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مقدمة املؤسسة

احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام قدم من عموم نعٍم ابتدأها 
وسبوغ آالء أسداها والصالة والسالم عىل خري اخللق أمجعني حممد وآله الطاهرين.

أما بعد:

فإن من أبرز احلقائق التي ارتبطت بالعرتة النبوية هي حقيقة املالزمة بني النص 
القرآين والنص النبوي ونصوص األئمة املعصومني )عليهم السالم أمجعني(.

»كتاب اهلل وعرتيت أهل  وإّن خري ما ُيرجع إليه يف املصاديق حَلديث الثقلني 
النصوص  صالحّية  مع  متالزمًا  األزمنة  لكل  القرآين  النص  صالحية  هو  بيتي« 

الرشيفة للعرتة النبوية لكل األزمنة.

وما كتاب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )صلوات اهلل عليه( ملالك 
األشرت )عليه الرمحة والرضوان( إال أنموذجًا واحدًا من بني املئات التي زخرت 
املعرفية مظهرة  الكثري من احلقول  اكتنزت يف متوهنا  املكتبة اإلسالمية والتي  هبا 

بذلك احتياج اإلنسان إىل نصوص الثقلني يف كل األزمنة.

من هنا:

نتاجها  ضمن  معرفيًا  حقاًل  ختصص  أن  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  ارتأت 
املعريف التخصيص يف حياة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  )عليه السالم( وفكره، 
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للعلوم  خصبة  مادة  اهلل(  )رمحه  األشرت  مالك  إىل  الرشيف  عهده  من  مّتخذة 
اإلنسانية التي هي أرشف العلوم ومدار بناء اإلنسان وإصالح متعلقاته احلياتية 
وذلك ضمن سلسلة بحثية علمية واملوسومة بـ)سلسلة دراسات يف عهد اإلمام 
عيل )عليه السالم( ملالك األشرت )رمحه اهلل(، التي ستصدر بإذن اهلل تباعًا، حرصًا 
منها عىل إثراء املكتبة اإلسالمية واملكتبة اإلنسانية بتلك الدراسات العلمية والتي 
هتدف إىل بيان أثر هذه النصوص يف بناء اإلنسان واملجتمع والدولة متالزمة مع 
هدف القرآن الكريم يف إقامة نظام احلياة اآلمنة واملفعمة باخلري والعطاء والعيش 

بحرية وكرامة.
وقد تناول البحث املوسوم بـ)البناء القيمي والتقوائي للراعي يف عهد اإلمام  
عيل )عليه السالم( لألشرت النخعي أمهية القيم واملبادئ والتقوى التي يلزم عىل 
احلاكم مراعاهتا والتحيل هبا، والعالقة التعاونية والتضامنية مع الرعية وفق موازين 
احلق واإلنصاف والعدل واملساوة التي يمتاز هبا احلاكم والتي جيب أن يطبقها يف 

حق رعيته، فجزى اهلل الباحثني خري اجلزاء فقد بذال جهدمها عىل اهلل أجرمها.

واحلمد هلل رب العاملني.

السيد نبيل قدوري احلسين

رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
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املقـدمة

إّن للراعي يف الدولة اإلسالمية أثرًا بالغًا يف إدارة املجتمع وتنظيم حياته يف 
خمتلف اجلوانب املادية واملعنوية، وعىل صالحه يتوقف صالح الرعية واستقامة 

حياهتا والعكس بالعكس، تدلنا عىل ذلك كلمة اإلمام عيل اخلالدة:

 عُذبْت، وإن 
ً
العظيم، تستمدُّ منه اجلداول؛ فإن اكن عذبا »امللُك اكنلهر 

 َملحْت«)1(.
ً
اكن ملحا

:وقوله

»إذا تغّي السلطان، تغّي الزمان«)2(.

ولذلك اعتنى اإلمام عيل برتبية وبناء َمن يتوىل هذه املسؤولية اخلطرية، 
جهة،  من  اإلنسانية  الراعي  شخصية  بناء  يف  أثر  من  لذلك  ملا  وتقوائيًا،  قيميًا 
جهة  من  السيايس  الفعل  رصانة  يضمن  بام  القيادية  وقدراته  أدواته  وتعزيز 
الرعية  مودة  وظهور  العدل،  واستقامة  سريته،  حسن  ضامن  ثمَّ  ومن  أخرى، 

)1( ابن أيب احلديد، عز الدين بن هبة اهلل املدائني )ت656هـ/1258م(، رشح هنج البالغة، حتقيق: 

حممد أبو الفضل إبراهيم، ط إيران، 1421هـ/2001م، 231/20. 

)2( املصدر نفسه، 94/16. 
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البالد  استقرار  إىل  حتاًم  ستؤدي  التي  ومساندهتا  تأييدها  وكسب  ورضاها، 
وتطورها.

عىل  والوقوف  النخعي(،  لألشرت   عيل اإلمام  )عهد  دراسة  أمهية  وتبدو 
مضامينه؛ ملا انطوى عليه من عبقرية يف الفكر اإلنساين السيايس اإلسالمي، وملا 
خمتلف  يف  للتطبيق  القابلة  اإلسالمية،  للقيم  وعميق  حقيقي  جتيل  من  فيه  جتسد 
طبقات  بني  التفاعل  يؤمن  بام  االجتامعية،  العالقات  وإدارة  احلياة  جماالت 
يف  اإلنسان  استخالف  هدف  حيقق  مثمرًا،  واعيًا  تفاعاًل  تراكيبه  بكل  املجتمع 

األرض.

اإلمام  عهد  يف  للراعي  والتقوائي  القيمي  )البناء  عىل  البحث  هذا  ركز  وقد 
عيل لألشرت النخعي( وُقِسَم عىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة، اختص املبحث 
األول ببحث القيمة والتقوى لغًة واصطالحًا، ودرس الثاين عهد األشرت بوصفه 
إىل  الثالث  وتطرق  واألخالقية،  القيمية  املعايري  لتأصيل  علويًا  حكوميًا  برناجمًا 
ركائز البناء القيمي والتقوائي للراعي يف عهد االشرت، وانقسم هذا املبحث عىل 
اإلمام عيل عىل  التي حرص  للراعي  العالقات األساسية  بّينت  مخسة حماور 

تنظيمها عىل وفق املعايري التقوائية والقيمية، وهذه املحاور هي:

املحور األول: تنظيم عالقة الراعي مع اهلل.. 1

املحور الثاين: تنظيم عالقة الراعي مع نفسه.. 2

املحور الثالث: تنظيم عالقة الراعي مع الرعية بعامة.. 3

إدارة . 4 معه يف  املشرتكني  أعوانه  مع  الراعي  تنظيم عالقة  الرابع:  املحور 
الدولة.

املحور اخلامس: تنظيم عالقة الراعي مع العدو.. 5
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الباحثان بجملة من  البحث، وقد استعان  نتائج  لتلخص  ثم جاءت اخلامتة 
املصادر واملراجع املهمة، السيام كتايب )هنج البالغة( و)غرر احلكم( التي حوت 
يف  املتخصصة  املهمة  املراجع  من  مجلة  مع  البحث،  مدار   عيل اإلمام  كلامت 

رشح وبيان مغزى الرتاث الفكري لإلمام عيل، واهلل املوفق.





املبحث األول

ــوى ــ ــق ــ ــت ــ الـــقـــيـــمـــة وال
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املبحـث األول

والتقوى القيمة 

مدخل معريف:

)القيمة( كلمة مشتقة من )ق و م(، بمعنى ما يقوم مقام اليشء وقد اسُتعِمَل 
ُلغويًا إلفادة معاٍن متعددة مثل)1(:

َيُدم  مل  إذا  قيمة:  وماله  بينهم)2(،  فيام  تقاوموه  تقول:  وثمنه؛  اليشء  قيمة   ·
عىل يشء)3( وهي ما يكون به اليشء ذا ثمن أو فائدة.

· الثبات والدوام واالستمرار: فكل َمْن ثبت عىل يشء فهو قائم عليه)4(.

اإلصالح  جملة  األموي،  احلكم  سياسات  يف  وانتهاكها  القيم  تغييب  خالد،  السيد  السيساوي،   )1(

احلسيني، العدد 11، 1436هـ/2015م، ص158. 

العرب،  االفريقي )ت711هـ/1311م(، لسان  بن مكرم  الدين  الفضل مجال  أبو  ابن منظور،   )2(

قوم؛  مادة  1426هـ/2005م،  بريوت،  ط  وآخرون،  البقاعي  يوسف  وتدقيق:  مراجعة 

العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  )ت393هـ/1002م(،  محاد  بن  إسامعيل  اجلوهري، 

حتقيق: أمحد عبد الغفور، ط4، بريوت، 1407هـ/1986م، مادة قوم. 

إعداد  املحيط،  القاموس  )ت817هـ/1414م(،  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  الفريوزآبادي،   )3(

وتقديم: حممد عبد الرمحن املرعشيل، ط بريوت، 1424هـ/2003م، مادة قوم. 

)4( ابن منظور، لسان العرب، مادة قوم، اجلوهري، الصحاح، مادة قوم. 
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· العدل واالستقامة: أي االعتدال، فيقال: استقام له األمر، ومنه قوله تعاىل: 

ِْه﴾)1(. اْسَتِقيُموا إِلَ
َ
﴿ف

وقد  واستوى،  اعتدل  واستقام:  األمر  وقام  غريه.  دون  إليه  التوّجه  يف  أي 
تأخذ القيم أحيانًا هذا املعنى لالستقامة.

لته، فهو قويم ومستقيم. فيكون القوام هو العدل، كام يف  مُته: عدَّ ويقال: َقوَّ
قوله تعاىل:

َواًما﴾)2(.
َ
﴿َوَكَن َبْيَ َذلَِك ق

· املحافظة واإلصالح، كقوله تعاىل:

.)3(﴾ وَّاُموَن َعَ النَِّساءِ
َ
﴿الرَِّجاُل ق

وكذلك قوله تعاىل:

ائًِما﴾)4(.
َ
ْيِه ق

َ
 َما ُدْمَت َعل

َّ
﴿إاِل

أي: مالزمًا وحمافظًا.

قد  مشتقاهتا  فإنَّ  اللغوي،  التداويل  املجال  يف  حضور  القيمة  لكلمة  وكام 
استعملت يف القرآن الكريم، كقوله تعاىل:

َقيُِّم﴾)5(.
ْ
يُن ال ﴿َذلَِك ادلِّ

)1( سورة فصلت، اآلية 6. 

)2( سورة الفرقان، اآلية 67. 

)3( سورة النساء، اآلية 34. 

)4( سورة آل عمران، اآلية 75. 

)5( سورة التوبة، اآلية 36. 
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إذ ُيشري املعنى إىل مفهوم االستقامة، وكذلك قوله تعاىل:

﴿ِديًنا قَِيًما﴾)1(.

األمر  وهي  أال  رشعية،  آلية  عرب  االعوجاج  تقويم  عىل  القيمومية  له  أي 
باملعروف والنهي عن املنكر)2(.

القيم اصطالحًا حيكي تلك املعايري احلاكمة عىل املنظومة الدينية  إن مفهوم 
وللعقل  والسيايس،  الثقايف  النسق  وكذا  واالجتامعي  األخالقي  النظام  فيها  بام 
ما  وبلحاظ  الثبوت.  مقام  يف  اجلزئية  املوجبة  بنحو  ُحسنها  بإدراك  االنفراد 
أجل  من  لألفراد  حافز  إهّنا  القول:  يمكننا  فعلية  من  القيمة  عليه  تنطوي 
فالقيم  االجتامعي  للمنظور  وفقًا  أما  املفضوالت.  بني  من  األفضل  تشخيص 
خري  فيه  ملا  العام  بالتصور  ومتّده  الفرد،  عند  االجتامعي  احلس  ترقية  يف  ُتساهم 

وصالح جمتمعه)3(.

واستعامل  مطلق،  معياري  استعامل  استعاملني:  القيمة  لفظ  ويستعمل 
خصوصًا)4(،  االقتصاد  يف  النسبي  املعياري  االستعامل  ويتجىل  نسبي،  معياري 
هذا  يف  القيمة  تتوقف  وال  باألخالق،  فريتبط  املطلق  املعياري  االستعامل  وأما 

)1( سورة األنعام، اآلية 161. 

)2( سيساوي، تغييب القيم، ص158. 

)3( سيساوي، تغييب القيم، ص159؛ جاسم، سنان سعيد، املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة 

احلسينية، دورية وقائع مؤمتر اإلصالح احلسيني األول، ط النجف، 1438هـ/2016م، املجلد 

األول، ص602–603؛ وينظر: بدوي، عبد الرمحن، موسوعة الفلسفة، منشورات ذوي القربى، 

قم، 1427هـ/2006م، 216/3–217. 

)4( إذ تتوقف القيمة عىل املنفعة التي تكون مقياسًا لليشء املقّوم، واملنفعة أمر نسبي متامًا ويتوقف عىل 

عوامل عديدة كاحلاجة والعرض والطلب... الخ. 
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املنفعة أو احلاجة أو الظروف، وإنام هي مستقلة عن كل اعتبار أي  املجال عىل 
أهنا قيمة يف ذاهتا ]واقعية[)1(.

 القیمة 

 نسبیة متغیرة باعتبار المعتِبر ذاتیة واقعیة

وإذ نبحث اجلانب القيمي يف رؤية احلكم عند اإلمام عيل أو عالقة الراعي 
بالرعية، فإننا بال شك نعني املدلول القيمي املطلق وليس النسبي؛ ألن رؤيته يف 
السياسة هي فرع رؤيته يف األخالق والدين وهي رؤية مطلقة يف كل تعبرياهتا.

فيها  واهتمت  عامة،  اإلنساين  الفكر  شغلت  مهمة  قضية  القيم  تشكل 
األنبياء  اهتامم  مركز  وكانت  االجتامعية،  والتنظيامت  والفلسفات  الديانات 
الثقافة  من  رئيسًا  جانبًا  متثل  ألهنا  اإلنساين؛  التاريخ  عرب  واملصلحني  والرسل 
عىل  يعتمد  أن  دون  ويزدهر  جمتمع  ينهض  أن  يمكن  ال  لذلك  جمتمع،  أي  يف 
بتنمية  مرهونة  املجتمع  فتنمية  وتدعمه،  تؤيده  التي  األخالق  قيم  من  جمموعة 

الثروة البرشية فيه، فاإلنسان هو أساس ودعامة املجتمع ووسيلة تطويره)2(.

القيمّية  املنظومة  وترقية  إمتام  يف   عيل اإلمام  أّداه  الذي  الدور  ولندرك 
أخالقيًا واجتامعيًا وسياسيًا، البد من الوقوف عند أبعاد هذه املنظومة يف الدين 

اإلسالمي)3(:

ترتشح  التي  املطلق(  التوحيد  )قيمة  إىل  ُيشري  ُبعد  التوحيدي: وهو  الُبعد   ·

)1( بدوي، موسوعة الفلسفة، 216/3–217. 

)2( جاسم، املنظومة القيمية، 603/1. 

)3( سيساوي، تغييب القيم، ص161–162. 
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عن  ختصصًا  خارجة  تكون  معها  تتعارض  قيمة  كل  أن  بل  القيم،  باقي  عنها 
القيمية اإلسالمية. املنظومة 

هو  ثابت  حمور  حول  الدوران  هنا  به  واملراد  واالستمرارية:  الثبات  بعد   ·
الثابت،  األصل  هذا  من  قرهبا  عند  مصداقيتها  تكتسب  قيمة  وكل  )التوحيد( 
وما دام هذا األصل حاكم عىل الصريورة الزمانية، فإن القيم التي تدور حوله 

سيكون هلا الوصف نفسه؛ أي أهنا صاحلة لكل زمان ومكان.

الفردية  احلياة  مفاصل  لكل  وشموهلا  القيم  جتيل  به  ونعني  التعميم:  بعد   ·
واالجتامعية، بدءًا من عالقة اإلنسان برّبه وبنفسه، وصوالً إىل عالقته بالكون.

· بعد الواقعية: القيم التي نادى هبا اإلسالم ليست قياًم مصطنعة مثالية، إنام 
هي قيم تلمس الواقع الوجودي واملوضوعي، وهي–يف الوقت ذاته–واقعيات 

مثالية، بمعنى أهنا ترقى باإلنسان إىل أرفع درجات التكامل الوجودي.

وجدير بالذكر أن السياسة اإلسالمية تؤمن بقضية )حكومة القيم األخالقية 
يف الغايت ويف الوسائل(. وأن املامرسات السياسية يف عهد أمري املؤمنني اإلمام 
من  أكثر  يف  والوسائل  الغايات  أخالقية  ملبدأ  احلقيقي  التطبيق  هي   عيل

جمال)1(.

إن دعوة اإلسالم إىل التزام املبادئ األخالقية يف التعامل السيايس، ومطلق 
السلوك االجتامعي، ال هتدف إىل حتقيق مصالح سياسية وإنام هي دعوة  أنحاء 
ومن  احلياة،  يف  األخالقية  املبادئ  حتكيم  برضورة  اإليامن  أساس  عىل  قائمة 
نفعيًا  التزامًا  ليس  اإلسالمية  السياسة  يطبع  الذي  األخالقي  االلتزام  فإن  هنا 
أو  جيرها  املصالح  حلسابات  خيضع  ال  مبدئي،  رسايل  التزام  هو  وإنام  وصوليًا 

)1( املتوكل، حممد عطا، املذهب السيايس يف اإلسالم، ط2، بريوت، 1405هـ/1985م، ص188. 



...................... البناء القيمي والتقوائي للراعي يف عهد اإلمام عيل لألشرت النخعي 18

ويف  اجتامعية،  عطاءات  من  خيلو  ال  األخالقي  االلتزام  أن  وبالتأكيد  يطردها، 
يعتربها  وال  القضية،  جوهر  فيها  يرى  ال  أنه  إاّل  اإلسالمي)1(،  العمل  صالح 
املبادئ األخالقية  أن  بل  املبادئ األخالقية...  التزام  أساس دعوته، وحثه عىل 

جيب أن ُتلتزم لواقعيتها وموضوعيتها، وإنسانيتها)2(.

الدين  هبا  نادى  التي  النبيلة  للقيم  الشاخص  الوجه  فإن  كان،  وكيفام 
ارتباطًا وثيقًا وعليه  بالواقع  أكيدة ترتبط  انطواؤها عىل مصالح  اإلسالمي هي 
يكون خرق تلك القيم من خالل غياهبا أو تغييبها هو إبطال ملصلحتها الواقعية 
يف زمان ومكان معني، لكنه ال يعني أبدًا اخلرق للنظام القيمي التكويني الذي 
وترسيخ  اإلصالح  حماوالت  كانت  لذا  الفطرية؛  الكينونة  من  قدسيته  يستمد 
مبدأ العود لتلك القيم الفطرية والواقعية حقًا مرشوعًا؛ بل مالكًا للتمييز بني ما 

هو تكويني وما هو تقنيني)3(.

أهنا ال  الوقاية من املعايص، وتأخذ معاين متعددة، إالّ  التقوى: فهي اختاذ  أما 
خترج عن كوهنا طاعة اهلل واالحرتاز من االعامل املنحرفة، ومحاية النفس من عواقبها 
الدنيوية واألخروية، والطاعة باالخالص هلل، واحلذر وترك كل ما ُيدخل يف املعصية 
وما ُيبعد اإلنسان عن اهلل عّز وجل، والتمسك بكل ما حيفظ آداب الرشيعة، واالتقاء 

من كل ما يدخل يف أتباع هوى النفس ومعاصيها ومنحرف األعامل)4(.

وا ِمْن َحْولَِك﴾ سورة آل عمران، اآلية  ْنَفضُّ
َ

ِب ال
ْ
َقل

ْ
ا َغلِيَظ ال ْنَت َفظًّ

ُ
ْو ك

َ
)1( كام يف قوله تعاىل: ﴿َول

ِي بَيَْنَك 
َّ

إَِذا ال
َ
ْحَسُن ف

َ
ِت ِهَ أ

َّ
يَِّئُة اْدَفْع بِال ََسَنُة َوالَ السَّ 159؛ وقوله تعاىل: ﴿َوالَ تَْسَتوِي الْ

نَُّه َوِلٌّ َحِيٌم﴾ سورة فصلت، اآلية 34. 
َ
أ
َ
َوَبيَْنُه َعَداَوٌة ك

)2( املتوكل، املذهب السيايس، ص190–191. 

)3( سيساوي، تغييب القيم، ص162. 

بغداد،  ط  التعريفات،  )ت816هـ/1413م(،  عيل  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  اجلرجاين،   )4(
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وليست التقوى كبتًا للنفس، وال حظرًا عىل اإلنسان من االستجابة لرغبات 
احلالل  من  اهلل  حدود  عىل  فقط  النفس  ضبط  هي  وإنام  ومشتهياهتا،  النفس 
املعنى  هبذا  والتقوى  النفس...  عىل  اإلهلية  احلدود  سلطان  وفرض  واحلرام، 
والشهوات  اهلوى  سلطان  من  وانتزاعها  النفس  من  التمكن  وهو  اجيايب  معنى 

وليس معنًى سلبيًا بمعنى ترك احلرام)1(.

وهي هبذا املعنى تعد الشوط األول حلركة اإلنسان إىل اهلل.

خمطط رقم )1(
حركة اإلنسان إلى هللا  

 (االرتباط بالمحور اإللھي)

 الدخول إلى دائرة والیة هللا التحرر من األنا

العنصر المشترك 

 (الطاعة)

األداة 

 ذكر هللا

األداة 

 التقوى

النجف،  ط  البالغة،  هنج  يف  االجتامع  علم  نارص،  حسني  هاشم  املحنك،  ص41؛  )بال.ت(، 

)بال.ت(، ص431. 

)1( اآلصفي، حممد مهدي، يف رحاب عاشوراء، مؤسسة نرش الفقاهة، إيران، 1419هـ/1998م، 

ص61–62. 
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رحلة  عن  عاشوراء،  رحاب  كتابه  يف  اآلصفي،  لدى  ورد  مما  ُمفاد  خمطط 
اإلنسان إىل اهلل، ص43–66

فإن العقبة الكربى التي يواجهها اإلنسان يف حركته إىل اهلل هي اهلوى، قال 
تعاىل:

َك َعْن َسبِيِل اهلل﴾)1(.
َّ
َهَوى َفُيِضل

ْ
﴿...َوالَ تَتَّبِْع ال

ويقول أمري املؤمنني:

َباُع  ا اتِّ مَّ
َ
أ
َ
َهَوى وُطوُل األَمِل ف

ْ
َباُع ال َناِن اتِّ

ْ
ْيُكُم اث

َ
 َعل

ُ
َخاف

َ
 َما أ

َ
ْخَوف

َ
»إِنَّ أ

ا ُطوُل األَمِل َفُينِْس اآلِخَرَة«)2(. مَّ
َ
َقِّ وأ َهَوى َفَيُصدُّ َعِن الْ

ْ
ال

وكام أن جتاوز اهلوى هو املرحلة األوىل واألهم يف حركة اإلنسان التكاملية 
إىل اهلل، كذلك يف االستجابة للهوى السقوط والرتدي الكامل لإلنسان، ودرجة 
سقوط اإلنسان وانحطاطه الروحي واخللقي تتناسب طرديًا مع درجة استجابته 

:واستسالمه للهوى)3(، إذ يقول أمري املؤمنني

»إنكم إن أمرتم عليكم اهلوى أصمكم واعماكم وأرداكم«)4(.

فيه  الذي يعد  الوقت  وقد عّد اإلسالم مكافحة )اهلوى( اجلهاد األكرب، يف 

)1( سورة ص، اآلية 26. 

)2( هنج البالغة، مجع: الرشيف الريض، أيب احلسن حممد بن احلسني بن موسى )ت406هـ/1015م(، 

تعليق وفهرسة: الدكتور صبحي الصالح، حتقيق: الشيخ فارس تربيزيان، ط3، دار اهلجرة، قم، 

1425هـ/2004م، الكالم رقم 42، ص84. 

)3( اآلصفي، يف رحاب عاشوراء، ص60. 

)4( اآلمدي، عبد الواحد التميمي ) من علامء القرن 5هـ(، غرر احلكم وُدرر الكلم، حتقيق: السيد 

مهدي الرجائي، ط إيران، 1426هـ/2005م، ص270. 
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مكافحة الطاغوت اجلهاد األصغر)1(.

إن املثل األعىل للحياة يف اإلسالم وعند اإلمام عيل  هو التقوى)2(، فِقلَّ 
ترد  أن  وقلَّ  اهلل،  تقوى  بالتقوى)3(،  األمر  فيها  يرد  مل  القرآن  يف  سورة  ترد  أن 

خطبة أو كالم يف هنج البالغة مل يرد فيه األمر بالتقوى)4(.

وروي عن النبي أنه قال:

»مجاع اتلقوى يف قوهل تعاىل:

َفْحَشاءِ 
ْ
ُقْرَب َويَْنَه َعْن ال

ْ
َعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاءِ ِذي ال

ْ
ُمُر بِال

ْ
ََّ يَأ ﴿إِنَّ اهلل

ُروَن﴾)5(«)6(.
َّ
ُكْم تََذك

َّ
َعل

َ
ْغِ يَِعُظُكْم ل

َ ِر َوالْ
َ
ُمنك

ْ
َوال

فالتقوى هي الفضيلة يف أرفع معانيها وأجّل صورها، وهي اإليامن باهلل يف 
أطهر حاالته وأسمى معانيه)7(.

)1( ينظر: املجليس، بحار األنوار، 116/17. 

)2( شمس الدين، حممد مهدي، دراسات يف هنج البالغة، ط4، بريوت، 1422هـ/2001م، ص155. 

سورة   ،133 اآلية  عمران،  آل  سورة   ،177 اآلية  البقرة،  سورة   ،2 اآلية  البقرة،  سورة  ينظر:   )3(

املائدة، اآلية 8. 

ص121،  ص116،   ،82 اخلطبة  ص111؛   ،75 اخلطبة  البالغة،  هنج  املثال:  سبيل  عىل  ينظر   )4(

ص125، ص126، ص127؛ اخلطبة 113، ص206؛ اخلطبة 132، ص234؛ اخلطبة 157، 

ص270؛ اخلطبة 161، ص281؛ اخلطبة 191، ص353؛ اخلطبة 195، ص389. 

)5( سورة النحل، اآلية 90. 

)6( الطربيس، أبو عيل الفضل بن احلسن بن الفضل ) من علامء القرن السادس اهلجري (، جممع البيان 

يف تفسري القرآن، وضع حواشيه وخّرج آياته وشواهده: إبراهيم شمس الدين، ط دار الكتب 

العلمية، بريوت، 1418هـ/1997م، 51/1. 

)7( شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص158. 
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فإذا حققت التقوى يف نفسك؛ وعيَت وجود اهلل وأمره وهنيه يف كل ما ُتلّم 
به من فعل أو قول، وحتريَت الفضيلة أنى كانت فأخذت هبا وأخضعت نفسك 
بحرارة  تعمل  حّية،  إنسانية  خلية  إمكاناتك  ومجيع  نفسك  من  وجعلت  هلا، 
وصدرَت  فيه،  تضطرب  الذي  االجتامعي  الكيان  مستوى  رفع  عىل  واخالص 
فيام رشع من أحكام، وتكون قد حققت يف  املتجلية  إرادة اهلل  يف ذلك كله عن 
نفسك املثل األعىل الذي نصبه اإلسالم... وتعاليم اإلسالم رصحية تنص عىل 

أن القطب الذي يدور عليه التفاضل ليس شيئًا غري التقوى، قال تعاىل: 

َبائَِل 
َ
َوق ُشُعوًبا  َناُكْم 

ْ
وََجَعل نَث 

ُ
َوأ ٍر 

َ
َذك ِمْن  ْقَناُكْم 

َ
َخل إِنَّا  انلَّاُس  يَُّها 

َ
﴿يَاأ

ْتَقاُكْم﴾)1(
َ
َرَمُكْم ِعْنَد اهلل أ

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
تِلََعاَرف

... فالقيم االجتامعية تتفرع عن هذا األصل، وتنبثق من هذا الينبوع)2(.

من  كثري  يف   عيل اإلمام  إليها  دعا  التي  التقوى  مضامني  انطوت  وقد 
والطمأنينة واالستقرار  احلق  واالنتظام عىل  التامسك  نحو  االجتاه  إىل  كلامته)3( 
والتعاون، وتوليد روح األُلفة والتامسك االجتامعي، ال من أجل احلياة الزائفة 
واألنشطة  األعامل  الستقامة  السوية،  والنفس  األفكار  استقامة  بل  والزائلة، 
وأوسع  وأعمق  أبعد  االسرتاتيجيات  تكون  وبه  أبقى،  حلياة  الزائلة  احلياة  يف 
هلدف أسمى ما بعد الدنيا، والكيفية واحلتمية واستقامة الدنيا، بال أنانية وضياع 
احلقوق، وبال فوضوية تنفيذ األداء، وبال بطش وال خيانة وال نفاق وال دجل... 
أمان اجتامعي–حضاري  التقوى؛ لكوهنا صامم  اإلمام عيل عىل  الخ، فحث 

)1( سورة احلجرات، اآلية 13. 

