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ارِ  الُْكفَّ َعَ  اء  ِشدَّ
َ
أ َمَعُه  ِيَن  َوالَّ  ِ اللَّ رَُّسوُل  ٌد  َمَّ مُّ

ّمَِن  فَْضًل  يَبَْتُغوَن  ًدا  ُسجَّ ًعا  ُركَّ تََراُهْم  بَيَْنُهْم  رَُحَاء 
ُجودِ  السُّ ثَرِ 

َ
أ ّمِْن  وُُجوهِِهم  ِف  ِسيَماُهْم  َورِْضَوانًا   ِ اللَّ

َكَزْرٍع  جِنيِل  اْلِ ِف  َوَمَثلُُهْم  اتلَّْوَراةِ  ِف  َمَثلُُهْم  َذلَِك 
ُسوقِهِ  َعَ  فَاْسَتَوى  فَاْسَتْغلََظ  فَآَزَرهُ  هُ 

َ
َشْطأ ْخَرَج 

َ
أ

ِيَن  الَّ  ُ اللَّ وََعَد  اَر  الُْكفَّ بِِهُم  ِلَغِيَظ  اَع  رَّ الزُّ ُيْعِجُب 
ْجًرا َعِظيًما

َ
ْغفَِرةً َوأ اِلَاِت ِمنُْهم مَّ آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ

صدق اهلل العيل العظيم
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يامن له يف أرض قلبي منزالً

نِعم املكان الرحب واملرتبُع   
أهواك حتى يف حشاشة مهجتي

نارًا تشبُّ عىل هواك وتلذُع   
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املقدمة 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة املوؤ�ض�ضة

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم، ولــه الّشــكر بــا أهلــم، والّثنــاء بــا قــّدم مــن عمــوم نعم 
ابتدأهــا، وســبوغ آالء أســداها، والصــاة والســام عــى خــر النّعــم وأفضلهــا حممــد 

وآلــه األخيــار األطهــار.

أّما بعد:

فــإّن مــن بــن أهــم األولويــات التــي حّددهتــا الرشائــع اإلهليــة لعمــل األنبيــاء 
ــاء املجتمــع. ــره يف بن ــم االجتاعــي وأث ــة التنظي واملرســلن هــي أولوي

ــاءات  ــاء )عليهــم الســام( يف حتقيــق هــذه البن ــرز مــا كان يواجهــه األنبي وإّن أب
االجتاعيــة، هــي تلــك النخــب الفوضويــة التــي ال جتــد لقيامهــا يف املجتمــع وبــن 

النــاس إال مــن خــال انعــدام التنظيــم وعمــوم الفــوىض.

ــه  ــى اهلل علي ــل )ص ــيد الرس ــه لس ــرآين يف خطاب ــص الق ــوع إىل الن ــّل الرج ولع
ــا يف  ــب وتأثره ــذه النخ ــورة ه ــان خط ــة، وبي ــن جه ــي م ــد النب ــان جه ــه( يف بي وال
ــي  ــة؛ ليغن ــة والتنظيمي ــة واإلصاحي ــا البنائي ــق أهدافه ــة، وحتقي ــار الرشيع ــر مس تغ

ــة. ــذه احلقيق ــر ه ــي تظه ــواهد الت ــة الش ــن بقي ــب ع اللبي

ُبــوا َلــَك اأْلُُمــوَر َحتَّــى َجــاَء احْلَــقُّ  قــال تعــاىل: َلَقــِد اْبَتَغــُوا اْلِفْتنـَـَة ِمــْن َقْبــُل َوَقلَّ
.1َوَظَهــَر َأْمــُر اهللَِّ َوُهــْم َكاِرُهوَن

)1( التوبة : 48.
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التنظيم الجتماعي يف فكر الإمام علي )عليه ال�سالم(

وإّن أجــى مظاهــر تقليــب األمــور هــي رضب األســس للتنظيــم اإلداري 
واالقتصــادي واالجتاعــي والســيايس للمجتمــع اإلســامي يف عهــد النبــوة وبعدها.

ومــا ظهــور التنظيــم االجتاعــي واالقتصــادي وغــره مــن املنظومــة احلياتيــة يف 
اخلافــة العلويــة عــام )36 – 40(هـــ إّنــا لبيــان أّن اهلــدف يف قيــام اإلمامــة هو نفســه 

يف قيــام النبــوة.

من هنا:

فــإّن الباحثــة قــد ُوفِقــت يف بحثهــا اجلامعــي لنيــل شــهادة الدكتــوراه، واملوســوم 
بـ)التنظيــم االجتاعــي يف فكــر اإلمــام عــي عليــه الســام دراســة حتليليــة يف ضــوء 

هنــج الباغــة( إىل بيــان أمريــن مهمــن:

ــي -   ــقيها )الترشيع ــة بش ــس التنظيمي ــد واألس ــك القواع ــان تل األول: كان يف بي
والتطبيقــي( التــي جــرت يف اخلافــة العلويــة ضمــن الرؤيــة السيوســيولوجية املعارصة.

واألمــر اآلخــر: إّن احلاجــة املاســة إىل وجــود اإلمــام عــي )عليــه الســام( عــى 
ســّدة اخلافــة هــي حاجــة لقيــام احليــاة اإلنســانية وخروجهــا مــن نمــط التوحــش 
ــاد  ــاع واالقتص ــة لاجت ــة اإلداري ــك املنظوم ــن ت ــع ضم ــاء املجتم ــوض وبن والغم

والسياســة وغــر ذلــك.

ــس  ــام ولي ــه الس ــي علي ــة إىل ع ــي بحاج ــة ه ــة واخلاف ــادة األم ــم فقي ــن ث وم
ــة. ــة إىل اخلاف ــام كان بحاج ــه الس ــي علي ــام ع اإلم

فجزى اهلل الباحثة كل خر فقد بذلت جهدها وعى اهلل أجرها

السيد نبيل قدوري احلسني
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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املقدمة 

املقدمة
ُيعّد موضوع التنظيم االجتامعي من املوضوعات املهمة والرئيسة يف علم االجتامع   
التغري االجتامعي، وما  الرئيس يف إجراء وإحداث عمليات  الزاوية  يمثل حجر  لكونه 
يتبعها بالرضورة من بناء قواعد ومرجعيات تنظيمية اجتامعية متنوعة يرتكز عليها البناء 
االجتامعي بشتى أنساقه. وهذا األمر قد اتفق عليه معظم علامء االجتامع واالنثروبولوجيا 
الذين تطرقوا ألمهية التنظيم االجتامعي ودوره املبارش يف البناءات االجتامعية املختلفة يف 

املجتمع.

وتأسيسًا عىل ذلك فإن الفكر اإلسالمي ال يستطيع إغفال أمهية صياغة تنظيامت   
اجتامعية متنوعة تدار بموجبها مؤسسات املجتمع اإلسالمي، حيث كان يستوحي من 
اآلن  إليها  ننظر  التي  التنظيامت  تلك  ومرجعيات  قواعد  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن 
وفقًا للرؤى السيولوجية تنظريًا وممارسة بوصفها تنظيامت اجتامعية إسالمية مقاربة يف 
كثري من حيثياهتا ألبرز التنظريات السيولوجية التي عاجلت موضوع التنظيم االجتامعي  
Social Organization، وبالتايل فإن اختيار الفكر االجتامعي التنظيمي لإلمام عيل 
عليه السالم يمثل النموذج النقي Pure Ideal للتنظيامت اإلسالمية بعد جهود الرسول 
صىل اهلل عليه وآله وسلم لتنظيم املجتمع اإلسالمي، وذلك لكونه يمثل املطابقة الفعلية 
للرشيعة اإلسالمية من ناحية التنظريات واملامرسات اإلسالمية التي أقرها وأدارها ونّظم 
من خالهلا اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( املجتمع اإلسالمي آنذاك خالل سني 

حكمه )خالفته(.
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التنظيم الجتماعي يف فكر الإمام علي )عليه ال�سالم(

ولقد حاولت الباحثة استخراج الفكر التنظيمي اإلسالمي لإلمام )عليه السالم(   
من خالل مراجعة أقواله ومآثره وحكمه ومواعظه ورسائله وخطبه، معتمدة يف ذلك 
إلجراء  وذلك  االجتامعي(  بـ)التنظيم  اخلاصة  السوسيولوجية  النظرية  األطر  عىل  كله 

عملية التفسري والتحليل لذلك الفكر التنظيمي.

التنظيمي اإلسالمي  الفكر  الذي ضم بني دفتيه ذلك  البالغة  علاًم أن كتاب هنج   
الذي راجعته الباحثة كان بمثابة املادة الفكرية الرئيسة والوثيقة التارخيية املحورية التي 
تم االعتامد عليها يف دراستنا املتواضعة هذه وقد قال املفكر والفيلسوف املرصي الراحل 
د. زكي نجيب حممود يف هذا الكتاب بعد ان جال عىل بعض املختارات من أقوال اإلمام 
» لنقف ذاهلني أمام روعة العبارة وعمق املعنى، فإذا حاولنا أن نصف هذه األقوال حتت 
ثالثة،  رئيسة  موضوعات  األغلب-حول  تدور-عىل  وجدناها  جتمعها  عامة  رؤوس 
الفالسفة قديمهم وحديثهم  إليها حماوالت  ترتد  التي  الرئيسة  هي نفسها املوضوعات 
عىل السواء، اال وهي: اهلل، والعامل، واإلنسان، إذن فالرجل-وإن مل يتعمدها-فيلسوف 
بامدته، وإن خالف الفالسفة يف أن هؤالء قد غلب عليهم ان يقيموا لفكرهتم نسقًا حيتوهيا 

عىل صورة مبدأ ونتائجه، وأما هو فقد نثر القول نثرًا يف دواعيه وظروفه«)1(.

تلك الدواعي والظروف التي مثلت يف بعض جوانبها الدوافع الرئيسة التي قادت   
املستويات،  املتنوعة وعىل كل  التنظيم االجتامعي  اجراء عمليات  اإلمام ووجهته نحو 
والتي حاول اإلمام )عليه السالم( بموجبها إحداث عملية تغري اجتامعي واسع النطاق، 
الرشيعة  من  يستلهم  جديدة  تنظيمية  بنى  نحو  وتسعى  ترتكز  نفسه  الوقت  يف  لكنها 
اإلسالمية منطلقاته وغاياته، عىل الرغم من الصعوبات واملعوقات التنظيمية التي حالت 
دون حتقيق عملية التنظيم االجتامعي األشمل الذي يسعى اليها اإلمام )عليه السالم( 
العسكري إلمضاء رشعيته  بالتنظيم  والتي اضطرته يف كثري من األحيان إىل االستعانة 

)1(  د. زكي نجيب حممود، املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري، بريوت، 1969، ص12. 
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املقدمة 

السياسية يف احلكم وما يتبعها من تنظيامت وعمليات إدارية. 

فضاًل عن أن هذا التنظيم العسكري كان يسعى اإلمام )عليه السالم( من خالله إىل 
اإلسالمي  املجتمع  بمطابقة حال  واملمثل  الكبري  التنظيمي-اإلسالمي  حتقيق مرشوعه 
وبكل ارتكازاته ونظمه ورشائحه ووالياته وأمصاره بحال املجتمع اإلسالمي وتنظيامته 

إبان عرص الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

ومما جتدر اإلشارة اليه هو اننا وبتواضع جم مل ندخر وسعًا وال جهدًا إال بذلناه يف   
دراستنا هذه، فقد كان الطريق الذي سلكناه شاقًا وصعبًا تقوم دون اجتيازه عوائق شتى 
أمهها طبيعة هذا املوضوع الواسع واملتفرع حتى أننا اقترصنا يف دراسة التنظيم االجتامعي 

عىل املجال السيايس والعسكري، واالقتصادي والقضائي. 

إذ إن دراستنا هذه قد ضمت ستة فصول، تضمن الفصل األول عرضًا عامًا للدراسة 
عرب ثالثة مباحث؛ تضمن األول منها أسس الدراسة العلمية من حيث املوضوع واألمهية 
فتضمن  الثاين  املبحث  أما  الدراسة،  واجهتها  التي  والصعوبات  واملنهجية  واالهداف 
الثالث  املبحث  اما  الدراسة،  يف  الواردة  واملصطلحات  املفاهيم  ألهم  وتعريفًا  حتديدًا 
فتضمن عرضًا عامًا لتساؤالت الدراسة، اما الفصل الثاين فضمَّ الدراسات السابقة التي 
أفادت منها الدراسة. يف حني تضمن الفصل الثالث التنظيم السيايس يف فكر اإلمام عيل 

)عليه السالم( مع رؤية حتليلية ملسألتي السلطة والقيادة. 

التنظيم االقتصادي يف فكر اإلمام )عليه السالم(  الرابع فتحدث عن  وأما الفصل 
والسلوك  العمل  تقسيم  وعرب  املجتمع  داخل  واملوارد  االحتياجات  بني  املوازنة  عرب 
التنظيمي يف التنظيم االقتصادي. اما الفصل اخلامس فتضمن التنظيم القضائي يف فكر 
اإلمام )عليه السالم( وقسم عىل مبحثني، ضم املبحث االول قواعد التنظيم القضائي 
لدى اإلمام عيل )عليه السالم( وضمَّ املبحث الثاين املامرسة القضائية التنظيمية وعملية 
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الضبط االجتامعي لدى اإلمام عيل )عليه السالم(.

اما الفصل السادس واالخري فقد متت فيه اإلجابة عن التساؤالت التي تم وضعها   
يف مستهل الدراسة وبيشء من التفصيل، فضاًل عن ان هذا الفصل ضم أهم النتائج التي 
خرجت هبا الدراسة. وحسبنا القول هنا أن تفسري وحتليل فكر اإلمام عيل بن ايب طالب 
به  اإلملام  بمكان  الصعوبة  العالية كان من  العبقرية والدقة  بام حواه من  السالم(  )عليه 
واإلحاطة التامة والشاملة واملتكاملة له واعتذارنا عن ذلك وعزاؤنا يف الوقت نفسه قيام 

دراسات وبحوث الحقة تدرك ما فاتنا أو أجهدنا حتصيله.

وختامًا نود القول إن فكر اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( فكٌر تزدحم فيه   
بانتهاء حتى أين خشيت أن أزيغ عن  التفاصيل والوقائع واألحداث ازدحامًا ال يؤذن 
هنجي يف زمحة تلك الوقائع واألحداث التي متأل كل مكان وزمان، لكني مل أكد أميض يف 
طريقي جاهدة حتى صادفني يرٌس عجيب وتوفيق إهلي جعلني أهتف من أعامق نفيس 
شاكرة اهلل تعاىل قائلة: السالم عليك يا عيل بن أيب طالب يوم ولدت ويـوم استشهدت 

ويوم تبعث حيًا والسالم عىل فكرك املتجدد.



الإطار العام للدرا�ضة 
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متهيد 
يتضمن هذا الفصل عرضًا ألهم اخلطوات العملية التي ستبنى عليها الدراسة، إذ   
يضّم هذا الفصل ثالثة مباحث، يتناول املبحث األول األسس العلمية للدراسة من حيث 
واجهتها  التي  الصعوبات  عن  فضاًل  ومنهجيتها  وأهدافها  وأمهيتها  الدراسة  موضوع 
بموضوع  الصلة  ذات  واملصطلحات  املفاهيم  أهم  فتناول  الثاين  املبحث  أما  الدراسة. 
الدراسة، ويتضمن املبحث الثالث طرحًا ألهم التساؤالت اخلاصة بموضوع الدراسة 
،التي ستحاول الباحثة اإلجابة عنها عرب البحث عن أبرز املضامني والطروحات الفكرية 
االجتامعي  التنظيم  بخصوص  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  هبا  جاء  التي 

اإلسالمي الذي أرساه وأسسه أبان فرتة خالفتِه.
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املبحث الأول

 الأ�ض�س العلمية للدرا�ضة 

اأوًل- مو�ضوع الدرا�ضة:

يف  االجتامعي  التنظيم  عملية  وآليات  طبيعة  معرفة  حياول  الدراسة  موضوع  إن   
الفكرية  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  طروحات  اىل  االستناد  خالل  من  وذلك  اإلسالم، 
اإلسالمية  الرشيعة  مضامني  عن  واملنبثق  املرتكز  اإلسالمي  الفكر  صاحب  بوصفه 
الدينية  املنظومة  عن  املعرب  الفكر  كونه  عن  فضاًل  النبوية(،  والسنة  الكريم  )القرآن 

واالجتامعية والعقلية بالوقت نفسه.

السالم( عرب جتربته  التنظيمي لإلمام عيل )عليه  الفكر اإلسالمي  وقد جتىل ذلك   
»خصوصًا«  حكمه  سني  خالل  تتضح  حيث  اخلالفة،  توىل  حينام  السياسية  القيادية 
يف  وترسيخها  بتطبيقها  السالم(  اإلمام)عليه  بارش  التي  التنظيمية  والقواعد  املالمح 

املجتمع اإلسالمي آنذاك.

جمال  ستكون  )الترشيعي-والتطبيقي(  بشقيها  التنظيمية  واألسس  القواعد  تلك   
عمل الباحثة، إذ سنحاول الوقوف عىل أبرز القطاعات التنظيمية التي انشغل واشتغل 
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ألهم  التارخيي  واالستقصاء  البحث  خالل  من  وذلك  نفسه،  الوقت  يف  اإلمام  عليها 
مؤسسات  خالهلا  من  وعالج  السالم(  )عليه  اإلمام  عاجلها  التي  اإلدارية  التنظيامت 
عرب  واملجتمع  الدولة  بني  الصلة  تأمني  الدائمة  حماولته  عن  فضاًل  وقطاعاهتا،  الدولة 
ها اإلمام )عليه السالم( بمثابة حجر الزاوية التنظيمي السيام  القنوات التنظيمية التي عدَّ
تنظيمية/ بقواعد  الطرفني  التزام  ووجوب  و»الرعية«  »االداري«  بني  الصلة  مسألتي: 
القانونية  بينها، واملسألة االخرى العدالة  التواصل-والتبادل االجتامعي  إسالمية حتكم 
والسياسية التي تقع عىل عاتق »احلاكم واإلداريني« التي هلا انعكاساهتا عىل املجتمع من 

خالل حتقيق ُبعد العدالة. 

عن  واالستقصاء  الكشف  املتواضعة  الباحثة  حماولة  الدراسة  موضوع  تضمن  وقد 
اهم وابرز األسس والقواعد التنظيمية االجتامعية »السوسيولوجية« التي يمكن أن جتد 
هلا شواهد وممارسات واشتغاالت تنظيمية يف الفكر اإلسالمي/التنظيمي لإلمام )عليه 

السالم(.

ثانيًا- اأهمية الدرا�ضة:
تكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا تتناول موضوعًا مل يكن حمط اهتامم كاٍف أو حتليل   
واٍف من الباحثني االجتامعيني، إذ مل يتطرق الباحثون االجتامعيون عىل نحو شامل أو 
برؤية متكاملة ملوضوع الدراسة اخلاص بالتنظيم االجتامعي يف الفكر اإلسالمي لإلمام 
بالفكر  التارخيية السيام صلتها  تناولوا بعض املسائل السياسية  انام  عيل )عليه السالم(، 

اإلسالمي لإلمام  )عليه السالم(.

منه  تعاين  فراغ  لسد  متواضعة  أهنا حماولة  الدراسة يف  أمهية  يمكن حتديد  ولذلك   
الدراسات االجتامعية وحماولة إلماطة اللثام عن التفسريات والتحليالت االجتامعية عن 
طبيعة التنظيم االجتامعي وأبعاده يف الفكر اإلسالمي العام لإلمام عيل )عليه السالم(. 
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ويمكن أن نوجز أمهية الدراسة بالنقاط اآلتية:-

1. تتجىل أمهية الدراسة يف حماولتها الوقوف عىل اجلذور التارخيية اإلسالمية للتنظيامت 
»القرآن  اإلسالمية  الرشيعة  ظل  يف  وصيغت  أنشئت  التي  االجتامعية-واإلدارية 

الكريم والسنة النبوية«.

2. حتاول الدراسة البحث يف حمتويات التنظيم االجتامعي اإلسالمي ومعطياته من خالل 
التنظيامت السياسية والعسكرية واالقتصادية والقضائية التي عاجلها  الوقوف عىل 

الفكر اإلسالمي-التنظيمي لإلمام     )عليه السالم(.

التنظيامت  ألبرز  السوسيولوجية  والتحليالت  املعاجلات  عرب  الدراسة  أمهية  تتضح   .3
اإلدارية التي مارسها اإلمام)عليه السالم( خالل سني حكمه »زمن خالفته«، تلك 
املعاجلات التي توخت املقاربة بني كل قاعدة تنظيمية جاء هبا اإلمام)عليه السالم( 

وبني التفسريات السوسيولوجية التي نجد أهنا تقرتب منها وتشتمل عليها.

التارخيية السيام حتليل »أقوال  4. متثل هذه الدراسة حماولة جديدة يف حتليل النصوص 
بطريقة  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  وخطب«  ورسائل  ومواعظ  وحكم  ومآثر 
السياق  عىل  والوقوف  اللغوي  املعنى  حتليل  الباحثة  فيها  توخت  سوسيولوجية 
تضمنته  التي  الفكرية/التنظيمية  والداللة  فيه  قيلت  الذي  واالجتامعي  التارخيي 

»بعض تلك النصوص«.

اإلسالم  تاريخ  يف  تارخيية  مرحلة  أخطر  عاجلت  أهنا  يف  الدراسة  هذه  أمهية  تتبني   .5
الثقايف والسيايس والديني خصوصًا، ألنه عرص ومرحلة الرصاعات والصدامات 
املتباينة  العقائدية  وحتى  السياسية  ومشارهبم  واجتاهاهتم  أنفسهم  املسلمني  بني 
التي جاء هبا اإلمام تتطلب تنظياًم  التنظيامت  ومصاحلهم املتضاربة، وبالتايل كانت 
عسكريًا لفرض الرشعية بآلية القوة بعد أن استنفد اإلمام)عليه السالم( كل الوسائل 
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السلمية، فام كان أمامه إال استخدام التنظيم العسكري املستمد من الترشيع القرآين 
ا َعَل اْلُْخَرى  َبْينَُهَم َفإِن َبَغْت إِْحَداُهَ ﴿َوإِن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا 

َفَقاتُِلوا الَّتِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إَِل َأْمِر اللَِّ﴾ )1(.

ثالثًا- اأهداف الدرا�ضة:
تتضمن أهداف الدراسة اآليت:-  

1. هتدف الدراسة اىل الكشف واالستقصاء عن الشكل التنظيمي للدولة اإلسالمية أبان 
التي  التنظيمية واإلدارية  أبرز اجلوانب  السالم( والتعرف عىل  خالفة اإلمام)عليه 

صاغها اإلمام.

التي استتبت  التنظيامت االجتامعية واإلدارية  انواع  تتبع وحتليل  الدراسة اىل  2. هتدف 
السياسية والعسكرية واالقتصادية والقضائية  النواحي  املجتمع من  لتنظيم وادارة 

خالل حكم اإلمام )عليه السالم( ألجل استيعاهبا وفهمها.

