنصفتمــوه. 
وعجــز  كــرب  إذا  حتــى  اســتعملتموه 
تركتمــوه، اجــروا لــه مــن بيــت املــال 

راتبــًا)43(.
تعزيــز  إىل  بحاجــة  إنســان  وكل 
الشــعور بالكرامــة عنــده فكيــف إذا كان 
طفــا حمرومــا ممــن كان يكســبه هــذه 
الكرامــة بشــكلها الواســع لــو كان حيــا 
!.فــاألب ألنــه يمثــل األمــن والقــوة 
واحلايــة يعــّد أحــد مصــادر الشــعور 
ــر  ــذا يتفاخ ــاء وهل ــدى األبن ــة ل بالكرام

األبنــاء بآبائهــم بــل يتســابقون ف إســباغ 
مــن  عليهــم  الكاليــة  الصفــات  كل 
ــا.  ــي يملكوهن ــال الت ــعة اخلي ــال س خ
إن الطفــل إذا ماشــعر إنــه إنســان مكــرم 
حمــرتم فإنــه يعتــز بنفســه وأرستــه ودينــه 
ويكــون ذلــك ســببًا خلاصــه مــن عقــد 
ــعور  ــارة والش ــدة احلق ــا عق ــرة أمهه كث

بالنقــص.
ومــن صــور إكــرام اليتيــم ف القــرآن 
الكريــم  القــرآن  تأكيــد  هــو  الكريــم 
عــى أمهيــة رعايــة األيتــام، وخاطــب 
ــن  ــب م ــرش ومل يطل ــوم الب ــك عم ف ذل
اليتيــم شــيئا! وف ســرة اإلمــام عــي 
 )( مايؤكــد هــذا التكريــم فهــو )(
يرســل إىل مالــك األشــرت )w( أمــرا 
ــى   ــؤون اليتام ــة ش ــة متابع ــيا بأمهي رئاس
ــة  ــن املكان ــه م ــو علي ــا ه ــم مم ــى الرغ ع
ــوم  ــم ويق ــم وياطفه ــى ياعبه العظم
بإطعامهــم، فضــًا عــن أنــه يــويص هبــم 
ــا  ــره ك ــن عم ــرة م ــات األخ ف اللحظ

ــرآن!. ــاة والق ــويص بالص ي
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عــن حبيــب بــن أيب ثابــت أنــه قــال: 
بيــت  إىل  العســل  مــن  بمقــدار  جيــئ 
املــال، فأمــر اإلمــام عــي )( بإحضــار 
األيتــام، وف احلــن الــذي كان يقســم 
بنفســه  كان  املســتحقن  عــى  العســل 
يطعــم األيتــام مــن العســل، فقيــل لــه يــا 
أمــر املؤمنــن مــا هلــم يلعقوهنــا؟ فقــال: 
ــم  ــا ألعقته ــى وإن ــو اليتام ــام أب إن االم

ــاء)44(. ــة اآلب ــذا برعاي ه
ــا ف النقطــة األوىل حــول  وقــد أرشن
حتديــد عمــر اليتيــم إىل جوانــب مــن 
ــهداء  ــام الش ــى أن أيت ــم وال ننس التكري
الشــعور  تعزيــز  إىل  بحاجــة  يكونــون 
بيــان  خــال  مــن  عندهــم  بالكرامــة 
منزلــة آبائهــم وبأهنــم شــهداء وبأهنــم 
ضحــوا مــن أجــل املبــادئ الســامية، 
وف الروايــة: نظــر اإلمــام عــي )( إىل 
امــرأة عــى كتفهــا قربــة مــاء، فأخــذ منها 
ــأهلا  ــا، وس ــا إىل موضعه ــة فحمله القرب
عــن حاهلــا، فقالــت: بعــث عــّي بــن 
ــور  ــض الثغ ــي إىل بع ــب صاحب أيب طال

يتامــى،  صبيانــًا  عــّي  وتــرك  فقتــل، 
أجلأتنــي  فقــد  شء،  عنــدي  وليــس 

الــرورة إىل خدمــة النــاس.
فانــرف وبــات ليلتــه قلقــًا، فلــا 
ــًا فيــه طعــام، فقــال  أصبــح، محــل زنبي

ــك. ــه عن ــي أمحل ــم: أعطن بعضه
ــوم  ــّي ي فقــال: مــن حيمــل وزري عن

ــة؟. القيام
ونــرى اهتــام اإلمــام )( بحــال 
ــم  ــم أن أباه ــا عل ــا بعدم ــرأة وأيتامه امل

استشــهد ف مأموريــة بعثــه هبــا.
)4( العـدالة مع األطـفال الخـرين

جوانــب  كل  ف  مطلــوب  العــدل 
احليــاة وهــو واحــد مــن أهــم أصــول 
ومبــاين الرتبيــة الناجحــة، وف احلديــث: 
لــه  رجــل  إىل   )( اهلل  رســول  نظــر 
اآلخــر  وتــرك  أحدمهــا  فقبــل  إبنــان 
ــاويت  ــا س ــي)(: »فّه ــه النب ــال ل فق

بينهــا«)45(.
ــن أبنائكــم  ــوا ب ــه )(: »اعدل وعن
كــا حتبــون أن يعدلــوا بينكــم ف الــرب 
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واللطــف«)46(.
وعــن أمــر املؤمنــن )(: »أّدب 
ــه  ــه ولــدك وأرضب ــؤّدب من ــا ت ــم ممّ اليتي

ــدك«)47(. ــه ول ــرب من ــا ت مم
فرعايــة  كلمــة!  مــن  اروعهــا  مــا 
اليتيــم حتتــاج إىل شــعور أبــوي ســليم 
العدالــة  مراعــاة  مــن  والبــد  نحــوه 
ــرون  ــال آخ ــاك أطف ــة إذا كان هن خاص
ف البيــت، فاجلميــع بانتظــار التعامــل 
ــع، فهــذه  الســليم مــن املــريب مــع اجلمي
الرباعــم الغضــة تواقــة إىل العدالــة كــي 
الســليمة  االجتاعيــة  التنشــئة  تنشــأ 
ــى  ــدل وتبق ــاب الع ــا غي ــرس قلوهب ويك

آثــار ذلــك مــدى احليــاة!.
إن غيــاب العدالــة ف التعامــل يــؤدي 
احليــاة  وبقتامــة  بالغبــن  الشــعور  إىل 
وغيــاب روح التفــاؤل، إذ يشــعر اليتيــم 
بــأن احليــاة كلهــا ظلــم حينــا مــات أبــوه 
الصــور  بتلــك  تعاملــوا معــه  وحينــا 
املؤملــة، ولعــل أهــم شء نحتاجــه ف 
روح  زرع  هــو  اليتيــم  مــع  التعامــل 

األمــل وبيــان أن الدنيــا فيهــا ابتــاءات 
مــن  يتخلــص  كــي  ارشاقــات  وفيهــا 
الصــورة الســوداوية التــي عشعشــت ف 

ــه. خميلت
وهنــاك أســاليب خاطئــة ف التعامــل 
مــع األيتــام )وغرهــم( منهــا احلايــة 
تــذوب  بشــكل  وتدليلــه  لــه  الزائــدة 
فيــه شــخصيته اإلنســانية حيــث يصبــح 
معتمــدا اعتــادا كليــا عــى اآلخريــن 
وكذلــك تضعــف عنــده القــدرة عــى 
ثقتــه  وانخفــاض  املســؤولية  حتمــل 
اخلاطئــة  األســاليب  ومــن  بنفســه، 
األخــرى هــو حتميلــه مــا ال طاقــة لــه 
بــه وإلقــاء املهــام عليــه مــع اعفــاء أبنــاء 
الكفيــل مــن هــذه املهــام ممــا يولــد عنــده 
ــق  ــة أو التفري ــم والتعاس ــعور بالظل الش
ف التعامــل بينــه وبــن اطفــال الشــخص 

الراعــي.
ــة  ــادة عــى أن التذبــذب ف املعامل زي
أســلوب  وهنــاك  األطفــال،  يربــك 
الطفــل  عــى  املــن  هــو  آخــر  خاطــئ 
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بأنــه  دائــا  يكــرر  فالكفيــل  اليتيــم، 
يرعــاه ناســيا وأن هــذا العمــل مرهــق له 
وبأنــه لــو مل يكفلــه لــكان خــرا لــه!. وال 
ــا  ــة إىل رعايتن ــام بحاج ــل األيت أدري ه
كــي يكــربوا بصحــة أم إننــا نحــن الذيــن 
بحاجــة إىل زيــادة روافــد الــرب كــي نأخذ 
أجورنــا ف احليــاة األخرويــة وهــو أشــد 
مــا نحــن بحاجــة إليــه، كــا قــال اإلمــام 
عــّي )( عــن رســول اهلل )( قــال: 
»مــن عــال يتيــًا حّتــى يســتغني، أوجــب 
كــا  اجلنّــة  بذلــك  لــه  عــّز وجــّل  اهلل 
ــار«)48(. ــم الن ــال اليتي ــب آلكل م أوج

ــات  ــزن الكل ــر خي ــل الصغ إن الطف
التــي يســمعها، بــل إهنــا تعيــش معــه 
تعلــم  إىل  نحتــاج  حياتــه،  طــوال 
مــع  التعامــل  ف  والرمحــة  اللطــف 
الصغــار كــي يكــون هنــاك خــط واضــح 
ف الرتبيــة دون حمابــاة ودون انحــراف 
ومــن خــال تطبيــق العدالــة يتضــح 
لنــا صــدق الكفيــل لليتامــى بأنــه يــروم 

اخلــر هلــم وحيــرص عليهــم.

)5( توفري احلاجات النفسية
والعاطفية والفسيولوجية

النقــص  مــن  حالــة  هــي  احلاجــة 
والعــوز واالفتقــار واختــال التــوازن 
تقــرتن بنــوع مــن التوتــر والضيــق ال 
ــة  ــت احلاج ــى قضي ــزول مت ــث أن ي يلب
وزال النقــص ســواء أكان النقــص ماديا 
أو معنويــا، فالفــرد يكــون ف حاجــة إىل 
الطعــام متــى أعــوز جســمه الطعــام وف 
حاجــة إىل األمــن متــى احتــواه اخلــوف 

ــن)49(. ــر إىل االم وافتق
احلاجــات  فــإن  معلــوم  هــو  وكــا 
الطعــام  بتوفــر  ترتبــط  الفســيولوجية 
وامللبــس وغــره، ف حــن أن احلاجــات 
ــة تتمثــل ف احلاجــة  النفســية والعاطفي
ــر والشــعور  إىل األمــن واحلــب والتقدي
باالنتــاء واللعــب واحلاجــة إىل املعرفــة 
ــاة  ــارات احلي ــاب مه ــة إىل اكتس واحلاج
اليوميــة واحلاجــة إىل اكتســاب القيــم 
وغــر  للجاعــة  واألخاقيــة  الدينيــة 

ــك. ذل
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ــل  ــن ختلخ ــاين م ــم يع ــل اليتي والطف
ف اشــباع هــذه احلاجــات بســبب غيــاب 
األب وهــذا يعنــي احلاجــة إىل توفرهــا 
وتــأيت  برعايتهــم،  املهتمــن  عنــد 
احلاجــات الفســيولوجية ف أســفل هــرم 
ماســلو كــا ف شــكل )1( وهــي تشــمل 
وغــره  واملســكن  وامللبــس  الطعــام 
ــؤول  ــو املس ــون األب ه ــا يك ــا م وغالب
عــن توفرهــا، ثــم تــأيت مســألة احلاجــة 
ــاألب  ــة ب إىل األمــان وهــي أيضــا موكل
وبعدهــا تــأيت احلاجــات النفســية ومنهــا 

ــب. ــة إىل احل احلاج
كتابــه  ف  تشــابان  جــاري  يقــول 
لغــات احلــب اخلمــس: )لــكل طفــل 
البــد  أساســية  عاطفيــة  احتياجــات 
طفــل  ف  نرغــب  كنــا  إذا  تلبــى  أن 
مســتقر مــن الناحيــة العاطفيــة وأهــم 
شء هــو احتياجــات احلــب واملــودة، 
هــو  واإلنتــاء  بالرغبــة  فاإلحســاس 
ــب  ــدون احل ــل وب ــه الطف ــاج إلي ــا حيت م
ــة  ســيكون شــخصا متخلفــا مــن الناحي

العاطفيــة واالجتاعيــة. ويضيــف: ف 
للعاطفــة ف  داخــل كل طفــل خــزان 
انتظــار أن يملــئ باحلــب، فعندمــا يشــعر 
الطفــل أنــه حمبــوب فإنــه ســينمو بشــكل 
طبيعــي ولكــن عندمــا يكــون خــزان 
احلــب فارغــا ســيترف الطفــل بشــكل 
ــر الســلوكيات الســيئة  غــر ســوي فأكث
تكــون  األطفــال  عــن  تصــدر  التــي 
هــذا  مــلء  امللحــة ف  الرغبــة  بســبب 

اخلــزان)50(.
 )( وف دائــرة اهتــام اإلمــام عــي
أمهيــة  أعطــى  أنــه  نــرى  باأليتــام 
والنفســية   الفســيولوجية  للحاجــات 

الروايــة: ففــي 
عــن حبيــب بــن أيب ثابــت أّنــه قــال: 
جــيء بمقــدار مــن العســل إىل بيــت 
املــال، فأمــر اإلمــام عــّي )( بإحضــار 
األيتــام، وف احلــن الــذي كان يقســم 
بنفســه  كان  املســتحّقن  عــى  العســل 
يطعــم األيتــام مــن العســل، فقيــل لــه يــا 
أمــر املؤمنــن مــا هلــم يلعقوهنــا؟ فقــال: 
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ــم  ــا ألعقته ــى وإّن ــو اليتام ــام أب إّن اإلم
ــاء)51(. ــة اآلب ــذا برعاي ه

كإشــباع  العســل  يطعمهــم  إنــه 
غذائــي وهــو يطعمهــم بنفســه ليســد 
الشــعور  إىل  اليتامــى  هــؤالء  حاجــة 

عاطفــي. إشــباع  أي  باحلــب 
وف الروايــة: ذات ليلــة جــاء اإلمــام 
فقــدت  إىل أرسة  بالطعــام   )( عــي 
بــن  فوجــد  أيتــام،  وفيهــا  معيلهــا 
ــام طفــًا ال هيــدأ، فســأله اإلمــام  األيت
)( عــن ســبب ذلــك. فقــال الطفــل: 
إن األطفــال يقولــون يل أن ال أب لــك.
ــه اإلمــام )(: قــل هلــم إن  فقــال ل

ــًا هــو أيب. علي
)6( توجيه الرأي العام نحو األيتام

ــة  ــال الوصي ــن خ ــى م ــك يتج وذل
األخــرة هبــم حيــث قــال أمــر املؤمنــن 
تغّبــوا  فــال  األيتــام  ف  اهلل  »اهلل   :)(
أفواههــم وال يضيعــوا بحرتكم«)52(.
هــي  الوصيــة  أن  البدهيــي  ومــن 
الــكام األخــر واألمــر األخــر الــذي 

ــذه وعــى هــذا فقــد خصهــم  جيــب تنفي
بالذكــر خاصــة وأنــه كان راعيــا للكثــر 
منهــم وكان يقــدم هلــم املؤونــة الازمــة، 
ــوة  ــه )( دع ــت وصيت ــذا كان ــى ه ع
اليتامــى واالهتــام  خالــدة إىل رعايــة 
هبــم، وهــي دعــوة إىل عــدم تضييعهــم، 
والتضييــع قــد يكــون ماديــا مــن خــال 
ــد  ــنة وق ــول اآلس ــة التس ــم إىل أزق رميه
خــال  مــن  معنويــا  التضييــع  يكــون 
الصحيحــة  الوجهــة  توجيههــم  عــدم 
علــاء  أبنــاء  رأينــا  وهلــذا  والســليمة 
لعــدم  الضــال  أحابيــل  ف  ضاعــوا 
بالتوجيــه  طفولتهــم  ومنــذ  تعهدهــم 
ماديــة  فالرعايــة  الصحيــح.  الدينــي 
دنيويــة  وبدنيــة،  نفســية  ومعنويــة، 

وأخرويــة.
)7( االستمرارية )فال تغّبوا أفواههم 

وال يضيعوا بحرتكم(
وذلــك مــن خــال تقديــم املعونــة 
قطعهــا  وعــدم  بإســتمرار  إليهــم 
املعونــة  هــذه  عــى  يعتمــدون  ألهنــم 
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ــح أن يعيــش  ــن الصحي كليــا فليــس م
أو  وقتيــة  مســاعدات  عــى  اليتامــى 
متقطعــة، واألفضــل أن يكــون هنــاك 
برنامــج خــاص لرعايتهــم كمثــل الــذي 
تقــوم بــه بعــض املؤسســات االجتاعيــة 
حيــث ختصــص هلــم مرتبــا شــهريا وهذا 
بالكرامــة  الشــعور  تعزيــز  أثــر ف  لــه 
عندهــم مــن ناحيــة وف انقاذهــم مــن 
كــا  واإلنحــراف  التســول  خماطــر 
تســهم ف دعــم الصحــة النفســية هلــم 
باألمــن  الشــعور  زيــادة  خــال  مــن 

املســتقبي.
إىل  األوىل  النقطــة  ف  أرشت  وقــد 
أليتــام  وخاصــة  هلــم  الــدول  رعايــة 

مماهتــم. حــن  إىل  الشــهداء 
)8( ماسبة النفس عند رؤية أيتام

بال معيل
كلنــا مســؤولون عــن رعايــة األيتــام 
ــم  ــار أهن ــهداء باعتب ــام الش ــة أيت وخاص
أن  أجــل  مــن  التضحيــات  قدمــوا 
تنتــر األمــة وحييــا اآلخــرون بكرامــة، 

وهلــذا فــكل قصــور ف رعايــة هــؤالء 
أن  واملطلــوب  اجلميــع،  وزره  حيمــل 
اســتطاعته  قــدر  كّل  اجلميــع  يتحــرك 
ــون  ــه ليك ــة من ــن القريب ــن األماك وضم
عونــا هلــؤالء اليتامــى، وقــد ال يقــدر 
غــره  أو  املــال  تقديــم  عــى  بعضنــا 
لكنــه حتــا قــادر عــى إســباغ احلــب 
واحلنــان ومــداراة اليتيــم نفســيا، كــا 
إىل  األرامــل  ارشــاد  للجميــع  يمكــن 
ــة لليتامــى وتعريــف  املؤسســات الراعي
هــؤالء اليتامــى لــدى هــذه املؤسســات 
املؤسســات  هــذه  فــإن  احلمــد  وهلل 
كل  وف  مــكان  كل  ف  موجــودة 
املحافظــات، وحتــى إذا مل نســتطع كل 
ــدُع  ــة فلن ــاء مفتوح ــواب الدع ــذا فأب ه
هلــم أن يعوضهــم الرمحــن عــن فقداهنــم 
الدنيــا  خــر  يرزقهــم  وأن  آلبائهــم 

واآلخــرة.
)9( احلث والتشجيع

األيتــام،  رعــى  »مــن   :)( قــال 
بنيــه«)53(. ف  ُرعــي 
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ملــاذا يوجــه اإلمــام )( األنظــار 
ــة  ــة مهم ــة تربوي ــا التفات ــاء؟ إهن إىل األبن
مــن  للفــرد  أغــى  هنــاك شء  فليــس 
أبنائــه، فجــل تفكــر اإلنســان ف بنيــه 
وف مــا يوفــره ويرتكــه هلــم وقــد يســوقه 
احلــرام  إرتــكاب  إىل  األعمــى  احلــب 
َمــا  ألجلهــم قــال تعــاىل ﴿َواْعَلُمــوا َأنَّ
ــَه  اللَّ َوَأنَّ  فِْتنَــٌة  َوَأْواَلُدُكــْم  َأْمَواُلُكــْم 
 )( وهــو  َعظِيــٌم﴾)54(  َأْجــٌر  ِعنــَدُه 
املســتقبي  التفكــر  بكامــه يدعــو إىل 
بــه  مايقــوم  خــال  مــن  األوالد  ف 
اآلبــاء، فمــن رعــى األيتــام رعــي ف 
بنيــه والــكام عــام يشــمل الــكل حتــى 
أولئــك الذيــن ال يفكــرون باآلخــرة، 
ــم  ــى أوالده ــم ع ــون حرصه ــا يك فرب

ســببا لرعايــة األيتــام.
جتليات رعاية اليتيم عى اليتيم نفسه 

واملجتمع
إن رعايــة األيتــام واالهتــام بشــأهنم 
ــد  ــن العق ــم م ــرا ف ختليصه ــهم كث يس
عــن  فضــًا  النفســية  واالضطرابــات 

أن العنايــة باليتامــى تســاعد عــى تنميــة 
ــة  ــم اإلجيابي ــح للمفاهي اإلدراك الصحي
ف احليــاة كاإليثــار والرفــق واملــداراة 
ممــا يــرتك أثــره ف التوجيــه الســليم نحــو 
هــذه القيــم، اضافــة إىل أن هــذه الرعايــة 
تكــون ســببًا لتنشــئتهم التنشــئة الســليمة 
الطامعــن  اســتغال  عــن  بعيــدا 
واالنتهازيــن، ممــا يعنــي تنميــة اإلنســان 
الصالــح ف املجتمــع القــادر عــى حتمــل 

مســؤولياته املســتقبلية.
رعايــة  فــإن  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
ــا،  ــن هب ــى القائم ــرًا ع ــرتك أث ــام ت األيت
إذ أهنــا تــرتك أثــرا إجيابيــا مــن خــال 
املســح عــى رؤوس اليتامــى واالبتســام 
ف وجوههــم حيــث يتخلــص الفــرد من 
ــتبدهلا  ــده ويس ــي عن ــلبية الت ــة الس الطاق
بأخــرى إجيابيــة وذلــك ألن االطفــال 
ــات  ــن حمط ــدا م ــون واح ــار يمثل الصغ
الطاقــة اإلجيابيــة ممــا يســهم ف تقليــل 
التوتــر واالكتئــاب والقلــق وواحــد مــن 
أســاليب التنميــة املعــارصة هــو اللعــب 
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الفــرد  يتخلــص  كــي  األطفــال  مــع 
أن  بــل  النفســية  االضطرابــات  مــن 
ــاد  ــائل إجي ــن وس ــّد م ــيلة تع ــذه الوس ه
التــي  للمشــكات  املناســبة  احللــول 
ــن  ــث ع ــرد. وف احلدي ــا الف ــاين منه يع
منكــم  أنكــر  »مــن   :)(اهلل رســول 
فياطفــه  يتيــًا  فليــدن  قلبــه،  قســاوة 
ــإذن اهلل،  ــه ب ــن قلب ــه، يل ــح رأس وليمس
فــإّن لليتيــم حّقــًا«)55( هــذا باالضافــة 
إىل األجــر الكبــر واملكانــة القريبــة مــن 
ــه  ــّي )( أّن ــن النب ــول )(. فع الرس
قــال: »مــن مســح يــده عــى رأس يتيــم 
ترمّحــًا لــه، كتــب اهلل لــه بــكّل شــعرة 

مــّرت عليهــا يــده حســنة«)56(.
اضافــة إىل أن هــذه الرعايــة ستســهم 
ضــخ  خــال  مــن  املجتمــع  بنــاء  ف 
القــادرة  الســليمة  اإلنســانية  النــاذج 
عــن  فضــًا  املجتمــع  خدمــة  عــى 
األنانيــة  نزعــة  مــن  األفــراد  ختليــص 
والــدوران عــى الــذات وتعزيــز مبــادئ 

االجتاعــي. التكافــل 

التوصيات
)1( إن رعايــة األيتــام مســؤولية 
القيــادات العليــا  ابتــداًء مــن  الــكل 
الدينيــة  واملؤسســة  واملرجعيــات 
ــراد، كل  ــوم األف ــة إىل عم واالجتاعي
ــداء  ــن االقت ــد م ــه والب ــب قدرت حس
مــن   )( املؤمنــن  أمــر  بســرة 

األيتــام. مــع  تعاملــه  خــال 
)2( البــد أن يأخــذ اإلعــام دوره 
األســاس ف رعايــة األيتــام عــن طريق 
احلــث والتشــجيع وعــرض النــاذج 

ــة. ــة للمتطوعــن بالرعاي اإلجيابي
)3( الســعي لتخصيــص رواتــب 
إىل  يصلــوا  حتــى  لأليتــام  مســتمرة 
ــن  ــه قادري ــون في ــذي يكون ــت ال الوق

عــى إعالــة أنفســهم.
التــي  املؤسســات  متابعــة   )4(
تّدعــي رعايــة األيتــام، فكثــر منهــا 
لــه أغــراض ســيئة وأهــداف مشــبوهة 
ــفها  ــة كش ــات املعني ــى اجله ــي ع ينبغ

ومحايــة األيتــام واألطفــال منهــا.
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هنــاك  تكــون  أن  يفــرتض   )5(
ــب  ــام ونص ــدور األيت ــة ل ــرق متابع ف
كامــرا خفيــة، فلألســف الكثــر منهــا 
هــي دور إيــذاء األيتــام وليــس دور 

رعايــة.
األيتــام  إلكســاب  الســعي   )6(
التعليــم املهنــي الــذي يمكنهــم مــن 
بعــد  حتــى  الدراســة  ف  االســتمرار 
قطــع املعونــات حــن الوصــول للســن 

القانونيــة.
)7( االهتــام بــأرس الشــهداء عــى 
اختــاف صنوفهــم وإقامــة نــدوات 
للتعريــف  لألمهــات  ودورات 
مــع  التعامــل  الســليمة ف  باآلليــات 

اليتامــى. أبنائهــم 
ــن  ــن واملتفوق ــة املوهوب )8( رعاي
ــة  ــة األكاديمي ــرص للدراس ــر ف وتوف

ــا. ــب العلي ــى املرات حت
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.204 ص
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ص149. ج7،  الباغــة،  هنــج  مســتدرك 
)32( هنــج الباغــة، ضبــط صبحــي صالــح، رســالة 

.41
)33( كاظــم مديــر، احلكــم مــن كام أمــر املؤمنــن 

)(، ج1، ص333.
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)36( الطربيس، مكارم االخاق، ص234.
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)38( هنج الباغة، رسالة 45.

)39( سورة اإلرساء، اآلية 70.
)40( الطــربيس، مــكارم األخــاق، ج1، ص478، 
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)41( هنج الباغة، احلكم القصار، حكمة 257.

)42( املصدر نفسه، خطبة 198.
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ص49،  ج11،  الشــيعة،  وســائل  العامــي،   )43(

ح1.  ،19 بــاب 
)44( املجلي، بحار األنوار، ج9، ص536.

)45( الطربيس، مكارم األخاق، ص321.
)46( الفيــض الكاشــاين، املحجــة البيضــاء، ج2، 

.46 ص
)47( العامي، وسائل الشيعة، ج21، ص479.
)48( املجلي، بحار األنوار، ج79، ص 271.

)49( أمحــد عــزت راجــح، أصــول علــم النفــس، 
.80 ص

)50( جــاري تشــابان، لغــات احلــب اخلمــس، ط3، 
مكتبــة جريــر، الســعودية.

)51( الكليني، الكاف، ج1، ص406.
)52( هنج الباغة، ص421.

ــائل، ج15،  ــتدرك الوس ــوري، مس ــرزا الن )53( امل
.167 ص 

)54( سورة األنفال، اآلية 28.
)55( احلرالعامي، وسائل الشيعة، ج3، ص 287.

)56( عي بن بابويه، فقه الرضا، ص172.
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املـصـادر
* القرآن الكريم

مجــع  الباغــة،  هنــج   ،)( املؤمنــن  أمــر   )1(

صالــح؛  صبحــي  د  ضبــط  الــريض،  الرشيــف 

إيــران. هجــرت،  انتشــارات 

الوســيط،  املعجــم  أنيــس ورفقــاؤه،  ابراهيــم   )2(

.2004 ط4،  الدوليــة،  الــرشوق  مكتبــة 

ــدراين،  ــي املازن ــن ع ــد ب ــوب، حمّم ــن شهراش )3( اب

مناقــب آل أيب طالــب، داراألضــواء، بــروت، لبنــان، 

ــام 1991. ط2، ع

)4( ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، حتقيــق 

شــهاب الديــن ابوعمــرو، دار الفكــر، ط2، 1998.

)5( ابــن منظــور، مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم، 

احلديــث، 2003. دار  القاهــرة،  العــرب،  لســان 

)6( أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن بــن عــي الطــويس، 

املبســوط ف فقــه اإلماميــة، دار الكتــاب اإلســامي، 

لبنــان.

النفــس،  راجــح، أصــول علــم  أمحــد عــزت   )7(

احلديــث. املــري  النــارش 

)8( أمحــد حممــد مبــارك الكنــدري، علــم النفــس 

الكويــت 1992. الفــاح،  االرسي، ط2، مكتبــة 

احلاكــم  البيــع  بــن  حممــد  اهلل  عبــد  أبــو   )9(

دار  الصحيحــن،  عــى  املســتدرك  النيســابوري، 

.2008 لبنــان  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 

)10( احلــر العامــي، وســائل الشــيعة، دار إحيــاء 

ط.1404. لبنــان،  بــروت،  العــريب،  الــرتاث 

)11( حممــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي، الصــدوق، 

ثــواب األعــال، )قــم، منشــورات الرضــا، د.

)12( ريض الديــن أبــو نــر احلســن بــن فضــل 

الطــربيس، مــكارم األخاق، ط6، )د. م، منشــورات 

الرشيــف الــريض، 1972(.

وســائل  العامــي،  احلــر  احلســن  بــن  حممــد   )13(

ــد  ــق عب ــة، حتقي ــائل الرشيع ــل مس ــيعة إىل حتصي الش

الــرتاث(. الرحيــم ربــاين، )بــروت، دار إحيــاء 

)14( ثقــة اإلســام حممــد بــن يعقــوب الكلينــي، 

ــان. ــارف، بروت،لبن ــب ودار التع ــكاف؛ دار صع ال

)15( املجلــي، حممــد باقــر، بحــار األنــوار اجلامعــة 

ــرتاث،  ــاء ال ــار، دار إحي ــة األطه ــار األئم ــدرر أخب ل

ــان. ــروت، ط1، لبن 1412، ب

الســعادة  هنــج  املحمــودي،  باقــر  حممــد   )16(

مؤسســة  بــروت،  الباغــة،  هنــج  مســتدرك  ف 

د. املحمــودي، 

)17( مــرزا حســن النــوري، مســتدرك الوســائل 

البيــت  آل  مؤسســة  حتقيــق  املســائل،  ومســتنبط 

 ،)( البيــت  آل  مؤسســة  )بــروت،   ،)(

.)1987

)18( جــاري تشــابان، لغــات احلــب اخلمــس، ط3، 

مكتبــة جريــر، الســعودية.
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)19( عبــد الواحــد اآلمــدي، غــرر احلكــم ودرر 

الكلــم، ط3، طهــران، 1360 هـــ.

ــم ف  ــع اليتي ــوم، م ــر العل ــي بح ــن ع ــز الدي )20( ع

ــان. ــراء، لبن ــنة، دار الزه ــرآن والس الق

حتقيق:   )( الرضــا  فقــه  بابويه.  بن  عي   )21(

إيــران،  الرتاث،  إلحياء   )( البيت  آل  مؤسسة 

.1 4 0 6

)22(الفيــض الكاشــاين، املحجــة البيضــاء ف إحيــاء 

األحيــاء، ط2، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــروت- 

لبنــان، 1404هـ.

ــر  ــام أم ــن كام اإلم ــم م ــر، احلك ــم مدي )23( كاظ

ــران، 1417هـــ. ــي )(، ط1، إي ــن ع املؤمن

)24( جملــة العلــوم اإلنســانية عــدد 27  ســنة2016، 

مقــال احلرمــان العاطفــي عنــد الطفــل اليتيــم، فاطمــة 

الزهــراء مخويــن.

الــدار  احلكمــة،  ميــزان  الريشــهري،  حممــد   )25(

 .1985 لبنــان،  بــروت،  للطباعــة،  اإلســامية 

هـــ.  1403
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شكل رقم )1( هرم أوسلو



)( قال أمري املؤمنني

املصدر: نهج البالغة للشريف الريض
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)( قال أمري املؤمنني

املصدر: نهج البالغة للشريف الريض



اسرتاتيجية اخلطاب احلجايج
 )( يف كتاب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

ملعاوية

أ.م . د. ملى عبد القادر خنياب
كلية الداب- جامعة القادسية

Asst. Prof. Dr. Lama Abdelkader Khneib,
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ملخص البحث

ينطلــق البحــث مــن فرضيــة يتبناهــا الباحــث ومفادهــا أنَّ لــكل خطــاب 
حجاجــي اســرتاتيجية حتكمــه وهتيمــن عــى مفاصلــه فتحــدد مســارات اخلطــاب، 
ــاج ف  ــد أنَّ أدوات احلج ــة فتج ــة، واللغوي ــاج املنطقي ــات احلج ــرب آلي ــى ع وتتج
جمملهــا وظفــت بعنايــة خلدمــة هــذه االســرتاتيجية بوصفهــا مهيمنــة عــى اخلطــاب 

بعامــة.
ــاب أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب  ــة عــى كت وجــرى تطبيــق هــذه الفرضي
)( ملعاويــة بــن أيب ســفيان، ويمكــن تقســيم كتابــه )( عــى ثــاث وحــدات 
ــا  ــع هل ــه، اصطن ــد حتليل ــص عن ــات للن ــة عتب ــا بمثاب ــون ف جممله ــة، تك موضوعي

ــي: ــات، وه ــث عنوان البح
العتبة األوىل: )ما لَك وهذا(.

.) العتبة الثانية: )فضل آل حممد
العتبة الثالثة: )قلب احلجج(.

النــص بعتباتــه الثاثــة املفرتضــة هتيمــن عليــه اســرتاتيجية التهميــش والتقليــل 
.)( مــن شــأن معاويــة وحطــه عــن مقــام النــد والنظــر ألمــر املؤمنــن
وقد عمد البحث لتوظيف آليات احلجاج للتحقق من فرضية البحث.



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

195

............................................................................اأ. م. د. ملى عبد القادر خنياب

Abstract

The research starts from the premise (embraced by the researcher) 

That there is a strategy rules every argumentative speech and 

dominated by it. And it's manifested through logical and linguistic 

argument tools employed carefully to serve this strategy because it's 

dominated by the whole speech. And this hypothesis had been applied 

on Imam Ali Ibn Abi Talib covenant (peace be upon him) to Muawiya 

Ibn Abi Sufyan and this covenant Can be divided into three logical 

units the most of them are thresholds for the text when it analysed. 

the research made for it three Ti hes and they are the first threshold 

(this is not your specialty) the second threshold (Muhammad's family 

kindness the third threshold (opposite argument) the text with it's  

three supposed thresholds controled by the strategy of exclusion; 

belittle muawiya and he is no match for imam Ali (peace be upon 

him) and the research has employed argument mechanisms to verify 

the research hypothesis.
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املقدمة
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة يتبناهــا 
خطــاب  لــكل  أنَّ  ومفادهــا  الباحــث 
حجاجــي اســرتاتيجية حتكمــه وهتيمــن 
مســارات  فتحــدد  مفاصلــه  عــى 
اخلطــاب، وتتجــى عــرب آليــات احلجــاج 
أدوات  أنَّ  فتجــد  واللغويــة  املنطقيــة، 
بعنايــة  وظفــت  جمملهــا  ف  احلجــاج 
بوصفهــا  االســرتاتيجية  هــذه  خلدمــة 

مهيمنــة عــى اخلطــاب بعامــة.
الفرضيــة  هــذه  تطبيــق  وجــرى 
عــى كتــاب أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب 
طالــب )( ملعاويــة بــن أيب ســفيان، 
ثــاث  عــى   )( كتابــه  وينقســم 
بمثابــة  فكانــت  وحــدات موضوعيــة 
ــع  ــه، اصطن ــد حتليل ــص عن ــات للن عتب

عنوانــات: البحــث  هلــا 
ــة اخلصــم  ــة األوىل: )قطــع صل العتب

ــة(. باحلج
املتكلــم  )مقــام  الثانيــة:  العتبــة 
.) حممــد  آل  )فضــل  وفضلــه(، 

العتبة الثالثة:)قلب احلجج(.
املفرتضــة  الثاثــة  بعتباتــه  النــص 
التهميــش  اســرتاتيجية  عليــه  هتيمــن 
والتقليــل مــن شــأن املخاطــب )معاويــة 
بــن أيب ســفيان( وحطــه عــن مقــام النــد 
املؤمنــن(  )أمــر  للمتكلــم  والنظــر 

.)(
وقــد عمــد البحــث لتوظيــف آليــات 
احلجــاج للتحقــق مــن فرضيــة البحــث.

توطئة
يتأســس احلجــاج عــى فكــرة اإلقناع 
واســتالة أذهــان الســامعن، فموضــوع 
ــاب  ــات اخلط ــو درس تقني ــاج »ه احلج
التــي مــن شــأهنا أن تــؤدي باألذهــان 
مــن  عليهــا  يعــرض  بــا  التســليم  إىل 
طروحــات أو أن تزيــد مــن درجــة ذلــك 

التســليم«)1(.
ــد  ــة تعتم ــة اتصالي ــاج عملي و)احلج
وســيلة  باألســاس  املنطقيــة  احلجــة 
إلقنــاع اآلخريــن والتأثــر فيهــم()2(.
ــدد  ــي حت ــي الت ــي ه ــة املتلق إنَّ طبيع
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شــكل اخلطاب إن كان خطابــًا حجاجيًا 
املتلقــي  ســلَّم  مــا  فمتــى  إقناعيــًا  أم 
ــم فهــو  ــا املتكل مه ــي قدَّ باملقدمــات )الت
هــا  ردَّ مــا  مــن طرفــه، ومتــى  مقتنــع 
أو رفضهــا فهــو حماجــج، ويتمثــل رّد 
ورفــض املتلقــي ف اســتخدمه ]كــذا[ 
ــن  ــم م ــج املتكل ــق حج ــد تعي ــج ق حلج

بلــوغ هدفــه()3(.
عــى  احلجاجــي  النــص  ويتأســس 
ســتة مكونــات: النتيجــة )الدعــوى(، 
والدعامــة،  والتربيــر،  واملقدمــات، 

والتحفظــات)4(. احلــال،  ومــؤرش 
وبنــاء عــى مــا تقــدم يطــرح البحــث 

أســئلته:
)1( إذا كانــت الغايــة مــن احلجــاج هــي 
اإلقنــاع فهــل كان اإلمــام )( قاصــدًا 

إقنــاع معاويــة حــن ردَّ عليــه؟.
)2( هــل حتققــت القناعــة عنــد معاويــة 
املؤمنــن  أمــر  لكتــاب  قراءتــه  بعــد 

)(؟.
الثــاين:  الســؤال  عــن  واجلــواب 

ــال  ــة ف قت ــتمرار معاوي ــل اس )ال( بدلي
ــن  ــه احلس ــال ابن ــل وقت ــن ب ــر املؤمن أم

بعــده. مــن   )(
ــن  ــر املؤمن ــع أم ــذي دف ــا ال )3( إذن م

إىل املحاججــة؟.
ــة عــى هــذه األســئلة أقــول:  لإلجاب
البــدَّ مــن اإلدراك أنَّ للنــص طبقــات 
ــن  ــر املؤمن ــاب أم ــن، ولكت ــن املتلق م
)( مجلــة متلقــن: املتلقــي األول هــو 
معاويــة بــن أيب ســفيان وهــو املخاطــب 
ــث  ــاب، إذ كان الباع ــذا الكت ــارش هل املب
عــى كتابــة أمــر املؤمنــن )( هلــذا 
ــابق  ــاب س ــى كت ــرد ع ــو ال ــاب ه الكت
.)( ــن ــر املؤمن ــة ألم ــله معاوي أرس
ــة  ــاس بعام ــم الن ــاين ه ــي الث واملتلق
ســواء أكانــوا مــن أنصــار معاويــة أم 
إذ   )( املؤمنــن  أمــر  أنصــار  مــن 
ــى  ــار ع ــرأ ف األمص ــب تق ــت الكت كان
هيــأة خطــب)5(، وبنــاء عليــه فــإنَّ لــكل 
طبقــة منهــم مرتبــة مــن مراتــب احلجــاج 
ــن  ــم، فم ــل املتكل ــن قب ــه م ــارس علي مت
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فحجاجــه  فيقنــع  يســمع  منهــم  كان 
وحياجــج  يســمع  مــن  أمــا  إقناعــي 
وينكــر فينتقــل احلجــاج معــه إىل مرتبــة 

اإلفحــام.
بــأن  القــول  إىل  يدفعنــا  مــا  وهــذا 
معاويــة  يســتهدف  مل   )( اإلمــام 
ــه  ــه )( ذكــر غــر مــرة بأنَّ باإلقنــاع ألنَّ
ــل  ــن قبي ــة، وم ــه ملعاوي ــه خطاب ال يوج
ذلــك قولــه )(: »أال تــرى- غــري مر 
لــَك- ولكــن بنعمــة اهلل أحــدث«)6(. 
وقــال أيضــًا: »وهــذه ُحجتــي إىل غــريك 

قصدهــا«)7(.
حماججــة  عــن   )( تعاليــه  إنَّ 
معاويــة يســتهدف إســقاط معاويــة مــن 
مرتبــة الكــفء والنظــر ف احلجــاج؛ 
يوجــه  ــه  أنَّ  )( اإلمــام  يعلــن  لــذا 
خطابــه لغــره وليــس لــه فهــو ليــس 

واحلجــاج. للمناظــرة  أهــل 
ــه يكــون اهلــدف مــن احلجــاج  وعلي
إقنــاع النــاس بزيــف حجــج معاويــة 
هــا عليــه، وهــو إىل جانــب اإلقنــاع  وردِّ

للمتلقــن حيقــق الكشــف عــن احلقيقــة 
وإفحامــه  معاويــة  زيــف  وإبطــال 
وإســكاته، وهبــذا يكــون احلجــاج ف 
كتــاب أمــر املؤمنــن )( اســتهدف 
ــر  ــكر أم ــواين )معس ــن الث ــاع املتلق إقن
معاويــة(  ومعســكر   )( املؤمنــن 

)معاويــة(. األول  املتلقــي  وإفحــام 
إسرتاتيجية اخلطاب احلجاجي

أزعــم بــأنَّ لــكل خطــاب حجاجــي 
عــرب  تتجــى  حتكمــه  إســرتاتيجية 
آليــات احلجــاج املنطقيــة، واللغويــة 
ف  احلجــاج  أدوات  أنَّ  فتجــد 
جمملهــا وظفــت بعنايــة خلدمــة هــذه 
ــى  ــة ع ــا مهيمن ــرتاتيجية بوصفه اإلس

بعامــة. اخلطــاب 
 )( وقــد وضــع أمــر املؤمنــن
واالســتخفاف  معاويــة  هتميــش 
خلطابــه  إســرتاتيجية  بمقامــه 
وقــد  الكتــاب،  هــذا  ف  احلجاجــي 
تأتــى لــه )( ذلــك عــرب مجلــة أمــور:
أوالً: إشــعار معاويــة بــأنَّ اخلطــاب 
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غــر موجــه لــه، وهــو غــر مســتهدف 
واضحــة   إشــارة  ف  احلجــج،  هبــذه 
وزحزحتــه  بشــخصه  لاســتخفاف 
عــن مرتبــة النظــر املحاجــج. وقــد 
ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك ف التوطئــة.
ثانيــًا: إزاحــة معاويــة مــن مركزيتــه 
أمــر  إىل  وجهــه  الــذي  كتابــه  ف 
املؤمنــن إىل اهلامــش ف كتــاب أمــر 
عاقتــه  قطــع  عــرب   )( املؤمنــن 
وبــت صلتــه- أعنــي معاويــة - بالتهــم 
التــي كاهلــا ألمــر املؤمنــن )( ف 

كتابــه، وســيأيت تفصيــل هــذا.
اســتعمل  احلجــج:  قلــب  ثالثــًا: 
ذاهتــا  معاويــة  حجــج   )( اإلمــام 
حجــج  فتحولــت  عليــه،  الــرد  ف 
حجــج  ملوقفــه  الداعمــة  معاويــة 
 ،)(داعمــة ملوقــف أمــر املؤمنــن
ممــا جعــل معاويــة موضــع ســخرية 
باحلــط مــن فطنتــه، ممــا يعــزز فكــرة 
ــه  ــل مقام ــه ف مقاب ــزال ل ــه واهل الضآل

.)(

العتبة األوىل:
)قطع صلة اخلصم بحجته(

يشــتمل هــذا اجلــزء مــن اخلطــاب 
عــى حجتــن خمتومتــن بحكــم، ومهــا:

احلجة األوىل:
ــول  ــر رس ــه بذك ــة كتاب ــح معاوي افتت
اهلل )( وفضلــه فقــال: )أمــا بعــد فــإنَّ 
ــه  ه اصطفــى حممــدًا )علي اهلل تعــاىل جــدُّ
بوحيــه  واختّصــه  لرســالته،  الســام( 
وتأديــة رشيعتــه، فأنقــذ مــن العايــة، 
وهــدى بــه مــن الَغوايــة، ثــم َقَبضــه إليــه 
ــَق  ع، وحَمَ ــغ الــرشَّ ــدًا، قــد بلَّ رشــيدًا محي
ــن  ــك، فأحس ــار اإلْف ــَد ن ك، وأمخ ــرشِّ ال
نَعَمــه  عليــه  وضاعــَف  جــزاَءه،  اهلل 

وآالءه()8(.
ــد  ــا بع ــه: »أم ــه )( بقول ــرد علي ف
ــه اصطفــاَء  ــُر في ــَك تذُك ــان كِتاُب فقــد أت
وتأييــَدُه)9(  لدينِــِه،   )( ممــدًا  اهللِ 
ــَدُه مــن أصحابِِِــِه؛ فلقــد  ــاه بمــن أيَّ إيَّ
إذ  َعَجبــًا؛  منــَك  هــُر  الدَّ لنَــا  خبَّــأ)10( 
نــا ببــالِء اهلل عندنــا، ونعمــه  طفقــَت خُتِرُ
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ــل  ــك كناق ــَت ف ذل ــا، فكن ــا ف نبين علين
ِدِه إىل  التمــر إىل َهَجــَر، أو داعــي ُمَســدِّ

النضــال«)11(.
ــعوريًا  ــام )( ال ش ــث ردُّ اإلم يبع
معاويــة  وضــع  إذ  االبتســام،  عــى 
حجــة  باســتعاله  الســخرية  موضــع 
ــى  ــزه )( ع ــا برتكي ــه فيه ــة ل ال حج
فاســتعمل  معاويــة،  كام  ف  املفارقــة 
)( القيــاس املضمــر ف الــرد عليــه 

ويمكــن متثلــه عــى النحــو اآليت:
آل  )نحــن  الصغــرى:  املقدمــة   )1(

.) حممــد 
ــى  ــة اهلل ع ــربى: )نعم ــة الك )2( املقدم

ــاه(. ــه إي ــد واصطفائ حمم
وآلــه   )( حممــد  إذن  النتيجــة: 

الفضــل. هــذا  أصحــاب 
ــرح  ــذاجة ط ــة: )س ــة الضمني النتيج
اهلل  بنعــم  حممــد  آل  بتعريــف  معاويــة 

.) عــى حممــد وآلــه
التمثيل:

يشــبه  شء  ف  )قــول  هــو:  املثــل 

مشــاهبة  بينهــا  آخــر  شء  ف  قــوالً 
ليبــن أحدمهــا لآلخــر ويصــوره()12( 
ومل يغــب عــن ذهــن خطبــاء العربيــة 
ــس  ــي ف نف ــر إقناع ــن أث ــل م ــا للمث م
املتلقــي إذ يقــوم املثــل مقــام الدليــل 
تأثــر  مثــل  متلقيــه  نفــس  ف  فيؤثــر 
الدليــل واحلجــة)13(. ومل يفــت أمــر 
التمثيــل  يوظــف  أن   )(املؤمنــن
آن  ف  واالفحــام  لإلقنــاع  كوســيلة 
ــة  ــه بحج ــم )( حجت ــد، إذ دع واح
ــل العــريب  غــر مصنوعــة)14( وهــي املث
كناقــل  ذلــك  ف  »فكنــَت  املتــداول: 
للنتيجــة  دعــًا  َهَجــَر«،  إىل  التمــر 
املبتغــاة، بــل دعمهــا بحجــة أخــرى 
قبلــه  مــن  )مصنوعــة()15(  مبتكــرة 
الــذي  التشــبيه  عــى  فيهــا  ارتكــز 
للعلــم  التشــبيه  أداة  منــه  حذفــت 
ِدِه إىل  هبــا فقــال )(: »داعــي ُمَســدِّ
ــة  ــي( بدالل ــر )كداع ــال« والتقدي النض