)2( شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص159–160. 

)3( ينظر: هنج البالغة، ص121، ص125، ص206، ص270–271، ص281. 
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فاعل، له أمهيته يف بناء الشخصية للفرد واملجتمع)1(.

من  فهي  مرضاته،  نحو  والسعي  هلل  العبودية  قمة  من  متثله  بام  والتقوى 
الوسائل املؤثرة لدفع اإلنسان املسلم نحو عامرة البالد، وحتقيق هدف استخالف 

اإلنسان يف األرض)2(.

ملالك  املؤمنني  أمري  عهد  يف  تتجىل  احلكم  لسياسة  املعصومة  القراءة  وإن 
الوحيد  املالك  وجعلها  التقوى  تأصيل  خالل  من  مرص؛  واّله  حني  االشرت 

للحكم واحلاكم)3( إذ يقول له:

ُكَّ  يُِذلُّ   ََّ اهلل إِنَّ 
َ
ف وتِِه  َجَبُ يِف  بِِه  والتََّشبَُّه  َعَظَمتِِه  يِف  وُمَساَماَة اهلل  »إِيَّاَك 

ِة  َخاصَّ وِمْن  َنْفِسَك  ِمْن  انلَّاَس  نِْصِف 
َ
وأ  ََّ اهلل نِْصِف 

َ
أ ُمَْتاٍل  ُكَّ  ويُِهُي  َجبَّاٍر 

َك فِيِه َهًوى ِمْن رَِعيَّتَِك«)4(.
َ
ْهلَِك وَمْن ل

َ
أ

شؤون  يف  اإلصالح  إىل  يفتقر  ما  يصلح  أن  عىل   عيل اإلمام  دأب  فقد 
يوم  لنفسه  اصطنعه  مرجتاًل  ))شيئًا  املجال  هذا  يف  سياسته  تكن  ومل  الناس)5( 
يعانيه  الذي كان  الواقع  وإنام كانت خططًا مدروسة ومنتزعة من  ويل اخلالفة، 
األمام،  إىل  خطوات  املجتمع  هبذا  تبلغ  ألن  ومعدة  آنذاك،  اإلسالمي  املجتمع 

)1( املحنك، علم االجتامع يف هنج البالغة، ص435. 

 2( شهاب، السيد عباس هاشم علوي، معامل الفكر التنموي اإلسالمي ) اإلمام عيل بن أيب طالب(

نموذجًا(، ط دار العصمة، البحرين، 1428هـ/2007م، ص118–119. 

)3( سياوي، تغييب القيم، ص173. 

)4( هنج البالغة، الكتاب رقم 53، 548. 

َماَس  اتلِْ َطاٍن وال 
ْ
ُسل يِف  َسًة 

َ
ُمَناف ِمنَّا  َن 

َ
اك ي  الَِّ يَُكِن  ْم 

َ
ل نَُّه 

َ
أ ُم 

َ
َتْعل إِنََّك  ُهمَّ 

َّ
»الل القائل:  )5( وهو 

َمَن 
ْ
َفَيأ َمَعالَِم ِمْن ِدينَِك وُنْظِهَر اإلْصالَح يِف باِلِدَك 

ْ
ال لَِنَِد  ِكْن 

َ
َُطاِم ول ُضوِل الْ

ُ
َشْ ٍء ِمْن ف

ُة ِمْن ُحُدوِدَك« هنج البالغة، نص رقم 131، ص232. 
َ
ل ُمَعطَّ

ْ
وُموَن ِمْن ِعَباِدَك وُتَقاَم ال

ُ
َمْظل

ْ
ال
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ومهّيأة لنيل هذا املجتمع املطامح التي كان حيلم هبا ويصبو إليها(()1(.

وتشوهيات  وتعتيامهتا،  وطالسمها،  للخالفة،  الزمنية  الفرتة  صعوبات  إن 
يف  الرائدة  التجربة  تلك  معامل  طمس  تستطع  مآسيها–مل  عىل  احلروب–عالوة 
إىل  يدعونا  مما  ؛...  طالب  أيب  بن  عيل  جتربة  والبرشي،  اإلسالمي  العدل 
النظري  املخطط  وإىل  التجربة،  تلك  معطيات  وإىل  البعيد  املايض  إىل  النظر  مّد 
والتطبيقي لعيّل ، ذلك املخطط الذي كان فلتًة مثل صاحبه، الذي كان فلتة 

اإلبداع العظيم، التي اغتاهلا األهل: الناس أنفسهم)2(.

)1( شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص365. 

قم،  ط  الروازق،  جعفر  صادق  وتعليق:  حتقيق  احلق،  سلطة  عيل  عزيز،  جاسم،  السيد   )2(

1428هـ/2007م، ص439، ص440. 



الثاني املبحـث 

عــــــــهــــــــد األشــــــــــــرت

لتأصيل واقعي  حكومي  برنامج 

واألخالقيــة القيميــة  املعايــر 
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الثاني املبحـث 

عهد األشرت

برنامج حكومي واقعي لتأصيل املعاير القيمية واألخالقية

إىل  األجالء،  صحابته  أحد  وهو  األشرت)1(  مالك   عيل اإلمام  أرسل 

)1( مالك بن احلارث بن عبد يغوث النخعي الكويف، حرض حروب الفتح، فأصيبت عينه يف معركة 

ملزاياه األخالقية ومرؤته ومنعته وأهبته  الكوفة، وكان  يعيش يف  باألشرت، كان  فاشتهر  الريموك 

وحياته، تأثري كبري يف نفوس الكوفيني، نفي مع عدد من أصحابه إىل محص يف أيام عثامن بسبب 

اصطدامه بوايل الكوفة، واشرتك يف الثورة عىل اخلليفة عثامن، كان من رجال اإلمام عيل البارزين 

اجلزيرة  وويل  صفني،  يف  مشهودة  مواقف  له  وكانت  اجلمل،  حرب  يف  اشرتك  إذ  خالفته،  أيام 

لإلمام عيّل ومن ثمَّ واله مرصًا بعد أن اضطربت عىل حممد بن أيب بكر، وكان معاوية قد عزم عىل 

االستيالء عىل مرص، فخاف من وصول األشرت إليها ملا عرف عنه من كفاءة ودأب واستامتة وخربه 

يف العمل، فقىض معاوية عليه قبل وصوله إىل مرص بطريقة غادرة، بعدما تناول من العسل املسموم 

بسّم فتاك، فحزن اإلمام عيّل لفقده، حتى َعّد موته من مصائب الدهر.

ملزيد ينظر: املنقري، نرص بن مزاحم )ت212هـ/827م(، وقعة صفني، حتقيق ورشح: عبد السالم 

 ،175  ،173 ص154،  ص62،  ص12،  1422هـ/2001م،  قم،  ط3،  هارون،  حممد 

اهلل  عبد  حممد  أيب  قتيبة،  ابن   ،544  ،506  ،525  ،467  ،440  ،364  ،289  ،258  ،250

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط2،  املعارف،  )ت276هـ/889م(،  الدينوري  مسلم  بن 

)ت310هـ/922م(،  جرير  بن  حممد  جعفر  أيب  الطربي،  ص324؛  1424هـ/2003م، 
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مرص ليكون واليًا عليها سنة 38هـ/658م)1( وزوده بوثيقتني غاية يف األمهية 
فاعلية  تبني  الناس يف مرص  إىل  التارخيية؛ األوىل: كانت رسالًة موجهًة  والقيمة 
أمري  من  انتخابه  بمسوغات  وتوحي  االشرت،  عليه  كان  الذي  القيادي  البناء 
الناس  الرسالة  هذه  وتويص  الدولة،  من  اجلزء  هلذا  راعيًا  ليكون   املؤمنني
أنشطة  من  به  سيقوم  وما  اداري  تنظيم  من  به  جاء  ما  لتسهيل  ودعمه  بطاعته 

وفعاليات، وقد جاء فيها:

َْوِف وال َيْنُكُ َعِن  يَّاَم الْ
َ
ُْكْم َعْبداً ِمْن ِعَباِد اهلل ال َيَناُم أ »َفَقْد َبَعْثُت إِلَ

َارِِث 
ْ

ارِ ِمْن َحِريِق انلَّارِ وُهَو َمالُِك ْبُن ال ُفجَّ
ْ
َشدَّ َعَ ال

َ
ْوِع أ األْعَداءِ َساَعِت الرَّ

إِنَُّه َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف 
َ
َقَّ ف ْمرَهُ فِيَما َطاَبَق الْ

َ
ِطيُعوا أ

َ
ُ وأ

َ
اْسَمُعوا هل

َ
ُخو َمْذِحٍج ف

َ
أ

ْم 
ُ
َمَرك

َ
انِْفُروا وإِْن أ

َ
ْن َتْنِفُروا ف

َ
ْم أ

ُ
َمَرك

َ
إِْن أ

َ
يَبِة ف ِ

َبِة وال نَاِب الضَّ اهلل ال َكِيُل الظُّ
ْمرِي 

َ
ُم إاِل َعْن أ ُر وال ُيَقدِّ إِنَُّه ال ُيْقِدُم وال ُيِْجُم وال يَُؤخِّ

َ
قِيُموا ف

َ
أ
َ
ْن تُِقيُموا ف

َ
أ

ُكْم«)2(. ةِ َشِكيَمتِِه َعَ َعُدوِّ ُكْم وِشدَّ
َ
ْرتُُكْم بِِه َعَ َنْفِس نِلَِصيَحتِِه ل

َ
ْد آث

َ
وق

املتعددة  الشخصية  بسامت  يتحىل  كان  األشرت  أن  املبارك  النص  من  ويظهر 
أمام  والثبات  اإلقدام  صفة  ويمتلك  واحلازمة،  البدهية،  والرسيعة  املواهب 
اهلجامت واملؤثرات اخلارجية دون خوف أو جبن أو نكوص، ويتصف بالوقائية 

 ،384–386، 63/5–64، امليانجي، عيل األمحدي، مكاتيب األئمة، مكاتيب اإلمام عيل(

حتقيق ومراجعة: جمتبى فرجي، ط دار احلديث، قم، 1426هـ/2005م، 460/1–471. 

)1( ينظر: الثقفي، إبراهيم بن حممد بن سعيد )ت283هـ/896م(، الغارات أو االستنفار والغارات، 

ط دار األضواء، بريوت، 1407هـ/1987م، ص166–171؛ الطربي، تاريخ، 63/5. 

)2( هنج البالغة، الكتاب رقم 38، ص523.

· الظبة: حد السيف والسنان ونحوها.

· نايب الرضيبة: النايب من السيوف الذي ال يقطع. 
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املختلفة  االجتاهات  عىل  السيطرة  قابلية  وله  األصعدة،  اختالف  عىل  العالجية 
بكل استيعاب وحزم، مما دفع اإلمام عيّل  أن خيص به مرصًا املتميزة بأرضها 
ليتسنى  املجتمع طاعته  املتداخلة، وطلب من  ومكوناهتا االجتامعية، وأنشطتها 

له تنفيذ ما خمطط له بروحية مجاعية)1(.

لنا  مغاالة–متثل  فهي–بال  األشرت  مالك  هبا  زود  التي  الثانية  الوثيقة  أما 
سرية  عليه  تكون  أن  ينبغي  ما  اإلسالم  هدى  هبا  حُيّدد  التي  املتكاملة  اخلطبة 
يف  تستوعب  أن  يسعها  التي  العامة  الشاملة  اخلطة  فهي   .. األتباع،  بني  املتبوع 
نطاقها كل راٍع مسؤول من ذوي رأي أو سلطان... وهي اخلطة املحكمة التي 
تبني بجالء ما جيدر بكل إنسان أن يمتثله يف حدود ما أتيح له من نفوٍذ َجلَّ أو 
هان)2(، فهو أطول عهٍد كتبه اإلمام عيل  ألحد والته يف بلدان اخلالفة)3(، 
يشتمل عىل مجلة من التوجيهات والقرارات العامة التي تتصل بمجال التنظيم 
النظام  )عهد  بـ  نسميه  أن  يصح  مما  العامة)4(،  واخلدمة  أجهزة الدولة  لعمل 

التدبريي()5(، واشتهر باسم )عهد األشرت()6(.

)1( ينظر: املحنك، علم االجتامع يف هنج البالغة، ص336–337. 

)2( عبد املقصود، عبد الفتاح، اإلمام عيل بن أيب طالب، ط2، دار الصفوة، بريوت، 1433هـ/2012م، 

 .133–132/7

)3( الرشيف الريض، هنج البالغة، ص545. 

النجف األرشف،  للدولة، ط  القيادي  التدبري   اإلمام عيل الدكتور مهدي حسني،  التميمي،   )4(

1436هـ/2015م، ص115.

)5( املرجع نفسه، ص115.

العلم،  كثري من رجال  عند  الناس هذا  يوم  وإىل  منذ صدوره  العناية  العهد موضع  أصبح هذا   )6(

رشحًا  وأوسعوه  وبحثًا  درسًا  تناولوه  قد  نراهم  لذلك  القانون،  وأساتذة  األدب،  وأعالم 
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وصف كذلك بأنه أمجعها حلقوق الرعية)1(، وقد أمجل هذه احلقوق امجااًل 
فقال:

َارِِث األْشَتَ يِف 
ْ

ُمْؤِمنَِي َمالَِك ْبَن ال
ْ
ِمُي ال

َ
أ  ٌّ َمَر بِِه َعْبُد اهلل َعِ

َ
أ »َهَذا َما 

ْهلَِها 
َ
أ واْستِْصالَح  َعُدوَِّها  وِجَهاَد  َخَراِجَها  ِجَبايََة  ِمْصَ  َوالهُ  ِحَي  ِْه  إِلَ َعْهِدهِ 

وِعَماَرَة باِلِدَها«)2(، ثم فّصلها بعد ذلك)3(:

حيسن  الذي  والسبيل  وواجباهتم  العسكر  وظيفة  بيان  يف  أوالً  فأفاض 
باحلاكم أن يتبعه لالستفادة منهم.

احلكم  أسس  فوضع  والقضاة،  والوزراء  الوالة  احلكم:  جهاز  يف  فصل  ثم 
العادل التقدمي الواعي.

وتكلم بعد ذلك عن الزراع والتجار والصناع والفقراء، فبنّي حقوقهم عىل 
احلاكم من توفري املجاالت هلم، وإعداد أحسن الفرص لنجاحهم يف أعامهلم.

فأفاض يف احلديث وبنّي خطورة هذه  العمرانية  البالد  ثم حتدث عن حالة 
الناحية يف أمن الرعية ورفاهها واطراد تقدمها)4(.

عامة  له  تعرض  ما  إىل  اللغات، هذا مضافًا  بعض  إىل  وترمجوه  املؤلفات،  فيه  وافردوا  وتعليقًا 

رشاح ) هنج البالغة ( برشوح مبسوطة وخمترصة كل بحسب طريقته يف رشح هنج البالغة ولو 

انتزعت من تلك الرشوح لكانت عدة جملدات. لنامذج من عناوين تلك الرشوحات التي عنيت 

الوفاء، بريوت،  الدين، حممد مهدي، عهد األشرت، ط2، مؤسسة  ينظر: شمس  بعهد األشرت. 

1404هـ/1984م، ص46–51.

)1( شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص285. 

)2( هنج البالغة، كتاب رقم 53، ص546. 

)3( ينظر: امللحق رقم )1( عهد األشرت. 

)4( شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص285. 
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وقد اجتهد بعض الباحثني لبيان السبب الذي محل اإلمام عيل عىل كتابة 
هذا العهد هبذه الصورة من البسط والتفصيل، فأرجعوا ذلك إىل أن مرص بالد 
يف  تقاليدها  وأن  القرون،  عرشات  منذ  واحلضارة  املجتمعي  التنظيم  يف  عريقة 
السياسة واإلدارة عريقة يف القدم، وأن جمتمعها األصيل، جمتمع مكتمل التكوين 
يستدعي  الواقع  هذا  أن  املعلوم  ومن  االجتامعية،  وفئاته  وتقاليده  عاداته  يف 
وتفاعالت  الداخيل،  وتركيبه  وأنشطته،  املجتمع  حياة  وجوه  مجيع  مالحظة 
هذا  سياسة  يف  ثابتة  كربى  خطوط  وضع  ألجل  داخله؛  يف  االجتامعية  القوى 
برفق  أخرى  جهٍة  من  وتنقله  جهة  من  واالزدهار  االستقرار  له  تؤمن  املجتمع 
من مناخه الثقايف القديم إىل املناخ الثقايف اجلديد... وعىل وفق ملبادئ اإلسالم 
وكذا  أحيانًا،  احلاجة  تفرضها  رضورة  اخلطب  إطالة  أن  كام  وترشيعاته)1(، 
املناهج املوضوعة للحكم، فاإلمام عيل والذي جاء  الكتب، وبخاصة ذات 
احلاكمني  من  واستهتار  األوضاع،  تردي  اعقاب  عىل  جاءت  ثورية  بظروف 
بشعوهبم، وبخاصة الوالة، ال يمكن أن يرتك لوالته األمر؛ يترصفون به كيف 
وكأن  وغريه.  االشرت  كاملك  والعدالة  واحلزم  احلنكة  من  كانوا  وإن  يشاؤون، 
اإلمام أراد لشعبه أن يكون رقيبًا عىل ترصفات الوالة برسم مناهج للحكم 
مرجعًا  العام–أوالً–ولتكون  الرأي  لُتقرأ عىل  فرسمها  قبلهم،  من  هلا  حياسبون 
السيايس  َحذقه  يف  قيل  مهام  األشرت  مالك  ومثل   ،- الوالة–ثانيًا  مع  للحساب 

فهو حيتاج إىل إرشاد اإلمام وتوجيهه يف مجلة ترصفاته)2(.

)1( ينظر: شمس الدين، عهد األشرت، ص38–39؛ اخلوئي، املحقق مريزا حبيب اهلل اهلاشمي، منهاج 

الرباعة يف رشح هنج البالغة، ط دار املحجة البيضاء، بريوت، 1434هـ/2013م، 292/20. 

)2( احلكيم، حممد تقي، مع اإلمام عيل يف منهجيته وهنجه، ط املؤسسة الدولية للدراسات والنرش، 

بريوت، 1423هـ/2002م، ص120–121. 
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العهد  يف  جاءت  التي  واالقتصادية  والسياسية  اإلدارية  األغراض  وإن 
العلوي الذي حرره أمري املؤمنني  لعامله األشرت سنة 38هـ/658م ال يزال 
آية من آيات التفكري العريب ومعجزة من معجزات الثقافة اإلسالمية العالية عىل 

كل الدهور وتعاقب األجيال)1(.

وفصوله  نصوصه  مجيع  طبع  قد  العهد  هلذا  والقيمي  األخالقي  اجلانب  أما 
بحيث أصبح كل جانب من جوانبه وكل فقرة من فقراته تشع بالبعد األخالقي 
األخالق  فهناك  الواقع،  عن  جمردة  مفاهيم  ليست  األخالق  ألن  املتميز؛ 
آفاقه  يف  املجتمع  صعيد  عىل  واألخالق  االقتصادية،  واألخالق  السياسية، 
التي  العليا  واملثل  احلضارية  القيم  إحياء  أجل  من  ذلك  كل  املختلفة،  وجماالته 

جيب أن حتكم احلياة واإلنسان)2(.

وقد كانت حماولة اإلمام عيل لتطبيق الصيغة اإلسالمية الصحيحة للحياة 
اإلنسانية عىل املجتمع يف سبيل بناء اإلنسان املتكامل، وكانت هذه املحاولة هي 

.مّهه الكبري كقائد رسايل بعد رسول اهلل

لقد فكر اإلمام عيل  –بوصفه حاكاًم عادالً–يف املجتمعات التي حكمها، 
ويف أفضل الطرق والوسائل التي تنمي حياهتا االجتامعية وترتفع هبا إىل الذروة 
شؤون  وأن  باإلسالم  تدين  أهنا  مالحظة  مع  واألمن،  والقوة  الرفاهية  من 
اإلسالم،  لقوانني  ختضع  االجتامعية،  وعالئقها  وسلمها،  وحرهبا،  اقتصادها، 

بال.ت(،   ( بغداد،  والتوزيع،  للنرش  املعرفة  رشكة  ط3،  والرعية،  الراعي  توفيق،  الفكيكي،   )1(

ص66. 

)2( الشامي، حسني بركة، الربنامج األمثل إلدارة الدولة وقيادة املجتمع يف عهد اإلمام عيل ملالك 

األشرت، ط2، دار اإلسالم، بغداد، 1429هـ/2008م، ص144. 
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راغبًا    إطار إسالمي بحت)1(، وكان  النمو يف  إىل  تأخذ سبيلها  أن  وأهنا جيب 
بشدة طيلة فرتة واليته ببعث نموذج قيمي وروحي تعلمه من النبي حممد )صىل 

اهلل عليه وآله وسلم( وتلمسه يف جمتمع املدينة)2(.

ولذلك وضع اإلمام عيل  بني يدي واليه عىل مرص مالك االشرت خالصة 
جتارب  ُعصارة  معها  واخرج  عامًا،  أربعني  خالل  اإلسالمي  احلكم  جتارب 
منتظم  نسق  يف  التجارب  تلك  مجيع  وحشد  والالحقة،  السابقة  احلكومات 
وعىل صورة قطعة أدبية هي من أروع ما أنتجه الفكر البرشي من فنون احلكم 
بل  ختطئ  أو  ُتصيب  أن  يمكن  نظرية  واليه  يدي  بني  يضع  ال  فهو  واإلدارة؛ 
بـ)نظرية  بـ)فن احلكم( منها  َينصب أمامه قواعد يف احلكم هي أقرب ما تكون 
احلكم(... فهو يوازن يف كل قاعدة من قواعد احلكم بني مصالح األمة ومصالح 
الدولة، ويأخذ بنظر االعتبار حق الوايل وحق الرعية، ويرسم كل تلك القواعد 
بُأفق املايض واحلارض واملستقبل، وتقدم مجيع تلك األفكار والقواعد من زاوية 
هذا  يف    اإلمام  قاهلا  كلمة  فكل  الواقع؛  ومتطلبات  متامًا  منسجمة  قرآنية 

املضامر حرص أن تأيت منسجمة مع القرآن ومع روح الرسالة اإلسالمية)3(.

اجلانب  اإلمام عيل وتوجيهاته يف  تقريرات  االعتبارية ملجمل  القيمة  إن 
مسؤولية  لتولية  القصرية  الفرتة  هي  القيادي  التدبري  عمل  من  العام  السلوكي 

)1( شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص141–142. 

)2( الرشيفي، حممد رضا مطر، األصول النظرية للدولة واملواطنة يف القرآن الكريم وتطبيقاهتا عند 

اإلمام عيل بن أيب طالب$، دار الكفيل، كربالء، 1437هـ/2016م، ص179. 

)3( القزويني، د. حمسن باقر، عيل بن أيب طالب$ رجل املعارضة والدولة، ط دار العلوم، بريوت، 

1425هـ/2004م، ص216–217. 
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منهجها،  واملرتدين عن  الدولة وما صاحبها من مواجهات مستمرة ألعدائها، 
لَِتقابل  ذاته  الوقت  يف  وضوحًا  واألكثر  تعقيدًا،  األكثر  احلالة  ذلك  مثل  وقد 
االعتبارين االجيايب والسلبي يف سلوك الناس، وقد جتسدت خالل ذلك مواقف 
حالة  يؤرش  مما    لإلمام  العقالين  واملوقف  اإلرادة  وثبات  واجلرأة،  احلزم 
معتربة من سكينة النفس واستقرارها عىل احلالة االجيابية عند اإلمام  متثلت 
يف قراراته وتوجيهاته ألُويل األمر خاصة، ولشعبه وُأمته عامة، ومل يشهد عهد 
من العهود اإلسالمية مثل ما قد صاغ اإلمام عيل، وأنجز من ذلك وهو يف 
الذروة من املسؤولية الكبرية واملعقدة، وقد مىض يف جماالت التحديد للعالقات 
املتكافئة واملتوازنة ملتويل الشؤون العامة، وملا ينبغي من إدراك الغاية يف الوقوف 
عىل احتياجات الناس ورغباهتم والسعي لتحقيقها من منطلق املسؤولية العامة 
متابعتها  يف  ومىض  عليها  ألحَّ  أن  لقائد  يسبق  مل  إحلاحًا  عليها  ُيلّح  كان  والتي 

كمثل ما قد فعل)1(.

ومل تكن العالقة بني أفكار عيّل  وتطبيقاته، ذا ُبعد زمني تتخّلله مؤثرات 
كان  ألنه  ذلك  باألفكار؛  له  صلة  ال  آخر  مسارًا  التطبيق  عىل  تفرض  متعددة، 
له  يكفل  بام  نفسه،  وبني  بينه  املسافة  يعتمد  مل  فهو  فورًا،  باملامرسة  الفكرة  يقرن 
التخيل،  أو  املداورة،  أو  املناورة،  آرائه–أو  بعض  التأجيل–تأجيل  عىل  القدرة 
استجابًة لضغط بعض املقتضيات إنه–بسبب طبيعته–كان يقرن النظرة، بالفكرة 
باملامرسة، وجيعل لرابطة الفكر والعمل ينبوعًا متدفقًا يغني اآلراء واألفكار عىل 

حد سواء، ويغني جتربة املجتمع باملكشوف املبارش)2(.

)1( التميمي، اإلمام عيل التدبري القيادي للدولة، ص167–168. 

)2( السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص438. 
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إن اإلمام عيل  يف عهده العظيم إىل مالك األشرت قد وضع األسس املتينة 
تسعد  منافع طبقة خاصة  إىل  باالً  ملٍق  للشعب، غري  يعمل  النشاء جهاز حكم 

عىل حساب الشعب وتنعم بجهوده)1(.

فكانت املنظومة القيمية العلوية منظومة عقيدية ترشيعية ُتصان فيها احلقوق 
والقيم من االنتهاك، وتتضمن التوعية ملفاهيم العدل واحلرية واملساواة وتقدير 
والطغيان  اإلنساين  التسافل  واجه  وبذلك  وتنميتها،  الذاتية  لقدراته  اإلنسان 
البرشي عرب حركة منظمة قوية واعية هلدف االستخالف واستعامر األرض فهذه 

املنظومة جتديد لروح اإلنسان، ووعيه بذاته يف اطار حركة املجتمع والتاريخ.

 يف إدارته للدولة وتدبري شؤوهنا ينطلق من فلسفة  وقد كان اإلمام عيّل 
قرآنية إسالمية خاصة يف اإلدارة، فمع كون اإلدارة يف اإلسالم تشرتك مع املفهوم 
العام لإلدارة يف معظم عنارصها لكنها تنفرد عنها بالبعد الديني والعقدي الذي 
ينبع من نظرية االستخالف الكربى يف اإلسالم، فاإلدارة اإلسالمية ال تقترص 
وهي  هلا  املسلم  وجد  التي  بالغاية  أصاًل  ترتبط  وإنام  العامة  األعامل  تدبري  عىل 
الكون،  وعامرة  االستخالف  مرشوع  يف  واالنخراط  رضاه  وطلب  اهلل  عبادة 
مكونات  مجيع  فيها  تشرتك  منظمة  مجاعية  طاعة  عن  عبارة  اإلسالم  يف  وهي 
اجواء  يف  اإلدارة  نجاح  جتعل  اجلامعية  الصفة  وهذه  وهيئاته،  وأفراده  املجتمع 
مستحياًل  عماًل  املجتمع  يف  واألنانية  الفئوية  الروح  وتفيش  واخلالف  الفرقة 

ورضبًا من رضوب اخليال)2(.

اتبعه اإلمام عيّل من أعمق وأدق األساليب  التنظيمي الذي  فاألسلوب 

)1( شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص274. 

)2( الرشيفي، األصول النظرية للدولة واملواطنة، ص266. 
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والسلوكي  والنفيس  الفكري  البنائي  الوضع  حلقيقة  والرافدة  الفعالة  التنظيمية 
املختلفة  بأوجهه  القويم  التنظيم  واختاذ  قادمة،  وألجيال  ومستقبله  لإلنسان، 
سبياًل، كام هو عليه السيايس واالقتصادي واالجتامعي والنفيس واألمني والثقايف 

واحلضاري وبنظرة أعمق يف أمور الدين والدنيا، عىل خمتلف املديات)1(.