من  الديني/اإلسالمي  االجتامع  علم  يف  جديدة  إضافة  تقديم  اىل  الدراسة  هتدف   .3
خالل االرتكاز عىل ما جاء يف تراثنا العريب اإلسالمي العريق الذي يتوجب علينا 

دراسته من الناحية االجتامعية »السوسيولوجية«.

ودراستها  طرحها  سيتم  التي  التساؤالت  عن  اإلجابة  إىل  كذلك  الدراسة  هتدف   .4
قدر  املناسب  بالشكل  بالعلمية  متصفة  الدراسة  جعل  ملحاولة  اجتامعيًا  وحتليلها 

املستطاع.

)1(  احلجرات: 9.
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رابعًا- منهجية الدرا�ضة: 
يف  ويسهم  عملها  آليات  حيدد  منهج  عىل  تعتمد  أن  علمية  دراسة  الي  الُبّد   
توجيهها، فاملنهج هو الطريق املوصل إىل كشف أبعاد موضوع الدراسة، كام أنه يساعد 
الباحث عىل كشف واقعة او مشكلة او ظاهرة اجتامعية ما. فاملنهج اداة لكشف احلقائق 
وحتديد مضامني وابعاد الدراسة ومن ثم ادراج نتائجها. ونظرًا لطبيعة موضوع دراستنا 

استخدمت الباحثة املناهج اآلتية:-

1- املنهج الو�ضفي التحليلي:-
» يستهدف املنهج الوصفي تقرير خصائص ظاهرة معينة او موقف تغلب عليه صفة   
التحديد«، ويعتمد عىل مجع احلقائق وحتليلها وتفسريها الستخالص دالالهتا وصوالً اىل 
إصدار تعميامت بشأن املوقف أو الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها)1(. ويتضمن هذا 
املنهج قيام الباحث بتطوير وصف الظاهرة وكثريًا ما يتضمن الوصف تفسريًا للظاهرة 
أو اختبارًا لصحة الفروض)2(. ويف هذا املضامر يصنف هويتني »Whitney« البحوث 
املنطق وإنام خيضع  لقواعد  التصنيف  او فئات وال خيضع هذا  انامط  الوصفية اىل مخسة 

للعوامل املؤثرة يف البحث كاملجال املكاين واملجال الزماين وادوات مجع البيانات)3(.

وُيعّد البحث املكتبي أو الوثائقي Library and Documenteryres األقرب اىل   
موضوع دراستنا، الذي يمكن اعتامده ضمن األنامط او الفئات األخرى اخلاصة باملنهج 
الكثريين  بني  اشتهر  أنه  حتى  التارخيية  الدراسات  يف  اللون  هذا  وينترش   .)*( الوصفي

)1(  د. عبــد الباســط حممــد حســن، أصــول البحــث االجتامعــي، مكتبــة وهبــة، مــرص، ط14، 1977، 
.188 ص

)2(  د. مصطفــى عمــر التــري، مقدمــة يف مبــادىء وأســس البحــث االجتامعــي، دار اجلامهــري للنــرش والتوزيــع 
واإلعــالن، ليبيــا، ط2، 1986، ص59.

)3(  د. عبد الباسط حممد حسن، أصول البحث االجتامعي، مصدر سابق، ص188.
)*( علــاًم أن هــذه الفئــات األخــرى هــي: البحــث الوصفــي، الوصــف عــىل املــدى الطويــل، بحــث دراســة = 
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باملنهج التارخيي، ولكنه كأسلوب متميز يمكن تطبيقه يف جماالت علمية كثرية... ويتميز 
هذا التصميم يف الدراسات االجتامعية بكونه يتم يف مكتبة ويستخدم الباحث بالYضافة 
اىل التقارير الرسمية االحصائيات والوثائق والكتابات الشخصية كالرسائل واملذكرات 

اخلاصة وتواريخ احلياة)1(.

التي ستتناوهلا  البالغة«  أال وهي »هنج  تارخيية مهمة  وثيقة  لدهيا  الباحثة  ان  علاًم   
الرغم من أن كال  الذي اعتمدت عليه، عىل  التارخيي  املنهج  بالتفصيل ضمن سياقات 
يبنى  للمعلومات  مصدرًا  بوصفها  التارخيية«  »الوثيقة  مسألة  عىل  اعتمدا  قد  املنهجني 

عليها التحليل الوصفي والتفسري التارخيي.

2- املنهج التاريخي:
من خالل هذا املنهج يستطيع الباحث أن يتعامل مع ما هو ضمني وخفي ومهم   
املالمح  بعض  تفسري  اىل  التوصل  يستهدف  التارخيي  فالبحث  اإلنساين،  التاريخ  يف 
إنام  االجتامعية  والدراسات  البحوث  يف  املنهج  هذا  استخدام  وإن  للاميض)2(.  املميزة 
التاريخ  احداث  يف  البحث  طريق  عن  العامة  والقوانني  املبادئ  إىل  الوصول  به  يقصد 
وحتليل احلقائق املتعلقة باملشكالت والقضايا والظواهر االجتامعية الستجالء الغموض 
يف هذه األمور من خالل الوقوف عىل جذورها وأساسياهتا. لذلك فالبد للباحث من 
منذ نشأهتا والوقوف عىل عوامل تغريها من حال  الظواهر  لتعقب  املايض  اىل  الرجوع 

=احلالــة، حتليــل العمــل والنشــاط، راجــع د.عبــد الباســط حممــد حســن، أصــول البحــث االجتامعــي، مصــدر 
ســابق، ص205-204.

)1(  د. مصطفى عمر التري، مقدمة يف مبادئ وأسس البحث االجتامعي، مصدر سابق، ص60-59.
ــة  ــذ، دار املعرف ــم البحــث االجتامعــي بــني االســرتاتيجية والتنفي ــرزاق وآخــرون، تصمي ــد ال )2(  د. عــيل عب

اجلامعيــة، االســكندرية، 1983، ص306.
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إىل آخر)1(. وقد كان املصدر التارخيي الرئيس الذي استخدمته الباحثة ضمن سياقات 
اعتامدها عىل »املنهج التارخيي« هو الوثيقة التارخيية األساسية التي ضّمت »أقوال ومآثر 
وحكم ومواعظ ورسائل وخطب« اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( واملسامة بـ 
العام  التعريف  حتديد  من  أوالً  لنا  البد  الوثيقة  هذه  عن  احلديث  وقبل  البالغة«  »هنج 
للوثيقة كام تعارف عليه املؤرخون، إذ يقولون: أن الوثيقة هي األصل الذي يربهن عىل 
وقوع احلدث، فقد تكون مكتوبة أو آثارًا أو مسكوكات او غريها، والوثيقة هي املرجع 
اىل  احلقائق  ارجاع  يف  أساسية  مادة  هي  كذلك  والوثيقة  التارخيي)2(.  للحدث  األصيل 
بالنسبة  وتعني  االنجليزية،  باللغة   »Document« لفظ  وتقابل  الرئيسة،  مصادرها 
إليه  التارخيية، والسند الذي استند  للمؤرخ املرجع الذي يعتمد عليه يف تدوين كتاباته 

يف نقل املعلومة أو اخلرب)3(.

بالنسبة  تعني  التارخيية  الوثيقة  أن  فنعتقد  السوسيولوجي  للباحث  بالنسبة  أما   
طبيعتها  تتضح  كام  سوسيولوجي،  وعاٍء  يف  وضعها  اىل  ُيعمد  التي  الفكرية«  »املادة  له 
إنام  وعمرها«  موضوعها  كان  »وأيًا  أهنا  اعتبار  عىل  تتوخاها  التي  املجتمعية  ومراميها 
أو  بالوصف  إما  اإلنسانية«  احلياة  »يف  وأشكال  وأنامط  وحوادث  وقائع  عن  تتحدث 

التحليل أو الرتميز »أي ترمز إىل يشء ما« كاملنحوتات واملسكوكات وغريمها.

وتأسيسًا عىل ذلك كله، فإن ما نتوخاه من تعرجينا عىل ذكر الوثيقة التي اعتمدناها   
»هنج البالغة«، إنام لإلجابة عن سؤال رئييس وأسايس تبنى عليه دراستنا هذه، والذي 
نعتمد يف صياغته عىل ما طرحه الدكتور عبد املالك خلف التميمي يف مناقشته ملوضوع 

)1(  د.عبد الباسط حممد حسن، أصول البحث االجتامعي، مصدر سابق، ص109.
)2(  د.عبــد املالــك خلــف التميمــي، الشــك يف الوثائــق الرســمية، جملــة عــامل الفكــر، الكويــت، املجلــد 36، 

العــدد 3، ينايــر، 2008، ص27.
)3(  املصدر السابق نفسه، ص28. 
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»الشك يف الوثائق الرسمية«، إذ يقول: هل الوثيقة مقدسة؟ بمعنى هل ينبغي أن ُنسلِّم 
بمحتواها عىل أهنا نقلت لنا احلقيقة لكوهنا وثيقة تارخيية؟ ثم يرى انه ال يعتد بالوثيقة أو 
تقدس إال بعد أن ُتفحص علميًا لتتأكد هويتها وأصالتها وصدقها، وينبغي احلذر الدائم 
يتم  حتى  فيها  الشك  اىل  امليل  ينبغي  كام  ونتائجها،  الفحوص  كثرت  مهام  الوثيقة  إزاء 

التأكد من صحة ما جاء هبا)1(.

من  الُبدَّ  دراستنا،  اعتمدهتا  التي  األساسية  الوثيقة  صحة  عن  احلديث  وقبل   
اإلمام  قاله  ما  كل  وترتيب  مجع  عملية  توىل  الذي  هو  الريض  الرشيف  أن  اىل  اإلشارة 
عيل  اإلمام  قاله  ما  وبراعة  وبالغة  وجلزالة  هـ   400 عام  وأهناها  السالم(،  )عليه  عيل 
)عليه السالم( أطلق عليها الريض تسمية »هنج البالغة« ولقد مجع الباحث الدكتور امحد 
الربيعي مصادر الرشيف الريض التي استسقى منها كل ما قاله اإلمام )عليه السالم(، 

فاستخرجها وترجم أعالمها وفهرسها وسامها: »صوادح املرج بمصادر النهج«)2(.

ولقد قام الدكتور الربيعي بعمل مماثل آخر وهو استخراج مصادر الشيخ العالمة   
ابن ايب احلديد املعتزيل يف رشحه لنهج البالغة أسامه: »الُعذيق النضيد بمصادر ابن أيب 

احلديد يف رشح هنج البالغة«)3(.

ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املوضع أنه قد متت مناقشة صحة هذه الوثيقة التارخيية   
البالغة« وصحة نسبها وما قيل فيها لإلمام عيل )عليه السالم( من الشيخ حممد  »هنج 
حسن آل ياسني، داحضًا خمتلف اآلراء والشبهات التي حتاول نقض مصداقية عودة تلك 
الوثيقة إىل اإلمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ونسبتها إليه من خالل الرد عىل عرش 

)1(  د. عبد املالك التميمي، الشك يف الوثائق الرسمية، مصدر سابق، ص27.
ــاين،  ــة الع ــة، مطبع ــج البالغ ــد يف رشح هن ــن ايب احلدي ــادر اب ــد بمص ــق النضي ــي، الُعذي ــد الربيع )2(  د. أمح

بغــداد، 1987، املقدمــة، ص6. 
)3(  ينظر: املصدر السابق نفسه. 
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ُشبهات أحصاها »آل ياسني«)1(.

خام�ضًا- �ضعوبات الدرا�ضة:
اكتنفت هذه الدراسة صعوبات عدة نذكرها عىل النحو اآليت:-

1. إن عملية التعامل مع فكر اإلمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( كانت صعبة للغاية 
واالستقصاء  البحث  الباحثة  عىل  واجبًا  كان  إذ  هذه،  دراستنا  موضوع  يف  السيام 
يف »أقوال ومآثر وحكم ومواعظ ورسائل وخطب« اإلمام )عليه السالم( عن أية 
شاردة او واردة تقرتب معانيها ودالالهتا من التنظيم االجتامعي، وكان هذا االمر 
الدينية  وتضميناهتا  حينًا،  السالم(  )عليه  اإلمام   لغة  لصعوبة  وذلك  للغاية  شاقًا 
الكثرية حينًا آخر، فضاًل عن عدم وجود أعامل او كتابات مفهرسة »لنهج البالغة« 
الذي كان بالنسبة لنا املصدر الرئيس يف استقصاء املضامني التنظيمية التي احتوى 
السالم(  فيه من عهد اإلمام )عليه  الفكر اإلسالمي لإلمام والسيام ما ورد  عليها 
فيها  والتي  اليها  استندنا  التي  النصوص  واكثر  أهم  يمثل  والذي  لواليه عىل مرص 

معان تنظيمية كثرية.

2. الصعوبة األخرى هي كيفية التحليل والتفسري االجتامعي/السوسيولوجي لطروحات 
اإلمام)عليه السالم( التنظيمية، وما الرؤى أو التفسريات السوسيولوجية املالئمة 
آخر  حينًا  والتهذيب  والتعديل  حينًا  الكتابة  بعد  الباحثة  حاولت  وبالتايل  لذلك، 
لذلك  املالئمة  السوسيولوجية/التنظيمية  واملداخل  املناسبة  التحليلية  األطر  إجياد 
ولعلها حاولت ذلك جاهدًة، وال جتزم بأن حتليالهتا او تفسرياهتا السوسيولوجية 

تلك هي القول الفصل أو هناية القول.

ــج  ــني، هن ــن آل ياس ــد حس ــيخ حمم ــر: الش ــا، ينظ ــا أي دحضه ــرد عليه ــبهات وال ــك الش ــل تل )1(  يف تفاصي
البالغــة ملــن، مطبعــة املعــارف، بغــداد، ط3، 1976، ص21-7.
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3. ومن الصعوبات التي واجهت الباحثة هي وجود الكم اهلائل من الكتب واملراجع 
االفتقار  مع  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  شخصية  تناولت  التي  والدينية  التارخيية 
الشديد للكتب واملصادر السوسيولوجية التي حللت عرص اخللفاء عمومًا وعرص 
اإلمام عيل )عليه السالم( خصوصًا، وبالتايل مل يكن أمامنا من خيار سوى االستناد 
إىل بعض الكتب التارخيية والدينية ألجل استجالء وكشف الغموض عن ابرز وأهم 

طروحات اإلمام )عليه السالم( التنظيمية يف املجال االجتامعي.

الباحثة دراستُه عرصًا وعهدًا معقدًا جدًا،  الذي حاولت  التارخيي  العرص  لقد كان   .4
القضايا  من  كثري  عن  والتحفظات  واالستفهامات  التساؤالت  من  الكثري  يثري  إذ 
اخلطرية التي كانت تدور قبل ويف زمن خالفة اإلمام )عليه السالم( وبالتايل حاولت 
السوسيولوجية  دراستنا  يف  املستطاع  قدر  املوضوعي  البعد  عىل  االرتكاز  الباحثة 
ألجل حتليل بعض املواضيع السياسية والثقافية والدينية خصوصًا، التي أسهمت 
وأثرت يف انبثاق التنظيامت االجتامعية التي رشعها ومارسها اإلمام )عليه السالم( 
أية معاجلة  التي تدعم وتوثق  التارخيية  الدائم عىل الشواهد واملعطيات  مع الرتكيز 

سوسيولوجية وتارخيية لتلك املواضيع املذكورة آنفًا.
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املبحث الثاين 

 مفاهيم الدرا�ضة وا�ضطالحاتها 

Social Organization اأوًل- التنظيم الجتماعي
فانتظم،  ونظمه  ونظاًم،  نظامًا  ينظمُه  نظمُه،  نظم،  الفعل  من  مأخوذ  لغًة:  التنظيم 

ونظمت اللؤلؤ أي مجعته يف السلك والتنظيم مثله، وتناظمت الصخور تالصقت)1(.

وهذا املعنى يشري اىل التنسيق والتجميع والرتتيب لألشياء.
Sills، مفهوم واسع يظهر عندما يتأسس هنج واضح جيري  والتنظيم كام يراه سلز 
من خالله تنسيق الفعاليات االجتامعية يف مجاعة معينة لغرض انجاز أهدافها)2(. أما عامل 
أفراد  هبا  ينظم  التي  الطريقة  بأنه  فيعرفه   Malinovisky مالينوفسكي  االنثروبولوجيا 
النفسية  حاجاهتم  إشباع  سبيل  يف  هبم،  املحيطة  املادية  والبيئة  أنفسهم  وزمره  املجتمع 

واحليوية واالجتامعية)3(.

)1(  ابن منظور، معجم لسان العرب، م13، دار صادر للطباعة والنرش، بريوت، ط3، 1956، ص875. 

)2( Sills, D.L.,International Encyclopedia of Social Sciences , Volume.11 , Crowell 

Macmillan , ing , London , 1968 , p.297
)3( د. عبد اهلادي اجلوهري، قاموس علم االجتامع، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1979، ص430.
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املختلفة  واألنشطة  االجتامعية  العالقات  من  مستقر  نمط  االجتامعي  والتنظيم   
التي  املشرتكة  واملفاهيم  واملعايري  األدوار  تساند  عىل  ويقوم  مجاعة  او  جمتمع  داخل 
تستهدف تنظيم احلياة االجتامعية وحتقيق غايات املجتمع)1(. كام يعرف أيضًا بأنه عملية 
والظواهر  جهة  من  بينهم  التفاعل  ورضوب  األفراد  سلوك  اعتبارها  يف  تأخذ  دينامية 
احلياة اإلنسانية من  التي تضفي معنى عىل  الثقافية كافة كالقيم واملعايري والتكنولوجيا 
جهة أخرى)2(. ويشري التنظيم كذلك إىل األساليب التي تضمن انتظام السلوك بالشكل 
الذي يمكن مالحظته وهو انتظام يتوقف عىل الظروف االجتامعية التي يعيش يف ظلها 
األفراد. اما عنارص التنظيم وفق هذا املعنى فتشري اىل توافر عالقات اجتامعية بني عدد 

كبري من األفراد وتوافر معتقدات مشرتكة توحد بينهم وتوجه سلوكهم)3(.

ويرى )اتزيوين( أن التنظيم االجتامعي لديه أهداف حمددة وواضحة ترسم أبعاد   
نشاطاته وتنظم الغايات التي يصبو اىل حتقيقها أفراد املجتمع)4(.

وبشكل عام فإن للتنظيم يف علم االجتامع داللتني، األوىل هي العمليات االجتامعية   
والداللة  أولوياهتا،  بحسب  وأهدافه  حاجاته  حتديد  من  املجتمع  بفضلها  يتمكن  التي 
املجتمع  يف  تقوم  التي  األساسية  اهلياكل  حيدد  الذي  العام  البناء  ذلك  وموادها  الثانية 
وحمور  املجتمع  روح  التنظيم  يعترب  ولذلك  االجتامعي،  االستقرار  فلسفة  عىل  مرتكزًا 

تقدمه وثقافته)5(.

)1(  د. معن خليل عمر، نقد الفكر االجتامعي املعارص، دار االفاق اجلديدة، بريوت، 1982، ص132. 
)2(  د. حممد عيل حممد، علم اجتامع التنظيم، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، 1986، ص13. 

)3(  د.السيد حممد احلسيني، النظرية االجتامعية ودراسة التنظيم، ط1، دار املعارف بمرص، 1975، ص9.
(4) Amiti uetzioni , Modern Organization , Prentice-Hall , Enyle wood Cliffs,  
New Jersey , 1964 , p.3. 
ــة العامــة للكتــاب،  ــة املرصي ــة، اهليئ ــة مــن االســاتذة املرصيــني والعــرب، معجــم العلــوم االجتامعي )5(  نخب

ص575.   ،1975
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بتقديم  قاموا  أنفسهم  االجتامع  علامء  أن  إىل  اإلشارة  هنا  الرضوري  من  ونجد   
تعاريف خمتلفة قد تصل اىل درجة التباين لعملية التنظيم االجتامعي ذلك أن هناك بعض 
العلامء من فّرق بني التنظيم االجتامعي بوصفه عملية process وبينه بوصفه كيانًا او بناًء 

Entity)1(. وبالتايل فإن للتنظيم االجتامعي معنيني رئيسني بنظر علامء االجتامع.

اولسن(  )مارفن  هو  تلك  التفريق  بعملية  قاموا  الذين  االجتامع  علامء  أبرز  ومن   
Marvin E. Olsen الذي قال: أحيانًا ما يلتبس عىل دارس العلوم االجتامعية احلقيقة 

التي تقول بأن مصطلح »التنظيم االجتامعي« نفسه يستخدم ليشري اىل كٍل من العمليات 
ولكي  العملية،  نتائج هذه  وأيضًا  منظمة،  االجتامعية  العالقات  تصبح  بواسطتها  التي 
مثل  التنظيمية  الكيانات  من  الكثري  أمامنا  سنجد  االجتامعية  للمنظامت  امثلة  نعطي 

املسجد والكنيسة واملدرسة واملصنع واملتجر واحلزب السيايس)2(. 

ولعل مرد او مرجع اخللط بني التنظيم االجتامعي واملنظامت االجتامعية هو ان ترمجة 
كلمة Organization إىل العربية تعني »منظمة« او »تنظيم« وهلذا يستخدم هذا املصطلح 

للداللة عىل املنظمة والتنظيم االجتامعي بمعناه الضيق)3(.

ووفقًا للطرح املذكورة انفًا تتوضح أمامنا احلدود الفاصلة بني التنظيم االجتامعي   
واملنظامت االجتامعية وعىل هذا األساس يتسع مفهوم التنظيم يف علم االجتامع ليشمل 
مستويات خمتلفة فضاًل عن اتصافه بالطابع البنائي والدينامي، األمر الذي جيعل له كيانه 
املميز الذي يفصله عن جمموعة كبرية من املصطلحات وثيقة الصلة به مثل البريوقراطية 

)1(   صبيــح عــيل عبــد احلســني، دور التنظيــم االجتامعــي يف بنــاء املجتمع/دراســة ميدانيــة يف مدينــة بغــداد، 
ــة اآلداب، قســم االجتــامع، 1996، ص10. اطروحــة دكتــوراه )غــري منشــورة(، جامعــة بغــداد، كلي

ــة  ــة للطباع ــا، دار الثقاف ــات وقضاي ــم املجتمع/نظري ــرون، تنظي ــال وآخ ــد الع ــا عب ــم رض ــد احللي )2(  د. عب
والنــرش، القاهــرة، 1986، ص42-41. 

)3(  املصدر السابق نفسه، ص42.
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والنسق واملنظمة واملؤسسة)1(.

بالتنظيم  اخلاص  املعنى  عىل  الباحثة  ستعتمد  دراستنا  موضوع  مع  واتساقًا   
آليات تنظيمية عدة  التغري االجتامعي عرب  االجتامعي بوصفه عملية اجتامعية تعمد إىل 
إليها يف  االستناد  الباحثة  تستطيع  تفسريية  قاعدة  او  رؤية  يمثل  املعنى  وذلك ألن هذا 

حتليل الفكر االجتامعي-التنظيمي لإلمام عيل )عليه السالم(.