بـــ)أو(. العطــف 
وكان معاويــة قــد ســاق كامــه هــذا 
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ف فضــل الرســول )( ليكــون قاعدة 
متلقــي  مــع  عليهــا  متفــق  مشــرتكة 
ــن  اخلطــاب مجيعــًا ومنهــم أمــر املؤمن
الســتدراج  منــه  حماولــة  ف   ،)(
متلقــي خطابــه إىل اإلذعــان والتســليم، 
وقــد وســمت هــذه االســرتاتيجية ف 
ــة  ــة بـ)لعب ــة الغربي ــات احلجاجي األدبي
ــادل  ــد املج ــكاذب(، إذ يقص ــوالء ال ال
الدليــل  قبــول  إىل  خصمــه  يقــود  أن 
املطــروح فيأخــذ فكــرة الدليــل مــن 
لتكــون  نفســه  اخلصــم  متعلقــات 
أعظــم تأثــرًا فيــه)16(، قــال ابــن وهــب: 
ــا  ــه ب ــئ مقدمات ــق اجلــدل أن تنب )وح
يكــن  مل  وإن  عليــه،  اخلصــم  يوافــق 
هنايــة الظهــور للعقــل، وليــس هــذا 
ســبيل البحــث؛ ألنَّ حــق الباحــث أن 
ــا هــو أظهــر األشــياء  ــه ب ــي مقدمات يبن
ف نفســه()17(، لكــن مــا يبعــث عــى 
مــن  املســلات  حتــى  ــه  أنَّ الدهشــة 
األمــور مل تســلم ملعاويــة ف كتابــه هــذا، 
وإن مل تكــن هــي غايتــه و مــا يتلوها من 

الــكام هــو جوهــر حجتــه- هلل درك 
ــا احلســن- فقــد قطــع  ــا أب ــا ســيدي ي ي

عليــه الســبيل املوصــل إىل احلجــة.
احلجة الثانية:

ســبحانه  اهلل  )إنَّ  معاويــة:  قــال 
اختــصَّ حممــدًا )( بأصحــاٍب أّيــدوه 
قــال  كــا  وكانــوا  ونــروه  وآزروه 
ــاِر  اْلُكفَّ َعَلــى  اُء  َأِشــدَّ ســبحانه﴿  اهلل 
ُرَحَمــاُء َبْينَُهــْم﴾)18(، فــكان أفضلهــم 
ــلمن  ــد اهلل واملس ــم عن ــة، وأعاه مرتب
مجــع  الــذي  األول  اخلليفــة  منزلــة، 
أهــَل  وقاتــل  الدعــوة،  وملَّ  الكلمــة، 
ــح  ــذي فت ــاين ال ــة الث ــم اخلليف ّدة، ث ــرِّ ال
وأذلَّ  األمصــار،  ومــرَّ  الفتــوح، 
ــث  ــة الثال ــم اخلليف ــن، ث ــاب املرشك رق
ــة وطّبــق اآلفــاق  املظلــوم الــذي نــرش امللَّ

احلنيفيــة()19(. بالكلمــة 
 )( املؤمنــن  أمــر  يســتمر 
تســفيه  عــى  القائمــة  باســرتاتيجيته 
كامــه  عــى  فــرد  معاويــة،  مزاعــم 
»وزعمــت   :)( بقولــه  املتقــدم 
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فــالن  اإلســالم  ف  النــاس  أفضــل  أن 
ــَك  ــمَّ اعتزل وفــالن، فذكــرت أمــرًا إْن ت
ــُه، وإْن َنَقــص ل يلحقــَك َثْلُمــُه. ومــا  ُكلُّ
ــائَس  ــوَل والس ــَل واملفض ــَت والفاض أن
وأبنــاء  للطلقــاء  ومــا  واملســوَس! 
املهاجريــن  بــن  والتمييــز  الطلقــاء 
ــف  ــم، وتعري ــب درجاهت ــن وترتي األول
طبقاهتــم! هيهــات لقــد حــنَّ ِقــْدٌح ليــس 
منهــا، وطفــق يكــم فيهــا َمــن عليــِه 

لــا!«)20(. احلكــم 
تــراه )( مل يناقــش مــدى صحــة 
كام معاويــة وصــواب حجتــه- وهــذا 
مــا كان معاويــة ينــوي اســتدراج اإلمــام 
 )( ــة أنَّ اإلمــام ــه- إذ ظــنَّ معاوي إلي
ســيفاضل بينــه )( وبــن الصحابــة 
وُيظهــر ســبقه عليهــم، وملَّــا كان هلــذه 
ــارض،  ــد أومع ــو مؤي ــن ه ــة َم املفاضل
فــإن معاويــة حيــاول ضــم املعارضــن 
كانــوا  وإن  صفــه  إىل  املفاضلــة  هلــذه 
هــم أنفســهم غــر راضــن عــن معاويــة 
ــن  ــة م ــذ معاوي ــرته، فيتخ ــه وس وأفعال

الشــيخن  نفســه عــى  تقديــم اإلمــام 
ــا  ــان م ــه رسع ــده )(، لكنَّ ــة ض حج
عليــه  ت  وفــوَّ معاويــة  فخــاخ  أدرك 
ــه  ــة نفس ــه ملعاوي ب حجت ــوَّ ــك، فص ذل
ــن برهانــه وأخرجــه خــارج  ده م فجــرَّ
دائــرة حجتــه »فذكــرت أمــرًا إْن تــمَّ 
ــُه، وإْن َنَقــص مل يلحقــَك  اعتزلــَك ُكلُّ
األســلويب  التشــكيل  بلحــاظ  َثْلُمــُه« 
التــوازي  عــى  املرتكــزة  للحجــة 
ــُه،  الرتكيبــي بــن )إْن تــمَّ اعتزلــَك ُكلُّ
ومــا  َثْلُمــُه(  يلحقــَك  مل  َنَقــص  وإْن 
ضمنهــا  مفارقــة  مــن  عليــه  ينطــوي 
التقابــل الــداليل بــن )تــم ≠ نقــص، 
وكلــه≠ ثلمــه( الــذي أفــى إىل تناغــم 
متلقيــه  اســتالة  ف  يؤثــر  إيقاعــي 
للجاليــة التــي أكســبها هــذا االيقــاع 

للنــص.
ثــم أردف )( مســتفهًا باســتفهام 
ــب  ــرج التعج ــارج خم ــي)21(، خ حجاج
أنــَت  )ومــا  بالســخرية:  املشــوب 
والســائَس  واملفضــوَل  والفاضــَل 
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واملســوَس!( وأعقبــه باســتفهام آخــر 
ــاء  ــا للطلق ــه: )وم ــرض نفس ــل الغ حيم
وأبنــاء الطلقــاء والتمييــز بــن املهاجرين 

األولــن...!(.
ــن كام  ــاهد م ــه بش ــزز حجت ــم ع ث
العــرب؛ وذلــك ألن الشــواهد املأثــورة 
ــاس  ــه الن ــد ألف ــز ق ــان جاه ــة بره بمثاب
وتســاملوا عــى صوابــه: )لقــد حــنَّ ِقــْدٌح 

ليــس منهــا(.
جتريــد  إىل  احلجــة  هــذه  أفضــت 
معاويــة مــن اســتدالالته مجعــاء بــل غــدا 
صغــر الشــأن ضئيــل املقــام؛ ولُيحكــم 
ل خطابــه  )( طــوق التحجيــم حــوَّ
إىل  بســخرية  املشــوب  التعجــب  مــن 

:)( قــال إذ  التوبيــخ والتقريــع، 
عــى  اإلنســان  ــا  أيَّ تربــع  »أال 
ــَك،  ــور ذْرِع ــرف قص ــَك)22(، وتع َظَلِع
ــَرك الَقدُر! فــم عليك  وتتأخــر حيــث أخَّ
ــَك  غلبــُة املغلــوب وال ظفــُر الظافــِر! وإنَّ
اٌغ ف القصــد«)23(. ــاب ف التيــه، روَّ لذهَّ
أمــر  كام  مــن  املقطــع  هــذا  ف 

املواقــع  حتــددت   )( املؤمنــن 
الَقــدُر(  ــَرك  أخَّ حيــث  )وتتأخــر 
ــَك  وكشــفت هويــة معاويــة بجــاء )وإنَّ
القصــد(  ف  اٌغ  روَّ التيــه،  ف  ــاب  لذهَّ
وكأنَّ هــذه العبــارة لــب القــول، إذ ختــر 
هلــا )( عنــارص لغويــة ختــدم داللتهــا 
صيغــة  معاويــة  لوصــف  فانتخــب 
اغ(  ــاب، وروَّ ــال( ف )ذهَّ املبالغــة )فعَّ
ليســبغ داللــة التكثــر واملبالغــة عــى 
الوصــف، فضــًا عــن تأكيــد العبــارة 
فتختتــم  والــام(،   ، )إنَّ بمؤكديــن: 

هــذه احلجــة هبــذا احلكــم.
العتبة الثان:

) وعنواهنا )فضل آل ممد
بعــد أن أصــدر اإلمــام )( حكمــه 
آل  فضــل  بيــان  إىل  التفــت  بمعاويــة 
املســلمن  ســائر  عــى   )( حممــد 
بقولــه: »أال تــرى- غــري مر لــك ولكن 
بنعمــة اهلل ُأحــدث- أنَّ قومًا اسُتْشــهدوا 
املهاجريــن  ِمــن  تعــاىل  اهلل  ســبيل  ف 
إذا  حتــى  فضــٌل،  ولــكلٍّ  واألنصــاِر، 
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اسُتشــهد شــهيُدنا قيــل: ســّيد الشــهداء، 
بســبعن   )( اهلل  رســول  ــه  وخصَّ
ــرى  ــه! أوال ت ــِه علي ــد صالتِ ــريًة عن تكب
أنَّ قومــًا ُقطعــْت أيِديِــم ف ســبيل اهلل- 
ولــكلٍّ فضــٌل- حتــى إذا ُفعــل بواحدنــا 
الطيــار  قيــل:  بواحدهــم،  ُفِعــل  مــا 
يمنعنــا  ل  الناحــن...  وذو  النــة  ف 
نــا، وال عــادي طولِنــا عــى  قديــم عزِّ
قومــَك أن خالطناكــم بأنفِســنا؛ فنكحنــا 
وأنكحنــا فِعــَل األكفــاء، ولســتم هنــاك! 
ــا النبــي ومنكــم  ــى يكــون ذلــك وِمنَّ وأنَّ
ــد  ــم أس ــد اهلل ومنك ــا أس ــذب، ومن املك
األحــالف، ومنــا ســيدا شــباب أهــل 
ــا خــري  النــة، ومنكــم صبيــة النــار، ومنَّ
ــب،  ــة احلط ــم ّحال ــن ومنك ــاء العامل نس
ف كثــرٍي مــا لنــا وعليكــم! فإســالمنا قــد 
ُســمع، وجاهليُتنــا ال ُتدفــع، وكتــاب 
ــه  ــا، وهــو قول ــا مــا شــذَّ عنَّ اهلل جيمــع لن
ــْم  ــاِم َبْعُضُه ــوا اأْلَْرح ــبحانه: ﴿َوُأوُل س
ــه  ــاِب اهلل﴾)24( وقول ــٍض ِف كِت َأْوىل بَِبْع
ِذيــَن  تعــاىل ﴿َأْوىَل النَّــاِس بِإِْبراِهيــَم َللَّ

ــوا َواهللَُّ  ــيُّ َوالَِّذيــَن آَمنُ َبُعــوُه َوهــَذا النَّبِ اتَّ
أوىل  مــرة  فنحــن  امْلُْؤِمنِــَن﴾)25(  َوِلُّ 

بالقرابــة وتــارة أوىل بالطاعــة«)26(.
بقولــه:  املقطــع  يفتتــح )( هــذا 
)أال تــرى غــر خمــرب لــك ولكــن بنعمــة 
ــة،  ــية معاوي ــدًا هامش ــدث( مؤك اهلل ُأح
إذ يأنــف )( مــن توجيــه اخلطــاب 
إقنــاع  إىل  حتــول  اخلطــاب  وكأنَّ  لــه، 
مجيعــًا  النــاس  وهــم  الثــاين  املتلقــي 
ســواء كانــوا مــن أنصــار أمــر املؤمنــن 
نفســه،  معاويــة  أنصــار  مــن  أم   )(
يأخــذ )( بالكشــف عــن فضائــل آل 
ــش  ــم هتمي ــد أن أحك ــد )( بع حمم
معاويــة، ومّلــا كان )( رأس بنــي عبــد 
 )( ــه ــه ممــا يضمــن ل املطلــب ف زمان
بــؤرة  فهــو  اخلطــاب  ف  املركزيــة 
معاويــة  موقعيــة  مقابــل  ف  الفضــل، 

اهلامشــية.
ــي  ــة الت ــة ف املوازن ــب املفارق وتكس
آل  بــن   )( املؤمنــن  أمــر  عقدهــا 
حممــد )( وبنــي أميــة النــص مجــاالً 
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ــاع بتوظيــف  وعمقــًا لتكــون ُأســًا لاقن
املتوازيــات الرتكيبيــة:

)1( ِمنَّا النبي، ومنكم املكذب.
أســد  ومنكــم  اهلل،  أســد  منــا   )2(

. ف حــا أل ا
اجلنــة،  أهــل  شــباب  ســيدا  منــا   )3(

النــار. صبيــة  ومنكــم 
ــم  ــن، ومنك ــاء العامل ــر نس ــا خ )4( منَّ

ــب. ــة احلط مّحال
كامــه  تعزيــز   )( يفوتــه  وال 
ــة  ــة قاطع ــا أدل ــة بوصفه ــواهد قرآني بش
لتدعيــم صحــة مــا ذهــب إليــه، فيكــون 
خصمــه  عــى  احلجــة  ألقــى  بذلــك 
ثــم  ذكــر.  مــا  إزاء  الصمــت  وألزمــه 
ختــم )( حججــه بأســلوب التــوازي 
ــة/  ــرة أوىل بالقراب ــن م ــي )فنح الرتكيب
ــة  ــى بني ــم ع ــة( القائ ــارة أوىل بالطاع وت
القرابــة/  تــارة،  )مــرة/  بــن  املاثلــة 
)أوىل(،  تكــرار  عــن  فضــًا  الطاعــة( 
مســتحبة  نغمــة  النــص  يكســب  ممــا 

املتلقــي. يستســيغها 

العتبة الثالثة: )قلب احلجج(
يســتمر أمــر املؤمنــن )( بسياســة 
ــده  ــا يرص ــة وم ــن معاوي ــة ب ــت الصل ب
مــن مآخــذ عــى أمــر املؤمنــن فيتعــاىل 
احلجــة  فحــوى  مناقشــة  عــى   )(
ــل ذلــك رّده )( عــى قــول  ومــن قبي

ــة: معاوي
)لقــد حســدَت أبــا بكــر والَتويــَت 
عليــه، وُرمــَت إفســاَد أمــره، وقعدت ف 
بيتــك، واســتغويَت عصابــة مــن النــاس 
ــم كرهــَت  ــه، ث ــى تأخــروا عــن بيعت حت
واســتطلت  وَحَســدته  عمــر  خافــة 
وأظهــرت  بقتلــه،  ورسرَت  مدتــه، 
ــَل  ــت قت ــى حاول ــه، حت ــاتة بمصاب الش
ولــِده ألنــه قتــل قاتــل أبيــه، ثــم مل تكــن 
أشــدَّ منــك حســدًا عــى ابــن عمــك 
وطويــت  مقابحــه،  نــرشت  عثــان، 

حماســنه()27(.
عــى  الــرد   )( اإلمــام  وجيمــل 

بقولــه: هــذه  احلســد  هتمــة 
ــدت  ــاء حس ــكّل اخللف ــت أن ل »وزعم
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ــك  ــن ذل ــإن يك ــت: ف ــم بغي ــى كّله وع
ــون  ــك فيك ــة علي ــس الناي ــك فلي كذل

ــك. ــذر إلي الع
وتلك شكاة ظاهر عنك 

عارها)28(«)29(.
إنَّ قطــع صلــه معاويــة بالتهمــة التــي 
بأمــر املؤمنــن )( حجــة  ألصقهــا 
ــه  ــام أصحاب ــه أم ــفيه موقف ــن ف تس متع
 )( ــه. وقــد اســتعمل اإلمــام ومريدي
ــًا عــى  ــاء أســلوبيًا قائ ــه بن لســبك حجت
املفارقــة الناجتــة مــن التــوازي ف قولــه: 
)فليــس اجلنايــة عليــك/ فيكــون العــذر 
إليــك( باســتثار املتقابــات: )اجلناية ≠ 
ــك ≠ عليــك( ومــا فيهــا  العــذر ، و إلي
ــر، وال  ــاع املؤث ــة اإليق ــر ف مجالي ــن أث م
يعــزب عــن بالنــا أثــر املفارقــة ف تعزيــز 
إســرتاتيجية االســتخفاف والســخرية 

مــن موقعيــة معاويــة ف اخلطــاب.
ثــم يتحــول اإلمــام )( ف هــذا 
التهــم  ردِّ  إىل  الكتــاب  مــن  اجلــزء 
ـه  لكنَـّ معاويــة،  عليــه  كاهلــا  التــي 

بــل  يربرهــا  أو  ينكرهــا  ال   )(
ــى  ــة ع ــب احلج ــرتاتيجية قل ــد إس يعتم
صاحبهــا، إذ يتحــول برهــان اخلصــم 
األســلوب  وهــذا  عليــه،  حجــة  إىل 
اإلســرتاتيجية  يفــارق  ال  احلجــاج  ف 
اإلمــام )( ف  اتبعهــا  التــي  العامــة 
ــة وأعنــي سياســة  التحاجــج مــع معاوي
ــوال،  ــرؤى واألق ــفيه ال ــش وتس التهمي

معاويــة: قــول  عــى  كــرده 
بغيــت  َمــْن  إال  مــن هــؤالء  )ومــا 
عليــه ، وتلــكأت ف َبيعتــه، حتــى مُحلــَت 
إليــه قهــرًا ، تســاق بخزائــم األقســار كــا 

ــوش()30(. ــل املخش ــاق الفح ُيس
بقوله )عليه السام(:

»وقلــت: إن كنــت أقــاد كــم يقــاد 
أبايــع،  حتــى  املخشــوش)31(  المــل 
تــذّم  أن  أردت  لقــد  اهلل،  ولعمــر 
فافتضحــت،  تفضــح  وأن  فمدحــت، 
ف  غضاضــة  مــن  املســلم  عــى  ومــا 
أن يكــون مظلومــا مــا ل يكــن شــاكًا 
وهــذه  بيقينــه،  مرتابــًا  وال  دينــه،  ف 
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ولكنــي  قصدهــا،  غــريك  إىل  حّجتــي 
أطلقــت لــك منهــا بقــدر مــا ســنح مــن 

.)32 ذكرهــا«)
فــرتاه )( يقلــب حجــة معاويــة 
وليســت  لــه  فتكــون   )( لصاحلــه 
ــر  ــتخفاف بفك ــن االس ــًا ع ــه، فض علي
معاويــة بقولــه )(: )ولعمــر اهلل، لقــد 
أردت أن تــذّم فمدحــت، وأن تفضــح 
فافتضحــت( فأثبــت )( أنَّ معاوية ال 
حيســن التفكــر والقــول فعادت ســهامه 
إىل نحــره، يتناغــم هــذا مــع البنــاء الفنــي 
هلــذه احلجــة بتوظيــف التقابــل الــداليل 
املفــيض إىل مفارقــة مدهشــة ف قالــب 

ــًا: ــًا وتركيبي ــواٍز إيقاعي مت
وأن  فمدحــت/  تــذّم  أن  )أردت 
تفضــح فافتضحــت(، ومثلــه جــاء بنــاء 
وال  دينــه/  ف  شــاكًا  يكــن  )مل  قولــه: 
ــه تأســس عــى  مرتابــًا بيقينــه( غــر أنَّ
مــرة  غــر  تكــرر  وقــد  املاثلــة؛  بنيــة 
أنَّ بنيــة التــوازي الرتكيبــي اإليقاعــي 
حــن يكــون مقتضاهــا متعلــق بمعاويــة 

ــداليل  ــل ال ــى التقاب ــة ع ــا مؤسس جتده
املفــيض إىل املفارقــة، عــى حــن يتمحور 
التــوازي عــى بنيــة املاثلــة حــن يكــون 
فحــوى الــكام متعلــق بأمــر املؤمنــن 
ــم  ــذا يدع ــي )(، وه ــت النب أو آل بي
خلدمــة  املفارقــة  تطويــع  ف  مذهبنــا 
والتهميــش  االســتخفاف  خطــاب 
 )( املؤمنــن  أمــر  انتهجــه  الــذي 

الكتــاب. هــذا  ف  معاويــة  جتــاه 
وال يغــادر )( هــذه احلجــة حتــى 
خطــاب  عــى   )( تعاليــه  يؤكــد 
غــرك  إىل  حّجتــي  )وهــذه  معاويــة: 
لإلســرتاتيجية  اســتجابة  قصدهــا( 

اخلطــاب. عــى  املهيمنــة 
 )( واحلجــة الوحيــدة التــي رّصح
بأهّنــا موجهــة ملعاويــة: )ثــم ذكــرت مــا 
كان مــن أمــري وأمــر عثــان: ولــك أن 

جتــاب عــن هــذه لرمحــه منــك(.
قلــب  سياســة   )( فيهــا  أعتمــد 

بقولــه: احلجــة 
»فأينــا كان أعــدى لــه وأهــدى إىل 



208

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

ا�سراتيجية اخلطاب احلجاجي يف كتاب اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب )( ملعاوية...................................

مقالتــه؟ أمــن بــذل لــه نرصته فاســتقعده 
ــى  ــتنرصه فرتاخ ــن اس ــتكّفه؟ أم َم و اس
عنــه وبــّث املنــون إليــه، حتــى أتــى قــدره 

عليــه؟
ِقــَن  كاّل واهلل لـ﴿َقــْد َيْعَلــُم اهللَُّ امْلَُعوِّ
ــا  ــمَّ إَِلْينَ ــْم َهُل ْخَواهِنِ ــَن إِلِ ــْم َواْلَقائِلِ ِمنُْك
ــا  ــاًل﴾)33(، وم ــْأَس إاِلَّ َقلِي ــوَن اْلَب َواَل َيْأُت
كنــت أعتــذر مــن أّن كنــت أنقــم عليــه 
أحداثــا، فــإن كان الذنــب إليــه إرشــادي 
و هدايتــي لــه، فــُربَّ ملــوم ال ذنــب لــه.

*وقد يستفيد الظنّة املتنّصُح)34(*
َمــا  ْصــالَح  اإْلِ إاِلَّ  أردت  ﴿ومــا 
اْســَتَطْعُت * َو مــا َتْوفِيِقــي إاِلَّ بـِـاهللَِّ َعَلْيــِه 

ُأنِيــُب﴾)35(«)36(. َوإَِلْيــِه  ْلــُت  َتَوكَّ
كامــه  ف   )( وظَّــف  وهنــا 
املفارقــة الرتكيبيــة منتخبــًا هلا االســتفهام 
التعجــب  خمــرج  اخلــارج  احلجاجــي 
قالبــًا تركيبيــًا، التــي يمكــن ترســيمها ف 

شــكل رقــم )1(.
داعــًا حجتــه بالدليــل القــرآين الــذي 
ــان،  ــع عث ــة م ــال معاوي ــى ح ــق ع ينطب

فيقلــب )( الســحر عــى الســاحر، 
ــه  ــة موقف ــن حقيق ــف )( ع ــم يكش ث
مــع عثــان مســلطًا الضــوء عــى الثنائيــة 

ــة: الضدي
)1( )امللــوم ≠ املذنــب( ف قولــه : 

ــه«. ــب ل ــوم ال ذن ــرّب مل »ف
ف  املتهــم(   ≠ )الناصــح   )2(
الظنّــة  قــول الشــاعر: )وقــد يســتفيد 

. ) ملتنّصــح ا
بتهديــد  كتابــه  معاويــة  وخيتتــم 
)وليــس  وأصحابــه:  لإلمــام  يوجهــه 
ــيف.  ــدي إال الس ــك عن ــك وألصحاب ل
إلــه إال هــو ألطُلبــّن قتلــة  والــذي ال 

كانــوا()37(. أيــن  عثــمن 
وقــد ردَّ )( عــى هــذا التهديــد 
معاويــة: بــكام  املعهــود  باســتخفافه 
عنــدك  ل  ليــس  أنــه  »وذكــرت 
فلقــد  الســيف:  إال  وألصحــايب 
أضحكــت بعــد اســتعبار: متــى ألفيــت 
بنــو عبــد املطلــب عــن األعــداء ناكلــن، 

مّوفــن!«)38(. وبالســيوف 
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مرتكــزًا فيــه عــى أمريــن: األول هــو 
التريــح بالســخرية من هتديــد معاوية: 
اســتعبار(،  بعــد  أضحكــت  )فلقــد 
انتخــاب االســتفهام اخلــارج  والثــاين 
بنــو  ألفيــت  )متــى  التعجــب:  ملعنــى 
ــدًا االســتفهام  ــد املطلــب ...( وحتدي عب
التــي  الزمــان  عــى  الدالــة  )متــى(  بـــ 
ــيوف  ــًا: )وس ــه الحق ــع قول ــج م تتواش
هاشــمية، قــد عرفــت مواقــع نصاهلــا 
ف أخيــك وخالــك وجــّدك وأهلــك( 
ــام بنــي عبــد  ــة واضحــة عــى أي ف إحال
املطلــب عــى بنــي أميــة والســيا ببــدر، 
)عــن  الرتكيبيــة:  الثنائيــة  يفوتنــا  وال 
األعــداء ناكلــن/ وبالســيوف خمّوفــن( 
فتجــد بنيــة التــوازي ترتكــز عــى التاثل 
الــداليل بــن )ناكلــن)39(/ خموفــن(، 
ــوازي ينعقــد  وقــد تقــدم القــول: إنَّ الت
ف الغالــب عــى املاثلــة حــن يتعلــق 
 ،)( أو بــآل البيــت )( األمــر بــه
ــد  ــة التوكي ــة بمثاب ــارة الثاني فتكــون العب

األوىل. للعبــارة 

قطاف البحث
ــدي  للبحــث قطــاف أضعهــا بــن ي

القــارئ منهــا:
 )( ينتمــي كتــاب أمــر املؤمنن )1(
بوصفــه خطابــًا إىل حقــل اخلطابــات 
ــا  السياســية، واخلطــاب الســيايس أيَّ
لــه مــن متلــٍق  بــدَّ  فــا  كان فضــاؤه 
ــد  ــد وآخــر معــارض، لكــن اجلدي مؤي
متلــٍق  ف هــذا اخلطــاب هــو وجــود 
أول )معاويــة( ومتلــٍق ثــاٍن )أنصــار 
معاويــة  وأنصــار  املؤمنــن  أمــر 
املتلقــي  كان  وملــا  مجيعــًا(،  والنــاس 
ــن  ــل ول ــن قب ــع م ــد مل يقتن األول معان
أمــر  خطــاب  أمــام  كان  فقــد  يقنــع 
رّد حجــج  األوىل  مهمتــن:  املؤمنــن 
وحتقيــق  وافحامــه،  األول  املتلقــي 

الثــاين. للمتلقــي  اإلقنــاع 
فرضيــة  مــن  البحــث  ينطلــق   )2(
لــكل خطــاب حجاجــي  أنَّ  مفادهــا 
وتوجــه  النــص  حتكــم  اســرتاتيجية 
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أم  كانــت  لغويــة  احلجاجيــة:  آلياتــه 
ــاب،  ــذا اخلط ــذا كان ه ــة، وهك منطقي
االســتخفاف  اســرتاتيجية  كانــت  إذ 
االســرتاتيجية  هــي  والتهميــش 
فاســتجابت  مفاصلــه  عــى  املهيمنــة 

بوضــوح. النــص  عنــارص  هلــا 
هــذا  ف  احلجــاج  عــى  يغلــب   )3(
ثــم  باملقدمــات  االبتــداء  اخلطــاب 
كانــت  ســواء  )النتيجــة(  الدعــوى 
ثــم  رصحيــة  أم  ضمنيــة  النتيجــة 
هــو  وهــذا  باألدلــة،  حجتــه  يدعــم 
ــو  ــة وه ــم باملنطقي ــذي يتس ــكل ال الش
ف  املتناميــة  احلجاجيــة  احلركــة  ُأس 
اخلطــاب، وهــو الشــكل الــذي يغلــب 

عمومــًا. العربيــة  اخلطابــة  عــى 
)4( هييمــن عــى خطابــه )( تبنــي 
متثلــت  واحــدة  مركزيــة  دعــوى 
وإن  خصمــه،  أكاذيــب  بافتضــاح 
ــا  ــة إال أهن ــاوى ثانوي ــاك دع ــت هن كان
ف جوهرهــا جــزء مــن الدعــوى األم.

)5( أزعــم أنَّ اإلمــام )( ف خطابــه 
هــذا ركــز عــى رصــد النكــت ف كام 
وال  عليهــا،  مقدماتــه  فبنــى  خصمــه 
ُيعنــى كثــرًا بكامــه كلــه، ومــن قبيــل 

ذلــك:
عــى  اهلل  فضــل  معاويــة  ذكــر  )أ( 

.)( الكريــم  الرســول 
الصحابــة  بــن  املفاضلــة  )ب( 

اإلســام. ف  الســابقن 
)ج( مظلوميــة عثان بن عفان.

التــي  احلجــج  انتخــاب  بعــد   )6(
ــن  ــر املؤمن ــد أم ــم عم ــا اخلص اطلقه
اســرتاتيجيته  وفــق  عــى  هــا  ردِّ إىل 
بطريقــة  ع  نــوَّ ـه  لكنَـّ )االســتخفاف( 
توظيفهــا فكانــت عــى النحــو اآليت:
ــد  ــه: وق ــم بحجت ــة اخلص ــع صل )أ( قط
وظفهــا )( ف ردِّ احلجتــن )1، 2( 

ــابقة. ــة الس ــن النقط م
 )( عمــد  احلجــة:  قلــب  )ب( 
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عليــه  خصمــه  حجــج  توظيــف  إىل 
بوصفهــا حججــًا داعمــة ملوقفــه مــن 
خــال قلــب هــذه احلجــة عــى منتجهــا 
ــة )3(  ــع احلج ــرى م ــا ج ــة( ك )معاوي

الســابقة. النقطــة  ف 

تدعيــم  عــى   )( حيــرص   )7(
حججــه بآيــات مــن القــرآن الكريــم 
ــال  ــم واألمث ــريب واحلك ــعر الع أو الش
إقنــاع  ف  أثــر  مــن  هلــا  ملــا  املأثــورة، 

متلقيــه. وإفحــام 
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الوامش
)1( أهم نظريات احلجاج: 300.

)2( النص واخلطاب واالتصال: 149.

)3( مصطلــح احلجــاج بواعثــه وتقنياتــه: 275، عبــاس 

حشــاين )جملــة املخــرب، ع 9، لســنة 2013(.

)4( ينظر النص واخلطاب واالتصال: 148.

)5( ينظــر رشح هنــج الباغــة )ابــن أيب احلديــد(: 15/ 

.113

)6( هنج الباغة: 468.

)7( نفسه: 470.

)8( رشح هنج الباغة: 15/ 116.

ــا  ــواب م ــَدِه( والص ــده )تأيي ــد عب ــرشح حمم )9( ورد ب

ــن. ــت ف املت ُأثب

ــاء  ــأ( بتخفيــف الب ــد ابــن أيب احلديــد )َخَب )10( ورد عن

والصــواب مــا أثبــت مــن رشح حممــد عبــده.

)11( هنج الباغة: 467.

)12( مفردات ف غريب القرآن: 700.

)13( ينظر اجلدل ف القرآن، )الرازي(: 232- 233.

تلــك  املصنوعــة: واملقصــود هبــا  )14( احلجــة غــر 

ــًا  ــودة قب ــي موج ــل ه ــن ب ــا نح ــي مل نبتكره ــة الت احلج

مــا شــاع  ومنهــا  واحلــوادث،  والصكــوك  كالشــهود 

ــة  ــات قرآني ــب آي ــن اخلط ــن تضم ــة م ــة العربي ف اخلطب

أو حكــم وأمثــال مأثــورة عــن الســلف، فضــاً عــن 

الشــعر العــريب، وتكتســب هــذه احلجــج قوهتــا التأثريــة 

مــن مصدرهــا ومصادقــة النــاس عليهــا. )ينظــر باغــة 

اإلقناعــي: 24، 90(. اخلطــاب 

)15( احلجــة املصنوعــة: ويــراد هبــا كل مــا يمكــن إجياده 

ــه  ــه وذكائ ــجها بفطنت ــة ينس ــن أدل ــم م ــدن املتكل ــن ل م

واجتهــاده. )ينظــر ف باغــة اخلطــاب اإلقناعــي، حممــد 

ــري: 24(. العم

)16( ينظر النص واخلطاب واالتصال: 154.

)17( الربهان ف وجوه البيان: 179.

)18( سورة الفتح:اآلية: 29.

)19( رشح هنج الباغة: 15/ 116.

)20( هنج الباغة: 467- 468.

)21( االســتفهام احلقيقــي هــو أن يوافــق لفظــه معنــاه، 

ــب،  ــن املخاط ــة م ــار اإلجاب ــم وانتظ ــب الفه ــو طل وه

عــى حــن ف االســتفهام احلجاجــي يســأل املتكلــم عــاَّ 

ــرب  ــون الع ــه الباغي ــق علي ــد أطل ــه وق ــه ويفهم يعرف

ــه خــروج  مصطلــح )االســتفهام املجــازي( ويريــدون ب

االســتفهام عــن معنــاه احلقيقــي )طلــب الفهــم( إىل 

معــان جمازيــة كالتعجــب واإلنــكار وغرهــا. )ملزيــد 

مــن التفصيــات ينظــر ف نظريــة احلجــاج دراســات 

ــوي  ــث النح ــدة ف البح ــاق جدي ــات: 38، وآف وتطبيق

املعــارص: 79(.

ــكون  ــك( بس ــد )َظْلع ــن أيب احلدي ــد اب )22( وردت عن

ــة: 15 /113. ــج الباغ ــر رشح هن ــام، ينظ ال

)23( هنج الباغة: 468.
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)24( األنفال: 75.

)25( سورة آل عمران:اآلية: 68.

)26( هنج الباغة: 468- 469.

)27( رشح هنج الباغة: 15/ 117.

)28( البيت أليب ذؤيب اهلذيل ومتامه:

ها الواشوَن أيّن ُأحبُّها وَعرَّ

وتلَك شكاٌة ظاهٌر عنَك َعاُرَها

ديوان أيب ذويب: 64.

)29( هنج الباغة: 470.

)30( رشح هنج الباغة: 15/ 117.

)31( واخِلشــاش هــو ادخــال خشــبة ف عظــم أنــف 

ــر  ــوش. ينظ ــو خمش ــر فه ــت البع ــاد وخشش ــر لينق البع

لســان العــرب: )خشــش(: 6/ 296.

)32( هنج الباغة: 470.

)33( سورة األحزاب: اآلية 18.

)34( البيــت ف مجهــرة األمثــال منســوب لعــارة بــن 

عقيــل: 2/ 161، وف التذكــرة احلمدونيــة منســوب 

لألقــرع اآليب: 7/ 101، ومتامــه:

وكم ُسقُت ف آثارُكم من نصيحٍة

نََّة املتنصُح وقد يستفيُد الظِّ

)35( سورة هود: اآلية: 88.

)36( هنج الباغة: 471.

)37( رشح هنج الباغة: 15/ 117.

)38( هنج الباغة: 471.

)39( النــاكل: اجلبــان الضعيــف، ينظــر لســان العــرب: 

ــكل( 11/ 678. )ن
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ا�سراتيجية اخلطاب احلجاجي يف كتاب اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب )( ملعاوية...................................

جريدة املظان
* القرآن الكريم

ــدة ف البحــث اللغــوي املعــارص، د.  ــاق جدي )1( آف

حممــود أمحــد نحلــة، دار املعرفــة اجلامعيــة، 2002م.

الغربيــة  التقاليــد  ف  احلجــاج  نظريــات  أهــم   )2(

مــن أرســطو إىل اليــوم، فريــق البحــث ف الباغــة 

واحلجــاج، ارشاف محــادي صمــود، مــن مطبوعــات 

والفنــون  اآلداب  جامعــة  بمنوبــة/  اآلداب  كليــة 

والعلــوم االنســانية، تونــس )1(.

)3( الربهــان ف وجــوه البيــان، تأليــف أيب احلســن 

اســحق بــن ابراهيــم بــن ســليان بــن وهــب الكاتــب، 

حتقيــق وتقديــم الدكتــور حممــد حفنــي رشف، مكتبــة 

الشــباب، مطبعــة الرســالة، مــر.

ــن احلســن  ــة، تأليــف حممــد ب )4( التذكــرة احلمدوني

بــن حممــد بــن عــي الشــهر بابــن محــدون، حتقيــق 

إحســان عبــاس، وبكــر عبــاس، دار صــادر للطباعــة 

والنــرش، بــروت، لبنــان، ط1/ 1996م.

العســكري  هــال  أليب  األمثــال  مجهــرة   )5(

ــل  ــو الفض ــد أب ــه حمم ــق علي ــه وعلَّ )400هـــ( حقق

ــل، ودار  ــش، دار اجلي ــد قطام ــد املجي ــم، وعب إبراهي

ــروت، ط2/  ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع الفك

1988م.

وختريــج  حتقيــق  اهلــذيل،  ذؤيــب  أيب  ديــوان   )6(

الدكتــور أمحــد خليــل الشــال، مركــز الدراســات 

والبحــوث اإلســامية، بــور ســعيد، مــر، ط1، 

م.  2014

)7( رشح هنــج الباغــة، ابــن أيب احلديــد، حتقيــق: 

ــداد، ط1،  ــريب، بغ ــاب الع ــم، دار الكت ــد إبراهي حمم

2007م.

)8( ف باغــة اخلطــاب اإلقناعــي، مدخــل نظــري 

ف  اخلطابــة  العربيــة،  اخلطابــة  لدراســة  وتطبيقــي 

حممــد  الدكتــور  تأليــف  انموذجــًا،  األول  القــرن 

العمــري، أفريقيــا الــرشق، بــروت، لبنــان، ط2/ 

2002م.

وتطبيقــات،  دراســات  احلجــاج  نظريــة  ف   )9(

للنــرش  مســكيلياين  صولــة،  اهلل  عبــد  الدكتــور 

2011م. ط1/  تونــس،  والتوزيــع، 

)10( لســان العــرب، أليب الفضــل مجــال الديــن بــن 

منظــور )711هـــ(، دار صــادر، لبنــان.

)11( مصطلــح احلجــاج بواعثــه وتقنياتــه، االســتاذ 

اللغــة  أبحــاث ف  املخــرب،  عبــاس حشــاين، جملــة 

واألدب اجلزائــري، جامعــة بســكرة، اجلزائــر، العــدد 

)9( لســنة 2013م.

القاســم  أليب  القــرآن،  غريــب  املفــردات   )12(

ــاين  ــب االصفه ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب احلس

البــاز، د. ت. نــزار مصطفــى  )502هـــ( مكتبــة 

االســتاذ  واالتصــال،  واخلطــاب  النــص   )13(

الدكتــور حممــد العبــد، االكاديميــة احلديثــة للكتــاب 
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 ؟... فأینا �ان أعد� له 

من استنصره فتراخى عنه أم 

 ؟ و�ّث المنون إلیه

 أمن بذل له نصرته فاستقعده و

 ؟ استكّفه

شكل رقم )1(

2014م. القاهــرة،  اجلامعــي، 

)14( هنــج الباغــة اجلامــع خلطــب ورســائل وحكــم 

ــه  ــن أيب طالــب علي أمــر املؤمنــن أيب احلســن عــي ب

حتقيقــه  عــى  أرشف  عبــده،  حممــد  رشح  الســام 

وطبعــه عبــد العزيــز ســيد األهــل، منشــورات مكتبــة 

التحريــر، د. ت .

اختــاره  مــا  جممــوع  وهــو  الباغــة،  هنــج   )15(

الرشيــف أبــو احلســن حممــد الــريض بــن احلســن 

ــي  ــن ع ــن أيب احلس ــر املؤمن ــن كام أم ــوي م املوس

بــن أيب طالــب عليــه الســام، حتقيــق الشــيخ فــارس 

حســون.



)( قال أمري املؤمنني

املصدر: نهج البالغة للشريف الريض



املنطق العالئقي
)w( لمالك األشرت )( يف عهد اإلمام علي

من منظور منطق نظرية علم النقطة

أ. م. د. تومان غازي اخلفاجي
الكلية اإلسالمية الامعة/ النجف األرشف

أ. م. د. خالد كاظم حيدي
كلية الشيخ الطويس الامعة/ النجف األرشف

The relational logic in Imam Ali's (peas be upon him)

Covenant to Malik Al- Ashtar from the perspective of the logic 

of point science

Asst. Prof. Dr. Toman Ghazi Al- Khafaji,

Islamic colleg University. Najaf.

Asst. Prof. Dr. Khaled Kazem Hamidi,

Sheikh Tusi college university. Najaf.
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املنطق العالئقي يف عهد الإمام علي )( ملالك الأ�سر )w( من منظور منطق نظرية علم النقطة.........

ملخص البحث
مهمــة هــذا البحــث حمــددة لوضــع أســس منطــق جديــد أطلقنــا عليــه )منطــق 
علــم النقطــة(، وقــد اســتعملنا أحــد أنواعــه وهــو )املنطــق العائقــي( منهجــا لَفهــم 
عهــد اإلمــام عــي )( ملالــك األشــرت )w( َفهــا جديــدا منظــاَّ بمنطــق جيعلنــا ال 
ننظــر إىل األشــياء نظــرة تفصــل بعــض عنارصهــا عــن بعــض؛ ألّننــا بقــدر مــا نعــزل 

األشــياء وندرســها بشــكل أحــادي بقــدر مــا نرتكــب مــن األخطــاء.
ــة قرآنيــة  وقــد تأســس منطــق نظريــة علــم النقطــة عــى فرضيتــن، أوالمهــا: آي
كريمــة قيلــت عــى لســان النبــي إبراهيــم )( اســتخلصنا منهــا أّن اهلل تعــاىل 
ــا  ــف مثلث ــب(، تؤل ــس والقل ــل واحل ــي: )العق ــة ه ــكات إدراكي ــاث مل ــا ث منحن
حيــر احلقيقــة ف نقطــة وســطه، وإذا أمهلنــا إحــدى هــذه امللــكات الثــاث ينفتــح 
مثلــث اإلدراك وتفلــت النقطــة ف فضــاء ال متنــاٍه مــا يكّثــر اجلــدل العقيــم الطويــل 
حوهلــا، الــذي يــدّل عــى اجلهــل، وهــو فحــوى الفرضيــة الثانية وهــي مقولــة اإلمام 
ــة التــي تتمثــل  ــي القّل عــي )(: »العلــم نقطــة كّثرهــا الاهلــون«. والنقطــة تعن
ــر  ــرّس الظواه ــة تف ــد عام ــون، أو قواع ــدأ أو قان ــة أو مب ــة فكري ــاف مقول ف اكتش

ــا وترجعهــا إىل رضب مــن الوحــدة. املتنوعــة تنّوعــا الهنائي
ومــن هنــا جــاءت تســمية هــذا املنهــج الفكــري اجلديــد بـ)منطــق نظريــة علــم 
النقطــة( كحــّل ملشــكلة التفكــر بمســنن واحــد بوســاطة املنطــق األرســطي الــذي 
ــل التفكــر الصــوري املنفصــم عــن الواقــع، بخــاف منطــق نظريــة علــم النقطة  ُيفعِّ
الــذي يقــّدم نظامــا ثانيــا للتفكــر، لُيصبــح تفكرنــا حــّرا يعــي ذاتــه؛ ألّن من رشوط 

حريــة الفكــر أن نكــون خمريــن بــن خياريــن عــى األقــّل.
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Abstract
The task of this research is limited to lay the foundations for anew logic we 

called it ''point science logic'' and we use one o it's types (relational logic) as 

a method to understand Imam Ali's (peace be upon him) covenant to Malik 

Al- Ashtar a new and an organization understanding to a logic which don't 

make us looking at things as a view separated some of it's elements from 

others. Because the more we isolate things and study them individually the 

more we make mistakes. And the logic of theory of point science had been 

established on tow premises the first of them is a Quran verse it was said by 

the prophet Ibrahim (peace be upon him) we have concluded from it that lord 

(peace be upon his name) have been grant us three cognitive means they are 

(mind, sense and heart) forms a triangle restrict the truth in his central point 

and if we neglect one of these three cognitive means the triangle will open and 

the point will spared in unlimited space and it leads to increase the long and 

the sterile discussions about the point and that's indicate the ignorant and it's 

content of the second premise and it's from Imam Ali's (peace be upon him) 

talks (the science is appoint, increased by the ignorant) and the point means 

the few that represents in discovering intellectual phrase or principle or law or 

general rules explain these various phenomena (infinite variety) and return it 

some kind to the unity and from this the name of this new intellectual method 

come as (logic of theory of point science) as a solution to the problem of 

thinking in one way by Aristotelian logic which activate visual thinker's which 

is separated from the reality in opposite to the logic of point science which 

another system for thinking to make our thought free realize itself because of 

one of the free- thinking conditions is to have a choice between tow choices 

at least.
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املنطق العالئقي يف عهد الإمام علي )( ملالك الأ�سر )w( من منظور منطق نظرية علم النقطة.........