)1( املحنك، هاشم حسني نارص، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ط دار انباء للطباعة 

والنرش، العراق، 1412هـ/1991م، ص305. 
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الثالث املبحث 

ركائز البناء القيمي والتقوائي للراعي

يف عهد االشرت

انطوى عهد اإلمام عيّل  لألشرت عىل نظرة فلسفية شاملة للحياة واإلنسان 
والتاريخ، واحتوى عىل العديد من األفكار واملبادئ والقيم اإلنسانية، واملفاهيم 

االجتامعية والسياسية واالقتصادية واألخالقية)1(.

الدولة  يف  للـ)راعي(  الرشيف  العهد  هذا  يف  )القيمّية(  توجيهاته  أن  بل 
خمتلف  مع  تتعارض  ال  راسخة  إدارية  ))نظرية  تكون  أن  يمكن  اإلسالمية 

األديان واحلضارات(()2(.

وُيفرس هذا الرتكيز من أمري املؤمنني–يف عهد األشرت–ببناء رعاة الدولة 
عىل  اإلرشاف  تتوىل  التي  اجلهة  بوصفهم  وأخالقيًا؛  قيميًا  )والهتا(  وحكامها 
قوانني  من  به  يتصل  وما  النبوية(  نة  والسُّ )القرآن  اإلسالمي  الدستور  تنفيذ 
وإجراءات من جانب، وهم اجلهة التي ترعى وتدير وتنظم أمر املجتمع بطبقاته 

وعالقاته املختلفة من جانٍب آخر.

)1( الشامي، الربنامج األمثل، ص143. 

)2( املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص308. 
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إلدارة  يتصدى  الذي  الراعي  وإعداد  تربية  عىل  عيّل  اإلمام  حرص  وقد 
برناجمه هذا  التقوائية واألخالقية، وكان مدار  املعايري  العامة عىل وفق  الشؤون 
مخس  شعٍب  يف  العالقات  هذه  وتنتظم  قيميًا،  األساسية  الراعي  عالقات  بناء 

هي:

1- عالقات الراعي مع اهلل.

2- عالقة الراعي مع نفسه.

3- عالقة الراعي مع الرعية عامة.

4- عالقة الراعي مع أعوانه وعامله املشرتكني معه يف إدارة الدولة.

5- عالقة الراعي مع العدو.

وفيام يأيت بيان هلذه املحاور:
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احملور األول

 تنظيم عالقة الراعي مع اهلل

ومعنى  وطاعة،  وعبادة  ارتباط  عالقة  أهنا  أساس  عىل  تنظيمها  ويكون 
االرتباط باهلل أن جيعل اإلنسان وجه اهلل تعاىل هدفًا له يف كل أعامله وترصفاته، 
ثابتًا لكل حياته وترصفاته،  له يف كل أعامله، وجيعل مرضاة اهلل حمورًا  وخُيلص 
وأن يدخل بشكل كامل يف دائرة والية اهلل فال يكون له رأي أو حكم، أو هوى 
أو حب، أو بغض، أو عمل أو حركة، أو كلمة، يف غري ما حيكم اهلل تعاىل ويريد. 
واألداة املفضلة واملؤثرة يف حتكيم وتوثيق هذا االرتباط والصلة بني العبد وربه، 
تعاىل  هلل  وجهده  عمله  وإخالص  احلياة  يف  الرباين  املحور  هبذا  اإلنسان  وربط 
اإلحساس  وهذا  الدائم،  وحضوره  اهلل  لسلطان  استحضار  هو  إذ  الذكر،  هو 
والوعي حلضور اهلل يعمق يف النفس حالة املراقبة الدائمة واالنتباه الدائم وحيجز 

اإلنسان عن اإلنزالق مع الشهوات واألهواء إىل معصية اهلل)1(.

فقال اإلمام عيل لألشرت:

بَيَْنَك  فِيَما  نِلَْفِسَك  واْجَعْل  فِيِه  َما  يَْوٍم   
ِّ

لُِك إِنَّ 
َ
ف ُه 

َ
َعَمل يَْوٍم   

ِّ
لُِك ْمِض 

َ
»وأ

)1( اآلصفي، يف رحاب عاشوراء، ص64–65. 
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إَِذا   َِّ َها هلِل
ُّ
َساِم وإِْن اَكنَْت ُك

ْ
َك األق

ْ
ْجَزَل تِل

َ
َمَواقِيِت وأ

ْ
ال َك 

ْ
َضَل تِل

ْ
ف
َ
أ وَبْيَ اهلل 

َحْت فِيَها انلِّيَُّة وَسلَِمْت ِمْنَها الرَِّعيَُّة«)1(.
َ
َصل

فإن أعامل اإلنسان كلها إذا ُقصد هبا وجه اهلل، وتضمنت النفع للناس يمكن 
أن تكون عبادة هلل تعاىل. وأوصاه بأن حيافظ عىل نشاطه الروحي، وأن ال هيمل 
باهلل يف كل وقت  يتسامح، وأاّل تشغله مهامت احلكم عن االتصال  أو  يف ذلك 

:يمكنه ذلك)2( فقال

ًة  ُ َخاصَّ
َ

ِت ِهَ هل
َّ
َرائِِضِه ال

َ
اَمُة ف

َ
َِّ ِديَنَك إِق ْلُِص بِِه هلِل ِة َما تُ َُكْن يِف َخاصَّ »ولْ

 اهلل ِمْن َذلَِك 
َ

ْبَت بِِه إىِل  َما َتَقرَّ
ِّ

ْلَِك وَنَهارَِك وَوف ََّ ِمْن بََدنَِك يِف لَ ْعِط اهلل
َ
أ
َ
ف

َغ«)3(.
َ
 ِمْن بََدنَِك َما بَل

ً
وٍم وال َمْنُقوٍص بَالِغا

ُ
اَكِمالً َغْيَ َمْثل

الضمري  اإلنسان  يف  تنمي  التي  هي  العبادة  طريق  عن  باهلل  الدائمة  فالصلة 
الديني الذي يمنعه من البغي والظلم)4(.

وربطها  الذاتية،  النوازع  ضبط  عىل  القدرة  باهلل،  االرتباط  مؤرشات  ومن 
بمشيئة اهلل ولذلك أمر أمري املؤمنني وإليه عىل مرص مالك االشرت بـ

َرائِِضِه وُسنَنِِه 
َ
َمَر بِِه يِف كَِتابِِه ِمْن ف

َ
َباِع َما أ »بَِتْقَوى اهلل وإِْيَثارِ َطاَعتِِه واتِّ

ْن 
َ
وأ وإَِضاَعتَِها  ُجُحوِدَها  َمَع  إاِل  يَْشَق  وال  َباِعَها  بِاتِّ إاِل  َحٌد 

َ
أ يَْسَعُد  ال  ِت 

َّ
ال

َمْن  بَِنْصِ  َل  ْد تََكفَّ
َ
ق اْسُمُه  إِنَُّه َجلَّ 

َ
ف ولَِسانِِه  بِِه ويَِدهِ 

ْ
بَِقل ُسْبَحانَُه   ََّ َيْنُصَ اهلل

)1( هنج البالغة، الكتاب 53 ) عهد األشرت (، ص565. 

)2( شمس الدين، عهد األشرت، ص164. 

)3( هنج البالغة، الكتاب 53 ) عهد األشرت (، ص566.

)4( شمس الدين، عهد األشرت، ص164. 
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َعزَّهُ«)1(.
َ
نََصَهُ وإِْعَزازِ َمْن أ

الفساد  وجتاوز  النجاح  رس  وخشيته  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وخمافة  التقوى  إن 
واإلفساد يف إدارة املنظامت اإلنسانية سواء كانت عامة أم خاصة؛ فالتقوى متثل 
املحور املركزي يف إطالق فاعلية الفرد واجلامعة نحو حتقيق األهداف العامة أو 
اخلاصة برؤية صادقة وثقة مطلقة قاعدهتا الفكرية والفلسفية متوازنة يف اعتامد 
روح التقوى وخمافة اهلل وخشيته يف الرس والعالنية، لذا فإن التقوى ُتعد الوظيفة 
يف  ويعتمدها  سلوكيًا  هبا  يلتزم  أن  الراعي  عىل  ينبغي  التي  واألساسية  األوىل 
القيمية  البناءات  تدعيم  إىل  هادفة  سياقات  وفق  عىل  اآلخرين  مع  التعامل 
رؤية  تستند يف  بالتعامل  الوايل  يعتمدها  أن  ينبغي  التي  التقوى  وأن  للمجتمع، 

اإلمام عيل عىل وفق قاعدتني رئيسيتني مها:

الفكري  اإلطار  يشكل  الذي  الكريم  كتابه  يف  به  اهلل  أمر  ما  إتباع  أ. 
والفلسفي للعقيدة اإلسالمية ومادته األساسية.

اإلطار  تشكل  التي  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  الكريم  النبي  سنة  ب. 
التنظيمي عمليًا وسلوكيًا لرؤيا اإلسالم احلنيف)2(.

يف  ثابتًا  سلوكه،  يف  مستقياًم  يكون  أن  األمة  لقيادة  املتصدي  للحاكم  والبد 
هنجه، ورعًا يف أحكامه وترصفاته، حمتاطًا يف قضايا الناس وأمورهم، وأن ينرص 
بقلبه،  عباده  اهلل، ويشفق عىل  دين  ينرص  أن  أي  اهلل يف كل حركة من حركاته، 

)1( هنج البالغة، الكتاب 53 ) عهد األشرت (، ص546. 

السياسة اإلدارية يف فكر اإلمام عيّل بني األصالة واملعارصة، ط بريوت،  )2( محود، خضري كاظم، 

)بال.ت(، ص12، ص13. 
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حتقيق  هي  اهلل  نرصة  فإن  جوارحه)1(  وكل  ولسانه  وقوته،  ويده،  وعزيمته، 
والطمأنينة  العدالة  تسوده  جمتمع  بناء  إىل  بالسعي  وذلك  املجتمع،  يف  اهلل  إرادة 

والرمحة)2(.

الراعي حتاًم  يقود  السلوك  واالستقامة يف  عبادته،  باهلل، وحسن  واالرتباط 
بالظلم واجلور  إىل طاعة اهلل وإقامة حدوده، فيكون بمنأى عن خمالفة الرشيعة 

وهو ما عرب عنه أمري املؤمنني بـ)حرب اهلل( فقال لالشرت:

بِنِْقَمتِِه وال ِغَن بَِك َعْن  َك 
َ
ل يََد  إِنَُّه ال 

َ
ف َنْفَسَك ِلَْرِب اهلل  َتْنِصَبَّ  »وال 

َعْفوِهِ ورَْحَتِِه«)3(.

)1( الشامي، الربنامج األمثل، ص154. 

)2( شمس الدين، عهد األشرت، ص69. 

)3( هنج البالغة، الكتاب 53 )عهد األشرت(، ص547. 
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احملور الثاني

تنظيم عالقة الراعي مع نفسه

رقيبًا  تشكل  التي  )التقوى(  أساس  عىل  تنظيمها  عىل  عيّل  اإلمام  أكد  وقد 
أساس  وعىل  واالنحراف،  الزيغ  يف  اإلفراط  عن  اإلنسان  سلوك  ُيقّوم  داخليًا 
فإذا  والرغبات،  وامليول  والعواطف  والشهوات  األهواء  عىل  العقل(  )سيطرة 
عنان  لنفسه  وأطلق  اجلاحمة،  ورغباته  وغرائزه  هواه  اّتباع  يف  اإلنسان  متادى 
الشهوات، بعيدًا عن التعقل والتقوى، فقد يصل األمر به إىل اخلروج عن دائرة 

اإليامن)4(، فصدر توجيه أمري املؤمنني لواليه االشرت:

إِنَّ انلَّْفَس 
َ
ََمَحاِت ف َهَواِت ويَزََعَها ِعْنَد اجلْ ْن يَْكِسَ َنْفَسُه ِمَن الشَّ

َ
َمرَهُ أ

َ
»وأ

.)5(»َُّ وءِ إاِل َما رَِحَم اهلل اَرٌة بِالسُّ مَّ
َ
أ

إن احلاكم حمكوم بشهواته، ومجحات نفسه، وعليه بحكم املسؤولية الكبرية 
أن  ليستطيع  نفسه  عىل  يتعاىل  وأن  وعواطفه  شهواته  يتجاوز  أن  هبا  يقوم  التي 

﴾ سورة الفرقان، اآلية 43؛ 
ً

ْيِه َوكِيال
َ
نَْت تَُكوُن َعل

َ
أ
َ
ف
َ
َهُه َهَواهُ أ

َ
َذ إِل

يَْت َمْن اتََّ
َ
َرأ

َ
)4( قال تعاىل: ﴿أ

شمس الدين، عهد األشرت، ص68؛ الشامي، الربنامج األمثل، ص160، 161. 

)5( هنج البالغة، الكتاب 53 ) عهد األشرت (، ص546. 
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يامرس مهمة احلكم بجدارة)1(.

وإن سياسة النفس عند اإلمام عيّل  هي منطلق لنجاح احلاكم، وهي من 
واجبات من ينهض لقيادة األمة، فيدرك هبا مقومات السياسة العادلة، فتسقط 

ُحجج الرعية يف املعارضة وتثبت ُحجة احلاكم بعدالته وكفاءته عىل شعبه)2(.

إمامة عن األمة، أي أن يكون يف  فالسلطة وظيفة ربانية، وهي يف اإلسالم 
مقدمة الناس يف كل الصفات اخلرّية)3(.

َغْيِهِ  َتْعلِيِم  ْبَل 
َ
ق َنْفِسِه  بَِتْعلِيِم   

ْ
َيْبَدأ

ْ
ل
َ
ف  

ً
إَِماما لِلنَّاِس  َنْفَسُه  نََصَب   و»َمْن 

َحقُّ 
َ
أ ُبَها  وُمَؤدِّ َنْفِسِه  ُم 

ِّ
وُمَعل بِلَِسانِِه  ِديبِِه 

ْ
تَأ ْبَل 

َ
ق بِِسَيتِِه  ِديُبُه 

ْ
تَأ َُكْن  ولْ

.بِِهْم«)4( كام يقول اإلمام عيل ِم انلَّاِس وُمَؤدِّ
ِّ
بِاإلْجالِل ِمْن ُمَعل

املستويات  كل  ضمن  البرشية  املوارد  فيهم  بام  الرعية  صالح  يكون  فال 
أو  القائد  بصالح  إالّ  احلكومية،  وغري  احلكومية  املؤسسات  داخل  التنظيمية 
دون  للحيلولة  واملهمة  والفاعلة  واملؤثرة  احلازمة  والقوة  الوجه  وهو  الوايل، 

ظهور الفساد بكل أشكاله، ومنه الفساد اإلداري واملايل)5(.

وهو  بالتسلط،  ذاهتا–إغراء  السلطة–بحد  ممارسة  أن  ذكره  ينبغي  ومما 
إغراء ليس ومهيًا، بل قائم يف املامرسة والفعل، وأن جمموعة القوانني واملراسيم 

)1( شمس الدين، عهد األشرت، ص69. 

بريوت،  القارئ،  دار  ط  البالغة،  هنج  يف  احلكمة  مجهورية  عباس،  حسن  اهلل،  نرص   )2(

1427هـ/2006م، ص70. 

)3( القزويني، اإلمام عيل، ص195. 

)4( هنج البالغة، احلكمة رقم 68، ص614. 

)5( املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص252. 
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ودوائر  والرشطة،  اإلدارية  األجهزة  وجمموع  اإلدارية،  واألوامر  والتعليامت 
شخص  ولذلك  اآلمرة)1(،  السلطة  أنموذج  ختلق  وغريهم،  واجلباة  املوظفني 

اإلمام عيل إمكانية طغيان الراعي، فقال لألشرت:

ٌة 
َ
وَمْنَهك ِب 

ْ
َقل

ْ
ال يِف  إِْدَغٌل  َذلَِك  إِنَّ 

َ
ف َطاُع 

ُ
أ
َ
ف آُمُر  ٌر  ُمَؤمَّ  

ِّ
إِن نَّ 

َ
َتُقول »وال 

ِغَيِ«)2(.
ْ
يِن وَتَقرٌُّب ِمَن ال لدِلِّ

ودينيًا،  أخالقيًا  وانحرافه  الراعي  فعل  إفساد  إىل  يؤدي  بالسلطة  فاالغرتار 
ويكون بدايًة لنشوب مشكالت الرصاع االجتامعي، وتبدل الدول)3(.

إن نزعة التسلط أمر تشجعه ُأهبة السلطة وعظمتها من جهة، وبطانة السوء 
ِوحدة  بالنفس،  واإلعجاب  املخيلة،  تورث  السلطة  فُأهبة  أخرى،  جهة  من 
الطباع، واالنغامس يف لذة هذه الشهوة، وبطانة السوء التي تكثر وتبالغ يف الثناء 
من  يدُنيه  فعله،  يف  وَتزّيدًا  نفسه،  يف  زهوًا  السلطان–حُتدث  إىل  بالباطل–تقربًا 
الطغيان والبغي، فاإلمام عيّل  وهو يشخص هذه املغريات ال يفوته أن حيذر 

الراعي منها، ويصف له الدواء الناجع بقوله:

 ِعَظِم 
َ

اْنُظْر إىِل
َ
ًة ف

َ
ْو َمِيل

َ
َهًة أ بَّ

ُ
َطانَِك أ

ْ
نَْت فِيِه ِمْن ُسل

َ
َك َما أ

َ
ْحَدَث ل

َ
»وإَِذا أ

َذلَِك  إِنَّ 
َ
ف َنْفِسَك  ِمْن  ْيِه 

َ
َعل َتْقِدُر  ال  َما  َعَ  ِمْنَك  ْدَرتِِه 

ُ
وق َك 

َ
ْوق

َ
ف اهلل  ِك 

ْ
ُمل

بَِما َعَزَب  َْك  إِلَ ِمْن َغْربَِك ويَِف ُء  ِمْن ِطَماِحَك ويَُكفُّ َعْنَك  َْك  إِلَ ُيَطاِمُن 
إِنَّ 

َ
ف وتِِه  َجَبُ يِف  بِِه  َعَظَمتِِه والتََّشبَُّه  يِف  إِيَّاَك وُمَساَماَة اهلل  َعْقلَِك  ِمْن  َعْنَك 

)1( السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص460–461. 

والِغري:  الفساد،  ادخال   = االدغال  ص547.  األشرت(،  عهد   (  53 رقم  الكتاب  البالغة،  هنج   )2(

حادثات الدهر بنقلب الدول. 

)3( ينظر: شمس الدين، عهد األشرت، ص75. 
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ََّ يُِذلُّ ُكَّ َجبَّاٍر ويُِهُي ُكَّ ُمَْتاٍل«)1(. اهلل

إِنَّ 
َ
ف اإلْطَراءِ  وُحبَّ  ِمْنَها  ُيْعِجُبَك  بَِما  واثلَِّقَة  بَِنْفِسَك  واإلْعَجاَب  »وإِيَّاَك 

إِْحَساِن  ِمْن  يَُكوُن  َما  ِلَْمَحَق  َنْفِسِه  يِف  ْيَطاِن  الشَّ َرِص 
ُ
ف ِق 

َ
ْوث

َ
أ ِمْن  َذلَِك 

ُمْحِسنَِي«)2(.
ْ
ال

وقال له بعد أن أمره بنبذ بطانة السوء، وتقريب أْقَوهَلم بُمّر احلق:

َيْبَجُحوَك  وال  ُيْطُروَك  ال 
َ
أ َعَ  ُرْضُهْم  ُثمَّ  ْدِق  والصِّ َوَرِع 

ْ
ال ْهِل 

َ
بِأ َصْق 

ْ
»وال

ةِ«)3(. ِعزَّ
ْ
ِْدُث الزَّْهَو وتُْدِن ِمَن ال َة اإلْطَراءِ تُ َ ثْ

َ
إِنَّ ك

َ
ُه ف

ْ
ْم َتْفَعل

َ
بَِباِطٍل ل

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 ) عهد األشرت(، ص548. 

)2( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص570. 

)3( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص551. 
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خمطط رقم )2(

خمطط يبني أثر االغرتار بالسلطة يف زوال امُللك

عىل وفق ما ذكره اإلمام عيل

 غرور السلـطة 

 مظاھر الداء

 حب االطراء الثقة الفارغة ِحدة الطباع الخیالء والُعجب األبھة والكبریاء

 آثار الداء

افساد 

 القلب

اضعاف الدین 
 بتغلیب الھوى

االستبداد والطغیان 
 والبغي

 ُظلم

 زوال الـُملك
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تدعيم  يف  رائعًا  جتسيدًا  نرى  أن  العقائدية  وصالبته  الفكر  عظمة  فمن 
وهذا  واملرؤوسني  الرعية  عىل  والرتفع  والكربياء  بالغرور  والتنديد  التواضع 
اهلل  بعظمة  املرء  مقارنة  طريق  عن  بوضوح  يتجىل  والعقائدي  الفلسفي  التأطري 
وقدرته، إذ إن الراعي مهام تعاظمت قدراته وقابلياته فإنه ينبغي أن ينظر لعظمة 
هلل  إجالالً  ويتواضع  وعقله  رشده  عنه  يعزب  ال  حتى  وجل  عّز  القدير  اخلالق 

خالق الكائنات وصاحب السطوات)1(.

وال خيتلف الوالة عن الرعية، يف كون االثنني برشًا ُيصيبون وخيطئون، لكن 
بأكرب  باملحكومني  الرضر  ُيلحق  ألنه  مفعوالً،  وأشّد  رضرًا،  أكرب  الوايل  خطأ 
إليه بعني  ينظرون  الناس وقد  الوايل مرئي من قبل  نسبة منهم كذلك فإن خطأ 
املبالغة، فتكون لتلك املبالغة تأثرياهتا املضافة، فَمْن ُيلزم الوايل بعد هذا من عدم 
يقاوم  أن  يستطيع  ومن  ؟  والعدوان  واملغاضبة  واإلكراه  التسلط  يف  االنجراف 
نشوء بطانة السوء أو حيد من نشاطها السلبي ؟ أن الوايل نفسه يستطيع ذلك عرب 

شيئني متالزمني:

أوهلام: أن يملك نفسه عن اهلوى، ويضعها يف خدمة العمل الصالح.

وثانيهام: أن تكون حمبته للرعية حقيقية، طبيعية، ثابتة، ال حمبة شعار، أو حمبة 
مصلحة، أو حمبة مرحلة)2(.

فجاء توجيه أمري املؤمنني ملالك: بأن يكون:

بَِنْفِسَك  وُشحَّ  َهَواَك  اْملِْك 
َ
ف الِِح  الصَّ َعَمِل 

ْ
ال َذِخَيةُ  َْك  إِلَ َخائِِر  الَّ َحبَّ 

َ
»أ

رَِهْت 
َ
ك ْو 

َ
أ َحبَّْت 

َ
أ فِيَما  ِمْنَها   

ُ
اإلنَْصاف بِانلَّْفِس  حَّ  الشُّ إِنَّ 

َ
ف َك 

َ
ل َيِلُّ  ال  ا  َعمَّ

)1( محود، السياسة اإلدارية، ص22–23. 

)2( السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص461. 
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ْطَف بِِهْم«)1(.
ُّ
ُهْم والل

َ
َمَحبََّة ل

ْ
َبَك الرَّْحََة لِلرَِّعيَِّة وال

ْ
ل
َ
ْشِعْر ق

َ
وأ

دنيويًا يشجع غريزة حب  نظامًا  إن اإلمام عيل يرفض احلكومة بصفتها 
ال  فهي  للحياة،  هدف  بأهنا  احلكومة  يعّرف  بل  اإلنسان،  يف  والتسلط  اجلاه 
تساوي يف نظره شيئًا إذا مل حُتقق اهلدف)2(، واهلدف هو غايتني ترتبط احدامها 
السلطة،  حقيقة  وعي  وأن  الباطل)3(،  ومواجهة  احلق  إحقاق  ومها  باألخرى 
هبا  االغرتار  من  احلاكم  يمنع  اإلدراك  من  النحو  هذا  عىل  وظيفتها  وإدراك 

وحيول بينه وبني االجتاه هبا إىل جانبي االستئثار واالستبداد)4(.

بالرقابة  الشعور  ضمن  تارًة  نفسه  عىل  الوايل  رقابة  يشجع   عيل فاإلمام 
اإلهلية، وتارًة من أجل محاية وصون الذات من االنحراف يف األداء، فيبني الردع 
الذايت عىل وفق حاسب نفسك بنفسك)5(، وتارة ضمن الشعور بالرقابة الشعبية:

ُوالةِ 
ْ
ُمورِ ال

ُ
ْنَت َتْنُظُر فِيِه ِمْن أ

ُ
ُمورَِك يِف ِمْثِل َما ك

ُ
نَّ انلَّاَس َيْنُظُروَن ِمْن أ

َ
»وأ

بَِما  اِلَِي  الصَّ َعَ  يُْسَتَدلُّ  وإِنََّما  فِيِهْم  َتُقوُل  ْنَت 
ُ
ك َما  فِيَك  وَن 

ُ
ويَُقول َك 

َ
ْبل

َ
ق

ُسِن ِعَباِدهِ«)6(.
ْ
ل
َ
ُهْم َعَ أ

َ
َُّ ل ُيْرِي اهلل

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص546–547. 

قضايا  )جملة  التطبيقي،  والواقع  النظرية  يف  اإلسالم–تأمالت  يف  الشورى  مهدي،  العطار،   )2(

إسالمية(، ع6، ص1419هـ/1998م، ص440. 

)3( ينظر: هنج البالغة، اخلطبة رقم )3(، ص39، اخلطبة 33، ص76. 

)4( مزهر، ثائر حسن ضاحي، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية العلوم 

السياسية، جامعة بغداد، 1437هـ/2016م، ص72–73.

)5( ينظر: املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص78. 

)6( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص546. 
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احملور الثالث

تنظيم وبناء عالقة الراعي مع الرعية

ألفراد  االجتامعية  الرتكيبة  معرفة  عىل  اإلسالم  يف  احلكم  فلسفة  ترتكز 
الراعي  الرعية عىل مجيع األصعدة؛ بغية تقليص املسافة بني  املجتمع وتطلعات 
القرب  املعية اإلهلية تربز جليًا من خالل  إذ ال شّك يف أن استحضار  والرعية، 
املادي واملعنوي بني احلاكم واملحكوم، وتكون مالكًا لصالح أمرمها، وبالعكس 
ن  ُتكوَّ التي  املعّية  تلك  استحضار  فتور  عىل  ذلك  َدّل  بينهام  اهلّوة  كربت  كلام 

العامل األساس يف ظهور الفساد بجميع مستوياته)1(.

فالدولة عند اإلمام عيل كيان تدبريي عام تنبثق فيه املسؤولية من اإلرادة 
يتوالها  التي  وسلطاهتا  الدولة  وظائف  وحتّدد  )الرعية(،  للمجتمع  العامة 
يف  العالئق  وتكون  )الرشيعة(،  الدستور  ملبادئ  طبقًا  )الراعي(  العام  املسؤول 
العامة  املسؤولية  فيها  وىل  التي  الفرتة  يف   اإلمام جسد  وقد  تضامنية،  ذلك 
العام يف معادلة تكافأت فيها احلقوق والواجبات  الدولة، الدور االجتامعي  يف 
ما بني الدولة ومواطنيها، وجتسدت فيها آفاق ومعامل الفكر والنشاط التدبريي 

)1( سيساوي، تغييب القيم، ص171. 
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املثابر)1(.

وقد عرّب اإلمام عن ذلك الدور املسؤول للعالقة ما بني الدولة ومواطنيها 
يف تطبيق القوانني، واستقرار الدولة بقوله:

بَيَْنُهْم  َقُّ  َها َعزَّ الْ َْها َحقَّ إِلَ َواِل 
ْ
ال دَّى 

َ
ُه وأ َواِل َحقَّ

ْ
ال  

َ
ْت الرَِّعيَُّة إىِل دَّ

َ
أ إَِذا 

َ
»ف

َح 
َ
َصل

َ
َنُ ف اللَِها السُّ

ْ
ذ

َ
َعْدِل وَجَرْت َعَ أ

ْ
ْت َمَعالُِم ال

َ
يِن واْعَتَدل اَمْت َمَناِهُج ادلِّ

َ
وق

ِة ويَئَِسْت َمَطاِمُع األْعَداءِ«)2(.
َ
ْول َماُن وُطِمَع يِف َبَقاءِ ادلَّ بَِذلَِك الزَّ

طبيعتها  مع  بدقة  ينسجامن  ونواجتها  العالقة  هذه  آثار  أن  النص  ويبنّي 
واجتاهها، كام يدل عليه التفصيل اآليت)3(:

أ. اآلثار:

1- أثر قيمي: )عّز احلق بينهم(.