أما تعريف التنظيم من وجهة النظر اإلسالمية فيشري اىل جمموعة املناهج التي رسمها   
ليستوعب  يمتد  املجتمع)2(. وهو  امر  ليستقيم  املسلم وسلوك اجلامعة  اإلسالم لسلوك 
عن  بمعزل  للمجتمع  اإلسالمي  التنظيم  يفهم  أن  يمكن  وال  كافة  اإلنسانية  األنشطة 
التنظيم يف  من  نوعان  تبلور  وقد  اجتامعي)3(.  ترتيب  لكل  االجتامعية  واملراكز  األدوار 
اإلسالم: النوع األول تنظيم عقائدي-عبادايت، والثاين تنظيم ترشيعي-معاماليت، األول 
يتعلق بجوانب املعتقدات والعبادات التي تنتظم من خالهلا عالقة الفرد بربه وما يعتقده 

مبارشة، بينام يشري اآلخر إىل تنظيم شؤون الناس أنفسهم )4(.

استطاع  التي  االجتامعية  العملية  فهو  االجتامعي  للتنظيم  اإلجرائي  تعريفنا  أما   
بناء  واعادة  االجتامعي  التغيري  عمليات  اجراء  بموجبها  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام 
وتشكيل املجتمع بكل مؤسساته وتنظيامته اإلدارية »السياسية، االقتصادية، القضائية، 
العسكرية« وبام يتالئم مع القواعد واملرجعيات اإلسالمية للتنظيم املمثلة بالقرآن الكريم 

)1(  د. عــيل عبــد الــرزاق جلبــي، علــم اجتــامع التنظيم النظريــة والتطبيــق، دار املعرفــة اجلامعية، االســكندرية، 
1997، ص10.

)2(  د. حممد عبد اهلل العريب، نظام احلكم يف اإلسالم، دار الفكر، اخلرطوم، 1968، ص21.
)3(  عقيــل نــوري حممــد، أثــر القــرآن يف الفعــل االجتامعــي، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة بغــداد، 

كليــة اآلداب، قســم االجتــامع، 1994، ص103.
)4(  د. محــود العــودي، سوســيولوجيا العالقــة بــني النــص الرشعــي والنــص الوضعــي يف التاريــخ والــرتاث 

العــريب اإلســالمي، جملــة دراســات يمنيــة، العــدد 54، 1997، ص140.
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والسنة النبوية واجتهادات اإلمام)عليه السالم( يف ذلك.

 :Management ثانيًا- الإدارة
يذهب كثري من الباحثني اىل أن هناك عالقة وثيقة بني مفهوم التنظيم االجتامعي   
واإلدارة، بل يذهب بعضهم إىل أن اإلدارة رضب او نوع من التنظيم االجتامعي)1(. يف 
اإلدارية  العلوم  التنظيم سبق يف ظهوره  بأن  االعتقاد  اىل  النوري  قيس  د.  يذهب  حني 
بعرشات السنني حينام كانت اجلامعات اإلنسانية تنظم حياهتا وفقًا لتقاليدها ومعرفتها 

البدائية البسيطة)2(.

واإلدارة تعّرف بأهنا »تنظيم وتوجيه ومتابعة جمموعة من األفراد لتحقيق أهداف   
به  يضطلع  والذي  واملستمر  املرتب  اإلنساين  النشاط  بأهنا  كذلك  وتعرف  معينة«)3(. 
أفراد ممن هلم قدرات ومهارات وخربات متنوعة متكنهم من حتقيق أهدافهم)4(. وتتضح 
العالقة بني التنظيم واإلدارة يف امتالكهام أساليب وسباًل لتحقيق أهداف اجتامعية عرب 
أصبح  التنظيم  ان موضوع  نجد  وبذلك  اإلنساين  والسلوك  الفعاليات  وترتيب  تنسيق 
أكثر التصاقًا بالعلوم اإلدارية إال أن العلوم االجتامعية والسلوكية تبدي اهتاممًا متزايدًا 

ببحثه وحتليل خمتلف جوانبه وانعكاساته عىل احلياة املعارصة)5(.

)1(  د. متعــب منــاف جاســم، التنظيــم االجتامعــي ثقافــة التنظيــم وتطبيقــات البريوقراطيــة، حمــارضات ألقيت 
عــىل طلبــة الدكتوراه، قســم االجتــامع، كليــة اآلداب، جامعــة بغــداد، 2005-2004.

)2(  د. قيــس النــوري، التنظيــم االجتامعــي واملنظــامت رؤى نظريــة وســلوكية، جامعــة بغــداد، 2004، 
ص164.

ــرة، ط7، 1992،  ــارف، القاه ــي، دار املع ــي والتنظيم ــس الصناع ــم النف ــه، عل ــادر ط ــد الق ــرج عب )3(  د. ف
ص258.

)4(  د. حممــد عــيل شــهيب، الســلوك اإلنســاين يف التنظيــم، دراســات يف الفكــر اإلداري احلديــث، دار الكتــاب 
العــريب، بــريوت، ط3، 1978، ص16.

)5(  د. قيس النوري، املصدر السابق نفسه، ص1.
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يستهدف  إنسانيًا  نشاطًا  أو  أسلوبًا  بوصفه  اإلدارة  مفهوم  بأن  لنا  يتضح  وبالتايل   
االجتامعية  احلاجات  وإشباع  حتقيق  إىل  وصوالً  والعالقات  الفعاليات  وتنظيم  تنسيق 
يقرتب من عملية التنظيم االجتامعي نفسها بغض النظر عن استخدام مفهوم )اإلدارة( 

وتوظيفه يف املجال االقتصادي والسيايس ويف جمال علم اإلدارة بشكل عام)1(. 

من  كل  اليه  ذهب  ما  يف  واإلدارة  اجتامعية  كعملية  التنظيم  بني  العالقة  تتضح  كام 
»هانز وفورد« يف متييزمها بني مدخلني أساسيني للتنظيم:- املدخل الذي يتناول التنظيم 
إلنجاز  أعضائه  بني  الرابطة  يقيم  بناًء  كونه  حيث  ومن  إداريا،  نشاطًا  كونه  حيث  من 

األعامل املوكلة إليهم)2(.

ومن ناحية أخرى فإن عملية اإلدارة تسهم يف تغري بعض معايري املجتمع وذلك   
التنظيم  عملية  خيدم  بام  عليها  القائمني  لألفراد  واإلنجازية  الفعلية  للقدرات  تبعًا 

االجتامعي)3(. 

وكذلك فإن الشخص القائم بالعملية اإلدارية يكون أكثر معرفة وإدراكًا الهداف 
املجتمع وحاجاته، كام انه من الطبيعي ان تكون لديه القدرة عىل السيطرة عىل األفراد 

وبإمكانه التأثري عليهم)4(.

وضع  تعني  السوسيولوجي  باملفهوم  املجتمع  إدارة  أن  اىل  اإلشارة  وتنبغي   

)1(  عصمــة حممــد جاســم، االصــالح الزراعــي وأثــره عــىل التنظيــم االجتامعــي يف الريــف، دراســة ميدانيــة 
لقريــة االنتصــار، رســالة ماجســتري )غــري منشــورة(، جامعــة بغــداد، كليــة االداب، قســم االجتــامع، 1982، 

ص46.
)2(  د. الســيد عــيل شــتا، التنظيــم االجتامعــي وظاهــرة االغــرتاب، دار اإلصــالح للطباعة والنرش، الســعودية، 

1984، ص13.
(3) Dales Beach, Management People At Work , Eng , 1979 , P.13
(4) Dales Beach , Op.Cit , p.33.
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السياسات واخلطط والربامج التي هتدف إىل إشباع حاجات اجتامعية ومتطلبات أفراد 
املجتمع وحتل مشكالته االجتامعية  تعالج قضايا  إدارة هادفة عىل أسس  املجتمع وفق 
عىل أسس علمية وعملية تأخذ يف اعتبارها كفاءة وفاعلية العمليات اإلدارية من تنظيم 

وختطيط وتنفيذ)1(.

أما مفهوم اإلدارة اإلسالمية للمجتمع اإلسالمي فإنه وجد يف فرتة إنشاء الدولة   
اإلسالمية نفسها، فاإلدارة العامة يف اإلسالم قائمة عىل أساس الكفاءة وفق أحكام 

الرشيعة اإلسالمية. 

أصالة  بجالء  تبني  التي  والنامذج  باملفاهيم  زاخر  اإلسالمي  العريب  والرتاث 
املحيطة  البيئية  العوامل  مع  تفاعلها  حيث  من  فاعليتها  ومدى  اإلدارية  التجربة 

وظروف املجتمعات املختلفة)2(. 

 : Authority ثالثًا- ال�ضلطة
األوامر  خالل  من  اآلخرين  وواجبات  جهود  تنظم  القوة  أنواع  من  نوع  وهي   
اعتقاد  حسب  رشعيني  أشخاص  عن  صادرة  لكوهنا  فّعالة  تعد  إذ  هلم،  تصدرها  التي 

األشخاص اخلاضعني ملشيئتها)3(. 

)1(  حممــد حممــد شــمس الشــهاوي، تقويــم األداء اإلداري اجتامعيــًا، دراســة ميدانيــة ملدينــة بئــر العبــد 
بشــامل ســيناء بجمهوريــة مــرص العربيــة، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة بغــداد، كليــة االداب، قســم 

االجتــامع، 1993، ص32.
)2(  د. حســني الــدوري ود. عاصــم االعرجــي، مبــادئ اإلدارة العامــة، وزارة التعليــم العــايل والبحــث 

العلمــي، اجلامعــة املســتنرصية، د.ت، ص37.
)3(  دينكــن ميشــيل، معجــم علــم االجتــامع، ترمجــة: د. احســان حممــد احلســن، دار الرشــيد للطباعــة، بغــداد، 

ط1، 1982، ص36.
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السياسية  مشيئتها  خالهلا  من  متيض  التي  القوة  من  نوعني  متتلك  عمومًا  والسلطة 
)السلطوية( قوة عىل أساس الرشعية املقنعة مجاهرييًا، والقوة عىل أساس القهر واإلجبار 

كام يف األنظمة الشمولية والديكتاتورية)1(.

إذ أن السلطة الرشعية هي السلطة القادرة عىل جعل قراراهتا مقبولة لكوهنا قائمة   
عىل أساس صحيح، واهنا بتعابري النشاط املتبادل والسلوك سلطة تكون توجيهاهتا حماًل 
اخلضوع  هذا  اليهم  توجه  الذين  هؤالء  قبل  من  عليها،  موافقًا  األقل  عىل  او  لإلذعان 
يربط اخلاضع  التزامًا خلقيًا وقانونيًا  السلطة  فيسهامن يف جعل  القبول احلاميس  ذاك  او 

باملسيطر او بمن يملك السلطة)2(.

هذا وتظهر العالقات السلطوية عندما يكون ثمة جمال لتنسيق الفعاليات املتنوعة   
واملختلفة بالقوة، مثال ذلك نموذج تقسيم العمل ألداء مهمة مشرتكة يفرتض التخصص 
يف املهام التي يندرج كل منها يف موضعه املحدد له داخل سلسلة الوسائل الالزمة لتحقيق 

اهلدف اجلامعي)3(.

بعبارة أخرى إن املجال السلطوي إنام يستند إىل جمموعة من الضوابط واملرجعيات   
موحد  مجاعي  هدف  ظل  يف  املسؤوليات  حتدد  ورشعية  إمضاء  قوة  هلا  التي  القانونية 
يستند أصاًل إىل الئحة قانونية موجهة سلطويًا. ويمكن معاجلة السلطة باعتبارها واقعة 
اجتامعية أوالً: فهي ال تقترص عىل القوة اجلسدية حتى لو شكل استعامهلا احد رشوط 

(1) John J. Macionis , Society the Basics , Fifth Edition , Printed in the Unit-
ed States of America , 2000 , p.304
ــة  )2(  ر. بــودون وف بوريكــو، املعجــم النقــدي لعلــم االجتــامع، ترمجــة: د.ســليم حــداد، املؤسســة اجلامعي

ــريوت، د.ت، ص373. ــع، ب ــرش والتوزي ــات والن للدراس
ــريوت،  ــع، ب ــرش والتوزي ــامع، دار الطليعــة لن ــم االجت ــية يف عل ــم األساس ــل، املفاهي ــد خلي ــل امح )3(  د. خلي

ص123. د.ت، 
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توقعات  إىل  تستند  لكوهنا  الثالثي،  املعنى  يف  اجتامعية  إهنا  ذلك  عن  فضاًل  ممارستها، 
واسرتاتيجيات، ولكوهنا هتدف اىل حتقيق بعض األغراض املشرتكة، التي اشتهرت بأهنا 
جيدة للجامعة املعنية بكاملها أو اجلزء منها، وأخريًا ألهنا متارس وفقًا ألصول رصحية اىل 
حٍد ما قواعد اللعبة التنافسية أو التعاونية حتى يف السلطة األكثر فردية، مثل سلطة النبي 

الريادية التي متارس خارج القواعد، والتي تقوم عىل والية فريدة)1(.

واستنادًا إىل ما تقدم يتبني لنا أن السلطة حتتاج إىل إطارًا تنظيمي لكي تأخذ جماهلا   
او حيزها السلطوي داخل اجلامعة وذلك من خالل وضع قواعد قانونية حمددة ومقننة 
للسلوك والفعل االجتامعي حتدد يف ضوئها عملية تقسيم العمل ومن ثم تتحدد املراكز 
للموجهات  ختضع  التي  كانت  أيًا  التنظيمية  العملية  خالل  من  تدار  التي  واألدوار 

السلطوية أيًا كانت.

)1(  ر. بودون وف بوريكو، املعجم النقدي لعلم االجتامع، مصدر سابق، ص376.
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 :Leadership رابعًا- القيادة
تعني القيادة ملء مركز هام يف املجتمع، والقيام بدور القيادة Leadership فعال يف   
توجيه اجلهود اجلمعية املبذولة لتحقيق األهداف واألغراض العامة للجامعة، والبد أن 
تتوافر فيمن يتوىل القيادة صفات يعدها املجتمع نموذجًا للسلوك االجتامعي األمثل)1(. 

والقيادة ظاهرة اجتامعية عامة ال خيلو منها أي جمتمع، فال توجد مجاعة دون أن يكون 
هناك نوع أو آخر من القيادة)2(.

وهذا يعني أن للقيادة دورًا فاعاًل ورئيسيًا يف املجتمع من قبيل إدارة وتنظيم وتوازن   
واستقرار النظام االجتامعي بشكل عام.

حيث  واألتباع  القائد  بني  االجتامعي  التعامل  أشكال  من  شكل  كذلك  والقيادة   
أهداف  بلوغ  يف  للمساعدة  القائد  به  يقوم  سلوك  أهنا  إذ  )القيادة-التبعية(،  سمة  تربز 
اجلامعة وحتريكها نحو هذه األهداف وحتسني التفاعل االجتامعي بني األعضاء واحلفاظ 

عىل متاسك اجلامعة وتيسري املوارد هلا. 

نفسه  وبالوقت  اجتامعية  وظيفة  او  اجتامعي  كدور  القيادة  اىل  النظر  يمكن  وهكذا 
فهي تفاعل نشط مؤثر وليست جمرد مركز ومكانة وقوة)3(.

اجلامعة  أعضاء  يف  يؤثر  الذي  الشخص  بأنه   Leader القائد  ُيعرف  لذلك  وتبعًا   
أكثر من أي عضو آخر، من حيث حتديد هدف اجلامعة وتنفيذ هذا اهلدف وتغيري سلوك 

)1(  د.شاكر مصطفى سليم، قاموس االنثروبولوجيا، جامعة الكويت، ط1، 1981، ص555.
)2(  د. حممــد هبجــت كشــك، مدخــل اىل تنظيــم املجتمــع، املكتــب اجلامعــي احلديــث، االســكندرية، 1985، 

ص253.
ــة  ــالمي، دار الثقاف ــل اس ــة االجتامعية/مدخ ــع يف اخلدم ــم املجتم ــة تنظي ــادق، طريق ــد ص ــل حمم )3(  د. نبي

للطباعــة والنــرش، القاهــرة، ط2، 1996، ص306.
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األفراد وتوجيهه وضبطه بحكم مركزه يف اجلامعة او خربته او سامته الشخصية)1(.

ومن الواضح أن هنالك اختالفاٍت جوهرية بني مفهومي السلطة والقيادة، إذ إن   
واملتفق  االجتامعية/القانونية  والضوابط  القواعد  من  جمموعة  اىل  يشري  االول  املفهوم 
عليها اجتامعيًا، التي بموجبها يتوىل فرد او أفراد سلطة معينة يف إطار تنظيمي حمدد، اما 
مفهوم القيادة فإنه يشري اىل اخلصائص او الصفات الشخصية التي ينظر اليها اجتامعيًا 
اجلامعات  او  األفراد  لبعض  ملزمة  تكون  ال  فإهنا  وبالتايل  واألفضل،  األمثل  بوصفها 
داخل املجتمع، بقدر ما تكون السلطة اكثر إلزامية وقهرية وينصاع هلا اجلميع، إذ هي 

ليست مسألة اختيارية مثلام يف القيادة)2(.

فالقيادة هنا تعني ان الفرد الذي يف املركز او الدور يتمتع بقبول ورىض من اجلامعة   
التي يقودها، فالعالقة هنا عالقة القبول واملوافقة ودرجة معينة من تفضيل ذلك الشخص 
)احلق  تعني  التي  )السلطة(  عن  )القيادة(  يميز  املعنى  وهذا  املوقع،  ذلك  يف  غريه  عىل 
الرسمي( او العالقة الرسمية بني صاحب األمر ومن يتلقى االمر وينفذه)3(. وبالوقت 
 (R. Bierstedt(نفسه ختتلف القيادة عن الرئاسة، ويف هذا السياق يذكر روبرت برستد
طبيعة  يف  للقائد  الشخصية  الصفات  عىل  تعتمد  فاألوىل  والرئاسة،  القيادة  بني  الفارق 
املوقف الذي يقوده، أما يف حالة الرئاسة، فالقيادة تتوقف عن ان تكون شخصية، لذا 
فالتابع جيب أن يطيع األوامر حتى عندما يكون غري مطلع عىل الشخص الذي يصدر 

تلك األوامر)4(.

)1(  د. حممد هبجت كشك، مدخل اىل تنظيم املجتمع ، مصدر سابق، ص207.
ــكندرية،  ــة، االس ــباب اجلامع ــة ش ــالم، مؤسس ــوء اإلس ــا يف ض ــادة وفاعليته ــري، القي ــر البق ــد ماه )2(  امح

ص25.  ،1987
ــة، مركــز  ــة والديمقراطي ــادة السياســية العربي )3(  د. بشــري حممــد اخلــرضا، النمــط النبوي-اخلليفــي/يف القي

ــريوت، ط1، 2005، ص79. ــة، ب ــدة العربي ــات الوح دراس
(4) Reihard bendix, max weber , an intellectual porviait , university paper 
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إال  متارس  ال  وهي  )التنظيم(  خصائص  من  خاصية  او  صفة  هي  إذن  فالسلطة   
»عالقات   Status املكانات  او  املراتب  من  هرمية  عالقة  وضمن  تنظيمي  إطار  ضمن 
املكانة«، حيث تستعمل سلطة املركز او املكانة عىل مركز او مكانة اخرى، وليس عىل 
السلطة،  تعريف  يف  الفردية  او  الشخصية  العوامل  تدخل  أال  ويفرتض  آخر.  شخص 
وتزداد درجة )الرسمية( وعدم الشخصية بازدياد حجم املنظمة. وبذلك يمكن تعريف 
التعريف  بحسب  القيادة  أما  القيادة«،  »مؤسسة  او  املؤسسية«  »القيادة  بأهنا  »السلطة« 
السابق، فإن العنرص الشخيص فيها مؤثر)1(. وتبعًا لذلك فالقيادة توجه وتقود اجلهود 

وصوالً اىل تنظيمها بام خيدم عملية التنظيم االجتامعي نفسها.

 :Social Role خام�ضًا- الدور الجتماعي
الوجه  ويمثل  االجتامعي  املركز  ملتطلبات  الفعلية  املامرسة  هو  االجتامعي  الدور   

النفيس للتنظيم االجتامعي الذي يشمل الوظيفة والتكيف االجتامعي)2(.

ووفقًا لوجهة النظر السوسيولوجية يتضمن كل تنظيم جمموعة ادوار متباينة نسبيًا   
ويمكن حتديد هذه األدوار بأهنا منظومات إكراه معياري او عريف يفرتض بالفاعلني/
املمثلني أن يتقيدوا هبا، ومنظومات حقوق متالزمة مع هذه اإلكراهات/املوجبات)3(. 
واألدوار جمموعة األعامل التي يتوقع املجتمع من الشخص أن يقوم هبا جتاه أشخاص 
يعني  الدور  فإن  لذلك  وتبعًا  معينة)4(.  اجتامعية  منازل  هلم  بالنسبة  حيتل  النه  آخرين 

backs , London , 1962, p.48
)1(  د.بشري حممد اخلرضا، النمط النبوي -  اخلليفي، مصدر سابق، ص80-79.

)2(  دينكن ميشيل، معجم العلوم االجتامعية، مصدر سابق، ص253.
)3(  د. خليل امحد خليل، املفاهيم االساسية يف علم االجتامع، مصدر سابق، ص98.

)4(  عصمــة حممــد جاســم، االصــالح الزراعــي وأثــره عــىل التنظيــم االجتامعــي يف الريــف، مصــدر ســابق، 
ص66.
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جمموعة من التوقعات اخلاصة باألفراد الذين يشغلون مركز او مكانة اجتامعية ما)1(.

واحد  دور  من  أكثر  وللشخص  باألدوار،  والواجبات  احلقوق  وتسمى  هذا   
دور  يكون كل  للمنزلة)2(. وبذلك  احلركي  اجلانب  يمثل  الدور  أن  عينه كام  الوقت  يف 
جمموعة  هي  الدور  فواجبات  اجتامعية،  وحقوق  واجبات  بمجموعة  مرتبطًا  اجتامعي 
باآلخرين،  وعالقاته  ترصفاته  أثناء  االجتامعي  الدور  العب  هبا  يقوم  التي  الترصفات 
وحقوق الدور هي االمتيازات واملكافآت التي تقدم للدور بعد قيامه بالواجبات املتوقعة 

منه)3(.

ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املوضع أن ملعرفة أفراد املجتمع أدوارهم االجتامعية   
وحتصيل  هبم  املنوطة  بواجباهتم  األفراد  وقيام  كذلك(  األدوار  توزيع  عملية  )وحتى 
احلقوق احلاصلة من جراء ذلك يفيض بالرضورة إىل استجالء واتضاح عملية التنظيم 

االجتامعي نفسها.

 :Status Social ضاد�ضًا- املركز الجتماعي�
معني  اجتامعي  نظام  يف  اجلامعة  او  الفرد  حيتلها  التي  املنزلة  هو  االجتامعي  املركز   
بالنسبة ملراكز اآلخرين وبذلك يمكن القول أن اصطالح املركز االجتامعي ينطبق من 
واملركز  كذلك)4(.  االجتامعي  الدور  ومع  االجتامعية  املنزلة  اصطالح  مع  املعنى  ناحية 
االجتامعي او املنزلة ترتيب اجتامعي لألفراد واجلامعات يف املجتمع الذي جيب أن يتم 

(1) Richard T. Schaefer , Sociology , Ninth Edition , McGraw-Hill Higher 
Education , 2005 , p.106

)2(  د.شاكر مصطفى سليم، قاموس االنثروبولوجيا، مصدر سابق، ص920.
)3(  دينكن ميشيل، معجم علم االجتامع، مصدر سابق، ص254.