املقدمة
والصــاة  العاملــن  ربِّ  هلل  احلمــُد 
أمجعــن  خلقــه  خــِر  عــى  والســام 
حممــٍد وعــى آلــه الطاهريــن وصحبــه 

وبعــد: امليامــن،  الكــرام 
)املنطــق  العــرُب  ســّمى  أْن  فمنــُذ 
العلــوم وخادمهــا،  األرســطي( ســيَد 
أي النظريــة العامــة للتفكــر وتطبيقهــا، 
عقليــا  برناجمــا  املنطــق  هــذا  بقــي 
مهيمنــا يمثــل هندســة بســيطة ختتــزل 
معــدودة،  وأنــواع  بأجنــاس  الوجــود 
بلغــة  حدّيــة  تعريفــات  منهــا  تصــاغ 
)اجلنــس   :)1،0( الثنائيــة  احلاســوب 
عمليــة  لتســهيل  والنــوع=+1(،   ،0=
اســتقراء  وجعلــه  الواقــع  اســتقراء 
رياضيــا يفــرتض ثبــوت هويــة األشــياء 
ــاء  ــه االكتف ن ــا يمكَّ ــة، م ــراد الطبيع واط
ــه املقدمــات  باســتقراء حمــدود ُيعمــم من
الكليــة التــي يســتخلص منهــا بالقيــاس 
ــا،  ــا مطلق ــة يقين ــج يقيني ــطي نتائ األرس
بالكليــة  اجلزئيــة  املقدمــات  لرتابــط 

عرفنــا  إذا  ثنائيــة؛  ــن  تضمُّ بعاقــة 
كحــدٍّ  الصفــر(  أي  الــيء،  )جنــس 
ــا  ــن، عرفن ــن املقدمت أوســط مشــرتك ب
والعكــس  الواحــد(،  أي  )نوعــه، 
نتائــج هــذا االســتقراء  إّن  بالعكــس. 
رياضيــا،  يقينيــة  تكــون  والقيــاس 
ولكنهــا غــر منتجــة ملعرفــة جديــدة؛ 
ــص  ــة )خصائ ــى بدهي ــد ع ــا تعتم ألهّن

الــكّل(. ف  موجــودة  اجلــزء 
الصــوري  املنطــق  هــذا  بقــي 
املشــتقة،  الثاثــة  بقوانينــه  القديــم 
ــة األشــياء، وعــدم  وهــي: )ثبــوت هوي
التناقــض، ومقيــاس إمــا/ أو وال ثالــث 
التــي وضعهــا  بينهــا(، بمصطلحاتــه 
ــرب  ــول الع ــى عق ــا ع ــطو، مهيمن أرس
وللوجــود  للفكــر  هندســته  لبســاطة 
ــذا  ــا هك ــا، ُخلق َض مجوُدمه ــرُتِ ــذي ُاْف ال
ــد اآلبديــن بعــد إفــراغ  وســيبقيان إىل أب
مــن  ككليــات  واألنــواع  األجنــاس 
صورمهــا  املــادُة  ُه  تشــوِّ كيــا  مادهتــا 
ــدأ )الصــرورة( أي حتــّول  ــة بمب الكامل



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

221

............................................ اأ. م. د. تومان غازي اخلفاجي/ اأ. م. د. خالد كاظم حميدي

ــن  ــرى؛ وح ــال إىل أخ ــن ح ــياء م األش
ــق هــذا املنطــق ف احليــاة االجتاعيــة  ُطبِّ
اليونــاين  املجتمــع  عبوديــة  ســّوغ 
وقمــع احلريــات بطريقــة عقليــة، مــا 
جعــل املنطــق األرســطي عــدوا لتطــور 
املجتمــع وعــدوا للعلــوم الطبيعيــة التــي 
جعلهــا اليونــان ال تليــق إال بالعبيــد، 
بوجــه  الطريــق  يســّد  تصــور  وهــو 
منطــق لاكتشــاف واالخــرتاع ف  أي 
جمــال العلــوم التجريبيــة. وهــذا قــرار 
ــا  ال تطيعــه طبيعــة املعرفــة املألوفــة لدين
كبدهيــة ال حتتــاج إىل برهــان، مــا جيعــل 
اكتشــاف منطــق جديــد ُيعــّد رضورة 
ــر  ــات الع ــع متطلب ــق م ــة تتف حضاري
ــم  ــاطتها َفه ــن بوس ــي يمك ــدة، الت املعق
النصــوص الرتاثيــة َفهــا جديــدا خمالفــا 
لَفهــم القدمــاء هلــا، بعــد أْن بــدأ العــرب 
ــبب  ــم بس ــوع إىل تراثه ــرون بالرج يفكِّ
ــر  ــتراد الفك ــاريع اس ــم مش ــل معظ فش

مــن خــارج احلضــارة العربيــة.
التــي  البحــث  مشــكلة  هــي  هــذه 

الفكــر  ف  التجديــد  أمهيــة  اقتضــت 
ــا  ــد أطلقن العــريب لتأســيس منطــق جدي
عليــه اســم )منطــق علــم النقطــة(، ال 
مــن  )الصــح  بمعرفــة  مقياســه  د  حُيــدِّ
إىل  الشــك(  مــن  و)اليقــن  اخلطــأ(، 
غــر ذلــك مــن ثنائيــات متنافــرة خــارج 
ــّدد  ــا حُي ــع، وإّن ــتعال الناف ــاق االس نط
حــّل(،   × )مشــكلة  بثنائيــة:  مقياُســه 
وهــو مــا يســلط الضــوء عــى مشــكات 
الواقــع احلــايل التــي مل تكــن موجــودة 
مــن قبــل، بســبب تغــّر العــامل وتعقيــده 
ــا،  ــق تفكرن ــر طرائ ــب تغي ــذي يتطلَّ ال
التــي هــي طرائــق منطقيــة عليهــا أن 
تســتوعب منطــق القدمــاء وتتجــاوزه 
اىل ابتــكار طرائــق أخــرى، ليصبــح عدد 
ــي  ــكات الت ــدد املش ــق كع ــواع املنط أن
ال يمكنــا إحصاؤهــا لعــدم إمكاننــا مــن 

التنبــؤ بــا حيصــل ف املســتقبل.
أن  البحــث  طبيعــة  اقتضــت  وقــد 

مبحثــن: عــى  ــم  ُيقسَّ
املبحــث األول: تعريــف منطــق علــم 
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النقطــة العــام وموقــع املنطــق العائقــي 
. منه

املنطــق  اســتعال  الثــاين:  املبحــث 
 )( العائقــي ف عهــد اإلمــام عــي

.)w( األشــرت  مالــك  إىل 
ُيعيننــا  أن  تعــاىل  اهلل  مــن  راجــن 
ــامي  ــريب اإلس ــر الع ــة الفك ــى خدم ع
باســتخراج كنــوز املعرفة مــن النصوص 
التــي قامــت عليهــا حضارتنــا عندمــا 
ــة  ــن معروف ــا، وإْن مل تك ــدي هب ــا هنت ُكنّ
جتعلهــا  التــي  التقنيــة  باملصطلحــات 
قليلــة  بلغــة دقيقــة  بمتنــاول االفهــام 
وواضحــة. واهلل ويل النعمــة والتوفيــق.

املبحث األول:
تعريف منطق علم النقطة العام

وموقع املنطق العالئقي منه
تعتمــد نظريــة علــم النقطــة ف جتديــد 
ــان  ن ــن تكوِّ ــى فرضيت ــريب ع ــر الع الفك
ــدا،  ــا جدي ــا عربي ــا معرفي ــا أنموذج مع
ــميناه  ــد س ــٌق جدي ــه منط ــتخلص من ُيس
ــل  ُمؤصَّ النقطــة(،  علــم  بـ)منطــق 

ــد  ــة بع ــارة العربي ــوص احلض ــى نص ع
والُســنّة  الكريــم  القــرآن  اإلســام: 
النبويــة الرشيفــة، ومــا أنتجــه العقــل 
لــه  كان  وإْن  العــريب حتــت خيمتهــا، 
ُبعــٌد إنســاين عــام، شــأنه شــأن أي فكــر 
حــّر. وهــو مــا ســيتضح مــن املبــادئ 

التــي اســتقينا منهــا الفرضيتــن:
الفرضيــة األوىل: ال يمكــن مقاربــة 
نقطــة احلقيقــة واحلُكــم عليهــا بيقــن 
يطمِئــن القلــب، مــا مل تتعاضــد أدلــة 
العقــل املجــرد، وأدلــة احلــس اجلــديل 
التجريبــي املكــرر أربــع مــرات )مــرة 
+ 3 مــرات(، وهــو مــا ُيــرشك ملــكات 
)العقــل  الثــاث:  اإلدراكيــة  النفــس 
التجريبــي،  اجلــديل  واحلــس  املجــرد، 
املوضوعــي(  األخاقــي  والقلــب 
أّننــا ال  تعّقــل، أي  بوصفهــا ملــكات 
نعنــي بالعقــل املجــرد إال بوصفــه ملكــة 
بدهيــات  لغــة  إال  تعــرف  ال  فطريــة 
يمكــن  لذلــك  الريــايض؛  املنطــق 
ــذي  ــل(، ال ــوب العق ــميتها بـ)حاس تس
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يعمــل بافــرتاض ثبــوت هويــة األشــياء 
واطــراد الطبيعــة عــرب الزمــن، وال نعنــي 
باحلــس املعنــى اللغــوي العــام، وهــو 
ــي  ــا نعن ــياء، وإّن ــطوح األش ــس س حتس
ــي  ــة، الت ــر الفطري ــل غ ــة التعّق ــه ملك ب
قوانــن  فعرفــت  التجــارب  حنّكتهــا 
صــرورة األشــياء أي حتوهلــا اجلــديل من 
حــال إىل أخــرى عــرب الزمــن. وال نعنــي 
بالقلــب بأّنــه ملكــة أهــواء متقلبــة؛ ألّنــه 
مرتبــط بعاقــة مــع العقــل املجــرد مــن 
جهــة، وباحلــس اجلــديل التجريبــي مــن 

ــرى. ــة أخ جه
وقــد اســتخلصنا هــذه الفرضيــة مــن 
آيــة قرآنيــة كريمــة قيلــت عــى لســان 
قضيــة  بشــأن   )( إبراهيــم  النبــي 
غيبيــة هــي )إحيــاء املوتــى( قــال: ﴿َأِرِن 
ــِي امْلَْوَتــى َقــاَل َأَوَلْ ُتْؤِمــْن َقــاَل  َكْيــَف حُتْ
َبــَى َوَلكِــْن لَِيْطَمئِــنَّ َقْلبِــي َقــاَل َفُخــْذ 

.)1(﴾ ــنَّ ُه ــرْيِ َفرُصْ ــْن الطَّ ــًة ِم َأْرَبَع
ــا  ــان القلــب يقين ــا يكــون اطمئن وهن
معرفيــا آتيــا مــن تعاضــد نوعــن مــن 

املكــررة  والتجريبيــة  العقليــة  األدلــة 
)أربــع مــرات(. ويقابــل هــذا اليقــن 
املعــرف اآليت مــن االعتــاد عــى نــوع 
العقليــة  ســواء  األدلــة  مــن  واحــد 
مــا  التجريبيــة،  احلســية  أم  املجــردة، 
دة  ــرَّ ــة املج ــة النظري ــة األدل ــل حزم جيع
التجريبيــة  احلســية  األدلــة  وحزمــة 
طرفــن مرتبطــن بعاقــة جدليــة يربهــن 
كّل واحــد منهــا عــى وجــود اآلخــر)2(؛ 
ألّن العقــل الفطــري املجــرد مفطور عى 
)مبــدأ ثبــوت هويــة األشــياء واطــراد 
ــتقراء  ــتعمل االس ــك يس ــة(؛ لذل الطبيع
 :Mathematical Induction )3(الريــايض
)مــرة + 3 مــرات( ثــم يعمــم مــن ذلــك 
مقدمــة كليــة كــربى تعــرّب عــن عاقــات 
التضّمــن وفحواهــا بدهيــة: )خصائــص 

اجلــزء موجــودة ف الــكّل(، كاآليت:
مقدمــة   )1(.. فــاٍن  إنســان=  كل 

كــربى.
مقدمــة  إنســان...)2(  وأنــَت= 

. ى صغــر
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فــاٍن( ال  النتيجــة )أنــت=  فتكــون 
حمالــة، بحــذف احلــّد األوســط املشــرتك 
مجــع  عنــد  )إنســان(  املقدمتــن  بــن 
املعادلتــن، أو بتطبيق قاعدة )املســاويان 
متســاويان(.  )إنســان(  واحــد  لــيء 
مــن  مطلقــا  يقينــا  يقينيــة  والنتيجــة 
االســتدالل  هــذا  انضبــاط  حيــث 
ــديل  ــي اجل ــل احل ــن التعق ــا. لك رياضي
يفــرتض  ألّنــه  اليقــن؛  هــذا  يرفــض 
)مبــدأ صــرورة األشــياء وعــدم اطــراد 
الطبيعــة عــرب الزمــن(، وهــذا مــا جيعــل 
ــة  ــكك ف املقدم ــي ُيش ــب األخاق القل
اســتقراء  عــى  مبنيــة  ألهّنــا  الكــربى؛ 
املــايض واحلــارض، ويســتحيل اســتقراء 
املســتقبل، فــا جمــال إذن ليقينيــة نتائــج 
منظــور  مــن  املطلقــة  املجــرد  العقــل 
يعمــل  الــذي  القلــب،  أخاقيــات 
بقواعــد  املحكومــة  احلريــة(  بـ)مبــدأ 
أخــاق البحــث املوضوعــي، وعليــه 
أْن حيكــم باحتــال صحــة رياضيــات 
ــق،  ــس بيقينهــا املطل العقــل املجــرد ولي

العقليــة  النتائــج  صــدق  يرجــح  وال 
يقــع  الــذي  بالتجريــب  إال  املجــردة 
ملعرفــة  املســتقبل  حيــز  ف  بالــرورة 
املســتقبل  ف  الطبيعــة  اطــراد  صحــة 

القريــب عــى األقــّل.
ولغــرض االقتصــاد باجلهــد يقتــر 
)مــرة  مــرات:  أربــع  عــى  التجريــب 
الريــايض،  كاالســتقراء  مــرات(   3  +
العقليــة  األدلــة  تعاضــد  مــن  للتأكــد 
التجريبيــة،  املجــردة واألدلــة احلســية 
538هـــ(:  )ت  الزخمــرشي  قــال 
ســكونا  ليزيــد  قلبــي«:  )»ليطمِئــّن 
وطمأنينــة بمضاّمــة )]تعاضــد[ علــم 
الــرورة ]املشــاهدة[ علــم االســتدالل 
أســكن  األدلــة  وتظاهــر  ]القيــاس[. 
واليقــن؛  للبصــرة  وأزيــد  للقلــوب 
معــه  جيــوز  االســتدالل  علــم  وألّن 
التشــكيك بخــاف العلــم الــروري، 
فــأراد بطمأنينــة القلــب الِعلــم الــذي ال 

للتشــكيك()4(. فيــه  جمــال 
لكــّن القلــب األخاقــي جيــب أن 
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ُيبقــي شــيئا مــن الشــك؛ ألّن التجريــب 
د ال  احلــّي عــى اجلزئيــات ف زمــن حُمــدَّ
ينتــج علــا رضوريــا، إال إذا اســتخلص 
منهــا إدراك فكــرة الصــرورة العامــة 
ــة العامــة.  املناقضــة لفكــرة ثبــوت اهلوي
مطلــق  يقــن  أي  تنفــي  والصــرورة 
مــن  ُيســتخلص  أن  يمكــن  )كي( 
التجــارب  َمْهــَا كان عــدد  اجلزئيــات 
كبــرا. بمعنــى إذا كان العقــل املجــرد 
ر االســتقراء التجريبــي إلثبــات  يســخِّ
فكــرة ثبــوت هويــة األشــياء واطــراد 
الطبيعــة، فالتعقــل احلــي أيضــا ملكــة 
ثبــوت  تنفــي  جدليــة  جتريبيــة  جتريــد 
ف  يشــكك  القلــب  وجتعــل  اهلويــة، 
اليقــن املطلــق النقــي 100%؛ لذلــك 
ــو  ــق ه ــي الدقي ــم األخاق ــون احلُك يك
ــى  الــذي حيتفــظ بــيء مــن الشــك حت
مــع تعاضــد األدلــة العقليــة املجــردة 
ــه  ــة، وعلي ــية التجريبي ــة احلس ــع األدل م
جيــب أن حيكــم ف هــذه احلالــة بـ)اليقــن 
القلــب  ملكــة  جيعــل  مــا  النســبي(، 

بمبــدأ  تعمــل  مســتقلة  إدراك  ملكــة 
)احلريــة( ف إطــار هــذه النســبية، لتقــرر 
ــل  ــا يمي ــث اإلدراك ثابت ــى مثل ــى يبق مت
لصالــح العقــل املجــرد، ومتــى يتحــرك 
صــرورة  ملبــدأ  مراعــاًة  األمــام  إىل 
بحــراك  التجريبــي،  احلــي  التعقــل 

يشــبه التــداول الســلمي للســلطة.
وعــى هــذا األســاس يكــون اليقــن 
املطلــق 100% تصــّورا جمــّردا للعقــل 
ســطح  كمســتوى  ويفيــد  املجــرد، 
البحــر الــذي نقيــس بالنســبة إليــه كّميــة 
وهنــا  عنــه،  واالنخفــاض  االرتفــاع 
ج  ــدرَّ ــاس امُل ــن باملقي ــة اليق ــس كمّي نقي
درجــة  أقصــاه  يبلــغ  الــذي  مئويــا، 
يبلــغ )%100(  االمتيــاز )99%(، وال 
التــي  هــي   )%99( ودرجــة  أبــدا، 
ــل الواقعيــة( التــي تقــول  نســميها بـ)املُث
احلــّق حتــى لــو كان ضــّد مصاحلهــا. 
ذلــك أّن درجــة الكــال املطلــق متثــل 
صــورة عقليــة خالصــة للعقــل املجــرد، 
تدخــل  ال  أي  املــادة،  مــن  مفرغــة 
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فهــي  تكوينهــا،  ف  احلــس  معطيــات 
صــورة بشــكل دائــرة كاملــة خمتومــة 
عــى طــن املــخ ال تزيــد مــن وزنه شــيئا، 
حيّصنهــا العقــل املجــرد مــن أن خُتــدش 
ــدأ  ــا مب ــث هب ــن أن يعب ــادة يمك ــة م بأّي
الصــرورة الزمــاين الــذي ينفــي عــرض 
تقريبــي  نحــو  عــى  إال  كي  هــو  مــا 
فحســب، مــن دون الوصــول إىل درجــة 

الكــال املطلــق لليقــن أبــدا)5(.
ال  احلقيقــة  نقطــة  أّن  يعنــي  وهــذا 
اإلنســان  بمــدركات  بلوغهــا  يمكــن 
املتوافــرة لديــه، وال نــدري فرّبــا يبلغهــا 
اإلنســان عنــد املــوت، ولكــن ال ســبيل 
للتواصــل مــع األمــوات، إال باخليــال 
ف  يمكننــا  مــا  وكل  اخلــاق.  الفنــي 
نقطــة  )مقاربــة(  هــو  الدنيــا  احليــاة 
احلقيقــة بمثلــث اإلدراك الــذي تشــرتك 
ف تكوينــه ملــكات النفــس اإلدراكيــة 
واحلــس  املجــرد،  )العقــل  الثــاث: 
اجلــديل التجريبــي، والقلــب األخاقــي 
األنمــوذج  بحســب  املوضوعــي(، 

رقــم )1(. الصــوري 
نلحــظ هنــا عمــل مــدركات النفــس 
كنظــام منطقــي تــؤدي فيــه كل ملكــة 
إحــدى  تعطلــت  وإذا  وظيفتهــا، 
عــى  نحصــل  ســبب،  ألّي  امللــكات 
معرفــة غــر منظَّمــة ال متثــل علــا، وهــو 

مــا يقــود إىل الفرضيــة الثانيــة.
متثــل  وهــي  األخــرى:  الفرضيــة 
برهانــا عــى صحــة الفرضيــة األوىل، 
ُيثبــت خطــأ النتائــج عنــد إنــكار مقاربــة 
نقطــة احلقيقــة بمثلــث اإلدراك الــذي 
ــك  ــق، وذل ــز ضّي ــة ف حي ــر احلقيق حي
بتعطيــل عمــل إحــدى ملــكات اإلدراك 
الثــاث، فينفتــح املثلــث وتفلــت نقطــة 
احلقيقــة ف فضــاء المتنــاٍه، فيكثــر حوهلا 
اجلــدل العقيــم الطويــل، الــذي يــدّل 
ــوبة  ــة املنس ــب املقول ــل بحس ــى اجله ع
لإلمــام عــي )( : »العلم نقطــة كّثرها 
ــة  ــة لطيف ــم نكت ــون«)6(، أّي العل اجلاهل
ف الــيء ُتشــّبه ف قلتهــا بـ)النقطــة()7(، 
والنقطــة هنــا هــي »منطــق العمليــات 
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العقليــة العليــا«)8(، املتمثلــة ف جتريــد 
العقــل املجــرد ألنموذج مثلــث اإلدراك 
املعــرف الســليم، كمنطــق جديــد يعتمــد 
ــن،  ــن ف الذه ــن واضحت ــى فرضيت ع
وال مشــكلة إذا قــّل وضوحهــا الــذايت؛ 
ال  اجلديــد  املنطــق  ف  الوضــوح  ألّن 
ــي  ــج الت ــا النتائ ــا هتّمن ــدار م ــا بمق هيمن
تنتــج عــن الفــروض األوىل كحلــول 
ملشــكات)9(، بمعنــى أّن طــرف مقيــاس 
ليــس )الصــدق  النقطــة  منطــق علــم 
× الكــذب، وال ثالــث بينهــا(، وإّنــا 
طرفــاه: )مشــكلة × حــّل(، وهــذا يعنــي 
أّن اجلديــد ف هــذا املنطــق هــو أّنــه نظــام 
العقيــم  اجلــدل  ملشــكلة  َحــا  م  يقــدِّ
رجــال  تفريــق  مــن  الناتــج  الطويــل 
ــق،  ــة والتطبي ــن النظري ــاد ب ــق احل املنط
حتــى ظنــوا أّن )الطرفــن نقيضــان ال 
يلتقيــان، فالنظــري ال يكــون عمليــا، 
والعمــي ال حيتــاج إىل جانــب نظــري 
قلــوب  حــّر  مــا  وهــو  يســبقه()10(، 
فريقــن  عــى  فانقســموا  العــرب، 

يتجــادالن منــذ أكثــر مــن ألــف ومائتــي 
طريقــة  جيــددوا  أن  دون  مــن  ســنة 
جدليــة  عاقــة  باكتشــاف  تفكرهــم 
النظريــة  صــوريت  بــن  تربــط  متينــة 
والتطبيــق، أو بــن العقــل املجــرد املولــع 
بالتقســيم ووضــع الفواصــل بــن حدود 
األشــياء ال تعربهــا، والتعقــل احلــي 
اجلــديل الــذي يربــط احلــدود فيــا بينهــا، 
مــا ينتــج جدليــة التحليــل والرتكيــب 
تتكفــل بحــّل مشــكلة اجلمــود  التــي 
الفكــري العــريب وكثــرة اجلــدل العقيــم 
التارخييــة  القضايــا  مــن  كثــر  حــول 
ــانية  ــوم اإلنس ــم العل ــة ومعظ والعقائدي
ــريب  ــل الع ــح العق ــى أصب ــة، حت القديم
منطــق  وجــود  لعــدم  ذاتــه،  يعــي  ال 
آخــر إىل جــوار املنطــق األرســطي يلــوذ 
ــه حلــّل مشــكلة القــول بعــدم تعايــش  ب

األضــداد.
بــن  التعالــق  الفــرتاض  ونظــرا 
ــل كّل  ــاث، وعم ــكات اإلدراك الث مل
ملكــة بمبدئهــا اخلــاص: )العقــل بمبــدأ 
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احلــي  والتعقــل  األشــياء،  ثبــوت 
ــرب  ــياء ع ــرورة األش ــدأ ص ــديل بمب اجل
احلريــة(،  بمبــدأ  والقلــب  الزمــن، 
يعمــل  الســليم  اإلدراك  مثلــث  فــإّن 
كمنظومــة ينتقــد بعضهــا بعضــا نقــدا 
فكريــا، والنقــد هنــا معنــى الفصــل بــن 
احلــق والباطــل، وهــو مــن دون مقيــاس 
ــّد للقلــب مــن  يصبــح عبثــا؛ لذلــك الب
ــادال  ــا ع ــه َحَك ــح بموجب ــاس يصب مقي
حيكــم بــن اخلصمــن: )العقــل املجــرد، 
واحلــس اجلــديل( لعمــل كّل منهــا مبــدأ 
مناقــض ملبــدأ اآلخــر، مــا جيعــل القلــب 
ملكــة تعقــل معرفيــة غــر متقلبــة، وإّنــا 
وقوانــن  قواعــد  وفــق  عــى  تعمــل 
العقــل  أدلــة  إىل  مــرة  متيــل  جتعلهــا 
ــس  ــة احل ــرى إىل أدل ــرة أخ ــرد، وم املج

اجلــديل.
ــل  ــون احل ــاس يك ــذا األس ــى ه وع
ــم  ــح عل ــرف بمصطل ــذي ُع ــط ال الوس
هــو  بـ)الوســطية(  القلبــي  األخــاق 
احلــّل الصحيــح، الــذي يقابلــه التطــرف 

للعقــل  املتنافرتــن  الكيفيتــن  بــن 
احلــي  مــن جهــة، والتعقــل  املجــرد 
بعــد  أخــرى،  جهــة  مــن  التجريبــي 
مجــع الكيفيتــن املتنافرتــن وتقســيمها 
بمقيــاس مئــوي خيتــار مــن بينهــا القلــب 
املقــدار الــذي يعــّم خــره األكثريــة؛ ألّن 

رضــا النــاس مجيعــا غايــة ال ُتــدرك.
وتظهــر هــذه الوســطية األخاقيــة 
عنــد اجلاحــظ )ت 255هـ( بقولــه: )إّن 
احليــاَء اســم ملقــدار مــن املقاديــر، مــا زاد 
ــت.  ــا أحبب ه م ــدار فســمِّ ــك املق عــى ذل
مــن  ملقــدار  اســم  اجلــود  وكذلــك 
ف اســم ملــا َفَضــَل عــن  املقاديــر، فالــرسَّ
ذلــك املقــدار. وللحــزم مقــدار، فاجلبــن 
املقــدار.  ذلــك  عــن  َفَضــل  ملــا  اســم 
ــا  ــم مل ــل اس ــدار، فالبخ ــاد مق ولاقتص
ــجاعة  ــدار. وللش ــك املق ــن ذل ــرج ع خ
مقــدار، فالتهــور اســم ملــا جــاوز ذلــك 

املقــدار()11(.
حكــم  مــن  هنــا  اجلاحــظ  ر  حُيــذِّ
فيــه  يميــل  الــذي  القلــب األخاقــي 
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العقليــة  الصــور  أوهــام  إىل  القلــب 
ــا  ــح بلوغه ــي تطم ــردة، الت ــة املج الكلي
مــا  الوســطية،  متجــاوزة  األشــياء 
يــؤدي إىل عكــس معنــى اجلــود العمــي 
اجلبــن،  إىل  واحلــزم  ف،  الــرسَّ إىل 
ــجاعة إىل  ــل، والش ــاد إىل البخ واالقتص
التهــّور؛ ألّن العقــل املجــرد يســتعمل 
ــن:  ــر الكيفيت ــوري املتناف ــاس الص املقي
ثالــث  وال  أســود،  أو  أبيــض×  )إمــا 
الصــور  إال  يميــز  ال  فهــو  بينهــا(. 
ــواد،  ــة الس ــاض، أو القامت ــة البي الناصع
وأمــا الثالــث بينهــا فهــو يمثــل مجعــا 
ــرد  ــل املج ــن؛ أي إّن العق ــن املتناقض ب
يتعامــل مــع الكليــات؛ لذلــك يمثــل 
اجلــود عنــده إعطــاء املــرء كّل مــا لديــه، 
ــاء أي  ــن إعط ــاع ع ــو االمتن ــل ه والبخ
أّن  املجــرد  العقــل  يعــرف  وال  شء، 
مســاحة  يأخــذ  وســطا،  ثالثــا  بينهــا 
بــن الصورتــن العقليتــن املتطرفتــن 
ُيســّمى  والبخــل(  بن:)اجلــود  تقــع 
)االقتصــاد(، وهــو مــا أشــار إليــه قولــه 

َعــْل َيــَدَك َمْغُلوَلــًة إىَِل  تعــاىل: ﴿َوال جَتْ
ــَد  ــِط َفَتْقُع ــْطَها ُكلَّ اْلَبْس ــَك َوال َتْبُس ُعنُِق

َمُْســورًا﴾)12(. َمُلومــًا 
كذلــك توجــد مســاحة )وســطية( 
بــن تصــور )ثبــوت اهلويــة العقــي(، 
و)صــرورة اهلويــة احلســية اجلدليــة(، 
فأنــا  املتغــّر(،  ف  )الثابــت  تســمى 
ــة  ــة صوري ــمية عقلي ــا( تس ــّمى )حّي ُأس
ــة ابتــداء مــن امليــاد حتــى 70ســنة  ثابت
مثــا، وهــذه التســمية ثابتــة ف متغــّر 
ــرُّ  ــّم َأُم ــة، ث العمــر الــذي يتغــّر كّل ثاني
ــاة  ــن )احلي ــن املتناقض ــع ب ــة جتم بلحظ
التــي  بـ)القشــة  تســمى  واملــوت(، 
كــرست ظهــر البعــر()13(، تليهــا تســمية 
)مّيــت(  هــي  ثابتــة  صوريــة  عقليــة 
ــن تغــّرا  ــوم القيامــة تتضّم تســتمر إىل ي
ف عنــارص اجلثــة كّل ثانيــة، تليهــا حلظــة 
ــذا  ــاة(، وهك ــوت واحلي ــن )امل ــع ب جتم
جيــُد القلــب جمالــه َكَحَكــٍم يعمــل بمبــدأ 
تقريبيــة  نَِســبا  ُيعطــي  الــذي  احلريــة 
لــكّل  النســبي(  )اليقــن  بـــ  ُتطمِئنُــُه 
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ــّي  ــم احل ــرة، فُيقسِّ ــة متناف ــة صوري كيفي
عــى: )وليــد، طفــل، صبــي، شــاب، 
ــل تظهــر  ــل، شــيخ( كامتــداد متص كه
بــن  يقــع  الــذي  بالشــباب  وســطيته 
ــيخ(  ــد × ش ــن: )ولي ــن متطرفت صورت
الــذي يمكــن أْن يأخــذ مســاحة مــن 
)18-40( عامــا مثــا، يزيــد أو ينقــص 

الظــروف. بحســب 
وهبــذا تكــون ملكــة القلــب ف نظــام 
ــة،  ــل ومعرف ــة تعق ــث اإلدراك ملك مثل
وليســت ملكــة أهــواء وميــول ذاتيــة 
بمبــدأ  تعمــل  كانــت  وإْن  بــة،  متقلِّ
مكفولــة  حريتهــا  أّن  إال  احلريــة، 
ــرد  ــل املج ــتعباد العق ــن اس ــا م بتحرره
احلــي  التعقــل  واســتعباد  تــارة،  هلــا 
ــل  ــي تعم ــرى، فه ــارة أخ ــا ت ــديل هل اجل
ــل  ــي جيع ــام منطق ــدة بنظ ــَن مقّي ــَن ب ب
أضــاع مثلــث اإلدراك ليســت ثابتــة 
رسيعــة  بطريقــة  متغــرة  وال  مطلقــا 
عشــوائية، فهــي ختضــع لنظــام الوســطية 
الــذي يقــود فيــه القلــب مثلــث اإلدراك 

الســلمي  التــداول  تشــبه  بساســة 
ــاع  ــاوي األض ــم بتس ــلطة، فنحك للس
وثبــوت طوهلــا وســكون حركــة املثلــث 
ف مــكان واحــد ملــدة مــن الزمــن يطــرد 
وهــذا  اإلدراك،  نظــام  اســتقرار  فيهــا 
ــام  ــه إىل األم ــه بتقدم ــع صرورت ال يمن
ــدم  ــة لتق ــث نتيج ــم املثل ــر حج وتصغ
مناهــج  وتطــور  التجريبيــة  العلــوم 
البحــث، ونمــو املــدركات التــي كّلــا 
الواقــع  مشــكلة جديــدة ف  واجهــت 
ابتكــرت  قبــل  مــن  معروفــة  تكــن  مل 
ذلــك  ومــن  حللِّهــا،  جديــدا  منطقــا 
ــة  املنطــق العائقــي ومقياســه: )الوظيف
تقــع  املنطــق  أنــواع  وكل  املوقــع(،   ×
ــّد  ــه ُيع ــو أّن ــد، وه ــف واح ــت تعري حت
نظامــا نظريــا وفنــا تطبيقيــا يســاعدنا 
ــائل  ــا؛ ألّن )وس ــح تفكرن ــى تصحي ع
ــا  ــن اختصاره ــح يمك ــر الصحي التفك
قواعــد  إىل  وحتويلهــا  كبــر  مــدى  إىل 
وتدريســها  واهلندســة  كالطبيعيــات 
ــة  ــه باملارس ــٌن ألّن ــه ف ــل، وإّن ــكّل عق ل
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اإلتقــان  ذلــك  أخــرا  للفكــر  م  يقــدِّ
والدقــة والضبــط الاشــعوري الرسيــع 
الــذي يرشــد ويوجــه أصابــع عــازف 
البيانــو بانســجام ســهل ف العــزف عــى 
آلتــه. ال شء أثقــل عــى الفهــم مــن 
املنطــق، وال شء أكثــر منــه أمهيــة()14(.
علــا  تصبــح  ُتنظَّــم  معرفــة  فــكّل 
وكّل  ُينظِّمهــا،  الــذي  املنطــق  بفضــل 
شء ُمنظَّــم يمكــن أن نجرد منــه منطقا، 
فاحلكمــة حيــاة منظمــة، والفــن مــادة 
النقطــة  نظريــة علــم  منظمــة)15(، وف 
يوجــد قســان مــن التنظيــم املنطقــي، 
يتضمــن كلُّ واحــد منهــا عــددا مــن 

أنــواع املنطــق، والقســان مهــا:
)1( منطــق مثلــث اإلدراك الســليم، 
ويضــّم منطــق العقــل املجــرد، ومنطــق 

احلــس اجلــديل، ومنطــق القلــب.
)2( منطــق مــا وراء مثلــث اإلدراك. 
ويضــّم عــددا الهنائيــا مــن أنــواع املنطــق 
ــدة  ــرة جدي ــور ظاه ــب ظه ــر بحس تظه
جديــدة  مشــكلة  الذهــن  ف  تعكــس 

منطقــي  بنظــام  التفكــر  ِمنّــا  تتطلــب 
ــق  ــر، ومنط ــق الط ــو: منط ــد، نح جدي
ــاس، واملنطــق  االزدحــام، ومنطــق املقي

ــك. ــر ذل ــي إىل غ العائق
قيــم  العائقــي  املنطــق  ويقيــس 
مقياســه:  طريــق  عــن  األشــياء 
تقويــم  وهــو  املوقــع(،  )الوظيفــة× 
ــل،  ــن قب ــرف م ــدا مل ُيع ــلوب جدي بأس
ــه قــد يقِلــب احلقائــق املعروفــة  حتــى أّن
رأســا عــى عقــب، تلــك التــي عرفناهــا 
األرســطي  املنطــق  مقيــاس  بوســاطة 
وحــده، الــذي يركــز ف تقويــم األشــياء 
ــادا عــى افــرتاض جوهــر  ــة اعت منفصل
هكــذا  ُخِلقــت  فيهــا  ثابــت  مســتقل 

اآلبديــن. أبــد  إىل  وســتبقى 
 )( وقــد اســتعمل اإلمــام عــي
كثــرا، والســيا ف  العائقــي  املنطــق 
مالــك  مــر  عــى  واليــه  إىل  عهــده 
يعلمنــا  منطــق  وهــو   ،)w( األشــرت 
عــن  ال  األشــياء  قيــم  نعــرف  كيــف 
وإّنــا  اجلوهريــة،  خصائصهــا  طريــق 
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جيعلنــا  مــا  وظائفهــا،  طريــق  عــن 
ــبب  ــا، بس ــا نجهله ــة ُكنّ ــف معرف نكتش

واحــد. ملنطــق  اســتعالنا 
املبحث الثان: استعمل املنطق العالئقي

)( ف عهد اإلمام عي
)w(إىل مالك األشرت

ــَف املنطــق العائقــي  مدخــل: ُاكتَِش
ــغ  ــه ِصي ــى أّن ف العــر احلديــث، بمعن
بمصطلحــات تقنيــة عــى الرغــم مــن 
اإلنســان  كام  ف  عفويــا  اســتعاله 
ــذي جتــاوز مؤخــرا تعريــف األشــياء  ال
بحدودهــا الذهنيــة املســاة بـ)املفاهيــم( 
أي التــي يفهمهــا العقــل، إىل تعريفهــا 
ــة، إذ إّن التعريــف احلــّدي هــو  بالوظيف
ــش  ــخ كالنق ــن امل ــى ط ــم ع ــورة خُتت ص
متّيــز بــن مفهــوم شء وآخــر لكــي تتايز 
ــن،  ــة ف الذه ــائها املختلف ــياء بأس األش
اســم  عــن  خمتلــف  الكتــاب  فاســم 
املنضــدة واســامها خمتلــف عــن اســم 
)القلــم(، وهكــذا تتايــز األشــياء بتايــز 
ــا  ــع مفاهيمه ــي تطب ــة الت األســاء احلدي

ف الذهــن، لكــن مــا قيمــة اســم القلــم 
ــة)16(؟!،  ــؤدي وظيفــة الكتاب الــذي ال ي
الوظيفــي  التعريــف  أّن  يعنــي  وهــذا 
ليفهمهــا  احلــدي،  للتعريــف  مكمــل 
ــا. ــي مع ــل احل ــرد والتعق ــل املج العق

والوظائــف هــي التــي حتــدد )النفــع 
قيــم  ملعرفــة  العمليــن  والــرر( 
ــا،  ــة وظائفه ــق معرف ــن طري ــياء ع األش
أمــا قيمــة العامــات اللغويــة فتظهــر ف 
ــن  ــوب ع ــة تن ــا كأداة ثقافي أداء وظيفته
ل عــى اإلنســان قضــاء  األشــياء وتســهِّ
يمكــن  لذلــك  بوســاطتها؛  حاجاتــه 
احلديــث عــن وظيفــة األشــياء ووظيفــة 

اللغــة بمعنيــن خمتلفــن)17(:
صوريــة،  منطقيــة  وظيفــة  أولــم: 
األســاس  مــن  العقــل  دهــا  جرَّ رّبــا 
البايولوجــي، وهــو يشــر إىل احلــركات 
احليويــة بغــّض النظــر عــن نتائجهــا التي 
تلّبــي حاجــات الكائــن احلــي، نحــو: 
الشــكلين  والزفــر  الشــهيق  حركــة 
ــا  ــا منطق ــزع منه ــن أن ننت ــن يمك اللذي
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صوريــا جمــردا يتمثــل ف اإليقــاع الناتــج 
مــن تكــرار املــزدوج املتضــاد: )شــهيق× 
زفــر، وال ثالــث بينهــا(، أو بتجريــد 
أعــى: )إمــا × أو، وال ثالــث بينهــا(.

عمليــة  حســية  وظيفــة  ثانيهــم: 
ــة  ــاع العملي ــذا اإليق ــج ه ــر إىل نتائ تش
ــّي ف  ــن احل ــات الكائ ــي حاج ــي تلّب الت
الــروري  األوكســجن  استنشــاق 
وطــرح  احليوانيــة،  األنســجة  حليــاة 
ثــاين أوكســيد الكاربــون الســام املميــت 

للحيــوان.
واملعنــى األول للوظيفــة مكتشــف 
الســطحية  الشــكلية  املاحظــة  مــن 
الســاذجة التــي جيّردهــا العقــل بمــؤرش 
)الصفــر=  إىل  ُيشــر  الــذي  ميزانــه 
املعنــى  أّمــا  زفــر-1(،  شــهيق+1، 
الثــاين للوظيفــة فمكتشــف عــن طريــق 
التــي  التجريبيــة  العلميــة  املاحظــة 
تبحــث ف األســباب الطبيعيــة لألشــياء 
التــي  منهــا،  الغــرض  أو  وغاياهتــا، 
األشــياء  بــن  تربــط  أن  اســتطاعت 

انفصــام  ال  متينــة  علميــة  بعاقــات 
ــي  ــا العائق ــيتحطم نظامه ــا، وإالَّ س هل
ليــس  املــوت  هــي  والنتيجــة  مجيًعــا. 
ــب،  ــان فحس ــا اإلنس ــات ومنه للحيوان
ــة معــه،  ــه عاقــة نظامي ــل املــوت ملــا ل ب
العلــم  اكتشــف  الــذي  النبــات  وهــو 
ــي  ــموم الت ــس بالس ــه يتنف ــي أن التجريب
ــا،  ــوان بزفرمه ــان واحلي ــا اإلنس يطلقه
وهــو ثــاين أوكســيد الكاربــون الــذي 
ويطلــق  شــهيقًا  النبــات  يستنشــقه 
ألّنــه  بزفــره؛  خارًجــا  األوكســجن 
ــو  ــذي ه ــه، ال ــبة إلي ــاًما بالنس ــون س يك
واحليــوان،  اإلنســان  حيــاة  أســاس 
بمعنــى أّن مــن دون احليــوان يمــوت 
يمــوت  النبــات  دون  ومــن  النبــات، 
احليــوان. ومــن دون الســحاب الــذي 
ينقــل املــاء امُلنّقــى مــن أمــاح البحــر 
ــاف  ــن دون االخت ــا، وم ســيموتان مًع
ــرارة  ــة وح ــرارة اليابس ــن ح ــي ب الكم
ــى  ــن أع ــحاب م ــرك الس ــر ال يتح البح
ــيم  ــِرف بـ)نس ــا ُع ــة ب ــر إىل اليابس البح
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الــرب والبحــر(، ففــي الليــل تربد اليابســة 
الضغــط  فيخــّف  البحــر  مــن  أرسع 
ــواء  ــع اهل ــا يدف ــة م ــى اليابس ــوي ع اجل

مــن جهــة البحــر إىل جهــة الــرب.
قــد  احلديــث  العلــم  أّن  ُيلحــظ 
اكتشــاف  ف  كبــًرا  إســهاًما  أســهم 
ومقياســه:  العائقــي  املنطــق 
)الوظيفة×املوقــع(، ويمكــن إيضاحهــا 

: يت آل بــا
أخــذ  مفهــوم  الوظيفــة:  )أوالً(: 
تطــوره مــن العلــوم الطبيعيــة، والســيا 
ُنظِــَر  إذ  )البايولوجــي(،  احليــاة  علــم 
إىل العنــارص املختلفــة التــي تدخــل ف 
ــض  ــذي بع ــتقل ُيغ ــي مس ــام عائق نظ
منزلــة  تنــزل  بأهنــا  بعضــًا  عنــارصه 
الكائــن احلــّي، الــذي ال ُتفهــم أجــزاؤه 
الكليــة،  هــذه  مــع  عاقاهتــا  ف  إالّ 
وهــي قانــون املنطــق العائقــي األول 
الــذي جيعــل )الــكل< جممــوع أجزائــه( 
األرســطي  املنطــق  قانــون  بخــاف 
األول وهــو قانــون اهلويــة املعــربَّ عنــه 

)الــكل=  أي   )=( املســاواة  بعامــة 
بقانــون  وُســّمَي  أجزائــه(،  جممــوع 
اهلويــة؛ ألّن عامــة )=( الرياضيــة ُيعــربَّ 
عنهــا باللغــة االعتياديــة بضمــر الرابــط 
عمــر(  هــو  )زيــد  فقولنــا:  )هــو(، 
أي يســاوي أو ُيطابــق أو ياثلــه متــام 
ــو(  ــط )ه ــود الراب ــدم وج ــة، وبع املاثل
ال تنتــج لدينــا قضايــا محليــة تربــط بــن 
)املوضــوع واملحمــول( تكشــف عــن 
عاقــات جديــدة بــن املوضوعــات، مــا 
ــه  ــز عنايت ــطي يرك ــق األرس ــل املنط جيع
الذهنيــة  املفاهيــم  حــدود  رســم  ف 
بطريقــة قرسيــة تفــرض نفســها عــى 
ــا إىل  ــا فتفتته ــة بطبيعته ــياء املتعالق األش
ذرات أو )ماهيــات(، أو جواهــر ُتوهــم 
ــد  ــتبقى إىل أب ــذا وس ــت هك ــا ُخلق بأهّن
اآلبديــن تتحــّدى الصــرورة الزمانيــة 
متبادلــة،  بعاقــات  ارتباطهــا  ومتنــع 
حرمــت اإلنســان أن يكتشــف املنطــق 
العائقــي قروًنــا طويلــة، ومــا زالــت 
االكتشــاف  هــذا  مــن  العــريب  حتــرم 



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

235

............................................ اأ. م. د. تومان غازي اخلفاجي/ اأ. م. د. خالد كاظم حميدي

ــى  ــطي ع ــق األرس ــة املنط ــم؛ هليمن امله
عقــول العــرب فبقيــت تشــتغل بمســنن 
واحــد، عــى الرغــم مــن وجــود املنطــق 
العائقي ف القرآن الكريم؛ إذ أشــار إىل 
األشــياء، التــي ال ُتنشــئ عاقــة وظيفيــة 
بــأوزان  متتعهــا  بســبب  غرهــا،  مــع 
معينــة ومقاديــر مضبوطــة تســهل عليهــا 
وذلــك  الوظيفيــة،  العاقــات  تبــادل 
َمَدْدَناَهــا  ﴿َواألَْرَض  تعــاىل:  قولــه 
َوَأْلَقْينَــا فِيَهــا َرَوايِسَ َوَأْنَبْتنَــا فِيَهــا ِمــْن 
ــا  ــْم فِيَه ــا َلُك ــْوُزوٍن *َوَجَعْلنَ ٍء َم ُكلِّ َشْ
َلَواِقــَح  َيــاَح  الرِّ َمَعايَِش...َوَأْرَســْلنَا 
ــَقْينَاُكُموُه  ــاًء َفَأْس ــَمِء َم ــْن السَّ ــا ِم َفَأْنَزْلنَ

َوَمــا َأْنُتــْم َلــُه بَِخاِزنِــَن﴾)18(.
»املؤمــن   :)( وقــول رســول اهلل
بعضــه  يشــدُّ  كالبنيــان  للمؤمــن 
بعًضــا«)19(، وال يمكــن أن يكــون هنــاك 
ــاٍت ليــس بينهــا عاقــات  ُبنيــان مــن َلبِن
ال  خــاص  هنــديس  منطقــي  ونظــام 

املهــرة. البنّــاءون  إالّ  جييــده 
ــن  ــي ب ــام ع ــد اإلم ــاض عه ــد أف وق

 )w( ــرت ــك األش ــب )( ملال أيب طال
الــذي  )الوظيفــة(  مقيــاس  بيــان  ف 
ُيعطــي لــكّل عنــر ف النظــام العائقي 
ــؤدي  ــر ال ي ــّن أّن كّل عن ــه، وُيب قيمت
ــة  ــه قيم ــس ل ــام لي ــل النظ ــه داخ وظيفت
وليــس لــه وجــود. وال يــؤدي العنــر 
وظيفتــه بالشــكل املطلــوب إذا تبــّدل 
موقعــه املناســب لــه، كــا هــو احلــال عند 
تعّطــل وظيفــة )َكبـِـد اإلنســان( مثــًا إذا 
وضــع ف غــر موقعــه، ف موقــع قلبــه أو 

ــه. كليتي
 )( عــي  اإلمــام  ُيقيــم  هكــذا 
األشــياء امُلتعالقــة كــا هــي معزولــة، 
ــع  ــم يتس ــم، ث ــل الَفه ــذه أوىل مراح وه
ليكتمــل  وظائفهــا  ببيــان  التقويــم 
َفهمهــا، ففــي التقســيم الشــائع لطبقــات 
عــى  نقســمه  أن  اعتدنــا  إذ  املجتمــع، 
ــوام  ــة الع ــة، وطبق ــة أرشاف خاص طبق
بالدونيــة  مهــم  نقوِّ أن  اعتدنــا  الذيــن 
ــل  ونبجِّ إليهــم،  ننتــِم  مل  إذا  والســيا 
طبقــة األرشاف اخلاصــة، لكــن التفكــر 
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العائقــي قــد َقَلــَب هــذه املعرفــة رأســا 
ــا  ــت أنظارن ــق لف ــن طري ــب ع ــى عق ع
ف  والســيا  الطبقتــن،  وظائــف  إىل 
قيمــة  مــا جيعــل  العصيبــة،  الظــروف 
ــزان مــن قيمــة  ــر ثقــا ف املي العامــة أكث
مــا  وذلــك  اخلاصــة،  الطبقــة  أرشاف 
يتضــح ف قــول اإلمــام عــي )( ملالك 
ــِة  اصَّ اخْلَ ُســْخَط  »إِنَّ   :)w( األشــرت 
ــِة وَلْيــَس َأَحــٌد  ُيْغَتَفــُر َمــَع ِرَض اْلَعامَّ
ِعيَّــِة َأْثَقــَل َعــَى اْلــَواِل َمُئوَنــًة  ِمــَن الرَّ
ــالِء،  ــُه ِف اْلَب ــًة َل ــلَّ َمُعوَن ــاِء وَأَق َخ ِف الرَّ
ــاِف  بِاإلحْلَ وَأْســَأَل  لإِلْنَصــاِف  وَأْكــَرَه 
وَأْبَطــَأ  اإلْعَطــاِء  ِعنْــَد  ُشــْكرًا  وَأَقــلَّ 
ــَد  ــَف َصــْرًا ِعنْ ــِع وَأْضَع ــَد امْلَنْ ــْذرًا ِعنْ ُع
ــَم  ــِة. وإِنَّ اصَّ ْهــِر ِمــْن َأْهــِل اخْلَ ِت الدَّ ُملِــمَّ
ُة  ــدَّ ــلِِمَن واْلُع ــاُع امْلُْس ــِن وِجَ ي ــَمُد الدِّ ِع
َفْلَيُكــْن  ــِة  األمَّ ِمــَن  ــُة  اْلَعامَّ لأِلْعــَداِء 