2- أثر ديني: )وقامت مناهج الدين(.

3- أثر سيايس–أخالقي: )واعتدلت معامل العدل(.

4- أثر اجتامعي: )وجرت عىل اذالهلا السنن(.

ب. النواتج:

1- ناتج اجتامعي–تارخيي: )فصلح بذلك الزمان(.

)1( التميمي، اإلمام عيل، ص110–111. 

)2( هنج البالغة، اخلطبة رقم 216، ص419. 

الفكر  األمري، يف  الرضا عبد  الزبيدي، عبد  اإلمام عيل، ص165؛  اطروحة احلكم عند  )3( مزهر، 

1426هـ/2005م،  قم،  ط  البالغة،  هنج  ضوء  يف  دراسة   عيل اإلمام  عند  االجتامعي 

ص108. 
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2- ناتج سيايس–نظمي: )وُطمع يف بقاء الدولة(.

3- ناتج أمني–عسكري: )ويئست مطامع األعداء(.

واملحكوم  احلاكم  بني  العالقة  يف  التوازن   عيل اإلمام  جيعل  وبذلك 
عالقة  يضمن  الذي  وبالشكل  االجتامعي  الكيان  عليه  يتكئ  الذي  األساس 

عادلة بني الطرفني.

والرعية عند اإلمام عيل جزٌء مكمل للراعي، فلم نجد استعامالً للكلمة 
منسلخة عن الراعي، إذ ال رعية بال راٍع، كام وأن ال قدرة للراعي أن يعمل شيئًا 
العالقة  نظام  بينهام، وتشكل هذه احلقوق  متبادلة  الرعية، وهناك حقوق  بدون 

:املتينة بني القاعدة والقمة)1(، يقول اإلمام عيل

َواِل َعَ الرَِّعيَِّة وَحقُّ 
ْ
ُُقوِق َحقُّ ال َك الْ

ْ
َتََض ُسْبَحانَُه ِمْن تِل

ْ
ْعَظُم َما اف

َ
»وأ

 
ً
نَِظاما َها 

َ
َجَعل

َ
ف ُكٍّ  َعَ   

ٍّ
لُِك ُسْبَحانَُه   َُّ اهلل َرَضَها 

َ
ف ِريَضٌة 

َ
ف َواِل 

ْ
ال َعَ  الرَِّعيَِّة 

ُح 
ُ
تَْصل وال  ُوالةِ 

ْ
ال بَِصالِح  إاِل  الرَِّعيَُّة  ُح 

ُ
تَْصل يَْسْت 

َ
ل
َ
ف دِلِينِِهْم  وِعّزاً  َفتِِهْم 

ْ
ل
ُ
أِل

ُوالةُ إاِل بِاْستَِقاَمِة الرَِّعيَِّة«)2(.
ْ
ال

تلبي  وال  نصيحتها،  متحضه  وال  طاعتها  للوايل  الرعية  تبذل  ال  حني  أما 
يستغله يف رعاية مصالح  الوايل  كله ولكن  تفعل ذلك  أو حني  إذا دعا،  دعوته 
الظلمة  وسيطرة  الظلم  بشيوع  مؤذن  ذلك  فإن  رعيته  مصالح  وهيمل  نفسه، 

وفساد الدولة)3(.

ُهَنالَِك  َفْت 
َ
اْخَتل بِرَِعيَّتِِه  َواِل 

ْ
ال ْجَحَف 

َ
أ ْو 

َ
أ َواِلََها  الرَِّعيَُّة  َبِت 

َ
َغل »وإَِذا 

)1( القزويني، عيل بن أيب طالب، ص186. 

)2( هنج البالغة، اخلطبة رقم 216، ص418–419. 

)3( شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص293. 
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َنِ َفُعِمَل 
ْت َمَاجُّ السُّ

َ
يِن وتُِرك ُثَ اإلْدَغُل يِف ادلِّ

َ
َْورِ وك َكَِمُة وَظَهَرْت َمَعالُِم اجلْ

ْ
ال

َل  ال يُْسَتوَْحُش لَِعِظيِم َحقٍّ ُعطِّ
َ
ُل انلُُّفوِس ف

َ
ُثَْت ِعل

َ
ِت األْحَكُم وك

َ
ل َهَوى وُعطِّ

ْ
بِال

تَبَِعاُت اهلل  اُر وَتْعُظُم  َفُهَنالَِك تَِذلُّ األبَْراُر وتَِعزُّ األْشَ ِعَل 
ُ
ف بَاِطٍل  وال لَِعِظيِم 

ْيِه«)1(.
َ
ْيُكْم بِاتلََّناُصِح يِف َذلَِك وُحْسِن اتلََّعاُوِن َعل

َ
ِعَباِد. َفَعل

ْ
ُسْبَحانَُه ِعْنَد ال

منها  انطلق  التي  العميقة  واالخالقية  السياسية  املقدمة  هذه  أساس  وعىل 
 يف تصوير العالقة احلقوقية املتوازنة بني احلاكم واملحكوم، فإنه  اإلمام عيل 
الوحيد  األساس  هو  املقابل  واحلق  احلق  عىل  املبني  احلقوقي  التكامل  أن  رأى 
الذي يضمن التناسق االجتامعي بني أفراد األمة وجمموعاهتا من جانب والسلطة 
القائمة من جانب آخر، وأن اختالف كلمة األمة وظهور معامل اجلور بينها ليسا 
إالّ نتاجًا لتهشم العالقة بني السلطة واملجتمع وهبوطها إىل أدنى مستوى ممكن، 
الواقع  صيانة  يف  السلطة  تلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  حجم  يتبني  ذلك  ومن 

االجتامعي العام وتلبية مطالبه)2(.

وفيام يأيت نورد أهم املعايري القيمية واألخالقية والتقوائية التي اهتم اإلمام 
عيل ببناء عالقة الراعي بالرعية عىل هدهيا:

واحرتام  احلق،  معيار  وفق  عىل  والرعية  الراعي  بني  العالقة  تنظيم   -1
دستور الدولة.

ويتضمن هذا املعنى التزام الراعي أوالً برد ما يضلعه من اخلطوب، ويشتبه 

)1( هنج البالغة، رقم اخلطبة، 216، ص419. 

واملثال– القوة  عيل  اإلمام  ميثم،  اجلنايب،  ص166؛  عيل،  اإلمام  عند  احلكم  اطروحة  مزهر،   )2(

1416هـ/1995م،  دمشق–بريوت،  املدى،  دار  ط  الثورية،  للطوباوية  السياسية  الرتاجيديا 

ص133. 
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عليه من األمور إىل اهلل ورسوله واألخذ بمحكم كتابه، وسنة نبيه اجلامعة غري 
فإهنا  قبله،  كان  الذي  العادل  للحاكم  العملية  السرية  عن  فضاًل  املفرقة)1(، 
من  شاهده  بام  العمل  يف  عليه  ورشط  الناس،  وعند  اهلل  عند  ومرضية  حمرتمة 
يف  االشتباه  من  ليأمن  موضوعاهتا،  عىل  للقوانني   عيل اإلمام  وتطبيق  عمل 
التفسري وفهم املقصود، ومن اخلطأ يف التطبيق)2( إذا ردَّ األمور إىل هواه؛ فقال:

ٍة 
َ
َعِدل وَمٍة 

ُ
ُحك ِمْن  َمَك  َتَقدَّ لَِمْن  َمَض  َما  َر 

َّ
َتَتَذك ْن 

َ
أ ْيَك 

َ
َعل َواِجُب 

ْ
»وال

بَِما  َفَتْقَتِدَي  اهلل  كَِتاِب  يِف  ِريَضٍة 
َ
ف ْو 

َ
أ   نَبِيَِّنا  َعْن  ٍر 

َ
ث
َ
أ ْو 

َ
أ ٍة 

َ
اِضل

َ
ف ُسنٍَّة  ْو 

َ
أ

ْيال 
َ
َْك... لِك َباِع َما َعِهْدُت إِلَ َْتِهَد نِلَْفِسَك يِف اتِّ َنا بِِه فِيَها وتَ

ْ
ا َعِمل َشاَهْدَت ِممَّ

 َهَواَها«)3(.
َ

ِع َنْفِسَك إىِل ٌة ِعْنَد تََسُّ
َّ
َك ِعل

َ
تَُكوَن ل

فلن يعصم من السوء وال يوفق للخري إالّ اهلل تعاىل.

أراد  ما  إذا  ومنقذة  نافعة  مرجعية  هي  عيّل  اإلمام  شخصية  أن  شك  وال 
الراعي أن يتلمس عىل هداها معامل النظرية اإلسالمية القرآنية–فكرًا وتطبيقًا–
املواطنة الشتامهلا  الدولة وحقوق  يف رشوط ومباين االجتامع واحلضارة وإقامة 

عىل ركنني رئيسيني مها)4(:

جادت  بام  ذلك  ومتثل  نظرية،  كل  يف  والفكري  املعريف  األساس  األول: 
خطبه  ضمتها  وواضحة  وغنية  حمكمة  نظرية  وأصول  أفكار  من  شخصيته  به 
نجدها  ال  والرعية–بغزارة  واملواطنة–الراعي  الدولة  مفهوم  حول  وأقواله 

)1( ينظر: هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص556. 

)2( اخلوئي، منهاج الرباعة، 363/20. 

)3( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص572. 

)4( الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص15. 
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أبناء هذه األمة... وتعد تلك األفكار تفسريًا وتعضيدًا لألصول  عند غريه من 
مع  والقرآُن  القرآِن  مع  فـ))عيلٌّ  الكريم،  القرآن  هبا  جاء  التي  النظرية  واملبادئ 

.عيّل لن يتفّرقا حتى يردا عيلَّ احلوض(()1( كام اخرب رسول اهلل

الثاين: وهو التطبيق العميل لتلك األفكار واألصول النظرية، فقد قدمت لنا 
ملا رسخ يف  تطبيقات عملية خملصة وفريدة  أدوار حياته  الرشيفة بجميع  سريته 
ضمريه من مبادئ أصيلة أخذها من القرآن الكريم، ومن طول صحبته لرسول 
إياه، وقد أكد ثباته عىل تلك املبادئ  اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ومالزمته 
جهة  من  للتأسيس  وصالحيتها  أصالتها  أكد  هبا،  مرَّ  التي  ظروفه  اختالف  مع 
وإخالصه يف تبنيها من جهة أخرى. ولذلك كله نفهم وصية اإلمام عيل لالشرت 
خاصة ولكل راٍع باقتفاء أثر سريته املباركة، واالقتداء بسنته العادلة بعد كتاب 

اهلل وسنة رسوله، فبذلك يصل باألمور إىل:

مْجَُعَها لِرَِض الرَِّعيَِّة«)2(.
َ
َعْدِل وأ

ْ
َها يِف ال َعمُّ

َ
َقِّ وأ ْوَسُطَها يِف الْ

َ
»أ

ودعا اإلمام عيل يف هذا االجتاه إىل أن تتوثق رابطة الراعي برعيته عىل أساس 
التزامه الصارم–أمام الرعية–بتطبيق القانون واحلق بال حماباة، إذ قال:

 
ً
ُمْتَِسبا َصابِراً  َذلَِك  يِف  ْن 

ُ
وك َِعيِد  والْ َقِريِب 

ْ
ال ِمَن  ِزَمُه 

َ
ل َمْن  َقَّ  الْ زِِم 

ْ
ل
َ
»وأ

ْيَك 
َ
َعل َيْثُقُل  بَِما  َعقَِبَتُه  واْبَتِغ  َع 

َ
َوق َحْيُث  تَِك  وَخاصَّ َرابَتَِك 

َ
ق ِمْن  َذلَِك   

ً
َواقِعا

إِنَّ َمَغبََّة َذلَِك َمُْموَدٌة«)3(.
َ
ِمْنُه ف

عىل  املستدرك  )ت405هـ/1014م(،  اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  النيسابوري،  احلاكم   )1(

الصحيحني، ط دار الفكر، بريوت، 1422هـ/2002م، 337/3. 

)2( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص549. 

)3( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص567–568. 
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إليها  ويمت  هبا  يتصل  ما  كل  يف  لديه  السياسة  معيار  احلق  يكون  وبذلك 
بصلة، وأشار يف السياق نفسه إىل أنه ال يشء يربر للراعي انتهاج سلوك مضاد 

للحق يف سياسته مع الرعية بأي عنوان كان وحتت أية ذريعة)1(.

2- تنظيم العالقة بني الراعي والرعية عىل وفق معايري االنصاف، والعدالة، 
واملساواة.

أ. اإلنصاف:

وفيه يقول موجهًا االشرت:

َك فِيِه 
َ
ْهلَِك وَمْن ل

َ
ِة أ نِْصِف انلَّاَس ِمْن َنْفِسَك وِمْن َخاصَّ

َ
ََّ وأ نِْصِف اهلل

َ
»أ

َُّ َخْصَمُه  َم ِعَباَد اهلل اَكَن اهلل
َ
إِنََّك إاِل َتْفَعْل َتْظلِْم وَمْن َظل

َ
َهًوى ِمْن رَِعيَّتَِك ف

ْو 
َ
أ َيْنَِع   َحتَّ 

ً
َحْربا  َِّ هلِل اَكَن  َو  َتُه  ْدَحَض ُحجَّ

َ
أ  َُّ َخاَصَمُه اهلل وَمْن  ِعَباِدهِ  ُدوَن 

َيُتوَب«)2(.

واالنصاف،  والعفو  املقدرة  من  تبدأ  للراعي  اإلنسانية  األخالقية  بناء  فإن 
قدر  عىل  كل  والواجبات،  احلقوق  يف  واملساواة  والتوزيع  التنظيم  عدالة  وبناء 
ورعيته  القائد  بني  القلوب  ووحدة  املحبة  أوارص  يبني  مما  وقدراته،  واجباته 
يف  والسلوكيات  االجتاهات  كل  وتقويم  تقييم  وتواصل  بأمرته،  والعاملني 
اإلنسان،  لدى  الظلم  جلموح  والرادع  الواقي  بقدرته،  والشعور  تعاىل  اهلل  ذكر 
متادي  من  واحلد  وجربوته،  بسلطته  القيادي  الشخص  متادي  من  احلد  والسيام 
ما دونه ممن هم أدنى يف تسلسل السلطات واملخولني بالصالحيات، مهام كان 

 53 رقم  الكتاب  البالغة،  هنج  وينظر:  ص90–91؛  عيّل،  اإلمام  عند  احلكم  أطروحة  مزهر،   )1(

)عهد األشرت(، ص569–570. 

)2( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص548. 
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قرهبم االجتامعي أو النفيس من الرئيس أو القائد األعىل)1(.

اجلوارح  من  تنطلق  نفسية  حالة    عيل  اإلمام  عند  والعدل  واإلنصاف 
أوالً، فالبد للراعي من أن يبدأ بنفسه أوالً، فيعدل بني نفسه وبني الناس، وبني 
إليه،  الناس  اقرب  وبني  الناس  بني  يعدل  التالية  املرحلة  ويف  اهلل،  وبني  نفسه 
فعندما ال يرسو اإلنصاف عىل شاطئ النفس أوالً ال يستطيع أن يتحرك ليسود 

النتيجة هي انتشار الظلم)2(. املجتمع، فتكون 

له فوائد اجتامعية مّجة  الدين، فإن  فباإلضافة إىل كون اإلنصاف من مبادئ 
منها نزع احلقد وإطفاء النائرة، وتشجيع املعاندين واملتغطرسني عىل العودة عن 
أشار  وقد  للمجتمع؟)3(،  ونجاح  صالح  من  فيها  كم  املكاسب  وهذه  غّيهم، 

اإلمام عيل إىل هذا املعنى بقوله:

»االنصاف يرفع الالف ويوجب االئتالف«)4(.

ب. العدالة:

وهي احرتام حقوق اآلخرين وإعطاء كل ذي حق حقه)5(، والعدل السيايس 
يف فلسفة اإلمام عيل احلكمية والسياسية أوسع من األرض، فهو أساس احلكم، 
وبه قوام العامل، وفرح الرعية، وخصب الزمان، والعدل فضيلة السلطان، وُجنّة 

)1( املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص202. 

)2( القزويني، اإلمام عيل، ص207. 

)3( الرشيفي، األصول النظرية للدولة واملواطنة، ص170. 

)4( الواسطي، أيب احلسن عيل بن حممد الليثي )ت يف القرن 6هـ(، عيون احلكم واملواعظ، حتقيق: 

حسني احلسيني البريجندي، ط قم، 1417هـ/1996م، ص26. 

)5( صليبا، د. مجيل، املعجم الفلسفي، ط إيران، 1426هـ/2005م، 59/2. 
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هذه  امللك...  واستمرارية  الشعوب،  وإصالح  البالد،  اعامر  وطريق  الدول، 
بمداها  للعدالة،  واضحة  صورة  ترسم  علوية)1(  حكم  عناوين  هي  املضامني 

الوسيع، فهي أوسع من األرض بل روح األرض واحلياة)2(.

ويرتبط العدل عند اإلمام عيّل  مع أصله اإليامين إىل املستوى الذي يكون 
التعبري األبرز عنه أن يكون ))رأس اإليامن ومجاع اإلحسان(()3(، ومنه يتبني أن 
العدل حيتل مرتبة الصدارة بني قيم اإليامن إىل احلد الذي ال تدانيه قيمة أخرى؛ 
الوجود  بكل  اإلنسان  عالقة  تتشكل  أن  ينبغي  الذي  املبدأ  ألنه  إالّ  ذلك  وما 

بموجبه)4(.

بالعدل،  أغراهم  بل  املسؤوليات  أصحاب   عيل اإلمام  حرض  لقد 
املصدر  هو  فالراعي  بمراكزهم،  جديرين  جتعلهم  وفضائل  هلم،  زينًة  ليكون 
العدالة  هذه  قوة  وبقدر  واليته  أو  مملكته  يف  الظلم  أو  العدل  عنه  يفيض  الذي 

وشموليتها تزدهر البالد ويتطور عمراهنا)5(.

فتارًة يوجه اإلمام عيل  األشرت لتكون:

)1( ينظر: اآلمدي، غرر احلكم، ص39، ص43، ص46، ص47، ص102، ص298، ص335، 

ص354، ص555، ص690. 

)2( نرص اهلل، مجهورية احلكمة، ص151. 

)3( اآلمدي، غرر احلكم، ص90. 

)4( نرص اهلل، مجهورية احلكمة، ص148؛ مزهر، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل، ص95. 

)5( نرص اهلل، مجهورية احلكمة، ص152؛ وينظر يف أقوال اإلمام عيل: »العدل ُجنة الدول«، »ما 

حصن الدول مثل العدل«، »بالعدل تصلح الرعية«، »ما ُعمرت البلدان بمثل العدل« اآلمدي، 

غرر احلكم، ص102، ص298، ص688، ص690. 
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الِِح«)1(. َعَمِل الصَّ
ْ
َْك َذِخَيةُ ال َخائِِر إِلَ َحبَّ الَّ

َ
»أ

وإيقاف  ماله،  شخص  كل  منح  يف  الدائمة  الرغبة  الصالح  العمل  فمن 
القانون،  رسمها  التي  القواعد  بمقتىض  ماله  كل  واعطاء  حده،  عند  اإلنسان 
وذلك هو إقامة العدل، وذلك من أهم قواعد األخالق التي حتتم بقاء احلقوق 
يف يد أصحاهبا وصوهنا من العبث، وخري فعال لتحقيق احلرية واملساواة إنام هو 
العدالة  صفات  وأسطع  النفس  لعدالة  اآلثار  أبرز  من  هو  إذ  الصالح؛  العمل 

االجتامعية)2(.

وتارًة ينبه إىل أمهية هذا املبدأ :

مْجَُعَها 
َ
َعْدِل وأ

ْ
ال يِف  َها  َعمُّ

َ
َقِّ وأ ْوَسُطَها يِف الْ

َ
أ َْك  إِلَ َحبَّ األُمورِ 

َ
أ َُكْن  »ولْ

لِرَِض الرَِّعيَِّة«)3(.

التي ينبغي أن ينطلق منها  فمعيار احلق والعدل ورىض الناس هي القاعدة 
انتشار  هي  واحلصيلة  التنفيذية،  شؤونه  خمتلف  يف  سياساته  رسم  يف  راٍع  كل 

العدل)4(.

يطبقها  أن  ينبغي  التي  للعدالة  موضوعية  ُأسسًا   عيل اإلمام  جعل  لقد 
الراعي عىل رعيته فمنها:

أ. التساوي يف احلقوق والواجبات بني أفراد املجتمع.

ب. إدارة أموال الدولة وتنميتها عىل أساس العدل وكفالة الفقراء.

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص546. 

)2( الفكيكي، الراعي والرعية، ص40–41. 

)3( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص549. 

)4( القزويني، اإلمام عيل، ص206–207. 
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جـ. التساوي يف جمال إجراء العدالة.

أ. التساوي يف احلقوق والواجبات بني أفراد املجتمع:

بني  والعرقي  الطبقي  التاميز  إلغاء  هو   عيل اإلمام  مهامت  أوىل  من  كان 
يقدموهنا،  التي  خدماهتم  حتددها  واملجتمع  الدولة  يف  مكانتهم  إن  إذ  الناس، 
املدنية  احلقوق  ذلك–مجيع  وهلم–قبل  والقوانني،...  باألنظمة  التزامهم  ومدى 
يف العيش واألمن والسكن والتنقل والعمل، وكانت تلك املهمة شاقة عىل أمري 
ذلك  بمكاسب  يتمتعون  كانوا  الذين  الكثريين  سخط  عليه  جّرت   املؤمنني
التمييز)1(، فمع أن املساواة والعدل كانت من أوىل مقررات اإلسالم ومطالبه، 
إالّ أن ذلك مل ُيفلح يف اجتثاث النعرات الطبقية والعرقية والطائفية من نفوس 
الناس بصورة كلية وبقيت املحاباة واإلثرة تتحكم يف أهواء الناس وميوهلم، مما 
ولد احلنق والسخط يف نفوس املستأثر عليهم واملستضعفني، وجّر عىل املجتمع 

الفتنة)2(. ويالت 

ولذلك وجه اإلمام عيل  األشرت إىل أن الراعي ينبغي أن يرى يف القسط 
كان وضعه... وال  مهام  املجتمع  أفراد  من  فرد  لكل  وثابتًا  أصياًل  والعدل حقًا 

ُيشرتط فيه وحدة الدين والفكر والعرق والعقيدة)3( فقال:

تَُكوَننَّ  وال  بِِهْم  ْطَف 
ُّ
والل ُهْم 

َ
ل َمَحبََّة 

ْ
وال لِلرَِّعيَِّة  الرَّْحََة  َبَك 

ْ
ل
َ
ق ْشِعْر 

َ
»وأ

ا نَِظٌي  يِن وإِمَّ َك يِف ادلِّ
َ
ٌخ ل

َ
ا أ إِنَُّهْم ِصْنَفاِن إِمَّ

َ
ُهْم ف

َ
ل

ْ
ك

َ
 َتْغَتنُِم أ

ً
 َضارِيا

ً
ْيِهْم َسُبعا

َ
َعل

)1( ينظر: الثقفي، الغارات، ص44–49. 

)2( الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص192–193. 

)3( املرجع نفسه، ص195. 
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ِق...«)1(.
ْ
َل َك يِف الْ

َ
ل

إن وصية اإلمام عيل هذه تكتسب قيمة خاصة، ونادرة من الوهلة األوىل، 
الذمة،  أهل  عىل  التعايل  نظرة  من  خيلو  ال  العرص–حينذاك–كان  وأن  السيام 
والتجارس عليهم أحيانًا من قبل بعض اجلباة، وبعض أفراد الرعية، باالستناد–
)النظري يف  اإلمام عيل عىل فكرة  تأكيد  فكان  دينية؛  أفكار  الواقعي–إىل  غري 
اخللق( لُتضاهي فكرة )األخوة يف الدين( وتضع أساسًا لديمقراطية العالقة بني 
مجيع الناس من خمتلف امللل والنحل واألحزاب والطوائف واألقليات القومية، 

وحتدد االطار احلقوقي حلرية االعتقاد تلك احلرية التي ال يمكن قهرها)2(.

بصورهتا  )التمييز(،  مشكلة  بمواجهة  قدمه  الذي    عيل  اإلمام  حّل  كان 
النوع، فهو يف جوهره، ويف  تارخييًا لكل مشكلة من هذا  احلسية حينذاك، حاًل 
والفصائل  القوى  بني  العالقات  مشكلة  حلل  أخالقي–سيايس  دستور  آفاقه 

واألطراف املختلفة ايديولوجيًا وسياسيًا ويقوم احلل عىل ركنني)3(:

األول: ركن األخوة االيدلوجوية والسياسية، وهو يتضمن وحدة املنطلقات 
ووحدة العالقة وما يرتتب عىل ذلك من تضامن.

)اإلنسان( من مذهٍب آخر  أن  املذهبية،  السلطة  تذكري  الثاين: وهو األهم، 
به  له  به عليه، فتكون  يتعاىل  السلطة( يف اخللق، وليس ثمة ما  هو نظري )إنسان 

حجة لقمعه.

فاإلمام عيّل قد حاول–يف وصيته هذه–أن يرسخ مبدأ إسالميًا أصياًل يؤكد 

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص547. 

)2( السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص464، ص467. 

)3( املرجع نفسه، ص466. 
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عىل )االنتامء إىل اإلنسانية(، فالوالء واالنتامء لألمة ال يعني إفرازها عن الكتلة 
اإلنسانية كلها، إنام يعني:

 تركيز الوالء العام لإلنسانية يف هذه املجموعة اخلاصة. •

 وتكثيفه نحوها باخلصوص. •

ألن اإلنسانية أصبح يرتبط معها والئني:• 

والء عام لإلنسانية كلها.• 

ووالء خاص لألمة التي يشرتك معها يف العقيدة واألخالق.• 

الشخيص،  احلس  حساب  عىل  دائاًم  اإلنساين  احلس  تنمية  حياول  فاإلسالم 
واحلس القومي، وحياول دائاًم أن يركز يف اإلنسان شعوره باالنتامء إىل املجموعة 
اإلنسانية كلها وأنه عضو فيها... ومن هنا نجد القرآن الكريم خياطب اإلنسان 

عمومًا، وخياطب املؤمنني أيضًا بإثارة العنرص اإلنساين فيهم قائاًل:

يَُّها انلَّاُس﴾)1(، ﴿يَابَِن آَدَم﴾)2(.
َ
﴿يَاأ

العنرص اإلنساين  النظرية اإلسالمية عىل  يعتمد يف  ألن والء اإلنسان ألمته 
وبالذات عىل األخالق التي هي جوهر اإلنسان)3(.

فإذا  للناس،  احلقوق  تعيني  عليه  يبتني  مهم  أصل  إىل  التنبيه  ينبغي  ولكن 
العصور  يف  الشعوب  كل  إليه  إسالمي–مال  أصل  والتآخي  املساواة  كانت 
يف  األفراد  تساوي  تعني  ال  اإلنسان–فهي  حقوق  برنامج  يف  وُأدرج  األخرية 
عىل  والكسالن  منهم  واجلاد  والطالح،  منهم  الصالح  احلياة:  شؤون  من  النيل 

)1( سورة فاطر، اآلية 3. 

)2( سورة يس، اآلية 60. 

)3( املتوكل، املذهب السيايس، ص114. 
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حسب  عىل  احلياة  حظ  من  حقه  حٍق  ذي  كل  نيل  منه  املقصود  بل  سواء،  هنج 
رتبته العلمية وجده يف العمل، وقد رشح اإلمام عيل هذا األصل عندما نّبه 

االشرت إليه بقوله:

وال  َغْيِهِ   
َ

إىِل اْمرٍِئ  باَلَء  نَّ  تَُضمَّ بَْل وال 
َ
أ َما  ِمْنُهْم  اْمرٍِئ   

ِّ
لُِك  

ْ
اْعرِف »ُثمَّ 

ْن ُتْعِظَم ِمْن باَلئِِه 
َ
 أ

َ
 اْمرٍِئ إىِل

ُ
نَّ بِِه ُدوَن َغيَِة باَلئِِه وال يَْدُعَونََّك َشَف َ ُتَقصِّ

.)1(»
ً
ْن تَْسَتْصِغَر ِمْن باَلئِِه َما اَكَن َعِظيما

َ
 أ

َ
َما اَكَن َصِغياً وال َضَعُة اْمرٍِئ إىِل

فأمر اإلمام عيل كل راٍع–عرب عهده لألشرت–بإيصال حق اجلهد واالخالص 
التبعيض  وفرّس  واالمتياز،  الرتبة  من  يوجبه  بام  احلق  هذا  وعرفان  صاحبه  إىل 

ببعض األمور:

1- إضافة جهد رجل إىل غريه واحتسابه لغري صاحبه.