)4(  املصدر السابق نفسه، ص295.
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حتى يستطيع املجتمع أداء وظائفه بصورة منتظمة)1(.
ويعرف املركز االجتامعي كذلك بأنه املكانة التي يشغلها الشخص يف مجاعة معينة،   
حتدده  املركز  وهذا  االجتامعي،  التنظيم  داخل  األخرى  اجلامعات  مع  اجلامعة  وضع  او 

متغريات كثرية منها املهنة والقوة والثروة ودرجة االحرتام الذي يناله الشخص)2(.
واملعايري  القواعد  به جمموعة من  ترتبط  املركز االجتامعي  أن  بالذكر  اجلدير  ومن   
التي توجه الفعل االجتامعي وتنبئ عن توقعات معينة، ذلك انه ال يمكن ان يدار التنظيم 
من  جمموعة  وجود  خالل  من  والتوافق  االتساق  من  درجة  توافر  دون  من  االجتامعي 
القواعد واملعايري املحددة ألنامط السلوك، بحيث يمكن للشخص ان يتوقع من اآلخرين 
سلوكًا معينًا يف موقف معني، ألن هذا السلوك متليه تلك املعايري والقواعد املرتبطة هبذا 

املركز)3(.
يتطلب نسقًا من  الذي نحن بصدد دراسته  التنظيم االجتامعي  أن  الواضح  ومن   
األدوار واملراكز املتوافقة مع األفراد واملرتبطة باملعايري والقواعد االجتامعية التي تضمن 

امتثال واتساق الفعل االجتامعي بشكل عام.

)1(  د. حنفــي حممــود ســلامن، الســلوك التنظيمــي واألداء، دار اجلامعــات املرصيــة، االســكندرية، د.ت، 
ص160.

(2) Richard T. Schaefer , Sociology , Op.Cit , p.112.
)3(  فريــدة جاســم دارة املنــدالوي، البنــاء البريوقراطــي والشــخصية، دراســة ميدانيــة للمؤسســة االقتصاديــة، 

اطروحــة دكتــوراه غــري منشــورة، جامعــة بغــداد، كليــة االداب، قســم االجتــامع، 2003، ص69.
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املبحث الثالث 

 ت�ضاوؤلت الدرا�ضة 
ألجل ان حتقق الدراسة أهدافها من جهة وتسري وفق مساٍر علمي واضح من جهة   
بالدراسة مع حماولة االجابة عليها يف  أن نضع عدة تساؤالت خاصة  بنا  ينبغي  أخرى 

متون الدراسة، وهذه التساؤالت هي كاآليت:-

الت�ضاوؤل الأول: -
ما املصادر الرئيسة التي استند اليها اإلمام عيل )عليه السالم( يف فكرِه التنظيمي   

واإلداري للمجتمع اإلسالمي آنذاك؟

الت�ضاوؤل الثاين:-
ما أبرز مالمح التنظيم السيايس الذي أرساه اإلمام عيل )عليه السالم( يف إدارته   
كان  التي  التنظيمية  سياسته  رشعية  اكتساب  استطاع  وكيف  اإلسالمي؟  للمجتمع 

يمثلها؟ 

الت�ضاوؤل الثالث:-
كيف استطاع اإلمام عيل )عليه السالم( املوازنة بني موارد املجتمع واحتياجاته؟   
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وما هي القواعد التنظيمية التي سعى بموجبها لتنظيم السلوك االقتصادي يف املجتمع 
آنذاك؟ 

الت�ضاوؤل الرابع:-
ما الوسائل واآلليات التي اعتمد عليها اإلمام)عليه السالم( لصيانة أمن املجتمع   
واستقراره؟ وكيف متت عملية تنظيم حقوق األفراد يف املجتمع ونرش العدل االجتامعي؟ 

الت�ضاوؤل اخلام�س:-
ما ابرز املشكالت واملعوقات التي أعاقت عملية التنظيم االجتامعي الذي قام به   

اإلمام)عليه السالم(؟ وما هي اآلليات والسبل التي اعتمدها لتخطي هذه العقبات؟ 
 



درا�ضات �ضابقة
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متهيد 
تتجىل أمهية فصل الدراسات السابقة بالنسبة ألي بحث علمي يف كوهنا متكن الباحث 
من بلوغ املستوى العلمي املنشود وذلك من خالل إتاحتها للباحث التعرف عىل األفكار 
املتعلقة به، ومن جانب آخر  العلمية  املتنوعة يف جمال بحثه واستقصاء احلقائق  العلمية 
كافة،  العلمية  والدراسات  للبحوث  التكميلية   الصفة  السابقة تضيف  الدراسات  فإن 
لكوهنا متكن الباحث من اإلفادة من الدراسات التي سبق هلا البحث يف املوضوع نفسه بام 
يسمح االبتداء من حيث ما انتهى اليه الباحثون السابقون يف املجال نفسه. فضاًل عن إن 
هذه الدراسات تكشف عن املنهجية املالئمة واألساليب واألدوات العلمية التي يمكن 

للباحث تبنيها من خالل تعامله مع املواضيع املقاربة منها. 

اهتمت  التي  والعربية  العراقية  الدراسات  نامذج من  الفصل عرض  وسيتم يف هذا 
بموضوع مماثل او مقارب ملا نحن بصدده يف هذه الدراسة وذلك ألجل الوقوف عىل 
عن  فضاًل  معاجلتها،  يف  هبا  استعانت  التي  واألدوات  فيها  املعتمدة  واملنهجية  أهدافها 
التعرف عىل النتائج التي أسفرت عنها، وبالتايل سيكشف ذلك كله عن مكامن الضعف 
والقصور العلمي والرصانة والتكامل، التي ستحاول الباحثة اإلفادة منها يف معاجلتها 

ملوضوع الدراسة كيام يتسنى هلذه الدراسة املتواضعة ان تتصف بالدقة واملوضوعية. 
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املبحث الأول 

 الدرا�ضات العراقية

1. درا�ضــة الباحــث حم�ضــن باقــر القزوينــي ))خ�ضائ�ــس الإدارة عنــد الإمــام 
علــي بــن اأبــي طالب )عليــه ال�ضــالم(( )1(. 

)عليه  عيل  اإلمام  لدى  اإلداري  الفكر  خصائص  القزويني  حمسن  الباحث  تناول 
هذه  وفق  فاإلنسان  إنسانية،  منطقية  قواعد  اىل  مستندًا  تنظيميًا  فكرًا  بوصفه  السالم( 
يضم  منظاًم  جهازًا  اإلدارة  عدَّ  السالم(  )عليه  عيل  واإلمام  اآللة.  عن  خيتلف  القواعد 
جمموعة من القواعد وليس خليطًا من الفوىض، إذ نظر إىل اإلدارة بأن هلا هدفًا تنظيميًا 
ساميًا يرنو إىل حتقيق أهداف اجتامعية يف احلياة. واستنادا اىل هذه الرؤية فإن اإلدارة كيان 

حي يمتاز بأربع صفات أساسية هي: 

السالم( عن  اإلمام عيل )عليه  الباحث رؤية  اإلنسانية: وهنا يستعرض  الصفة   .1
اإلنسان بشكل عام، فضال عن صلته باإلدارة من املنظور اإلسالمي؛ لكوهنا ليست أداة 
صامء بل إهنا تقوم عىل أكتاف البرش الذين فيهم عوامل قوة وضعف، وبقدر تفعيل عوامل 
اخلري وحتريك الطاقات الكامنة يف اإلنسان، تتقدم املشاريع واملؤسسات، وهي بأمجعها 

)1(  د. حمســن باقــر القزوينــي، خصائــص اإلدارة عنــد االمــام عــيل بــن ايب طالــب )عليــه الســالم(، جملــة أهــل 
البيــت، جملــة فصليــة حمكمــة تصــدر عــن جامعــة اهــل البيــت، كربــالء، الســنة األوىل، 1425هـــ، 2005م. 
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رهن اإلدارة اجليدة، فاملدير اجليد مثاًل هو الذي يعرف طبيعة الناس الذين يتعامل معهم 
ويعلم ما حيركهم وما يثبط عزائمهم. فالنظرية املتكاملة يف اإلدارة برؤية اإلمام هي التي 
الناس؛  تنظم وتدير شؤون  التي  اإلدارية  العملية  رائـد  برأيه  باإلنسان، ذلك ألنه  تبدأ 
والصفة اإلنسانية وفقا لذلك يتجاذهبا كل من )العقل واهلوى(. وهنا يستعرض الباحث 
العقل  اإلدارية ألن غياب  العملية  بغيابه ختتل  الذي  العقل  اإلمام عيل عن دور  أقوال 
يظهر اهلوى؛ ومن هذه األقوال: ))العقل فضيلة اإلنسان((، ))إن أغنى الغنى العقل((، 
))آفة العقل اهلوى((، ))ال عقل مع اهلوى((، ))خمالفة اهلوى شفاء العقل(( و))اسرتشد 

العقل وخالف اهلوى تنج((. 

وبالوقت نفسه يعد اإلمام العقل مصدرًا للفضائل ))القيم واملعايري األخالقية(( التي 
من خالهلا يمكن مترير العملية اإلدارية بيرس وسهولة، وهنا يستعرض الباحث العديد 
من أقوال اإلمام )عليه السالم( اخلاصة هبذا اجلانب ومنها عىل سبيل املثال ))األدب يف 
اإلنسان كشجرة أصلها العقل(( و ))العقل ينبوع اخلري(( و ))العقل فضيلة اإلنسان((. 

2.الصفة التنظيمية:- وهنا يستعرض الباحث رأي اإلمام عيل )عليه السالم( عن 
))النظم والنظام(( الذي هو تنظيم الشؤون حتى أن اإلمام-عىل حد رأي الباحث- مل 
ينس أن يويص أوالده وأصحابه ومجيع املسلمني يف آخر كلمة له قبل أن يرحل اىل الرفيق 
األعىل، بذلك، إذ نجده يقول: ))أوصيكام ومجيع ولدي وأهيل ومن بلغه كتايب بتقوى 
اهلل ونظم أمركم(( ثم يوصيهم بالقرآن الكريم ))ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، 
ولكن أخربكم عنه، أال إن فيه علم ما يأيت، واحلديث عن املايض، ودواء دائكم، ونظم 

ما بينكم((.

وبعد ذلك يستطرد الباحث يف تصنيف املجاالت التي ورد فيها لفظ النظم وفق رؤية 
اإلمام )عليه السالم( من خالل االنطالق من األسئلة اآلتية:
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- كيف ينشأ النظام، وكيف يقوى النظام وكيف ينهار النظام؟ 

الفكر، والعقل هو  العقل ألنه مصدر  إىل  باالستناد  اإلمام  ينشأ وفق رؤية  فالنظام 
باء  الف  هـي  والربجمة(  )الفكرة واخلطة  و  الربامج،  منبع  والعقل هو  التخطيط،  مركز 
تطبيقه  املسؤول عن  التطبيق، ويبقى  قبل  النظام  البرش  أيدي  النظام. والعقل يضع بني 
العالئق احلسنة التي تنمو يف املجتمع، التي تقوم عىل أساس احلقوق املتبادلة ويف ذلك 
الوايل  عىل  الرعية  وحق  الرعية  عىل  الوايل  حق  ))احلقوق  السالم(  )عليه  اإلمام  يقول 

فريضة فرضها اهلل تعاىل فجعلها نظامًا أللفتهم((. 

أما كيف يقوى النظام؟ فيعرض الباحث أهم املبادئ التي يرى اإلمام )عليه السالم( 
أن النظام يقوى هبا  وأمهها: 

األمرة((    نظام  ))العدل  السالم(  )عليه  اإلمام  يقول  ذلك  ويف  العدل(:  )مبدأ  أوالً: 
و))حسن العدل نظام الربية((.

 ثانيًا: )مبدأ احللم وعدم االنفعال(: ألن عدم االنفعال من قواعد اإلدارة والتنظيم الذي 
يقوم بني األفراد الذين تربطهم عالقات اجتامعية. وأهم أسس هذه العالقة سيادة 

احلكمة وعدم حدوث فعل انفعايل أثناء العمل.

 ثالثًا: )مبدأ روح التعاون بني األفراد(: حيث ان تضامن األفراد وتعاوهنم مع بعضهم 
ويقول  اإلنساين.  للسلوك  والتنظيم  اإلدارة  عملية  يدعم  واملواساة  اإلحسان  عرب 
اإلمام يف ذلك ))نظام املروءة حسن اإلخوة(( و ))نظام الدين خصلتان إنصافك 
وتعزز  تقوي  أخرى  مبادئ  وجود  عن  فضال  اخوانك((  ومواساتك  نفسك  من 
النظام االجتامعي وهي ))مبدأ الدعوة إىل الطاعة(( أي طاعة اهلل وطاعة والة األمر، 

و)مبدأ التواضع( و )مبدأ األمانة(. 

وأخريا يستعرض الباحث كيفية اهنيار النظم وفق رؤية اإلمام، تلك املتمثلة يف ظهور 
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إليها اخلالف والشقاق  يتسلل  تنهار عندما  اخلالفات واالنقسامات داخلها، فاألنظمة 
ويف ذلك يقول اإلمام )عليه السالم(: ))األمور املنتظمة يفسدها اخلالف(( وقوله أيضًا 

))آفة الرعية خمالفة الطاعة((. 

3. الصفة اجلامعية: وتتضمن جمموعة من الناس تربطهم روابط قوية ومتينة تقوي 
من النظام اإلداري املرتكز لدهيم. ويف هذا يقول اإلمام ))بحسن العرشة تدوم الصلة(( 

وقوله ))إلزموا اجلامعة واجتنبوا الفرقة((. 

4. الصفة اهلدفية: وتتضمن اهلدف الذي وجدت من أجله اخلالئق، فاحلياة مل ختلق 
عبثًا. وهذا اهلدف هو الذي يسبغ عىل النظام أمهية كبرية، قال )عليه السالم(: ))ما خلق 
اإلمام  رؤية  وفق  الالهدفية  فإن  أخرى  جهة  ومن  باطاًل((،  واألرض  السموات  اهلل 
تقرتن بالعبث الذي هو صنف من أصناف الباطل الذي هنا عنه اإلمام يف نظريته اإلدارية 
التنظيمية، قال )عليه السالم(: ))اهجر اللهو فإنك مل ختلق عبثا فتلهو ومل ترتك سدى 

فتغلو((. 

ويرى الباحث القزويني أن فكر اإلمام عيل )عليه السالم( يرّكز عىل اكتساب ثالثة 
أمور متثل هدف اإلنسان يف احلياة وهي: ))العقل-احللم-العلم((.

 فالعقل-وكام أسلفنا- حيتل مكانة مرموقة يف فكر اإلمام )عليه السالم( يف اإلدارة 
والتنظيم، ألنه السلطة التي يستخدمها اإلنسان لتقويم األمور اخلاطئة، ويف ذلك يقول 
أنك تقصد فال ترسف  ))العقل  امرئ(( و  ))العقل سالح كل  السالم(:  اإلمام )عليه 

وتعد فال ختلف وإذا غضبت حلمت((.  

- واحللم هو أيضًا سلطة إلرغام النفس عىل اختاذ حالة االعتدال، قال )عليه السالم(: 
))إنام احللم كظم الغيظ وملك النفس((. 

- وبالعلم يستطيع اإلنسان أن يقود مسرية حياته وأن حيسن معيشته قال )عليه السالم(: 
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))اكتسبوا العلم يكسبكم احلياة(( و ))العلم خري دليل((. 

وفق  التنظيمية  اإلدارية  بالعملية  تنهض  التي  الرتسيمة  الباحث هذه  يضع  وبالتايل 
تصورات اإلمام: 

العلمالعقل            

احللم

    

])( يوضح العملية التنظيمية وفق تصور اإلمام عيل )شكل رقم )1[

األساسية  الصفات  وهذه  احللم.  اىل  يؤديان  واإلثنان  العلم:  اىل  يؤدي  فالعقل 
للشخصية املتكاملة التي يسعى من أجلها كل إنسان، وهي بالتايل صفات جيب توفرها 

يف املدير املناسب القادر عىل إدارة دفة األمور. 
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أما اخلالصة التي خرج هبا البحث فتتمثل باآليت: 

إن اإلدارة عند اإلمام عيل )عليه السالم( ليست فعاًل ميكانيكيًا بل جمموعة صفات 
وخصال متتزج فيام بينها للحصول عىل املدير اجليد واإلدارة اجليدة، وهذه الصفات هي: 

أ. التنظيم: فال إدارة بدون تنظيم ونظام، فإذا حل نقص يف التنظيم حلت حمله الفوىض. 

ب. أما الصفة الثانية فهي اإلنسانية: بمعنى أن الذي يتحرك ويفّعل اإلدارة هو اإلنسان 
وضعفه،  قوته  نقاط  عىل  والتعرف  اإلنسان  معرفة  من  البد  فكان  اآللة،  وليس 
نقاط  وتعالج  أعضائها  يف  القوة  نقاط  تستثمر  أن  حتاول  التي  هي  اجليدة  فاإلدارة 

الضعف لدهيم.

بمجموعها  تشكل  اإلدارة  أن  تعني  التي  االجتامعية(:  )احلالة  هي  الثالثة  والصفة  جـ. 
جمتمعًا منظاًم تنشأ فيه العالقات اإلنسانية وتنمو فيه روح اجلامعة.

د. أما الصفة الرابعة فهي اهلدفية: التي تعني أنه ال ُبد ان يكون لإلدارة هدف منسجم مع 
أهداف اإلنسان يف احلياة؛ وبالتايل جيب ان تكون هذه األهداف متوجهة نحو بناء 

اإلدارة القوية. 
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2. درا�ضــة الباحــث حممــد احمــد هربــود العي�ضــاوي ))التنظيمــات الإداريــة يف 
ع�ضر الر�ضــالة والرا�ضدين(()1(. 

حاول الباحث يف دراسته املذكورة انفًا تتبع أساسيات العملية اإلدارية يف اإلسالم 
الرسالة  عرص  يف  اإلسالمية  الدولة  شؤون  وتنظيم  إدارة  عىل  برأيه  ساعدت  التي 
املوسوم  الدراسة  هذه  من  اخلامس  الفصل  باختيار  الباحثة  قامت  وقد  والراشدين. 
ناقشت  بـ))التنظيامت اإلدارية يف عهد اخلليفة عيل بن ايب طالب )ريض اهلل عنه( وقد 

هذه الدراسة األمور اآلتية: 

اأوًل:- الأثر الإداري يف مواجهة اخلالفة:-
التي  والسياسية يف األمصار اإلسالمية  اإلدارية  الباحث األوضاع  استعرض  وهنا 
شهدت تلكؤًا واختالالً وظيفيًا وإداريًا يف عهد اخلليفة الثالث لذلك عمد اخلليفة الرابع 
إىل استبدال والة اخلليفة السابق الذي كان بعض الناس يأخذون عليه عـدم حماسبتهم 
األقاليم اإلسالمية  اهلل عنه( والة عىل  اخلليفة عيل )ريض  أرسل  لـذا  والتشدد عليهم. 

املختلفة كأول إجراء إداري-تنظيمي بعد توليه اخلالفة. 

ولقد حاول الباحث عرض ردود األفعال املختلفة ازاء إجراءات اخلليفة الرابع من 
انه فهم حقيقة الوضع اجلديد فعمد اإلمام اىل خلق  الوالة عىل األمصار؛ ذلك  تغيريه 
يرونه  باختيار من  للرعية  املجال  وإفساح  املستجدة  الظروف  التوازن مع هذه  نوع من 
مناسبًا من دون تطاول عىل هيبة اخلالفة واخلليفة إذ يقول )عليه السالم(: ))سأمسك 
األمر ما استمسك فإذا مل أجد بدًا فآخر الدواء الكي((. وعندما حاول املغرية بن شعبة 
ُه قائال: ))واهلل  إقناع اإلمام عيل )عليه السالم( بإقرار الوالة السابقني عىل أمصارهم ردَّ
ال اداهن يف ديني وال أعطي الدين يف أمري((. إذ إن اإلمام كان مقتنعًا برضورة إصالح 

ــتري  ــالة ماجس ــدين، رس ــالة والراش ــرص الرس ــة يف ع ــامت اإلداري ــاوي، التنظي ــود العيس ــد هرب ــد امح )1(  حمم
)غــري منشــورة( مقدمــة اىل جملــس معهــد التاريــخ العريب والــرتاث العلمــي للدراســات العليا، بغــداد، 1990. 
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يتمتعون  والة  إجياد  نحو  يسعى  وكان  واألمصار  لألقاليم  والسيايس  اإلداري  الوضع 
فقد  نفسه  الوقت  ويف  وحكمة.  جتربة  هلم  وممن  واملعرفة  والشدة  احلزم  من  كبري  بقدر 
ان  من  واخلوف  الرعية  خدمة  سبيل  يف  ومراقبتهم  والته  بمتابعة  نفسه  اخلليفة  أجهد 
تغبن حقوقهم وهذا ما جاء يف قوله للمنذر بن جارود عامله عىل اصطخر ))بلغني أنك 
أتاك من  إن  اهلل  مال  يدك يف  قد بسطت  وأنك  متصيدًا  متنزها  كثريا الهيا  تدع عملك 
أعراب قومك كأنه تراثك من أبيك وأمك... وأن اللعب واللهو ال يرضامها اهلل وخيانة 
للمسلمني ومن كان كذلك فليس بأهل ألن يسد به الثغر وجيبى به الفيء ويؤمتن عىل 

مال املسلمني((. 

ثانيًا:- الإدارة الع�ضكرية:
حاول الباحث يف هذا املوضوع تتبع السياسية التنظيمية العسكرية لإلمام عيل )عليه 
السالم( خالل املعارك التي نشبت فرتة حكمه، إذ كان اخلليفة يقود تلك املعارك بنفسه، 
إذ جرت العادة أن ينوب اخلليفة قائدًا عسكريًا يف احلروب. وللرضورة التي رآها اخلليفة 
أخذ يقود اجليوش بنفسه عندما أخذ الروم والفرس يقومون بحركات متردية يف بالدهم 
األمر الذي جعل اخلليفة عليا )ريض اهلل عنه( ال يتساهل معهم. فالفرس بدأوا يعلنون 
رفضهم تقديم اخلراج للدولة ومترد بعضهم يف فارس وكرمان فأخرجوا والة اخلليفة. 

فقام بإجراءات عسكرية أعادت السيطرة عىل تلك األقاليم.

دفاعي وقائي((  اجلهاد ))كإجراء  اهلل عنه( حث عىل  فإنه )ريض   فضاًل عن ذلك 
وحذر من مغبة تركه قائاًل: ))أما بعد فإن اجلهاد باب من أبواب اجلنة فمن تركه رغبة 
منه ألبسه اهلل ثوب الذلة وشمله البالء والصغار اخلسف ومنع النصف... فو اهلل ما غزى 

قوم قط يف عقر دارهم إال ذلوا((. 
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ثالثًا: الأو�ضاع الإدارية ونتائجها القت�ضادية:-
واستعرض الباحث يف هذا اجلانب إجراءات اخلليفة اإلدارية يف املجال االقتصادي 
التي قصد منها اعادة تنظيم النظام االقتصادي اإلسالمي، فقد انتزع اخلليفة عيل )ريض 
يف  الترصف  ورفض  املسلمني.  من  مجاعة  اقطعها  السابق  اخلليفة  كان  أمالكا  عنه(  اهلل 
)*( وأرجعها لألمة وقال عن املال الذي جاء من واردها لصالح االثرياء  أرض الصوايف

))... واهلل لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به اإلماء لرددته((. 