ــْم وَمْيُلــَك َمَعُهــْم«)20(. َلُ ِصْغــُوَك 
وامللحــوظ هنــا أّن طبقــة اخلاصــة 
تكــون قيمتهــم ضئيلــة مقابل مــا ينالونه 
مــن مــال ف الرخــاء، وتقصرهــم عــن 

ــاء، فــا جيــب أن  أداء وظيفتهــم ف الب
ــه  ــة، وعلي ــخط اخلاص ــوايل س ــى ال خيش
ال  الذيــن  العامــة،  ســخط  خيشــى  أن 
تذهــب مراعاهتــم ف الرخــاء ســدى، 
فهــم الذيــن يتذكــرون الفضــل ويوفــون 
ــامة  ــرا لس ــل؛ نظ ــل القلي ــر مقاب الكث

ــانية. ــم اإلنس فطرهت
أّن   )( اإلمــام  َعِلــم  وقــد 
األشــياء التــي تدخــل مــع غرهــا ف 
وظائفهــا  تــؤّدي  ال  عائقــي  نظــام 
 Feed راجعــة)21(  تغذيــة  بتغذهيــا  إال 
back بغــذاء مــادي أو روحــي تســتمده 

عنــارص  مــن  النظــام  عنــارص  بعــض 
يكــون  تعــّد مصــدًرا، وهبــذا  أخــرى 
املصــدر ذا وظيفــة قويــة، وعليــه تكــون 
ــرة  ــة كب ــة الرئيس ــارص التغذي ــة عن قيم
جيــب مراعاهتــا؛ ألهّنــا هــي التــي تديــم 
تشــغيل النظــام، كــا يتضــح ف الرســم 

.)2( رقــم 
ــا تتضــح قيمــة عنــارص التغذيــة  وهن
الراجعــة،  التغذيــة  نظــام  ف  الرئيســة 
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التــي مل نعــرف قيمتهــا بعمــق ســابًقا مــن 
دون اســتعال التفكــر العائقــي، الذي 
عــي  اإلمــام  قــول  ف  متاســًكا  ورد 
)( ملالــك األشــرت )w(:»واْعَلــْم َأنَّ 
ِعيَّــَة َطَبَقــاٌت ال َيْصُلــُح َبْعُضَهــا إاِل  الرَّ
بَِبْعــٍض وال ِغنَــى بَِبْعِضَهــا َعــْن َبْعٍض... 
ِعيَّــِة وَزْيُن  نُــوُد بـِـإِْذِن اهلل ُحُصــوُن الرَّ َفاْلُ
يــِن وُســُبُل األْمــِن وَلْيَس  اْلــُوالِة وِعــزُّ الدِّ
ِعيَّــُة إاِل ِبـِـْم ُثمَّ ال ِقــَواَم لِْلُجنُوِد  َتُقــوُم الرَّ
ــِرُج اهللُ َلــْم ِمــَن اخَلــَراِج الَّــِذي  إاِل بـِـَم خُيْ
ــمَّ  ــْم... ُث ِه ــاِد َعُدوِّ ــَى ِجَه ــِه َع ــَوْوَن بِ َيْق
ــِف  نْ ــْنِ إاِل بِالصِّ نَْف ــِن الصِّ َذْي ــَواَم ِلَ ال ِق
ــاِب  ِل واْلُكتَّ ــِث ِمــَن اْلُقَضــاِة واْلُعــمَّ الثَّالِ
َمُعــوَن ِمــَن  ملَِــا ُيْكُِمــوَن ِمــَن امْلََعاِقــِد وجَيْ
امْلَنَافِــِع وُيْؤَتَنُــوَن َعَلْيــِه ِمــْن َخــَواصِّ 
ــًا  ــْم َجِيع ــَواَم َلُ ــا وال ِق َه ــوِر وَعَوامِّ األُم
فِيــَم  نَاَعــاِت  الصِّ وَذِوي  ــاِر  بِالتُّجَّ إاِل 
َتِمُعــوَن َعَلْيــِه ِمــْن َمَرافِِقِهــْم وُيِقيُموَنــُه  جَيْ

ــَواِقِهْم...«)22(. ــْن َأْس ِم
اإلداري  النظــام  متاســك  نلحــظ 
ــم عــى طبقــات تــؤّدي كّل  للدولــة امُلقسَّ

طبقــة وظيفــة مهمــة بحيــث ال تقــوم 
الطبقــة إال عليهــا ثــم يركــز اإلمــام عــي 
ــا  ــم أّن هل ــن نعل ــن مل نك )( ف طبقت
ــوالة  ــلطان وال ــة الس ــرة كقيم ــة كب قيم
ــا،  ــات علي ــن طبق ــا م ــاة وغره والقض
قــوام  أهّنــا   )( اإلمــام  بــّن  حتــى 
كّل الطبقــات التــي فوقهــا ومهــا طبقــة 
)الّتجــار والصنّــاع(، ألهّنــا الطبقتــان 
ــذي  ن وتغ ــوِّ ــي مت ــروة الت ــان للث املنتجت
كل الطبقــات املســتهلكة التــي فوقهــا 
ــْفَى  السُّ »الطََّبَقــُة  والتــي حتتهــا وهــي 
اَجــِة وامْلَْســَكنَِة الَِّذيــَن َيِــقُّ  ِمــْن َأْهــِل احْلَ

وَمُعوَنُتُهــْم«)23(. ِرْفُدُهــْم 
ــف  ــي )( كي ــام ع ــّن اإلم ــد ب وق
ــا  ــة م ــارص املتعالق ــة العن ــل وظيف تتعط
يــؤدي إىل تعطيــل أو قّلــة كفايــة النظــام، 
إذا انقطعــت تغذيتهــا أو قّلــت، ويتمثــل 
نقــص تغذيــة العنــارص الــذي جيــب عى 
ــن  ــه، بنوع ــن وقوع ــذر م ــوايل أن حي ال

مــن التغذيــة:
أولــم: التغذيــة املاديــة: وتظهــر ف 
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كميــة رواتــب رؤســاء اجلنــد التــي جيــب 
أن تكفيهــم وتكفــي أهليهــم؛ ألن القادة 
يبذلــون جمهــوًدا عضليــًا وفكرًيــا، وقّلــة 
تؤثــر ف تفكرهــم، وذلــك  رواتبهــم 
 :)w( األشــرت  ملالــك   )( قولــه 
»وْلَيُكــْن آَثــُر ُرُءوِس ُجنْــِدَك ِعنْــَدَك َمــْن 
َواَســاُهْم ِف َمُعوَنتـِـِه وَأْفَضــَل َعَلْيِهــْم ِمْن 
ــَم َيَســُعُهْم وَيَســُع َمــْن َوَراَءُهــْم  ــِه بِ ِجَدتِ
ُهــْم  ِمــْن ُخُلــوِف َأْهلِيِهــْم َحتَّــى َيُكــوَن مَهُّ

.)24(» ــُدوِّ ــاِد اْلَع ــًا َواِحــدًا ِف ِجَه مَهّ
عــن  املعنويــة:  التغذيــة  ثانيهــم: 
ــة وتشــجيع  ــد أحــوال الرعي ــق تفّق طري
وكــًا  كيفــًا  اجلميــل  بالثنــاء  الــوالة 
 )( بتعديــد بطوالهتــم، وذلــك قولــه
ملالــك األشــرت )w(: »َفــإِنَّ َعْطَفــَك 
ــْم  ُقُلوَبُ َيْعطِــُف  َعَلْيِهْم]القــادة[ 
اْلــُوالِة  ِة َعــْنِ  ُقــرَّ َأْفَضــَل  َعَلْيــَك وإِنَّ 
ِة  اْســتَِقاَمُة اْلَعــْدِل ِف اْلبـِـالِد وُظُهــوُر َمــَودَّ
ــْم وَواِصــْل ِف  ِعيَّــِة... َفاْفَســْح ِف آَماِلِ الرَّ
ــَى  ــا َأْب ــِد َم ــْم وَتْعِدي ــاِء َعَلْيِه ــِن الثَّنَ ُحْس
ْكــِر  الذِّ َكْثــَرَة  َفــإِنَّ  ِمنُْهــْم  اْلَبــالِء  َذُوو 

ُض  ــرِّ ــَجاَع وحُتَ ــزُّ الشُّ ــْم هَتُ ــِن َأْفَعاِلِ ْس حِلُ
النَّــاكَِل«)25(.

مالــًكا   )( اإلمــام  أمــر  وقــد 
تــؤدي  التــي  العنــارص  بمحاســبة 
وظائــف ســلبية غر الوظائــف املتعارف 
االجتاعــي.  النظــام  ف  أدائهــا  عــى 
ــن  ــي م ــي ه ــاد الوظيف ــة الفس ومكافح
 :)( ــه ــك قول ــم؛ وذل ــف احلاك وظائ
ــاع[  ــْم ]التجــار والصنّ ــرٍي ِمنُْه »َأنَّ ِف َكثِ
ِضيقــًا َفاِحشــًا وُشــّحًا َقبِيحــًا واْحتِــَكارًا 
اْلبَِياَعــاِت وَذلِــَك  ــًم ِف  كُّ لِْلَمنَافِــِع وحَتَ
َعــَى  وَعْيــٌب  ــِة  لِْلَعامَّ ٍة  َمــَرَّ َبــاُب 
ــْن  ــَكاِر ... َفَم ــَن االْحتِ ــْع ِم ــُوالِة َفاْمنَ اْل
ْل  ــكِّ ــاُه َفنَ ــَك إِيَّ ــَد هَنْيِ ــَرًة َبْع ــاَرَف ُحْك َق
اٍف«)26(، بمعنــى  بـِـِه وَعاِقْبــُه ِف َغــرْيِ إِْسَ
ــب أن  ــن جي ــن الطبقت ــات هات أّن عقوب
تكــون إصاحيــة، نظــرا ألهنــا تغذيــان 

ــه. ــة كل ــام الدول نظ
ــن  ــد م ــام )( إىل أبع ــب اإلم وذه
هــذا، إذ بــّنَ وظيفة اخلافــة أو اإلمارة، 
التــي جعلهــا بعضهــم غايــة ف ذاهتــا، 
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وليســت وســيلة لغايــة أســمى وهــي 
ــك ال  ــة؛ لذل ــة االجتاعي ــق العدال تطبي
نجــد هلــا قيمــة تذكــر عنــد اإلمــام عــي 
ــة(،  ــل مقطوع ــة )نع ــي كقيم )(، فه
وذلــك مــا رواه ابــن عبــاس)ت 68هـــ( 
ــام )( بــذي  الــذي دخــل عــى اإلم
ــاَل  ــال: »ََق ــُه، ق ــَو خَيِْصــُف َنْعَل ــار، وُه ق
ــُت  ــِل؟ َفُقْل ــَذا النَّْع ــُة َه ــا ِقيَم ِل)(: َم
ــَي  َلِ واهلل   :)( َفَقــاَل  ــا  َلَ ِقيَمــَة  ال 
َأَحــبُّ إَِلَّ ِمــْن إِْمَرتُِكــْم إاِل َأْن ُأِقيــَم َحّقــًا 

ــاًل«)27(. ــَع َباطِ َأْو َأْدَف
الدنيويــة  اخلافــة  كانــت  كذلــك 
ــن  ــون م ــا أه ــا معه ــده )( والدني عن
)عفطــة عنــز( مــا مل يتخذهــا اخلليفــة 
وســيلة ألداء وظيفــٍة ســامية بمعونــة 
أليدلوجيــة  املنارصيــن  مــن  جمموعــة 
»َلــْو   :)( قولــه  وذلــك  اخلليفــة، 
ــِة  جَّ احْلُ وِقَيــاُم  ــاِضِ  احْلَ ُحُضــوُر  ال 
َعــَى  اهللُ  َأَخــَذ  وَمــا  النَّــارِصِ  بُِوُجــوِد 
ــاِلٍ وال  ــِة َظ ــَى كِظَّ وا َع ــارُّ ــَمِء إال ُيَق اْلُعَل
َعــَى  َحْبَلَهــا  أَلَْلَقْيــُت  َمْظُلــوٍم  َســَغِب 

ــا  ِلَ ــَكْأِس َأوَّ ــا بِ ــَقْيُت آِخَرَه ــا وَلَس َغاِرِبَ
وأَلَْلَفْيُتــْم ُدْنَياُكــْم َهــِذِه َأْزَهــَد ِعنْــِدي 

َعنْــٍز«)28(. َعْفَطــِة  ِمــْن 
هكــذا عــرف اإلمــام )( أمهيــة 
مقيــاس الوظيفــة الــذي يعطــي لألشــياء 
قيمتهــا ف التفكــر العائقــي، وتفقــد 
قيمتهــا حتــى ال تســاوي شــيئًا إال مل تــؤدِّ 
ــياء  ــذه األش ــت ه ــا عظم ــا َمْه وظيفته
ف النظــر إليهــا وهــي منفــردة كمفاهيــم 
ذهنيــة معزولــة عــن نظامهــا العائقــي. 
عــون  يدَّ مــن  يفهمــه  مل  منطــق  وهــو 
ــا أهّنــم  أهّنــم حيّبــون عليــًا ويدعــون كذًب
ــم مل يفهمــوا  ــرون عــى هنجــه؛ ألهّن يس
ــرأه  ــا أب ــه، وم ــم عن ــا أبعده ــه، ف منطق

ــم!. منه
ثانًيا: مقياس املوقع أو )املوضع(:

مقيــاس  مــن  اآلخــر  القســم  هــو 
ــع(،  ــي: )الوظيفة×املوق ــق العائق املنط
وترجــع أمهيتــه إىل أّن عنــارص النظــام 
الواحــد ال تــؤدي وظائفهــا اإلجيابيــة 
إالّ إذا أخــذت موقعهــا اخلــاص، وإذا 
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تبدّلــت مواقعهــا ف النظــام املســتقر فــإن 
وظيفتهــا تتعّطــل أو تنقلــب إىل وظائــف 
ســلبية ضــارة، وذلــك مــا عــرّب عنــه 
املتنبــي )ت 345هـــ( تعبــًرا واضًحــا 

ــه:  بقول
ووضع الندى ف موضع السيف بالعال

مّر كوضع السيف ف موضع الندى)29(

إىل   )( اإلمــام عــي وقــد ســبق 
بيــان أمهيــة املوقــع ف املنطــق العائقــي، 
التــي  احلــس  ملكــة  أّن  حلــظ  حيــث 
تعمــل بمبــدأ الصــرورة حتــول األشــياء 
تتبــّدل  مــن حــال إىل أخــرى، وهبــذا 
لتبــدل  نتيجــة  باســتمرار  وظائفهــا 
مواقعهــا، فالطفــل لــه موقــع التطّفــل 
ويكــرب   ، يشــبُّ وحــن  األرسة،  عــى 
أخــرى  وظيفــة  لــه  ُتصبــح  والــداه 
معاكســة بالنســبة لوالديــه، إذ يصبحــان 
املتطفــان عليــه. وهــذا خيالــف  مهــا 
ــذي يعمــل  منطــق العقــل األرســطي ال
بمبــدأ ثبــوت األشــياء وعزهلــا ف مواقــع 
العبــور  مســتقلة، بحيــث ال تســتطيع 

مــن موقــع إىل آخــر.
أوضــح  األســاس  هــذا  وعــى 
اإلمــام )( ف عهــده ملالــك األشــرت 
التغــّر ف األشــياء،  يلحــظ  أن   )w(
ويرعــى وضعهــا ف مواقعهــا املناســبة 
وال يتعّجــل بذلــك قبــل األوان، وذلــك 
ــوِر  ــَة بِاألُم ــاَك واْلَعَجَل قولــه)(: »وإِيَّ
ِعنْــَد  فِيَهــا  َط  التََّســقُّ َأِو  َأَواهِنَــا  َقْبــَل 
ــَرْت  ــا إَِذا َتنَكَّ ــَة فِيَه ــا َأِو اللََّجاَج إِْمَكاهِنَ
َأِو اْلَوْهــَن َعنَْهــا إَِذا اْســَتْوَضَحْت َفَضــْع 
َأْمــٍر  ُكلَّ  وَأْوِقــْع  َمْوِضَعــُه  َأْمــٍر  ُكلَّ 

َمْوِقَعــُه«)30(.
يــدلُّ هــذا الــكام عــى أمهيــة معرفــة 
املواقــع الصحيحــة لألشــياء التــي تؤدي 
مــن  مثاليــة  بصــورة  وظائفهــا  فيهــا 
جهــة، وأمهيــة معرفــة املواقــع املغلوطــة 
أيضــًا التــي تــؤدي فيهــا األشــياء عكــس 
الوظائــف املرغــوب فيهــا، التــي يمكــن 
اســتناًدا  وجتنبهــا  عليهــا  االســتدالل 
 :)(إىل معرفــة األَْوىَل، وذلــك قولــه
َعــَرَف  الَراِء  ُوُجــوَه  اْســَتْقَبَل  »َمــِن 
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َطــأِ«)31(. َمَواِقــَع اخْلَ
وجــوه   )( اإلمــام  عــرف  وقــد 
اآلراء، وعــرف أّن التغيــرات ف النظــام 
حتتــاج إىل تغيــر ف املواقــع التــي يتبعهــا 
ــى  ــزم ع ــك ع ــف؛ لذل تغــّر ف الوظائ
)32( )w( اســتبدال حممــد بــن أيب بكــر
بالــك األشــرت )w( واليــا عــى مــر 
ــذي  ــد ال ــذا البل ــة إدارة ه ــًرا لصعوب نظ
ــار  ــا أث ــو م ــك، وه ــر حُمنّ ــاج اىل خب حيت
حفيظــة حممــد بن أيب بكــر فخاطبــه مبينًا 
أســباب اســتبداله باألشــرت، متعهــدا أن 
يضعــه ف موقــع يناســبه. وهبــذا يمكــن 
أن يــؤدي فيــه الواليــان وظيفتهــا كلُّ 
ــا  واحــد مــن موقعــه، وذلــك قولــه: »َأمَّ
يــِح  َبْعــُد َفَقــْد َبَلَغنـِـي َمْوِجَدُتــَك ِمــْن َتْرِ
ــَك  ــْل َذلِ ــَك وإِنِّ َلْ َأْفَع ــرَتِ إىَِل َعَملِ األْش
ْهــَد وال اْزِدَيــادًا َلــَك  اْســتِْبَطاًء َلــَك ِف اْلَ
ــَت َيــِدَك ِمــْن  ــدِّ وَلــْو َنَزْعــُت َمــا حَتْ ِف اْلِ
ُســْلَطانَِك َلَولَّْيُتــَك َمــا ُهــَو َأْيــَرُ َعَلْيــَك 

ــًة...«)33(. ــَك ِوالَي ــًة وَأْعَجــُب إَِلْي َمُئوَن
ــه  ــل وصول ــل قب ــرت اغتي ــّن األش لك

 )( فكتــب اإلمــام عــي ،)إىل مــر)34
إىل حممــد بــن أيب بكــر أن يبقــى واليــًا 
عــى مــر، وقــد ثــار عليــه بعــض مــن 
املوالــن ملعاويــة وقتلــوه، مــا يــدّل عــى 
املوقــع  بأمهيــة   )( اإلمــام  معرفــة 
الــذي  العائقــي  املنطــق  بمقيــاس 
ــكان  ــه الرجــل املناســب ف امل ــؤدي في ي
املناســب وظيفتــه ف معاجلــة املواقــف 
كانــت  األحــداث  لكــن  الصعبــة، 
جتــري رسيعــا بعكــس مــا هــو خمطــط لــه 
ــارص  بســبب فســاد اخلــوارج، وهــم عن
فأفســدت  بفكرهــا  خرجــت  داخليــة 

النظــام الســيايس ف الكوفــة.
وقــد حــثَّ اإلمــام )( مالــًكا عــى 
ــي  ــع الت ــه للمواق ــار معاوني حســن اختي
يــؤدون هبــا وظائفهــم بأكمــل وجــه، 
وذلــك قولــه )(: »ُثــمَّ اْخــرَتْ لِْلُحْكــِم 
ــَك  ــَك ِف َنْفِس ــَل َرِعيَّتِ ــاِس َأْفَض ــْنَ النَّ َب
ُكــُه  ـْن ال َتِضيــُق بِــِه األُمــوُر وال ُتَحِّ َـّ ِم
ــرَصُ  لَّــِة وال َيْ ُصــوُم وال َيَتــَمَدى ِف الزَّ اخْلُ
وال  َعَرَفــُه  إَِذا  ــقِّ  احْلَ إىَِل  اْلَفــْيء  ِمــَن 



2 42

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

املنطق العالئقي يف عهد الإمام علي )( ملالك الأ�سر )w( من منظور منطق نظرية علم النقطة.........

ــَك  ــٍع... وُأوَلئِ ــَى َطَم ــُه َع ُف َنْفُس ــرْشِ ُت
َقلِيــٌل«)35(.

ــده  ــام )( ف عه ــلَّط اإلم ــد س وق
تســليط  ف   )w( األشــرت  ملالــك 
إعــادة  ف  النظــر  أمهيــة  عــى  الضــوء 
االجتاعــي  النظــام  عنــارص  ترتيــب 
املتنــّوع تنّوًعــا ال هنائًيــا، وامُلرتــب ترتيبــًا 
اإلنســانية  املقــوالت  أروع  ف  أفقيــًا 
العمــودي  ترتيبــه  مــن  بــدالً  قاطبــة، 
ــى رأس  ــلم ع ــوايل امُلس ــع ال ــذي يض ال
ــل  ــلمن، فأه ــل املس ــه تفضي ــرم، يلي اهل
وســواهم. وهيــود(  )نصــارى  الذمــة 
لكــّن اإلمــام )( رأى أّن الرتتيــب 
األفقــي هــو ترتيــب وظيفــي، جيعلنــا 
نفكــر تفكــرا عائقيــا، بعكــس التفكــر 
ــا  ــا عمودي ــارص ترتيب ــب العن ــذي يرتِّ ال
والعبوديــة  متوارثــا،  الــرشف  جيعــل 
»ِقيَمــُة  ألّن  خطــأ؛  وهــذا  متوارثــة، 
فوظيفــة  ُيِْســنُُه«)36(،  َمــا  اْمــِرٍئ  ُكلِّ 
وهــم  أكثريــة  هــم  الذيــن  املســلمن 
محايــة  ف  تكمــن  حيكمــون،  الذيــن 

ــم  ــلط عليه ــات وال تتس ــوق األقلي حق
اإلســامية  الدولــة  وإّن  وتؤذهيــم، 
عليهــا أْن تفتخــر ف أداء هــذه الوظيفــة، 
مصــادر  بيــده  الــذي  الــوايل  كذلــك 
أن  جيــب  واملــال(،  )الســاح  القــوة 
يــؤدي وظيفــة العــدل واملســاواة بــن 
كّل أصنــاف الرعيــة املتنوعــن باأللــوان 
واألديــان واملذاهــب، وليســت وظيفتــه 
الطائفــي  والتمييــز  والتجــرب  التســلط 
والدينــي والعرقــي، واالنتقــام وإبــادة 

السياســية. املعارضــة 
ف   )( اإلمــام  أكــده  مــا  وهــذا 
عهــده ملالــك األشــرت )w( بمقولتــه 
الشــهرة: »وال َتُكوَنــنَّ َعَلْيِهــْم َســُبعًا 
ُــْم ِصنَْفــاِن  َضاِريــًا َتْغَتنِــُم َأْكَلُهــْم، َفإهِنَّ
ــَك  ــرٌي َل ــا َنظِ ــِن وإِمَّ ي ــَك ِف الدِّ ــا َأٌخ َل إِمَّ
َلــُل وَتْعــِرُض  ْلــِق، َيْفــُرُط ِمنُْهــُم الزَّ ِف اخْلَ
ِف  َأْيِديِــْم  َعــَى  وُيْؤَتــى  اْلِعَلــُل،  ــُم  َلُ
َطــأِ. َفَأْعطِِهــْم ِمــْن َعْفــِوَك  اْلَعْمــِد واخْلَ
ــْرَض  ــبُّ وَت ــِذي حُتِ ــِل الَّ ــَك ِمْث وَصْفِح
َعْفــِوِه وَصْفِحــِه،  ِمــْن  ُيْعطَِيــَك اهلل  َأْن 



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

2 43

............................................ اأ. م. د. تومان غازي اخلفاجي/ اأ. م. د. خالد كاظم حميدي

َعَلْيــَك  األْمــِر  وَواِل  َفْوَقُهــْم،  ــَك  َفإِنَّ
َفْوَقــَك، واهلل َفــْوَق َمــْن َوالَك...«)37(.
نلحــظ أّن الرتتيــب العمــودي الــذي 
ُينبئنــا خطــًا بــأنَّ األعــى هــو األفضــل، 

قــد انقســم عــى قســمن:
أولــم: اخلالــق فــوق مجيــع خملوقاتــه 

األثــرة وهــم جنــس اإلنســان.
البرشيــة  املخلوقــات  ثانيهــم: 
املتســاوية املنزلــة بوصفهــم عبيــًدا إللــه 
عــت ألواهنــم وأدياهنــم  واحــد، وإْن تنوَّ
وحلــم  دم  مــن  فكّلهــم  وعقائدهــم، 
واحــد، ومشــاعر واحــدة، مصطَّفــون 
عــى صعيــد واحــد، يفــرط منهــم الزلــل 
خطــًأ وعمــدًا، وعليــه جيــب معاملتهــم 
بالرمحــة التــي تعرفهــا عــن طريــق وضــع 
اخلطيئــة  صاحــب  موقــع  ف  نفســك 
وعــى  بالعفــو،  إال  يرغــب  ال  الــذي 
وتغفــر،  تعفــو  أن  الكبــرة  النفــوس 
فأنــت إْن مل تغفــْر فلــن تنــاَل غفــران اهلل.
أمهيــة   )( اإلمــام  حلــظ  ومثلــا 
املواقــع الصحيحــة التــي تــؤدي فيهــا 

عائقــي  نظــام  ف  الداخلــة  العنــارص 
وظائفهــا كاملــة، حلــظ أّن تبديــل املواقع 
تــؤدي  العنــارص  جيعــل  الصحيحــة 
ــع األرضار  ــي ُتوق ــا الت ــس وظائفه عك
عــى الغــر وعــى النفــس أيًضــا، وذلــك 
 )w( مــا خاطــب بــِه مالــك األشــرت
وُمَســاَماَة  ــاَك  »إِيَّ بقولــه:  إّيــاه  حمــذًرا 
ــِه،  وتِ ــِه ِف َجَرُ ــبَُّه بِ ــِه والتََّش اهلل ِف َعَظَمتِ
ُكلَّ  وُيِــُن  َجبَّــاٍر  ُكلَّ  ُيــِذلُّ  اهلل  َفــإِنَّ 

ُمَْتــاٍل«)38(.
وقــد أكــدَّ اإلمــام )( أمهيــة اختيار 
ــارص املناســبة لألماكــن املناســبة ف  العن
ــرت  ــك األش ــده ملال ــرة ف عه ــن كث أماك
ــة،  ــع احلساس ــيا ف املواق )w(، والس
تلــك  ف  النفــوس  تغــّر  مــن  حــذرًا 
املواقــع مــا جيعلهــا تصــاب بالشــذوذ 
اختيــار  ف  ــز  ركَّ لذلــك  الوظيفــي، 
قولــه:  وذلــك  أخاًقــا،  األفضــل 
ــَى  ــَولِّ َع ــَك َف ــاِل ُكتَّابِ ــْر ِف َح ــمَّ اْنُظ »ُث
ــائَِلَك  ــْص َرَس ــْم واْخُص ُه ــوِرَك َخرْيَ ُأُم
اَرَك  الَّتِــي ُتْدِخــُل فِيَهــا َمَكايِــَدَك وَأْسَ
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َّــْن  ِعِهــْم لُِوُجــوِه َصالِــِح األْخــالِق ِم بَِأْجَ
ــَك  ــا َعَلْي َئ ِبَ ــرَتِ ــُة َفَيْج ــُرُه اْلَكَراَم ال ُتْبطِ

ِة َمــأِل«)39(. ِف ِخــالٍف َلــَك بَِحــْرَ
تشــر هــذه الوصيــة إىل تفنيــد فكــرة 
الوظيفــة املطلقــة التــي تقــول: )ينطلــق 
التحليــل الوظيفــي للثقافــة مــن مبــدأ 
الثقافيــة،  ناذجــه  كّل  ف  أّنــه  قوامــه 
مــادي،  شء  وكّل  عــادة،  كّل  تــؤدي 
وكل فكــرة، وكل معتقــد وظيفــة حيوية 

ــا()40(. م
فالوظيفــة املطلقــة حتصــل ف حــال 
العــام  االجتاعــي  النظــام  تــوازن 
واســتقراره، وال تشــمل األنظمة املعقدة 
ــر أو  اخلاصــة، إذ يعطــي العنــر الرشي
العــام  النظــام االجتاعــي  اجلاهــل ف 
قيمــة للعنــر اخلــّر أو العــامِل؛ ألّنــه 
جيعــل اخلــّر والعــامِل يــارس وظيفتــه 
اجلهلــة،  ف إصــاح األرشار وتعليــم 
ــة  ــة بكلم ــاء اجلهل ــوادع العق ــك ي لذل
)الســام عليكــم()41(، كيــا يقطعــوا 
ــة  ــك وظيف ــرسوا بذل ــم، وخي ــة هب الصل

إصاحهــم، وذلــك قولــه تعــاىل: ﴿َوإَِذا 
ْغــَو َأْعَرُضــوا َعنْــُه َوَقاُلــوا َلنـَـا  َســِمُعوا اللَّ
ــْم  ــالٌم َعَلْيُك ــْم َس ــْم َأْعَمُلُك ــا َوَلُك َأْعَمُلنَ

اِهلِــَن﴾)42(. اْلَ َنْبَتِغــي  ال 
حتافــظ  عليكــم(  )الســام  فكلمــة 
اللســانية  التخاطــب  عاقــة  عــى 
والعاقــل،  اجلاهــل  بــن  االجتاعيــة 
ــتوعب  ــب أْن يس ــل جي ــى أّن العاق بمعن
ألّن  االجتاعــي؛  حميطــه  ف  اجلاهــل 
وظيفــة  ف  تكمــن  العاقــل  قيمــة 
ــى أرض  ــق ع ــي ال تتحق ــاح الت اإلص

اجلاهــل. بوجــود  إال  الواقــع 
واملوادعــة  التســامح  هــذا  ومثــل 
 )( التــي يلــّح عليهــا اإلمــام عــي
ــا  ــدو أهّن ــة، يب ــاة االجتاعي ــًرا ف احلي كث
مل تســبب أرضارًا ماديــة، فهــي تــدور ف 
إطــار اللغــة ممــا يســمى بـ)اللغــو(، وهــو 
والطعــن  واهلجــاء  والبــذاءة  الســّب 
ال  ممــا  ذلــك،  غــر  إىل  باألعــراض، 
للدولــة،  أمنًيــا  أو  مادًيــا  رضًرا  يــّر 
بخــاف الغلــط اللســاين عنــد كتــاب 
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منهــا،  الرسّيــة  والســيا  املراســات 
فهــو خمتلــف متاًمــا وال يســامح عليــه 
لذلــك  العــام؛  االجتاعــي  النظــام  ف 
ــد  ــه رصي ال جيــوز احتقــار اجلاهــل؛ ألّن
العــامِل، وال جيــوز احتقــار الكافــر؛ ألّنــه 
ــل  ــه تفعي ــئ ل ــذي هيي ــن ال ــد املؤم رصي
كّي،  موضوعــي  نطــاق  عــى  اإليــان 
وإالّ أصبــح اإليــان حمصــوًرا ف جزئيــة 
قــول  ذلــك  ومــن  فحســب.  املؤمــن 

)الوتــي(: الصينــي  احلكيــم 
اخلّر معلُِّم الرشير

والرشيُر رصيد اخلّر
وَمن ال حيرتْم معلِّمه

وال حيافظ عى رصيده
إنسان ضلَّ إىل أبعِد حّد)43(

العائقــي  املنطــق  م  يقــدِّ وهكــذا 
ــا  ــا نجهله ــياء كنّ ــدة باألش ــة جدي معرف
ــة  ــذه املعرف ــا ه ــا جعلتن ــل، ورب ــن قب م
املغلوطــة نحتقــر كثــًرا مــن األشــياء 
ونشــمئز منهــا حــن كنّــا نعتمــد عــى 
)رياضيــات  أو  العقليــة  التصــورات 

الواقــع.  عــن  املنفصمــة  العقــل( 
بمقياســه  العائقــي  املنطــق  لكــّن 
بِِعْلــٍم  زّودنــا  )الوظيفة×املوقــع( 
ونبويــة  قرآنيــة  أصــول  لــه  جديــد 
فضــًا عــا أنتجــه العقــل العــريب حتــت 
خيمــة هــذه النصــوص املعتــربة التــي 
تأسســت عليهــا احلضــارة العربيــة بعــد 
النظــر ف  اإلســام، مــا جيعلنــا نعيــد 
)تقييــم األشــياء( لنرفــع كّل مــن يــؤدي 
وظيفتــه ف النظــام مــن موقعــه اخلــاص 
ــت التصــورات املجــردة حتــّط  ــا كان َمْه
مــن شــأهنم، نحــو عامــل النظافــة التــي 
واللغــة  املزيفــة  التصــورات  ترميــه 
بلفــظ دوين فنســميه )زبــاالً( ف الوقــت 
ــأنَّ  ــي ب ــق العائق ــف املنط ــذي يكش ال
)الّزبالــون( صيغــة مبالغــة للــذي ُيكثــر 
مــن رمــي األزبــال وهــم نحــن، ف حــن 
ــو  ــة ه ــا النتن ــن نفاياتن ــا م ــذي خيلصن ال
هــذا الشــخص الرائــع الــذي يــؤّدي 
رزقــا  منهــا  يكســب  وظيفــة  أرشف 
املدينــة  مجــال  عــى  وحيافــظ  لعيالــه، 
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ألصبحــت  لــواله  التــي  ونظافتهــا، 
املعيشــة ف املدينــة ال تطــاق. مقابــل هذا 
ــوءوا  ــن تب ــأن الذي ــن ش ــط م ــا احل علين
وظائفهــم  وا  يــؤدُّ ومل  عليــا  مناصــب 
إىل  تلــك،  مواقعهــم  ف  هبــم  املنوطــة 
مــا دون )عامــل النظافــة( الــذي يــؤدي 
ــا  وظيفتــه عــى أكمــل وجــه، بعــد أْن كنّ
ــم  ــبغ عليه ــًا، ونس ــك باط ــم أولئ نعظِّ
امللــك،  جالــة  نحــو:  اهلل،  صفــات 
ــس،  ــة الرئي ــمو، وفخام ــب الس وصاح
ــس  ــك أو الرئي ــك املل ــو كان ذل ــى ل حت
يتحّكــم  فاســًدا  أو  مســتبًدا  جاهــًا 
ــادر  ــم ويص راهت ــاس ومقدَّ ــر الن بمصائ

كرامتهــم. ويمتهــن  حرياهتــم 
اخلاتة

توصــل البحــث إىل مجلــة مــن النتائج 
لعــّل أمههــا مــا يأيت:

 )( ــي ــام ع ــد اإلم ــل عه )1( ُيمث
إىل واليــه عــى مــر- الــذي اغتيــل قبل 
وصولــه إىل عملــه-، وثيقــة سياســية 
ُمهمــة إلدارة الدولــة. والدولــة كيــان 

ن مــن جمموعــة  عائقــي معّقــد متكــوِّ
ــا ببعــض  ــط بعضه ــارص املرتاب مــن العن
بحلقــات بحيــث يؤثــر بعضهــا ببعــض، 
ــؤدي  ــًة ي ــا معزول ــر إليه ــل النظ ــا جيع م
كّل  ألّن  كثــرة؛  معرفيــة  أخطــاء  إىل 
عنــر ف هــذا النظــام املعّقــد يــؤدي 
وظيفــة معينــة للنظــام كلــه، وال يمكــن 
غــّض الطــرف عــن التعريــف الوظيفــي 
وعــى  احلــّدي.  التعريــف  جانــب  إىل 
هــذا األســاس البــّد مــن منطــق جديــد 
يســلط الضــوء عــى )الوظيفــة( بــدال 
العنــارص  عــى  الضــوء  تســليط  مــن 
املنفــردة، وهــذا املنطــق يســمى )املنطــق 
)الوظيفــة×  ومقياســه  العائقــي( 
املوقــع(، وقــد ورد هــذا املقيــاس بكثافة 
ملالــك   )( عــي  اإلمــام  عهــد  ف 
املنطــق  جيعــل  مــا   ،)w( األشــرت 
ننــا مــن  العائقــي أفضــل منهــج يمكِّ
ــت  ــي بقي ــدة الت ــاين اجلدي ــاف املع اكتش
ــل بطريقــة ســهلة  غــر مكتشــفه مــن قب
املنطــق  هــي وظيفــة  وتلــك  منظمــة، 
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بوصفــه آلــة تعصــم الفكــر مــن الوقــوع 
باألخطــاء.

 )( لقــد اســتعمل اإلمــام عي )2(
املنطــق العائقــي مــن دون االصطــاح 
عليــه؛ ألّن مهمــة االصطــاح ليســت 
مــن مهــام الشــخصيات التارخييــة، وإّنــا 
د مــن  الــذي جيــرِّ ــر  املفكِّ هــي ُمهمــة 
ــا  ــة منطق ــة اإلبداعي ــوص التارخيي النص
ــة  ــة واضح ــات تقني ــه بمصطلح يصوغ
وقليلــة تســهل اكتشــاف املعــاين بطريقــة 
آليــة تســمى منطقــا، وإذا كان املنطــق 
جديــدا فإّنــه يغنــي الفكــر العــريب الــذي 
ــد  ــق واح ــاطة منط ــر بوس ــي يفكِّ إذا بق
هــو املنطــق األرســطي كآلــة يشــتغل 
واحــد.  بمســنن  العقــل  بموجبهــا 
وإذا كانــت عامــة املنطــق األرســطي 
الرياضيــة الرئيســة هــي عامــة املســاواة 
)=( وهــي عامــة اهلويــة )أ هــو أ(، فــإّن 
عامــة املنطــق العائقــي هــي عامــة 
املفاضلــة أكــرب مــن)<(، التــي جتعــل 
)الــكل< جممــوع األجــزاء( ف كّل نظــام 

عائقــي. وهــذا مــا جعلنــا نكتشــف 
معــاين جديــدة مل تكــن ختطــر عــى بالنــا 

مــن قبــل.
العائقــي  املنطــق  مقيــاس  ف   )3(
املوقــع(،   × )الوظيفــة  مهــا:  طرفــان 
وأحدمهــا يؤلــف برهانــا لآلخــر، فقيمــة 
تكمــن  العائقــي  النظــام  العنــر ف 
ف وظيفتــه التــي يؤدهيــا للنظــام، وال 
يــؤدي العنــر وظيفتــه مــا مل ُيوضــع ف 
موضعــه أو موقعــه اخلــاص. وملــا كانــت 
املعيــش؛  الواقــع  ف  تتطــور  األشــياء 
لذلــك تتطــور وظائفهــا، وعــى هــذا 
أن   )( عــي  اإلمــام  رأى  األســاس 
َل مواقع األشــياء ف نظامــه اإلداري  ُيبــدِّ
املــدّون ف العهــد، إذ أصبحــت األشــياء 
مؤهلــة ألداء وظيفــة جديــدة، وقــد رأى 
أّن بعــض األشــياء تتطــور إىل الــوراء 
للنظــام؛  مفســدة  وظائــف  وتــؤدي 
لذلــك أوىص بمعاجلتهــا بحســب كميــة 
الــرر الــذي تســببه، فمنهــا مــن عاجلــه 
بــأرضار  تســببت  ألهّنــا  باإلصــاح؛ 
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يســرة غــر مقصــودة، ومنهــا من أوىص 
بعــض  واســتبدال  بالعــزل  بمعاجلتــه 
العنــارص بغرهــا ف خطــوة اســتباقية 
اعتــادا عــى معلومات اســتخبارية؛ ألّن 

بقاءهــا يمكــن أن يســبب خطــرا كبــرا، 
ومنهــا مــا ســبب أرضار كبــرا فعــا، 
لذلــك كان عاجهــا بإقامــة احلــّد عليهــا 

ــا. ــل هب والتنكي
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الوامش
)1( سورة البقرة: آية 260.

)2( ظ: أرسطو، ألفرد أدوارد تايلور: 50.

ــواع الربهــان  )3( االســتقراء الريــايض: هــو أحــد أن

ــو،  ــار الدومين ــوع أحج ــدأ وق ــل مب ــد ع ــذي يعتم ال

ويتــّم عــى مرحلتــن: أوالمهــا: يربهــن أّن أول رقــم 

ف املجموعــة حيقــق املطلــوب، وثانيتهــا: نفــرض أّن 

املطلــوب يتحقــق لعــدد مــا مــن املجموعــة، نحــو 

ثاثــة. ثــم يعمــم مــن ذلــك مقدمــة كليــة كــربى 

تعــرّب عــن عاقــات التضّمــن وفحواهــا: )خصائــص 

اجلــزء موجــودة ف الــكل(. ظ: اســتقراء ريــايض، 

.www.Wikipedia.org :متــاح عــى املوقــع

)4( الكشاف، الزخمرشي: 337/1.

)5( ظ: أرسطو، ألفرد أدوارد تايلور: 42.

كاشــف  اهلــادي  الباغــة،  هنــج  مســتدرك   )6(

.163 الغطــاء: 

 471/5 فــارس:  ابــن  اللغــة،  مقاييــس  ظ:   )7(

)نكــت(.

دراســة  القديــم،  العــريب  النحــو  نظريــة  ظ:   )8(

ــم  ــور عل ــن منظ ــريب م ــوي الع ــرتاث اللغ ــة لل حتليلي

.265 شــاهن:  كــال  د.  اإلدراكــي،  النفــس 

)9( ظ: أرسطو، ألفرد أدوارد تايلور: 42.

)10( املنطق، نظرية البحث، جون ديوي: 17.

)11( البيان والتبين، اجلاحظ: 203-202/1.

)12( سورة اإلرساء:آية 29.

االنجليزيــة  إىل  العــريب  املثــل  هــذا  ُترجــم   )13(

ــة  ــة جدلي ــرة منطقي ــل فك ــه حيم ــاه؛ ألّن ــه ومعن بلفظ

 .The strew that broke camel's back :عامــة كاآليت

ــى  ــاح ع ــر، مت ــر البع ــت ظه ــي قصم ــة الت ظ: القش

.www.wikipdia.org املوقــع: 

)14( قصة الفلسفة، ِول ديورانت: 342.

)15( ظ: آفاق الفلسفة، د. فؤاد زكريا: 381.

الفكــر  جتديــد  ف  النقطــة  علــم  نظريــة  ظ:   )16(

غــازي  تومــان  د.  أساســية،  مفاهيــم  العــريب، 

اخلفاجــي، ود. خالــد كاظــم محيــدي، بحــث منشــور 

الســنة  اجلامعــة،  الطــويس  الشــيخ  كليــة  جملــة  ف 

.216 2016م:   ،)2( العــدد  األوىل، 

)17( ظ: علــم االجتــاع املعــارص، جــان بيــار دوران 

وزميلــه، ترمجــة د. ميلــود طواهــري، ابــن النديــم 

للنــرش والتوزيــع، دار الروافــد الثقافيــة، اجلزائــر، 

.112 2012م:  ط1، 

)18( سورة احلجر:اآليات 22-19.

)19( صحيح مسلم: 4/ 1999، ح: 2585.

)20( هنــج الباغــة، ضبــط د. صبحــي الصالــح: 
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.547

)21( انظر

See: Feed back, from: wikipedia, the free 

wik ipedia.

)22( هنــج الباغــة، ضبــط د. صبحــي الصالــح: 

.551 -550

)23( م. ن: 551.

)24( م. ن: 553.

)25( م.ن: 553.

)26( م. ن: 560-559.

)27( م. ن: 73.

)28( م. ن:32.

)29( العــرف الطيــب ف رشح ديــوان أيب الطيــب 

.387 املتنبــي: 

)30( هنــج الباغــة، ضبــط د.صبحــي الصالــح: 

.616

)31( م. ن: 635.

)32( حممــد بــن أيب بكــر)w(: ولــد بــن املدينــة 

ومكــة ســنة 10هـــ، ف حجــة الــوداع، ونشــأ باملدينــة 

ف ِحجــر عــي بــن أيب طالــب )(، وشــهد معــه 

وقعتــي : اجلمــل وصفــن، وواله عــي إمــارة مــر، 

ــا  ــث جيش ــة بع ــنة 37 هـــ، إال أّن معاوي ــا س فدخله

بقيــادة عمــرو بــن العــاص مــن أهــل الشــام إىل مــر، 

ــن  ــا بعــد معــارك شــديدة. واختفــى اب فدخلهــا حرب

أيب بكــر، فُعــِرف مكانــه فقبــض عليــه وُقتـِـل وُأحــِرَق 

بتهمــة مشــاركته ف مقتــل عثــان. مــدة واليتــه مخســة 

أشــهر تــوف ســنة 38هـــ. ظ: األعــام، الــزركي: 

.219/6

)33( هنــج الباغــة، ضبــط د. صبحــي الصالــح: 

.516

 /4 الطــربي:  وامللــوك،  األمــم  تاريــخ  ظ:   )34(

.5 5 3

)35( هنــج الباغــة، ضبــط د. صبحــي الصالــح: 

.519  -518

)36( م. ن: 623.

)37( م. ن: 545.

)38( م. ن: 546.

)39( م. ن: 558.

)40( علــم االجتــاع املعــارص، جــان بيــار دوران 

.184  -183 وزميلــه: 

)41( الكشاف، الزخمرشي: 3/ 426.

)42( سورة القصص: آية 55.

)43( الطريق والفضيلة، الوتي: 62.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

مــر  دار  زكريــا،  فــؤاد  د.  الفلســفة،  آفــاق   )1(

ت(. )د.  للطباعــة، 

)2( اإلصابــة ف متييــز الصحابــة، أمحــد بــن عــي بــن 

حجــر العســقاين )ت 852هـــ(، دراســة وحتقيــق 

وتعليــق عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــي حممــد 

لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  معــوض، 

2005م. ط3، 

الرجــال  ألشــهر  تراجــم  قامــوس  األعــام   )3(

والنســاء مــن العــرب واملســتعربن واملســترشقن، 

خــر الديــن الــزركي، دار العلــم للمايــن، بــروت، 

2002م. ط5،  لبنــان، 

)4( أرســطو، ألفــِرد إدوارد تايلــور، ترمجــة د. عــزت 

قــرين، دار الطليعــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1992م.

بــن  عمــرو  عثــان  أبــو  والتبيــن،  البيــان   )5(

بحــر اجلاحــظ )ت 255هـــ(، حتقيــق ورشح عبــد 

الســام حممــد هــارون، دار الفكــر للطباعــة والنــرش 

ت(. )د.  والتوزيــع، 

بــن  مســلم  احلســن  أبــو  مســلم،  صحيــح   )6(

احلجــاج القشــري النيســابوري )ت 261هـــ(، حقق 
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ــة ف اللغــة العربيَّــة أال وهــي  يســعى هــذا العمــل إىل عــرٍض موجــٍز إلحــدى القرائــن النحويَّ
قرينــة التَّضــام، وتوظيفهــا ف كتــاب هنــج الباغة. 