2- عدم استيفاء حق املجاهد اجلاد، والتقصري يف رعاية حقه عىل ما يستحقه.

3- احتساب العمل الصغري من رجل رشيف كبريًا رعايًة لرشفه.

4- استصغاُر عمٍل كبري من رجٍل وضيع بحساب ضعته.

ذوي  عن  احلقوق  سلب  توجب  التي  املمنوعة  التبيعضات  هي  فهذه 
احلقوق)2(.

اإلمام  فقال  وامليسء،  املحسن  بني  الراعي  ُينصف  أن  العدل  مظاهر  فمن 
:عيل

َتْزِهيدًا ألَْهِل  َفإِنَّ يِف َذلَِك  بَِمنِْزَلٍة َسَواٍء  امْلُْحِسُن وامْلُِس ُء ِعنَْدَك  »وال َيُكوَننَّ 

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص556. 

)2( اخلوئي، منهاج الرباعة، 319/20. 
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َما  ِمْنُهْم  الً 
ُ
زِْم ك

ْ
ل
َ
وأ َعَ اإلَساَءةِ  ْهِل اإلَساَءةِ 

َ
 أل

ً
اإلْحَساِن يِف اإلْحَساِن وتَْدرِيبا

َزَم َنْفَسُه«)1(.
ْ
ل
َ
أ

التعامل  وآداب  املجتمع  قيم  من  به  والتزم  سعى  ما  إالّ  لإلنسان  فليس 
 ْتَقاُكْم﴾)2(، ولذلك فإن اإلمام عيل

َ
َرَمُكْم ِعْنَد اهلل أ

ْ
ك

َ
اهلادف، إذ ﴿إِنَّ أ

مبدأ  يتضمن  الذي  )التحفيز(  وهو  اإلدارة  يف  النفسية  اجلوانب  أهم  عىل  يركز 
معنوية  أو  مادية  بحوافز  سلوكهم  عىل  والتأثري  الرعية،  مع  والثواب  العقاب 

هادفة يف ضوء االعتبارات املوضوعية العامة)3(.

عمل  عىل  وتعويدها  الرعية  لرتبية  املناسبة  األجواء  تصنع  الراعي  فعدالة 
اخلري)4(، فقال لالشرت:

ِْهْم   ُحْسِن َظنِّ َراٍع بِرَِعيَّتِِه ِمْن إِْحَسانِِه إِلَ
َ

ْدَع إىِل
َ
يَْس َشْ ٌء بِأ

َ
نَُّه ل

َ
ْم أ

َ
»واْعل

ُهْم«)5(.
َ
ُ قَِبل

َ
يَْس هل

َ
َراِهِه إِيَّاُهْم َعَ َما ل

ْ
ْيِهْم وتَْرِك اْستِك

َ
َمُئونَاِت َعل

ْ
ِْفيِفِه ال وتَ

ب. إدارة أموال الدولة وتنميتها عىل أساس العدل وكفالة الفقراء.

إن النمو واالزدهار–ألي بلد–ال يتحقق باستنزاف املوارد واستهالكها بل 

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص551. 

)2( سورة احلجرات، اآلية 13؛ و ))ال فضل لعريب عىل أعجمي وال أعجمي عىل عريب، وال ألمحر 

عىل أسود، وال ألسود عىل أمحر إالّ بالتقوى(( كام قال رسول اهلل . ابن حنبل، أمحد الشيباين 

رقم  احلديث  )بال.ت(،  بريوت،  الرتاث،  إحياء  دار  ط  أمحد،  مسند  )ت241هـ/855م(، 

 .2305

)3( محود، السياسات اإلدارية، ص34. 

)4( القزويني، اإلمام عيل، ص207. 

)5( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص551. 
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باستثامرها وتنميتها،... وأن عامرة البالد واستصالح العباد مها اهلدف األسمى 
وراء كل حركة عامة ونشاط اداري يف اإلسالم، فليس غريبًا أن يبتدئ اإلمام 

عيل أمره لألشرت بتثبيت هذين اهلدفني الساميني)1(:

َارِِث األْشَتَ يِف 
ْ

ُمْؤِمنَِي َمالَِك ْبَن ال
ْ
ِمُي ال

َ
أ  ٌّ َمَر بِِه َعْبُد اهلل َعِ

َ
أ »َهَذا َما 

ْهلَِها 
َ
أ واْستِْصالَح  َعُدوَِّها  وِجَهاَد  َخَراِجَها  ِجَبايََة  ِمْصَ  َوالهُ  ِحَي  ِْه  إِلَ َعْهِدهِ 

وِعَماَرَة باِلِدَها«)2(.

التنمية  احلديثة:  االقتصادية  األدبيات  يف  تساوي  قد  البالد(  )عامرة  إن 
التنمية  تعني  فإهنا  الشعب(  )استصالح  هلا  أضفنا  لو  ولكن  االقتصادية، 
فيه،...  ويؤثر  اآلخر  يكمل  البعدين  وكال  واالقتصادي،  االجتامعي  ببعدهيا 
إذ  األرض  يف  السامء  إرادة  لتحقيق  هو  إنام  البالد،  بعامرة  عيل  اإلمام  عناية  إن 
التقوى، هلو خري معني عىل  املادي متزامنًا مع  بأن اشباع اجلانب  يقرر اإلسالم 
والسمو  اجلسد  مطالب  تلبية  بني  إطالقًا  تنازع  يوجد  وال  بالروح،  االرتقاء 
الروحي عند اإلمام عيّل ، بل أن اإلمام يرامها متالزَمني، لذا فإن التنمية عند 
الفرد  القومي، ورفع متوسط دخل  الناتج   ليست جمرد زيادة يف  اإلمام عيّل 
فقط–كام جيد الباحثون يف الكثري من األدبيات االقتصادية احلديثة)3( -، بل أن 
االستهالك  مستوى  ورفع  الدخل،  توزيع  ))عدالة  يشمل  عنده  التنمية  مفهوم 

)1( الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص237. 

)2( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص546. 

)3( شهاب، معامل الفكر التنموي، ص115–117؛ واملتتبع لكلامت اإلمام عيل جيد أن أهداف التنمية 

عنده ترتكز يف أربع نقاط رئيسية خلصها أمره ملالك االشرت بـ)استصالح أهلها( وهي: 1- بناء 

جمتمع متعلم. 2- بناء جمتمع خال من األمراض. 3- بناء جمتمع الكفاية. 4- بناء جمتمع املتقني 

الذي يتوفر عىل تلكم األهداف مجيعًا. املرجع نفسه، ص117. 
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جلميع أفراد املجتمع سواء منهم من لديه القدرة عىل حتقيق ذلك لنفسه أم من 
العاجز  للصنف  املستوى  بتحقيق هذا  تقوم  أن  الدولة  إذ عىل  يعجز عن ذلك؛ 

من الناس(()1(.

ولذلك جاء يف وصيته لألشرت–وبعده للرعاة كافة -:

َمَساكِِي 
ْ
ال ِمَن  ُهْم 

َ
ل َة 

َ
ِحيل ال  ِيَن 

َّ
ال ِمَن  ْفَل  السُّ َبَقِة  الطَّ يِف   ََّ اهلل  ََّ »اهلل

 وُمْعَتّاً واْحَفِظ 
ً
انِعا

َ
َبَقِة ق إِنَّ يِف َهِذهِ الطَّ

َ
ْمَن ف ُْؤَس والزَّ ْهِل الْ

َ
ُمْحَتاِجَي وأ

ْ
وال

 
ً
وقِْسما َمالِِك  َبْيِت  ِمْن   

ً
قِْسما ُهْم 

َ
ل واْجَعْل  فِيِهْم  ِه  َحقِّ ِمْن  اْسَتْحَفَظَك  َما   َِّ هلِل

 وُكٌّ 
َ

ِي لأِلْدن
َّ

َص ِمْنُهْم ِمْثَل ال
ْ
إِنَّ لأِلق

َ
ٍ ف

َ
ِمْن َغالِت َصَوايِف اإلْسالِم يِف ُكِّ بدَل

إِنََّك ال ُتْعَذُر بَِتْضيِيِعَك اتلَّافَِه 
َ
نََّك َعْنُهْم َبَطٌر ف

َ
ُه وال يَْشَغل ِد اْسُتِْعيَت َحقَّ

َ
ق

ْد  ُهْم وَتَفقَّ
َ
َك ل ْر َخدَّ َك َعْنُهْم وال تَُصعِّ ال تُْشِخْص َهمَّ

َ
ُمِهمَّ ف

ْ
ثَِي ال

َ
ك

ْ
إلْحَكِمَك ال

 
ْ
غ َفَفرِّ الرَِّجاُل  ِْقرُهُ  وتَ ُعُيوُن 

ْ
ال َتْقَتِحُمُه  ْن  ِممَّ ِمْنُهْم  َْك  إِلَ يَِصُل  ال  َمْن  ُموَر 

ُ
أ

ُموَرُهْم ُثمَّ اْعَمْل فِيِهْم 
ُ
َْك أ َيَْفْع إِلَ

ْ
ل
َ
َْشَيِة واتلََّواُضِع ف ْهِل الْ

َ
َِك ثَِقَتَك ِمْن أ

َ
ول

ُ
أِل

اإلنَْصاِف   
َ

إىِل ْحَوُج 
َ
أ الرَِّعيَِّة  َبْيِ  ِمْن  َهُؤالءِ  إِنَّ 

َ
ف َقاهُ 

ْ
تَل يَْوَم  اهلل   

َ
إىِل بِاإلْعَذارِ 

وَذوِي  ُْتِم  الْ ْهَل 
َ
أ ْد  وَتَعهَّ ِْه  إِلَ ِه  َحقِّ ِديَِة 

ْ
تَأ يِف  اهلل   

َ
إىِل ْعِذْر 

َ
أ
َ
ف وُكٌّ  َغْيِِهْم  ِمْن 

ُوالةِ 
ْ
ال َنْفَسُه وَذلَِك َعَ  ِة 

َ
ل
َ
َمْسأ

ْ
لِل َيْنِصُب  ُ وال 

َ
َة هل

َ
ْن ال ِحيل نِّ ِممَّ ِة يِف السِّ

َّ
ق الرِّ

ْنُفَسُهْم 
َ
وا أ ُ َصبَّ

َ
َعاقَِبَة ف

ْ
ُبوا ال

َ
َواٍم َطل

ْ
ق
َ
َُّ َعَ أ ُفُه اهلل ْد ُيَفِّ

َ
ِقيٌل وق

َ
ُه ث

ُّ
َقُّ ُك ِقيٌل والْ

َ
ث

)1( العسل، إبراهيم، التنمية يف اإلسالم، ط بريوت، 1416هـ/1996م، ص90.

· أهل البؤس: الذين يعانون شدة الفقر.

· الزمنى: أرباب العاهات املانعة هلم عن االكتساب.

· القانع: السائل.

· املعرت: املتعرض للسؤال بال عطاء.

· تقتحمه العيون: تنظر إليه احتقارًا وازدراًء.
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ُهْم«)1(.
َ
وَوثُِقوا بِِصْدِق َمْوُعوِد اهلل ل

مواطنيه  مجيع  مهوم  كاهله  عىل  محل  أنه  الفريدة  اإلسالم  خصائص  فمن 
وضمن حقوقهم يف املال صغريهم وكبريهم، اناثهم ورجاهلم، غنيهم وفقريهم، 

عاجزهم وقادرهم)2(.

 بني الطبقة السفىل وغريهم من طبقات املجتمع  فقد ساوى اإلمام عيّل 
واملساكني  واالكتساب،  احليلة  العاجزون عن  تشمل  الطبقة  احلقوق، وهذه  يف 
الرتحم  نفسه يف مظان  )القانع(، ويعرض  لرفع حاجته  يسأل  واملحتاجون ممن 
بلسان احلال دون أن يعرض حاجته بلسانه )املعرت(، أو من اعتزل يف زاوية بيته 
دون أن يسأل بلسانه، وال يعرض نفسه عىل مضان قضاء حوائجه إما لرسوخ 
العفاف وعزة النفس فيه، أو لعدم قدرته عىل ذلك )كالزمنى( وقد وىص اإلمام 

عيل  الراعي فيهم بأمور)3(:

حفظ حقوقهم والعناية هبم طلبًا ملرضاة اهلل وحذرًا من نقمته ألهنم ال . 1
يقدرون عىل االنتقام ممن يسلبهم حقوقهم.

الواجبة . 2 الصدقات  فيه  جيمع  الذي  العام  املال  بيت  من  قساًم  هلم  جعل 
واملستحبة وأموال اخلراج احلاصل من األرايض املفتوحة عنوة.

التي مل . 3 جعل هلم قساًم من صوايف اإلسالم يف كل بلد. وهي األرضون 
اهلل  )صىل  اهلل  لرسول  صافية  وكانت  ركاب  وال  بخيل  عليها  يوجف 
يراه اإلمام  املسلمني، وملا  لفقراء  عليه وآله وسلم(، فلام قبض صارت 

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص563–564. 

)2( الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص254. 

)3( اخلوئي، منهاج الرباعة، 343/20–344. 
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عيل  من مصالح اإلسالم.

أاّل يصري الزهو بمقام الوالية موجبًا لرصف النظر عنهم وعدم التوجه . 4
إليهم مغرتًا باشتغاله بأمور هامة عامة، فقال اإلمام: أحكام األمور 
اهلامة الكثرية ال يصري كفارة لرصف النظر عن األمور الواجبة القصرية.

واملصاحبة . 5 املحارضة  عند  وجوههم  يف  العبوس  وعدم  هبم  االهتامم 
الظهار احلاجة.

أهل  من  موثق  بوسيلة رجل  املعتزل،  الثالث  القسم  بالتفقد عن  أوىص  ثم 
اخلشية والتواضع وخصص طائفتني من العجزة بمزيد التوصية واالهتامم:

يلمسوهنم  الذين  والدهيم  حمبة  من  وحرموا  آبائهم  فقدوا  الذين  االيتام  أ. 
بالعطف واحلنان دائاًم.

فال  قواهم  واسقطت  الشيبة  أهنكتهم  الذين  العمر  أرذل  إىل  املعّمرون  ب. 
يقدرون عىل إنجاز حوائجهم بأنفسهم)1(.

فقرهم،  إظهار  من  النفس  ورشف  احلياء  يمنعهم  والذين  الضعفاء  فهؤالء 
ومن َنصِب انفسهم للمسألة، يموتون جوعًا إذا مل يبحث عنهم احلاكم ويرعى 
بتفقد هؤالء وأمثاهلم، وأن يوكل هبم من  الراعي  أمورهم، ولذلك أمر اإلمام 

يتفقدهم.

العاميل،  الترشيع  فيها  بلغ  احلديثة  احلكومات  من  حكومة  أن  أظن  ))وال 
أن  حد  إىل  االجتامعية  للمسؤولية  والوعي  النضوج  من  االجتامعي  والتأمني 
تؤلف هيئة تبحث عن ذوي احلاجة والفاقة فرتفع حاجتهم بأموال الدولة، كام 
أن قلوب املرشعني وعقوهلم اجتمعت عىل  نرى ذلك يف عهد اإلمام وال أظن 

)1( املرجع نفسه، 344/20. 
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اإلمام  ترشيع  من  أنبض  خترجه  أن  يف  فأفلحت  عامليًا  ترشيعًا  للدنيا  خُترج  أن 
بالشعور اإلنساين العميق(()1(.

بعض  لسد  وضعت  اإلسالم–إنام  الرضائب–يف  أن  القول  نافل  ومن 
النفقات العامة للدولة، ولكن يف فلسفتها األصيلة فيه قامت عىل حتقيق الضامن 
يف  والتذلل  والفاقة  العوز  وجتنيبها  املجتمع  يف  الفقرية  للطبقات  االجتامعي 
يأتيها رزقها رغدًا من بيت مال املسلمني دون منّة أو أذًى  الناس، حتى  مسألة 
من أحد... ومع االعرتاف بأمهية أموال الرضائب يف رفد اخلزينة العامة إالّ أن 
الرضائب،  حتصيل  نحو  أساسية  بصورة  منرصفًا  يكون  ال  أن  جيب  الدولة  هّم 
العام  االقتصاد  فنامء  عليها،  قائمة  تكون  أال  جيب  واالقتصادية  املالية  وخطتها 

وحتصينه إنام يقوم عىل العامرة واالستثامر والتنمية املستدامة)2(.

ََراِج  الْ اْستِْجالِب  يِف  َنَظرَِك  ِمْن  َغ 
َ
بْل

َ
أ األْرِض  ِعَماَرةِ  يِف  َنَظُرَك  َُكْن  »ولْ

اِلَد 
ْ

ْخَرَب ال
َ
أ ََراَج بَِغْيِ ِعَماَرٍة  َب الْ

َ
ِعَماَرةِ وَمْن َطل

ْ
بِال نَّ َذلَِك ال يُْدَرُك إاِل 

َ
أل

لِيالً«)3(.
َ
ْمرُهُ إاِل ق

َ
ْم يَْسَتِقْم أ

َ
ِعَباَد ول

ْ
َك ال

َ
ْهل

َ
وأ

وقيمته؛  اإلنسان  بمكانة  أصاًل  األرض–نفسه–مرتبط  عمران  أن  غري 
والعناية  األرض  إعامر  عىل  قادر  بالقيود،  املكبل  غري  الكريم  احلر  فاإلنسان 
أية  اعامر  قادر عىل  فهو غري  االجتامعي،  الظلم  بقيود  السجني  اإلنسان  أما  هبا، 
برعاية  األشرت    عيّل  اإلمام  يوجه  أرض)4(–ولذلك  له  كانت  أرض–إن 

)1( شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص247. 

)2( الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص253–254. 

)3( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص559. 

)4( السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص423، ص324. 
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أصحاب األرايض الزراعية والفالحني فيقول:

َتَمَرَها 
ْ
ْرٍض اغ

َ
َة أ

َ
ْو إَِحال

َ
ٍة أ

َّ
ْو بَال

َ
ٍب أ وِ انِْقَطاَع ِشْ

َ
ًة أ

َّ
ْو ِعل

َ
ْوا ثَِقالً أ

َ
إِْن َشك

َ
 »ف

ْمُرُهْم وال 
َ
أ َح بِِه 

ُ
ْن يَْصل

َ
أ ْفَت َعْنُهْم بَِما تَرُْجو  ْجَحَف بَِها َعَطٌش َخفَّ

َ
أ ْو 

َ
أ َغَرٌق 

ْيَك 
َ
َعل بِِه  َيُعوُدوَن  ُذْخٌر  إِنَُّه 

َ
ف َعْنُهْم  َمُئونََة 

ْ
ال بِِه  ْفَت  َخفَّ َشْ ٌء  ْيَك 

َ
َعل نَّ 

َ
َيْثُقل

ِحَك  وَتَبجُّ َثَنائِِهْم  ُحْسَن  اْستِْجالبَِك  َمَع  وِاليَتَِك  وتَْزيِِي  باِلِدَك  ِعَماَرةِ  يِف 
إمِْجَاِمَك  ِمْن  بَِما َذَخْرَت ِعْنَدُهْم  تِِهْم  وَّ

ُ
ق ْضَل 

َ
ف ُمْعَتِمداً  َعْدِل فِيِهْم 

ْ
ال بِاْستَِفاَضِة 

َحَدَث  ُربََّما 
َ
ف بِِهْم  ِقَك 

ْ
ورِف ْيِهْم 

َ
َعل َعْدلَِك  ِمْن  َعوَّْدَتُهْم  بَِما  ِمْنُهْم  واثلَِّقَة  ُهْم 

َ
ل

إِنَّ 
َ
ْنُفُسُهْم بِِه ف

َ
أ وهُ َطيَِّبًة 

ُ
ْيِهْم ِمْن َبْعُد اْحَتَمل

َ
َت فِيِه َعل

ْ
ل ِمَن األُمورِ َما إَِذا َعوَّ

ْهلَِها وإِنََّما ُيْعِوُز 
َ
 َخَراُب األْرِض ِمْن إِْعَوازِ أ

َ
َتُه وإِنََّما يُْؤت

ْ
ُعْمَراَن ُمَْتِمٌل َما َحَّل

ْ
ال

انْتَِفاِعِهْم  ِة 
َّ
وقِل ََقاءِ  بِالْ َظنِِّهْم  وُسوءِ  َْمِع  اجلْ َعَ  ُوالةِ 

ْ
ال ْنُفِس 

َ
أ اِف  إلْشَ َها 

ُ
ْهل

َ
أ

ِعَبِ«)1(.
ْ
بِال

األخالقي  البعد  هي  عليها  الرتكيز  للراعي  ينبغي  التي  املهمة  األمور  فمن 
اهلدف  أن  عىل  اإلسالم  يف  االقتصادي  الفكر  يقوم  فال  اإلسالم،  يف  لالقتصاد 
هو جمرد مضاعفة وزيادة الثروة، بل تسخري اإلنتاج لزيادة ثروة املجتمع والفرد 

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص559–560.

· شكو ثقاًل أو علة: أي شكوا من مال اخلراج املرضوب عىل األرض أو من عّلة ساموية أرّضت   

بزرعهمز

· انقطاع رشب: انقطاع ماء يف بالد تسقى باألهنار.  

· انقطاع بآلة: ما يبل األرض من مطر وندى، لألرايض التي تسقى باألمطار.  

· إحالة أرض: حتويل األرض البذرو إىل فساد بالتعفن بعد أن غلبت عليها الرطوبة.  

· التبجح: الرسور بام يرى من حسن عمله بالعدل.  

· االمجام: الرتفيه والراحة.   
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األشخاص  باحلسبان  تأخذ  االقتصاد  يف  إنسانية  أهداف  وجلعل  جهة،  من 
باحلسبان  وتأخذ  ثانية،  االقتصادي من جهة  الضيق  تعاين من  التي  واجلامعات 
عدم استغالل الطبيعة عىل نحو يؤثر عىل توازن احلياة ويؤدي إىل استهالكها بام 

يرض بمصلحة اإلنسان عىل املدى البعيد من جهة ثالثة)1(.

وتربز وحدة األُفق بني )اإلنسان، وعامرة األرض، واخلراج، وبناء الدولة( 
بني  اإلنساين  بمضموهنا  االقتصادية  العالقة  لوحدة  العادل  التصوير  ذلك  يف 

:تلك األطراف)2( فقال

 
ً
َصالحا وَصالِحِهْم  َصالِحِه  يِف  إِنَّ 

َ
ف ُه 

َ
ْهل

َ
أ يُْصلُِح  بَِما  ََراِج  الْ ْمَر 

َ
أ ْد  »وَتَفقَّ

ََراِج  ُهْم ِعَياٌل َعَ الْ
َّ
نَّ انلَّاَس ُك

َ
لَِمْن ِسَواُهْم وال َصالَح لَِمْن ِسَواُهْم إاِل بِِهْم أل

ْهلِِه«)3(.
َ
وأ

ج. التساوي يف جمال إجراء العدالة:

تعد املساواة أمام القانون من العوامل عظيمة األثر عىل التامسك االجتامعي، 
إذ إن سيادة القانون تعطي انطباعًا يبعث عىل الطمأنينة، فيندفع الناس كادحني 
أمام  ومتييزًا  عدوانًا  وال  مكانة،  وصاحب  ُمتنفذ  ظلَم  ال خيافون  ومستثمرين 

القانون)4(.

مبدأ  يتكرس  القانون(  أمام  اجلميع  )مساواة  عنوان  حتت  اجلميع  فبدخول 
بلفظ  مشمولون  كلهم  ألهنم  احلقوق  يف  التساوي  ثم  ومن  بينهم  فارق  الال 

)1( شمس الدين، عهد االشرت، ص135. 

)2( السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص324. 

)3( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص559. 

)4( شهاب، معامل الفكر التنموي، ص251. 
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الناس)1(، فقال اإلمام عيل  يف هذا املضمون لواليه األشرت:

 
ً
ُمْتَِسبا َصابِراً  َذلَِك  يِف  ْن 

ُ
وك َِعيِد  والْ َقِريِب 

ْ
ال ِمَن  ِزَمُه 

َ
ل َمْن  َقَّ  الْ زِِم 

ْ
ل
َ
»وأ

َع«)2(.
َ
تَِك َحْيُث َوق َرابَتَِك وَخاصَّ

َ
 َذلَِك ِمْن ق

ً
َواقِعا

عليه  وللمدعى  للمدعي  أن  إىل  يشري  النص  هذا  أن  الباحثني  بعض  ويرى 
اإلدانة  وثبوت  اتضاحه  عند  وأما  احلكم  اتضاح  قبل  نفسها  القضائية  احلقوق 
بحق املتهم فيجب إنزال العقوبة بحقه دون النظر إىل صفته أو مكانته ومن هنا 
اإلنسان  يتمتع هبا  التي  القانونية  للمساواة  تطبيق  أهم  القضائية  املساواة  ُتصبح 

.)3(عند اإلمام عيل

3- سياسة االنفتاح عىل الرعية:

ويتم ذلك عىل وفق أسس متعددة منها:

أ. ارشاك الرعية يف شؤون احلكم عرب املشاورة.

ب. خمالطة الراعي للرعية )التواصل وعدم االحتجاب–تعايش وحوار(.

جـ. املشاركة الوجدانية للرعية واإلدارة األبوية.

د. املكاشفة.

أ. ارشاك الرعية يف شؤون احلكم عرب املشاورة:

)1( جرداق، جورج، اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية، ط قم، 1423هـ/2002م، 348/1. 

)2( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص567. 

بريوت،  ط2،  واالجتامعية،  الذاتية  السرية  طالب$:  أيب  بن  عيل  اإلمام  زهري،  األعرجي،   )3(

ص99–100،  عيل،  اإلمام  عند  احلكم  اطروحة  مزهر،  ص719؛  1430هـ/2008م، 

وللتوسع يف القضاء يف فكر اإلمام عيّل ينظر: عباس املال، فاضل، اإلمام عيّل ومنهجه يف القضاء، 

ط دار الرافدين، بريوت، 1432هـ/2010م. 
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املادية  احلوائج  تأمني  سبيل  يف  املختلفة  احلكومات  تعمل  أن  املمكن  من 
للحياة بصورٍة واحدة، ولكنها ال تتساوى يف رضا الناس عنها، إذ يفي بعضها 

بقضاء احلوائج النفسية والروحية، بينام ال تفي هبا احلكومة األخرى)1(.

يغفل عن إرشاك  بأن ال  الراعي  لتوجيه   اإلمام عيل فقد سعى  هنا  ومن 
االستبداد،   عن  األمة  إبعاد  ففيها  املشاورة؛  عرب  الدولة  شؤون  بعض  يف  رعيته 
وأهل  العقل،  وأهل  والعقد  احلل  أهل  إىل  بالرجوع  للحاكم  وتدريب 
وإشعار  ابنائها،  وقدرات  وخربهتا  األمة  جتارب  من  واالنتفاع  االختصاص 
فيها،  رشكاء  وأهنم  االجتامعية  باملسؤولية  وإشعارها  وقدرهتا،  بقيمتها  الرعية 

كام أن يف التشاور تصعيدًا حلالة التالحم بني القيادة وقواعدها)2(.

فوّجه اإلمام عيل  واليه األشرت هلذا املعنى بالقول:

َفْقَر وال 
ْ
َفْضِل ويَِعُدَك ال

ْ
نَّ يِف َمُشوَرتَِك َبِيالً َيْعِدُل بَِك َعِن ال

َ
»وال تُْدِخل

ُْخَل  الْ إِنَّ 
َ
ف َْورِ  بِاجلْ َه  َ الشَّ َك 

َ
ل يَُزيُِّن   

ً
َحِريصا وال  األُمورِ  َعِن  يُْضِعُفَك   

ً
َجَبانا

نِّ بِاهلل«)3(. ِْرَص َغَرائُِز َشتَّ َيَْمُعَها ُسوُء الظَّ
ْ

ُْبَ وال واجلْ

صالح  رأي  إىل  تصل  ال  واحلريص(  واجلبان  )البخيل  هؤالء  مع  فاملشورة 
رأهيم  يف  تؤثر  التي  األخالق  مساوئ  من  طباعهم  يف  ركز  ما  باعتبار  مصيب 

وتكدره)4(.

)1( املطهري، مرتىض، يف رحاب هنج البالغة، ترمجة: هادي اليوسفي، ط2، دار التعارف، بريوت، 

1400هـ/1980م، ص97. 

)2( العطار، الشورى يف اإلسالم، ص377. 

)3( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص550. 