الذي  الزهد  االقتصادية يف خط  اإلدارية يف سياسته  اخلليفة  إجراءات  وتتضح  كام 
طبقه عىل نفسه قبل اآلخرين، ذلك انه دخل عىل بيت املال فسخر به ثم قال ))ال أميس 
وفيك درهم(( كام انه قام بإعطاء العطاء ثالث مرات يف السنة ثم أتاه مال من اصفهان 
فقال: ))اعدوا إيل عطاء رابع أين لست لكم بخازن(( فضاًل عن ذلك فإنه أخضع عامله 
يف هذا املجال اىل رقابة شديدة وكان حريصًا عىل أموال املسلمني. وكان يستعني بكعب 
ابن مالك لرصد تالعب العامل، وكان يعنى بعامرة األرض والرفق بجباية اخلراج وقد 

قال لعامله يف ذلك ))ال ترضبن رجال سوطا يف جباية درهم وال تبعن هلم رزقا((. 

ورغبًة من اخلليفة الرابع يف تنظيم االقتصاد وسعيًا إىل منع التالعب باألموال فقد 
عن  فضاًل  املال،  وبيت  اخلراج  عىل  اإلدارية  شؤونه  لتدبر  املرص  عىل  عامال  يعني  كان 
األحوال  واستقرار  اخلراج  جباية  يف  فائدة  أعظم  ذلك  ألن  األهنار  بإصالح  أوىص  أنه 

االقتصادية. 

ــه  ــام عيل)علي ــد اإلم ــم االقتصــادي عن ــل التنظي ــا يف فص ــق هب ــا يتعل ــوايف وم ــى الص ــح معن )*( ســيتم توضي
ــالم(.  الس
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رابعًا: تعيني ولة الأقاليم وعمال املدن والق�ضاة:
اخلليفة  قام  الذين  الوالة والعامل عىل األمصار  الباحث  املجال يستعرض  ويف هذا 
عيل )عليه السالم( بإرساهلم إىل عموم أقاليم الدولة اإلسالمية وفق جداول تبني اسم 

كل واٍل او عامل املرص او اإلقليم الذي أرسل إليه. 

أما ما خيص القضاء فقد وضح الباحث كيف زادت العناية به كمؤسسة إدارية يف 
عهد اخلليفة الرابع، مهمتها إعادة احلق إىل أهله، وقد برع اخلليفة )عليه السالم( يف عرص 
الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( واخللفاء بعده يف القضاء حتى قال عنه اخلليفة عمر: 

))عيل أقضانا(( وقال ))أليب احلسن اقىض بني الناس((. 

وقد كان اخلليفة عيل )ريض اهلل عنه( خيترب القضاة مدة خالفته يف عملهم من حيث 
قال  األمر،  هذا  صالح  ))بَم  له:  فقال  قاضيًا  امتحن  إذ  والعدل،  باحلق  احلدود  إقامة 
بالورع، قال )عليه السالم(: فبم فساده قال بالطمع، قال )عليه السالم(:  حق لك ان 

تقيض((. 

هذا فضال عن تتبع اخلليفة ألهم السامت واخلصائص التي جيب أن يتحىل هبا القايض 
الذي ينظم شؤون الرعية باحلق والعدل من دون ظلم او غبن للرعية. 
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وأخريا يوجز الباحث خالصة بحثه يف النقاط اآلتية: 

1. شهد عهد اخلليفة عيل بن ايب طالب جمموعة واسعة من التنظيامت اإلدارية للدولة 
اإلسالمية، جتىل فيها انبعاث جديد للتنظيامت اإلدارية التي أرساها الرسول حممد 

)صىل اهلل عليه وآله وسلم(. 

خالل  من  اإلسالمية،  واألقاليم  األمصار  يف  اإلداري  التنظيم  بإعادة  اخلليفة  ُعني   .2
قيامه بالتقسيامت اإلدارية من قبيل تعيني والة األقاليم وعامل املدن واخلراج وتعيني 
القضاة ممن يتوسم فيهم مجيعا الصالح واحلرص واإلخالص والعدل بني الرعية. 

3. إن األسس اإلدارية التي رسخها اإلمام عيل )ريض اهلل عنه( يف الدولة اإلسالمية يف 
عهده كانت حمل أنظار املسؤولني يف الدولتني األموية والعباسية فيام بعد من ناحية 

العمل واألخذ هبا وتطبيقها يف الشؤون اإلدارية التنظيمية تلك. 

أقّرها  التي  والتنظيمية  اإلدارية  الفقهاء والقضاة عموما من األسس والقواعد  أفاد   .4
القضائية يف  لألمور  وتنظيامهتم  اجتهاداهتم  وظفوها يف  حيث  واستحدثها،  اإلمام 

الدولة العربية اإلسالمية فيام بعد. 
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3. درا�ضــة الباحــث ليــث �ضــاكر حممــود العبيــدي ))و�ضايــا اخللفــاء الرا�ضــدين 
ال�ضيا�ضــية والإداريــة(()1(. 

اختص الفصل اخلامس من هذه الدراسة بموضوع بحثنا واملوسوم ))وصايا اخلليفة 
دراسته  الباحث  بدأ  وقد  واإلدارية((.  السياسية  عنه(  اهلل  )ريض  طالب  أيب  بن  عيل 
بتعريف املعنى اللغوي واالصطالحي للوصية بأهنا األوامر والتعاليم السياسية الصادرة 

عن الشخص األول يف الدولة العربية اإلسالمية اىل عامة الناس وموظفيه. 

وترد الوصية يف قول سيايس أو إداري وقد تكون يف رواية او خطبة أو رسالة؛ وقد 
اكتسبت الوصية السياسية واإلدارية اإلسالمية رشعيتها من القرآن والسنة. 

وقد قسم الباحث هذا الفصل إىل مبحثني، ضم املبحث األول منه الوصايا السياسية 
يف حني ضم املبحث الثاين الوصايا اإلدارية. وقد تضمنت الوصايا السياسية:- 

1.  الو�ضايا املبا�ضرة: و�ضنفها الباحث اإىل:
أ. الوصايا السياسية البارشة العامة:- وجه اإلمام عيل )عليه السالم( وصيته إىل أهل 
املدينة يف خطبة اخلالفة موضحًا فيها اخلطوط العامة لسياسته ومن وصية اخلليفة التي 
العامة لسياسته ))وإنه ليس  خاطب فيها املسلمني وصارحهم وبسط أمامهم اخلطوط 
يل أمر دونكم، إال أن مفاتيح مالكم معي(( وهذا يعني أنه مؤمتن عىل مال املسلمني. كام 
حوت جمموع هذه الوصايا وصيته إىل أهل الكوفة قبيل حرب اجلمل، إذ تشرتك هذه 
الوصية مع وصيته إىل أهل املدينة بصفة العمومية حيث كانت األوىل موجهة إىل عامة 
أهل املدينة، أما الثانية فموجهة إىل عامة أهل الكوفة وكان اهلدف من الوصيتني حتقيق 

أهداف سياسية يف مقدمتها توطيد دعائم الدولة اإلسالمية وضامن أمنها واستقرارها. 

)1(  ليــث شــاكر حممــود العبيــدي، وصايــا اخللفــاء الراشــدين السياســية واإلداريــة، رســالة ماجســتري )غــري 
منشــورة(، كليــة اآلداب، جامعــة بغــداد، قســم التاريــخ، 1996. 
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وبالوقت نفسه تضمنت هذه الوصايا وصيته إىل أهل مرص والتي شملت السياسة 
العامة، حيث أوىص رعيته برضورة مؤازرة الوايل اجلديد ومساعدته عىل إدارة شؤون 
مرص، كام تضمنت وصيته إىل النجرانيني، إذ أوىص هلم اخلليفة الرابع بأن يكونوا آمنني 
يف ديارهم وأن ال يضاموا وال يظلموا وال ينتقص حق من حقوقهم. وأخريًا تضمنت 

وصيته اىل اخلوارج رضورة إطاعة أوامره يف االلتحاق بركبه للقتال ضد مناوئيه.

ب. الوصايا البارشة اخلاصة: والتي تضمنت وصيته اىل معاوية بن أيب سفيان مبينًا 
أمر  يف  والدخول  مبايعته  برضورة  وأوصاه  الثالث  اخلليفة  قتل  يف  اشرتاكه  عدم  فيها 

اجلامعة.

2. الو�ضايا غري املبا�ضرة: 
عامله  إىل  املوجهة  وصاياه  الرابع  باخلليفة  اخلاصة  الوصايا  من  النوع  هذا  وشمل 
البجيل  اهلل  عبد  بن  إىل جرير  لوصاياه  بالنسبة  احلال  وقادة جيوشه كام هو  األمصار  يف 
الرعية  اللني مع  اتباع سياسة  إذ كان حيث والته يف األمصار عىل  واالشعث بن قيس. 

سواء أكان ذلك مع املسلمني أم الذميني.

كام حوت وصاياه هذه عىل مفاهيم سياسية يف كيفية معاملة أهايل األمصار كام هو 
احلال يف وصيته إىل االشرت وكان يويص عامله بأن يلبسوا لرعيتهم جلبابًا من اللني تشوبه 
طرف من الشدة ورضورة إعطاء الناس حقوقهم فإنام هلك من قبلهم من كان يظلم حق 

الرعية كام يف وصيته إىل أيب موسى األشعري وحممد بن أيب بكر.

ويذكر الباحث أهداف هذه الوصايا السياسية عموما، التي تنطلق من دوافع سياسية 
ودينية وأخالقية تستهدف االلتزام بمبادئ الدين احلنيف، ويف الوقت نفسه تريس أسس 

الدولة عىل قواعد متينة وحتقق مصلحة املسلمني.
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أما املبحث الثاين فقد ضم الوصايا اإلدارية يف حمورين أساسيني: 

ا. الوصايا اإلدارية العامة:- وضمت وصايا اإلمام عيل )عليه السالم( التي ختص 
أمور إدارة الدولة وتنظيم شؤوهنا اإلدارية بشكل عام ويف خمتلف النواحي االقتصادية 

واالجتامعية لتنظيم شؤون الرعية وشؤون البالد. 

التي تظهر مدى حرص اخلليفة عىل أموال املسلمني  2. الوصايا اإلدارية اخلاصة: 
إذ كان ال يفرط هبا ولو بجزء يسري، كام كان يويص عامله بأن يعملوا ما يف وسعهم عىل 

صيانة وإدامة مشاريع الري ألن ذلك يؤدي إىل زيادة االنتاج وكثرة موارد بيت املال.

التي  مالك االشرت  إىل  اخلاصة، وصيته  اإلدارية  السالم(  )عليه  أمثلة وصاياه  ومن 
جاء يف مضموهنا أن ال يدخل يف مشورته بخياًل، ورضورة استشارة اهل الورع والدين 
نفسه  إىل  املقربني  من  املوظفني  اختيار  برضورة  وأوصاه  العلامء  مدارسة  من  واإلكثار 
وحذره من اختيار املساعدين له ممن عمل للوايل الذي سبقه، ورضورة تولية املوظفني 

بطريقة االختيار ال املحاباة. 

إلدارة  عمل  منهج  متثل  اإلدارية  السالم(  )عليه  وصاياه  أن  الباحث  يذكر  وأخريًا 
مرورا  املقربني،  واملستشارين  املوظفني  اختاذ  من  إبتداًء  العربية  الدولة  أمصار  شؤون 
انتهاًء  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  النواحي  من  للمرص  العامة  األمور  بتنظيم 

بمراقبة العامل واملوظفني، لكي ال حييدوا عن جادة هنج الدولة القويم. 

أما خالصة دراسته فقد تضمنت النتائج اآلتية: 

1. إن اهلدف من الوصايا السياسية لإلمام عيل )عليه السالم( كان ختفيف حالة التوتر 
كام هو احلال يف وصيته إىل أهل املدينة يف خطبة اخلالفة، وقد تركزت هذه الوصايا 
السياسية إىل أهل الكوفة ومرص. فضاًل عن ان هذه الوصايا عكست مدى اعتامد 
اإلمام عيل )عليه السالم( عىل أهل الكوفة ومرص يف جماهبة معاوية بن أيب سفيان 

فقد. 
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اىل والته رضورة  السياسية  السالم(  بن أيب طالب )عليه  2. أكدت وصايا اإلمام عيل 
معاملة الرعية باللني وحسن القول وطاعة اوامر الوالة ممثيل اخلليفة، كذلك اكدت 
وصاياه اىل والته رضورة إرسال إمدادات عسكرية ملواجهة معاوية بن أيب سفيان 
وقد حث اخلليفة بوصاياه اىل قادة جيوشه رضورة اتباع مبادئ اإلسالم السمحة يف 

احلرب. 

شؤون  إلدارة  عمل  منهج  متثل  اإلدارية  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  وصايا  كانت   .3
األمصار ابتداًء من اختاذ املوظفني واملستشارين املقربني للوالة مرورا بتنظيم األمور 

العامة لإلقليم وانتهاء بمراقبة العامل واملوظفني. 

عدد  فاق   ، السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن  عيل  للخليفة  السياسية  الوصايا  عدد  إن   .4
الوصايا اإلدارية وذلك لظهور فتن داخلية، وقد كان هلذه الوصايا اإلدارية مكانة 

كربى يف إدارة شؤون الدولة عىل الرغم من قلتها مقارنة بالوصايا السياسية. 
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املبحث الثاين 

الدرا�ضات العربية

1. درا�ضة الباحث حممد عمارة )الفكر الجتماعي لعلي بن اأبي طالب()1(.
ناقشت هذه الدراسة الفكر االجتامعي لإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( يف 
االجتامعي  اهلاشميني  بوضع  واملرتبط  السالم(  )عليه  لإلمام  االجتامعي  الوضع  ضوء 
بوصفهم احد البطون العرش التي تتكون منها قبيلة قريش. ذلك أن األوضاع االجتامعية 
هلذه البطون كانت ذات تأثري كبري يف موقفها من دعوة اإلسالم، بمحتواها االجتامعي 
املتقدم واملتعاطف مع الفقراء والعبيد وضحايا الربا الفاحش، أي مع اجلامهري التي أراد 
اإلسالم هلم أن يكونوا هم االئمة وهم الوارثون، إذ كانت املواقف االجتامعية لبطون 
قريش ذات تأثريات مهمة يف رصاعات السلطة التي ظهرت بعد وفاة الرسول )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم(  بشأن منصب اخلالفة واإلمامة، ومن ثم كانت هلا تأثريات يف موقف 
ممثيل هذه البطون من اإلمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( بعد توليه منصب اخلالفة 
هذه  ممثلو  حازها  التي  الثروات  ازاء  واالقتصادية  االجتامعية  سياساته  جمموع  وبعد 
عندما  اإلمام  أحدثها  اجتامعية  تغريات  من  رافقها  وما  تولوها  التي  واملناصب  البطون 

آلت إليه السلطة بعد مقتل اخلليفة الثالث عثامن بن عفان. 

اإلسالم  قبل  للعرب  االجتامعي  الوضع  سامت  حتديد  من  الباحث  متكن  وقد 

)1(  حممــد عــامرة وآخــرون، عــيل بــن ايب طالــب نظــرة عرصيــة جديــدة، املؤسســة العربيــة للدراســات والنرش، 
بريوت، ط1، 1974. 
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والتغريات االجتامعية التي حدثت بعد جميء اإلسالم ومكانة اإلمام عيل بالنسبة لإلسالم 
ونبي اإلسالم واملسلمني، تلك املكانة التي ظلت مرموقة بعد وفاة الرسول )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم(  واختيار رؤسائها ايب بكر الصديق ومن بعده عمر بن اخلطاب ومن 
السلطان  أمية-ذي  بعده عهد رؤوس قريش باألمر اىل عثامن بن عفان-وهو من بطن 

العايل يف حكومة قريش اجلاهلية. 

الباحث ان املأل من قريش الذين مالوا باخلالفة عن عيل بن ايب طالب إنام  ويعتقد 
كانوا خيشون من عيل ان ينتهج هنجًا اجتامعيًا ثوريًا متقدمًا وإهنم عجزوا عن ان حيققوا 
مطاحمهم االجتامعية والطبقية يف زمن ايب بكر وعمر بن اخلطاب ولكنهم حققوا مطاحمهم 
االجتامعية عىل حساب التعاليم االجتامعية الثورية التي برش هبا اإلسالم وعىل حساب 
مجاهري الفقراء عندما توىل اخلالفة عثامن بن عفان. فلقد حدثت التحوالت االجتامعية 
التي عارضها عيل )عليه السالم( وأنصاره والتي أفاد منها أغنياء قريش القدامى. وهي 
التحوالت التي ثار عليها الناس حتى بلغوا يف ثورهتم حد قتل اخلليفة عثامن، ثم فرضوا 
عىل بقايا رؤوس قريش مبايعة عيل باخلالفة لكي يقوم بالتغيري ملا وقع يف ظل حكم عثامن 

بن عفان. 

ثم عرج الباحث بعد ذلك اىل رسد التحوالت االجتامعية املستحدثة والتي كشفت 
عن فكر عيل بن ايب طالب )عليه السالم( االجتامعي بصورته احلقيقية وذلك بعد عرضه 
سياسة اخلليفتني الراشدين ايب بكر وعمر التي حتققت يف ظلها عدالة ومساواة اجتامعية 
كبرية انقطعت زمن اخلليفة الثالث لتعود إىل الوجود عىل يد اخلليفة الرابع عيل بن ايب 

طالب. 

وقد ارتكزت سياسة اإلمام عيل بن ايب طالب يف التغري االجتامعي بعد أن بايعه الناس 
باخلالفة بإعالنه الثورة الشاملة ضد األوضاع االجتامعية واالقتصادية والسياسية، التي 

كانت حمل نقده ومعارضته زمن اخلليفة السابق وفق امليادين اآلتية:- 
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1. يف ميدان السياسة:- أعلن عزل عامل عثامن ووالته عىل األقاليم ومل يرتاجع عن ذلك 
عندما نصحه الناصحون وهذا موقف شهري يف كل كتب التاريخ ال حيتاج اىل تقويم 

األدلة عليه والرباهني. 

2. يف ميدان القطائع:- كانت هناك األرض التي جعلها عمر ملكًا خالصا لبيت املال ثم 
جاء عثامن فأقطعها ألوليائه وأعوانه ووالته وأهل بيته وبصددها كان موقف عيل 
حازمًا وحاساًم، إذ قرر رد ملكية هذه األرض اىل ملكية الدولة وحوزة بيت املال 
ورفض ان يقر التغيريات ))والترصفات العقارية(( التي حدثت يف هذه األرض. 
قد  يستحق  ال  من  وخفض  يستحق  ال  من  رفع  الذي  الطبقي  التاميز  ان  أعلن  ثم 
أسفلكم  يعود  أن  إه البد  باحلق  بعث حممدا  ))والذي  فقال:  لتصفيته  الوقت  جاء 
سباقون  وليقرصن  قرصوا  كانوا  سابقون  وليسبقن  أسفلكم،  وأعالكم  أعالكم، 

كانوا سبقوا((. 

3. يف ميدان العطاء:- أحدث اإلمام عيل )عليه السالم( تغيريات ثورية تعد من أخطر 
التغريات الثورية التي أقرها والتي أراد هبا العودة باملجتمع اىل روح التجربة الثورية 
الناس،  العامة بني  العطاء-والعطاء هو قسمة األموال  اإلسالمية األوىل يف ميدان 
والعودة  العطاء  الناس يف  متييز  العدول عن  السالم(  )عليه  اإلمام عيل  قرار  فكان 
إىل نظام املساواة والعدالة بينهم بعدما استفحل نظام التاميز الطبقي بشكل واضح 
وجيل زمن اخلليفة الثالث والذي كان ال وجـود له زمن الرسول )صىل اهلل عليه وآله 

وسلم( وأيب بكر وعمر. 

ومن جانب آخر فقد قسم الباحث طبقات املجتمع ومكاهنا وفقا لرؤية اإلمام عيل 
ابن ايب طالب )عليه السالم( وفكره االجتامعي وهي كاآليت: 

معامله . 1 وأوضح  عيل  اإلمام  عنه  حتدث  انقسام  وهو  طبقات:  إىل  املجتمع  انقسام 
والعامل عىل  والقضاة..  والكتاب  اجلنود  وفئاته:  املجتمع  فمن طبقات  بالتفصيل، 
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األقاليم والقائمون عىل شؤون جهاز الدولة والفالحون والتجار وأهل الصناعات 
ثم اهل احلاجة من املساكني الذين يسميهم الطبقة السفىل.

االجتامعي . 2 الفكر  يف  مهمة  مكانة  الطبقة  هذه  احتلت  إذ  األرض:  يفلحون  الذين 
العراق  يف  فتحت  التي  املجتمعات  ألن  السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن  عيل  لإلمام 
األرض  )رضيبة  اخلراج  وكان  األوىل  بالدرجة  زراعية  جمتمعات  ومرص  والشام 
الزراعية( أهم مصدر من مصادر ثروة الدولة، وقد أوالهم رعاية وعناية كبريتني يف 

وصاياه وأقواله. 

طبقة التجار والصناع: إذ نبه اإلمام عيل عامله يف مرص عىل أمهية دورهم ومكاهنم . 3
الناس من مصادرها اىل حيث يسريوهنا  احتياجات  الذين جيلبون  املجتمع فهم  يف 

ملحتاجيها، وهم الذين تقوم هبم وعليهم مرافق البالد. 

الطبقة السفىل: وهم الطبقة التي ال قدرة هلا عىل الكسب والتكسب وحتظى بعناية . 4
ورعاية اإلمام وفكره االجتامعي ألن هلم حقوقًا مقدسة يف بيت املال وهم أصحاب 
األمراض والعاهات املزمنة، وكذلك اليتامى وكبار السن بالرغم من الذين يمنعهم 

احلياء عن سؤال الناس حاجتهم. 

طبقة )اخلاصة(: وهي الطبقة التي واجهت موقفًا حاساًم وثوريًا من اإلمام ذلك انه كان . 5
يركز عىل العامة دون اخلاصة الن العامة هم ))عامد الدين، ومجاع املسلمني، والعدة 

لألعداء(( بينام )اخلاصة( ال هم هلم اال مصاحلهم الذاتية الضيقة ومطالبهم الفردية. 

وخيتتم الباحث دراسته هذه يف الفكر االجتامعي املتقدم لإلمام عيل )عليه السالم(
يف موقفه من حق احلاكم وحريته ازاء املال العام الذي هو ملك لعامة املسلمني وحق من 
حقوقهم وهذا كله يضع أمام األنظار صفحة فكرية مهمة من صفحات الرتاث الفكري 

متمثال يف الفكر االجتامعي لعيل بن ايب طالب )عليه السالم(. 
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2. درا�ضة الباحث فهمي خليفة الفهداوي: 

))الإدارة يف الإ�ضالم املنهجية والتطبيق والقواعد(()1(.
يف  اإلسالمي  املنهج  خصوصية  عن  مفصاًل  عرضًا  هذه  دراسته  يف  الباحث  تناول 
نظرته لإلدارة وتدبري املصالح الرشعية، فضال عن أمهية اإلدارة ووظائفها يف املجتمع 
اجلهاد  مهامت  وتأدية  الناس  بني  والعدل  باحلق  احلكم  مهام  بتأدية  املتمثلة  اإلسالمي 
ومقاتلة االعداء وعقد السلم وكذلك تأدية املهامت املالية ومحاية حقوق الرعية وتأدية 

مهام التوظيف اإلداري بحسب اجلدارة. 