ولعــلَّ مصطلــح التضــام بــات واضًحــا عنــد علــاء اللغــة القدمــاء ف ســياق تعبرهــم فلــم 
يشــروا إليــه مصطلًحــا، بــل عرفــوه مفهوًمــا. ومــن مصاديــق التضــام عندهــم: املســند واملســند 
إليــه عنــد ســيبويه، واســتدعاء عنــٍر لعنــر آخــر عنــد ابــن جنــي ف الرتكيــب. وغــر ذلــك 
ــًة شــاملًة لكثــٍر مــن الرتاكيــب النحويــة،  الكثــر، ولذلــك نســتطيع أن نعــدَّ التضــاَم قرينــًة نحويَّ
تســاعد بتضافرهــا مــع القرائــن األخــرى عــى توضيــح داللــة املــراد ف ضــوء الســياق النحوي. 
فقرينــة التضــام من شــأهِنا جعــل املفرداِت داخــل اجلملــِة مرتابطة أقى درجــات االرتباط؛ 
هبــدف التأثــر ف املتلقــي عــن طريــق متانــة األســلوب، وقــوة احلجــة. ولذلــك شــمرنا الســاعد 
ــى  ــا - نحســبه - حســنًا؛ للوصــول إىل املعن ــا تطبيقيًّ ــة التضــام توظيًف بالســاعد لتوظيــف قرين
ــن  ــق تلــك القرائ ــه الســام( إىل املخاطــب عــن طري ــام عــي )علي ــه اإلم ــذي أراد أن يوصل ال
ــن  ــق ب ــة التعلي ــة مــن الســجال، وكيفي ــي توضــح مواطــن اجلــال، وســحر الباغــة اخلالي الت
لفــظ وآخــر ف كامــه الرشيــف. وقــد انتظــم العمــل عــى مقدمــة ومتهيــد ومبحثــن، تناولــت 
ــدِف  ــِر اهل ــِه، وذك ــان أمهيت ــاره، وبي ــبِب اختي ــوع، وس ــوان املوض ــى عن ــوف ع ــة الوق ف املقدم
منــه، وتناولــت ف التمهيــد قرينــة التضــام لغــة واصطاًحــا، وبيــان بعــض املصطلحــات التــي 
تســتدعي شــيًئا مــن اإليضــاح، كتعريــف القرينــة، والقرائــن اللفظّيــة، واملبنَــى أو البنيــة. فهــذه 
ــة  ــح البحــث. وضــم املبحــث األول: دراســًة تطبيقيَّ يها مفاتي املصطلحــات نســتطيع أن نســمِّ
مادهتــا التــازم النحــوّي ف كام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( ف ضــوء قرينــة التَّضــام، أمــا 
ــوّي( ف  ــاف النح ــة )التن ــاع املعاقب ــا امتن ــة مادهت ــًة تطبيقيَّ ــه دراس ــت في ــاين فتناول ــث الث املبح
ــق التبويــب  ــة التَّضــام باالعتــاد عــى طرائ ــه الســام( ف ضــوء قرين كام أمــر املؤمنــن )علي
ــم، ويبعــدين  ــه لوجهــه الكري ــم، وجيعل ــأن ينظــَر إيلَّ ربٌّ رحي املنهجــي احلديــث. وكيِّ أمــل ب

ــه ســميع جميــب. مــن الشــيطان الرجيــم، وَيمــّدين بتوفيــٍق وقــوٍل ســليم. إنَّ

ملخص البحث
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Abstract
this work tries to provide on overview of one of the grammatical evidences in 

Arabic language which it's tying evidence and employed it in Nahj Al- Balaghah. 

Perhaps the term of tying becomes clear by the ancient language scientists in the 

context of their expression, they didn't refer to it as a term but they recognized it as 

a concept and one of the touchstone of the tying they had (mandated and mandated 

to) at sybwyh and (calling one element to anther) in the structure at Abn Jiniy 

and much else so we can consider tying as a global grammatical evince for lot of 

grammatical structures which helping by it's collaboration with other evidences to 

explain the point indication in the grammatical context so this tying evidence have 

the potential to make vocabulary within the sentence strongly associated with each 

others to aim effect the recipient by the way strength of the argumentation and for 

that we have done our best to employ tying evidence in a practical employment- we 

think it's good- to reach to the meaning that Imam Ali (peace be upon him) wants 

to reach it to the addressee through the way of these evidences which explain the 

beauty and the eloquence catchy which it free from sparring and how to connect on 

term with another in his speech and this work consists of introduction, preparing 

and tow sections. In the preparing Ideals with the title of the subject and why I 

chose it and declaration it's importance and the goal of it and I also deals with tying 

evidence in language and terminig and declaration some of terms that we need to 

explain us the definition of evidence and tying evidences and the structure. These 

terms we can name it Seareh keys and  the first section includes practical study 

which it's grammatical tying in Imam Ali's speech (peace be upon him) I the light 

of tying evidence while the second section I deals with a practical study which is 

omission succession (grammatical incompatibility) in Imam Ali's speech (peace be 

upon him)with depending upon the modern systematic compilation methods and 

I'm hopeful to make a merciful god looking at me and make it for god sake and 

make me far from the devil, and provides me with success, he is all- seeing, he is 

all- hearing.
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املقدمة
ــه  ــاِل وجِه ــي جل ــا ينبغ ــُد ك اهللَ َأمح
وأســّلم  وأصــّي  ســلطانه،  وعظيــِم 
حممــد  قلوبِنــا  وحبيــِب  ســيِّدنا  عــى 
ــه  ــه وأصحاب ــى آل ــوله، وع ــده ورس عب

لقائــه. يــوم  إىل  بإحســان  املنتجبــن 
التكــرار  مــن  فلعــلَّ  بعــد:  أمــا 
اململــوِل أن أعتمــَد عــى فكــرٍة متداولــٍة، 
عــى  الوقــوف  ف  واحــدٍة  طريقــٍة  أو 
ــه ال ينضــُب أبــدا، وإن كان  كتــاٍب َمِعينُ
هــذا ال ينتقــض مــن كــون الــكام عــن 
أمــر املؤمنــن عــيٍّ )( مــن أمجــل 
الــكام، وكــون ســرته العطــرة مــن 
ــَر. فلــَم الــرتدُد مــن تقديــم  أعــذب السِّ
مســامهة أحســبها تقــدم خدمــًة جليلــًة، 
البحــث  أبــواب  مــن  باًبــا  وتفتــح 
ذلــك،  ف  اهلل  وفقنــي  إن  العلمــي؟! 
بالبحــث ف  الســعي  جمــرد  أّن  ويقينًــا 
وتســديد.  توفيــق  هــو  الكتــاب  هــذا 
بحــِر  ف  وُغصــُت  اهللِ  عــى  فتوكلــت 
ــة  ــر قرين ــه عب ــَل من ــة؛ ألهن ــِج الباغ هن

التَّضــام التــي تســلِّط الضــوَء عــى قــدرة 
اإلمــام )( اللغوّيــة، وأســلوبه املتمّيــز 
ــر ف  ــوب، والتأث ــول إىل املطل ف الوص
الباحــث  اهتــام  الســامع؛ وهلــذا كان 
عــّدة ف  غايــات  اســتكناه  إىل  متَّجًهــا 
بعــن  متأمــًا  الباغــة  هنــج  ســاحة 
اللغــوي مــا اشــتملت عليــه اخلطــب 
واألدعيــة مــن املبــاين اللغويــة، ومغــاين 
األدب، فاقتحمــت امليــدان وكيِّ أمــل 
بــأن حيالفنــي التوفيــق ف إنجــاز فقــرات 
هــذا البحــث. وعــى هــدي هــذا النهــج 
اهلل  ومــن  الصفحــات  هــذه  حــررت 

التوفيــق.
وهتــدف هــذه الدراســة إىل كشــف 
مرتابطــة  اجلملــة  داخــل  املفــردات 
هبــدف  االرتبــاط؛  درجــات  أقــى 
التأثــر عــى املتلقــي، أو الســامع عــن 
طريــق متانــة األســلوب، وقــوة احلجــة. 
ــام  ــع التض ــتنباط مواض ــن اس ــًا ع فض
ــذي أراد  ــى ال ــول اىل املعن ــا؛ للوص فيه
طريــق  عــن  املخاطــب  إىل  إيصالــه 
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ــة توضــح مواطــن اجلــال،  ــن لغوّي قرائ
ــق بــن  ــة التعلي وســحر الباغــة، وكيفي
لفــظ ولفــظ آخــر ف خطبــه وأدعيتــه 
أمــا ســبب اختيــاري هنــج  الرشيفــة. 
مــا  فِلــا  ســواه؛  دون  مــن  الباغــة 
فــوق  هــو  الباغــة  هنــج  ف  موجــود 
اخلالــق،  كام  ودون  املخلــوق،  كام 
وممــا يؤكــد ذلــك قــول ابــن أيب احلديــد 
)ت655هـــ( ف مقدمتــه ف حــقِّ كام 
ــه »دون كام  بأنَّ  )( أمــر املؤمنــن
اخلالــق وفــوق كام املخلــوق، ومنــه 
والكتابــة..  اخلطابــة  النــاس  تعّلــم 
مــن  ألحــد  يــدّون  مل  أنــه  وحســبك 
ــف  ــرش وال نص ــة الع ــاء الصحاب فصح
العــرش ممّــا دون لــه، وكفــاك ف هــذا 
ــظ  ــان اجلاح ــو عث ــه أب ــا يقول ــاب م الب
)البيــان  كتــاب  ف  )ت255هـــ( 
ــه«)1(. وهلل  والتبيــن( وف غــره مــن كتب
ــال »كان  ــا ق ــف الــريض عندم در الرشي
ــة  َع الفصاح ــرْشَ ــن )( َم ــر املؤمن أم
وموردهــا ومنشــأ الباغــة ومولدهــا، 

ومنــه ظهــر مكنوهنــا، وعنــه أخــذت 
ــل  ــذا كل قائ ــه ح ــى أمثلت ــا، وع قوانينه
خطيــب، وبكامــه اســتعان كل واعــظ 
بليــغ، ومــع ذلــك فقــد ســبق وقــروا 
 )( وقــد تقــدم وتأخــروا، ألن كامــه
ــه مســحة مــن العلــم اإلهلــي  الــذي علي
وفيــه عبقــة مــن الــكام النبــوي«)2(. 
ولذلــك نجــد هنــج الباغــة مصــدًرا 
ــن  ــة املعصوم ــادر األئم ــن مص ــًا م مه
)(، ومــن مصــادر علــاء اللغــة، 
ــاء  ومــن مصــادر إهلــام الشــعراء واألدب
مجيــل،  »أدب  ففيــه  واملفكريــن، 
وحديــث مبــارك، ولغــة غنّيــة وديــن 
إهليــة  املجــاز،  قيــم، وباغــة عبقريــة 
املســحة، نبويــة العبقــة، تفــرت عــن إيــان 
ــر املحاســن،  ــل، وزهــد دث جــّم الفضائ
ــة، وعمــل أغــر  وتواضــع أبيــض املحجَّ
القــدر«)3(.  عظيمــة  وتقــاة  الطريقــة، 
واجلديــر بالذكــر أن كثــًرا مــن علــاء 
اللغــة أجــاز االحتجــاج بنهــج الباغــة، 
البيــت  أهــل  عــن  الــوارد  والدعــاء 
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)(، فعــرب هبــذا الــرأي البغــدادي 
»الصــواب  بقولــه:  )ت1683هـــ( 
النبــوي  باحلديــث  االحتجــاج  جــواز 
ف ضبــط ألفاظــه، ويلحــق بــه مــا روي 
 ،)( ــت ــل البي ــة وأه ــن الصحاب ع
كــا صنــع الشــارح املحقــق الــريض«)4(. 
ومســك اخلتــام أدعــو ريب عــز وجــل أن 
جيعــل جهــدي ف هــذا البحــث خالصــًا 
بعــن اهلل، وأن جيعــل هــذا اجلهــد ف 
ميــزان حســنايت يــوم ال ينفــع مــال، وال 
بنــون إال مــن أتــى اهلل بقلــب ســليم.

التمهيد
َقِرينُة التَّضاِم لغة واصطاًحا

إىل  الــيِء  ضــّم  لغــة:  التضــام 
انضــمَّ  إذا  القــوُم  وَتضــامَّ  الــيِء، 
بعُضهــم إىل بعــٍض)5(. أمــا اصطاحــًا: 
فهــي »واحــدة مــن القرائــن اللفظيــة 
أو  النحــوي«)6(،  املعنــى  عــى  الدالــة 
هــي إحــدى القرائــن الشــكلية الكــربى 
ــض  ــع بع ــد مواق ــى حتدي ــن ع ــي تع الت
الكلــات وتصــور تآلــف الكلــات ف 

اللغــة)7(. فـ»يتجاذهبــا اللفــظ واملعنــى 
وتســتدعي ضميمــة هلــا«)8(. والضميمــة 
كلمــًة  الكلمــة  تســتدعي  »أْن  هــي 
االســتعال،  أو  الســياق،  ف  أخــرى 
أو هــو إيــراد كلمتــن أو أكثــر خللــق 
ــو  ــا«)9(، فه ــى أهي ــن معن ــم م ــى أع معن
انضــام الــيء وعظــم كــربه)10(، وهلــذا 
ى بعضهــم هــذه القرينــة )قرينــة  ســمَّ
املصاحبــة  أو  الوظيفــي(،  االســتدعاء 
يشــمل  والتضــام  الكامّيــة)11(. 
ــه  ف ــذا عرَّ ــه؛ ل ــو عكس ــا ه ــازم، وم الت
ــه: أْن يســتلزم  الدكتــور متــام حســان بأنَّ
ــِن النحويــن  ــِن التحليلي أحــد العنري
عنــرًا آخــرًا، أو يتنــاىف معــه فــا يلتقي 
بالتــازم  التضــام األول  ى  بــه، وســمَّ

بالتنــاف)12(. والثــاين 
واجلديــر بالذكــر أنَّ مفهــوم التضــام 
كان واضحــًا عنــد علــاء اللغــة القدمــاء 
فقــد جتســدت ف  ف ســياق تعبرهــم 
ســيبويه  عنــد  إليــه  واملســند  املســند 
)ت180هـــ(، فوصفهــا بأهنــا »مــا ال 
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َيغنــى واحــد منهــا عــن اآلخــر، وال 
ــد أورد  ا«)13(، وق ــدًّ ــه ُب ــم من ــد املتكل جي
خصائصــه  ف  جني)392هـــ(  ابــن 
ــر ف  ــرًا آخ ــر عن ــتدعاء عن ــى اس ع
الرتكيــب، فقــال: »إن بعــض اجلَُمــل 
قــد حتتــاج إىل مجلــة ثانيــة احتيــاج املفــرد 
ــه  ــرشط وجزائ ــك ف ال ــرد، وذل إىل املف
والقســم وجوابــه… فحاجــة اجلملــة 
األوىل إىل اجلملــة الثانيــة كحاجــة اجلــزء 
الّثــاين  اجلــزء  إىل  اجلملــة  مــن  األّول 
نحــو: زيــد أخــوك وقــام أبــوك«)14(. 
فاجلمــل املتضامــة رصفــت وســبكت 
مــع بعضهــا؛ ليــؤدي الرتكيــب هبــا دوره 
فيــا يــراد مــن اللغــة، وبــات معروفــًا أن 
هــذا الســبك، وذاك الرصــف ال يكــون 
عشــوائًيا، وال هــو مــن قبيــل الصدفــة، 
ــادئ وقواعــد ينحوهــا  ــا حتكمــه مب وإنَّ
الــكام.  إفــادة  لتتحقــق  املتكلــم؛ 
وتعــد اجلمــل املتضامــة مــن بــن مــا 
ــه  ــون ب ــب ويك ــردات الرتكي ــم مف حيك
فيجعــل  غايــة،  ذا  ورصفهــا  ســبكها 

يكــون  بعــض،  مــن  بســبب  بعضهــا 
بينهــا مــن عاقــات ســياقية، ويكــون 
بينهــا مــن تضــاّم)15(. وكذلــك فطــن 
ــض  ــن بع ــر ب ــاء إىل التناف ــاة القدم النح
ــم ال  ــر، كقوهل ــا اآلخ ــواب وبعضه األب
ــف  ــة، وال يوص ــن اجلث ــان ع ــرب الزم خي
يدخــل  وال  يضــاف،  وال  الضمــر 
ــل  ــل، وال تدخ ــى الفع ــر ع ــرف اجل ح
ــال،  ــع األفع ــى مجي ــس ع ــرف التنفي ح

ــرا. ــم ج وهل
أن  بحثــي  ف  حاولــت  هنــا  ومــن 
الظاهــرة،  هــذه  قيمــة  عــن  أكشــف 
ف  نحوًيــا  توظيًفــا  توظيفهــا  وكيفيــة 
ــا  ضــوء هنــج الباغــة، فاتضــح يل أهنَّ
الــة  واحــدة مــن القرائــن اللفظيــة الدَّ
عــى املعنــى النحــوي شــأهنا ف ذلــك 
والربــط،  اإلعرابيــة،  العامــة  شــأن 
القرائــن  مــن  ذلــك  وغــر  والرتبــة، 
عليًّــا  اإلمــام  نجــد  وهلــذا  اللفظيــة. 
إىل  يركــن  وأدعيتــه  خطبــه  ف   )(
املتضامــة  فاجلمــل  القرينــة.  هــذه 
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رصفــت وســبكت مــع بعضهــا؛ ليــؤدي 
الرتكيــب هبــا دوره فيــا يــراد مــن اللغــة.
وممــا هــو حــريٌّ اإلشــارة إليــه أن 
نحويــة  »قرينــة  هــي  التضــام  قرينــة 
شــاملة لكثــر مــن األســاليب النحويــة، 
تســاعد بتضافرهــا مــع القرائــن األُخــر 
ــراد مــن خــال  ــة امل ــح دالل عــى توضي
الســياق النحــوي«)16(؛ ولذلــك نجــد 
هــذه  إىل  يركــن   )( املؤمنــن  أمــر 
قرينــة  تنــاول  مــن  وخــر  القرينــة. 
حســان  متــام  الدكتــور  هــو  التضــام 
وأجــاد،  أحســن  فقــد  اهلل(،  )رمحــه 
َز ألنفســنا  نجــوِّ أن  نســتطيع  ولذلــك 
اعتــاد تقســيم الدكتــور متــام حســان 
لقرينــة التضــام وتوظيفهــا ف كام أمــر 
ــى  ــده ع ــيم عن ــن )(، والتقس املؤمن

قســمن:
املبحث األول:

التالزم
وهــو وجــوب اتصــال عنــر بعنر 
آخــر وتازمــه معــه، نحــو ذلــك حينــا 

ــروره  ــر، وجم ــرف اجل ــاة ح ــل النح جع
مرتابطــن ومتازمــن، وكذلــك تــازم 
حــرف العطــف مــع االســم املعطــوف، 
وكذلــك جعــل النحــاة مجلــة االســتثناء 
لــكل  الثاثــة،  عنارصهــا  تــازم  ف 
فعــل فاعــل، فــإن مل يظهــر هــذا الفاعــل 
قــدروه مســترًتا، وجعلــوا للموصــول 
ــر  ــى ضم ــتملة ع ــة مش ــي مجل ــة ه صل
بــن  وربطــوا  املوصــول،  عــى  يعــود 
املضــاف واملضــاف إليــه حتــى جعلومها 
أطلــق  التــازم  وهــذا  متازمــن. 
ــود  ــك لوج ــة()17(، وذل ــه )الضميم علي
املوجــودة  الوثيقــة  الرتكيبيــة  العاقــة 
بــن الطرفــن. وللتــازم أنــواع، وهــي:
أوالً: تــازم اجلار واملجــرور: رفض 
النحــاة أن يدخــَل بــن اجلــار واملجــرور 
شء،  بينهــا  يتوســط  ال  إذ  شٌء، 
ــن  ــازم طرف ــل ف ت ــال تتمث ــذه احل وه
أطلــق النحــاة عليهــا املتازمــن)18(، 
فهــي جتــر معــاين األفعــال إىل األســاء؛ 
أن  بــدَّ  وال  إليهــا)19(.  توصلهــا  أي 
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املجــرور؛  اجلــر  حــروف  تســتدعي 
ــبّية ف  ــناد نس ــة اإلس ــل عاق ــا جتع ألهن
تعّلــق بعضهــا مــن بعــض ســواء أكانــت 
بــن مبتــدأ وخــربه، أو فعــل وفاعلــه، 
أو غــر ذلــك، وهلــذا قيــل: »التعليــق 
ــبة  ــن نس ــرف م ــم باحل ــا يفه ــطة م بواس
نســبية  عاقــة  إجيــاد  حقيقتــه  ف  هــو 
احلــدث  معنــى  وبــن  املجــرور،  بــن 
الــذي ف عاقــة اإلســناد«)20(. واالســم 
املعنــى  عــى  قرينــة  يكــون  املجــرور 
الفهــم  هلــذا  فيكــون  بينهــا،  الرابــط 
أّن  لــذا نجــد  املعنــى،  أثــر ف توجيــه 
حــرف اجلــر، واالســم املجــرور كليهــا 
معنــاه، ومــن  ــَم  لُيتمِّ اآلخــر  ــُب  يتطلَّ
هنــج  ف  وردت  التــي  اجلــر  حــروف 
ــد وردت ف  ــاء: فق ــرف الب ــة، ح الباغ
ــه:  ــك قول ــة ذل ــن مجل ــه )(، وم خطب
»ثكلتــك أمــك! أتــدري ما االســتغفار؟ 
إنَّ االســتغفار درجــة العليــن وهو اســم 
واقــع عــى ســتة معــان: أولــا النــدم عــى 
تــرك  عــى  العــزم  والثــان  مــى،  مــا 

العــود إليــه أبــًدا، والثالــث أن تــؤدي 
إىل املخلوقــن حقوقهــم حتــى تلقــى اهلل 
ــة،  ــك تبع ــس علي ــس لي ــل أمل ــز وج ع
والرابــع أن تعمــد إىل كل فريضــة عليك 
واخلامــس  حقهــا،  فتــؤدي  ضيعتهــا 
أن تعمــد إىل اللحــم الــذي نبــت عــى 
حتــى  باألحــزان  فتذيبــه  الســحت 
تلصــق اللــد بالعظــم، وينشــأ بينهــم 
حلــم جديــد...«)21(، ففــي هــذه الفقــرة 
نلحــظ أّن حــرف البــاء جــاء لإللصــاق 
وهــذه  معانيهــا)22(.  أصــل  وهــو 
الصــورة هــي إشــارة وبيــان وتفســر 
ــْم  َبُ لقولــه تعــاىل ﴿َوَمــا َكاَن اهللُّ لُِيَعذِّ
ــْم َوُهــْم  َبُ َوَأنــَت فِيِهــْم َوَمــا َكاَن اهللُّ ُمَعذِّ
قولــه  تأملنــا  فلــو  َيْســَتْغِفُروَن﴾)23(. 
ــق  ــى تلص ــزان حت ــه باألح )(: فتذيب
اجللــد بالعظــم، فـــإذابة اللحــم ال تكون 
ــر  ــك ذك ــزان، وكذل ــة باألح إال ملتصق
لفــظ تلصــق وقــرن معهــا حــرف البــاء، 
حاجــب  يوجــد  ال  بأنــه   )( قصــد 
بــن اجللــد والعظــم لذلك. وهــذا درٌس 
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بليــغ لنتعلــَم كيــف ندعــو اهلل تعــاىل؛ 
النظــر  أنعمنــا  وإذا  رضــاه.  لنكســَب 
لوجدنــا اإلمــام )( ال يكتفــي بالقول 
ــا  ــب، وإّن ــاء فحس ــرف الب ــر ح ــن ذك م
قرهنــا عندمــا اســتعمل لفظــة )تلصــق( 
اجللــد بالعظــم. فكأنــه أرســل لنــا إحيــاًء 
بأّنــَه ينبغــي عــى اإلنســان إذا أراد أن 
جيلــو ذنوبــه امللتصقــة بــه فعليــه أن يكثــر 
مــن النــدم واحلــزن حتــى يلصــق جلــده 
بعظمــه. وهــذه الصــورة التــي وصفهــا 
)( هــي اســتدعاٌء وظيفــيٌّ  اإلمــام 
بــن بــاء اإللصــاق، وبــن لصــق اجللــد 
ــل  ــذا التقاب ــر، وه ــا نظ ــّل هل ــم ق بالعظ
ــق  ــؤدي إىل تناس ــى ي ــظ واملعن ــن اللف ب
باغــي حمكــم. فاإلمــام )( يســعى 
إىل  والوصــول  املعنــى،  متاســك  إىل 
املــراد بصــورة باغيــة مؤثــرة، قــوالً 
ــًا  ــاق، وفع ــرف اإللص ــق ح ــن طري ع
عــن طريــق إلصــاق اجللــد بالعظــم. 
ــذه  ــة ه ــف ف صناع ــا ال يتكل ــو يقين فه
الصــورة املتواشــجة بــن قولــه وعملــه، 

جــاءت  وإنــا  ذلــك،  يقصــد  وال 
ــه ذاب ف  ــة؛ وذلــك ألن ــة عفويَّ اعتباطيَّ
ــبِّ  ــذب ف ح ــن ي ــاىل، وم ــبِّ اهلل تع ح
ويبــارك  وفعلــه  قولــه  اهلل  يســدد  اهلل 
ف عملــه، وهــذا مــا كان لإلمــام عــي 

.) (
ــرف  ــا احل ــرِّ أيًض ــروف اجل ــن ح وم
ــى الزمــن واحلــن)24(.  )ف( وهــي بمعن
نحــو  والوعــاء  الظرفيــة  و»معناهــا 
ف  وفــان  الــكأس،  ف  املــاء  قولــك: 
ــواه  ــد ح ــت ق ــراد أن البي ــا امل ــت إن البي
ف  زيــد  وكذلــك  الــكأس.  وكذلــك 
أرضــه والركــض ف امليــدان هــذا هــو 
األصــل فيهــا«)25(. وأمــا قولــه تعــاىل 
النَّْخــِل  ُجــُذوِع  ِف  َبنَُّكــْم  ﴿َوأَلَُصلِّ
نَــا َأَشــدُّ َعَذابــًا َوَأْبَقى﴾)26(.  َوَلَتْعَلُمــنَّ َأيُّ
يقــول فيهــا ابــن يعيــش »فليســت ف 
معنــى )عــى( عــى مــا يظنــه مــن ال 
حتقيــق عنــده، وملــا كان الصلــب بمعنــى 
ي بفــي«)27(.  ــدِّ االســتقرار والتمكــن ُع
وخالــف هــذا القــول كثر مــن املفرسين 
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ــة  ــرون أن )ف( ف اآلي ــن، إذ ي والنحوي
املباركــة وردت بمعنــى )عــى(؛ أي عــى 
جــذوع النخــل)28(. ومــن اســتدالالت 
اإلمــام عــي )( ف هــذا املعنــى قولــه: 
»وِحرًصــا ف علــٍم«)29(. قــال ابــن أيب 
احلديــد ف رشحــه للنهــج: حــرف اجلــر 
هاهنــا متعلــق بالظاهــر و)ف( بمعنــى 
َبنَُّكــْم ِف  )عــى( كقولــه تعــاىل: ﴿َوألَُصلِّ
ُجــُذوِع النَّْخــِل﴾)30(. وقيــل )ف( تــدل 
عــى بقائهــم عليهــا مــدة طويلــة تشــبيها 
الســتمرارهم عليهــا باســتقرار الظــرف 
وقيــل:  عليــه،  املشــتمل  املظــروف  ف 
النخيــل  جــذوع  نقــر  فرعــون  ألن 
وصلبهــم ف داخلهــا ليموتــوا جوعــا 
وعطشــا)31(. وإذا تأملنــا قليــًا ف ســبب 
اســتعال حــرف اجلــر )ف( دون ســواها 
مــن حيــث االنســجام الــداليل نجــد أن 
)ف( تــدل عــى الوعــاء الظرفيــة وأن 
العلــم حيتــاج إىل وعــاء ليخــزن وحيافــظ 
الداللــة  تطابقــت  قــد  وهنــا  عليــه، 
النحويــة مــع الداللــة املعنويــة إن صــح 

النــص  ف  التاســك  وهــذا  تعبرنــا. 
ــع مســتويات اللغــة، واالنســجام  بجمي
ــى  ــر ع ة التأث ــوَّ ــؤدي إىل ق ــي، ي الباغ
املتلقــي، وإقناعــه عــى اإلذعــان مــن 
دون أن يشــعر. وهــذا هــو فــن اإلقنــاع.
احلــرف  اللغــة  علــاء  أورد  وقــد 
الظرفيــة،  معــاٍن:  مخســة  عــى  )ف( 
واملصاحبــة، والتعليــل، وبمعنــى عــى، 
ال  املعــاين  وهــذه  البــاء)32(.  وبمعنــى 
نفرتضهــا اعتباًطــا، وإنــا الســياق العــام 
ــة دالالت هــذه  ــا ف معرف ــذي حيكمن ال
األحــرف. وهــذا املعنــى بــات واضحــًا 
ف القــرآن الكريــم، ومــن ذلــك قولــه 
تعــاىل ﴿َقاَلــْت َفَذلُِكــنَّ الَّــِذي مُلُْتنَّنـِـي فِيــِه 
ْفِســِه﴾)33(. فهنــا  ــُه َعــن نَّ َوَلَقــْد َراَودتُّ
جــاءت )ف( بمعنــى الــام. فهــي قريبــة 
املعنــى منهــا)34(. وقــد ورد هــذا املعنــى 
ف هنــج الباغــة ف قــول أمــر املؤمنــن 
قــال  احلــالل«)35(.  ف  »وطلًبــا   )(
يتعلــق  هاهنــا  جــر  حــرف  الشــارح: 
بالظاهــر، وف بمعنــى الــام)36(. ودقيــق 
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اللحــظ يــرى أن الفعــل )طلــب( يتعدى 
ــدى بـــ)ف(؛  ــن وال يتع ــام وإىل وم بال
ًقــا  موفَّ احلديــد  أيب  ابــن  كان  ولذلــك 
ف جعــل )ف( بمعنــى الــام)37(. فجــاء 
ــل،  ــن العام ــًا ب ــر )ف( رابط ــرف اجل ح
ــى  واالســم املجــرور بــا جيلبــه مــن معنً
متــام  مــن  ل  األوَّ فيجعــل  للجملــة، 
ــأيت هلــا  ــاين عــى أحــد املعــاين التــي ي الث
ــة  ــح دق م يتض ــدَّ ــا تق ــر. ومم ــرف اجل ح
توظيــف حــروف اجلــر ف كام اإلمــام 
عــي )( مــن جهــة، والقــدرة املبهــرة 

ف االتســاع الــداليل ف الــكام.
إنَّ  القــول:  فضــول  مــن  وليــس 
مــن  هــو  الــكام  ف  االتســاع  هــذا 
ــا،  ــا عنه ــس خروًج ــة، ولي ــن اللغ ضم
لســياق  تبعــًا  يــأيت  احلــرف  فمعنــى 
تعــن  التــي  للقرائــن  وتبعــًا  احلــال، 
ق  ــرَّ ــى تط ــذا املعن ــراد، وه ــم امل ــى فه ع
إليــه ســيبويه ف كتابــه)38(. فاإلمــام عــي 
الفصيــح  القــرش  العــريب  هــو   )(
ــاردة، أو واردة  ــن ش ــل ع ــذي ال يغف ال

فهــو وآبــاؤه منبــع مــن منابــع اللغــة، 
وهلــذا نــراه قــد وّظــف هــذا اخلــروج 
خــر  وأدعيتــه  خطبــه  ف  املجــازي 
توظيــف بــا يتناســب واملعنــى الــذي 
يتطلبــه الســياق، فقــرن داللــة حــرف 
اجلــر بداللــة االســم املجــرورة بصــورة 
ســحرية مبهــرة كأنَّ اجلــاَر واملجــرور 
كلمــٌة واحــدٌة؛ ومــن هنــا جــاءت فكــرة 
الضميمــة بــن اجلــار واملجــرور. وهــي 
ــه ملــا ضعــف العامل  فكــرٌة قائمــٌة عــى أنَّ
ف االســتعال عــن الوصــول إىل االســم 
بمعانيــه،  إليــه  واإلفضــاء  املجــرور 
دعــت احلاجــُة إىل حــرف اجلــر إليصــال 
هــذه املعــاين إىل االســم املجــرور)39(.
ــاين  ــه أن املع ــارة إلي ــدر اإلش ــا جت ومم
املختلفــة التــي تؤدهيــا األداة الواحــدة 
هــي مــن بــاب التوســع ف املعنــى ف 
الســياق، فتتعــارض احلــروف مواقــع 
بعضهــا بعًضــا، وهــذا رس مــن أرسار 
ــا  ــا، وباغته ــة، وديموميته ــة اللغ حيوي
ف التعبــر. ولذلــك ورد ف أصــول ابــن 



269

كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

................................................................................. م. د. ق�سي �سمري عبي�س

الرساج )ت 316هـ(: أن العرب تتســع 
فيهــا فتقيــم بعضهــا مقــام بعــض إذا 
تقاربــت املعــاين، فــإذا تقــارب احلرفــان 
صُلحــا للمعاقبــة، وإذا تبايــن معناهــا مل 
جيــز)40(. ونســتنتج ممــا تقــدم أنَّ كام 
ــا  اإلمــام عــي )( حيمــل أســلوًبا لغويًّ
حمكــًا، فنجــده خيتــار حرفــًا عــى حرف، 
أو لفظــًا عــى لفــظ؛ ألداء معنًــى معــٍن، 
أو داللــة خمصوصــة، وربــا مل يســتعمل 
احلرفــن ف معنـًـى واحــٍد، كــا يســتعمله 
ــة التــي يســتعملها  ــًا الظرفي غــره، فمث
بالبــاء ختتلــف عــن ظرفيــة )ف(. ولعــّل 
ــن  ــض م ــي غي ــة ه ــن أمثل ــا م ــا ذكرن م
الباغــة،  مــا مذكــور ف هنــج  فيــض 
لكــن لعــدم ســعة املقــام اكتفينــا باألمثلة 
الســابقة ف بــاب اســتدعاء حــرف اجلــر 

ــرور. إىل املج
ثانًيــا: تــازم حــرف العطــف مــع 
حــروف  تكــون  املعطــوف:  االســم 
ــة  العطــف مــع االســم املعطــوف بمنزل
كلمــة واحــدة »فهــذه األحــرف، جتتمــع 

إعــراب  ف  الثــاين  إدخــال  ف  كلهــا 
ــن  ــا يكم ــرض منه األول«)41(. وإن الغ
ــار  ــب األول: »اختص ــن: اجلان ف جانب
تأثــر  ف  الثــاين  واشــرتاك  العامــل 
العامــل األول، فــإذا قلــت: قــام زيــد 
وعمــرو فأصلــه قــام زيــد قــام عمــر، 
األوىل  لداللــة  الثانيــة  قــام  وحذفــت 
عليهــا، وصــار الفعــل األول عامــًا ف 
املعطــوف عليــه واملعطــوف«)42(. وإذا 
ل  أوَّ نجــده  ســيبويه  كتــاب  ف  فتشــنا 
ـى هــذا اجلانــب، وتبعــه بعــد  مــن تبنَـّ
املفصــل)43(.  رشاح  مــن  كثــٌر  ذلــك 
ــا  ــط بعضه ــو: »رب ــاين وه ــب الث واجلان
بــأن  واإليــذان  واتصاهلــا  ببعــض، 
املتكلــم مل يــرد قطــع اجلملــة الثانيــة مــن 
األوىل، واألخــذ ف مجلــة أخــرى ليســت 
مــن األوىل ف شء، وذلــك إذا كانــت 
ــر  ــن األوىل غ ــة م ــة أجنبي ــة الثاني اجلمل
ــم  ــا فل ــا هب ــد اتصاهل ــا، وأري ــة هب ملتبس
ــا«)44(.  ــا هب ــواو لربطه ــن ال ــد م ــن ب يك
وجيــوز عطــف الضمــر املتصــل عــى 
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االســم الظاهــر؛ لشــدة اعتناقــه بالفعــل 
بــرشط أن يؤكــد باملنفصل. وقــال صدر 
)ت617هـــ(  اخلوارزمــي  األفاضــل 
»تقــول: ذهبــت أنــت وزيــد، فزيــد إنــا 
ــت؛  ــر ف ذهب ــى الضم ــه ع ــاز عطف ج
ألنــه تأكــد ذلــك بالضمــر املنفصــل 
وهــو أنــت، هــذا وال ســيا املضمــر منــه؛ 
لشــدة اعتنــاق الفعــل إيــاه صــار بمنزلــة 

اجلــزء منــه«)45(. قــال الشــاعر)46(:
ضممتها ضمة عدنا هبا جسدًا

فلو رأتنا عيون ما خشيناها
والشــاهد فيــه شــدة االلتصــاق، مــن 
غــر تعريــج عــى هيئــة االعتنــاق. وهــذا 
يصــدق عــى التصــاق الفعــل بالضمــر 
ــا  فأصبــح متضامــًا بــه، ومفتقــرًا إليــه. أمَّ
املعنــى الــذي يــُدلُّ عليــه العطــف بــرأي 
ــك)47(.  ــو اإلرشاك والترشي ــيبويه فه س
)الــواو(  العطــف  حــرف  ورد  وقــد 
خيالــف  مل  الباغــة،  هنــج  ف  كثــرًا 
العطــف  ألن  العربيــة؛  اللغــة  نظــام 
أصــل  اللغــة  أصحــاب  عنــد  بالــواو 

أقســامها وأكثرهــا)48(، وهــي أم البــاب؛ 
ــه، وهــي مرشكــة ف  ــرة ورودهــا في لكث
ــق  ــد مطل ــم)49(. وتفي ــراب واحلك اإلع
ــة إال  ــا وال معي ــد ترتيب ــا تفي ــع، ف اجلم
ــل  ــه حيتم ــى أن ــا)50(، بمعن ــة غره بقرين
ــان  أن يكــون حصــل مــن كليهــا ف زم
يكــون حصــل  أن  أو حيتمــل  واحــد، 
ــاالت  ــذه احت ــر فه ــل اآلخ ــا قب أحدمه
الــواو عــى شء  دليــل ف  عقليــة، ال 
منهــا، هــذا مذهــب مجيــع البريــن 
ســبب  أّن  وأظــنُّ  والكوفيــن)51(. 
هــذا االمجــاع هــو أن كل مــا ذكــر ف 
القــرآن الكريــم هــو ال يفيــد ترتيًبــا، وال 
ــاىل ﴿ ــه تع ــك قول ــن ذل ــة وم ــد معي يفي
ــٌة  ــوْا ِحطَّ دًا َوُقوُل ــجَّ ــاَب ُس ــوْا اْلَب َواْدُخُل
وقولــه  َخَطاَياُكــْم﴾)52(.  َلُكــْم  ْغِفــْر  نَّ
ــاَب  ــٌة َواْدُخُلــوْا اْلَب تعــاىل ﴿وُقوُلــوْا ِحطَّ
ْغِفــْر َلُكــْم َخطِيَئاتُِكــْم﴾)53(.  دًا نَّ ُســجَّ
جيــد  املباركتــن  اآليتــن  ف  واملتأمــل 
عــدم مراعــاة الرتتيــب واملصاحبــة بــن 
والتأخــر.  التقديــم  بدليــل  اآليتــن 
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ــق  ــع املطل ــى اجلم ــدل ع ــا ت ــواو هن فال
النحويــن)54(.  مجهــور  مذهــب  وهــو 
ومعنــى الرتتيــب ف األشــياء ذكــره كثــر 
مــن العلــاء أمثــال قطــرب)55(. وثعلــب 
وهشــام)56(. وأيب جعفر الدينــوري)57(، 
639هـــ(:  )ت  اخلبــاز  ابــن  وقــال 
عــن  نقلــه  ويقــال  الشــافعي  وذهــب 
الفــراء )ت 207هـــ()58(. وجيــوز عطف 
ــان  ــث تصبح ــة بحي ــى اجلمل ــة ع اجلمل
فتكونــان  شــئت،  الواحــدة  كاجلملــة 
ــن  ــن والرشيك ــف كالنظرت ــد العط عن
بحيــث إذا عــرف الســامع حــال األوىل 
عنــاه أن يعــرف الثــاين أو مــا يقــرب مــن 
ذلــك)59(. وقــد ورد هــذا املعنــى ف هنــج 
ــَد  ــمَّ  َمَه الباغــة، فقــال عــيٌّ )(: »َفَل
ــرَيًة  ــاَر آَدَم ِخ ــَرُه، اْخَت ــَذ َأْم ــُه، َوَأْنَف َأْرَض
تِِه، َوَأْســَكنَُه  ِمــْن َخْلِقــِه، َوَجَعَلُه َأّوَل ِجبِلَّ
ــِه  َجنََّتــُه، َوَأْرَغــَد فِيَهــا ُأكلــُه، َوَأْوَعــَز إَِلْي
ــَداِم  ــُه َأنَّ ِف االْق ــُه، َوَأْعَلَم ــاُه َعنْ ــم هَنَ فَِي
ملَِْعِصَيتِــِه«)60(. وهــذه  َض  التَّعــرُّ َعَلْيــِه 
اجلمــل ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب فجــاز 

عطــف بعضهــا عــى بعــٍض؛ ألن بينهــا 
رابًطــا وعاقــة متضامــة، فــكلُّ واحــدة 
منهــا نظــرة األخــرى، فهــي مشــرتكة ف 

ــد. ــول واح ــد ومفع ــل واح فاع
خــرب:  إىل  املبتــدأ  اســتدعاء  ثالًثــا: 
األصــل ف املبتــدأ أن يكــون معرفــة كــا 
أن األصــل ف اخلــرب أن يكــون نكــرة، 
ــة  ــن، وقرين ــان معرفت ــد جييئ ــا ق ولكنَّه
معرفــة املبتــدأ ف هــذه احلالــة االبتــداء، 
ف  الزخمــرشي  ذكــره  املعنــى  وهــذا 
ــران  ــرب عن ــدأ واخل ــه)61(. واملبت مفصل
قــال  ولذلــك  اجلملــة،  ف  متازمــان 
ســيبويه: »ال يغنــي أحدمهــا عــن اآلخــر 
ــم منهــا بــّدا«)62(. وهــذا  وال جيــد املتكلِّ
مذكــورًا  أحدمهــا  وجــود  أن  يعنــي 
هــو قرينــة دالــة عــى وجــود اآلخــر، 
 )( ــن ــر املؤمن ــول أم ــك ق ــن ذل وم
ــُن آدم«، إذ قــال: قــد تقــدم  »ِمْســكٌِن اْب
عليــه،  املبتــدأ  خــرُب  املبتــدَأ  هنــا  هــا 
والتقديــر: ابــن آدم مســكن)63(. وعلــل 
ابــن ميثــم تقديــم اخلــرب هنــا بــأن ذكــره 
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ــكنة  ــار املس ــان إظه ــام بي ــم)64(. فمق أه
ــه. ــدأ نفس ــن املبت ــم م أه

مــع  االســتثناء  أداة  تــازم  رابًعــا: 
هــو  االســتثناء  ف  التضــام  املســتثنى: 
تــازم عنــارص مجلــة االســتثناء الثاثــة، 
ففــي االســتثناء املوجــب يتعــذر حــذف 
الدليــل،  قيــام  لعــدم  منــه  املســتثنى 
وآثــار تعــذر احلــذف واضحــة ف أدعيــة 
اإلمــام واختــاذه دليــًا عــى الوصــول إىل 
ــمَّ  ــه )( »ُث ــراد، ومــن كام ــى امل املعن
ائِيــَل َوالَ ِميَكائِيــَل َوالَ ُمَهاِجريــَن  الَ َجْرَ
املقارعــة  إال  وَنُكــْم  َينْرُصُ َأْنَصــاَر  َوالَ 
حــذف  جيــوز  ال  إذ  بالســيف«)65(؛ 
املســتثنى منــه فيقال: )ثــم ال ينرونكم 
إال املقارعــة(؛ ألن املســتثنى منــه طــرٌف 
مهــٌم ف عمليــة اإلخــراج فضــًا عــن 
احلــذف؛  عــى  دليــل  يوجــد  ال  أنــه 
وهبــذا يصعــب الوصــول إىل املعنــى. 
ــا؛ ألن  ــتثناء منقطًع ــذا االس ــمى ه ويس
املســتثنى  مــن  بعًضــا  ليــس  املســتثنى 
منــه. وال يشــرتط جلنــس املســتثنى أن 

يكــون مغايــًرا جلنــس املســتثنى منــه، بــل 
يشــرتط أن يكــون املســتثنى ليــس بعًضــا 

ــه. ــتثنى من ــن املس م
املضــاف  بــن  التــازم  خامًســا: 
نســبة  اإلضافــة:  إليــه:  واملضــاف 
اســم إىل اســم آخــر يشــكل املضــاف 
تتــم  ال  واحــدة  بنيــة  إليــه  واملضــاف 
بعضهــا  إىل  بانضامهــا  إال  اإلضافــة 
بعًضــا، ومــن أمثلــة ذلــك– عنــد اإلمــام 
كامــه:  ف  لديــه  توجــه  مــا   –)(
بِالشــام...بعيد  َنَعــَق  َقــْد  بِــِه  »كَأنَّ  
الولــة عظيــم الصولــة«)66(. فـ)بعيــد 
وردت  الصولــة(.  وعظيــم  اجلولــة، 
متضامــة مــع غرهــا فـ)بعيــد( متضامــة 
مــع اجلولــة، و)عظيــم( متضامــة مــع 
ــام  ــة املعنــى الت ــة، وهكــذا. فتأدي الصول
ال تكــون بالكلمــة املفــردة بــل باجلملــة. 
ويتبــنَّ ممـّـا ســبق عرُضــه أنــه قــد خيــرج 
تضــام االســم املضــاف إىل املضــاف إليــه 
ــال  ــن خ ــرف م ــر تع ــة أخ ــاٍن داللي ملع
ــول أمــر  ــا ق ــك أيًض الســياق، ومــن ذل
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يصيبــك  أن  »واحــذر   )( املؤمنــن 
ــل،  ــس األص ــة ت ــل قارع ــه بعاج اهلل من
وتقطــع الدابــر، فــإن أول لــك بــاهلل أليَّــة 
غــري فاجــرة ألن جعتنــي وإيــاك جوامــع 
األقــدار ال أزال بباحتــك حتــى يكــم 
احلاكمــن«)67(  خــري  وهــو  بيننــا  اهلل 
يــرى بعــض العلــاء، أن قولــه: بعاجــل 
القارعــة، وجوامــع األقــدار( مــن بــاب 
وقــد  املوصــوف،  إىل  الصفــة  إضافــة 
املعنــى ال  التأكيــد)68(. وهــذا  أفــادت 
يتحقــق إال باتســاق اجلمــل مــع غرهــا 
فيصبحــان  بعضهــا،  مــع  وتضامهــا 

بحكــم الكلمــة الواحــدة.
فوائد املعاقبة عند النحاة:

هنــاك أمــوٌر لغويــٌة ومنهجيــة ختــرج 
ف  النحــاة  عنــد  التــازم  رحــم  مــن 
ــة، وهــذه  النحويَّ للمســائل  عرضهــم 
املســائل هــي وليــدة التــازم، فهــي تولد 
ــن طرفــن،  ــازم ب وتتضــح؛ لوجــود ت

ــور: ــذه األم ــم ه ــن أه وم
)1( احلــذف: ترتــب عــى فهــم النحــاة 

عــرض  ف  متعــددة  منهجيــة  أفــكار 
حقائــق النحــو، ومــن هــذه األفــكار 
فكــرة احلــذف، إذ ال ينســب احلــذف 
ــية  ــارص األساس ــن العن ــر م إال إىل عن
ف الضميمــة، فــإذا ذكــر أحــد طــرف 
ــذي  ــر، فال ــمية دون اآلخ ــة اإلس اجلمل
وذلــك  حمــذوف)69(؛  ذكــره  يــرد  مل 
أو جلوانــب باغيــة  أمــا لاختصــار، 
ُأســتعمل  قــد  وهــذا  املقــام،  يتطلبهــا 
ــام  ــة اإلم ــن أدعي ــع م ــض املواض ف بع
العنريــن  أحــد  حــذف  إذ   ،)(
ف  قرينــة  إجيــاد  بــرشط  املتازمــن 
التــازم  قرينــة  مــع  تتضافــر  اجلملــة 
للداللــة عــى املحــذوف، ومــا اللفــظ 
للمتلقــي،  املعنــى  إال وســيلة إلبــاغ 
ــرى  ــة أخ ــة دالل ــى بأي ــل املعن ــإذا وص ف
مــراًدا  ويكــون  اللفــظ  حــذف  جــاز 
ــول  ــك ق ــن ذل ــًرا)70(، وم ــًا وتقدي حك
َقــْد  اهللَ  »َفــإِنَّ   )( املؤمنــن  أمــر 
ُطُرَقــُه،  َوَأَنــاَر  ــقِّ  احْلَ َســبِيَل  َأْوَضــَح 
َفِشــْقَوٌة الَِزَمــة، أو ســعادة دائمــة«)71( 
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ــه خــرب  )فشــقوة الزمــة( مرفــوع عــى أنَّ
ملبتــدأ حمــذوف تقديــره )فغايتكــم، أو 
فقرينــة  فشــأنكم()72(  أو  فجزاؤكــم، 
قرينــة  مــع  تضافــرت  هنــا  املعنــى 
التــازم املوجــودة بــن املبتــدأ، فجــاز 
احلــذف. أي جــاز الرتخــص ف حــذف 
وجــود  بــرشط  التضــام  أركان  أحــد 
ــة قائمــة تــدل عــى املحــذوف مــن  قرين
بنيــة معهــودة، أو نمــط معــروف، أو 
مــع  إال  يســتقيم  ال  ســياق  ف  معنــى 
تقديــر احلــذف، وهــذا نــراه بكثــرة ف 
مجاليــة  بســبب  القــرآين؛  األســلوب 
العبــارة،  ورصانــة  القرآنيــة،  الباغــة 
وهــذا  واالقنــاع،  التفاعــل  وشــدة 
األمــر يعــد مــن أهــم أســباب االعجــاز 
الباغــي للقــرآن الكريــم، فمثــًا قولــه 
تعــاىل ﴿َفَصــْرٌ َجِيــٌل﴾)73(. فهنــا إمــا 
مبتــدأ يقــدر لــه خــرب، أو خــرب يقــدر لــه 
ــدأ)74(، ومــن احلــذف أيًضــا حــذف  مبت
املضــاف وهو يعــرف ف الباغــة بمجاز 
ــاىل:  ــه تع ــواهده قول ــهر ش ــذف فأش احل