)4( اخلوئي، منهاج الرباعة، 303/20. 
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َوَرِع 
ْ
ْهِل ال

َ
َصْق بِأ

ْ
وبدالً من هؤالء أرشده إىل أن يتقرب من أهل الصدق »وال

:ْدِق«)1(. ويتقرب من أهل العلم واحلكمة واملعرفة فقال والصِّ

ْمُر 
َ
أ ْيِه 

َ
َح َعل

َ
بِيِت َما َصل

ْ
تَث َماءِ يِف 

َ
ُك َشَة الْ

َ
َماءِ وُمَناق

َ
ُعل

ْ
ال ِثْ ُمَداَرَسَة 

ْ
ك

َ
»وأ

َك«)2(.
َ
ْبل

َ
اَمِة َما اْسَتَقاَم بِِه انلَّاُس ق

َ
باِلِدَك وإِق

الصالح  تقوي  وإضافة  وإبداعًا،  وتطويرًا،  وتنويرًا،  رشفًا،  ذلك  يف  ألن 
إن  والتقدم،  القوة  بعوامل  النظام  وتزود  الصالح،  حمله  وحتّل  الباطل،  وتزيل 
ويرفع  البصرية،  جيلو  واالنصاف  املروءات  وذوي  العلامء  مدارسة  من  اإلكثار 
أنفسهم– ينصبون  ممن  األدعياء  زيف  ويعري  الفتنة،  سحب  وُيبعد  الغشاوة، 
يغفل  ودهاليز،  ومزالق  منعطفات  السياسة  ففي  النظام،  لسياسة  زورًا–أعمدًة 
السيئة،  العواقب  فتحدث  وحكمتها،  وعقلها  رأهيا  العقول  يشارك  مل  َمْن  عنها 

املعاجلة)3(. وتستعيص 

وال شك أن الكرب والغلظة وإعجاب الراعي بنفسه ستحمله عىل االستبداد 
برأيه وترك مشاورة الرجال، فإذا ما فعل ذلك يكون قد فّوت عىل نفسه الكثري 
من  الشورى  كانت  ولذلك  وأفكاره،  نفسه  فلك  يف  يدور  فيظل  املعرفة،  من 

مظاهر اللني والرفق واملشاركة للرعية)4(.

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص551. 

)2( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص552. 

)3( السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص470–471؛ القزويني، اإلمام عيل، ص202–203. 

بَِما 
َ
)4( فليس غريبًا أن يأيت ذكرها يف اآلية نفسها التي حثت عىل اللني والرفق وهي قوله تعاىل: ﴿ف

َعْنُهْم  اْعُف 
َ
ف َحْولَِك  ِمْن  وا  الَْنَفضُّ ِب 

ْ
َقل

ْ
ال َغلِيَظ  ا  َفظًّ ْنَت 

ُ
ك ْو 

َ
َول ُهْم 

َ
ل نِلَْت  اهلل  ِمْن  رَْحٍَة 

النظرية  األصول  الرشيفي،  159؛  اآلية  عمران،  آل  ْمِر...﴾ 
َ
األ يِف  َوَشاوِْرُهْم  ُهْم 

َ
ل َواْسَتْغِفْر 
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اإلمام  وجه  وإنام  ومريديه،  الراعي  أولياء  عىل  تقترص  ال  املشاركة  وهذه 
«)1(، ألنه لو  َقِّ ُهْم بُِمرِّ الْ

َ
َول

ْ
ق
َ
عيّل إىل أن يؤثر الراعي من رعيته ورجاالته »أ

اقترص يف استشارته عىل أهل واليته مل يكن وإياهم إالّ كالناظر يف املرآة ال يرى 
سوى صورته وال يسمع غري صوته)2(.

ب. خمالطة الراعي للرعية–)التواصل وعدم االحتجاب–تعايش وحوار(.

وهو  رعيته،  عن  الراعي  احتجاب  عدم  للمجتمع  واإلدارة  القيادة  تتطلب 
الرأي  تبلور  لكوهنا  اإلنسانية،  والعالقات  العامة  للعالقات  نظام  بناء  يعني 
اليوم يف اإلدارة املعارصة ضمن ما يسمى  العام، وبمعنى آخر كام هو احلاصل 
بـ)الباب املفتوح( للشخص القيادي مع العاملني أو الرعية)3( وعدم احتجاب 
اجلانب  حيقق  أنه  اعتبار  عىل  راعيها،  عىل  الرعية  حقوق  من  حق  هو  الراعي 
ميدانيًا  األمور  وتصوير  الوضع  متطلبات  ومراعاة  والتقويم،  للتقييم  العياين 
جلانبي االتصال، وبناء العالقات الرسمية وغري الرسمية، لئال ُتنقل املعلومات 
األقل  عىل  أو  ومشوشة،  ومشوهة  دقيق،  وغري  متكامل  غري  بشكل  والصور 
والقرارات  املواقف  أخذ  عىل  يؤثر  مما  وهو  هلا،  العامة  اهليئة  شكل  عىل  ليست 

املناسبة هلا)4(.

فمن مظاهر الغلظة واجلفاء أن حيتجب الراعي عن رعيته باألسوار واجلُدر 

للدولة، ص216. 

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص551. 

)2( الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص217. 

)3( املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص256. 

)4( املرجع نفسه، ص257. 
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خرابًا  وأرسعها  السلطان،  هدم  يف  اخلالل  أدخل  ِمن  وهو  والبطانة،  واحلرس 
معرفة  من  متنعه  احلجب  ألن  مات؛  قد  فكأنه  السلطان  احتجب  فإذا  للدول، 
أحوال شعبه، وما يدور يف مملكته وال يصله من ذلك يشء إالّ عن طريق بطانته 
التي تعبث بأرواح اخلالئق وحريمهم وأمواهلم، ألن الظامل قد أمن أن ال يصل 

املظلوم إىل السلطان)1(.

الظاهرة  هذه  ملجاهبة  رضوريًا  وسلوكيًا  نظريًا  احرتازًا  عيل  اإلمام  فأبدى 
الضامنة  هي  لوجه  وجهًا  الناس  مع  والصحيحة  احلّية  العالقة  أن  رأى  بأن 
الكربى جلريان احلق يف جماريه الواضحة، فكان يرفض )السفراء( و)احلجاب( 
كيام  املبارشة،  العالقة  نسق  عىل  الوالة  لرتبية  وشعبه،  الوايل  بني  و)الوسطاء( 

ُتصبح هنجًا إسالميًا ثابتًا، ُتصنع من خالله قرارات احلق والعدل)2(.

فقال لألشرت يف عهده:

ُوالةِ َعِن الرَِّعيَِّة ُشْعَبٌة 
ْ
إِنَّ اْحتَِجاَب ال

َ
نَّ اْحتَِجابََك َعْن رَِعيَّتَِك ف

َ
ل ال ُتَطوِّ

َ
»ف

َم َما اْحَتَجُبوا 
ْ
ٍم بِاألُمورِ واالْحتَِجاُب ِمْنُهْم َيْقَطُع َعْنُهْم ِعل

ْ
ُة ِعل

َّ
يِق وقِل ِمَن الضِّ

َقبِيُح 
ْ
ال وَيُْسُن  ََسُن  الْ ويَْقُبُح  ِغُي  الصَّ ويَْعُظُم  بُِي 

َ
ك

ْ
ال ِعْنَدُهُم  َفَيْصُغُر  ُدونَُه 

بِِه  انلَّاُس  َعْنُه  تََواَرى  َما   
ُ

َيْعرِف ال  بََشٌ  َواِل 
ْ
ال وإِنََّما  َاِطِل 

ْ
بِال َقُّ  الْ ويَُشاُب 

ْدِق ِمَن  وُب الصِّ  بَِها ُضُ
ُ

َقِّ ِسَماٌت ]عالمة[ ُتْعَرف يَْسْت َعَ الْ
َ
ِمَن األُمورِ ول

ِفيَم 
َ
َقِّ ف َْذِل يِف الْ ا اْمُرٌؤ َسَخْت َنْفُسَك بِالْ ْيِ إِمَّ

َ
َحُد رَُجل

َ
نَْت أ

َ
ِذِب وإِنََّما أ

َ
ك

ْ
ال

َفَما  َمْنِع 
ْ
بِال ُمْبَتًل  ْو 

َ
أ تُْسِديِه  ِريٍم 

َ
ك فِْعٍل  ْو 

َ
أ ُتْعِطيِه  َحقٍّ  َواِجِب  ِمْن  اْحتَِجابَُك 

َحاَجاِت  َثَ 
ْ
ك

َ
أ نَّ 

َ
أ َمَع  بَْذلَِك  ِمْن  يُِسوا 

َ
أ إَِذا  َِك 

َ
تل

َ
َمْسأ َعْن  انلَّاِس  فَّ 

َ
ك َع  ْسَ

َ
أ

)1( الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص217. 

)2( السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص453. 
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يِف  إِنَْصاٍف  ِب 
َ
َطل ْو 

َ
أ َمْظلَِمٍة  َشَكةِ  ِمْن  ْيَك 

َ
َعل فِيِه  َمُئونََة  ا ال  ِممَّ َْك  إِلَ انلَّاِس 

ٍة«)1(.
َ
ُمَعاَمل

وإن عقد جمالس لذوي الشكاوى والتظلامت من صلب وظائف الراعي يف 
والرأفة هبم، ومن  الناس  إسعاد  الراعي مسؤول عن  اإلمام عيل؛ ألنه  فكر 
وصفتها  الشعبي،  مضموهنا  الدولة  تكتسب  والرعية(  )الرعاة  جمالس  خالل 
واالطمئنان  وحاجاهتا،  الرعية  مشاكل  تلمس  سياق  ويف  باستمرار،  الشعبية 
شؤون  بتفقد  القيام  للراعي  املهمة  األمور  من  فإن  بخدمتها،  القيام  حسن  عىل 
املقربني، فال  بنفسه، كلام دعت احلاجة لذلك، وعدم االعتامد فقط عىل  الرعية 
الوايل  اعتامد  إىل  اطمأنت  إذا  البطانة  بطانته بشكل مطلق؛ ذلك ألن  يتكل عىل 
وتشّوه  احلق،  عن  فتميل  تتنازعها،  الفردية  واملصالح  املنافع  فإن  أقواهلا  عىل 
حضور  أن  عن  فضاًل  اخلاصة،  مصاحلها  يف  تصب  خطوة  كل  وتزين  احلقائق، 
املبارشة  اللقاءات  يفقد  سلبي  أثر  ذا  الرعية  مع  ملجالسه  وبطانته  الراعي  قوة 
الكثري من رضورهتا، والكبري من نفعها؛ ألنه يقلص من حرية الرعية يف ممارسة 
من  احلاجة  ذوي  من  عدد  يستطيع  ال  وقد  املشرتكة،  املجالس  تلك  يف  دورها 
الوالة  اإلمام عيّل  بالراعي،ولذلك حث  املبارشة  الصلة  عرب  إالّ  بحاجته  اجلهر 

عىل التفرغ للناس بأشخاصهم)2( يف كل زمان ومكان، فقال لألشرت:

ُهْم 
َ
ْلُِس ل ُهْم فِيِه َشْخَصَك وتَ

َ
 ل

ُ
غ  ُتَفرِّ

ً
َاَجاِت ِمْنَك قِْسما

ْ
وِي ال »واْجَعْل ِلَ

ْعَوانََك ِمْن 
َ
َقَك وُتْقِعُد َعْنُهْم ُجْنَدَك وأ

َ
ِي َخل

َّ
َِّ ال  َفَتَتَواَضُع فِيِه هلِل

ً
 َعّما

ً
َمْلِسا

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص566–567. 

)2( ينظر: شهاب، معامل الفكر التنموي، ص332–333؛ السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص454–

 .455
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َرُسوَل  َسِمْعُت   
ِّ

إِن
َ
ف ُمَتَتْعتٍِع  َغْيَ  ُمُهْم 

ِّ
ُمَتَك َمَك 

ِّ
يَُكل َحتَّ  ِطَك  وُشَ ْحَراِسَك 

َ
أ

يُْؤَخُذ  ال  ٌة  مَّ
ُ
أ َس  ُتَقدَّ ْن 

َ
ل َمْوِطٍن  َغْيِ  يِف  َيُقوُل  وآهل(  عليه  اهلل  )صل  اهلل 

ِعَّ 
ْ
وال ِمْنُهْم  ُْرَق  الْ اْحَتِمِل  ُثمَّ  ُمَتَتْعتٍِع  َغْيَ  َقوِيِّ 

ْ
ال ِمَن  ُه  َحقُّ فِيَها  ِعيِف  لِلضَّ

ويُوِجْب  رَْحَتِِه   
َ

َناف
ْ
ك

َ
أ بَِذلَِك  ْيَك 

َ
َعل  َُّ اهلل يَبُْسِط  َواألَنَف  يَق  الضِّ َعْنُهُم  ونَحِّ 

ُموٌر ِمْن 
ُ
 واْمَنْع يِف إمِْجَاٍل وإِْعَذاٍر ُثمَّ أ

ً
ْعَطْيَت َهنِيئا

َ
ْعِط َما أ

َ
َواَب َطاَعتِِه وأ

َ
َك ث

َ
ل

تَّابَُك وِمْنَها 
ُ
الَِك بَِما َيْعَيا َعْنُه ك تَِها ِمْنَها إَِجابَُة ُعمَّ َك ِمْن ُمَباَشَ

َ
ُمورَِك ال بُدَّ ل

ُ
أ

ْعَوانَِك«)1(.
َ
َْرُج بِِه ُصُدوُر أ ْيَك بَِما تَ

َ
إِْصَداُر َحاَجاِت انلَّاِس يَْوَم ُوُروِدَها َعل

فمن رشوط هذه املجالس التي ينبغي للراعي االلتزام هبا)2(:

ذوي . 1 من  للعموم  ويأذن  إليه  يصلون  مانع  بال  مكان  يف  هلم  جيلس  أن 
احلاجات يف الدخول عليه.

أن يتلقاهم بتواضع وحسن خلق مستبرشًا برجوعهم إليه يف حوائجهم.. 2

أن يمنع جنده وأعوانه من التعرض هلم وينّحى احلرس والرشط الذي . 3
يرعب الناس منهم عن هذه اجللسة ليقدر ذو احلاجة من بيان مقاصدهم 

ورشح مآرهبم ومظاملهم بال رعب وخوف وحرص يف الكالم.

العاري عن . 4 آداهبم وكالمهم  السوقة والبدويني خشونة  أن يتحمل من 
كل مالحة وأدب.

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص564–565.

· متعتع: الرتدد بسبب العجز والعي، واملراد: غري اخلائف.  

· اخُلرق: العنف.  

· األنف: ضيق الصدر بسوء اخللق، واالستنكاف واالستكبار.   

)2( اخلوئي، منهاج الرباعة، 345/20. 
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آدابًا تصعب مراعاهتا . 5 أن ال يضّيق عليهم يف جملسه وال يفرض عليهم 
وال يلقاهم بالكرب وأهبة الوالية والرياسة.

يقرن . 6 مل  طلبوا  ما  فأعطاهم  ومستجابة  معقولة  حاجاهتم  كانت  إن  إنه 
يقدر  مل  وإن  هنيئًا،  يكون  حتى  والتأّمر  واخلشونة  واألذى  باملنِّ  عطاءه 
عىل إجابة ما طلبوا يردهم ردًا رفيقًا مجياًل ويعتذر عنهم يف عدم إمكان 

اجابة طلبتهم.

والعامة من  الراعي  بني  احلّية  الصلة  بإرصاره عىل رضورة   واإلمام عيل
رعيته، يربر ذلك بأن األرضار التي تؤدي إىل فشل إدارة الدولة إنام حيصل من 
اخلاصة وليس العامة، فالعامة هم املصدر الدائم للواردات االجتامعية املتجددة 
أن  ذلك  عىل  ويرتتب  والثقايف،  واالنتاجي  البرشي  بالعطاء  املجتمع  متد  التي 
ألنه  املدى،  بعيد  تارخييًا  تعاماًل  حتاًم  ُيصبح  األمة  عامة  مع  املبدئي  التعامل 
عامد  هم  الرعية  من  فالعامة  والقوة،  والثبات  االستمرارية  عوامل  عىل  ينطوي 
عيل–لذلك  اإلمام  حتليل  لألعداء–حسب  والعدة  املسلمني،  ومجاع  الدين، 

دعا الراعي إىل امليل معهم)1( عندما قال لألشرت:

مْجَُعَها 
َ
َعْدِل وأ

ْ
ال يِف  َها  َعمُّ

َ
َقِّ وأ ْوَسُطَها يِف الْ

َ
أ َْك  إِلَ َحبَّ األُمورِ 

َ
أ َُكْن  »ولْ

ِة  َاصَّ
ْ

ال ُسْخَط  وإِنَّ  ِة  َاصَّ
ْ

ال بِرَِض  ُيِْحُف  ِة  َعامَّ
ْ
ال ُسْخَط  إِنَّ 

َ
ف الرَِّعيَِّة  لِرَِض 

َواِل َمُئونًَة يِف الرََّخاءِ 
ْ
َقَل َعَ ال

ْ
ث
َ
َحٌد ِمَن الرَِّعيَِّة أ

َ
يَْس أ

َ
ِة ول َعامَّ

ْ
ُيْغَتَفُر َمَع رَِض ال

ِعْنَد  راً 
ْ
ُشك لَّ 

َ
ق
َ
وأ َاِف 

ْ
بِاإلل َل 

َ
ْسأ

َ
وأ لإِلنَْصاِف  رََه 

ْ
ك

َ
وأ َالءِ  الْ يِف   ُ

َ
هل َمُعونًَة  لَّ 

َ
ق
َ
وأ

ْهِل 
َ
أ ِمْن  ْهِر  ادلَّ اِت  ُملِمَّ ِعْنَد  َصْباً  ْضَعَف 

َ
وأ َمْنِع 

ْ
ال ِعْنَد  ُعْذراً   

َ
ْبَطأ

َ
وأ اإلْعَطاءِ 

وينظر:  ص451–452؛  احلق،  سلطة  عيل  جاسم،  السيد  ص28؛  اإلدارية،  السياسة  محود،   )1(

املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص255. 
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ِة  ُة ِمَن األمَّ َعامَّ
ْ
ةُ لأِلْعَداءِ ال ُعدَّ

ْ
ُمْسلِِمَي وال

ْ
يِن ومِجَاُع ال ِة وإِنََّما ِعَماُد ادلِّ َاصَّ

ْ
ال

َك َمَعُهْم«)1(.
ُ
ُهْم وَمْيل

َ
َيُكْن ِصْغُوَك ل

ْ
ل
َ
ف

وإن اإلمام عيل ُيشري يف النص إىل قضيتني مرتابطتني)2(:

األوىل: أن احلق وبالرغم من كونه جوهرًا واحدًا ومطلقًا من حيث القيمة، 
احلكم  جمال  يف  عليه  الرتكيز  جيب  الذي  واملستوى  مستوى،  من  أكثر  له  أن  إالّ 

السيايس هو املستوى املتوسط ألنه أعم يف العدل، وأمجع لرضا الرعية.

ُتشكل  الذي  الواقعية لالنتشار االجتامعي  بالقيمة  االهتامم  الثانية: رضورة 
العدالة  به  تقيض  ما  زاوية  من  معقول  منظور  وهذا  منه،  األكرب  اجلزء  العامة 
كانت  إذا  وبالذات  أخرى،  ناحية  من  الدولة  مصلحة  تتطلبه  ومما  ناحية،  من 
فيها  تتقاطع  التي  املواضع  يف  وحتديدًا  صغرية  فئة  واألقلية  ساحقة،  األكثرية 
مصلحة الفئتني، بيد أن اإلمام عيل ال يعد رضا األكثرية مقياسًا يف بناء السياسة 
من غري أن يكون منظورًا فيه مدى مالئمته ملا يقيض به رشطا احلق والعدل، إذ 
من  بسخط  تبال  وال  بجهدك،  اخلري  فتحرَّ  تدرك،  ال  غاية  الناس  ))رضا  قال: 

الباطل(()3(. ُيرضيه 

جـ. املشاركة الوجدانية للرعية واإلدارة األبوية:

إذ  والرعية،  الراعي  بني  الوجدانية  املشاركة  الصالح  احلكم  رضورات  من 
وأن  ومطاحمهم،  وآالمهم  املحكومني  آمال  عىل  يتعرف  أن  احلاكم  يستطيع  هبا 
يعي حاجاهتم وخماوفهم، فيعمل خلريهم ويضع كل يشء مما يصلحهم موضعه، 

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص549. 

)2( مزهر، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل، ص113. 

)3( ابن أيب احلديد، رشح النهج، 251/20. 
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فيدعمون  برعايته هلم، وحياطته ألمورهم، وعمله لصاحلهم،  ذلك  ويشعرهم 
وال  السواء،  عىل  والرضاء  الرساء  يف  ويؤازرونه  له،  وإيثارهم  بحبهم  حكمه 
عينه)1(،  قلبه، وأغمض عنهم  احلاكم دوهنم  اغلق  ما  إذا  حيصل يشء من هذا 

قال ملالك األشرت:

تَُكوَننَّ  وال  بِِهْم  ْطَف 
ُّ
والل ُهْم 

َ
ل َمَحبََّة 

ْ
وال لِلرَِّعيَِّة  الرَّْحََة  َبَك 

ْ
ل
َ
ق ْشِعْر 

َ
»وأ

ُهْم...«)2(.
َ
ل

ْ
ك

َ
 َتْغَتنُِم أ

ً
 َضارِيا

ً
ْيِهْم َسُبعا

َ
َعل

به،  تتطلبه وتتكامل  الواجبات بكل ما  النفس ألداء  فالرمحة مفتاح وموجه 
واجلامد،  البيئة  حتى  حقوق  وأداء  العقالء،  بني  املتبادلة  احلقوق  أداء  وبالرمحة 
التنفيذية  السلطة  مستوى  عىل  الشخص  عنق  يف  املسؤولية  تكون  وحينام 
بالرمحة  الرعية واألداء  باملسؤولية جتاه  الشعور  يتوجب  والترشيعية والقضائية، 
بقائدها  اإلدارة  أداء  ورعاية  األبوية،  اإلدارة  تتحقق  وهنا  واللطف،  واملحبة 

اإلنساين بام حتويه من بنود حقوق اإلنسان)3(.

والتقرب  الناس  قلوب  تأليف  هو  والقيادة  احلكم  لوازم  من  الزمة  فأول 
ملكه)4(  بذهاب  إيذانًا  ذلك  وكان  إالّ  رعيته  عىل  حاكم  تكرب  وما  إليهم، 
))فامللك مع الكرب ال يدوم، وحسبك به من رذيلة تسلب السيادة، وأعظم من 

ذلك أن اهلل تعاىل حرم اجلنة عىل املتكربين، فقال سبحانه وتعاىل:

َساًدا 
َ
ف ْرِض َوالَ 

َ
وًّا يِف األ

ُ
يُِريُدوَن ُعل يَن الَ  ِ

َّ
َها لِل

ُ
َْعل اُر اآلِخَرةُ نَ َك ادلَّ

ْ
﴿تِل

)1( شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص274. 

)2( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص547. 

)3( املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص201. 

)4( الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص214. 
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ُمتَِّقَي﴾)1(.
ْ
َعاقَِبُة لِل

ْ
َوال

رجاله  مقته  ومن  املقت،  يوجب  الكرب  أن  واعلم  بالفساد...  الكرب  فقرن 
احلامة  كرهته  وَمْن  باملاء،  غص  كمن  كان  بطانته  أبغضته  ومن  حاله،  يستقم  مل 
أن  لألشرت    عيل  اإلمام  وصية  كانت  ولذلك  األعداء(()2(.  إليه  تطاولت 

يقرتب من رعيته باللني واملحبة وأن ال يتباعد عنهم باجلفاء والغلظة.

خمطط رقم )3(

القيمية  يبني االعتبارات 

التي حتكم سلوك الراعي وتقوده إىل العدل أو الظلم

 
التفاف السفلة والسوقة  االحتجاب االستبداد الكبر

 حولھ

المخالطة والتفقد  الشورى الرحمة
 للرعیة

التفاف األشراف وذوي 
المروءات وأھل البیوتات 

 الصالحة والناس عامة

 الظلم

 العدل

)1( سورة القصص، اآلية 83؛ وينظر: سورة آل عمران، اآلية 159؛ سورة الشعراء، اآلية 215. 

امللوك،  رساج  )ت520هـ/1126م(،  الفهري  الوليد  بن  حممد  بن  حممد  بكر  أبو  الطرطويش،   )2(

طبعة حجرية، االسكندرية، 1289هـ/1872م، ص56؛ الرشيفي، األصول النظرية للدولة، 

ص214. 
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د. املكاشفة:

لنرش  وسيلة  تكون  قد  التي  والظنون  اللبس  رفع  إىل  املكاشفة  وهتدف 
وتفسد  الشعب،  وبني  بينه  الثقة  فتضعف  احلاكم،  ضد  املغرضة  الدعايات 
احلكم  صفات  من  رضورية  وصفة  أسايس  ركن  واملكاشفة  بينهام،  العالقة 

.)1(الرشيد أو الصالح عند اإلمام عيل

يقول اإلمام ملالك االشرت:

ُظُنوَنُهْم  َعْنَك   
ْ

واْعِدل بُِعْذرَِك  ُهْم 
َ
ل ْصِحْر 

َ
أ
َ
ف  

ً
َحْيفا بَِك  الرَِّعيَُّة  َظنَِّت  »وإِْن 

ُغ بِِه 
ُ
 بِرَِعيَّتَِك وإِْعَذاراً َتْبل

ً
قا

ْ
إِنَّ يِف َذلَِك رِيَاَضًة ِمْنَك نِلَْفِسَك ورِف

َ
بِإِْصَحارَِك ف

.)2(» َقِّ َحاَجَتَك ِمْن َتْقِويِمِهْم َعَ الْ

األوضاع  لتصحيح  رضورة  احلكم،  بشؤون  الشعب  مصارحة  وسياسة 
وال  اخلطأ،  حال  يف  الصواب  إىل  يرجع  أن  خيشى  ال  العادل  واحلاكم  اخلاطئة، 
الرئيس  فّهمه  رسقتهم،  ينوي  ال  ألنه  الدولة  بأمور  الناس  مكاشفة  خيشى 

خدمتهم والقيام بأمور الوالية بالعدل واالنصاف)3(.

· إرساء دعائم التعامل القيمي للراعي مع الرعية:

تعاملية  صفات  حكمه،  برامج  يف  يلتزم  أن  إىل  راٍع  كل   عيل اإلمام  دعا 
دعائمها  وإرساء  القيم  أمهية  كبري  بشكل  ))تؤكد  بمجموعها  وهي  قيمية، 
بالصورة  املجتمع وإدارته  قيادة  الرائد يف  الذي حيقق لويل األمر دوره  بالشكل 

)1( شهاب، معامل الفكر التنموي، ص234. 

)2( هنج البالغة، ص568. 

)3( شهاب، معامل الفكر التنموي، ص235؛ مغنية، الشيخ حممد جواد، يف ظالل هنج البالغة، ط3، 

دار العلم للماليني، بريوت، 1400هـ/1979م، 111/4. 
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أهداف  حتقيق  يف  هبا  املناط  الدور  الرعية  لكل  ُتتيح  أن  شأهنا  من  التي  املثىل 
املجتمع(()1(.

وفيام يأيت استعراض ألبرز ما ورد منها يف عهد اإلمام عيل لألشرت:

أوالً: حتذير الراعي من سفك الدماء بغري ِحّلها:

قيمة  اإلنسان  لالشرت(   عيل اإلمام  )عهد  الرشيف  العهد  اعترب  لقد 
وأن  وأمواله،  بدمه وعرضه  املساس  فال جيوز  قيمة،  تعادهلا  حضارية كربى ال 
هلا  هيتز  التي  اجلرائم  أكرب  من  ُيعد  حق،  وجه  دون  غريه  أو  املسلم  دم  سفك 

العرش، وحياسب عليها الرشع والقانون بالقصاص وعدم الرأفة)2(.