وقد هدفت الدراسة إىل تعريف املعنيني واملختصني بأمور اإلدارة بأمهية وشمولية 
اإلدارة يف اإلسالم لتعزيز املعرفة اإلدارية بطبيعة اإلدارة واحلكم لتدبري شؤون الرعية 
واملجتمع يف الفكر اإلسالمي، ذلك ان اإلدارة يف اإلسالم مآلى باملبادئ والتوجهات 
اخلصبة والصافية وهي بحاجة اىل تكثيف اجلهود البحثية الستخراج املقومات السليمة 
لإلدارة والسلوك اإلداري عرب التوقف عند مضامينها اإلسالمية بام يفيد يف عقد املقارنات 

والنظر يف إمكانية التوظيف املعارص هلا. 

الدولة  إدارة  نظام  موضوع  عام  بشكل  تغطي  فصول  ثامنية  الدراسة  هذه  وتضم 
واحلكم وتدبري مصالح الرعية قبل وبعد اإلسالم حتى الوقت احلارض.

الدولة  مراحل  خمتلف  يف  التنظيمية  ووظائفها  اإلدارة  ابعاد  الدراسة  ناقشت  وقد   
األموية  اخلالفة  ثم  الراشدة  اخلالفة  بمرحلة  ومرورا  النبوية  باملرحلة  بدءًا  اإلسالمية 

فالعباسية. 

)1(  د. فهمــي خليفــة الفهــداوي، اإلدارة يف اإلســالم املنهجيــة والتطبيــق والقواعــد، دار امليــرسة للنــرش 
والتوزيــع والطباعــة، عــامن، االردن، ط2، 2001. 
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لدراسة  املعتمدة  العلمية  والوسائل  اآلليات  عرض  عىل  الباحث  عرج  وبعدها 
الباحثة  اهتامم  تركز  وقد  املعارصة.  واإلدارة  اإلسالمية  اإلدارة  بني  اإلدارية  احلاالت 
عىل الفصل الثالث من هذه الدراسة واملوسوم بـ))اإلدارة يف التطبيق النبوي واخلالفة 
الراشدة(( ولقد تركز اهتامم الباحثة حرصًا عىل موضوع اإلدارة يف تطبيقات اخلالفة التي 
اطلق عليها الباحث بـ))نمط اإلدارة العقائدية(( وذلك لكون اإلمام عيل )عليه السالم(  
رابع اخللفاء، لذا حاولت الباحثة تتبع اخلصائص املميزة إلدارة خالفة اإلمام عيل )عليه 

السالم( حرصًا. 

)عليه  لإلمام عيل  العامة  اإلدارية  الباحث-السياسة  اتضحت-وحسب طرح  وقد 
السالم( من خالل خطبه الداعية اىل إرساء الصدق يف النوايا، والعمل بام يريض اخلالق 

تعاىل. ثم السعي إلنصاف الرعية من ظلم العامل والوالة. 

واالضطرابات  الفتن  اعرتضت  وقد  غريهم  جددا  وعني  السابقني  الوالة  فعزل 
يف  اإلداري  والتطوير  اإلنامء  عملية  دون  حالت  والتي  اإلدارية  مسريته  واالنشقاقات 

عرصه. 

اىل  املنورة  املدينة  من  وعاصمته  إدارته  مقر  السالم(   )عليه  عيل  اإلمام  نقل  حيث 
الكوفة يف العراق من جراء تفاقم الرصاع مع اخلارجني عىل خالفته من اهل الشام، ومن 

اخلوارج. 

بام أثر يف تقلص دور اإلدارة وتضايق نفوذ الدولة. 

فقد  ذلك  ومع  احلريب،  بطابعها  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  ادارة  متيزت  وكذلك 
االصول  من  بصدق  تعد  التي  املالية  والضوابط  اإلدارية  املبادئ  من  كثريا  جسدت 

والثوابت التي يمكن االستناد اليها. 
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بالتحيل  العامل والوالة وحماسبتهم وألزمهم  قام اإلمام عيل )عليه السالم( بمراقبة 
بأخالقيات القادة اإلداريني )القدوة( وتبنى مبدأ ترقية الكفوئني، كام اعتمد عىل معطيات 
املشاورة، والصرب عىل املعضالت حتى قتل وبمقتله انطوت صفة الراشدية عن مسرية 

اإلدارة العربية اإلسالمية ليبدأ عهد جديد وخمتلف عنها هو عهد اإلدارة األموية.

وقام الباحث بتقديم مجلة من اخلصائص الرسمية لإلدارة عند اخللفاء األربعة بمن 
فيهم اخلليفة عيل بن أيب طالب )عليه السالم(، ويمكن بياهنا باآليت: 

املتطلبات  أداء  من  التمكن  لغرض  واإلداري  القيادي  العمل  ملامرسة  الكيل  التفرغ   .1
الواجبة. 

2. االستعانة باألعوان واملستشارين وأهل الرأي عند تأدية املهامت واختاذ القرارات. 

3. التوثيق والتدوين الكتايب واإلداري لألنشطة واملنجزات واملراسالت واملخاطبات. 

4. استخدام املنرب موضعًا خاصًا بالقائد )اخلليفة( يف املسجد إللقاء اخلطب والربامج 
واالفصاح عن السياسة اإلدارية واخلطط واألوامر والتوجيهات امام اجلمهور. 

5. االعتامد عىل اخلطب كوثائق عمل حتدد أبعاد العمل القيادي اإلداري اإلسالمي.

القائد الرشعي وإىل  تثبت وتشري اىل مركز  6. استخدام اخلاتم عالمًة رسمية وقانونية 
سلطته الرسمية عند إصدار األوامر واملراسالت. 

للدولة  اإلدارية  االجهزة  عىل  القائمني  القادة  منح  وقد  وعملية،  تطبيقية  ادارة  إهنا   .7
من والة وعاملني، مساراٍت وسباًل يف تأدية املهامت وجعلوها حتت الرقابة لضامن 

حسن االنجاز اإلداري املطلوب. 

8. إهنا ادارة اعتمدت عىل الكادر التخصيص يف تنفيذ النشاطات فهناك السلطة للقائد 
العسكري وللقايض وللقائم عىل بيت املال وللعامل عىل الديوان واجلامع لألموال 
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الرشطة  لواجبات  واملؤدي  السوق  عىل  والرقيب  والكاتب  الصالة  امام  وهناك 
واملفتش العام اىل جانب املجالس الشورية. 

9. إهنا إدارة وظفت اخلريطة التنظيمية للرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وأضافت 
إليها بعض املراكز والوحدات اجلديدة. 
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3. درا�ضة الباحث حم�ضن علي املعلم )1( 

))علي بن اأبي طالب اإمام الدين والدولة((
احتوت هذه الدراسة عىل أربعة فصول أساسية تضمن الفصل األول منها موضوع 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  وأثر  السالم(  )عليه  اإلمام  لشخصية  والتكوين  السرية 
وفكرية  ذهنية  ملكات  امتالكه  عن  فضال  القيادية  شخصيته  بناء  يف  واإلسالم  وسلم( 

وإدارية عالية املستوى. 

أما الفصل الثاين فقد اختص باحلديث عن املامرسات او األدوار او األنشطة التي قام 
هبا اإلمام )عليه السالم( يف حياة الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(  ومواقفه اإلرشادية 
والتوجيهية زمن اخللفاء الثالثة حيث كان ينظر لإلمام حينها مستشارًا يلجأون إليه عند 
الشدائد واملعضالت واملشكالت االجتامعية طلبا حللها وأخذ مشورته إلدارة األزمات 

والسيام يف مسائل احلروب والقضاء وغريمها من القضايا االجتامعية املتنوعة. 

السلطة  توىل  عندما  اإلمام  سياسة  عىل  الضوء  ليلقي  الثالث  الفصل  جاء  حني  يف 
يمكن  الذي  األساس  املحور  لدراستنا  بالنسبة  يمثل  الفصل  هذا  ولعل  ))اخلالفة(( 
السالم(  )عليه  اإلمام  سياسة  مفاصل  ابرز  وتوضيح  بيان  ألجل  عليه  الضوء  تسليط 
والتي تتضمن بالرضورة تنظيامت عدة أبرزها التنظيم السيايس واالقتصادي والقضائي. 

اليشء  السياسية  املقومات  من  يمتلك  السالم(  )عليه  اإلمام  ان  الباحث  يرى  إذ 
املقومات يف  النبوية. وقد متثلت هذه  الكريم والسنة  القرآن  الكثري واملتطابقة مع روح 
خمتلف أدوار حياة اإلمام وأنامط سياسته ومرتكزاهتا وأبعادها وما يرتبط هبا من تنظيامت 

)1(   الشــيخ حمســن عــيل املعلــم، عــيل بــن ايب طالــب )عليــه الســالم( امــام الديــن والدولــة، بحــث مقــدم اىل 
النــدوة العلميــة التــي عقدهــا مركــز كربــالء للبحــوث والدراســات يف لنــدن مــن 17-18 متــوز، 1999، ج1، 

ط1، لنــدن، 2000. 
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متنوعة، التي تتمحور عموما حول اآليت: 

ا. إقامة احلق والعدل. 
ب. الوضوح يف املنهج والعمل. 

جـ. اإلرصار عىل انه صاحب قيادة قرآنية )ينهل من القرآن يف كل سياساته(. 
د. التسامح فيام يعود اىل حقه والشدة فيام يتعلق بحق األمة. 

هـ. سعة األفق يف تأسيس الدولة وإدارهتا وتنظيمها. 
ويذهب الباحث إىل ان هذه املقومات او املحاور متتلك شعبًا وقضايا وفيام ييل عرض 
به يف خلقه وقوله وفعله  يمتاز  اإلمام وما  فكر  ما حيمله  نامذج من ذلك وشواهد عىل 

وكاآليت: 

أوالً: مما قاله يف احلق ))وأيم اهلل ألبقرّن الباطل حتى ُأخرج احلق من خارصته(( ))وأعظم 
ما افرتض اهلل تعاىل من تلك احلقوق حق الوايل عىل الرعية وحق الرعية عىل الوايل، 

فإذا أدت الرعية إىل الوايل حقه وأدى الوايل إىل الرعية حقها عز احلق بينهم((. 

ضامئر  رشاء  وال  خداع  ال  حيث  سياسته  سمة  وتلك  والوضوح:  املوضوعية  ثانيًا: 
وأصوات وإنام هي مقولة احلق ودعوة الصدق، وقد صدح هبا قوال ومثلها عمال 
إذ قال )ريض اهلل عنه( وقد ازدمحت عليه األمة بعد مقتل عثامن ))دعوين والتمسوا 
عليه  تثبت  وال  القلوب،  له  تقوم  ال  والوان  وجوه  له  أمرا  مستقبلون  فإنا  غريي، 
أجبتكم  إذ  أين  واعلموا  تنكرت،  قد  واملحجة  أغامت،  قد  االفاق  وإن  العقول، 

ركبت بكم ما اعلم ومل أصغ اىل قول القائل وعتب العاتب((. 

ثالثًا: إمامة األمة: مل يكن عليا يوما يف لبٍس من أمره بل كان عىل بينة من ربه وعلم بمقامه 
إذ كان يرى نفسه أمينًا عىل مصالح األمة أكثر من رؤيته نفسه بأنه حاكم عىل الرعية، 
إىل  يسحبها  ورهبة،  خوف  من  بربه  الدينية  عالقته  يسحب  كان  إنه  أخرى  بعبارة 
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عالقته السياسية بينه وبني املحكومني ))أفراد املجتمع((، فقد كان ينظر إليهم نظرة 
اخلائف عىل مصاحلهم ومعيشتهم الكريمة فضال عن دفاعه الواضح عن حرياهتم 

الفكرية والسياسية السيام مع خصومه من اخلوارج وغريهم. 

وبعد ذلك ينتقل الباحث للحديث عن الكيفية التي رعى هبا اإلمام الرعية وأسسها. 
إذ يذكر الباحث أن اإلمام )عليه السالم( كان يويل الرعية مهه واهتاممه وينص عىل ذلك 
يف دستور حكّمه وبنوده فيويص الوايل من قبله: ))وأشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة 
هلم واللطف هبم وال تكونن عليهم سبعا ضاريًا تغتنم أكلهم فإهنم صنفان: أما أخ لك 

يف الدين أو نظري لك يف اخللق((. 

وخيتتم الباحث دراسته بطرح سؤال مؤداه هل نجح اإلمام يف سياسته بإدارة الدولة؟ 
وجييب بالنقاط اآلتية: 

أوالً: إن اإلمام ينطلق يف شؤونه اإلدارية من مبادئ مقدسة وقواعد ثابتة ال حييد عنها 
وهي املستندة اىل الرشيعة اإلسالمية. 

ثانيًا: إن اإلمام قد كشف عن منطلقاته التي ال تكسبه نجاحا ظاهرا مع منطلقات غريه 
التي حققت هلم ما يريدون كام يف حديثه اآليت ))وما يغدر من علم كيف املرجع، 
ولقد أصبحنا يف زمان قد اختذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل اجلهل فيه إىل 

حسن احليلة، ما هلم ! قاتلهم اهلل؟!((. 

ثالثًا: إن اإلمام )عليه السالم( ورث تركة ثقيلة جدا حيث توىل احلكم بعد حكام ثالثة 
وارتاحت  عليها  األمة  وقد محلوا  واألموال  األحكام  آراء ومشارب يف  كانت هلم 
اخلليفة  زمن  سيام  وال  بدالً  بسواها  وال  متحوال،  عنها  ترغب  فلم  نفوس  لذلك 

الثالث. 

وفعل  رأسه  سفيان  أيب  بن  معاوية  رفع  يوم  اخلطوب  وتعاظمت  األمر  تفاقم  رابعًا: 
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االفاعيل وغدر وفجر واحتال وقتل ورشى الضامئر فاملت الناس إىل دنياه ورغبوا 
 .)( عن دين عيل وعدله وحقه الذي هو دين حممد

ويرى الباحث أنه وإن كانت تلك األساليب نقاط ضعف يف سياسة اإلمام عيل )عليه 
السالم( كام يرى بعضهم، فهي نقاط القوة والعظمة يف مقياس القرآن والسنة النبوية. 

الرابع الذي ضمَّ مآثر اإلمام عيل ومنزلته عند  بالفصل  الباحث دراسته  وأخريا اختتم 
بام يؤكد عظيم دور  املسلمني من فالسفة وحكامء وأدباء وغريهم  املسلمني وغري 

هذه الشخصية اإلسالمية يف الفكر اإلنساين عموما. 
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املبحث الثالث 

مناق�ضة الدرا�ضات ال�ضابقة
مدى  عىل  التعرف  بغية  وذلك  السابقة  للدراسات  مناقشة  املبحث  هذا  يتناول 
التي ضّمت جمموعة من األفكار اإلدارية والتنظيمية يف  االستفادة من هذه الدراسات 
املجال االجتامعي، بام يمهد لنا السبل لتقديم االضافة العلمية املالئمة لدراستنا التنظيمية 

لتكون اوسع رؤية واكثر شموالً. 

وعىل الرغم من أن كل هذه الدراسات عاجلت موضوع اإلدارة والتنظيم من الواجهة 
الدينية واإلدارية بينام ظلت الواجهة السوسيولوجية مغيبة إال أن هذه الدراسات قدمت 
بعض الرؤى واملعاجلات التارخيية املفيدة التي استعانت هبا الباحثة فيام بعد بتحليالهتا 

السوسيولوجية التي اعتمدهتا. 

لقد كانت دراسة الباحث حمسن القزويني املتضمنة دراسة اخلصائص اإلدارية يف فكر 
القاعدة اإلنسانية للحاجة إىل اإلدارة والتنظيم،  اإلمام عيل )عليه السالم( منطلقة من 
وُتعد هذه الدراسة من أكثر الدراسات قربًا لدراستنا لكوهنا تطرقت بشكل جزئي اىل 

احلاجة االجتامعية للتنظيم واإلدارة وفقا لرؤية اإلمام عيل )عليه السالم(. 

وقد كانت دراسة شاملة لصفات اإلدارة اإلسالمية يف فكر اإلمام وهي ))اإلنسانية-
اإلسالم  يف  النظام  ملعنى  تتبعه  يف  الباحث  أبدع  وقد  التنظيمية-اجلامعية-اهلدفية((، 
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من  واقتباسات  بنصوص  آراءه وطروحاته  داعاًم  اهنياره  واسباب  ويتقوى  ينشأ  وكيف 
أقوال وخطب ووصايا اإلمام وبشكل علمي وموضوعي. 

وهذا ما جيعل هذه الدراسة األقرب اىل موضوع دراستنا هذه، ومن جهة اخرى فقد 
تناولت هذه الدراسة دور العقل والعلم واحللم يف عملية إدارة شؤون املجتمع وتنظيمه 
مما جيعل من عملية اإلدارة التي جاءت مرادفة لعملية التنظيم ناجحة وحمققة للمصالح 

االجتامعية بشكل عام. 

الرسالة  عرص  يف  اإلدارية  ))التنظيامت  العيساوي  أمحد  حممد  الباحث  دراسة  أما 
والراشدين(( فقد تبنت املنهج التارخيي واالجتاه الديني يف عرضها للتنظيامت اإلدارية 
التي حدثت إبان عرص الرسالة وما بعدها واقترصت معاجلتها ملوضوع اإلدارة يف زمن 

اخلليفة الرابع عىل اإلدارة السياسية والعسكرية واإلدارة االقتصادية. 

التنظيم  التي توضح وتبني  بتقديم عدد من اجلداول والرتسيامت  الباحث  وقد قام 
واألمصار  األقاليم  يف  اإلمام  قاده  الذي  والعسكري  واالقتصادي  السيايس  اإلداري 
داخل الدولة العربية اإلسالمية، فضال عن قائمة املصادر التارخيية التي توثق عامل ووالة 
اإلمام يف األمصار املختلفة مما افاد الدراسة باليشء الكثري ملعرفة األسس التنظيمية للعامل 

والوالة الذين ترتكز عليهم عملية تنظيم املجتمع وإدارته سياسيا واقتصاديا. 

الراشدين  اخللفاء  ))وصايا  العبيدي  شاكر  ليث  الباحث  دراسة  كانت  حني  يف 
السياسية واإلدارية(( مقترصة عىل الوصايا التي عرفها الباحث بأهنا األوامر والتعاليم 
هذه  ان  علاًم  املجتمع،  يف  وتنظيمية  إدارية  أداة  الوصايا  من  جيعل  ما  وهذا  السياسية 
بالعملية  والقائمني  إىل عامله ووالته  مبارش  مبارش وغري  الوصايا كانت موجهة بشكل 

اإلدارية والسياسية يف الدولة اإلسالمية. 

وقد استخلصت هذه الدراسة اجلانب السيايس واإلداري التنظيمي لشؤون املجتمع 
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اإلسالمية  الدولة  انحاء  بشتى  ووالته  وعامله  قواده  اىل  اإلمام  وصايا  عرب  اإلسالمي 
وعربت عن األسس العقائدية لإلمام )عليه السالم( يف حماسبة عامله ووالته املقرصين يف 
اداء مهاهتم الوظيفية اإلدارية والسياسية يف املجتمع والتي تنظم شؤون الرعية    والبالد. 

وختتص هذه الدراسة كسابقتها باجلانب اإلداري والسيايس البحت للوصايا اخلاصة 
باإلمام عيل )عليه السالم( من دون الرتكيز عىل اجلانب االجتامعي لإلدارة السياسية يف 

فكر اإلمام )عليه السالم(. 

ولكن يبقى لنا القول إن هذه الدراسة خدمت موضوع بحثنا من ناحية توضيحها 
اخلطوط اإلدارية والتنظيمية والسياسية الكامنة يف وصايا اإلمام اىل والته وعامله وقادته 
الديني  اجلانب  عىل  املكثف  تركيزها  من  الرغم  عىل  أمرته.  حتت  يعملون  كانوا  الذين 

والتارخيي لتلك الوصايا. 

فقد جاءت كدراسة  الباحث حممد عامرة  منها دراسة  العربية والتي  الدراسات  أما 
تارخيية واجتامعية ودينية لفكر اإلمام عيل بن ايب طالب وقد أفادت هذه الدراسة بحثنا 

من ناحية مناقشتها الوضع االجتامعي الذي نشأ به اإلمام ودوره وموقفه يف اإلسالم. 

التداعيات  توضيحها  يف  بحثنا  موضوع  أفادت  الدراسة  فإن  ذلك  عن  فضال 
الواضح  السلبي  األثر  تركت  والتي  عفان  بن  عثامن  زمن  يف  واالجتامعية  االقتصادية 
يف سياسة اإلمام )عليه السالم( بوصفه اخلليفة الرابع الذي ورث تركة العهد السابق. 
السائدة  واالوضاع  االجتامعية  الظروف  أمهية  لنا  اوضحت  االجتامعية  االفكار  وهذه 
يف املجتمع وانعكاساهتا عىل اجلانب السيايس واحلـريب )العسكري( واالقتصادي زمن 

خالفة اإلمام )عليه السالم(. 

كام افادت هذه الدراسة مما طرحه الباحث من اصطالح الثورة الذي أفاد موضوع 
بحثنا والسيام أن الثورة غالبًا ما تسبق وترافق أي تنظيم اجتامعي مزمع القيام به. وعىل 
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ومل  تفاصيلها  بكل  القيادية  اإلمام  شخصية  عن  تكشف  مل  الدراسة  هذه  ان  من  الرغم 
تتطرق اىل آليات ووسائل التنظيم االجتامعي يف فكر اإلمام بشكل واضح وجيل إال أهنا 
كشفت النقاب عن التفاوت الطبقي والتاميز بني الطبقات يف املجتمع اإلسالمي يف الفرتة 
السابقة خلالفة اإلمام، فضال عن ذلك فإن الباحث قدم تقسيام للطبقات ))الفئات(( التي 
يتكون منها املجتمع وفقا لتنظيم اإلمام عيل هلا وتصنيفها وحتديد حقوقها وواجباهتا بام 
مهد لنا السبيل القتفاء اثر هذا التصنيف وحتليله سوسيولوجيًا وبشكل أشمل وأوسع. 

عاجلت  التي  الفهداوي  خليفة  فهمي  للباحث  كانت  الثانية  العربية  والدراسة 
موضوع اإلدارة يف اإلسالم من الناحية املنهجية والتطبيق والقواعد املؤسسة عليها؛ علام 
ان طرح الباحث لإلدارة جاء مرادفًا للتنظيم السيايس واالجتامعي، وبالوقت نفسه فإن 
ما  دينيًا حمضًا يف رؤيتها لإلدارة يف اإلسالم وعىل وفق  تبنت منظورًا  قد  الدراسة  هذه 
الرشعية  املصالح  وتدبري  اإلدارة يف اإلسالم  بني مفهومي  مزاوجة  الباحث من  طرحه 

التي جاءت معربة عن بعض جوانب التنظيم االجتامعي بحسب طرحنا له. 