﴿َواْســَأِل اْلَقْرَيــَة الَّتِــي ُكنَّــا فِيَهــا َواْلِعــرْيَ 
ــا َلَصاِدُقــوَن﴾)75(.  ــا فِيَهــا َوإِنَّ الَّتِــي َأْقَبْلنَ
أي أهــل القريــة وأصحــاب العــر عــى 
ــوت  ــؤال البي ــة س ــدم صح ــذف لع احل
واإلبــل. ومثــل ذلــك أيضــًا قولــه تعــاىل 
ــاِجدًا  ــِل َس ْي ــاء اللَّ ــٌت آَن ــَو َقانِ ــْن ُه ﴿َأمَّ
ــَة  َرْحَ َوَيْرُجــو  اْلِخــَرَة  ــَذُر  َيْ َوَقائِــًم 
ــِه﴾)76(. أي حيــذر عــذاب اآلخــرة.  َربِّ
ف  مشــهور  إليــه  املضــاف  وحــذف 
ــه بتنويــن  االســتعال مــع التعويــض عن
ــظ )كل( و)إذ(  ــق بلف ــوض، إذ يلح الع
حــن تضــاف إذ إىل )حــن( أو مــا ف 
عــى  بالبنــاء  عنــه  ويســتعاض  معنــاه 
الضــم للفظــي قبــل وبعــد حــن يقطعان 
عــن اإلضافــة)77(. ومــن ذلــك قولــه 
اهللِّ﴾)78(.  ِعنــِد  ــْن  مِّ ُكلًّ  ﴿ُقــْل  تعــاىل 
ــٌة  ــُكلٍّ ِوْجَه ــل ﴿َولِ ــن قائ ــزَّ م ــه ع وقول
االفتقــار  وهــذا  ُمَولِّيَهــا﴾)79(.  ُهــَو 
يســمى االفتقــار غــر املتأّصــل، وهــو 
يكــون للبــاب بحســب الرتكيــب، وإنــا 
ســمي غــر متأصــل؛ ألن االفتقــار هنــا 



275

كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

................................................................................. م. د. ق�سي �سمري عبي�س

ــع  ــن تق ــة فح ــوب إىل الكلم ــر منس غ
الكلمــة موقعهــا للتعبــر عــن البــاب 
ال يكــون االفتقــار للكلمــة؛ ألهنــا غــر 
ــون  ــا يك ــل وإن ــب األص ــرة بحس مفتق
االفتقــار للبــاب فــكل كلمــة تقــع هــذا 
هــذا  البــاب  عليهــا  يفــرض  املوقــع 
النــوع مــن االفتقــار)80(. وإذا ســلمنا 
ــد  ــد أح ــذف يع ــن احل ــوع م ــذا الن أن ه
جهــة  مــن  الكريــم  القــرآن  كــاالت 
ــتطيع  ــي، ونس ــاز الباغ ــة واإلعج الدق
ــا )( مل يفتــه  أن نقــوَل: إن اإلمــام عليَّ
هــذا النــوع مــن األســلوب الباغــي 
اإلقنــاع،  حــد  إىل  النفــوس  ف  املؤثــر 
كامــه)81(،  ف  مبثوثــًا  ذلــك  نجــد  إذ 
ــإذا قــال القائــل: مــن عنــدك؟ قلــت  »ف
زيــد، أي عنــدي زيــد وهــو اخلــرب. فــإذا 
ــح،  ــت صال ــت؟ قل ــف أن ــك كي ــال ل ق
املبتــدأ«)82(.  وهــو  صالــح  أنــا  أي: 
القــرآن  أن  إليــه اإلشــارة  وممــا جتــدر 
ــرف  ــد ط ــذف أح ــف بح ــم مل يكت الكري
كقولــه  مًعــا  حذفهــا  ــا  وإنَّ التضــام، 

تعــاىل ﴿َخَلُطــوْا َعَمــاًل َصاحِلــًا َوآَخــَر 
ــا  ــًا صاحلً ــوا عم ــيِّئًا﴾)83(. أي خلط َس
بــيٍء، وآخــر ســيًئا بصالــٍح)84(. وهــذا 
البيــاين،  واإلعجــاز  الباغــي،  الفــن 
ــن )( ف  ــر املؤمن ــتعمله أم ــد اس وق
كامــه فاســتغنى عــن اجلــار واملجــرور 
مًعــا، ومل يؤثــر ف بنيــة اجلملــة لفظــًا 
ومعنـًـى، وهــذا دليــل عــى متكــن اإلمــام 
)( وإبداعــه ف توظيــف األلفــاظ، 
والربــط مــن دون وجــود رابــط لفظــي، 
ومــن  الســياق.  ســوى  معنــوي  أو 
»وحتببــت  الســام  عليــه  قولــه  ذلــك 
بالعاجلــة«)85( والتأويــل هــو: حتببت إىل 
النــاس بكوهنــا لــذة عاجلــة، والنفــوس 
العاجــل،  بحــب  مولعــة  مغرمــة 
ــام  ــم مق فحــذف اجلــار واملجــرور القائ
أن  جيــد  النظــر  واملنعــم  املفعــول)86(. 
ــى  ــب ع ــن املخاط ــر ف ذه ــى ظاه املعن
واملجــرور  اجلــار  افتقــار  مــن  الرغــم 

وحذفهــا مــن اجلملــة.
أصــل  الفكــرة  وهــذه  الفصــل:   )2(
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مــن صــور  إذ  التــازم،  مــن  منشــئها 
التــازم مــا يكــون مــن حــق املتازمــن 
فيــه ف نطــاق الضميمــة أن يتجــاورا، 
يكــن  مل  فاصــل  بينهــا  فصــل  فــإن 
ذلــك األمــر مقبــوالً إذا كان الفاصــل 
الفاصــل  كان  إذا  أمــا  عنهــا،  أجنبًيــا 
غــر أجنبــي فاألمــر يقبــل مــع تســجيل 
ماحظــة الفصــل باعتبــار هــذا الفصــل 
باعتبــار  أي  قاعــدة)87(؛  ال  رخصــة 
الفصــل بغــر األجنبــي خــارج القاعــدة 
حــدود  ضمــن  ولكنــه  ــة،  النحويَّ
االســتعال اللغــوّي، فمــن اجلائــز أن 
نفصــل بــن الفعــل والفاعــل باجلــار 
واملجــرور، أو الظــرف بغــر أجنبــي. 
ومــن ذلــك قولــه تعــاىل ﴿وَقــاَل الَِّذيــَن 
ــَى َوَريبِّ  ــْل َب ــاَعُة ُق ــا السَّ ــُروا اَل َتْأتِينَ َكَف
فصــل  اْلَغْيــِب﴾)88(  َعــاِلِ  َلَتْأتَِينَُّكــْم 
جــواب القســم )لتأتينكــم( بــن املقســم 
بــه )وريب( وصفتــه )عــامل الغيب(؛ »ألن 
جــواب القســم كان رّدًا عــى جحدهــم 
إيــراد  ثــم كان  الســاعة، ومــن  جمــيء 

ــو  ــة، وه ــون الثقيل ــًدا بالن ــواب مؤك اجل
مــن  اخلطــاب  ســيق  الــذي  الغــرض 
ــراد  ــم مــن إي ــكان أوىل بالتقدي ــه، ف أجل
ــراء  ــة مــن صفــات اهلل تعــاىل ال م الصف
ــول  ــك ق ــن ذل ــا«)89(. وم ــه هب ف اتصاف
أمــر املؤمنــن )( »َوَأْقــِرْب بَِقــْوم ِمــَن 
ــُم اْبــُن  ُبُ ْهــِل َقائُِدُهــْم ُمَعاويــُة! َوُمَؤدِّ اْلَ
النَّابَِغــة«)90(. والتأويــل )مــا أقرهبــم مــن 
ــة  ــن الصف ــل ب ــد فص ــا ق ــل( وهن اجله
واملوصــوف. وأمجــل الــرشاح القــول 
ميثــم:  ابــن  فقــال  املوضــع  هــذا  ف 
اجلــر  حملهــا  اســمية  مجلــة  وقائدهــم 
صفــة لقــوم، وفصــل بــن املوصــوف 
والصفــة باجلــار واملجــرور، كــا ف قولــه 
ــَراِب  ــْن األَْع ــْم ِم ــْن َحْوَلُك َّ ــاىل ﴿َوِم تع
ُمنَافُِقــوَن َوِمــْن َأْهــِل امْلَِدينَــِة َمــَرُدوا َعــَى 
ــع  ــردوا( الرف ــل )م ــاِق﴾)91(. فمح النَِّف
وفصــل  لـ)منافقــون(،  صفــة  وهــي 
املدينــة( أهــل  )ومــن  بقولــه:  بينهــا 
االنســجام  روعــة  نلحــظ  وهنــا   .)92(

والرتابــط عــى الرغــم مــن الفصــل بــن 
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املتضامــن، وهلــذا ال يســتغرب املتلقــي 
مــن فصــل الصفــة عــن موصوفهــا، بــل 
ــل  ــذا الفص ــل ه ــر مث ــد تث ــس فق العك
ــّدة  ــات ع ــات وخمي ــات وفرضي تأوي
ــًا  ــه متفاع ــي وجتعل ــن املتلق ــرك ذه حت
ــجام  ــة االنس ــه إىل مجاليَّ ــاًدا بفطرت ومنق

.)( واملعنــوي لكامــه  اللفظــي 
ومــن الفصــل أيًضــا فصــل املضــاف 
ــى،  ــذا املعن ــام، وه ــه بال ــاف إلي واملض
ف   )( عــي  اإلمــام  اســتعمله  قــد 
واجلديــر  وأدعيتــه،  ووصايــاه  خطبــه 
والفصــل  االقحــام  هــذا  أن  بالذكــر 
ــا)93(، إذ ال  ــاة أيًض ــد النح ــو وارد عن ه
يعــد خارًجــا عــن اللغــة، ومــن قولــه 
َتنِْصَبــنَّ  »َواَل  البــاب:  هــذا  ف   )(
ــُه اَل َيــَد َلــَك  ــِه َفإِنَّ َنْفَســَك لَِحــْرِب اللَّ
بِنِْقَمتِــِه«)94(، قــال الشــارح أي ال تــربزه 
ــه ال يــدي لــك بنقمــة،  باملعــايص، فإنَّ
الــام مقحمــة واملــراد اإلضافــة، ونحــو 
مــن  وهنــاك  لــك)95(.  أبــا  ال  قوهلــم 
يقــول مــن رّشاح النهــج إنَّ معنــاه: ال 

يــدي لــك أي ال طاقــة وال قــدرة)96(. 
ــل  ــألة الفص م أن مس ــدَّ ــا تق ــتنتج مم ونس
بالــام بــن املضــاف واملضــاف إليــه قــد 
عرفــت عنــد النحــاة ف بــاب )ال النافيــة 
ر  ــدِّ ــد ٌق ــال ق ــذا املث ــس()97( وف ه للجن
اخلــرب، وف قــول األمــر )( جيــوز 
لنــا أن نقــّدر اخلــرب فنقــول: ال يــدان 
أن  يــكاد  املعنــى  وهــذا  موجودتــان، 
جيمــع عليــه رشاح هنــج الباغــة)98(.

املبحث الثان: امتناع املعاقبة
ــة  ــة بنمطي ــة مرتبط ــة عدمي ــي قرين ه
الرتاكيــب  إنَّ  إذ  النحويــة،  الرتاكيــب 
ــة املوضوعــة جلملــة معينــة ال  النحويَّ
حيــلُّ حملهــا أي تركيــب آخــر، ويعــرف 
التــازم،  مــن خــال وجــود  التنــاف 
التنــاف بفكــرة أســاس  ويرتبــط هــذا 
عليهــا  نطلــق  أن  يمكــن  مــا  هــي 
)الســبك(؛ أي حســن تــوايل عنــارص 
ال  املثــال  ســبيل  فعــى  اجلملــة)99(. 
والضمــر  الفعــل  ف  يمتنــع  احلــر 
ولذلــك  مضاًفــا،  يكــون  أن  واألداة 
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إضافــة  الرشيــف  كامــه  ف  نجــد  ال 
الفعــل أو األداة، ومــا نجــده إضافــة 
 :)( كقولــه  االســم  إىل  االســم 
»كأّن بــه قــد نعــق ف الشــام... بعيــَد 
الولــِة عظيــَم الصولــِة«)100(. فـ)بعيــد، 
إىل  أضيفــت  نكــرة  أســاء  وعظيــم( 
ــا  ــلَّ حمله ــال أن حي ــن املح ــة، إذ م معرف
حتــى  بــل  أداة،  أو  ضمــر،  أو  فعــل 
ال نســتطيع أن نجعــل بــدل اإلضافــة 
متتنــع  إذ  جــر؛  حــرف  أو  وصًفــا، 
ــة، أو  ــة حــرف اجلــر للفــظ اجلول معاقب
الصولــة، أو غــر ذلــك. ومعنــى ذلــك 
ــن  ــن كل م ــا ب ــاك تنافًي ــاطة أن هن ببس
الفعــل والضمــر واألداة مــن جهــة، 
وبــن املضــاف إليــه مــن جهــة أخــرى. 
ومــن التنــاف أيًضــا امتنــاع دخــول كان 
وأخواهتــا عــى املفاعيــل، وإنــا تدخــل 
عــى املبتــدأ واخلــرب حــرًا، ومــن ذلــك 
»َوِمــَن   :)( املؤمنــن  أمــر  قــول 
ــان!  ــُرَز لِلطِّع ــْم إَِلَّ َأْن َأْب ــِب َبْعُثُه الَعَج
ــوُل !  ــُم اَلُب ــالد! َهبَِلْتُه ــر للج وأن أص

ــا  ــرِب، وم د باحل ــدَّ ــا أه ــُت وم ــْد ُكنْ َلَق
ــب بالــرب«)101(. فـ)الضمــر(  ُأَرهَّ
اســمها،  هــو  بــكان  املتصــل  التــاء 
ــا  ــا. ومه ــو خربه ــرب( ه د باحل ــدَّ و)أه
أصلهــا مبتــدأ وخــرب، فمــن املحــال 
أن حيــلَّ مفعــول أو فضلــة حملهــا؛ ألهنــا 
ــل  ــناد واملفاعي ــل االس ــى مج ــل ع تدخ
للــكام  متمــات  هــي  والفضــات 
وليســت أساًســا. وهلــذا جــاء التنــاف ف 
عــدم دخــول كان أو إحــدى أخواهتــا 
عــى املفاعيــل والفضــات. واجلديــر 
بالذكــر أن النحــاة مل ينصــوا عــى امتنــاع 
ــة ف  ــظ، أو املعاقب ــل لف ــظ حم ــع لف وض
ــى  ــوا ع ــا نص ــة، وإن ــب النحوي الرتاكي
الواجــب، وجتنبــوا املمتنــع؛ ألن النــص 
عــى املمتنــع يتطلــب التطويــل ف البيــان 
القاعــدة،  صياغــة  عنــد  واإليضــاح 
واختصــار القواعــد مطلــوب لذاتــه كــا 
يعــرب الدكتــور متــام حســان)102(. وهــذا 
القــول هــو عــن الصــواب، فــإذا قيــل: 
إّن كان وأخواهتــا تدخــل عــى املبتــدأ 
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واخلــرب فتلــك عبــارة أخــر، وأوقــع، 
قوهلــم:  مــن  الذاكــرة  عــى  وأســهل 
يمتنــع ف )كان وأخواهتــا( أن تدخــل 
ــز،  ــوال، والتميي ــل، واألح ــى املفاعي ع
واألدوات، وهلــم جــرا، وهــذه هــي 
فكــرة التنــاف التــي دعــا إليهــا الدكتــور 
»هــي  فيهــا:  قــال  إذ  حســان،  متــام 
الوجــه اآلخــر لفكــرة التــازم، متثــل 
قرينــة مــن القرائــن اللفظيَّــة الدالــة عــى 

املعنــى«)103(.
خاتة البحث

1. إن قرينــة التضــام هــي واحــدة مــن 
القرائــن اللفظيــة الدالــة عــى املعنــى 
النحــوي شــأهنا ف ذلــك شــأن العامــة 
اإلعرابيــة، والربــط، والرتبــة، وغــر 

ــة. ــن اللفظي ــن القرائ ــك م ذل
املفــردات  أّن  البحــث  يكشــف   .2
أقــى  مرتابطــة  اجلملــة  داخــل 
التأثــر  هبــدف  االرتبــاط؛  درجــات 
ــق  ــن طري ــامع ع ــي، أو الس ــى املتلق ع

احلجــة. وقــوة  األســلوب،  متانــة 

3. إن هــذه القرينــة يركــن إليهــا اإلمــام 
عــّي )( ف كامه؛ فاجلمــل املتضامة 
بعضهــا؛  مــع  وســبكت  رصفــت  إذا 
ــر  تصــل إىل املــراد بأبلــغ صــورة، وأكث
أن  النفــس، وبــات معروًفــا  وقــٍع ف 
هــذا الســبك، وذاك الرصــف ال يكــون 
عشــوائيًا، وال هــو مــن قبيــل الصدفــة، 
وإنــا حتكمــه مبــادئ وقواعــد ينحوهــا 

املتكلــم؛ لتتحقــق إفــادة الــكام.
التضــام  البحــث أن قرينــة  أثبــت   .4
الــة عــى  هــي مــن القرائــن اللفظيــة الدَّ
ــك شــأن  ــى النحــوي شــأهنا ف ذل املعن
العامــة اإلعرابيــة، والربــط، والرتبــة، 
اللفظيــة.  القرائــن  مــن  ذلــك  وغــر 
ف   )( عليًّــا  اإلمــام  نجــد  وهلــذا 
خطبــه وأدعيتــه يركــن إىل هــذه القرينة. 
ــبكت  ــت وس ــة رصف ــل املتضام فاجلم
هبــا  الرتكيــب  ليــؤدي  بعضهــا؛  مــع 

ــة. ــن اللغ ــراد م ــا ي دوره في
التضــام  البحــث أن قرينــة  أثبــت   .5
تقســم عــى قســمن: التــازم والتنــاف، 
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وكامهــا يمكــن توظيفهــا ف كامــه 
.)(

6. إن اإلمــام علًيــا )( ال يتكلــف 
ف صناعــة الصــور املتواشــجة، وإنــا 
ــة غايــة ف الروعــة  ــة عفويَّ تــرد اعتباطيَّ
ــة  معتمــًدا ف ذلــك عــى الذائقــة اللغويَّ
 ،)( ــام ــا اإلم ــع هب ــي يتمت ــذة الت الف
ــاءه  ــرأ دع ــن يق ــا كلَّ م ــحر هب ــي يس الت

ــه. ــه وخطب ومناجات
7. هيتــم اإلمــام )( بمراعــاة املعنــى 
ــا؛ ألن  ــي األداة وتضامه ــل أن يراع قب
املعنــى  اللغــة جــاءت ألجــل  علــوم 
فالــكل ف خدمــة املعنــى؛ وهــذا املعنــى 

وخطبــه  كامــه  مضامــن  ف  نجــده 
.)(

هنــاك  أن  إىل  البحــث  توصــل   .8
فكرتــن تتولــدا مــن التــازم بــن طــرف 
والفصــل،  احلــذف،  ومهــا:  اجلملــة، 

فهــا خيرجــان مــن رحــم التــازم.
فكــرة  وجــود  إىل  البحــث  9.أشــار 
وهــذه  العــريب،  النحــوي  ف  التنــاف 
مــن  الكثــر  عليهــا  يقــف  مل  الفكــرة 
ــود  ــى الوج ــدوا ع ــم اعتم ــاة، فه النح
والتــازم، وجتاهلــوا العــدم والتنــاف 
مصاديــق  وجــود  مــن  الرغــم  عــى 

الظاهــرة. هلــذه  كثــرة 
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الوامش
)1( رشح النهــج البــن أيب احلديــد، ط أبــو الفضــل: 
ــظ  ــائل اجلاح ــظ: 44، رس ــة للجاح 21/1، العثاني
جعفــر  أبــو  رد   ،  155  -153 ص  السياســية 
ــن  ــة ص 321- 326، اب ــض العثاني ــكاف: نق االس
أيب احلديــد: رشح 258/13- 264، ابــن طاووس: 

بنــاء املقالــة الفاطميــة ص 112- 117.
أبــو  ط  احلديــد،  أيب  البــن  النهــج  رشح   )2(

.4 5 /1 : لفضــل ا
جملــة  ف  نــرش  مقــال  الســجادية،  الصحيفــة   )3(

.6 العــدد  األوىل،  الســنة  الكاظميــة،  »البــاغ« 
)4( خزانــة األدب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، 

الطبعــة األوىل، املطبعــة املنرية، القاهــرة: 4/1- 7.
)5( ينظــر: لســان العــرب، مجــال الديــن أبــو الفضــل 
حممــد بــن مكــرم بــن منظــور االفريقــي املــري، 
ــم(: 12/  ــادة )ضم ــروت، د. ت، م ــادر- ب دار ص
القرينــة وأثرهــا ف توجيــه  357- 358، وينظــر: 

ــش: 144. ــن يعي ــد اب ــى عن املعن
)6( اجتهــادات لغويــة، عــامل الكتــب، القاهــرة، ط1، 

2007م: 61.
)7( ينظــر: أقســام الــكام العــريب، مكتبــة اخلانجــي، 
القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 2007: 153، والقرينــة ف 

اللغــة العربيــة:111.
ــه املعنــى ف تفســر البحــر  ــر القرائــن ف توجي )8( أث
ــوراه،  ــة دكت ــاس، أطروح ــر عب ــد خض ــط، أمح املحي
ــة اآلداب،  ــر، كلي ــي الصغ ــن ع ــد حس إرشاف حمم

جامعــة الكوفــة، 2010م: 250.

)9( أقسام الكام العريب: 196
)10( التوقيف عى مهات التعاريف: 1/ 233.

)11( ينظر: املعنى وظال املعنى: 341
)12( ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 217.

)13( ينظــر: الكتــاب، ســيبويه، حتقيــق ورشح عبــد 
ــرة،  ــي، القاه ــة اخلانج ــارون، مكتب ــد ه ــام حمم الس
هــذا  ومثــل   ،23/1 1988م:  1408هـــ-  ط3، 

النــص للمــربد ف املقتضــب: 4/ 126
)14( اخلصائــص، ابــن جنــي، حتقيــق حممــد عــي 
النجــار، عــامل الكتــب، بــروت- لبنــان: 3/ 178
)15( أثــر القرائــن ف توجيــه املعنــى ف تفســر البحــر 

املحيــط، امحــد خضــر عبــاس: 246
ــدن، ط1،  ــياب، لن ــياقية، دار الس ــة الس الل )16( الدَّ

.66 2007م: 
ــرش  ــث ن ــوارد، بح ــود الت ــام وقي ــر: التض )17( ينظ
ف جملــة املناهــل، الربــاط، العــدد الســادس، ســنة: 

.101 ص:   ،1976
)18( ينظــر: رشح الــريض عــى الكافيــة: 2/ 354، 

ومعــاين النحــو: 5/3.
نفســه  واملرجــع  نفســه،  املصــدر  ينظــر:   )19(

أنفســها. املوصوفــان 
)20( اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا: 204، وتنظــر: 

203، القرائــن النحويــة )بحث(: 45.
)21( رشح هنج الباغة، ابن أيب احلديد: 47/20.

)22( املصدر نفسه: 36.
)23( سورة األنفال: آية 33.

والتحليــل   .20  /8 املفصــل:  رشح  ينظــر:   )24(
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قبــاوة،  الديــن  فخــر  وأدلتــه،  أصولــه  النحــوي 
.227 2002م:  للنــرش  العامليــة  املريــة  الرشكــة 

)25( رشح املفصل: 20/8.
)26( طه: 16/ 71.

)27( رشح املفصل: 8/ 21.
)28( ينظــر: تفســر البغــوي: 3/ 224، التفســر 
وحــروف   ،319  /2 املقتضــب   ،9  /15 الكبــر: 
هنــج  رشح  ف  النحويــة  واملباحــث   ،12 املعــاين/ 

.335 الباغــة: 
)29( رشح هنج الباغة، الشارح: 10/ 148.
)30( رشح هنج الباغة، الشارح: 10/ 150.

 ،233  -232  /16 املعــاين:  روح  ينظــر:   )31(
واملباحــث النحويــة ف رشح هنــج الباغــة: 335.

)32( ينظر: اجلنى الداين: 250.
)33( الصف/ 14.

)34( ينظر: معاين النحو: 3/ 15.
 /1 الشــارح:  الباغــة،  هنــج  رشح  ينظــر:   )35(

.1 4 8
 /1 الشــارح:  الباغــة،  هنــج  رشح  ينظــر:   )36(

.1 5 1
بحــرف:  املتعديــة  االفعــال  معجــم  ينظــر:   )37(
217، وينظــر: أســاس الباغــة: 392، واملباحــث 

الباغــة: 335. النحويــة ف رشح هنــج 
)38( ينظر: كتاب سيبويه: 2/ 308.

)39( ُينظر املصدر نفسه: 10- 11.
)40( ينظــر: األصــول: 1/ 505- 506، ومعــاين 

النحــو: 4/ 9.

رشح  وينظــر:   ،149 العربيــة:  ف  اللمــع   )41(
ــى  ــه املعن ــر القرائــن ف توجي ــة: 2/ 331، وأث الكافي

البحــر املحيــط: 270. ف تفســر 
)42( ينظر: رشح املفصل: 3/ 75.

)43( ينظــر: الكتــاب: 1/ 148، ورشح املفصــل: 
.75 /3

)44( رشح املفصل: 3/ 75.
صنعــة  ف  املفصــل  رشح  وهــو  التخمــر   )45(

.136  /1 اإلعــراب: 
)46( ينظــر: رشح ديوان املتنبــي: 1/ 134، وأرسار 

.131 الباغة: 
النحــو:  إحيــاء   ،437  /1 الكتــاب:  ُينظــر   )47(

.1 1 6
)48( ينظر: أرسار العربية: 2.

)49( ينظر: اجلنى الداين: 158.
91؛  اللمــع:   ،2 العربيــة:  أرسار  ينظــر:   )50(

.354  /2 اللبيــب:  مغنــي  403؛  املفصــل: 
)51( ينظر: معاين النحو: 187.

)52( سورة البقرة: 58.
)53( سورة األعراف: 161.

)54( ينظر: اجلنى الداين: 158.
)55( )وهــو حممــد بــن املســتنر بــن أمحــد، أبــو عــي، 
الشــهر بقطــرب، تــوف 206هـــ. عــامل األدب واللغــة 
مــن أهــل البــرة مــن املــوايل، وهــو أول مــن وضــع 
ــتاذه  ــه أس ــاه ب ــب دع ــرب لق ــة، وقط ــث ف اللغ املثل
ســيبويه فلزمــه مــن كتبــه: معــاين القــرآن، والنــوادر، 
خــر  األعــام،  احلديــث(.  وغريــب  واألزمنــة، 
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الديــن الــزركي:7/ 95.

اهلل،  عبــد  أبــو  معاويــة،  بــن  هشــام  )وهــو   )56(
الكــوف نحــوي، رضيــر. مــن أهــل الكوفــة تــوف 
209هـــ، مــن كتبــه احلــدود، واملختــر، والقيــاس، 

الــزركي: 8/ 88. النحــو(. األعــام،  كلهــا ف 
ــي:  ــو ع ــوري، أب ــر الدين ــن جعف ــد ب ــو أمح )57( ه
نحــوي، مــن أهــل الدينــور )مــن بــاد اجلبــل( رحــل 
ــه  ــا. ل ــوف فيه ــر وت ــزل بم ــداد ون ــرة وبغ اىل الب
املهــذب ف النحــو، تــوف ســنة )623هـــ(. األعــام، 

الــزركي: 1/ 107.
)58( اجلنى الداين: 159.

املزيــدة:  الــواو  ف  املفيــدة  الفصــول  ينظــر:   )59(
ــة ف هنــج الباغــة:  129- 130، واملباحــث النحوي

.289
)60( رشح هنج الباغة، الشارح: 7/ 3.

)61( املفصل: 1/ 78- 79.
)62( الكتاب: 2/ 126.

)63( رشح هنج الباغة، الشارح: 20/ 62.
 /5 )الكبــر(:  الســالكن  مصبــاح  انظــر:   )64(

.4 4 6
)65( رشح هنج الباغة، الشارح: 13/ 179.

)66( رشح هنج الباغة، الشارح: 9/ 46.

)67( رشح هنج الباغة، الشارح: 9/ 46.
)68( منهــاج الرباعــة الراونــدي: 3/ 215، منهــاج 

الرباعــة، اخلوئــي: 20/ 231.
متــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )69(
حســان، بحــث نــرش ف جملــة املناهــل، الربــاط، العــدد 

.101 ص:   ،1976 ســنة:  الســادس، 

)70( ينظر: رشح ابن عقيل: 1/ 243.
)71( رشح هنج الباغة: 9/ 209.

 /9 الشــارح:  الباغــة،  هنــج  رشح  ينظــر:   )72(
.2 0 9

)73( سورة يوسف: 18.
ــة،  ــج الباغ ــة ف رشح هن ــج الصباغ ــر: هب )74( ينظ
الشــيخ حممــد تقــي الشوشــرتي، دار أمــر كبــر، 

األوىل، 1376هـــ: 12/ 172. الطبعــة  طهــران، 
)75( سورة يوسف: 82.

)76( سورة الزمر: 9.
)77( ينظــر: البيــان ف روائــع القــرآن، متــام حســان: 

.99 /1
)78( سورة النساء: 1/ 78.

)79( سورة البقرة: 148.
)80( ينظــر: البيــان ف روائــع القــرآن، متــام حســان: 

.89 /1
)81( رشح هنج الباغة، الشارح: 15/ 182.

)82( اللمع ف العربية، ابن جني: 87.
)83( سورة التوبة: 102.

)84( ينظــر: الربهــان ف علــوم القــرآن: 3/ 153- 
ــان: 2/ 171. 154، واالتق

وينظــر:   ،226  /7 الباغــة:  هنــج  رشح   )85(
.245 الباغــة:  هنــج  ف  النحويــة  املباحــث 

وينظــر:   ،226  /7 الباغــة:  هنــج  رشح   )86(
.245 الباغــة:  هنــج  ف  النحويــة  املباحــث 

متــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )87(
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حســان، بحــث نــرش ف جملــة املناهــل، الربــاط، العــدد 
.101 ص:   ،1976 ســنة:  الســادس، 

)88( سورة سبأ: 3.
)89( خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم: 19.

)90( رشح هنج الباغة، الشارح: 10/ 68.
)91( سورة التوبة: 101.

)92( ينظر: مصباح السالكن الكبر: 3/ 379.
)93( ينظر: الكتاب: 2/ 279.

)94( رشح هنج الباغة: 17/ 32.
)95( رشح هنج الباغة، الشارح: 17/ 33.

)96( رشح هنــج الباغــة، حممــد عبــدة: 2/ 87، 
ــة: 262. ــج الباغ ــة ف هن ــث النحويَّ ــر: املباح وينظ
 ،277  ،276  ،206  /2 الكتــاب:  ينظــر:   )97(

.2 7 7
)98( حدائق احلدائق: 2/ 541.

)99( ينظر: اجتهادات لغوية: 64.
متــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )100(
حســان، بحــث نــرش ف جملــة املناهــل، الربــاط، العــدد 

الســادس، ســنة: 1976، ص: 103.
)101( رشح هنج الباغة، الشارح: 1/ 305.

متــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )102(
حســان، بحــث نــرش ف جملــة املناهــل، الربــاط، العــدد 

الســادس، ســنة: 1976، ص: 103.
متــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام  ينظــر:   )103(
حســان، بحــث نــرش ف جملــة املناهــل، الربــاط، العــدد 

الســادس، ســنة: 1976، ص: 104.
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املصادر واملراجع
الديــن  جــال  القــرآن،  علــوم  ف  االتقــان   )1(
عبــد الرمحــن الســيوطي)911هـ(، حتقيــق: ســعيد 
األوىل،  الطبعــة  لبنــان،  الفكــر،  دار  املنــدوب، 

. 1م 9 9 6
ــه املعنــى ف تفســر البحــر  ــر القرائــن ف توجي )2( أث
ــوراه،  ــة دكت ــاس أطروح ــر عب ــد خض ــط، أمح املحي
ــة اآلداب،  ــر، كلي ــي الصغ ــن ع ــد حس إرشاف حمم

ــة، 2010. ــة الكوف جامع
)3( اجتهــادات لغويــة، متــام حســان، عــامل الكتــب، 

القاهــرة، ط1، 2007.
اآلمــدي  األحــكام،  أصــول  ف  اإلحــكام   )4(
)ت510هـــ(، دار الكتب العلمّيــة، بروت، 1980.
القاهــرة،  )5( إحيــاء النحــو، إبراهيــم مصطفــى: 

1959م.
ــود  ــار اهلل حمم ــم ج ــو القاس ــة، أب ــاس الباغ )6( أس
بــن عمــر بــن أمحــد الزخمــرشي )ت538هـــ(، حتقيــق: 
حممــد باســل عيــون الســود، حممــد عــي بيضــون، دار 

ــان، ط1، 1998. ــروت لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
األنبــاري )ت  الــربكات  أبــو  العربيــة،  )7( أرسار 
577هـــ(، حتقيــق: حممــد هبجــة البيطــار، دمشــق، 

1957م. 1377هـــ- 
ــن ســهل  ــو بكــر حممــد ب )8( األصــول ف النحــو، أب
)ت316هـــ(:  البغــدادي  النحــوي  الــرساج  بــن 
ــي، مؤسســة الرســالة،  ــد احلســن الفت ــق: د. عب حتقي

1987م. ط2،  لبنــان،  بــروت- 
العلــم  دار  الــزركي،  الديــن  خــر  األعــام،   )9(

.1980 ط2،  بــروت،  للمايــن، 
)10( أقســام الــكام العــريب مــن حيــث الشــكل 
اخلانجــي،  مكتبــة  الســاقي،  فاضــل  والوظيفــة، 

.2007 الثانيــة،  الطبعــة  القاهــرة، 
)11( الربهــان ف علــوم القــرآن، اإلمــام بــدر الديــن 
حممــد بــن عبــد اهلل الزركــي )ت794هـــ(، حتقيــق: 
الكتــب  إحيــاء  دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  حممــد 
ــرة، ط1،  ــي، القاه ــايب احللب ــورات الب ــة، منش العربي

.1957
ترمجــة  جومســكي،  نعــوم  النحويــة،  البنــى   )12(
يوئيــل يوســف، دار الشــؤون بغــداد، الطبعــة األوىل، 

.1987
)13( هبــج الصباغــة ف رشح هنــج الباغــة، الشــيخ 
حممــد تقــي الشوشــرتي )ت 1303هـــ(، دار أمــر 

ــة األوىل، 1376هـــ. ــران، الطبع ــر، طه كب
ــامل  ــان، ع ــام حس ــرآن، مت ــع الق ــان ف روائ )14( البي

الكتــب، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 2000.
فخــر  وأدلتــه،  أصولــه  النحــوي  التحليــل   )15(
للنــرش  العامليــة  املريــة  الرشكــة  قبــاوة،  الديــن 

. 2م 0 0 2
صنعــة  ف  املفصــل  رشح  وهــو  التخمــر   )16(
ــن  ــن احلس ــام الزخمــرشي، القاســم ب ــراب لإلم اإلع
بــن أمحــد اخلوارزمــي املعــروف بصــدر األفاضــل 
دار  عثــان،  الســيد  حممــد  حتقيــق:  )ت617هـــ(، 
.2011 ط1،  لبنــان،  بــروت-  العلميَّــة  الكتــب 

حســان،  متــام  د.  التــوارد،  وقيــود  التضــام   )17(
العــدد  الربــاط،  املناهــل،  جملــة  ف  نــرش  بحــث 
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.1976 ســنة:  الســادس، 
ــان أثــر الديــن حممــد  ــو حي )18( البحــر املحيــط، أب
بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف األندلــي )ت 
745هـــ(، دراســة وحتقيــق وتعليــق الشــيخ عــادل 
أمحــد عبــد املوجــود والشــيخ حممــد عــي معــوض 
أمحــد  ود.  النــويت  املجيــد  عبــد  زكريــا  والدكتــور 
النجــويل اجلمــل، دار الكتــب العلميَّــة، بــروت- 

.)1982 )1402هـــ-  ط2،  لبنــان، 
التنزيــل(،  )معــامل  املســمى  البغــوي  تفســر   )19(
أبــو احلســن حســن بــن مســعود البغــوي )516هـــ(، 
حتقيــق: خالــد عبــد الرمحــن العــك، دار املعرفــة، 

بــروت، لبنــان، د. ت.
الفخــر  بتفســر  املشــتهر  الكبــر  التفســر   )20(
الــرازي ومفاتيــح الغيــب، لإلمــام حممــد الــرازي 
للطباعــة  الفكــر  دار  )ت604هـــ(،  الديــن  فخــر 
ــان، ط1، 1981. ــروت- لبن ــع، ب ــرش والتوزي والن
)21( التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، حممــد عبــد 
الــرؤوف املنــاوي )1031هـــ(، تــح: حممــد رضــوان 
الدايــة، دار الفكــر املعارص، بــروت، ط1،1410هـ.
أم  ابــن  املعــاين،  حــروف  ف  الــداين  اجلنــى   )22(
القاســم املــرادي )ت749هـــ(، حتقيــق د. فخــر الدين 
ــة،  ــب العلمي ــل، دار الكت ــم فاض ــد ندي ــاوة وحمم قب

بــروت- لبنــان، ط1، 1413هـــ-1992م.
ــو  ــة، أب ــج الباغ ــق ف رشح هن ــق احلدائ )23( حدائ
ــن البهيقي)ت1066هـــ(،  ــن احلس ــد ب ــن حمم احلس
األوىل،  الطبعــة  قــم،  الباغــة،  هنــج  مؤسســة 

1375هـــ.

عمــر  بــن  القــادر  عبــد  األدب،  خزانــة   )24(
البغــدادي) ت1093هـــ(، الطبعــة األوىل، املطبعــة 

د. القاهــرة.  املنريــة، 
)25( اخلصائــص، ابــن جنــي )ت392هـــ(، حتقيــق 
ــان. حممــد عــي النجــار، عــامل الكتــب، بــروت- لبن
)26( خواطــر مــن تأمــل لغــة القــرآن الكريــم، د. 
-لبنــان،  بــروت  الكتــب،  علــم  حسســان،  متــام 

2006م. األوىل،  الطبعــة 
)27( دروس ف علــم األصــول، حممــد باقــر الصــدر، 
ط2،  لبنــان،  بــروت-  اللبنــاين،  الكتــاب  دار 

1986م. 1406هـــ- 
دار  كنــوش،  عواطــف  الســياقية،  اللــة  الدَّ  )28(

2007م. ط1،  لنــدن،  الســياب، 
)29( روح املعــاين، روح املعــاين ف تفســر القــرآن 
الفضــل  أيب  للعامــة  املثــاين،  والســبع  العظيــم 
شــهاب الديــن الســيد حممــود اآللــويس البغــدادي 
الشــيخ  وتعليــق  وتقديــم  حتقيــق  )ت1270هـــ(، 
حممــد أمحــد اآلمــد، والشــيخ عمــر عبــد الســام 
بــروت-  العــريب،  الــرتاث  إحيــاء  دار  الســامي، 

1999م(. )1420هـــ-  ط1،  لبنــان، 
يعيــش  بــن  الديــن  موفــق  املفصــل،  رشح   )30(
أمحــد،  ســيد  الســيد  امحــد  حتقيــق  )ت643هـــ(، 
مراجعــة إســاعيل عبــد اجلــواد عبــد الغنــي، املكتبــة 

مــر. القاهــرة-  التوفيقيــة، 
)655هـــ(،  احلديــد  أيب  البــن  النهــج  رشح   )31(
حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، تقديــم حســن 
األعلمــي، مؤسســة األعلمــي، بــروت، 2004.
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)32( رشح ديــوان املتنبــي، وضعــه عبــد الرمحــن 
األوىل،  الطبعــة  العــريب،  الكتــاب  دار  الربقوقــي، 

1986م.
)33( رشح كافيــة ابــن احلاجــب، حممــد بــن احلســن 
ــي الــريض، حتقيــق:  اإلســرتاباذي الســمنائي النجف
حيــي  احلفظــي-  إبراهيــم  بــن  حممــد  بــن  حســن 
ــعود  ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــى، جامع ــر مصطف بش

.1966  -1417 األوىل،  الطبعــة  اإلســامية، 
نــرش ف جملــة  مقــال  الســجادية،  الصحيفــة   )34(
»البــاغ« الكاظميــة، الســنة األوىل، العــدد الســادس.
)35( ظاهــرة احلــذف ف الــدرس اللغــوي، ســليان 

محــودة، الــدار اجلامعيــة للنــرش والتوزيــع، 1998.
)36( العاقــات والقرائــن ف التعبــر البيــاين، حممــود 

موســى محــدان، القاهــرة، مكتبــة وهبــة، 2005.
)37( الفصــول املفيــدة ف الــواو املزيــدة، صــاح 
الديــن خليــل بــن الكيكلــدي العائــي )ت761هـــ(، 
حتقيــق: حســن موســى الشــاعر، دار البشــر، عــان، 

الطبعــة األوىل، 1990م.
)38( القرائــن النحويــة وإطــراح العامــل واإلعرابن 
التقديــري واملحــي )بحــث(: جملــة اللســان العــريب، 
اململكــة املغربيــة، املجلد: 11، 1384هـــ- 1974م.
بيانّيــة،  العربّيــة دراســة  الباغــة  القرينــة ف   )39(
ــد  ــاس حممــد الرشيــف، جامعــة امللــك عب تيســر عب
العزيــز، عــامل الكتــب احلديــث للنــرش والتوزيــع، 

.2011 األردن،  أربــد 
)40( القرينــة ف اللغــة العربيــة، القرينــة ف اللغــة 
العربيــة، الدكتــورة كوليــزار كاكل عزيــز، دار دجلــة، 

ــمية، ط1، 2009. ــة اهلاش ــة األردني ــّان اململك ع
)41( القرينــة وأثرهــا ف توجيــه املعنــى عنــد ابــن 
يعيــش، قــيص ســمر عبيــس، أطروحــة دكتــوراه، 
مــران،  فخــري  فــراس  د.  إرشاف  الرتبيــة،  كليــة 

2013م. املســتنرية،  اجلامعــة 
)ت180هـــ(،  ســيبويه  بــرش  أبــو  الكتــاب،   )42(
ــة  ــارون، مكتب ــد ه ــام حمم ــد الس ــق ورشح عب حتقي

1988م. 1408هـــ-  ط3،  القاهــرة،  اخلانجــي، 
الفضــل  أبــو  الديــن  العــرب، مجــال  لســان   )43(
حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املــري 

ت. د.  بــروت،  صــادر-  دار  )ت711هـــ(، 
)44( اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، متــام حســان، 

الطبعــة اخلامســة، عــامل الكتــب القاهــرة، 2006.
)45( اللمــع ف العربيــة، ابــن جنــي، حتقيــق فائــز 
فــارس، دار الكتــب الثقافيــة، الكويــت، 1972م.
الباغــة،  هنــج  رشح  ف  النحويــة  املباحــث   )46(
كليَّــة  ماجســتر،  رســالة  محــزة،  عبــاس  ســجاد 
أمحــد  الدكتــور  إرشاف  الكوفــة،  جامعــة  اآلداب، 

.2007 الرشيفــي،  غافــل  الزهــرة  عبــد 
)47( املعــامل اجلديــدة لألصــول، حممــد حســن عــي 
الصغــر، مكتبــة النجــاح، طهــران، ط2، 1395هـــ- 

1975م.
ــة  ــامرائي، مؤسس ــل الس ــو، فاض ــاين النح )48( مع
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ملخص البحث

تعــد مشــكلة الفقــر مــن أبــرز املشــكات االجتاعيــة واالقتصاديــة التــي تنتــرش 
ف املجتمعــات البرشيــة بصفــة عامــة والعربيــة بصفــة خاصــة، ملــا هلــا مــن تبعــات 

خطــرة عــى املجتمعــات.
وهــذه الدراســة حتــاول تقديــم حلــول جذريــة ملشــكلة الفقــر مــن خــال 
التطــرق إىل املعاجلــات اإلســرتاتيجية التــي اتبعهــا اإلمــام عــي )( ف تعاملــه مــع 

ــكلة. ــذه املش ه
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Abstract

Poverty problem considers as the most prominent social and economical 

problems that spread in human societies in general and Arabic society in 

particular because it leads to serious ramification on societies. And this study 

try to provide radical solutions for poverty problem from discussed to the 

address strategies  that followed by Imam Ali to deal with that problem.
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املقدمة
ال يــزال الفقــر؛ هــذه املفردة البســيطة 
ف لفظهــا، العميقــة ف أبعادهــا، يشــكل 
الظاهــرة األخطــر، واهلاجــس األكــرب 
العلمــي  التطــور  للبرشيــة، رغــم كل 
االقتصاديــة  واملناهــج  الربامــج  وكل 

ــدة. ــى كل األصع ع
 لقــد جســد اإلمــام عــي )( النهج 
النبــوي ف خلــق جمتمــع آمــن اقتصاديــا 
الفقــر  أســباب  خــرب  فقــد  ومعيشــيا، 
فجــاءت معاجلاتــه هلــا كمنظومــة علميــة 
ناجــح ومثمــر ال  وقانونيــة القتصــاد 
ــع  ــاء املجتم ــن أبن ــر ب ــاال للفق ــدع جم ي

اإلســامي.
ــة  ــاءت كمحاول ــة ج ــذه الدراس وه
مصغــرة  دراســة  كوهنــا  رغــم  جــادة 
املجتمــع  ف  الفقــر  مشــكلة  ملعاجلــة 
وجــود  جمــرد  ألن  عليهــا،  والقضــاء 
هــذه املشــكلة يتعــارض ويتناقــض متامــا 
مــع النظــم والتعاليــم التــي جــاء هبــا 

اإلســام.

مشكلة البحث
مــا تــزال معاجلــة مشــكلة الفقــر مــن 
ــث  ــواء البح ــن أض ــدة ع ــا بعي جذوره
الكبــرة  والقــرارات  والدراســات 
ــاد  ــامية وب ــا اإلس ــد بادن ــى صعي ع
العــامل، واإلمــام عــي )( قــدم حلــوالً 
ــد  ــر، فق ــكلة الفق ــة ملش ــة مقابل نموذجي
تألــق نظريــا وعمليــا عندمــا أضحــى 
ــي مل  ــامية الت ــة اإلس ــى الدول ــا ع حاك
ــل  ــك ف أق ــدا وذل ــرا واح ــا فق ــر فيه ي

ــنوات. ــس س ــن مخ م
أمهية البحث

ينطلــق البحــث مــن أمهيــة اعتبــار 
اإلمــام  وممارســات  وحكــم  كلــات 
تتعلــق  التــي  االقتصاديــة   )( عــي 
بمشــكلة الفقــر املســتندة إىل مــا جــاء ف 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الرشيفة 
هــي املرجــع األســاس للتعــرف عــى 
االســرتاتيجية  واحللــول  األســباب 

ملكافحــة الفقــر.
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فرضية البحث
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا 
 )( أن لإلمــام عــي بــن أيب طالــب
رؤيــة مميــزة وشــاملة وعميقــة ألســباب 
مشــكلة الفقــر مــن جهــة واالســتفادة 
ف  املشــكلة  حلــل  الرؤيــة  هــذه  مــن 
واقعنــا املعــارص مــن جهــة أخــرى، قــال 

رســول اهلل )(: »أعلمكــم عــي«.
أهداف البحث

يسعى البحث إىل دراسة اآليت:
)1( معرفة مشكلة الفقر.