املقدس  احلياة  حلق  انتهاك  أي  عواقب  مبينًا  لألشرت  العلوي  التوجيه  فجاء 
فقال:

ْعَظَم 
َ
ْدَع نِلِْقَمٍة وال أ

َ
يَْس َشْ ٌء أ

َ
إِنَُّه ل

َ
َها ف

ِّ
َها بَِغْيِ ِحل

َ
َماَء وَسْفك »إِيَّاَك وادلِّ

 َُّ َها واهلل َماءِ بَِغْيِ َحقِّ ٍة ِمْن َسْفِك ادلِّ ْحَرى بَِزَواِل نِْعَمٍة وانِْقَطاِع ُمدَّ
َ
تِلَبَِعٍة وال أ

ِقَياَمِة 
ْ
ال يَْوَم  َماءِ  ادلِّ ِمَن  وا 

ُ
ك

َ
تََساف فِيَما  ِعَباِد 

ْ
ال َبْيَ  ُْكِم  بِالْ ُمْبَتِدٌئ  ُسْبَحانَُه 

ُه 
ُ
ا يُْضِعُفُه ويُوِهُنُه بَْل يُِزيل إِنَّ َذلَِك ِممَّ

َ
َطانََك بَِسْفِك َدٍم َحَراٍم ف

ْ
يَنَّ ُسل ال ُتَقوِّ

َ
ف

ََدِن  َوَد الْ
َ
نَّ فِيِه ق

َ
َعْمِد أل

ْ
ْتِل ال

َ
َك ِعْنَد اهلل وال ِعْنِدي يِف ق

َ
ُه وال ُعْذَر ل

ُ
ويَْنُقل

إِنَّ يِف 
َ
ف ُعُقوَبِة 

ْ
بِال ْو يَُدَك 

َ
أ ْو َسْيُفَك 

َ
أ ْيَك َسْوُطَك 

َ
َرَط َعل

ْ
ف
َ
وأ ِبََطأٍ  اْبُتلِيَت  وإِِن 

 
َ

إىِل َي  تَُؤدِّ ْن 
َ
أ َعْن  َطانَِك 

ْ
ُسل َْوةُ  نَ بَِك  َتْطَمَحنَّ  ال 

َ
ف ًة 

َ
َمْقَتل َها 

َ
ْوق

َ
ف َفَما  َزةِ 

ْ
َوك

ْ
ال

ُهْم«)3(. َمْقُتوِل َحقَّ
ْ
ْوِلَاءِ ال

َ
أ

)1( محود، السياسة اإلدارية، ص29. 

)2( الشامي، الربنامج األمثل، ص147. 

)3( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص570. 
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وتضمن هذا التحذير القيمي:

األخروي . 1 احلساب  بأن  والتذكري  اإلنساين،  الترشيعي  بالبعد  االهتامم 
واحلكم اإلهلي يطال من يعتدي بسفك الدم احلرام.

تأثري سفك الدماء عىل واقع الدولة ومستقبلها عكس ما يرجوه القاتل، . 2
الذين ُتسفك دمائهم بال مسّوغ وبال  الناس  فكلام ارتفع مستوى اعداد 
الدولة  مستقبل  عىل  وخماطر  هتديدات  هناك  سيكون  ِحّلها،  ويغرّي  حق 
واحلكم واحلكام واحلضارة،... فعندما يكون طغيان مؤثرات الظلم قد 
ينجح بناء الدولة واحلكم–ظاهريًا -، لكن مستقبله كالنار حتت الرماد 
الدماء  وهتدر  ُتسفك  عندما  بلهيبه  يشء  كل  وُيطم  ُيلهب  ما  رسعان 

بغري ِحّلها)1).

ال . 3 العمد(  )قتل  العدواين  القتل  ألن  القضائية  للتبعات  الراعي  حتمل 
أن  ارتكاب هذه اجلريمة، فالبد  أقدم عىل  فإذا  الدولة،  لراعي  فيه  عذر 
يناله القصاص العادل، وأن يعاقب عليها بالقتل، دون نظر إىل اختالف 
رتبته االجتامعية، أما )قتل اخلطأ( فإذا حدث من الراعي أو بأمره فالبد 
السلطة  تكون  وال  املقتول،  أولياء  إىل  الدية  بدفع  تبعاته  يتحمل  أن  من 

ذريعًة للتملص من أداء حقهم إليهم)2).

إىل  تفضيات  ذهبيتني  قاعدتني  عرب  والرعية  الراعي  بني  الثقة  تعزيز  ثانيًا: 
حتقيق االنسجام، واستتباب األمن واالستقرار ومها:

أ. مكافحة األحقاد، فقال لألشرت:

)1( املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص259. 

)2( شمس الدين، عهد االشرت، ص185. 
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َطْع َعْنَك َسَبَب ُكِّ وِتٍْر وَتَغاَب َعْن 
ْ
ْطلِْق َعِن انلَّاِس ُعْقَدَة ُكِّ ِحْقٍد واق

َ
»أ

اِعَ َغشٌّ وإِْن تََشبََّه  إِنَّ السَّ
َ
 تَْصِديِق َساٍع ف

َ
نَّ إىِل

َ
َك وال َتْعَجل

َ
ُكِّ َما ال يَِضُح ل

بِانلَّاِصِحَي«)1(.

ب. االحسان إىل الرعية، فقال:

إِْحَسانِِه  ِمْن  بِرَِعيَّتِِه  َراٍع  َظنِّ  ُحْسِن   
َ

إىِل ْدَع 
َ
بِأ َشْ ٌء  يَْس 

َ
ل نَُّه 

َ
أ ْم 

َ
»واْعل

ُهْم 
َ
ُ قَِبل

َ
يَْس هل

َ
َراِهِه إِيَّاُهْم َعَ َما ل

ْ
ْيِهْم وتَْرِك اْستِك

َ
َمُئونَاِت َعل

ْ
ِْفيِفِه ال ِْهْم وتَ إِلَ

ُحْسَن  إِنَّ 
َ
ف بِرَِعيَّتَِك  نِّ  الظَّ ُحْسُن  بِِه  َك 

َ
ل َيَْتِمُع  ْمٌر 

َ
أ َذلَِك  يِف  ِمْنَك  َيُكْن 

ْ
ل
َ
ف

َمْن َحُسَن باَلُؤَك 
َ
َحقَّ َمْن َحُسَن َظنَُّك بِِه ل

َ
 َطِويالً وإِنَّ أ

ً
نِّ َيْقَطُع َعْنَك نََصبا الظَّ

َمْن َساَء باَلُؤَك ِعْنَدهُ«)2(.
َ
َحقَّ َمْن َساَء َظنَُّك بِِه ل

َ
ِعْنَدهُ وإِنَّ أ

الزيادة يف األعامل  باحسانه، وإظهار  املّن  الراعي من   وحّذر اإلمام عيل
يبطل  املن  ألن  بفعله  الناس  عىل  افتخارًا  الواقع  يف  عليه  هي  ما  يفوق  بشكل 

االحسان، وحثه عىل الوفاء بوعوده للرعية)3(.

يعتِن  مل  إنه  إذ  الرعايا  وحتقري  نفسه  إكبار  يعني  لوعده  الراعي  خلف  أن  إذ 
بانتظارهم ومل حيرتم تعهدهم وخالف الوعد وإن كان قبيحًا ومذمومًا عىل وجه 
الشتامله  وأشنع؛  أقبح  الرعية  إىل  بالنسبة  والوالة،  األمراء  من  ولكنه  العموم، 

عىل العجب والكرب وحتقري طرف التعهد)4(.

احللم واالجتناب  الرعية، ومالزمة  الراعي وعفوه عن خطايا  ثالثًا: صفح 

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص550. 

)2( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص551–552. 

)3( املصدر نفسه، ص571. 

)4( اخلوئي، منهاج الرباعة، 362/20. 
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عن بادرة الغضب جتاه الرعية عندما.

ََطأِ  َعْمِد والْ
ْ
يِْديِهْم يِف ال

َ
 َعَ أ

َ
ُل ويُْؤت

َ
ِعل

ْ
ُهُم ال

َ
ُل وَتْعرُِض ل

َ
ل »َيْفُرُط ِمْنُهُم الزَّ

ِمْن   َُّ اهلل ُيْعِطَيَك  ْن 
َ
أ وتَْرَض  ِبُّ 

ُ
ت ِي 

َّ
ال ِمْثِل  وَصْفِحَك  َعْفوَِك  ِمْن  ْعِطِهْم 

َ
أ
َ
ف

ِد 
َ
ْوَق َمْن َوالَك وق

َ
َُّ ف َك واهلل

َ
ْوق

َ
ْيَك ف

َ
ُهْم وَواِل األْمِر َعل

َ
ْوق

َ
إِنََّك ف

َ
َعْفوِهِ وَصْفِحِه ف

ْمَرُهْم واْبَتالَك بِِهْم«)1(.
َ
َفاَك أ

ْ
اْسَتك

املخلوق،  وقوة  قدرة  من  أعىل  قوة  بوجود  الراعي  يذكر   عيّل فاإلمام 
وهي قدرة اهلل عّز وجل التي ال حدود هلا، ليكون هذا التذكري صعقة رادعة له، 
النفس لذاهتا،  بالتوازي مع مقارنة ما ترضاه وال ترضاه  بام هو نفيس  فيخاطبه 
وما يتوجب عمله باملقابل جتاه اآلخرين، فمن االنصاف تذكر ذلك والعمل عىل 

وفقه، وهو أمر البد منه لبناء الدواخل الرتبوية–النفسية بالبعد اإلنساين)2(.

ولكن  الرفق  لسياسة  األسمى  التطبيق  هو  العفو  أن   عيل اإلمام  ويرى 
حني يكون أجدى يف التأثري من العقوبة، إذ قال:

 بَاِدَرٍة وََجْدَت 
َ

َتْبَجَحنَّ بُِعُقوَبٍة وال تُْسَِعنَّ إىِل َتْنَدَمنَّ َعَ َعْفٍو وال  »وال 
ِب 

ْ
َقل

ْ
ال يِف  إِْدَغٌل  َذلَِك  إِنَّ 

َ
ف َطاُع 

ُ
أ
َ
ف آُمُر  ٌر  ُمَؤمَّ  

ِّ
إِن نَّ 

َ
َتُقول وال  َمْنُدوَحًة  ِمْنَها 

ِغَيِ«)3(.
ْ
يِن وَتَقرٌُّب ِمَن ال ٌة لدِلِّ

َ
وَمْنَهك

وهبذا يكون قد أكد عىل رضورة أن يكون احلكم لصالح الناس وليس عبئًا 
عليهم، وأن يدير احلاكم السلطة من منطلق الشعور باملسؤولية التي تفرتض عدم 
االستكبار  عن  واالبتعاد  والترسع،  الغضب  حالتا  حتكمه  الذي  القرار  إصدار 

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص547. 

)2( املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص202. 

)3( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص547. 
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حتاًم  تقود  هبذا  السياسة  إذ  السلطة  بامكانات  اغرتارًا  إمتهانه  أو  املجتمع  عىل 
إىل انعكاسات وخيمة ال يسلم منها املجتمع وال احلاكم ذاته)1(، فعندما حيكم 
أن  قبل  القلوب  عىل  حاكاًم  ُيصبح  الطويل  بسوطه  وليس  الكبري  بقلبه  الراعي 
من  عاٍل  مستوى  العالقة،  هذه  شاطئ  عىل  ويتكون  االبدان،  عىل  حاكاًم  يكون 

الديناميكية بني الراعي والرعية)2(.

رابعًا: حسن سرية الراعي مع رعيته بأن يسرت عىل عيوب الناس، وال يفتش 
عنها، والوسيلُة إىل ذلك إبعاد أهل النميمة، وطالب العيوب فقال لالشرت:

إِنَّ 
َ
ُبُهْم لَِمَعايِِب انلَّاِس ف

َ
ْطل

َ
ُهْم ِعْنَدَك أ

َ
ْشَنأ

َ
ْبَعَد رَِعيَّتَِك ِمْنَك وأ

َ
َُكْن أ »ولْ

ِمْنَها  َعْنَك  َغَب  ا  َعمَّ تَْكِشَفنَّ  ال 
َ
ف َسَتََها  َمْن  َحقُّ 

َ
أ َواِل 

ْ
ال  

ً
ُعُيوبا انلَّاِس  يِف 

َعْوَرَة 
ْ
اْسُتِ ال

َ
َُّ َيُْكُم َعَ َما َغَب َعْنَك ف َك واهلل

َ
ْيَك َتْطِهُي َما َظَهَر ل

َ
إِنََّما َعل

َ
ف

ْطلِْق َعِن انلَّاِس ُعْقَدَة 
َ
ِبُّ َسْتَهُ ِمْن رَِعيَّتَِك أ

ُ
َُّ ِمْنَك َما ت َما اْسَتَطْعَت يَْسُتِ اهلل

نَّ 
َ
َك وال َتْعَجل

َ
َطْع َعْنَك َسَبَب ُكِّ وِتٍْر وَتَغاَب َعْن ُكِّ َما ال يَِضُح ل

ْ
ُكِّ ِحْقٍد واق

اِعَ َغشٌّ وإِْن تََشبََّه بِانلَّاِصِحَي«)3(. إِنَّ السَّ
َ
 تَْصِديِق َساٍع ف

َ
إىِل

الراعي  وعىل  ونفورهم،  خوفهم  يوجب  الناس  عيوب  عن  فالتفتيش 
التجاهل عن أمور ال يصّح له الدخول فيها من أحوال الناس اخلصوصية مما ال 

يصح ويظهر له)4(.

)1( مزهر، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل، ص102؛ قرباين، زين العابدين، ميثاق إدارة الدولة يف 

عهد أمري املؤمنني$ ملالك االشرت، تعريب: قاسم البيضاين، حتقيق: حممد صالح احللفي وأمحد 

عبد احلسني، ط قم، 1434هـ/2012م، ص151–152. 

)2( القزويني، اإلمام عيل، ص235. 

)3( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص549–550. 

)4( اخلوئي، منهاج الرباعة، 303/20. 
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ظنهم  حسن  لكسب  واالعتبارية  املعنوية  الرعية  حاجات  إشباع  خامسًا: 
بسياسة الراعي، والوالء للمجتمع، فجاء يف وصيته لالشرت:

َذُوو  بَْل 
َ
أ َما  وَتْعِديِد  ْيِهْم 

َ
َعل اثلََّناءِ  ُحْسِن  يِف  وَواِصْل  آَمالِِهْم  يِف  َسْح 

ْ
اف

َ
»ف

إِْن  انلَّاِكَ  َرُِّض 
ُ

َجاَع وت الشُّ َتُهزُّ  َعالِِهْم 
ْ
ف
َ
أ ِلُْسِن  ِر 

ْ
ك الِّ َة  َ ثْ

َ
إِنَّ ك

َ
ف ِمْنُهْم  َالءِ  الْ
.)1(»َُّ َشاَء اهلل

سادسًا: النهي عن ُخلق االستئثار، وختصيص نفسه بالزيادة من دون الناس 
فقال:

ْد َوَضَح 
َ
ا ق ا ُتْعَن بِِه ِممَّ ْسَوٌة واتلََّغاِبَ َعمَّ

ُ
»وإِيَّاَك واالْستِْئَثاَر بَِما انلَّاُس فِيِه أ

األُمورِ  ِطَيُة 
ْ
غ

َ
أ َعْنَك  ِشُف 

َ
َتْنك لِيٍل 

َ
ق ا  وَعمَّ لَِغْيَِك  ِمْنَك  ُخوٌذ 

ْ
َمأ إِنَُّه 

َ
ف ُعُيوِن 

ْ
لِل

وِم«)2(.
ُ
َمْظل

ْ
ويُنَْتَصُف ِمْنَك لِل

املحيطة  احلاشية  من  الناس  حقوق  عىل  والتطاول  االستئثار  هذا  يأيت  وقد 
أيدهيم  عىل  باألخذ  تعدهيم،  أسباب  بقطع   عيل اإلمام  فأوىص  بالراعي 

ومنعهم من الترصف يف شؤون العامة وأمالكهم فقال:

يِف  إِنَْصاٍف  ُة 
َّ
وقِل وَتَطاُوٌل  اْستِْئَثاٌر  فِيِهُم  وبَِطانًَة  ًة  َخاصَّ َواِل 

ْ
لِل إِنَّ  »ُثمَّ 

َحٍد ِمْن 
َ
َك األْحَواِل وال ُتْقِطَعنَّ أل

ْ
ْسَباِب تِل

َ
َِك بَِقْطِع أ

َ
ول

ُ
َة أ اْحِسْم َمادَّ

َ
ٍة ف

َ
ُمَعاَمل

ِطيَعًة وال َيْطَمَعنَّ ِمْنَك يِف اْعتَِقاِد ُعْقَدٍة تَُضُّ بَِمْن يَلِيَها 
َ
تَِك ق َحاِشيَتَِك وَحامَّ

 
ُ
وَن َمْهَنأ

ُ
وَن َمُئوَنَتُه َعَ َغْيِِهْم َفَيك

ُ
ْو َعَمٍل ُمْشَتٍَك َيِْمل

َ
ٍب أ ِمَن انلَّاِس يِف ِشْ

ْنَيا واآلِخَرةِ«)3(. ْيَك يِف ادلُّ
َ
ُهْم ُدونََك وَعْيُبُه َعل

َ
َذلَِك ل

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص555–556. 

)2(املصدر نفسه، ص571. 

)3( املصدر نفسه، ص567. 
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اإلمام  تقدم–أن  بّينا–فيام  وقد  والبطش:  االستكبار  عن  النهي  سابعًا: 
عيل قد خّص الراعي بمزيد نصح يكفه عن ُعقد الزهو بالسلطة واإلعجاب 
بالنفس)1(، والثقة باإلطراء الكاذب، والتعايل عىل الرعية، وحذره من الغضب، 
النفس عىل اإلكثار من  الشيطان هذه: تدريب  التوقي من ُفرص  وجعل مفتاح 

ذكر اهلل، والتفّكر يف عواقب فعله عندما تعرض إىل احلكم العادل، فقال:

واْحَتِْس  لَِسانَِك  وَغْرَب  يَِدَك  وَسْطَوَة  َك  َحدِّ وَسْوَرَة  نِْفَك 
َ
أ َحِيََّة  »اْملِْك 

َفَتْملَِك  َغَضُبَك  يَْسُكَن  َحتَّ  ْطَوةِ  السَّ ِخيِ 
ْ
وتَأ َاِدَرةِ 

ْ
ال بَِكفِّ  َذلَِك  ُكِّ  ِمْن 

 
َ

َمَعاِد إىِل
ْ
ِر ال

ْ
ُْكَم َذلَِك ِمْن َنْفِسَك َحتَّ تُْكِثَ ُهُموَمَك بِِذك ْن تَ

َ
االْختَِياَر ول

َربَِّك«)2(.

املحددات  بعض  الراعي  عني  نصب  وضع   عيل اإلمام  أن  عن  فضاًل 
القيمية التي ينبغي أن حتكم شخصيته ومن ثمَّ تعامالته ومنها:

— الصرب يف إدارة الدولة عىل ما خفَّ من أمورها وما ثقل، فقال يف عهده 
لالشرت:

بِاالْهتَِماِم  إاِل  َذلَِك  ِمْن   َُّ اهلل َزَمُه 
ْ
ل
َ
أ َما  َحِقيَقِة  ِمْن  َواِل 

ْ
ال َيُْرُج  يَْس 

َ
»ول

ْيِه 
َ
ْيِه فِيَما َخفَّ َعل

َ
ْبِ َعل

َقِّ والصَّ ُزوِم الْ
ُ
واالْستَِعانَِة بِاهلل وتَْوِطِي َنْفِسِه َعَ ل

)1( ينظر: امللحق رقم )1(. 

)2( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص572.

ك: ِحدة البأس. · سورة حدِّ

· َغرب لسانك: حد اللسان، تشبيهًا له بحد السيف.

· البادرة: ما يبدو من اللسان عن الغضب من سباب ونحوه. 
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ِقيٌل«)2(.
َ
ُه ث

ُُّ
قُّ ك

َ
ْو َثُقَل«)1(، فـ »اْل

َ
أ

يكون  أن  الراعي  من  حيتاج  والبعيد  القريب  من  الناس  لكل  احلق  وإلزامِه 
«)3(، ثم حذره من:

ً
»َصابِراً ُمْتَِسبا

َجاَجَة 
َّ
الل وِ 

َ
أ إِْمَكنَِها  ِعْنَد  فِيَها  َط  التََّسقُّ وِ 

َ
أ َوانَِها 

َ
أ ْبَل 

َ
ق بِاألُمورِ  َة 

َ
َعَجل

ْ
»ال

ْوقِْع 
َ
َمْوِضَعُه وأ ْمٍر 

َ
أ ُكَّ  َضْع 

َ
ف اْسَتْوَضَحْت  إَِذا  َعْنَها  َوْهَن 

ْ
ال وِ 

َ
أ َرْت 

َّ
َتَنك إَِذا  فِيَها 

ْمٍر َمْوقَِعُه«)4(.
َ
ُكَّ أ

وتيرست  وقتها،  حان  إذا  األمور  إمضاء  عن  التواين  يعني  ال  فالصرب 
إذا صعبت وتنكرت، ففي  اللجاجة  خمارجها، واالهتامم باالنجاز ال يكون مع 

كل األحوال يكون مقياس النجاح بوضع األمور يف نصاهبا.

— تنظيم الراعي لوقته، ومبارشة أعامله:

والتنبيه إىل القيمة القصوى التي يمثلها عامل الزمن يف جمال احلكم واإلدارة 
: إذ يقول اإلمام عيل

 يَْوٍم َما فِيِه«)5(.
ِّ

إِنَّ لُِك
َ
ُه ف

َ
 يَْوٍم َعَمل

ِّ
ْمِض لُِك

َ
»وأ

ويشتمل هذا أكثر من داللة أمهها)6(:

رضورة إنجاز االعامل يف وقتها املحدد وعدم امهاهلا أو تأجيلها إىل احلد . 1

)1( هنج البالغة، ص554. 

)2( املصدر نفسه، ص564. 

)3( املصدر نفسه، ص567. 

)4( املصدر نفسه، ص571. 

)5( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص565. 

)6( مزهر، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل، ص105. 
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الذي يؤدي إىل تراكمها، إذ من املؤكد أهنا لو تراكمت فسوف لن يكفي 
الزمن للقيام هبا مجيعًا ويف وقت واحد، فضاًل عام لذلك من تأثري سلبي 

عىل مضاعفة االعامل والرفع من جودهتا.

إن التنظيم اجليد يتطلب أن تكون هناك حمددات زمنية النجاز األعامل . 2
بحيث تتناسب كمية العمل مع كمية الزمن املستغرق.

سابق . 3 يوم  لكل  أن  فكام  املستقبلية،  األعامل  النجاز  اجلاهزية  رضورة 
التنظيم حني  رضوراته، فإن لكل يوم الحق استحقاقاته، وال شك أن 
)الراعي(  أمام  واسعًا  املجال  سيفسح  فإنه  الزمنية،  الدقة  هبذه  يكون 
املسؤول ملتابعة ما بعهدته من أعامل واعادة النظر يف ما حيتاج إىل إعادة 

النظر حسب مقدار األمهية واألولوية ووجوه املصلحة.

وقد وّجه اإلمام عيّل الراعي إىل أن يبارش بنفسه األعامل التي ختتص باألمور 
العامة واهلامة التي ترد من أقاليم )الواليات(،وتقتيض إجراءات رسيعة بشأهنا، 
وبعيدًا عن صيغ املكاتبات التي من شأهنا أن تطيل من جمرى املعامالت وتعيق 

سبيل االنجاز، واختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب)1(، فقال:

الَِك بَِما َيْعَيا  تَِها ِمْنَها إَِجابَُة ُعمَّ َك ِمْن ُمَباَشَ
َ
ُمورَِك ال بُدَّ ل

ُ
ُموٌر ِمْن أ

ُ
»ُثمَّ أ

بِِه  َْرُج  تَ بَِما  ْيَك 
َ
َعل ُوُروِدَها  يَْوَم  انلَّاِس  َحاَجاِت  إِْصَداُر  وِمْنَها  تَّابَُك 

ُ
ك َعْنُه 

ْعَوانَِك«)2(.
َ
ُصُدوُر أ

)1( التميمي، اإلمام عيل، ص116. 

)2( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص565. 
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احملور الرابع

تنظيم عالقة الراعي مع أعوانه

وعماله املشرتكني معه

يف إدارة الدولة

واعتمد اإلمام عيل يف ذلك عىل عدٍد من اخلطوات:

أ. االختيار الدقيق لكبار موظفي الدولة بالذات:

املراكز  هبم  تناط  الذين  األشخاص  اختيار  مسألة   عيّل اإلمام  أوىل  فقد 
أساس  عىل  انتقائهم  جيري  أن  رضورة  فرأى  بالغًا،  اهتاممًا  احلكم  يف  القيادية 
والورع واألمانة،  كالتقوى  باجلانب األخالقي  بعضها  يرتبط  دقيقة  مواصفات 
يكون  أن  وهنى  والكفاءة)1(،  كاجلدارة  العميل  باجلانب  اآلخر  بعضها  وخيتص 
االختيار عىل وفق املقياس الشخيص الذي يتحكم فيه احلدس والظن)2(، وإنام 

عىل وفق االختبار بالتجربة، فقال:

نِّ ِمْنَك  »ُثمَّ ال يَُكِن اْختَِياُرَك إِيَّاُهْم َعَ فَِراَستَِك واْستَِناَمتَِك وُحْسِن الظَّ

اخلراج،  وعامل  والقضاة،  اجلند،  قادة  اختيار  رشوط  األشرت(،  )عهد   )1( رقم  امللحق  ينظر:   )1(

والوزراء واملستشارين، والُكّتاب وغريهم. 

)2( مزهر، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل، ص107. 
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يَْس َوَراَء 
َ
ُوالةِ بَِتَصنُِّعِهْم وُحْسِن ِخْدَمتِِهْم ول

ْ
إِنَّ الرَِّجاَل َيَتَعرَُّضوَن لِِفَراَساِت ال

َ
ف

َك 
َ
ْبل

َ
اِلَِي ق وا لِلصَّ

ُّ
ِكِن اْخَتِبُْهْم بَِما ُول

َ
َذلَِك ِمَن انلَِّصيَحِة واألَمانَِة َشْ ٌء ول

إِنَّ َذلَِك َدِلٌل َعَ 
َ
 ف

ً
ْعَرفِِهْم بِاألَمانَِة وَْجها

َ
راً وأ

َ
ث
َ
ِة أ َعامَّ

ْ
ْحَسنِِهْم اَكَن يِف ال

َ
اْعِمْد أل

َ
ف

.)1(» ْمرَهُ
َ
َت أ

ِّ
َِّ ولَِمْن ُول نَِصيَحتَِك هلِل

ب. تقسيم العمل:

باألمن  وبعضها  باالقتصاد  بعضها  يرتبط  التي  وظائفه  للحكم  كان  طاملا 
 عيل اإلمام  رأى  فقد  عام،  بشكل  والتنفيذي  اإلداري  باجلانبني  وبعضها 
تكون  التي  املختصة  إدارته  اجلوانب  هذه  من  جانب  لكل  يكون  أن  رضورة 
نطاق  إدارة  كل  تتوىل  أن  رضورة  عىل  السياق  هذا  يف  وأكد  عنه،  مسؤولًة 
قبل  من  عليه  التطفل  أو  باخرتاقه  تسمح  أن  دون  كامل  بشكل  مسؤوليتها 
أصحاب االختصاصات الوظيفية األخرى)2(، وقد توقف أكثر من باحث عند 

:قوله

بِيَُها وال يَتََشتَُّت 
َ
 ِمْنُهْم ال َيْقَهرُهُ ك

ً
سا

ْ
ُمورَِك َرأ

ُ
ْمٍر ِمْن أ

َ
ِس ُكِّ أ

ْ
»واْجَعْل لَِرأ

ثِيَُها«)3(.
َ
ْيِه ك

َ
َعل

فوصفه بعضهم بالثورة يف اإلدارة احلكومية بالقياس إىل العرص الذي صدر 
فيه؛ إذ كانت اإلدارة آنذاك تقترص عىل شخص احلاكم، يعاونه شخص أو مجلة 
من األشخاص دون مراعاة لتقسيم املهامت املتنوعة، وتصدر القرارات النهائية 

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص561. 

)2( مزهر، أطروحة احلكم عند اإلمام عيل، ص106. 

)3( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص561. 
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من  العمل  تقسيم  رضورة  إىل  يشري  أنه  آخرين  ورأى  وحده)1(،  احلاكم  من 
الناحية اإلدارية والتنظيمية)2(.

ج. تطبيق سياسة املتابعة واملراقبة:

حال  يف  مبارش  بشكل  عالجها  أو  االخطاء  حدوث  ملنع  حماولة  هي  التي 
حدوثها لتجنب أكرب قدر من آثارها السلبية وقد استهدفت سياسة اإلمام عيل 
كالوالة  الدولة  موظفي  فشملت  الرسمية،  والدوائر  السلطات  خمتلف  الرقابية 
العليا،  املناصب  أصحاب  وخمتلف  واجلنود،  والقضاة  اخلراج  عىل  والعامل 
وذلك انسجامًا مع رؤيته للحكم، والتي جتعل من الراعي أمينًا وحارسًا يعمل 
يتجسس  إذًا  فهو  للحكم،  مالكًا  الرعية–وليس  حاكاًم–أي  نصبه  َمْن  أجل  من 
ويراقب حلساب األمة ولضامن صون مصاحلها، وليس عليها)3( فقال يف عهده 

لألشرت موجهًا إياه ملراقبة اجلند:

َد  ِِهَما،... وال تََدْع َتَفقُّ
َ

اِن ِمْن َودل َوادِلَ
ْ
ُد ال ُمورِِهْم َما َيَتَفقَّ

ُ
ْد ِمْن أ »... ُثمَّ َتَفقَّ

ُمورِِهُم اتَِّكاالً َعَ َجِسيِمَها«)4(.
ُ
ِطيِف أ

َ
ل

وقال له لتتبع واستكشاف حال القضاة:

َضائِِه...«)5(.
َ
ِثْ َتَعاُهَد ق

ْ
ك

َ
»... ُثمَّ أ

وأكد عىل تعيني الرقباء عىل العامل بعامة فقال:

)1( شمس الدين، عهد االشرت، ص141. 