ما  خيص  فيام  دراستنا  توجهات  مع  تتفق  الدراسة  هذه  أن  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
يف  وذلك  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  إلدارة  املميزة  اخلصائص  ناحية  من  إليه  خلصت 
خطبه الداعية اىل إرساء املبادئ التنظيمية املمزوجة بالقيم الدينية واألخالقية من ناحية 
العامل والوالة،  الرعية من ظلم  طاعة اهلل تعاىل والعمل بام يريض ثم السعي إلنصاف 
فرتة  أبان  اإلمام  قام هبا  التي  والسيايس  االجتامعي  التغري  فضال عن سياسته يف عملية 

خالفته. 

وبالوقت نفسه فقد أفادت هذه الدراسة بحثنا عرب ما قدمه الباحث من خصائص 
يشكل  التي  واله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  وفاة  بعد  اخلالفة  فرتة  يف  لإلدارة  رسمية 
اإلمام أحد أعمدهتا من ناحية العمل القيادي، وتأثره بشخصية الرسول )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( القيادية واستخدام اخلطط والربامج السياسية الدارة وتنظيم شؤون الرعية 
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عرب االعتامد عىل مالك متخصص لتنفيذ النشاطات واملسؤوليات، مما أضاف رؤية جديدة 
أفادت وأثرت موضوع دراستنا لكوهنا أكدت أن إدارة وتنظيم شؤون املجتمع اإلسالمي 

يتكون من أجزاء متساندة ومراحل متالحقة وهو ما يتفق مع توجهات دراستنا. 

بينام نرى أن دراسة الباحث حمسن عيل املعلم قد زاوجت بني املنظور الديني واملنظور 
السيايس يف شخصية اإلمام عيل فهو رجل دين ودولة وبالتايل فإن إدارته املجتمع وتنظيمه 
شؤون املجتمع من نواحيه املختلفة قد سارت يف اجتاهني: ديني وسيايس يف آن واحد. 
وهذا خيدم موضوع دراستنا لكون دراستنا سعت اىل معرفة األسس الدينية والسياسية 
بالناحيتني  يرتبط  الذي  االجتامعي  التنظيم  بعملية  هنض  عندما  اإلمام  اعتمدها  التي 

الدينية والسياسية بشكل واضح. 

ومن جانب آخر فإن هذه الدراسة هدفت إىل تقيص مقومات سياسة اإلمام يف تنظيمه 
أمور الدين والدولة من ناحية إقامة احلق والعدل والوضوح يف املنهج والعمل والدمج 
بني التسامح والشدة وسعة األفق يف تأسيس الدولة وتنظيم أمورها مما جيعل من اإلمام 
نحوه  التوجه  دراستنا  ستحاول  ما  بالفعل  وهو  وكرزماتيكية  ناجحة  قيادية  شخصية 
به،  أتباعه  وتأثر  للمجتمع  الكرزماتيكية  اإلمام  قيادة  وصف  ناحية  من  واستقصاءها 
فضال عن ذلك فإن هذه الدراسة اقرتبت من دراستنا يف توضيحها ألثر الدين اإلسالمي 
قائدًا  طالب  ايب  بن  عيل  جعل  يف  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  الرسول)صىل  شخصية  وأثر 
إسالميًا قادرًا عىل إدارة وتنظيم شؤون املجتمع اإلسالمي من خالل استناده وارتكازه 

عىل مقررات وأوامر الدين اإلسالمي قرآنًا وسنة. 

الواردة عىل  السابقة أكدت أمهية اإلدارة يف اإلسالم،  الدراسات  فأن اغلب  وهبذا 
وفق منظور اإلمام عيل )عليه السالم( كمرادف لعملية التنظيم يف اإلسالم من ناحية، 
ومن ناحية أخرى أكدت هذه الدراسات ان التنظيم السيايس واالقتصادي واالجتامعي 
الذي قام به اإلمام منبثق عن قواعد وأسس الدين اإلسالمي قرآنًا وسنة رشيفة مما جيعلها 

متميزة بطابع االستمرارية والصالحية لكل زمان ومكان.





التنظيم ال�ضيا�ضي يف فكر الإمام علي )عليه ال�ضالم(، 
روؤية حتليلية مل�ضاألتي ال�ضلطة والقيادة
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متهيد
إن احلديث عن التنظيم السيايس الذي أداره ونظمه اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه 

السالم(وحتليله سوسيولوجيا يتطلب الوقوف عند مسألتني مهمتني ومها: 

أ. املرجعية اإلسالمية للحكم التي يتبني من خالهلا األسس أو القواعد التي استندت 
بموجبها سلطة وقيادة اإلمام )عليه السالم( ورشعيتها يف إدارة الدولة اإلسالمية.

ب. الظروف املجتمعية، التي نقصد هبا طبيعة احلياة االجتامعية بجوانبها ومناحيها كافة 
التي تصدى فيها اإلمام )عليه السالم( لتويل السلطة والقيادة، وبعبارة اخرى بيان 

املعطيات االجتامعية املتنوعة التي واجهها اإلمام عند توليه احلكم آنذاك.

ولكي تتضح هاتان املسألتان املهمتان سنعمد اىل احلديث عنهام بشكل منفصل وعىل 
النحو اآليت: 

امل�ضاألة الأوىل: املرجعية الإ�ضالمية للحكم:
إن مسألة احلكم أو النظام السيايس )إدارة الدولة وقيادهتا( شأنه شأن أية مسألة او 
نظام آخر يف اإلسالم )األنظمة القضائية-االجتامعية-االقتصادية...الخ( انام تستند يف 
أسسها وقواعدها من حيث النظرية واملسار والغاية اىل ما اقره ورشعه اإلسالم ونظمه. 
إذ إن للدين أمهية كربى يف احلياة االجتامعية نظرا ملا يقوم به من وضع القواعد والقوانني 
معاملة  او  كامل  تضامن  يقوم  ال  دوهنا  من  والتي  باملجتمع،  االفراد  عالقة  تنظم  التي 
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فاصلة بني األفراد)1(. 

وحتت عنوان فكرة الدولة يف اإلسالم حياول الباحث توفيق السيف عرض جمموعة 
السلطة يف  بمسألة  يتعلق  فيام  اهتامم رشعي  يعدها موارد  التي  األفكار  او  العنارص  من 
التارخيية  والتجربة  الترشيعية  النصوص  اىل  واستناده  استقرائه  بعد  وذلك  اإلسالم 
اإلسالمية، إذ هو يرى ان بعض هذه العنارص ثوابت عقلية قبل أن تكون رشعية. جاءت 
من  مستحدث  وبعضها  التعديالت،  بعض  مع  أو  بنفسها،  فأقرهتا  اإلسالمية  الرشيعة 
اىل  الثالث  القسم  النبوي، ويرجع  او  القرآين  النص  تأكيدها يف  الرشيعة، جرى  جانب 
زمن  أو  اإلسالم  قبل  سائدة  أو  معروفة  تكن  مل  مفاهيم  بلورت  التي  التارخيية  التجربة 

الوحي وهذه العنارص برأيه هي:-

األول:- إن اهلدف املركزي للرشيعة هو بناء األمة، وهي من حيث السعة والقيمة فوق 
السلطة. 

الثاين:- أصالة النظام، وكون قيام السلطة مربرًا برضورته، ولذلك فإن قدرهتا عىل جتاوز 
حقوق األفراد او خمتصاهتم مرشوطة بحاجات النظام الذي يعد مصلحة عامة كربى 

يمكن تغليب مقتضياهتا عندما تتعارض مع املصالح الفردية.

اخلارجي  الردع  عىل  ))الورع((  النفيس  الداخيل/الردع  الردع  اعتامد  تقديم  الثالث:- 
العام،  النظام  عىل  الفرد  خروج  حال  يف  السلطة  عمل  جمال  وحرص  ))القانون(( 
وبالتايل فإن صالحية السلطة حمدودة يف حال افتقار الفرد للردع الذايت عن االثم يف 

نفسه )الفسق( ولكونه ممارسة متعارضة مع النظام العام. 

بني  وتفاعلية  نشطة  عالقة  من  نابعة  مرشوعيتها  ان  أي  والية،  السلطة  كون  الرابع:- 
صاحبها وموضوع العمل وهذا يستبعد فكرة امللك الناشئ عن حق أصيل أو خاص 

)1(  د. امحد اخلشاب، علم االجتامع الديني، مكتبة القاهرة احلديثة، ط3، 1970، ص177. 
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يستمد مرشوعيته من املال أو االنتساب العائيل او الغلبة.

اخلامس:- قيام السلطة عىل أساس التعاقد ))البيعة(( التي تتضمن حق الرفض والعزل 
وإمكانية املنافسة، وهذا األصل حمل االختالف يف جانبه النظري ويف تطبيقاته، كام 
يف حتديد الوصف القانوين للبيعة، ولكوهنا رشطًا او ركنًا للمرشوعية ومن ثم َّ يف 

قيمة السلطة التي تقوم بناًء عليها او من دوهنا)1(. 

وتأسيسًا عىل ما تقدم مع االلتفات لطبيعة التجربة الدينية والسياسية التي كان يعيشها 
النبي  وان  ودولة  دين  له  بالنسبة  اإلسالم  بأن  متثلت  والتي  اإلسالمي  العريب  املجتمع 
نفسه)2(.  الوقت  دينيٍّ وسيايسٍّ يف  قائدًا  بمثابة  اهلل عليه وآله وسلم( كان  حممدًا )صىل 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  وفاة  بعد  للحكم  اإلسالمية  املرجعية  طبيعة  فإن  لذلك 
وسلم( إنام نشأت حتت ظروف واقعية حاولت االحتفاظ بأكرب قدر ممكن من الصبغة 

الدينية للسلطة. 

وعىل العموم فإن األمور او املسائل التي استندت إليها هذه املرجعية اإلسالمية يف 
عن  اإلجابة  حماولتها  يف  نراه  ما  حسب  الرئيس  بنائها  يف  ترتكز  إنام  السياسية  بواكريها 

سؤالني رئيسيني مها:-

الدولة  إدارة  يتوىل  الذي  للحكم  اجلديد  السيايس  الشكل  ما  األول:-  السؤال 
اإلسالمية بعد وفاة القائد الديني والسيايس هلا )الرسول(  )صىل اهلل عليه وآله وسلم(؟ 

السؤال الثاين:- ما الرشعية التي يستند إليها الشكل السيايس اجلديد يف احلكم او 

)1(  توفيــق الســيف، نظريــة الســلطة يف الفقــه الشــيعي، املركــز الثقــايف، الدار البيضــاء، املغــرب، ط1، 2002، 
ص26-25. 

ــة،  ــة والديمقراطي ــية العربي ــادة السياس ــي يف القي ــط النبوي-اخلليف ــرضا، النم ــد اخل ــري حمم ــر: د. بش )2(  ينظ
ــدر ســابق، ص132-128.  مص
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يعتقد بأستنادها إليه؟ 

ان اإلجابة عن السؤال األول تكمن وبشكل واقعي يف التجربة التارخيية السياسية 
التجربة  اذ عكست هذه  العرب عمومًا.  تاريخ  تاريخ اإلسالم فحسب بل يف  ليَس يف 
ارتباط العرب ومتاهيهم مع جذورهم اجلاهلية اكثر من اإلسالمية، فضال عن نزعتهم 
القيادة  حتديد  يف  القبيل  الوالء  عىل  ارتكازهم  خالل  من  وذلك  فيهم  املوغلة  البدوية 
القيادة بدأت بوفاة الرسول  التجربة األوىل يف  الباحثني إن  النائبة، وعىل حد قول احد 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وقبل أن يدفن النبي اجتمع نفر من املسلمني يف سقيفة بني 
)*( ليبحثوا أمر اخلالفة، خالفة الرسول. وقد تبلورت القضية بداية يف اخلالف  ساعدة 
بشأن القبيلة التي جيب ان حتكم املسلمني فظهر يف السقيفة فريقان، املهاجرون واالنصار 
واقع  ويف  اخلالفة  بكر  ابو  يتوىل  أن  اىل-االتفاق-عىل  وانتهت  بينهام  املداولة  متت  وقد 
األمر كان هنالك فريق ثالث مل يظهر يف السقيفة، وكان دوره خافتا يف البداية ثم قوي مع 
الزمن وأصبح تيارًا أساسيًا وحزبًا رئيسًا من األحزاب اإلسالمية ذلك هو فريق او تيار 
التشيع آلل البيت الذي أصبح له دور كبري يف ما بعد من حيث تطوير نظرية اإلمامة التي 

 .)1( يؤمن هبا الشيعة

والنتيجة التي تفرض نفسها يف هذا املوضع هي ان الصحابة عاجلوا مسألة اخلالفة 
معاجلة سياسية حمضة، وقد كان املنطق السائد هو منطق ))القبيلة(( بمعنى انه مل يكن ال لـ 
))العقيدة(( وال لـ ))الغنيمة(( دور يستحق الذكر يف ترجيح احدى وجهات النظر التي 

 .)2( اديل هبا يف سقيفة بني ساعدة

ــوري،  ــة الدني ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد اهلل ب ــد عب ــو حمم ــر:  اب ــاعدة ينظ ــي س ــقيفة بن ــة س ــل واقع   )*( يف تفاصي
اإلمامــة والسياســية، حتقيــق: د. طــه حممــد الزينــي، ج1، دار االندلــس، د.ت، ص15-12.

)1(  د. بشري حممد اخلرض، النمط النبوي-اخلليفي يف القيادة السياسية، مصدر سابق، ص137-136. 
)2( د. حممــد عابــد اجلابــري، العقــل الســيايس العــريب، حمدداتــه، جتلياتــه، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

ط3، بــريوت، 1995، ص136. 
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فعال  سيايس  كعامل  القبيلة  دور  من  وترفع  تعيل  التي  البدوية  الطبيعة  يعزز  وهذا 
املظاهر  اكثر  القبيل  التنظيم  بأن  تكشف  نفسه  وبالوقت  اخلليفة  او  القائد  الختيار 

االجتامعية بروزًا وهيمنة عند العرب)1(. 

وبشكل عام فإن ما آل إليه األمر هو جعل أيب بكر القائد السيايس اجلديد، وملا كانت 
الدولة اإلسالمية قد أسست عىل يد النبي حممد )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وكان قائدها 
الرسول  عن  النائب  بوصفه  بكر  أيب  اىل  ــ  السقيفة  اهل  ــ  ُنظِر  فقد  والسيايس،  الديني 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( واخللف له، وهلذا اتفق املسلمون عىل تسمية الشكل السيايس 

اجلديد للحكم بـ))اخلالفة((. 

العامة،  قائال: ))واخلالفة، واإلمامة  إىل ذلك  الباحثني  احد  املوضع يشري  ويف هذا 
وإمارة املؤمنني أنامط مرتادفة بمعنى واحد، وإْن كان لكل منهم نشأة ومالبسات تارخيية 
بكر  أيب  اختيار  لدى  مرة(2  لقب)اخلليفة-ألول  عرف  وقد  معني،  مغزى  منها  يتكون 
انه  إىل  تعود   فتسمية خليفة  عليه وسلم(   اهلل  اهلل )صىل  ليخلف رسول  مبايعته  عقب 

خيلف النبي يف أمته ورئاسته هلا وإدارة شؤوهنا(( )3(. 

ويف السياق نفسه يرى ابن خلدون ان اخلالفة تعني ))محل الكافة عىل مقتىض النظر 
كلها  ترجع  الدنيا  أحوال  اذ  إليها،  الراجعة  والدنيوية  االخروية  الرشعي يف مصاحلهم 
عند الشارع إىل اعتبارها بمصالح اآلخرة فهي يف احلقيقة خالفة عن صاحب الرشع يف 

)1(  د. حليــم بــركات، املجتمــع العــريب يف القــرن العرشيــن، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــريوت، ط1، 
2000، ص191. 

ــا  ــنة فأم ــرآن والس ــذوره يف الق ــه ج ــة ل ــب اخلليف ــم أن لق ــلمون وغريه ــرف املس ــد ع ــح فق ــذا ال يص )2( وه
ــذ  ــة من ــب اخلليف ــوا بلق ــد عرف ــنة فق ــا الس ــة اهلل يف األرض. وأم ــه خليف ــق آدام وإن ــن خل ــّدث ع ــرآن حت الق
ــه  ــده يف دعوت ــن بع ــة م ــلم( اخلليف ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــدد )ص ــّوة فح ــد والنب ــوة إىل التوحي ــة الدع انطالق
لعشــريته األقربــني وإنذارهــم كــام يف حديــث الــدار، ينظــر: )رشح هنــج البالغــة للمعتــزيل، ج13، ص344.

)3(  حممد حممد جاهني، التنظيامت اإلدارية يف اإلسالم، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1984، ص124. 
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حراسة الدين وسياسة الدنيا به(( )1(. 

إن ما نخلص اليه مما تقدم هو أن الشكل السيايس اجلديد للحكم ))اخلالفة(( كان 
األنسب بنظر املسلمني آنذاك وبام يتالئم مع توجهاهتم عموما، وإن هذا الشكل بدأ بأخذ 
مدياته من حادثة السقيفة وبدأ يستقر يف بناء الدولة اإلسالمية اومن ناحية أخرى فان 
مفهوم الرشعية يعالج العالقة بني ))احلق(( و))القوة(( وبصورة موجزة فإنه جييب عىل 
السؤال التايل: ))ما املربر الذي يسمح لفرد او مجاعة بإصدار األمر والنهي واحلكم عىل 
اآلخرين؟ وما املربر الذي جيعل املأمورين يقبلون ذلك األمر وينصاعون اليه؟(( وهبذا 
املرتسخة  الثقافية  والتربيرات  واملفاهيم  القيم  من  ملنظومة  عنوان  الرشعية  فإن  املعنى 
بحيث  الطرفني  بني  توافق  املحكوم ومتثل مورد  واملجتمع  احلاكمة  املجموعة  ذهنية  يف 
امر  من  فيها  بام  احلاكمني  جانب  من  السلطة  ممارسة  ملتطلباهتا  وتبعا  إطارها  يف  يمكن 
وهني وجتاوز ملختصات األفراد، كام توفر للمجتمع املحكوم أساسًا مناسبا لتربير طاعته 
للسلطة وقبوله بتحديدها اخلاص حلدود حركته وحريته، بحيث يعترب التنازل عن هذه 

املختصات أمرًا مستساغا ومقبوال)2(. 

وما كان حلادثة السقيفة التي افتتحت الشكل السيايس اجلديد للحكم أن متر دون 
ان تصوغ رشعية هلا، فلهذا اعتمدت عىل ))البيعة(( كصيغة إلسناد السلطة للحاكم او 
كتفويض سيايس له بإدارة شؤون الدولة اإلسالمية. ويف معنى البيعة يقول ابن خلدون 
))اعلم ان البيعة هي العهد عىل الطاعة كأن املبايع يعاهد أمريه عىل انه يسلم له النظر يف 
أمر نفسه وأمور املسلمني ال ينازعه يف يشء ويطيعه فيام يكلفه به من األمر عىل املنشط 
واملكره ، وكانوا اذا بايعوا األمري وعقدوا عهده جعلوا أيدهيم يف يده تأكيدًا للعهد... )3(. 

)1(  عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة، دار القلم، بريوت، ط1، 1978، ص191. 
)2(  توفيق السيف، نظرية السلطة يف الفقه الشيعي، مصدر سابق، ص42-41. 

)3(  ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، ص209. 
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ووفقا للشكل األخري بويع أبو بكر)1(. 

امل�ضاألة الثانية: الظروف املجتمعية:
وتوليه  السلطة  اىل  السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن  عيل  اإلمام  وصول  عملية  تكن  مل 
القيادة )اخلالفة( قد سارت بشكل تقليدي روتيني كاخللفاء الذين سبقْو، إذ إن اإلمام 
عليًا )عليه السالم(قد بويع باخلالفة بعد ثورة مجاهريية واسعة قادهتا  قطاعات واسعة 
من املسلمني آنذاك، بعد ان مارست دور املعارضة ردحًا من الزمن. ولقد انترشت هذه 
الثورة وعمليات التمرد عىل الوالة يف معظم األمصار والواليات الرئيسة وكانت هذه 
الثورة حصيلة جمموعة من املامرسات الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية-غري 

التنظيمية-التي مارسها اخلليفة الثالث عثامن بن عفان وبعض والته. 