واحللــول  األســباب   )2(
التــي  الفقــر  ملشــكلة  االســرتاتيجية 
نظريتــه  ف   )( عــي  اإلمــام  بّينهــا 
االقتصاديــة املتكاملــة التــي طبقهــا عــى 

الواقــع. ارض 
)3( االســتفادة مــن جتربــة اإلمــام 
عــي )( ف معاجلــة مشــكلة الفقــر 

الراهــن. عــى ارض الواقــع 
منهجية البحث

الدراســة  موضــوع  طبيعــة  إنَّ 

واحتوائــه عــى عــدة عنــارص رئيســة 
والفقــه  والتاريــخ  كاالقتصــاد 
منهجيــة  حــددت  قــد  والسياســة، 
البحــث باملنهجــن التارخيــي والتحليــي 
بشــكل رئيــس واالســتفادة مــن املنهــج 
املقــارن كلــا اقتضــت الــرورة ذلــك.

هيكلية البحث
فرضيــة  مــن  التحقــق  أجــل  مــن 
البحــث، ثــم الوصــول إىل أهدافــه، فقــد 

تنــاول البحــث املباحــث اآلتيــة:
املبحث األول: مفهوم الفقر.

املبحــث الثــاين: أســباب الفقــر ف 
.)( ضــوء مــا أكــد عليــه اإلمــام عــي
احللــول  الثالــث:  املبحــث 
االســرتاتيجية ملكافحــة الفقــر ف ضــوء 

.)( عــي  اإلمــام  بينــه  مــا 
املبحث األول: مـفهوم الفقر

يشــر الفقــر ف اللغــة إىل االفتقــار 
أن  عليــه  واملتعــارف  العــوز،  بمعنــى 
ــث  ــادي حي ــوز امل ــة الع ــو حال ــر ه الفق
الكفــاف  حــد  دون  اإلنســان  يعيــش 
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املتمثــل بســوء التغذيــة واملجاعــة حتــى 
املــوت، والــذي يــؤدي إىل انخفــاض 
والتعليمــي  الصحــي  املســتوى 
الســلع  امتــاك  مــن  واحلرمــان 
األخــرى  املاديــة  واألصــول  املعمــرة 
احلــاالت  ملواجهــة  الضــان  وفقــدان 
ــة  ــة والبطال ــرض و اإلعاق ــة كامل الطارئ

واألزمــات)1(. والكــوارث 
وقــد تصــدى اإلســام للفقــر وأواله 
اهتامــا خاصــا، فقــد ذكــر ف القــرآن 
الكريــم أكثــر مــن أيــة مشــرة إىل احلالــة 
﴿ مثــل  الفقــراء  منهــا  يعــاين  التــي 
لِْلُفَقــَراِء الَِّذيــَن ُأْحِصــُروا فِــي َســبِيِل 
ــي اأْلَْرِض  ــا فِ ــَتطِيُعوَن َضْرًب ــِه اَل َيْس اللَّ
ــِف  َيْحَســُبُهُم اْلَجاِهــُل َأْغنَِيــاَء ِمــَن التََّعفُّ
َتْعِرُفُهــم بِِســيَماُهْم اَل َيْســَأُلوَن النَّــاَس 

إِْلَحاًفــا﴾)2(.
اإلســامي  املــرشع  تنــاول  وقــد 
الرســول  أشــار  فقــد  الفقــر،  مســألة 
أيــن  يســأل  اهلل  أن  إىل   )( حممــد 
ــة  ــول املائك ــي؟ فتق ــن خلق ــويت م صف

فقــراء  فيقــول:  ربنــا؟  يــا  هــم  ومــن 
 :)( املســلمن. وقــول اإلمــام عــي
»الفقــر كاملــوت األكــر«، فاإلمــام يــرى 

أن القــرب خــر مــن الفقــر)3(.
ــرازي أن  ــى الش ــيد مرت ــّن الس وب
الفقــر يمثــل عــدم القــدرة للوصــول إىل 
احلــد األدنــى مــن االحتياجــات املهمــة 
وامللبــس  والســكن  كالطعــام  املاديــة 
ووســائل التعليــم والصحــة وحاجــات 
غــر ماديــة مثــل حــق املشــاركة واحلريــة 
اإلنســانية والعدالــة االجتاعيــة)4(، فهــو 
يتمثــل بعــدم القــدرة عــى حتقيــق احلــد 

األدنــى مــن مســتوى املعيشــة.
هــذا وتنطلــق تقاريــر التنميــة البرشية 
ــي  ــر احلقيق ــا أن الفق ــة مفاده ــن قناع م
هــو الــذي يتمثــل ف انخفــاض دليــل 
الــذي صاغتــه   HDI البرشيــة  التنميــة 
التقاريــر بنــاء عــى مكونــات عديــدة 

ــا)5(. ــا فيه ــورا آلي ــر منظ ــل الفق يمث
ــر  وف هــذا الصــدد فقــد عــرف تقري
الفقــر   2010 لعــام  البرشيــة  التنميــة 
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الدخــل  كفايــة  عــدم  يعنــي  ال  بأنــه 
فحســب بــل يتجــاوزه إىل أبعــاد أخــرى 
ــة،  منهــا تدهــور الصحــة وســوء التغذي
التعليــم واملهــارات،  وتــدين مســتوى 
وعــدم كفايــة مــوارد العيــش، وعــدم 
واإلقصــاء  الائــق،  الســكن  توفــر 
فهــذا  املشــاركة،  وعــدم  االجتاعــي، 
الكثــرون  يعيشــه  الــذي  هــو  الفقــر 
ومــن  العــامل)6(.  أنحــاء  خمتلــف  ف 
إليهــا  تســتند  التــي  التعاريــف 
ــل  ــج العم ــة ف برنام ــات الراهن الدراس
الــدويل هــو التعريــف الــذي أطلقتــه 
ــوق  ــة باحلق ــم املتحــدة املعني ــة األم جلن
والثقافيــة  واالجتاعيــة  االقتصاديــة 
والتــي تعــّرف الفقــر بأنــه ظــرف إنســاين 
املزمــن  أو  املســتدام  باحلرمــان  يتســم 
ــارات،  ــدرات واخلي ــوارد، واملق ــن امل م
للتمتــع  الروريــة  والقــوة  واألمــن 
بمســتوى الئــق للحيــاة وغرهــا مــن 
احلقــوق املدنيــة والثقافيــة و االقتصاديــة 

واالجتاعيــة)7(. والسياســية 

إذن فالفقــر ال يعنــي قلــة ف اخلبــز 
وال يعنــي التضــور مــن اجلوع اجلســدي 
ــًا  ــه نوع ــدى إىل كون ــا يتع ــب، إنَّ فحس
آخــر يســهم ف تدمــر حيــاة اإلنســان 
وجيعــل األخــر غــر قــادر عــى اإلنتــاج 
واإلبــداع وهبــذا يتحــول إىل عبــئ ليــس 
وإنــا  نفســه وعائلتــه فحســب،  عــى 
عــى جمتمعــه ودولتــه، فضــا عــن كونــه 
عبئــا عــى العــامل أمجــع)8( وكلــا كثــر 
هــذا النــوع مــن النــاس كلــا كــربت 

وتضاعفــت نســب الفقــر ف العــامل.
املبحث الـثـان: أسـباب الفقر

وراء  تقــف  كثــرة  أســباب  هنــاك 
حــدوث ظاهــرة الفقــر وتزيــد من نســبة 
ــارش أو  ــكل مب ــع بش ــراء ف املجتم الفق
غــر مبــارش ومــن أهــم هــذه األســباب:

)1( ملكية الدولة )9(.
اإلســامي  النظــام  ف  للتملــك 
ــراد  ــيء امل ــون ال ــا أن يك ــان، فأم حالت
ــذا  ــر فه ــك الغ ــت مل ــا حت ــه واقع متلك
يمتلــك إما بالــرشاء أو اهلبــة أو املراث.
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هــذه  ف  الــيء  هلــذا  والتملــك 
ــع  ــن ورشوط البي ــط بقوان ــة مرتب احلال
واهلبــة واإلرث، وال فــرق بعــد ذلــك 
بــن أحــد مــن النــاس ف متلــك ذلــك إذا 
مــا كان حمققــا لــرشوط البيــع أو اهلبــة أو 
اإلرث. أمــا احلالــة الثانيــة فهــي إذا كان 
الــيء املــراد متلكــه غــر خاضــع حتــت 
ملكيــة مســبقة فهــو ف هــذه احلالــة غــر 
خاضــع ألي رشوط غــر رشط الســبق 
واحليــازة واإلعــال، وإال فالــكل لــه 
إىل شء  إذا ســبق  التملــك  احلــق ف 

ــه. ــرف في ــر ف الت ــو ح وه
قــال تعــاىل ﴿ُهــَو الَّــِذي َخَلــَق َلُكــم 
َجِميًعــا﴾)10(، وألن  اأْلَْرِض  فِــي  ــا  مَّ
األرض هلل وملــن ســبق إليهــا وعّمرهــا، 
إذ ف اإلســام ف هذا البــاب قاعدتان:

القاعدة األوىل:
هــي قاعــدة )األرض ملــن عمرهــا( 
قــول  آخــر(  حديــث  )ف  ويتبعهــا 
ــي  ــم من ــي لك ــم ه ــول )(: »ث الرس

املســلمون«. أيــا 

القاعدة الثانية:
ــبقه  ــا ال يس ــبق إىل م ــن س ــدة )م قاع

ــه(. ــه املســلم هــو أحــق ب إلي
أي املباحــات التــي جعلهــا اهلل تعــاىل 
للجميــع مــن بــر وبحــر وســهل وجبــل 
ــة ومــا أشــبه ذلــك إذا ســبق أحــد  وغاب
هــو  كان  احليــازة  بنيــة  منهــا  شء  إىل 
أحــق هبــا متلــكًا هلــا باحليــازة، فاإلنســان 
ــدن  ــن املع ــح م ــتخرج املل ــو اس ــا ل مث
وحــازه فهــو لــه، وكذلــك مــع باقــي 
مصــادر الثــروات الطبيعيــة، والبحــار 
وثرواهتــا والغابات واملعــادن، فاألرض 
ــرى  ــة األخ ــروات الطبيعي ــادر الث ومص
وكذلــك الثــروات الطبيعيــة نفســها لــو 
ــإن  ــع ف ــة للجمي ــة، وجماني ــت متاح كان
تكاليــف هائلــة ستســقط عــن كاهــل 
الفقــراء وتنخفــض نســبة الفقــر بشــكل 
آيل، وكذلــك ســتتوفر للفقــراء فــرص 

ــرشوع. ــراء امل ــهلة لإلث ــادر س ومص
 )( عــي  اإلمــام  حكومــة  وف 
تــم إعطــاء حــق احلريــة للفــرد ف أن 
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يســتثمر  أو  يرعــى  أو  يبنــي  أو  يــزرع 
حيــث يشــاء ف أي مصــدر مــن مصــادر 

الطبيعيــة)11(. الثــروات 
)2( هنب املال العام:

الدولــة  أمــوال  عــى  احلصــول 
ــت  ــق حت ــه ح ــا دون وج ــرف هب والت
يتزعــزع  بحيــث  خمتلفــة،  مســميات 
كيــان الدولــة مــن النواحــي االقتصاديــة 
ــل  ــي تتمث ــية، الت ــة والسياس واالجتاعي
ــذ  ــي تؤخ ــة الت ــات الضخم باالختاس
مــن املــال العــام وتذهــب إىل احلســابات 
الشــخصية جلهــات معينــة، ومــن ثــم 
ــة  تركــز األمــوال الضخمــة ف أيــدي فئ
قليلــة ف املجتمعــات، وحرمان األكثرية 
ــة  ــات الروري ــن اخلدم ــاس م ــن الن م
واملشــتقات  والكهربــاء  املــاء  مــن 
النفطيــة عــى أنواعهــا. وغــر ذلــك مــن 
أعــال تصــب ف النهايــة ف رسقــة املــال 
العــام كالرواتــب الضخمــة التــي تتمتــع 
هبــا جهــات معينــة باإلضافــة إىل املبالــغ 
الكبــرة التــي تــرف عــى أمــور ال 

ــاس  ــن الن ــة م ــح العام ــب ف مصال تص
ــوال  ــن أم ــرا م ــزا كب ــذت حي ــي أخ الت
مــن  الكثــر  يعــاين  حــن  ف  الــدول، 
الدولــة واملؤسســات  موظفــي دوائــر 
كفايتهــا  وعــدم  الرواتــب  قلــة  مــن 
لســد حاجاهتــم وحاجــات عوائلهــم 
جيــدون  ال  الذيــن  إىل  باإلضافــة 
يسء.  مــايل  حــال  ف  فهــؤالء  عمــًا 
ــا  ــوم هب ــة تق ــاك رسق ــن أن هن ــًا ع فض
احلكومــات ولكنهــا مقنعــة كالرائــب 
ــك  ــه مل ــع أن ــاز، م ــط والغ ــع النف أو بي

للنــاس)12(.
)3( الفساد:

 قــال اإلمــام عــي )( »ال ينبغــي 
احلكــم،  املرتــي ف  الــوال  يكــون  أن 
دون  بــا  ويقــف  باحلقــوق  فيذهــب 

املقاطــع«)13(.
ظهــور عــدد مــن حــاالت الفســاد 
ــاوف  ــارت خم ــة أث ــتويات عالي ــى مس ع
تزايــد  ومــع  الــدويل،  املســتوى  عــى 
توافــق اآلراء عــى أن الفســاد يمكــن أن 
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ــد  ــدرة البل ــن ق ــرة م ــة خط ــال بدرج ين
ــادي  ــو االقتص ــق النم ــى حتقي ــي ع املعن

االحتوائــي)14(.
لبيــان دور الفســاد املــايل ف ظهــور 
الرجــوع  مــن  البــد  وتعميقــه  الفقــر 
منظمــة  وضعتــه  الــذي  التعريــف  إىل 
حيــث  للفســاد،  الدوليــة  الشــفافية 
عّرفتــه عــى أنــه: "اســتغال الســلطة 
مــن أجــل املنفعــة اخلاصــة")15( ويســبب 
ــدم  ــر وع ــن الفق ــد م ــايل املزي ــاد امل الفس
ــؤدي إىل  ــل وي ــع الدخ ــة ف توزي العدال
تقليــل فــرص الفقــراء ف احلصــول عــى 
ــة". ــف الدول ــي ف وظائ ــم الطبيع حقه
ويمكــن النظــر إىل الفســاد كمعــوق 
االقتصاديــة  وللتنميــة  لاســتثار 
فاملســتثمرون  كلفتهــا،  مــن  ويرفــع 
ــايل  ــع والع ــح الرسي ــم الرب ــن هيمه الذي
ــن  ــاد وع ــح( الفس ــن )مفاتي ــألون ع يس
رجــال اإلعــال املحليــن مــن أصحــاب 
أن  النهايــة  ف  يتضــح  إذن  النفــوذ. 

يســبب)16(: الفســاد 

العامــة  اإليــرادات  انخفــاض  )أ( 
النفقــات. ف  والزيــادة 

)ب( التقليــل مــن النوعيــة واجلــودة 
والكفــاءة.

)ج( اضطــراب إجــراءات التوظيــف 
والرتفيــع والتعيــن ف الدولــة والقطــاع 

العــام.
وهــذا كلــه يســهم ف وجــود مايــن 
والفقــر  البــؤس  أرسى  البــرش  مــن 
وأشــكال  والراعــات  واملــرض 

الوحــي. االســتغال 
)4( الربا:

الربــا لغــة بمعنــى: »الزيــادة، والربــا 
ــو، إذ  ــى العل ــوة، بمعن ــن الرب ــتق م مش
ــه  ــره، وإنَّ مال ــى غ ــو ع ــرايب يعل أن امل
يعلــو عــى مــال غــره، والربــا بنظــر 
الــرشع حــرام وبنظــر العقــل باطــل، 
وليــس  ممحــوق،  االقتصــاد  وبنظــر 
أمــر خارجــي  بــل  أمــرًا غيبيــا  ذلــك 
ــُق  ــبحانه: ﴿َيْمَح ــال س ــي«)17(، ق حقيق
َدَقــاِت﴾)18(،  الصَّ َوُيْربِــي  َبــا  الرِّ ــُه  اللَّ
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فذلــك ألجــل أن الربــا جيمــع املــال مــن 
ــك  ــدة، وبذل ــد واح ــددة إىل ي ــاٍد متع أي
يقــل العمــل واإلنتــاج، وذلــك حمــق 
الواحــدة  اليــد  إذ  للثــروة،  وتقليــل 
ــا ال تتمكــن مــن عمــل كل  اآلكلــة للرب

أولئــك، فتبطــؤ عجلــة اإلنــاء.
ــوَن  ــَن َيْأُكُل قــال اهلل ســبحانه: ﴿الَِّذي
ــِذي  ــوُم الَّ ــا َيُق ــوَن إاِلَّ َكَم ــا اَل َيُقوُم َب الرِّ
لِــَك  َذٰ اْلَمــسِّ  ِمــَن  ــْيَطاُن  الشَّ َيَتَخبَُّطــُه 
َبــا  الرِّ ِمْثــُل  اْلَبْيــُع  َمــا  إِنَّ َقاُلــوا  ُهــْم  بَِأنَّ
َبــا َفَمــن  َم الرِّ ــُه اْلَبْيــَع َوَحــرَّ َوَأَحــلَّ اللَّ
ــِه َفانَتَهــٰى َفَلــُه  بِّ ــن رَّ َجــاَءُه َمْوِعَظــٌة مِّ
ــاَد  ــْن َع ــِه َوَم ــى اللَّ ــُرُه إَِل ــَلَف َوَأْم ــا َس َم
فِيَهــا  ُهــْم  النَّــاِر  َأْصَحــاُب  َفُأوَلٰئِــَك 

َخالِــُدوَن﴾)19(.
جــاء النهــي عــن الربــا ملــا لــه مــن 
نتائــج وخيمــة مرتتبــة غالبــا عليــه: الفقر 
اجلرائــم،  ملختلــف  املوجــب  املدقــع 
وأنــواع األمــراض ومــا أشــبه ذلــك فــإن 
الفقــر ســواد الوجــه ف الداريــن كــا قــال 

.)20()( الرســول حممــد

إن الربــا ال يــأيت منــه إال الفســاد حتى 
وإن كان كــا يدعــى بنمــو معتــدل وقــد 
أشــار إىل ذلــك اإلمــام الرضــا )( ف 
حتريمــه  علــة  عــن  الســؤال  جــواب 
فيــه مــن فســاد األمــوال  قائــا: »ملــا 
إىل آخــر قولــه )(، فحــرم اهلل عــز 
وجــل عــى العبــاد الربــا لعلــة فســاد 
مكســب  فالفائــدة  األموال«.وعليــه 
غــر رشعــي ألهنــا ال تقــوم عــى أســاس 

ــق)21(. ــل منف عم
وإنَّ مــا يميــز العوملــة اإلســامية مــن 
اجلانــب املــادي واملايل هــو عــدم املراباة، 
ــة  ــزة اجلوهري ــاة هــو املي فــإن عــدم املراب
لاقتصــاد اإلســامي، حيــث ال َيظلــم 
املــال، كــا  وال ُيظلــم صاحــب رأس 
ُقوا  َهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اتَّ قــال تعــاىل: ﴿َيــا َأيُّ
ــم  ــا إِن ُكنُت َب ــَن الرِّ ــَي ِم ــا َبِق ــَه َوَذُروا َم اللَّ
ْؤِمنِيــَن )278( َفــإِن لَّــْم َتْفَعُلــوا َفْأَذُنــوا  مُّ
ــِه َوَرُســولِِه َوإِن ُتْبُتــْم  ــَن اللَّ بَِحــْرٍب مِّ
َفَلُكــْم ُرُءوُس َأْمَوالُِكــْم اَل َتْظلُِمــوَن َواَل 

ــوَن﴾)22(. ُتْظَلُم
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مــن  هــي  الاربويــة  امليــزة  وهــذه 
االقتصــاد  هــذا  وخصائــص  مفاخــر 
ــرد  ــز وينف ــا يتمي ــليم وهب ــاوي الس الس
االقتصــاد  عــن  واضــح  وبشــكل 
الرأســايل وعــن االقتصــاد الشــيوعي 

الســائد. واالشــرتاكي 
ــه  ينظــم اإلســام برنامــج اقتصاديات
ويرســم احلــدود والقيــود للمكاســب 
لتنميــة  ســبب  العمــل  أن  بــاب  مــن 
املــال، فاألخــر ال ينمــو، والنقــود ال 
تلــد النقــود ولــو مــر عليهــا ألــف ســنة.
ــرش  ــي ين ــاالت الت ــن احل ــذا وإن م ه

ــر ف األمــة)23(: ــة الفق ــا آف هبــا الرب
)1( إمــا أن يكــون املقــرتض بحاجــة 
لتلبيــة  إليهــا  احتــاج  لــو  كــا  ماســة، 
امللحــة  عائلتــه  حاجــات  أو  حاجاتــه 
أو  لدفــع غرامــة  أو  ديــن  لتســديد  أو 

رضيبــة أو غــر ذلــك.
)2( أن يقــرتض للتجارة أو التوســع 
ــذا  ــن ه ــا م ــذ الرب ــإن أخ ــارة، ف ف التج
الضغــط  تشــديد  إىل  يــؤدي  املســتثمر 

عــى الفقــراء أيضــا، فهــو مــن أجــل أن 
ــة،  ــة علي ــا املفروض ــبة الرب ــوض نس يع
ــال،  ــور الع ــض أج ــا لتخفي ــر إم يضط
وهــم عــادة مــن ذوي الدخــل املحــدود، 
وإمــا لزيــادة قيمــة منتجاتــه ممــا ينعكــس 

ســلبا عــى الفقــراء.
اإلســام  أن  كيــف  نــرى  وأخــرا 
ــا يبعــد أثــر هــذه اآلفــة  ــه للرب بتحريم
عــن األمــة ويعطــي ف الوقــت نفســه 
إن  حيــث  األربــاح،  لتحقيــق  فرصــًا 
ــي  ــوك الت ــا البن ــي تتملكه ــول الت األص
تطبــق الرشيعــة اإلســامية ف عملياهتــا 
ــل  ــبة 28.6% لتص ــت بنس ــة ارتفع كاف
إىل 822 مليــار دوالر ف عــام 2009 
عــام  ف  دوالر  مليــار   639 مقابــل 
2008 ف حــن إن أكــرب أف بنــك ف 
ف  الســنوي  النمــو  يتجــاوز  مل  العــامل 
أصوهلــا 6.8% خــال املــدة نفســها، 
حيــث هنــاك صــات وثيقة بــن القطاع 
املــايل واألصــول احلقيقيــة حيــث ســاعد 
هــذا عــى محايــة هــذا القطــاع مــن أســوء 
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ــان. ــة ائت أزم
)5( انعدام املساواة:

عــى  املتنامــي  املســاواة  انعــدام  إنَّ 
ــا  ــا رئيس ــح اجتاه ــد أصب ــامل ق ــاق الع نط
البلــد  وداخــل  البلــدان  بــن  فيــا 
ــروة  ــظ ان الث ــن املاح ــد)24(. فم الواح
متزايــد  نحــو  عــى  ترتكــز  العامليــة 
بينــت  فقــد  ضئيلــة،  قلــة  أيــدي  ف 
مــن   )%1( نســبة  أن  اإلحصــاءات 
ــبة )%20(  ــون نس ــامل يمتلك ــكان الع س
العامليــة ومــا زال يوجــد  الثــروة  مــن 
ف  يعيشــون  شــخص  مليــار   )1.2(
ــن  ــر م ــوت كث ــع، ويم ــر مدق ــة فق حال
األطفــال مــن ســوء التغذيــة قبــل بلــوغ 
ســن اخلامســة. وهــذا مــا يــدل عــى 
ــن انعــدام  ــا ب ــة تشــابك م وجــود عاق
املســاواة والفقــر. فمــن غــر املمكــن 
ــة  ــة الرامي ــات احلكومي ــة السياس مناقش
إىل إهنــاء الفقــر دون التصــدي ألســباب 

املســاواة)25(. انعــدام 
ــد أوجــه  ــط أحــد أســباب تزاي ويرتب

ــد  ــق بالي ــواغل تتعل ــاواة ش ــدام املس انع
ــب  ــور مل تواك ــث أن األج ــة، حي العامل
ــزى  ــن أن يع ــو. ويمك ــة والنم اإلنتاجي

ــاواة إىل)26(: ــدام املس ــه انع ــو أوج نم
)1( القيــود املفروضــة عى املســاومة 

اجلاعية.
الطويــل  املــزن  االنخفــاض   )2(
األجــل ف نصيــب األجــور مــن الدخــل 

األربــاح)27(. لصالــح 
)3( الــرشوط املعمــول هبــا ف قطــاع 

العمــل غــر الرســمي.
)4( ناذج الرائب.

)5( أوجــه عــدم التجانــس كبــرة 
ــار  ف قــوة املســاومة بــن املشــرتين الكب

واملنتجــن الصغــار.
خطــة  ف  االســتدامة  انعــدام   )6(

لتنميــة. ا
للرائــب  األولويــة  إعطــاء   )6(

والتنميــة: األعــمر  حســاب  عــى 
ال  الرائــب  أن  املعــروف  مــن 
املضعفــات  مــن  كوهنــا  مــن  ختلــو 
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والتوزيــع  واإلنتــاج  العمــل  حلوافــز 
ــل  ــى العم ــر ع ــي تؤث ــراد فه ــدى اإلف ل
ــزء  ــاع ج ــا متثــل اقتط ــث كوهن مــن حي
ف  يســهم  ممــا  اإلفــراد  دخــول  مــن 
مــن  اســتهاكهم  مســتوى  خفــض 
الســلع الروريــة ومــن ثــم النقــص 
مــن قدرهتــم عــى العمــل، والرائــب 
الدخــول  ختفيــض  ف  تســهم  عندمــا 
ثــم  املدخــرات  حجــم  ينخفــض 
ينخفــض حجــم االســتثار ومــن ثــم 
ــن  ــأ ع ــاج، وينش ــم اإلنت ــض حج ينخف
ــع  ــوء توزي ــارشة س ــر املب ــب غ الرائ
أصابــت  إذا  والثــروات  للدخــول 
الفئــات  مــن  أكثــر  الفقــرة  الفئــات 

.)28 الغنيــة)
األولويــة  الرائــب  إعطــاء  إنَّ 
السياســات  حســاب  عــى  املطلقــة 
الســلع  لتوفــر  الداعمــة  االقتصاديــة 
ــة  ــات املهم ــة القطاع ــة ولتنمي الروري
)النوعــي  كالتعليــم  األفــراد  ف حيــاة 
البنــى  عــى  واإلنفــاق  والكمــي( 

والطرقــات  اجلســور  كبنــاء  التحتيــة 
والضــان االجتاعــي وغرهــا الكثــر 
بعينــه  االســتبداد  تكريــس  ف  يفيــد 
ــات  ــادرة احلري ــعوب ومص ــع الش وقم
وف النهايــة كل هــذا يصــب ف زيــادة 

الفقــراء. وفقــر  األغنيــاء  غنــى 
للنظــرة  االقتصاديــة  فالرؤيــة 
إعطــاء  أن  تــرى  التــي  اإلســامية 
ف  يصــب  األولويــة  الرائــب 

: )2 9 ( تن ر خســا
ــاج،  )1( التقليــل مــن مســتوى اإلنت
حيــث يصبــح الفــرد املنتــج غــر راغــب 
ف زيــادة اإلنتــاج رغــم طموحــه الكبــر 
عــى  ينعكــس  ف جمــال عملــه وهــذا 
املحــي  الناتــج  مســتوى  انخفــاض 

اإلمجــايل.
)2( التبعــات مــن فرضهــا تكــون 
ــب  ــب الرائ ــتتناقص نس ــلبية إذ س س
التــي كانــت حتصــل عليهــا احلكومــة 
إىل  باإلضافــة  هــذا  مؤكــد.  بشــكل 
التــي  واالجتاعيــة  النفســية  األرضار 
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املجتمــع. ف  ســترتكها 
)7( املقامرة:

َعــِن  ﴿َيْســَأُلوَنَك  تعــاىل:  قــال 
ــٌر  ــٌم َكبِي ــا إِْث ــْل فِيِهَم ــِر ُق ــِر َواْلَمْيِس اْلَخْم
ِمــن  َأْكَبــُر  َوإِْثُمُهَمــا  لِلنَّــاِس  َوَمنَافِــُع 
 :)( قــال أمــر املؤمنــن.)ْفِعِهَما﴾)30 نَّ
ــى  ــلم ع ــول اهلل )( أن يس ــى رس »هن
أربعــة، الســكران ف ســكره، وعــى مــن 
يعمــل التمثيــل، وعــى مــن يلعــب النرد، 
وعــى مــن يلعــب باألربعــة عــرش، وأنــا 
أزيدكــم اخلامســة أهناكــم أن تســلموا 
لقــد  الشــطرنج«)31(.  أصحــاب  عــى 
كانــت املقامــرة مــن األســباب الرئيســة 
للفقــراء،  االجتاعــي  البنــاء  لتدمــر 
ــة  كــا تعــد ســببًا رئيســًا لألزمــات املالي
ــرن  ــات الق ــا ف بداي ــة وخصوص العاملي
خــال  مــن  جــاءت  حيــث  احلــايل، 
العقاريــة  الســندات  حامــي  تأمــن 
عــى أصــل تلــك الســندات وعوائدهــا 
لــدى رشكات التأمــن وف حــال فشــل 
املقــرتض ممثــا ف مشــرتي العقــار ف 

ــوم  ــات تق ــن التزام ــه م ــا علي ــاء ب الوف
بســداد مســتحقات  التأمــن  مؤسســة 
حامــل الســند ثــم بيــع العقــار فيــا بعــد، 
وعندهــا حتصــل رشكــة التأمــن عــى 
مســتحقاهتا، وقــد ظهــرت املقامــرة مــن 
املضاربــات  باســم  املقامــرات  خــال 
أو املراهنــات مــن خــال البيــع عــى 
عــى  املاليــة  واملشــتقات  املكشــوف، 

املاليــة)32(. األوراق 
إنَّ عقــود املشــتقات ف وقــت األزمــة 
مــا هــي إال مقامــرة عــى وقائــع غيبيــة ال 
حيــدث فيهــا تســليم وال قبــض للســلع 
عنــد  تســوية  وإنــا  ثمــن،  دفــع  وال 
اخلــارسون  يدفعهــا  لفــروق  التصفيــة 
ــايل  ــد كان إمج ــون، فق ــا الرابح ويربحه
ــون  ــى كدرلي ــد ع ــا يزي ــتقات عاملي املش
مل  رقــم  وهــو  دوالر   )Quadrillion(

يتعــود معظمنــا عــى اســتخدامه)33(.
ــت  ــرة تكون ــرة املقام ــإن ثم ــه ف وعلي
عــى  والبيــع  املاليــة  املشــتقات  مــن 
الومهيــة،  واملضاربــات  املكشــوفات، 
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التــي أدت ف هنايــة املطــاف إىل دمــار 
واالقتصــاد. واملؤسســات  األفــراد 

)8( االحتكار:
تعــددت الكلــات ف كتــب اللغــة 
كلمــة  حــول  العربيــة  ومصــادر 
االحتــكار واحلكــرة، ففــي هــذا بــّن 
الظلــم  احلكــر  أن  آبــادي  الفــروز 
مــا  وبالتحريــك  املعــارشة  وإســاءة 
انتظــارا لغائــه  احتكــر، أي احتبــس 
وفاعلــه حكــرا)34(. ويتمثــل االحتــكار 
ــي يوجــد فيهــا  ــة الت ف االقتصــاد باحلال
املنتــوج  بائــع أو منتــج واحــد يؤمــن 
الســوق، وهــو  كامــل  ويســيطر عــى 

أســعاره)35(. يقــرر  الــذي 
الرســول  قــال  الصــدد  هــذا  وف 
واملحتكــر  مــرزوق،  »احلالــب   :)(
ملعــون«، وقــال أيضــا )(: »أطلعــت 
ــي،  ــم يغ ــا ف جهن ــت وادي ــار فرأي ف الن
فقــال  هــذا؟  ملــن  مالــك  يــا  فقلــت: 
اخلمــر  واملدمنــن  املحتكريــن  لثالثــة: 

والقواديــن«)36(.

كتابــه  ف   )( عــي  اإلمــام  قــال 
»َفاْمنَــْع   :)w( االشــرت  مالــك  إىل 
 )( ــِه ــوَل اللَّ ــإِنَّ َرُس ــَكاِر َف ــَن ااِلْحتِ ِم
َمنَــَع ِمنْــُه َوْلَيُكــِن اْلَبْيــُع َبْيعــًا َســْمحًا 
ُتْجِحــُف  اَل  َوَأْســَعاٍر  َعــْدٍل  بَِمَواِزيــِن 
بِاْلَفِريَقْيــِن ِمــَن اْلَبائِــِع َواْلُمْبَتــاِع َفَمــْن 
ْل  ــكِّ ــاُه َفنَ ــَك إِيَّ ــَد َنْهيِ ــَرًة َبْع ــاَرَف ُحْك َق

بِــِه َوَعاِقْبــُه فِــي َغْيــِر إِْســَراٍف«)37(
)9( تلوث البيئة:

مل  التحويليــة  الصناعيــة  العمليــة 
ف  كبــرة  بيئيــة  مشــاكل  عــن  تســفر 
ألن  األمــر  بدايــة  ف  الناميــة  الــدول 
هــذه الــدول كانــت بكــرا والصناعــة 
مناطــق  عــى  االعتــاد  مــع  حمــدودة، 
املناجــم إلنتــاج املــواد األوليــة، بحيــث 
املشــاكل،  بعــض  حدثــت  وإن  حتــى 
ــل  ــت تتمث ــية كان ــكلة األساس ــإن املش ف
فــرص  العيــش وإجيــاد  لقمــة  بتوفــر 
احلكومــات  أن  إىل  إضافــة  للعمــل، 
ــعوهبا  ــا لش ــر اهتام ــت مل تع ــها كان نفس
ــن  ــرب مل يك ــاع الغ ــإن صن ــد ف وبالتأكي
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ولكــن  الشــعوب.  هبــذه  ليهتمــوا 
اســتمرار االســتثار هبــذه الصناعــة ولــد 
الكثــر مــن امللوثــات منهــا عــى ســبيل 
ــيد  ــاين اوكس ــاز ث ــبة غ ــادة نس ــال زي املث
الكاربــون مــن )278( جزء/املليــون ف 
عــام 1800 إىل )378( جزء/املليــون 
ــادة )%36(،  ــبة زي ــام 2004 إي بنس ع
كيوتــو  اتفاقيــة  أمهيــة  تتضــح  وهنــا 

تطبيقهــا)38(. ورضورة 
)10( التسليح:

إىل  املجتمعــات  حاجــة  رغــم 
ســلع  مــن  األساســية  احلاجــات 
والرفــاه  الســلم  وحيــاة  االســتهاك 
مغريــات  أن  إال  املــدين،  االجتاعــي 
الربــح الفائــق غــر العــادي ف جمــاالت 
ــاب  ــت أصح ــكري، دفع ــاج العس اإلنت
دول  ف  الضخمــة  األمــوال  رؤوس 
الربــح  هــذا  مثــل  فقــد  إليــه،  العــامل 
للحــروب  االقتصــادي  األســاس 
وســباق التســلح، فقــد قاربــت النفقــات 
 )2800( حــوايل  العامليــة  العســكرية 

و)800(  تريليونــن  أي  دوالر  مليــار 
امليزانيــة  قفــزت  فقــد  دوالر،  مليــار 
حــوايل  إىل  األمريكيــة  العســكرية 
)379( مليــار دوالر عــام 2006)39(.

)11( كثرة املوظفن:
يــرى اإلســام ف ظاهــرة البطالــة 
املقنعــة عبئــا عــى الفقــراء، حيــث أن 
ــة  ــذه الفئ ــف أداء ه ــا ضع ــن تداعياهت م
ــر  ــهمة و بشــكل كب ــن املس مــن املوظف
ف كثــرة الغيابــات، وانشــغال الوقــت ف 
أعــال غــر األعــال املناطــة باملوظــف، 
عــذر،  دون  العمــل  مــكان  وتــرك 
وغيــاب الدافعيــة، وطغيــان الســلبية، 
ــم  ــن ث ــا وم ــزات بأنواعه ــدرة املحف ون
وتعطيــل  اإلنتاجيــة،  مســتوى  تــدين 
العمــل، وتأخــر االنجــاز، ونــرش جــو 
مــن التخــاذل بــن األفــراد العاملــن بعد 
أن كان هــؤالء حمبــن للعمــل واإلنتــاج، 
ــي  ــل احلكوم ــة أن العم ــيخ نظري وترس
املغلــق يــرف الراتــب ســواء عمــل 
ــد  ــي تولي ــا يعن ــل، مم ــف أم مل يعم املوظ
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طبقــة تســتهلك دون إنتــاج، بينــا الفقر 
جيهــد نفســه لينتــج لكنــه بالــكاد يتمكــن 
مــن االســتهاك واحلصــول عــى مــا 

يريــده)40(.
ومــن األســباب التــي كانــت وراء 
الــدول  ف  الظاهــرة  هــذه  حــدوث 
اجلهــاز  ف  العاملــن  تكــدس  الناميــة 
ــك  ــات تل ــوق احتياج ــا يف ــي ب احلكوم
األجهــزة كنتيجــة التــزام اجلهــاز بتعيــن 
اخلرجيــــن دون أن يكــون هناك احتياج 
حقيقــي ألعاهلــم، بحيــث يكــون هنــاك 
وجــود ملــن يــؤدي عمــا ثانويـــا ال يوفر 
لــه كفايتــه من ســبل العيــش أو أن بعض 
األفــراد يعملــون ســوية ف عمــل يمكــن 
أن يؤديــه فــرد واحــد، وف كا احلالتــن 
ــع  ــب م ــا يتناس ــل عم ــؤدي العام ال ي
مــا لديــه مــن قــدرات وطاقــة للعمـــل. 
مــع العلــم أن التواريــخ كتبــوا أن مــر 
ف زمــان اإلســام، حيــث كان عــدد 
نفوســها عــرشة مايــن كان املوظفــون 
ــش،  ــدا اجلي ــا ع ــط، م ــائة فق ــا مخس فيه

والــكل يعلــم أن اجليــش ف اإلســام 
ال  شــيئا،  الدولــة  يكلــف  ال  شــعبي 
ــراد  ــض األف ــدا بع ــاط ماع ــش احتي جي
الدائــم  وجودهــم  يلــزم  الذيــن  أو 

ــبه)41(. ــا أش ــظ وم ــب واحلف للتدري
املبحث الثالث: معالات الفقر عند 

اإلمام عي )عليه السالم(
مشــكلة  يشــكل  الفقــر  يــزال  ال 
رغــم  البــرشي،  املجتمــع  ف  خطــرة 
الربامــج  وكل  العلمــي  التطــور  كل 
مجيــع  عــى  االقتصاديــة  واملناهــج 
تتعقــد  املشــكلة  فهــذه  األصعــدة، 
بشــكل مســتمر ف نواحــي احليــاة كافــة: 
السياســية منهــا واالجتاعيــة، والنفســية 
والقانونيــة  والروحيــة،  والفكريــة 
والدينيــة. وقــد بــات واضحــا عجــز 
اإلنســان عــن التوصــل إىل حــل شــامل 
ومتكامــل ملشــكلة الفقــر، وإذا كان ثمــة 
حــل جــذري للمشــكلة، فــإن مصــدره 
احلكيــم  اإللــه  أن  »حيــث  الســاء، 
ــادر  ــكل شء والق ــط ب ــادل واملحي والع
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ــكلة  ــده حــل املش ــذي يكمــن عن هــو ال
البــرش-  الثــاث  مكوناهتــا  فيهــا  بــا 

املناهــج«. و  النظــم   – الثــروات 
ومــن هنــا كان التجاؤنــا إىل التعاليــم 
القــرآن  إليهــا  أرشــد  التــي  اإلهليــة 
 )( اهلل  رســول  وأقــوال  الكريــم 
واإلمــام عــي )( ف التعــرف عــى 

حــل ملشــكلة الفقــر.
أوالً: امتالك الناس لكل الثروات

﴿ُهــَو  تعــاىل  قولــه  مــن  انطاقــا 
اأْلَْرِض  فِــي  ــا  مَّ َلُكــم  َخَلــَق  الَّــِذي 
ف  خلــق  مــا  فــكل  َجِميًعــا﴾)42(، 
األرض هــو ملــك للنــاس كافــة، وهــذا 
يعنــي ال توجــد هنــاك ملكيــة للحكومــة 
املعنيــة عــى كل مــا موجــود ف األرض، 
وبعبــارة أخــرى )إن كل مــا موجــود 
عــى األرض هــو ملــك وبشــكل مبــارش 
ــط  ــة فق ــة احلكوم ــة ووظيف ــاس كاف للن
ــة فحســب، بحيــث  تنظيــم هــذه العملي
ــة أرض  ــاك قطع ــرد امت ــن ألي ف يمك
ــه  ــس علي ــتثمر فلي ــا أو يس ــكن فيه ليس

دفــع ثمنهــا إىل احلكومــة، وف هــذا حــل 
ــر  ــي مت ــة الت ــاكل االقتصادي ــم املش ملعظ
ــح األرايض  ــا تصب ــدول(، فعندم ــا ال هب
جمانــا هــذا يوفــر فــرص عمــل هائلــة 
)فتــح متاجــر وورش ومصانــع( ويزيــد 
وخصوصــا  النــاس  معظــم  قــدرة 
عــى  املنخفضــة  الدخــول  أصحــاب 
االســتثار حيــث يســهل دخــول هــوالء 
إىل املجــاالت اإلنتاجيــة كإنشــاء املــزارع 
واألبقــار  األغنــام  ورعــي  اإلنتاجيــة 
وهــذا يرفــع مــن مســتويات اإلنتــاج 
واحليــواين.  النبــايت  بشــقيه  الزراعــي 
وهنــا يــرى اإلمــام عــي )( إن ثــروة 
ــط،  ــن فق ــا العامل ــون ألبنائه ــة تك األم
ــاة أيدهيــم  بعــد أخــذ احلــق العــام، فجن

ال تكــون لغــر افواههــم)43(.
ثانيا: الضمن االجتمعي

التــي  املشــاكل  مــن  الفقــر  يعــد 
وهــي  االجتاعــي  الضــان  يعاجلهــا 
مــن أخطــر املشــاكل وأكثرهــا ســلبية 
عــزز  ولقــد  واملجتمــع،  الفــرد  عــى 
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اإلمــام عــي )( مــن مســألة الضــان 
االجتاعــي، إذ يقــول : »أدوا ما افرتض 
اهلل عليكــم مــن احلــج والصيــام والــزكاة 
ومعــال اإليــمن فــإن ثــواب اهلل عظيــم 
باملعــروف  وأمــروا  جســيم  وخــريه 
ــف  ــوا الضعي ــر وأعين ــن املنك ــوا ع واهن

املظلــوم«)44(. وانــرصوا 
ــال اهلل،  ــق عي ــه )( »اخلل وف رؤيت
وأحــب النــاس إىل اهلل أشــفقهم عــى 
ــا مــن  ــه«)45(، كــا يقــول )(: »م عيال
ــف  ــن كش ــاىل م ــب إىل اهلل تع ــل أح عم
الــر، يكشــفه رجــل عــن رجــل«)46(، 
ــعة  ــدى س ــة م ــذه املقول ــظ ف ه وناح
ــان  ــكل إنس ــي ل ــان االجتاع ــق الض ح
بغــض النظــر عــن أي وصــف آخــر، 
والســيا إذا مــا كان حتــت ســلطة الدولة 

ــامية. اإلس
ــي )( ف  ــام ع ــارات اإلم ــن إش م
الضــان االجتاعــي ف نظــر الكاتــب 

ــي)47(: ــارص ه املع
تنفيــذ  وصيــغ  آليــة  رســم   )1(

الضــان االجتاعــي ونقلــه مــن النظريــة 
املثاليــة إىل الواقــع العمــي امللمــوس.
ــد طبقــة الفقــراء وغرهــم  )2( حتدي
املســتفيدة  االجتاعيــة  الفئــات  مــن 
مــن الضــان االجتاعــي، ففــي هــذا 
ــات  ــذه الفئ ــي )( ه ــام ع ــدد اإلم حي
الســفى  الطبقــة  ف  اهلل  اهلل  بقوله:»ثــم 
املســاكن  مــن  لــم  الحيلــة  الذيــن 
)شــدة  البــؤس  وأهــل  واملحتاجــن 
الفقــر( والزمنــى )ذوي العاهــات( فــإن 
ف هــذه الطبقــة قانعــا )ســائال( ومعــرتا 
)املتعــرض للعطــاء بــال ســؤال( واحفظ 
فيهــم  حقــه  مــن  اســتحفظك  مــا  اهلل 
وأجعــل لــم قســم مــن بيــت مالــك مــن 

)الثمــرات(«. غــالت 
التــي  اآلليــة  برســم  يتعلــق  ففيــا 

ف: تتجســد 
)1( إنشــاء هيئــة الضــان االجتاعــي  
بــأن   )( اإلمــام  حددهــا  التــي 
تكــون »من أهل اخلشــية والتواضع«)48( 
اهليئــة  هــذه  عــى  القائــم  ويتصــف 
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رسائــر  ف  اهلل  يتقــي  »أن  بالتقــوى 
وخفيــات أعالــه حيــث ال يشــهد غيــور 
وال وكيــل دونــه«)49( وعمــل هــذه اهليئة 
ــون ذات  ــم وتك ــارشة باحلاك ــط مب مرتب
ــة، إذ يقــول »ليكــن  ــة خاصــة لدي أولوي
أحظــى النــاس منــك أحوطهــم عــى 

باحلــق«)50(. الضعفــاء وأعملهــم 
)2( آليــة تنفيــذ العمــل: تكــون مــن 
أبــرز  للعمــل،  خطــة  وجــود  خــال 

معاملهــا:
احلقــوق  إعطــاء  عــى  الرتكيــز  )أ( 
 )( اإلمــام  يقــول  إذ  ملســتحقيها، 
هنــا »أفضــل الــود إيصــال احلقــوق إىل 
ــل إىل  ــا وص ــر م ــري ال ــا«)51( و»خ أهله

املحتــاج«)52(.
ــوق  ــاء احلق ــى إعط ــد ع )ب( التأكي
اجلهــة  مــن  تســويف  أو  مماطلــة  دون 
املانحــة ســواء كانــت الدولــة أو غرهــا. 
 :)( عــي  اإلمــام  يقــول  هــذا  وف 
»أفضــل الــود إعطــاء العطيــة قبــل ذل 
ــخاء  ــول )( »الس ــؤال«)53(، ويق الس

مــا كان ابتــداًء، فأمــا ما كان عن مســائلة 
فحيــاء وتذمــم«)54( انســجاما مــع رؤيــة 
إن  بــل  للحيــاة،  وفلســفته  اإلســام 
ــان  ــق الض ــد أن حتقي ــام )( يؤك اإلم
جــزء  هــو  الفقــر  إلزالــة  االجتاعــي 
ــامية  ــوة اإلس ــباب الدع ــن أس ــم م مه
ككل، حيــث يقــول اإلمــام )( »إن 
ألهــل الديــن عالمــات يعرفــون بــا؛ 
صــدق احلديــث ورحــة الضعفــاء«)55(.