)2( محود، السياسة اإلدارية، ص70–71؛ مزهر، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل، ص106. 

)3( ينظر: شهاب، معامل الفكر التنموي، ص260–265. 

)4( هنج البالغة، ص554–555. 

)5( املصدر نفسه، ص557. 
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إِنَّ 
َ
ْيِهْم ف

َ
اءِ َعل

َ
َوف

ْ
ْدِق وال ْهِل الصِّ

َ
ُعُيوَن ِمْن أ

ْ
ُهْم واْبَعِث ال

َ
ْعَمال

َ
ْد أ »... ُثمَّ َتَفقَّ

ِق بِالرَِّعيَِّة«)1(.
ْ
ف ُهْم َعَ اْستِْعَماِل األَمانَِة والرِّ

َ
ُمورِِهْم َحْدَوٌة ل

ُ
ِّ أِل َتَعاُهَدَك يِف السِّ

فاسدي  من  ال  والصالح  الصدق  أهل  من  يكونوا  أن  الرقباء  يف  وتوخى 
الذمم.

وقد حث اإلمام عيّل  الراعي إلنشاء شبكة من املراقبني واملدققني ملتابعة 
حتى  أخبار  من  يرده  ما  صحة  عىل  لالطمئنان  وصغارًا؛  كبارًا  املوظفني  أعامل 

ينزل العقوبة باجلاين بال تردد)2(، فقال لألشرت:

ْيِه 
َ
 ِخَيانٍَة اْجَتَمَعْت بَِها َعل

َ
َحٌد ِمْنُهْم بََسَط يََدهُ إىِل

َ
إِْن أ

َ
ْظ ِمَن األْعَواِن ف َفَّ

َ
»وت

ُعُقوَبَة...«)3(.
ْ
ْيِه ال

َ
بََسْطَت َعل

َ
َتَفْيَت بَِذلَِك َشاِهداً ف

ْ
ْخَباُر ُعُيونَِك اك

َ
ِعْنَدَك أ

د. تفعيل مبدأ الثواب والعقاب:

املراقبة، وتفعياًل حقيقيًا لدورها االجيايب، فقد  نتائج  نتيجة حتمية من  وهو 
كان اإلمام عيّل حيث الراعي عىل إتباع أسلوب الثواب ملن أحسن وأجاد عمله، 
وهو هبذا األسلوب حيفز املوظفني ألن يستمروا عىل ما هم عليه من االستقامة 

واألمانة، ويزدادوا يف البذل يف عملهم)4(، إذ يقول:

بَْل«)5(.
َ
 اْمرٍِئ ِمْنُهْم َما أ

ِّ
 لُِك

ْ
»ُثمَّ اْعرِف

باالحسان،  االحسان  أهل  فيزهد  سواء  بمنزلة  وامليسء  املحسن  يكون  فال 

)1( املصدر نفسه، ص558. 

)2( الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص243؛ شهاب، معامل الفكر التنموي، ص265. 

)3( هنج البالغة، ص558. 

)4( ينظر: شهاب، معامل الفكر التنموي، ص266–267؛ الفكيكي، الراعي والرعية، ص113. 

)5( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص556. 
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خريها  يعم  التي  التحفيز  أساليب  ومن  باإلساءة)1(،  االساءة  أهل  ويتامدى 
املحسن وغريه: مواصلة الثناء عىل من حُيسن البالء فإن:

.)2(» َرُِّض انلَّاِكَ
ُ

َجاَع وت َعالِِهْم َتُهزُّ الشُّ
ْ
ف
َ
ِر ِلُْسِن أ

ْ
ك َة الِّ َ ثْ

َ
»ك

وقد وجه اإلمام عيل  الراعي إىل حماسبة ومعاقبة األعوان واملوظفني عام 
العقوبة  التهمة، وأن تكون  يرتكبونه من جرائم أو خيانة يف أعامهلم بعد ثبوت 

مادية ومعنوية، فقال لالشرت:

ُعُقوَبَة يِف بََدنِِه 
ْ
ْيِه ال

َ
بََسْطَت َعل

َ
 ِخَيانٍَة... ف

َ
َحٌد ِمْنُهْم بََسَط يََدهُ إىِل

َ
إِْن أ

َ
»... ف

تَُه  ْ دلَّ
َ
َِيانَِة وق

ْ
ِة وَوَسْمَتُه بِال

َّ
َمَذل

ْ
َصاَب ِمْن َعَملِِه ُثمَّ نََصْبَتُه بَِمَقاِم ال

َ
َخْذتَُه بَِما أ

َ
وأ

َعَر اتلَُّهَمِة«)3(.

هـ. اعتامد أساليب تضمن أو تساعد املوظف عىل االستقامة والصالح.

كبذل العطاء الواسع هلم مثاًل، والتوسعة يف رواتب ومعاشات كبار املوظفني 
مثل )قادة اجلند والقضاة وعامل اخلراج()4(؛ ليتعففوا به عن املرافق والرشوات 
وضامن االستقامة فيهم، ألنه يصعب ضامن االستمرار عىل ذلك مع وجود املال 
حتت أيدهيم وهم يعيشون الضنك واحلاجة)5(، بل أن التوسعة يف البذل ينبغي 
أن تشمل املوظفني كافة كام أشار إىل ذلك اإلمام عيل  يف عهده لألشرت قائاًل: 

)1( املصدر نفسه، ص551. 

)2( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص555–556. 

)3( هنج البالغة، ص558–559. 

)4( ينظر: امللحق رقم )1( )عهد األشرت(، أمر اإلمام عيل الراعي بالتوسعة عىل قادة اجلند، والقضاة، 

وعامل اخلراج. 

)5( شهاب، معامل الفكر التنموي، ص254. 
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ْنُفِسِهْم 
َ
أ اْستِْصالِح  َعَ  ُهْم 

َ
ل ٌة  وَّ

ُ
ق َذلَِك  إِنَّ 

َ
ف األْرَزاَق  ْيِهُم 

َ
َعل ْسبِْغ 

َ
أ »ُثمَّ 

ُموا 
َ
ل
َ
ْو ث

َ
ْمَرَك أ

َ
ُفوا أ

َ
ْيِهْم إِْن َخال

َ
ٌة َعل يِْديِهْم وُحجَّ

َ
َْت أ ُهْم َعْن َتَناُوِل َما تَ

َ
وِغًن ل

َماَنَتَك«)1(.
َ
أ

)1( هنج البالغة، ص558. 
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احملور اخلامس

 تنظيم عالقة الراعي مع العدو

إن العالقة السياسية–يف فكر اإلمام عيّل  –التي ينبغي أن تتبناها الدولة 
اإلسالمية هي عالقة منتظمة قائمة عىل مبادئ، وتتحكم هبا ضوابط وقواعد، 
وال يمكن للحاكم االنفالت منها متى شاء نتيجة رغبة قصرية العمر أو مصلحٍة 

مؤقتة)1(.

ولذلك وّجه اإلمام عيل األشرت إىل االلتزام بالعقود والعهود التي يربمها 
أو  إفساد  أو  غدٍر  بال  حال،  كل  عىل  مرعية  تكون  أن  جيب  والتي  العدو،  مع 

خيانة، فقال:

ُحْط َعْهَدَك 
َ
ًة ف بَْسَتُه ِمْنَك ِذمَّ

ْ
ل
َ
ْو أ

َ
»وإِْن َعَقْدَت بَيَْنَك وَبْيَ َعُدوَِّك ُعْقَدةً أ

يَْس 
َ
إِنَُّه ل

َ
ْعَطْيَت ف

َ
َتَك بِاألَمانَِة واْجَعْل َنْفَسَك ُجنًَّة ُدوَن َما أ اءِ واْرَع ِذمَّ

َ
َوف

ْ
بِال

وتََشتُِّت  ْهَوائِِهْم 
َ
أ ِق  َتَفرُّ َمَع   

ً
اْجتَِماع ْيِه 

َ
َعل َشدُّ 

َ
أ انلَّاُس  َشْ ٌء  اهلل  َرائِِض 

َ
ف ِمْن 

ُدوَن  بَيَْنُهْم  فِيَما  وَن 
ُ
ك ُمْشِ

ْ
ال َذلَِك  زَِم 

َ
ل ْد 

َ
وق ُعُهوِد 

ْ
بِال اءِ 

َ
َوف

ْ
ال َتْعِظيِم  ِمْن  آَرائِِهْم 

ِيَسنَّ 
َ

ت وال  تَِك  بِِذمَّ َتْغِدَرنَّ  ال 
َ
ف َغْدرِ 

ْ
ال َعَواقِِب  ِمْن  وا 

ُ
اْسَتْوَبل لَِما  ُمْسلِِمَي 

ْ
ال

َجَعَل  ْد 
َ
وق َشِقٌّ  َجاِهٌل  إاِل  َعَ اهلل  َيَْتُِئ  إِنَُّه ال 

َ
ف َعُدوََّك  نَّ 

َ
ْتِل بَِعْهِدَك وال تَ

)1( القزويني، اإلمام عيل، ص246. 
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َمَنَعتِِه   
َ

إىِل ُنوَن 
ُ
يَْسك  

ً
بِرَْحَتِِه وَحِريما ِعَباِد 

ْ
ال َبْيَ  َضاهُ 

ْ
ف
َ
أ  

ً
ْمنا

َ
أ َتُه  َعْهَدهُ وِذمَّ  َُّ اهلل

َسَة وال ِخَداَع فِيِه وال َتْعِقْد َعْقداً 
َ
ال إِْدَغَل وال ُمَدال

َ
 ِجَوارِهِ ف

َ
ويَْسَتِفيُضوَن إىِل

كِيِد واتلَّْوثَِقِة وال يَْدُعَونََّك 
ْ
ْوٍل َبْعَد اتلَّأ

َ
ِْن ق نَّ َعَ لَ

َ
ل َل وال ُتَعوِّ

َ
ِعل

ْ
ُز فِيِه ال َوِّ

ُ
ت

إِنَّ َصْبََك َعَ 
َ
َقِّ ف ِب انِْفَساِخِه بَِغْيِ الْ

َ
 َطل

َ
ِزَمَك فِيِه َعْهُد اهلل إىِل

َ
ْمٍر ل

َ
ِضيُق أ

ِيَط 
ُ

ْن ت
َ
 تَبَِعَتُه وأ

ُ
َاف

َ
ْضَل َعقَِبتِِه َخْيٌ ِمْن َغْدٍر ت

َ
ْمٍر تَرُْجو انِْفَراَجُه وف

َ
ِضيِق أ

َبٌة ال تَْسَتْقبُِل فِيَها ُدْنَياَك وال آِخَرتََك«)1(.
ْ
بَِك ِمَن اهلل فِيِه ِطل

إن إدارة العهود واملواثيق التي أشار إليها اإلمام عيل يعرب بوضوح عىل أن 
الفكر اإلداري اإلسالمي يضع عىل الصعيد اإلسالمي قياًم ودالالت تتسم بروح 
الصدق وعدم خيانة املوقف ابتغاء لرضا اهلل سبحانه وتعاىل، وهذه احلقائق قد 
بالتضليل واملخادعة وعدم  تتسم  السياسة  أن  يرون  العديد ممن  بال  تغرب عن 
رعاية الذمم، بل أن العكس هو الصحيح إذ أن الفكر السيايس السديد ما اتسم 
والتدليس  اخليانة  سبل  انتهاج  وعدم  واملواثيق  والذمم  بالعهود  الوفاء  بعمق 
واملخادعة، مهام كانت النتائج، فالقرارات املبنية عىل املبادئ احلميدة واألسس 
تتقاطع  ال  فاألسس  املرسومة،  أهدافها  وحتقيق  باسرتاتيجياهتا  ترتقي  النبيلة 
يف  انحراف  لكل  الرافض  اإلسالم  هو  وهكذا  االسرتاتيجي،  الفعيل  البناء  مع 
حممودة،  نتائجه  الصحيح  عىل  مبني  كان  فام  اإلنسان،  فيه  بام  احلياة،  مفاصل 
واملحيط  للذات  مدمرة  اآلجلة  أو  العاجلة  نتائجه  اخلطأ  عىل  مبني  كان  وما 

اخلارجي)2(.

)1( هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص568–570. 

البالغة،  هنج  يف  القيادي  واألسلوب  اإلدارة  املحنك،  ص91–92؛  اإلدارية،  السياسة  محود،   )2(

ص210. 
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أية  يرفض  بأن ال  الراعي   اإلمام عيل يأمر  العسكرية  السياسة  ويف جمال 
دعوة إىل الصلح ُتوجه إليه إذا كان فيها مصلحة، ورضا هلل تعاىل، أي أهنا حتقق 

السالم القائم عىل العدل فقال لألشرت:

َدَعًة  ِح 
ْ
ل الصُّ إِنَّ يِف 

َ
ف فِيِه رًِضا   َِّ َعُدوَُّك وهلِل ِْه  إِلَ َدَعَك   

ً
حا

ْ
تَْدَفَعنَّ ُصل »وال 

ََذرِ ِمْن َعُدوَِّك  ََذَر ُكَّ الْ ِكِن الْ
َ
 ِلاِلِدَك ول

ً
ْمنا

َ
جِلُُنوِدَك وَراَحًة ِمْن ُهُموِمَك وأ

َْزِم واتَِّهْم يِف َذلَِك ُحْسَن  ُخْذ بِالْ
َ
َل ف اَرَب ِلََتَغفَّ

َ
َعُدوَّ ُربََّما ق

ْ
إِنَّ ال

َ
ِحِه ف

ْ
َبْعَد ُصل

.)1(» نِّ الظَّ

فاإلمام عيّل يشري إىل أن احلرب رضورة وليست خيارًا، وأن البديل هلا هو 
أوىل منها، وهو السلم، وأن احلرب ال تكون استجابًة لشهوة احلاكم، وإنام تكون 
ألجل املجتمع والدفاع عن مصاحله، وليس هلا أهداف عدوانية، ومن هنا تبدو 
أخالق  عىل  تقوم  احلرب  أن  عن  فضاًل   ،عيل اإلمام  نظر  يف  السلم  أولوية 
اإلسالم  ألن  أمكن،  كلام  الدماء  وحقن  السلم  وايثار  الوفاء  هي  التي  احلرب، 
التعايش السلمي عىل احلرب والقتال والعداء بكل  هو دين السالم الذي يؤثر 
وسيلة ممكنة، فعىل الراعي الصالح يف دولة اإلسالم أال يرتك وسيلًة تقرب من 
يستعمل  نفسه  الوقت  والقتال، ويف  لينهي حالة احلرب  ويستعملها  إالّ  السالم 
الدعوة  ألن  االستعداد،  فيهمل  والصلح،  السالم  إىل عقود  يستنيم  فال  احلذر، 
له  يرتك  أال  فينبغي  الغدر،  منها  يراد  عدوه  من  خديعًة  تكون  قد  السالم  إىل 
عن  ناشئة  والسالم  الصلح  إىل  دعوته  كانت  إذا  غدره  من  منها  يستفيد  فرصة 

نيٍة سيئة)2(.

)1( هنج البالغة، ص568. 

)2( شمس الدين، عهد االشرت، ص177–178. 





107

اخلـامتة

لالشرت   عيل اإلمام  )عهد  الرشيف  العهد  مضامني  يف  البحث  انتهى 
النخعي( إىل مجلة من النتائج منها:

حّية . 1 منظومة  واملكاين،  الزماين  بامتدادها  العلوية  القيمية  املنظومة  إن 
 ، اهلل  رسول  وُسنة  الكريم  القرآن  من  أساسها  تستمد  ومتكاملة، 
فهي  واألجيال؛  العصور  مّر  عىل  للتطبيق  واقعية قابلة  منظومة  وهي 

بذلك )منتج عقدي حضاري(–إن صّح التعبري -.

يف . 2 تؤلف  التي  القيم  تسلسل  يف  الصدارة  موقع  التقوى  قيمة  حتتل 
جتٍل  أسمى  مّثلت  وقد  واحلياة،  للكون    عيل  اإلمام  رؤية  جمموعها 
التوحيد يف  ملا يقتضيه  أو االنعكاس األسايس  العبد ورّبه،  للعالقة بني 
عىل  والسيايس  واملعريف  الفكري  تصوره  يف  الزاوية  حجر  فهي  رأيه، 

صعيد ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.

إن عهد األشرت هو أطول وثيقة كتبها اإلمام عيّل ألحد والته، وتضمنت . 3
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  احلكم  لقواعد  وشموالً  تفصياًل 
شؤون  إدارة  يف  الراعي  يلتزمها  أن  ينبغي  التي  والقيمية  واألخالقية 
عىل  اإلنسانية  للحياة  الصحيحة  اإلسالمية  الصيغة  لتطبيق  رعيته، 
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بمثابة  القواعد  هذه  وكانت  الكامل،  اإلنسان  بناء  سبيل  يف  املجتمع 
اخلطط املدروسة املنتزعة من واقع املجتمع اإلسالمي، وُمعدة لتبلغ به 

املطامح التي كانت يصبو إليها.

تنظيم . 4 يستلزم  وتقوائيًا  قيميًا  وبناءه  للراعي    عيّل  اإلمام  إعداد  كان 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  مع  عالقته  تنظيم  ومنها  األساسية،  عالقاته 
مع  االنزالق  عن  النفس  حيجز  مما  حني  كل  يف  اإلهلية  املعّية  واستشعار 
الذكر  بإدامة  إالّ  االستحضار  هذا  يكون  وال  واألهواء،  الشهوات 
للراعي،أما  الروحي  النشاط  يف  املساحمة  وعدم  والطاعة،  والعبادة 
وسيطرة  التقوى،  أساس  عىل  فتكون  نفسه  مع  الراعي  عالقة  تنظيم 
اجلاحمة  الرغبات  تلك  وأول  املختلفة،  والنزعات  امليول  عىل  العقل 
تترسب  أن  يمكن  التي  والطغيان  التسلط  نزعة  هي  جلمها  ينبغي  التي 
إىل نفس الراعي بفعل زهو السلطة وأهبتها، وعالج ذلك بتذكر عظمة 
السلطة وإدراك وظيفتها  اخلالق عّز وجل وقدرته عليه، ووعي حقيقة 
ومعايشهم،  الناس  حياة  وإصالح  الباطل،  ومواجهة  احلق  إحقاق  يف 

وإقامة الدين واملحافظة عىل الرشيعة.

عىل . 5 يتكيء  تفاعلية  تعاونية  تضامنية  والرعية  الراعي  بني  العالقة  إن 
 توازهنا الكيان االجتامعي برمته، وقد تطلب ذلك اهتامم اإلمام عيل
واملساواة  والعدل  واالنصاف  احلق  معايري  وفق  عىل  العالقة  هذه  ببناء 
والتواصل  وخمالطتها،  الرعية،  عىل  واالنفتاح  الدولة،  دستور  واحرتام 

معها، ومكاشفتها بشؤون احلكم، وإحاطتها بالرعاية األبوية.

تشمل: . 6 موضوعية،  ُأسسًا  رعيته  عىل  الراعي  يطبقها  التي  للعدالة  إن 
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وتنميتها  الدولة  أموال  وإدارة  والواجبات،  احلقوق  يف  مساواهتم 
وكانت  القضاء،  أمام  وتساوهيم  الفقراء،  وكفالة  العدل  أساس  عىل 
احللول التي أرشد إليها اإلمام عيل يف هذه املجاالت حلوالً تارخيية 
عىل  الناس  بني  العالقة  لديمقراطية  ُأسسًا  تضع  وقيمية  وموضوعية 

خمتلف القوميات والطوائف وامللل والنحل.

وبني . 7 بينه  القيمية  العالقة  لبناء  للراعي  عيّل  اإلمام  توجيهات  اعتمدت 
أعوانه من املوظفني والعامل املشرتكني معه يف إدارة الدولة عىل: حسن 
األخالقي  باجلانب  ترتبط  ملواصفات  وفقًا  املوظفني  هؤالء  اختيار 
اإلدارية  الناحية  من  املوظفني  هؤالء  بني  العمل  وتقسيم  والعميل، 
والتنظيمية، وتطبيق سياسة اإلرشاف واملتابعة واملراقبة املستمرة لصون 
عن  ناهيك  لذلك،  تبعًا  والعقاب  الثواب  مبدأ  وتفعيل  األمة،  مصالح 
التوسعة  مثل  االستقامة  عىل  املوظف  تساعد  التي  األساليب  استعامل 

عليهم يف معاشاهتم ورواتبهم.

عالقة . 8 العدو  مع  الراعي  عالقة  تكون  أن  عىل    عيّل  اإلمام  حرص 
وهي  العالقة،  هذه  حتكم  التي  والقواعد  الضوابط  إىل  فوّجه  قيمية، 
ترفض  التي  النبيلة  واألسس  احلميدة  املبادئ  إىل  تستند  ضوابط 

االنحراف يف مفاصل احلياة كافة.

واحلمد هلل رب العاملني
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اجلامعة لدرر أخبار االئمة األطهار، ط3، بريوت، 1403هـ/1983م.

االفريقي  مكرم  بن  الدين  مجال  الفضل  أبو  منظور،  ابن   -15
البقاعي  يوسف  وتدقيق:  مراجعة  العرب،  لسان  )ت711هـ/1311م(، 

وآخرون، ط بريوت، 1426هـ/2005م.

صفني،  وقعة  )ت212هـ/827م(،  مزاحم  بن  نرص  املنقري،   -16
حتقيق ورشح: عبد السالم حممد هارون، ط3، قم، 1422هـ/2001م.

ق6هـ(،  يف  )ت  الليثي  حممد  بن  عيل  احلسن  أيب  الواسطي،   -17
قم،  ط  البريجندي،  احلسيني  حسني  حتقيق:  واملواعظ،  احلكم  عيون 

1417هـ/1996م.

ثانيًا: املراجع الثانوية:

1- اآلصفي، حممد مهدي، يف رحاب عاشوراء، مؤسسة نرش الفقاهة، 
إيران، 1419هـ/1998م.

الذاتية  السرية   طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  زهري،  األعرجي،   -2
واالجتامعية، ط2، بريوت، 1430هـ/2008م.
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القربى،  ذوي  منشورات  الفلسفة،  موسوعة  الرمحن،  عبد  بدوي،   -3
قم، 1427هـ/2006م.

القيادي  التدبري   عيل اإلمام  حسني،  مهدي  الدكتور  التميمي،   -4
للدولة، ط النجف األرشف، 1426هـ/2015م.

قم،  اإلنسانية، ط  العدالة  اإلمام عيل صوت  5- جرداق، جورج، 
1423هـ/2002م.

السياسية  واملثال–الرتاجيديا  القوة  عيل  اإلمام  ميثم،  اجلنايب،   -6
للطوباوية الثورية، ط دار املدى، دمشق–بريوت، 1416هـ/1995م.

ط  وهنجه،  منهجيته  يف   عيل اإلمام  مع  تقي،  حممد  احلكيم،   -7
املؤسسة الدولية للدراسات والنرش، بريوت، 1423هـ/2002م.

بني  عيل  اإلمام  فكر  يف  اإلدارية  السياسة  كاظم،  خضري  محود،   -8
األصالة واملعارصة، ط بريوت، )بال.ت(.

9- اخلوئي، املحقق مريزا حبيب اهلل اهلاشمي، منهاج الرباعة يف رشح 
هنج البالغة، ط دار املحجة البيضاء، بريوت، 1434هـ/2013م.

10- الزبيدي، عبد الرضا عبد األمري، يف الفكر االجتامعي عند اإلمام 
عيل دراسة يف ضوء هنج البالغة، ط قم، 1426هـ/2005م.

صادق  وتعليق:  حتقيق  احلق،  سلطة  عيل  عزيز،  جاسم،  السيد   -11
جعفر الروازق، ط قم، 1428هـ/2007م.

وقيادة  الدولة  إلدارة  األمثل  الربنامج  بركة،  حسني  الشامي،   -12
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بغداد،  السالم،  دار  ط2،  االشرت،  ملالك  عيّل  اإلمام  عهد  يف  املجتمع 
1429هـ/2008.

13- الرشيفي، حممد رضا مطر، األصول النظرية للدولة واملواطنة يف 
الكفيل،  دار   ،طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  عند  وتطبيقاهتا  الكريم  القرآن 

كربالء، 1437هـ/2016م.

ط4،  البالغة،  هنج  يف  دراسات  مهدي،  حممد  الدين،  شمس   -14
بريوت، 1422هـ/2001م.

الوفاء،  الدين، حممد مهدي، عهد االشرت، ط2، مؤسسة  15- شمس 
بريوت، 1404هـ/1984م.

التنموي  الفكر  معامل  علوي،  هاشم  عباس  السيد  شهاب،   -16
اإلسالمي )اإلمام عيل بن أيب طالب نموذجًا، ط دار العصمة، البحرين، 

1428هـ/2007م.

17- صليبا، د. مجيل، املعجم الفلسفي، ط إيران، 1426هـ/2005م.

18- عبد املقصود، عبد الفتاح، اإلمام عيل بن أيب طالب، ط2، دار 
الصفوة، بريوت، 1433هـ/2012م.

بريوت،  ط  اإلسالم،  يف  التنمية  إبراهيم،  العسل،   -19
1416هـ/1996م.

للنرش  املعرفة  رشكة  ط3،  والرعية،  الراعي  توفيق،  الفكيكي،   -20
والتوزيع، بغداد، )بال.ت(.
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 21- قرباين، زين العابدين، ميثاق إدارة الدولة يف عهد أمري املؤمنني
ملالك االشرت، تعريب: قاسم البيضاين، حتقيق: حممد صالح احللفي وأمحد 

عبد احلسني، ط قم، 1434هـ/2012م.

املعارضة  رجل   طالب أيب  بن  عيل  باقر،  حمسن  د.  القزويني،   -22
والدولة، ط دار العلوم، بريوت، 1425هـ/2004م.

23- املتوكل، حممد عطا، املذهب السيايس يف اإلسالم، ط2، بريوت، 
1405هـ/1985م.

البالغة، ط  االجتامع يف هنج  نارص، علم  املحنك، هاشم حسني   -24
النجف، )بال.ت(.

25- املحنك، هاشم حسني نارص، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج 
البالغة، ط دار أنباء للطباعة والنرش، العراق، 1412هـ/1991م.

26- املطهري، مرتىض، يف رحاب هنج البالغة، ترمجة: هادي اليوسفي، 
ط2، دار التعارف، بريوت، 1400هـ/1980م.

27- مغنية، الشيخ حممد جواد، يف ظالل هنج البالغة، ط3، دار العلم 
للماليني، بريوت، 1400هـ/1979م.

 ،28- امليانجي، عيل األمحدي، مكاتيب األئمة–مكاتيب اإلمام عيل
حتقيق ومراجعة: جمتبى فرجي، ط دار احلديث، قم، 1426هـ/2005م.

29- نرص اهلل، حسن عباس، مجهورية احلكمة يف هنج البالغة، ط دار 
القارئ، بريوت، 1427هـ/2006م.
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ثالثًا: البحوث يف املجالت العلمية:

يف  واألخالقية  القيمية  املنظومة  سعيد،  سنان  جاسم،   -1
النجف،  ط  احلسني،  اإلصالح  مؤمتر  وقائع  دورية  احلسينية،  النهضة 

1438هـ/2016م.

2- سيساوي، السيد خالد، تغييب القيم وانتهاكها يف سياسات احلكم 
األموي، جملة اإلصالح احلسيني، العدد 11، 1436هـ/2015م.

3- العطار، مهدي، الشورى يف اإلسالم–تأمالت يف النظرية والواقع 
التطبيقي، )جملة قضايا إسالمية(، ع6، 1419هـ/1998م.

رابعًا: الرسائل اجلامعية.

 ،عيل اإلمام  عند  احلكم  اطروحة  ضاحي،  حسن  ثائر  مزهر،   -
بغداد،  جامعة  السياسية،  العلوم  كلية  إىل  مقدمة  ماجستري  رسالة 

1437هـ/2016م.
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