ثالثا: التكافل االجتمعي:
يعنــي التكافــل االجتاعــي أن يكــون 
ــة  ــاركن ف املحافظ ــع مش ــراد املجتم أف
ــع  ــة ودف ــة واخلاص ــح العام ــى املصال ع
واملعنويــة  املاديــة  واألرضار  املفاســد 
بحيــث يشــعر كل فــرد فيــه أن عليــه 
واجبــات إزاء اآلخريــن كــا لــه حقوق، 
إزاء  باملســؤولية  شــعور  لــه  ويكــون 
الذيــن ليــس باســتطاعتهم أن حيققــوا 
بإيصــال  وذلــك  اخلاصــة  حاجاهتــم 
عنهــم  األرضار  ودفــع  إليهــم  املنافــع 
ــق  ــق بتطبي ــي يتحق ــل االجتاع والتكاف
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ونظامــا  ورشيعــة  عقيــدة  اإلســام 
ســرة  مــن  واضــح  وهــذا  وســلوكا 
الرســول األكــرم )( واإلمــام عــي 
)( وف هــذا يقــول الرســول الكريــم 
توادهــم  ف  املؤمنــن  »مثــل   :)(
وتراحهــم وتعاطفهــم كمثــل الســد 
ــه عضــو تداعــى  الواحــد إذا اشــتكى من

لــه ســائر الســد بالســهر واحلمــى«.
وممــا يــدل عــى أن اإلســام اهتــم 
ببنــاء املجتمــع املتكامل بوضعــه لدعائم 
وأســس التكافــل االجتاعــي  ف أبعــاد 
﴿ تعــاىل  قولــه  مــن  انطاقــا  عديــدة 
َوَتَعاَوُنــوا َعَلــى اْلبِــرِّ َوالتَّْقــَوٰى﴾ وقــول 
رســول اهلل )( »مــا آمــن يب مــن بــات 
شــبعانا وجــاره جائــع« »وليــس بمؤمــن 
مــن بــات شــبعانا وجــاره جائــع«. وقــد 
االجتاعــي  التكافــل  أســس  طبقــت 
ف حكومــة اإلمــام عــي )( حيــث 
ــام  ــا اإلس ــي أقره ــم الت ــت التعالي طبق

ــي: ــل االجتاع ــال التكاف ف جم
ــات  ــزوج لنفق ــل ال ــون تكف )1( قان

ــة. الزوج
ــه  ــن لنفقــات والدي ــل االب )2( تكف

ــه. ــن إلي ــوا حمتاج ــا دام م
)3( تكفل األب لنفقات أوالده.

حمــارصة  بمعنــى  كان  ذلــك  وكل 
فــإن  أطرافــه،  كافــة  مــن  الفقــر 
ــكلون  ــاء يش ــاء واألبن ــات واآلب الزوج
ــا ف  ــك مطبق ــع وكان ذل ــة املجتم أكثري

.)56()( عــي  اإلمــام  حكومــة 
املقومــات  مــن  احلريــة  رابعــا: 
املجتمعــات: لنهــوض  األساســية 
قــال تعــاىل ﴿َوَيَضــُع َعنُْهــْم إِْصَرُهــْم 
َعَلْيِهــْم﴾)57(  َكاَنــْت  الَّتِــي  َواأْلَْغــاَلَل 
عندمــا أّصــل اإلســام مبــدأ احلريــة 
ــة  ــا وحاجــة برشي ــا طبيعي ــه مطلب وجعل
امتداداتــه  األصــل  هلــذا  وجعــل 
مناحــي  لــكل  والشــاملة  الواســعة 
ــذه  ــه ه ــت نفس ــل ف الوق ــاة، وجع احلي
احلريــة حمكومــة باملصلحــة اإلنســانية 
ومنقــادة هلــا بحيــث ال تــؤدي إىل رضره 
أو إىل رضر اآلخريــن، فلإلنســان حريته 
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ــزم  ــرى فيل ــة أخ ــن حري ــن لآلخري ولك
أن ال تصطــدم حريتــه بحريتهــم وبعبارة 
مجيــع  ف  أحــرار  اجلميــع  إن  أخــرى 
األمــور باســتثناء املحرمــات فقــط)58( 
ومــن هــذه املحرمــات املقامــرة، والربــا، 

الــخ. واالحتــكار... 
ــي  ــة الت ــاس احلري ــح الن ــام من اإلس
تســندها  أن  نفســه  الوقــت  ف  جيــب 
الدولــة ف انتــاج وتصنيــع مــا حيتاجونــه 
أو يريدونــه مــن مــواد غذائيــة وإنشــائية 
الزراعــة،  جمــال  ف  ســواء  وخدماتيــة 
والتقنيــات  الفنــون  أو  الصناعــة،  أو 
أبــواب  عليهــم  فتفتــح  الازمــة، 
والكســب  واملهــن  واحلــرف  العلــوم 
والتصديــر واالســتراد،  واالكتســاب 
 :)( عــي  اإلمــام  يقــول  هــذا  وف 
»كل شء يكــون فيــه حــالل وحــرام 
تعــرف  حتــى  أبــدا  حــالل  لــك  هــو 
احلــرام بعينــه فتدعــه«)59(. إن اإلمــام ال 
يكتفــي بــأن يؤصــل احلريــة بقولــه »أيــا 
النــاس إّن آدم ل يلــد عبــدا وال أمــة وإن 

كل النــاس أحــرار« بــل يدعــو اإلنســان 
إىل أن يطالــب ويكافــح مــن أجــل حقــه 
ــة فيقــول )(: »وال  املــرشوع ف احلري
اهلل  جعلــك  وقــد  غــريك  عبــد  تكــن 

حــرا«)60(.
خامسا: املساواة:

مــن الســات البــارزة لإلمــام عــي 
خمتلــف  بــن  العادلــة  املســاواة   )(
أفــراد األمــة ف تقســيم أمــوال األمــة 
التــي هــم فيهــا ســواء عليهــم بالســوية.
»القاســم   )( صفاتــه  مــن 
ــق  ــة« وتطبي ــادل ف الرعي ــوية، الع بالس
ــًا )( الكثــر  ذلــك كلــف اإلمــام علّي
مــن املتاعــب واالنشــقاقات واحلــروب 
وتفــرق بعــض الــرؤوس عنــه ولكــن 
بــكل  يعبــأ  مل   )( املؤمنــن  أمــر 
ذلــك مقابــل التطبيــق احلــرف والدقيــق 
املؤمنــن  أمــر  بــدأ  وقــد  لإلســام 
)( باملســاواة بنفســه الكريمــة أوال 
ــم طبقهــا عــى غــره، لكــي ال يكــون  ث

حجــة)61(. للنــاس 
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سادسا:حتديد الرائب:
املؤمنــن  أمــر  نتدبــر كام  عندمــا 
يتعلــق  فيــا   )( عــي  اإلمــام 
ــَر  ــْد َأْم ــول: »َوَتَفقَّ ــو يق ــب، فه بالرائ
فِــي  َفــإِنَّ  َأْهَلــُه  ُيْصلِــُح  بَِمــا  اْلَخــَراِج 
لَِمــْن  َصاَلحــًا  َوَصاَلِحِهــْم  َصاَلِحــِه 
ِســَواُهْم َواَل َصــاَلَح لَِمــْن ِســَواُهْم إاِلَّ 
َعَلــى  ِعَيــاٌل  ُهــْم  ُكلَّ النَّــاَس  أِلَنَّ  بِِهــْم 
فِــي  َنَظــُرَك  َوْلَيُكــْن  َوَأْهلِــِه  اْلَخــَراِج 
ِعَمــاَرِة اأْلَْرِض َأْبَلــَغ ِمــْن َنَظــِرَك فِــي 
اْســتِْجاَلِب اْلَخــَراِج أِلَنَّ َذلـِـَك اَل ُيــْدَرُك 
إاِلَّ بِاْلِعَمــاَرِة َوَمــْن َطَلــَب اْلَخــَراَج بَِغْيــِر 
ــاَد  ــَك اْلِعَب ــاَلَد َوَأْهَل ــَرَب اْلبِ ــاَرٍة َأْخ ِعَم

َقلِيــاًل«)62(. إاِلَّ  َأْمــُرُه  َيْســَتِقْم  َوَلــْم 
قبــل  مــن  الرائــب  كانــت  كلــا 
كلــا  مرنــة،  املكلفــن  عــى  الدولــة 
ــيحققون  ــم، أي س ــت ف مصلحته صب
األربــاح  ثــم  اإليــرادات  مــن  مزيــدا 
جهودهــم  زيــادة  إىل  ســيدفعهم  ممــا 
واســتغاهلم هلــا لتوســيع اإلنتــاج ومــن 
ــة  ــادة أرباحهــم، مــن أجــل تغطي ثــم زي

التــي  عليهــم،  املفروضــة  الرائــب 
ــاف  ــة تض ــف إضافي ــة تكالي ــي بمثاب ه
إىل تكاليــف اإلنتــاج الكليــة، وإبقــاء 
مســتويات أربــاح هــوالء املنتجــن عــى 
حاهلــا البــد مــن زيــادة مســتوى اإلنتــاج 
مــن  املزيــد  توفــر  إىل  يــؤدي  الــذي 
ــاع  ــور قط ــؤدي إىل تط ــذا ي ــلع، وه الس
التجــارة وقطــاع النقــل وغرهــا مــن 
القطاعــات املكونــة لاقتصــاد القومــي.
وإذا مــا تــم إنفــاق الرائــب لتدعيم 
اخلدمــات العامــة، وإىل حتســن البنــى 
إىل  ســيؤدي  ذلــك  فــإن  االرتكازيــة، 
حتقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتاعية 
املتعلقــة  املشــاكل  مــن  الكثــر  وحــل 
مــن  وغرهــا  والغــذاء)63(،  بالســكن 

مشــاكل الفقــر.
سابعا: تقليص ساعات العمل:

رأى اإلســام ف تقليــص ســاعات 
العمــل توفــر مســاحة أكــرب للفقــراء 
للمشــاركة ف اإلنتاج النتشــال أنفســهم 
مــن الفقــر، إضافــة إىل أن ف تقليــص 
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ــا: ــل منه ــد للعام ــل فوائ ــاعات العم س
ــد  ــازم لتجدي ــت ال ــر الوق )1( توف

ــاطه. نش
)2( تنمية ملكاته.

)3( اإلرشاف عى شؤون أرسته.
حيــث إن حيــاة العامــل تبــدأ حيــث 

ينتهــي عملــه.
 )( هــذا وقــد رفــض اإلمــام عــي
أن يفــرغ اإلنســان مــن حمتــواه ويتحــول 
لذلــك  االقتصــادي،  أداة لإلنتــاج  إىل 
أن  ف  العامــل  حــق  إىل   )( أشــار 
ــن  ــول: »للمؤم ــة، إذ يق ــد إىل الراح خيل
ثــالث ســاعات، ســاعة يناجــي فيهــا 
ربــه، وســاعة يــرم معاشــه، وســاعة خيــي 
ــم يــل  ــن لذاهتــا في ــن نفســه وب فيهــا ب
 )( وقــد دعــا اإلمــام .)وجيمــل«)65
ــت  ــل ف وق ــاعات العم ــص س إىل تقلي

ــا)66(: ــدة منه ــرق عدي ــرب ط ــه ع خافت
)1( التحريــض عــى اخلــروج مبكــرا 

مــن الســوق.
)2( االلتــزام بالصلــوات ف أوقاهتــا 

ــن  ــي اخلــروج مــن الســوق مرت ممــا يعن
ــا. أو أكثــر يومي

)3( التحريــض عــى ختصيــص قســم 
وللعائلــة  للعبــادة  الوقــت  مــن  جيــد 

واألصدقــاء وللنزهــة.
ثامنا: التنظيم والتخطيط:

لــكل  رضوريــة  مســألة  التنظيــم 
أن  حيــث  اإلنســان،  حيــاة  جوانــب 

بـــ: تتمثــل  التنظيــم  فائــدة 
)1( حفظ األولويات ف العمل.

)2( حفظ اجلهد من اإلهدار.
)3( تأمــن احلاجــات األســاس ف 

املجتمــع.
بأقــل  الكثــر  اإلنتــاج  )4( حتقيــق 

والزمــن. اجلهــد 
)5( تطوير حركة املجتمع.

التنظيــم  مــن  نحــو  والتخطيــط 
ــا، إذ  ــدء هب ــل الب ــرة قب ــاريع الكب للمش
ــن ل  ــإن م ــي )(: »ف ــام ع ــول اإلم يق
يــذر مــا هــو صائــر إليــه ل يقــدم لنفســه 
ــى  ــده ع ــذا تأكي ــا«)67( وف ه ــا يوزه م
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العمــل باملشــاريع ذات البعــد املســتقبي 
الغايــات  حتــدد  التخطيــط  وعنــارص 
واألهــداف وتضــع الربامــج العمليــة 
مراحــل  ضمــن  إليهــا  للوصــول 
ــتان  ــول )(: »ش ــك يق ــل وكذل العم
لذتــه  تذهــب  عمــل  عملــن،  بــن 
ــه  ــب مؤونت ــل تذه ــه، وعم ــى تبعت وتبق
 :)( وقولــه  أجــره«)68(،  ويبقــى 
طــال  وإن  الظفــر  الصبــور  يعــدم  »ال 
بــه الزمــان«)69(، فالتخطيــط الواقعــي 
دور  االعتبــار  بنظــر  يأخــذ  الدقيــق 
الزمــان ف انجــاز املــرشوع واإلمكانــات 
تعيــق  التــي  والعقبــات  لــه  الازمــة 
العمــل، والطريقــة الصحيحــة ملواجهــة 
العقبــات وهــذا معنــى التدبــر والعلــم 

اإلســام. ف  واحليلــة 
تاسعا: مبدأ املساءلة واملحاسبة:

لقــد كــرس اإلمــام عــي )( مبــدأ 
املســاءلة واملحاســبة بــل وفتــح بــاب 
معاقبــة وعــزل احلاكــم فيــا إذا خــرج 
عــن النهــج االقتصــادي أو الســيايس 

الســليم الــذي يعطــي النــاس حقوقهــم.
قــد هــدد اإلمــام عــي )( أحــد 
ــا: »وإن  ــة قائ ــن باخليان ــوالة املتهم ال
ــي  ــن بلغن ــا لئ ــم صادق ــاهلل قس ــم ب ألقس
أنــك خنــت مــن فء املســلمن شــيئا 
ــدة  ــك ش ــدن علي ــريا ألش ــريا أو كب صغ
الظهــر،  ثقيــل  الوفــر،  قليــل  تدعــك 

والســالم«)70(. األمــر  ضئيــل 
واالحتــكار  الربــا  منــع  عــارشا: 
واإلرساف  واالكتنــاز  واملقامــرة 
األخــرى  العوامــل  وكل  والتبذيــر 

الفقــر)71(. نشــوء  ف  املســامهة 
االستنتاجات والتوصيات

أوال: االستنتاجات
اجلانــب  ينحــر ف  الفقــر ال   )1(
امتــدادات  لــه  بــل  فحســب  املــادي 
أن  احلــدود، حيــث  ابعــد  إىل  واســعة 
الفقــر ال يعنــي قلــة ف اخلبــز وال يعنــي 
التضــور مــن اجلــوع اجلســدي فحســب، 
إنــا يتعــدى إىل كونــه نوعــًا أخــر يســهم 
ف تدمــر حيــاة اإلنســان وجيعــل األخر 
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غــر قــادر عــى اإلنتــاج واإلبــداع وهبــذا 
نفســه  عــى  ليــس  عبــئ  إىل  يتحــول 
ــه  ــى جمتمع ــا ع ــب، وإن ــه فحس وعائلت
ــى  ــا ع ــه عبئ ــن كون ــا ع ــه، فض ودولت
العــامل أمجــع، وكلــا كثــر هــذا النــوع مــن 
النــاس كلــا كــربت وتضاعفــت نســب 

ــامل. ــر ف الع الفق
تكمــن  ال  الفقــر  مشــكلة   )2(
األرض  يفرتشــون  أشــخاص  ف 
ويســتعطون النــاس، إنــا ف العوامــل 
ــدة واملتشــابكة، التــي  واألســباب العدي
ــي ف  ــاء والت ــم الس ــة لتعالي ــا خمالف فيه
الوقــت نفســه كانــت الســبب ف وجــود 
هــذه الرشحيــة الكبــرة وظهورهــا عــى 
طاملــا  التــي  الصــورة  هبــذه  الســطح 
ــر  ــا تث ــر مم ــف، أكث ــى واألس ــر األس تث

والتضامــن. الشــفقة 
)3( ملكيــة الدولــة تســهم ف وجــود 
تكاليــف هائلــة عــى كاهــل الفقــراء مــع 

زيــادة ف نســب الفقــر.
ف  الضخمــة  األمــوال  تركــز   )4(

أيــدي فئــة قليلــة مــن املجتمعــات ف 
حــن تعــاين الفئــة األكــرب األخــرى مــن 
عــدم كفايــة أجورهــا لســد حاجاهتــا 
حيــث وجودهــا ف أحــوال ماليــة ســيئة.
)5( للفســاد املايل دور كبر ف ظهور 
الفقــر وتعميقــه مــن حيــث مســامهته 
البــرش أرسى  مــن  ف وجــود مايــن 
البــؤس والفقــر واملــرض والراعــات 
كنتيجــة إلعاقتــه لاســتثار وللتنميــة 

االقتصاديــة.
ــة  ــب األولوي ــاء الرائ )6( إنَّ إعط
السياســات  حســاب  عــى  املطلقــة 
الســلع  لتوفــر  الداعمــة  االقتصاديــة 
ــة  ــات مهم ــة القطاع ــة ولتنمي الروري
)النوعــي  كالتعليــم  األفــراد  ف حيــاة 
البنــى  عــى  واإلنفــاق  والكمــي( 
والطرقــات  اجلســور  كبنــاء  التحتيــة 
والضــان االجتاعــي وغرهــا الكثــر 
بعينــه  االســتبداد  تكريــس  ف  يفيــد 
ــات  ــادرة احلري ــعوب ومص ــع الش وقم
وف النهايــة كل هــذا يصــب ف زيــادة 
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الفقــراء. وفقــر  األغنيــاء  غنــى 
املعاجلــات  مــن  مجلــة  هنــاك   )7(
عــي  اإلمــام  ونفذهــا  وضعهــا  التــي 
)( ف أيــام حكومتــه مســتندا فيهــا 
إىل مــا جــاء ف القــرآن الكريــم والســنة 

الرشيفــة. النبويــة 
عليــه  أكــد  مــا  مجلــة  مــن   )8(
املعاجلــات  ف   )( عــي  اإلمــام 
مســألتا الضــان االجتاعــي والتكافــل 
االجتاعــي ألن فيهــا ضــان حقــوق 

الفقــراء.
ــا  ــع الرب ــات من ــن املعاجل )9( وم
وتركــز  واالكتنــاز  واالحتــكار 
مــن  قليلــة  أيــدي  ف  الثــروات 

لنــاس. ا
التوصيات ثانيا: 

اســتنادًا إىل مــا تضمنتــه الدراســة 

نــويص بــاآليت:
عجــز  واضحــا  بــات  قــد   )1(
حــل  إىل  التوصــل  عــن  اإلنســان 
الفقــر،  ملشــكلة  ومتكامــل  شــامل 
هلــذه  جــذري  حــل  ثمــة  كان  وإذا 
ــدره  ــل مص ــذا احل ــإن ه ــكلة، ف املش
ــم الســاء  الســاء ومــن يعــرف تعالي
وكيــف يطبقهــا عــى ارض الواقــع 

حــق املعرفــة.
جتربــة  وتعميــم  إشــاعة   )2(
حيــث  مــن   )( عــي  اإلمــام 
عــرب  الفقــر،  مشــكلة  مــع  تعاملــه 
كمنهــج  هبــا  واألخــذ  نرشهــا 
حضــاري  ونمــوذج  إصاحــي 
لوائــه  حتــت  تنضــوي  ال  متميــز 
وإنــا  فحســب  اإلســامية  األمــة 

بأرسهــا. البرشيــة  منــه  تنهــل 
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الوامش
)قيــاس  اخلفاجــي،  هليــل  حميــل  راجــي   )1(
بالتفــاوت ف  الفقــر وعاقتــه  وحتليــل ظاهــرة 
للمــدة  العراقــي  االقتصــاد  ف  الدخــل  توزيــع 
ــة إىل  ــتر مقدم ــالة ماجس )1987-2007(، رس
ــتنرية،  ــة املس ــاد، اجلامع ــة اإلدارة واالقتص كلي

ص2.  ،2009
)2( سورة البقرة، آية 273.

)3( حمســن باقــر املوســوي، )الفكــر االقتصــادي 
اهلــادي  الطبعــة األوىل، دار  الباغــة(،  ف هنــج 
بــروت،  لبنــان  والتوزيــع،  والنــرش  للطباعــة 

ص131.  ،2002
إســرتاتيجية  الشــرازي،  مرتــى  الســيد   )4(
 ،)( ومكافحــة الفقــر ف منهــج اإلمــام عــي
 ،)( الطبعــة األوىل، دار هيئــة حممــد األمــن

ص131.  ،2012 كربــاء،  العــراق، 
وقيــاس  )حتليــل  جــودة،  هــال  نــدوه   )5(
 -1980 للمــدة  العــراق  ف  الفقــر  اجتاهــات 
2005(، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إىل جملــس 
البــرة،  جامعــة  واالقتصــاد،  االدارة  كليــة 

ص25.  ،2006
 ،2010 لعــام  البرشيــة  التنميــة  تقريــر   )6(

.9 5 ص
وحقــوق  الصحــة  منشــورات  سلســلة   )7(

ص6.  ،2010/9  ،5 العــدد  اإلنســان، 
)8( يقــوم البنــك الــدويل كل عــدة ســنوات بنــرش 
تقديــرات حمدثــة عــن أوضــاع الفقــر، اســتناد إىل 

احــدث البيانــات العامليــة املتعلقــة بتكلفــة املعيشــة 
اخلاصــة  القطريــة  املســوحات  إىل  وكذلــك 
ــاء  ــد ج ــدى األرس، فق ــتهاك ل ــدالت االس بمع
ــوم  ــامل الي ــدويل أن الع ــك ال ــس البن ــر لرئي ف تقري
ــع  ــل بض ــال قب ــه احل ــا كان علي ــرا ع ــف كث خيتل
ســنوات موضحــا أن املجتمــع الــدويل يواجــه 
ــة  ــة وإنســانية وبيئي حتديــات ذات طبيعــة اقتصادي
متنوعــة، ولكنهــا وكــا بــّن رئيــس البنــك تشــرتك 

ــية: ــات أساس ــا ف س مع
ــة  ــب التنمي ــى مكاس ــرا ع ــكل خط ــا تش أوال: إهن
التــي حتققــت بشــق األنفــس ف العقــود األخــرة.
ــد  ــدود بل ــل ح ــورة داخ ــت حمص ــا ليس ــا: إهن ثاني
إىل  واحلــروب  الراعــات  أدت  فقــد  واحــد، 
ــون  ــم يعيش ــرسا وه ــرش ق ــن الب ــن م ــرشد املاي ت
وقــت  أي  مــن  هشاشــة  أكثــر  مناطــق  ف  اآلن 
مــى، ويمكــن أن تدمــر خماطــر انتشــار احلوائــج 
ــات  ــك اقتصادي ــراد، وكذل ــة األف ــة صح واألوبئ
املناخيــة  التغــرات  خماطــر  وتــزداد   البلــدان 
وضوحــا يومــا بعــد يــوم ممــا جيعــل الفئــات األكثر 
ــفرت  ــث أس ــررًا، بحي ــر ت ــاة األكث ــرًا ومعان فق
ــرشات  ــرشد ع ــراع إىل ت ــة وال ــاع اهلشاش أوض

ــم. ــن بيوهت ــم م ــاس ونزوحه ــن الن ــن م املاي
ــدويل  ــك ال ــا البن ــي نرشه ــرات الت ــر التقدي وتش
عــام 2016 إىل أن عــدد مــن يعيشــون ف إفريقيــا 
اليــوم  ف   )1.90( دوالريــن  مــن  أقــل  عــى 
هــو)389( مليــون فــرد مشــكلن نســبة %42.7 

ــكان. ــوع الس ــن جمم م
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أمــا ف منطقــة رشق أســيا واملحيــط اهلــادئ فيقــدر 
عــدد مــن يعشــون ف خــط الفقــر املدقــع هــو 
ــرة  ــة كب ــة إىل احتالي ــرد باإلضاف ــون ف )90( ملي
ف وقــوع )250( مليــون فــرد ف براثــن الفقــر 
املنطقــة  هــذه  تعانيــه  مــا  إىل  باإلضافــة  املدقــع 
مــن مســتوى مرتفــع للتفــاوت االقتصــادي. أمــا 
ــش  ــطى فيعي ــيا الوس ــا وأس ــة أورب ــبة ملنطق بالنس
مــن  الفقــر  ف  فــرد  مليــون   )66( نحــو  فيهــا 
بينهــم )19( مليــون فــرد يعيشــون ف خــط الفقــر 
الاتينيــة والبحــر  أمريــكا  املدقــع. وف منطقــة 
الســكان  مــن   )%39( نســبة  فهنــاك  الكاريبــي 
ــود  ــع وج ــر م ــن الفق ــقوط ف براث ــن للس معرض
تباطــئ وتــرة الزيــادة ف حجــم الطبقــة الوســطى.
ــاك  ــا فهن ــال أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــا ف ال أم
احتاليــة كبــرة لوصــول نســبة مــن هــم ف براثــن 
 . املنطقــة  هــذه  مــن ســكان  إىل )%53(  الفقــر 
ــاك )309(  ــيا فهن ــوب أس ــة جن ــرا ف منطق وأخ
مليــون فــرد يعيشــون عــى أقــل مــن دوالريــن 

ــوم. ــرد ف الي للف
ــره  ــدويل ف تقري ــك ال ــن البن ــدد يب ــذا الص وف ه
املذكــور أن هنــاك أكثــر مــن )200( مليــون فــرد 
 )500( ويفتقــر  عشــوائية  أحيــاء  ف  يعيشــون 
ــود  ــة إىل وج ــاء، باإلضاف ــرد إىل الكهرب ــون ف ملي
االجتاعــي  اإلقصــاء  مــن  مفرطــة  أشــكال 
وفجــوات ضخمــة ف البنيــة التحتيــة، كــا تشــهد 
البلــدان األكــرب زيــادة ف معــدالت عدم املســاواة. 
ص   ،2016 الــدويل  للبنــك  الســنوي  التقريــر 

.44  ،34  ،34  ،32  ،28  ،24 ص، 
)9( مؤسســة األنــوار األربعــة عــرش، )احلريــة 
للطباعــة  املؤمــل  الشــرازي(،  اإلمــام  ف فكــر 
والنــرش، الطبعــة األوىل، بــروت، لبنــان، 2010، 

.31 ص
)10( سورة البقرة، اآلية 29.

)11( الســيد مرتــى الشــرازي، أســرتاتيجية 
 ،)( عــي  اإلمــام  منهــج  الفقــر ف  مكافحــة 

ص84. ســابق،  مصــدر 
تعميــق  ف  الفســاد  )دور  طــربة،  حســن   )12(
مظاهــر الفقــر ف العــراق، الكلفــة االجتاعيــة 
النزاهــة  جملــة  ف  منشــور  بحــث  للفســاد(، 
العــدد  والدراســات،  للبحــوث  والشــفافية 

.24 ص  الســادس، 
اخلطبــة  الباغــة،  هنــج  أنظــر:  للمزيــد   )13(

ص30.  ،131
الشــرازي،  احلســني  حممــد  الســيد   )14(
ــوم، الطبعــة  )االقتصــاد(، اجلــزء األول، دار العل

.187 ص  لبنــان،   ،1987 الرابعــة، 
 ،2016 الــدويل  النقــد  صنــدوق  تقريــر   )15(

.3 ص
)16( ســمر التنــر، )الفقــر والفســاد ف العــامل 
العــريب(، دار الســاقي، الطبعــة األوىل، 2009، 

لبنــان، ص15.
)17( املصدر السابق نفسه، ص 27- 28.

)18( القرآن الكريم، سورة البقرة، آية 276.
)19( القران الكريم، سورة البقرة، آة 275.
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)20( حممــد بــن احلســن احلــر العامــي، )وســائل 
الشــيعة(، اجلــزء 18، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة آل 
إيــران،  قــم،  الــرتاث،  إلحيــاء   )( البيــت 

ص121.  ،1414
)21( عــي حســن مطــر، )دروس ف االقتصــاد 
اإلســامي(، الطبعــة األوىل، 2005، ص 229.

)22( سورة البقرة، آية 278- 279.
)23( الســيد مرتــى الشــرازي، إســرتاتيجية 
 ،)( عــي  اإلمــام  منهــج  الفقــر ف  مكافحــة 

.98 ص  ســابق،  مصــدر 
)24( أظهــر تقريــر املخاطــر العامليــة لعــام 2012 
إن التفــاوت احلــاد ف الدخــول واألوضــاع املاليــة 
غــر املســتقرة للحكومــات تشــكان أكــرب هتديــد 
ــك  ــر للبن ــر تقري ــامل، وأظه ــه الع ــادي يواج اقتص
الــدويل لعــام 2016 ارتفــاع معــدالت البطالــة 
بــن الشــباب حيــث بــّن أن هنــاك أكثــر مــن 
)200( مليــون شــاب حــول العــامل عاطلــون عــن 
ــاس يعتقــدون وألول مــرة  العمــل، فلــم يعــد الن
منــذ أجيــال أن أوالدهــم ســيكربون ليتمتعــوا 
بمســتويات معيشــية أفضــل، وقــد بــّن التقريــر أن 
هنــاك حــوايل مليــاري شــخص أي أكثــر مــن ربــع 
عــدد ســكان العــامل، ف بلــدان تعــاين مــن أوضــاع 
البنــك  تقريــر  والعنــف،  والــراع  اهلشاشــة 

الــدويل لعــام 2016، ص ص20- 24.
ــة،  ــارة والتنمي ــدة للتج ــم املتح ــر األم )25( مؤمت
حتقيقــا  أفضــل  اقتصــادي  عاملــي  نظــام  )نحــو 
عــام  بعــد  املســتدامة  والتنميــة  للمســاواة 

البنــد  والعرشيــن،  احلاديــة  الــدورة   ،)2015(
12 )ب( مــن جــدول اإلعــال املؤقــت، جنيــف، 
ســويرسا، 15- 16 أيلــول، 2014، ص3- 4.

)26( املصدر السابق، نفسه ص 5.
ف  الــواردة  األرقــام  يفــرس  هــذا  ولعــل   )27(
 2005 لعــام  الــواردة  البرشيــة  التنميــة  تقريــر 
الــذي يظهــر أن دخــول أغنــى 500 شــخص 
أفقــر 416  دخــول  تتجــاوز  العــامل جمتمعــة  ف 
ــّن هــذا التقريــر  مليــون شــخص ف العــامل، كــا ب
أن أكثــر مــن مليــار إنســان يعيــش أحدهــم بأقــل 
مــن دوالر واحــد ف اليــوم، وهــي درجــه متدنيــة 
إىل حــد هتديــد البقــاء. وهنــاك مليــار و)500( 
مليــون آخريــن يعيشــون عــى مــا يــرتاوح بــن 
دوالر واثنــن ف اليــوم، فيــا يشــكل مــا يزيــد عــى 
)40%( مــن ســكان العــامل فعليــا طبقــة عامليــة دنيــا 
جتابــه كل يــوم واقــع الفقــر املدقــع أو هتديــده. 
تقريــر التنميــة البرشيــة لعــام 2005، ص 24، 

.37
)28( ريســان حاتــم كاطــع، )قيــاس وحتليــل 
الديوانيــة،  مدينــة  حــر  ف  الفقــر  مــؤرشات 
جامعــة  ماجســتر،  رســالة  حالــة(،  دراســة 
 ،2009 واالقتصــاد،  اإلدارة  كليــة  القادســية، 

.6 2 ص
)29( للمزيــد ينظــر: الســيد مرتــى الشــرازي، 
اســرتاتيجية مكافحــة الفقــر ف منهــج اإلمــام عــي 

)(، مصــدر ســابق.
)30( سورة البقرة، آية 219.
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ــة(،  ــه العومل ــاين، )فق ــرازي الث ــيد الش )31( الس
هيئــة خــدام اهلــدى، الطبعــة الثانيــة، 2002، ص 

.272
)32( أرشف حممــد دوايــه، )الــدروس املســتفادة 
مــن األزمــة املاليــة العامليــة والرؤيــة املســتقبلية 
ملؤسســات الــزكاة(، جملــة األكاديميــة للدراســات 
 ،2011/5 اجلزائــر،  واإلنســانية،  االجتاعيــة 

.22 ص3- 
)33(

Toby Birch ,The Role of Derivatives in Creating 

the Financial Crisis, Research Presented to 

the thirty- Al Bara ka Seminar on Islamic 

Economics Jeddah, 2009, P.2.
بــن  الديــن حممــد  جمــد  آبــادي  الفــروز   )34(
الفكــر،  دار  املحيــط(،  )القامــوس  يعقــوب، 

ص341.  ،1995 لبنــان،  بــروت، 
)35( جــي هولتــن ولســون، )االقتصــاد اجلزئــي، 
ســلان  كامــل  ترمجــة  والتطبيقــات(،  املفاهيــم 

العــاين، الســعودية، 1987، ص 311.
)36( حممــد بــن احلســن احلــر العامــي، )وســائل 
الشــيعة(، اجلــزء 17، حتقيــق وطباعــة مؤسســة آل 

البيــت )(، قــم، إيــران، ص 426- 427.
)37( حممــد عبــده، )رشح هنــج الباغــة(، الطبعة 
ــران، 1427، ص  ــم، إي ــى، ق ــة، ذوي القرب الثاني

.411
ف  اليابــان  ف  كيوتــو  اتفاقيــة  عقــدت   )38(
ــل  ــرض تقلي ــام 1997 لغ ــي ع ــو غ ــة كيوت مدين

الغــازات املســببة لاحتبــاس احلــراري، وأساســا 
ثــاين اوكســيد الكاربــون وقــد اعتمــدت كاتفاقيــة 
عامليــة عندمــا تــم تصديقهــا مــن قبــل روســيا 
األمــر،  قاســم  فــؤاد   .2004 عــام  أواخــر  ف 
)الطاقــة: التحــدي األكــرب هلــذا القــرن(، مؤسســة 
العــراق،  بغــداد،  والنــرش،  للدراســات  الغــد 

.368 ص98،   ،2005
)حاجــة  البكــري،  كاظــم  جــواد   )39(
الرأســالية للحــروب ف معاجلــة  االقتصــادات 
أنموذجــا(،  األمريكــي.  االقتصــاد  األزمــات، 
جملــة أبحــاث عراقيــة، مركــز محــو رايب للبحــوث 
الســنة  العــدد )1(،  والدراســات اإلســرتاجتية، 

.112 ص   ،2007 األوىل، 
)40( الســيد مرتــى الشــرازي، إســرتاتيجية 
 ،)( عــي  اإلمــام  منهــج  الفقــر ف  مكافحــة 

.84 ص  ســابق،  مصــدر 
الشــرازي،  احلســيني  حممــد  الســيد   )41(
ــاين(، الطبعــة الرابعــة، دار  )االقتصــاد، اجلــزء الث

ص112.  ،1987 العلــوم، 
)42( سورة البقرة، آية 29.

)43( حممــد بــن احلســن الرشيــف الــريض، )هنج 
الباغــة(، تعليــق وفهرســة د. صبحــي الصالــح، 
إيــران، مؤسســة دار  حتقيــق فــارس تربيزيــان، 

اهلجــرة، 1380، اخلطبــة 231، ص498.
)44( حممــد باقــر املحمــودي، )هنــج الســعادة 
ف مســتدرك هنــج الباغــة(، بــروت، مؤسســة 

ص353. املحمــودي، 
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)45( كاظــم مدبــر، )احلكــم مــن كام اإلمــام 
 ،1 الطبعــة  ج1،   ،)( عــي  املؤمنــن  أمــر 
لاســتانة  التابعــة  الطبــع  مؤسســة  مشــهد، 

ص448.  ،1417 املقدســة،  الرضويــة 
)46( كاف الديــن أبــو احلســن االواســطي، )عيون 
احلكــم واملواعــظ(، حتقيــق حســن احلســني، قــم، 

إيران، دار احلديــث، 1376، ص478.
)47( غســان الســعد، )حقــوق اإلنســان عنــد 
اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )(، رؤيــة علميــة(، 

الطبعــة الثانيــة، 2008، ص352.
الــريض،  الرشيــف  احلســن  بــن  حممــد   )48(
ــروت، دار  ــده، ب ــد عب ــة، رشح حمم ــج الباغ هن

ص565. املعرفــة، 
الــريض،  الرشيــف  احلســن  بــن  حممــد   )49(
)هنــج الباغــة(، تعليــق وفهرســة د. صبحــي، 

ص483. ســابق،  مصــدر 
)50( كاف الديــن أبــو احلســن الواســطي، )عيــون 

احلكــم واملواعــظ(، مصدر ســابق، ص406.
)51( كاظم مدبر، مصدر سابق، ص15.

)52( املصدر السابق نفسه، ص 454.
)53( كاظم مدبر، مصدر سابق، ص15.

الــريض،  الرشيــف  احلســن  بــن  حممــد   )54(
)هنــج الباغــة(، تعليــق وفهرســة د. صبحــي، 

.48 احلكمــة  ســابق،  مصــدر 
)55( مدبر، مصدر سابق، ج1، ص267.

)56( الســيد مرتــى الشــرازي، اســرتاتيجية 
 ،)( عــي  اإلمــام  منهــج  الفقــر ف  مكافحــة 

ص52. ســابق،  مصــدر 
)57( سورة األعراف، آية 157.

ــة  ــرش، )احلري ــة ع ــوار األربع ــة األن )58( مؤسس
ســابق،  مصــدر  الشــرازي(،  اإلمــام  فكــر  ف 

.20 ص
ــة(،  ــه العومل ــاين، )فق ــرازي الث ــيد الش )59( الس

مصــدر ســابق، ص112.
ــة  ــرش، )احلري ــة ع ــوار األربع ــة األن )60( مؤسس
 ، ســابق  مصــدر  الشــرازي(،  اإلمــام  فكــر  ف 

.22 ص
الشــرازي،  احلســيني  صــادق  الســيد   )61(
مؤسســة  اإلســام(،  واقــع  مــن  )السياســة 
املجتبــى للتحقيــق والنــرش، الطبعــة اخلامســة، 

ص129.  ،2003 لبنــان،  بــروت، 
ــر  ــة ألم ــج الباغ ــده، )رشح هن ــد عب )62( حمم
املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام(، 

مصــدر ســابق، ص 96.
)63( رضــا صاحــب أبــو محــد، )اإلمــام عــي ابــن 
أيب طالــب )( وسياســته ف اخلــراج ملعاجلــة 
جملــة  ف  منشــور  بحــث  واإلعــار(،  الســكن 
الغــري للعلــوم االقتصاديــة واإلداريــة، الســنة 
احلاديــة عــرش، املجلــد العــارش، عــدد خــاص 
.2015  ،123 ص122-  اإلســكان،  بمؤمتــر 

)64( حســن عبــد اللطيــف محــدان، ) قانــون 
األوىل،  الطبعــة  مقارنــة(،  دراســة  العمــل، 
لبنــان،  بــرو،  احلقوقيــة،  احللبــي  منشــورات 

ص35.  ،2009
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األنــوار  بحــار   ( املجلــي،  باقــر  حممــد   )65(
ــزء  ــار(، اجل ــة األطه ــار األئم ــدرر أخب ــة ل اجلامع
مؤسســة  الثانيــة،  الطبعــة  والســبعون،  الثامــن 

ص4.  ،1983 لبنــان،  بــروت،  الوفــاء، 
)66( الســيد مرتــى الشــرازي، اســرتاتيجية 
 ،)( عــي  اإلمــام  منهــج  الفقــر ف  مكافحــة 

ص61. ســابق،  مصــدر 
)67( مهــدي حمبوبــة، مامــح مــن عبقريــة اإلمام 
عــي )(، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة اإلرشــاد، 

بغــداد، 1967، ص86.
)68( الرشيــف الــريض، )هنــج الباغــة(، تعليــق 
مصــدر   ،116 حكمــة  صبحــي،  د.  وفهرســة 

ســابق، ص 626.
)69( لبيــب بيضــون، )تصنيــف هنــج الباغــة(، 
الطبعــة الثالثــة، مكتــب اإلعــام اإلســامي، قــم، 

إيران، 1417هـــ، ص 736.
الباغــة(،  هنــج  )رشح  عبــده،  حممــد   )70(

.353 ص  ســابق،  مصــدر 
)71( للمزيــد ينظــر: الســيد مرتــى الشــرازي، 
إســرتاتيجية مكافحــة الفقــر ف منهــج اإلمــام عــي 

)(، مصــدر ســابق.
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املصادر
أوال: الـكــتــب
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ــة  ــرازي، )السياس ــيني الش ــادق احلس ــيد ص 1. الس
مــن واقــع اإلســام(، مؤسســة املجتبــى للتحقيــق 
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املفاهيــم والتطبيقــات(، ترمجــة كامــل ســلان العــاين، 

.1987 الســعودية، 
9. ســمر التنــر، )الفقــر والفســاد ف العــامل العــريب(، 

دار الســاقي، الطبعــة األوىل، لبنــان، 2009.
االقتصــاد  ف  )دروس  مطــر،  حســن  عــي   .10

.2005 األوىل،  الطبعــة  اإلســامي(، 
11. غســان الســعد، )حقــوق اإلنســان عنــد اإلمــام 
ــة  ــة(، الطبع ــة علمي ــب )(، رؤي ــن أيب طال ــي ب ع

الثانيــة، 2008.
12. فــؤاد قاســم األمــر، )الطاقــة: التحــدي األكــرب 
ــرش،  ــات والن ــد للدراس ــة الغ ــرن(، مؤسس ــذا الق هل

ــراق، 2005. ــداد، الع بغ

13. كاظــم مدبــر، احلكــم مــن كام اإلمــام أمــر 
ــة األوىل،  ــزء األول، الطبع ــي )(، اجل ــن ع املؤمن
مؤسســة الطبــع التابعــة لاســتانة الرضويــة املقدســة 

مشــهد، إيــران، 1417.
14. كاف الديــن أبــو احلســن الواســطي، )عيــون 
دار  احلســني،  واملواعــظ(، حتقيــق حســن  احلكــم 

.1376 إيــران،  قــم،  احلديــث، 
الباغــة(،  هنــج  )تصنيــف  بيضــون،  لبيــب   .15
ــم،  ــامي، ق ــام اإلس ــب اإلع ــة، مكت ــة الثالث الطبع

.1417 إيــران، 
16. حمســن باقــر املوســوي، )الفكــر االقتصــادي ف 
هنــج الباغــه(، الطبعــة األوىل، دار اهلــادي للطباعــة 

والنــرش والتوزيــع، لبنــان، بــروت، 2002.
الســعادة  )هنــج  املحمــودي،  باقــر  حممــد   .17
مؤسســة  بــروت،  الباغــة(،  هنــج  مســتدرك  ف 

. ي د ملحمــو ا
ــوار اجلامعــة  ــر املجلــي، )بحــار األن 18. حممــد باق
الثامــن  اجلــزء  األطهــار(،  األئمــة  أخبــار  لــدرر 
الوفــاء،  مؤسســة  الثانيــة،  الطبعــة  والســبعون، 

.1983 لبنــان،  بــروت، 
)وســائل  العامــي،  احلــر  احلســن  بــن  حممــد   .19
وطباعــة  حتقيــق  عــرش،  الســابع  اجلــزء  الشــيعة(، 
مؤسســة آل البيــت )(، قــم، إيــران، 1414.
)وســائل  العامــي،  احلــر  احلســن  بــن  حممــد   .20
ــت  ــة آل البي ــرش، مؤسس ــن ع ــزء الثام ــيعة(، اجل الش
قــم،  الثانيــة،  الطبعــة  الــرتاث،  إلحيــاء   )(

.1414 إيــران، 
21. حممــد بــن احلســن الرشيــف الــريض، )هنــج 
الباغــة(، تعليــق وفهرســة د. صبحــي الصالــح، 
اهلجــرة،  دار  مؤسســة  تربيزيــان،  فــارس  حتقيــق 

.1380 إيــران،   ،231 اخلطبــة 
الــريض، )هنــج  بــن احلســن الرشيــف  22 حممــد 
الباغــة(، رشح حممــد عبــده، بــروت، دار املعرفــة، 

ــع(. ــنة طب ــا س )ب
23. حممــد عبــده، )رشح هنــج الباغــة(، الطبعــة 

الثانيــة، ذوي القربــى، قــم، إيــران، 1427.
24. مهــدي حمبوبــة، مامــح مــن عبقريــة اإلمــام 
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اإلرشــاد،  مطبعــة  الثانيــة،  الطبعــة   ،)( عــي 
.1967 بغــداد، 

25 مؤسســة األنــوار األربعــة عــرش، )احلريــة ف فكــر 
اإلمــام الشــرازي(، الطبعــة األوىل، املؤمــل للطباعــة 

والنــرش، بــروت، لبنــان، 2010.
ثانيا: البحوث والرسائل

1. أرشف حممــد دوايــه، )الــدروس املســتفادة مــن 
األزمــة املاليــة العامليــة والرؤيــة املســتقبلية ملؤسســات 
الــزكاة(، جملــة األكاديميــة للدراســات االجتاعيــة 

واإلنســانية، اجلزائــر، 2011/5.
2. جــواد كاظــم البكــري، )حاجــة االقتصــادات 
الرأســالية للحــروب ف معاجلــة األزمــات، االقتصاد 
األمريكــي أنموذجــا(، جملــة أبحــاث عراقيــة، مركــز 
اإلســرتاتيجية،  والدراســات  للبحــوث  محــورايب 

العــدد )1(، الســنة األوىل، 2007.
3. حســن طــربة، )دور الفســاد ف تعميــق مظاهــر 
للفســاد(،  االجتاعيــة  الكلفــة  العــراق،  ف  الفقــر 
بحــث منشــور ف جملــة النزاهــة والشــفافية للبحــوث 

والدراســات، العــدد الســادس.
ــل  ــاس وحتلي ــي، )قي ــل اخلفاج ــل هلي ــي حمي 4. راج
توزيــع  ف  بالتفــاوت  وعاقتــه  الفقــر  ظاهــرة 
-1987( للمــدة  العراقــي  االقتصــاد  ف  الدخــل 
ــة اإلدارة  ــة إىل كلي ــتر مقدم ــالة ماجس 2007(، رس

.2009 املســتنرية،  اجلامعــة  واالقتصــاد، 
ــن أيب  ــي ب ــام ع ــد، ) اإلم ــو مح ــب أب ــا صاح 5. رض
ــكن  ــة الس ــراج ملعاجل ــته ف اخل ــب )( وسياس طال
ــوم  ــري للعل ــة الغ ــور ف جمل ــث منش ــار(، بح واألع
االقتصاديــة واإلداريــة، الســنة احلاديــة عــرش، املجلــد 

ــكان 2015. ــر اإلس ــاص بمؤمت ــدد خ ــارش، ع الع
6. ريســان حاتــم كاطــع، ) قيــاس وحتليــل مــؤرشات 
الفقــر ف حــر مدينــة الديوانيــة، دراســة حالــة(، 
رســالة ماجســتر، جامعــة القادســية، كليــة اإلدارة 

واالقتصــاد، 2009.
ــات  ــاس اجتاه ــل وقي ــودة، ) حتلي ــال ج ــدوه ه 7. ن
الفقــر ف العــراق للمــدة 1980- 2005(، أطروحــة 
دكتــوراه مقدمــة إىل جملــس كليــة االدارة واالقتصــاد، 

جامعــة البــرة، 2006.
ثالثا: التقارير واملؤترات

1. التقرير السنوي للبنك الدويل 2016.
2. تقرير التنمية البرشية لعام 2005.
3. تقرير التنمية البرشية لعام 2010.

4. تقرير صندوق النقد الدويل 2016.
ــان،  ــوق اإلنس ــة وحق ــورات الصح ــلة منش 5. سلس

العــدد 5، 2010/9.
ــة، )نحــو  6. مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي
اقتصــادي أفضــل حتقيقــا للمســاواة  نظــام عاملــي 
الــدورة   ،)2015 عــام  بعــد  املســتدامة  والتنميــة 
البنــد 12 )ب( مــن جــدول  احلاديــة والعرشيــن، 
 16  -15 ســويرسا،  جنيــف،  املؤقــت،  اإلعــال 

.2014 أيلــول، 
رابعا: املصادر االنكليزية

1. Toby Birch ,The Role of Derivatives in Creating 

the Financial Crisis, Research Presented to the 

thirty- Al Bara ka Seminar on Islamic Economics 

Jedda , 2009.
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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