وقد مهدت هذه املامرسات عموما التي بدأت من سقيفة بني ساعدة التي بويع فيها 
باخلالفة أليب بكر، ترسيخ وتكريس مبدأ-افضلية قرييش-عىل سائر القبائل العربية)2(. 
هذا التكريس جذر لـ ))ايديولوجيا افضلية قريش(( املبالغ فيها والتي تعززت اكثر بعد 
وصول عثامن بن عفان للسلطة بعد ما بويع له من رجال الشورى ))القرشيني(( الذين 
الدكتور  يذكر  املوضع  هذا  ويف   .)*( بعده من  اخلليفة  الختيار  اخلطاب  بن  عمر  عينهم 

)1(  ابو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أي كتاب ؟مصدر سابق، ص16. 
)2(  د. حممــد عابــد اجلابــري، العقــل الســيايس العــريب، مصــدر ســابق، ص129-136. وينظــر كذلــك 

الدينــوري، اإلمامــة والسياســة، مصــدر ســابق، ص15-12. 
ــام  ــد نظ ــه أوج ــوص ولكن ــم ي ــر فل ــا عم ــاب، أم ــن اخلط ــر ب ــده لعم ــن بع ــة م ــر باخلالف ــو بك )*(  أوىص اب
شــورى مصغــرًا مكونــًا مــن رجــال ســتة كلهــم مــن قريــش وهــم عــيل بــن ايب طالــب، عبــد الرمحــن بــن عــوف، 
ســعد بــن ايب وقــاص، الزبــري بــن العــوام، عثــامن بــن عفــان وطلحــة بــن عبــد اهلل ولقــد مالــت الكفــة لعثــامن 
ألن عبــد الرمحــن بــن عــوف معــه اذ أوىص عمــر ان اجلهــة التــي هبــا ابــن عــوف خــري مــن األخــرى فرجحــت 
كفــة عثــامن الــذي مالــت اليــه قلــوب القرشــيني بعدمــا اشــتد عليهــم عمــر بحزمــه ورصامتــه فاملــوا له.ينظــر: 

الدينــوري، املصــدر الســابق نفســه، ص31-28. 
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اجلابري أن وقائع الشورى قد ولدت رصاعًا شديدًا بني عيل وأنصاره وعثامن وأهله مرة 
 .)2( أخرى وبعبارة أخرى برز الرصاع بني بني هاشم املمثل بعيل واألمويني املمثل بعثامن

مما انعكس هذا األمر بعد ذلك عىل سياسة عثامن بن عفان يف تقريبه للقرشيني عمومًا 
وأوالد عمومته ))األمويني(( خصوصًا وتفضيلهم عىل سائر الصحابة من ذوي السابقة 
ابرز  والسياسة((  ))اإلمامة  كتابه  يف  الدينوري  أورد  فقد  وجهادًا،  إيامنًا  اإلسالم  يف 
املامرسات التي وقع فيها عثامن بن عفان قائال: ))وذكروا انه اجتمع ناس من أصحاب 
النبي عليه الصالة والسالم فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثامن من سنة رسول 
)*( وسنة صاحبيه، وما كان من هبته مخس افريقيا ملروان وفيه حق اهلل ورسوله ومنهم  اهلل
)**(. وما كان من تطاوله يف البنيان حتى عدوا سبع دور  ذوو القربى واليتامى واملساكني
بناها يف املدينة: دارا لنائلة، ودارا لعائشة وغريمها من أهله وبناته وبنيان مروان القصور 
اخلمس  من  هبا  األموال  وعامرة  باملدينة((  والشني/موضع  اخلاء  ))بضم  خشب  بذي 
الواجب هلل ولرسوله، وما كان من إفشائه العمل يف الواليات يف أهله وبني عمه من بني 

 .)***( أمية 

)2(د. حممد عابد اجلابر، العقل السيايس العريب، مصدر سابق، ص146. 
)*( لقــد احــى الدكتــور طــه حســني مجلــة مــن املخالفــات الرصحيــة لســنة الرســول )Y(. ينظــر: طــه حســني، 

الفتنــة الكــربى عثــامن، طبــع دار املعــارف بمصـــر، ط9، 1976، ص186-175. 
ــه  ــر: ط ــم، ينظ ــن احلك ــارث ب ــه احل ــن عم ــة الب ــن قضاع ــة م ــات املجموع ــوال الصدق ــب أم ــام وه )**( ك

ــابق، ص194.  ــدر س ــني، مص حس
)***( فــوايل البــرصة ابــن خالــه عبــد اهلل بــن عامــر بــن كريــز واّله وعمــره مخــس وعــرشون ســنة، ينظــر: 
طــه حســني، مصــدر ســابق، ص115، ووىل أخــاه  مــن الرضاعــة عبــد اهلل بــن ســعد ابــن ايب رسح عــىل مــرص 
بعــد عمــرو بــن العــاص، وابــن ســعد هــذا كان يســخر مــن القــرآن وقــد اهــدر النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه 

وسلم( دمه يوم الفتح، ولكن عثامن جاء به مسلاًم اىل النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ،   
ينظــر: املصــدر الســابق نفســه، ص124، امــا ابــن عمــه معاويــة بــن ايب ســفيان فــكان واليــه عــىل الشــام التــي 
ضــم إليهــا واليــات ))محــص وفلســطني واالردن(( وكان يرســل املعارضــني لــه ليؤدهبــم ويغــري أفكارهــم: 
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وكذلك ما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة اذ صىل بالناس الصبح وقت إمراته عليها 
إقامة  وتعطيل  زدتكم،  صالة  ازيدكم  ان شئتم  هلم:  قال  ثم  ركعات  أربع  وهوسكران 
املهاجرين واألنصار اليستعملهم عىل يشء وال  احلد عليه، وتأخريه ذلك عنه، وتركه 
يستشريهم، استغنى برأيه عن رأهيم، وما كان من احلمى الذي محى حول املدينة، وما 
كان من إدارة القطائع واألرزاق واالعطيات عىل أقوام باملدينة ليس هلم صحبة من النبي 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم(، ال يغزون وال يذبون)1( يف مثل ظروف اجتامعية كهذة كان 
من الطبيعي ان تفرز مشكالت اجتامعية عديدة منها انتشار ظاهرة الفساد اإلداري تلك 

الظاهرة التي جتلت نتيجة العوامل اآلتية: 

أوالً:- إن معيار وأساس التعيني الوظيفي يف أي منصب زمن اخلليفة الثالث كان 
مرتكزا عىل مدى القرابة الدموية منه وليس معيار الكفاءة اإلدارية واملقدرة التنظيمية. 

ثانيًا:- وما دامت الثوابت الدينية التي ُبني عليها البناء التنظيمي اإلسالمي قد ُعطلت 
أوألغي العمل هبا من قبيل السبق يف اإلسالم والدور اجلهادي واملنزلة من الرسول )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( حيث أن هذه املنزلة جتسدت وانعكست يف سلوك تربوي-أخالقي 
مهم السيام وأن عنرص البناء التنظيمي يف اإلسالم هي مسألة التقوى، فضال عن تأثره 
بقيادة الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وإدارته الدولة، هذا من ناحية، ومن نواح 
ما دامت  هذه  إداريًا،  او منصبًا  يتبوأ مركزًا  الذي  للمسلم  الصفات األخالقية  أخرى 
الثوابت قد عطلت او ألغي العمل ببعضها من زمن اخلليفة عثامن فقد كانت املحصلة 

كاآليت:- 

املصــدر الســابق نفســه، ص112-119، امــا الوليــد بــن عقبــة واليــه عــىل الكوفــة فــكان أخــوه مــن امــه. ينظــر: 
تفاصيــل ذلــك د. فاضــل األنصــاري، قصــة االســتبداد، أنظمــة الغلبــة يف تاريــخ املنطقــة العربيــة، منشــورات 

وزارة الثقافــة الســورية، 2004، ص369. 
)1(  الدينوري، اإلمامة والسياسة، مصدر سابق، ص35. 
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ا. استثامر واسع لألموال العامة واستخدامها يف مشاريع وأمور ال ختدم املصلحة العامة، 
وهذا يعكس بطبيعة احلال انعدام الرقابة املالية واإلدارية. 

ب. الثراء الفاحش من األموال العامة ))لألقلية يف املجتمع(( وال يقف األمر عند هذا 
احلد بل يصل اىل التبجح بذلك والتسيد عىل الناس واالستعالء عليهم كام فعل وايل 

اخلليفة الثالث عىل الكوفة سعيد بن العاص)1(. 

جـ. الرد بقسوة جتاه أي صوت معارض يوضح او َيّبني املفاسد اإلدارية والتنظيمية التي 
ترسي يف بناء الدولة حتى لو كان هذا املعارض صحابيًا عظيم املنزلة يف اإلسالم 

إيامنًا وجهادًا)2(. 

ولكّن املشكلة احلقيقية والرئيسة التي وّسعت عدد املعارضني وفئاهتم واسهمت يف 
احداث الثورة عىل اخلليفة مطالبة بخلعه او عزله هي مسألة الفيء ))األموال((. وعىل 
ومستلزماهتا  املالية-واإلدارية  عثامن  سياسة  كانت  جرداق  جورج  الكاتب  تعبري  حد 

)1(  ويف ذلــك يقــول األســتاذ عبــاس حممــود العقــاد: وكانــت قبائــل الباديــة تنفــس عــىل قريــش غنائــم 
الواليــة ومناصــب الدولــة وينظــرون إليهــم نظرهتــم إىل القــوي املســتأثر بجــاه الديــن والدنيــا وحــق 
اخلالفــة والســطوة، وهــي حالــة كان احجــى بالــوالة أن خيفوهــا ويتلطفــوا يف إصالحهــا او تبديلهــا 
ــوا يباهــون هبــا وجيهــرون بحديثهــا حتــى قــال ســعيد  مــا اســتطاعوا ولكنهــم عــىل نقيــض ذلــك كان
ــه ، عبقريــة اإلمــام  بــن العــاص وايل الكوفــة: انــام الســواد بســتان قريــش. ينظــر تفاصيــل ذلــك كتاب
عــيل، طبــع دار املعــارف بمــرص، ط5، 1981، ص54 وطــه حســني، الفتنــة الكــربى، مصــدر ســابق، 

ص113-110. 
)2(  فقــد نفــي الصحــايب ابــو ذر الغفــاري إىل الشــام أواًل ثــم إىل الربــذة ))مــن نواحــي املدينــة(( ثانيــًا 
ألنــه عـــاب السياســة املاليــة للخليفة ووالتـــه: ينظـــر: طـــه حســني، املصدر الســابق نفســه، ص163-
ــه،  ــابق نفس ــدر الس ــني، املص ــه حس ــر، ط ــه ينظ ــيش علي ــى غ ــارس حت ــن ي ــامر ب ــام رضب ع 165. ك
ــك  ــر كذل ــابق، ص36، وينظ ــدر س ــة، مص ــة والسياس ــوري، اإلمام ــك الدين ــر كذل ص167. وينظ

ــاس حممــود العقــاد، املصــدر الســابق، ص66.  عب
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تشطر الناس شطرين عىل ما ال عهد هلم به: احلكام واالنسباء وحصتهم الثراء والطغيان، 
والعامة ونصيبها احلرمان واحتامل اجلور، وقد تركزت هذه السياسة الرأساملية اخلالصة 
الرتف  فكان  العرب  بالد  يف  أقاموا  حيث  الناس  اىل   )*( الفيء بنقل  عثامن  اقرتاح  بعد 

والتبطل من نصيب األثرياء الذين أفادوا من هذا التدبري)2(. 

للمجتمع  االجتامعي  الرتاتب  مسألة  عىل  الشديدة  تداعياته  القرار  هلذا  كانت 
واملعدمني  األرايض  لتلك  املالكني  بني  تفاوتًا طبقيًا حادًا  ولد  آنذاك، حيث  اإلسالمي 
وممن سواهم، وبرؤية حتليلية أوسع لطه حسني نجده يرى ان هذا النظام الذي استحدثه 
اخلليفة الثالث عن رأيه هو أو عن رأي مشرييه، مل تكن له نتائجه السياسية وحدها من 
نشأة هذه الطبقة الغنية املرسفة يف الغنى، التي استهوت الناس وفرقتهم أحزابًا وتنازعت 
السلطان فيام بينها بفضل هذه التفرقة، وإنام كانت له نتائجه االجتامعية أيضًا، فقد بلغ 
نظام الطبقات غايته بحكم هذا االنقالب فوجدت طبقة األرستقراطية العليا ذات املولد 
والثراء الضخم والسلطان الواسع. ووجدت طبقة البائسني الذين يعملون يف األرض 
طبقة  املتباعدتني  الطبقتني  هاتني  بني  ووجدت  السادة.  هؤالء  مرافق  عىل  ويقومون 

ــالد العــرب كلهــا  ــم عــم ذلــك يف ب ــامن عــرض عــىل أهــل احلجــاز أواًل ث ــك ان عث ــى ذل )*( ومعن
ــام كان هلــم يف العــراق ويف األقاليــم مــن األرض أرضــا يف احلجــاز او يف  فيــام بعــد، ان يســتبدلوا ب
غريهــا مــن بــالد العــرب. فــإذا فعلــوا ذلــك قامــوا يف بالدهــم مل ينتقلــوا عنهــا، وأقــام معهــم أهلهــم 
ــؤالء  ــيحتاج ه ــا. وس ــراب إليه ــرة اإلع ــت هج ــم وقل ــىل األقالي ــط ع ــف الضغ ــباهبم، فخ وذوي أس
الذيــن يشــرتون ارض احلجــاز وبــالد العــرب مــكان أرض األقاليــم، اىل كثــري مــن األيــدي العاملــة 
الســتصالحها واســتثامرها، فيكثــر اجتــالب الرقيــق واملــوايل اىل بــالد العــرب وخيفــف الضغــط عــىل 
األقاليــم مــن هــؤالء االســارى الذيــن كانــوا يطــرأون عــىل األمصــار يف غــري انقطــاع، ينظر: لالســتزادة 

ــة الكــربى، مصــدر ســابق، ص110-104.  طــه حســني، الفتن
ــة صعصعــة،  ــة اإلنســانية، عــيل وعــرصه، ج4، دار ومكتب )2(  جــورج جــرداق، اإلمــام عــيل صــوت العدال

البحريــن، ط1، 2003، ص125. 
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عىل  ويغريون  األمصار  يف  يقيمون  كانوا  الذين  العرب،  من  العامة  طبقة  هي  متوسطة 
العدو وحيمون الثغور، ويذودون عمن وراءهم من الناس وعام وراءهم من الثراء، وهذه 

الطبقة املتوسطة هي التي تنازعها األغنياء ففرقوها شيعًا وأحزابًا )1(. 

يف ظل هذه املعطيات االجتامعية املرتدية من فساد إداري وسياسة اقتصادية خاطئة 
تولدت املعارضة يف صفوف املسلمني من عامة الناس، واندفع أبرز الصحابة يف مقدمتها 
تغيري  يف  اخلليفة  عىل  املأخوذة  واملواثيق  العهود  تنجح  مل  وملا  مسبقًا،  لذلك  نوهنا  كام 
سياسته عمومًا عىل الرغم من عزل بعض والته واعتذاره عن اخطائه وأخطائهم، فضاًل 
عن فشل سياسة التهدئة حينًا وسياسة القسوة والعنف حينًا آخر، اندفع املعارضون من 
مرصيني أ وال ومن تبعهم من أبناء األمصار والواليات آنذاك، اندفعوا نحو ))املدينة(( 

خللع او عزل اخلليفة. 

وملا فشلت هذه املسألة اتفق بعض منهم عىل قتله عىل الرغم من رفض كبار الصحابة 
ذلك األمر، وفعاًل تم قتل اخلليفة عثامن بعد ان أحدث تنظياًم اجتامعيًا غريبًا وغري مألوف 
لدى املسلمني ال يف عهد الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وال يف عهد اخلليفتني ايب 
بكر وعمر، هذا التنظيم الذي افرز-جمتمع الفتنة-يف حينه و ))احلرب األهلية(( يف حنٍي 
االجالء  الصحابة  وبعض  حتمل  الذي  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  خالفة  عهد  يف  اخر 

عملية إصالح وتعديـل أخطاء التنظيامت اإلدارية التي جاء هبا عثامن )2(. 

املجتمعية  الظروف  عن  املنبثقة  االجتامعية  املسؤولية  ثقل  أمامنا  يتضح  تقدم  مما 
املتدهورة واألوضاع االجتامعية املرتدية التي كانت بحاجة ماسة اىل عملية تغيري اجتامعي 

)1(  طه حسني، الفتنة الكربى عثامن، مصدر سابق، ص109. 
)2(  يف تفاصيــل ذلــك كلــه، ينظــر: طــه حســني، الفتنــة الكــربى عثــامن، مصــدر ســابق، ص109، وعبــاس 
حممــود العقــاد، املصــدر الســابق، ص54-77. وجــورج جــرداق، مصــدر ســابق  ص121-175. وحممــد 

عــامرة وآخــرون، عــيل بــن ايب طالــب نظــرة عرصيــة جديــدة مصــدر ســابق، ص24-14. 
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أوالً ثم عملية إعادة التنظيم ثانيًا وهذا ما قام به وحتمله اإلمام عيل )عليه السالم(بعد 
ذلك. 

وستحاول الباحثة يف املباحث الالحقة توضيح األسس والقواعد الرشعية للسلطة 
التغيري  دفة  ادارة  استطاع  خالهلا  من  التي  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  لدى  والقيادة 
االجتامعي وبالتايل إحداث تنظيم اجتامعي وسيايس واقتصادي وقضائي مغاير ملا سبقه.
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املبحث الأول

ال�ضلطة والقيادة عند الإمام علي-عليه ال�ضالم-
نستطيع أن نحدد الغاية من هذا املبحث من خالل اإلجابة عن تساؤلني رئيسني، ال 

يبنى عليها هذا املبحث فحسب، بل سائر املباحث األخرى، وهذان التساؤالن مها:- 

أوالً:- ما األسس والقواعد الرشعية التي استندت إليها سلطة اإلمام عيل )عليه السالم( 
وقيادته؟ وما هو البعد التنظيمي يف تلك األسس والقواعد؟ 

ثانيًا:- ما أسس ومرتكزات السياسة التنظيمية العامة التي مارسها اإلمام عيل     )عليه 
السالم( يف املجتمع اإلسالمي آنذاك؟ 

ولإلجابة عن التساؤل األول ينبغي االنطالق من نقطة غاية يف األمهية، اإل هي: إن 
رغبة املسلمني يف تويل اإلمام اخلالفة بعد مقتل عثامن كانت مرتكزة عىل نظرهتم لإلمام 
بوصفه قائدًا دينيًا وشعبيًا هلم أوال قبل أن يكون حاكاًم عليهم أو يبايعونه ألجل ذلك 
أي ))السلطة((، وهذه املسألة ترتكز عىل التفريق بني مدلويل ))القيادة(( و ))السلطة(( 
لدى اإلمام، وكام يشري إىل ذلك التفريق املفاهيمي)*( وعىل حد قول الباحثني: فالقيادة 
يقودها،  التي  اجلامعة  بقبول ورىض من  يتمتع  الدور  او  املركز  الذي يف  الفرد  ان  تعني 
فالعالقة هنا عالقة القبول واملوافقة، مع درجة معينة من تفضل ذلك الشخص عىل غريه 
يف ذلك املوقع، وهذا املعنى يميز القيادة عن السلطة التي تعني احلق الرسمي او العالقة 
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يتلقى األمر وينفذه ويميزها عن ))الرئاسة(( كذلك  الرسمية بني صاحب األمر ومن 
التي تعني وجود عالقة رئيس ومرؤوس من دون التضمني بوجود موافقة او قبول من 

عدمه )1(. 

فالثائرون عىل عثامن نظروا لإلمام عيل )عليه السالم( بوصفه قائدا هلم عىل الرغم 
من أنه كان رافضًا إراقة دم اخلليفة، إال أنه كان معهم يف إصالحه وتعديل وتنظيم ما كان 
خطأ. وعىل حد تعبري حممد عامرة... بل النغايل اذا قلنا ان صوت معارضته ونقده كان 
أعىل هذه األصوات... ومن ثم فإن حركة املعارضة والنقد ثم الثورة ضد هذه األوضاع 
اجلديدة قد اختذت من عيل رمزا هلا، وقيادة تلتف من حوهلا، كي متارس الضغط والنقد 
ألصحاب املصلحة احلقيقية يف هذه األوضاع التي طرأت عىل املجتمع يف ذلك احلني، 

حدث ذلك قبل مقتل عثامن ومبايعة عيل باخلالفة)2(. 

الذين  الثائرون  فهؤالء  السالم(  )عليه  اإلمام  يمثله  الذي  القيادة  دور  كان  وملا 
استولوا عىل املدينة بعد مقتل عثامن مل يكن هذا الدور كافيا اجتمع رأهيم ورأي الكثري 
من الصحابة عىل توليته السلطة ))اخلالفة(( )3(. اال ان اإلمام )عليه السالم( رفض ذلك 
الدينوري  يذكر  ذلك  وفـي  املسلمني((  ))مجهور  عامة  املسلمني  رأي  أمهية  عىل  مرصا 
))انه ملا اجتمع املسلمون وأتوا عليا يف داره، فقالوا نبايعك، فمد يدك، البد من أمري، 
فأنت أحق هبا، قال: ليس ذلك إليكم، إنام هـو ألهـل الشورى وأهل بدر، فمن رىض به 
أهل الشورى واهـل بـدر فهو اخلليفة، فنجتمع وننظر يف هذا األمر، فأبى أن يبايعهم، 
فانرصفوا عنه، وكلم بعضهم بعضا فقالوا: يميض قتل عثامن يف اآلفاق والبالد فيسمعون 

ــدر  ــة، مص ــة والديمقراطي ــة العربي ــادة السياس ــي يف القي ــط النبوي-اخلليف ــرض، النم ــد اخل ــري حمم )1(  د. بش
ســابق، ص79.

)2(  حممد عامرة وآخرون، عيل بن ايب طالب، نظرة عرصية جديدة، مصدر سابق، ص23-22. 
)3(  ابــن ايب احلديــد املعتــزيل، رشح هنــج البالغــة، مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات، بــريوت، ط1، 2004، 

م2، ص246. 
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ان  نأمن  فال  ناحية،  منهم يف  فيثور كل رجل  بعده،  بويع ألحد  انه  بقتله وال يسمعون 
يكون يف ذلك الفساد، فارجعوا اىل عيل، فال ترتكوه حتى يبايع، فيسري مع قتل عثامن بيعة 

عيل، فيطمئن الناس ويكنون فرجعوا إىل عيل)1(. 

إال إن اإلمام )عليه السالم( رفض البيعة أول األمر ويف ذلك يقول املعتزيل ))وسألوه 
كاد  حتى  وردها،  عىل  اهليم  االبل  تداك  ))ازدمحوا((  عليه  فتداكوا  فقبضها  يده،  بسط 
ظاهرة  املسجد  يف  بيعته  تكون  ان  سأهلم  رأى،  ما  منهم  رأى  فلام  بعضا،  يقتل  بعضهم 

للناس وقال: إن كرهني رجل واحد من الناس مل ادخل يف هذا االمر(()2(. 

وقال اإلمام )عليه السالم( يف وصف هذه البيعة، ))وبسطتم يدي فكففتها ومددمتوها 
فقبضتها، ثم تداككتم عيل تداك اإلبل اهليم )العطاش( عىل حياضها يوم ورودها حتى 
إياي  بيعتهم  الناس  رسور  من  وبلغ  الضعيف  ووطئ  الرداء  وسقطت  النعل  انقطعت 
أن ابتهج هبا الصغري وهدج اليها الكبري ))مشى مشية اخلفيف(( وحتامل نحوها العليل 

وحرست اليها الكعاب )أي كشفت النساء عن وجهها متوجهة اىل البيعة(( )3(. 

البيعة  عملية  بعد  ومدياهتا،  دالالهتا  تأخذ  الرشعية  كانت  املعطيات  هذه  ظل  يف 
التي  التي مكنت اإلمام )عليه السالم( من احلصول عىل السلطة ))اخلالفة((  الواسعة 
املعطيات  هذه  فإن  نفسه  الوقت  ويف  للمجتمع،  التنظيمي  البناء  يف  الزاوية  حجر  متثل 
تكشف بجالء عن حاجة الناس-املجتمع اإلسالمي-اىل اعادة التنظيم القديم بآخر حيل 
حمله ويعالج اخللل الواضح والال معيارية املهيمنة التي يكشف عنها ويربزها هذا التوافد 

والتحاشد عىل اإلمام الختياره خليفة وقائدًا يتمتع بسلطة رشعية لينهض هبذه املهمة. 

)1(  ابو حممد عبد اهلل الدينوري، اإلمامة والسياسة، مصدر سابق، ص47. 
)2(  ابن ايب حديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص246. 

)3(  الشــيخ حممــد عبــده، رشح هنــج البالغــة لالمــام عــيل بــن ايب طالــب )عليــه الســالم(، ج2، منشــورات 
ــداد، 1984، ج2، ص222.  ــة، بغ ــة النهض مكتب
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السلطة  ملسألتي  التنظيمي  البعد  وملعرفة  األمر  لذلك  سوسيولوجية  مقاربات  ويف 
التنظيم تستند استنادا أساسيًا إىل مفهوم السلطة  والرشعية هنا، نجد أن نظرية فيرب يف 
Authority الذي قصد به عمومًا احتامل ان تطيع مجاعة معينة من الناس األوامر املحددة 

التي تصدر عن مصدر معني. ولكنه رسعان ما أقام تفرقة بني هذا املفهوم وبعض املفاهيم 
السلطة  ان  موضحًا   ،)persuation(والتأثري  )power( القوة  مثل  به  املرتبطة  األخرى 
تتميز بأن صاحبها لديه احلق يف ممارستها  وإن من خيضع هلا يرى ان من واجبه طاعتها، 
بعبارة اخرى فإن السلطة تفرتض وجود رضب من الرشعية )Legitimacy( يمنحها 
يؤمنون  أعضاءها  الن  للطاعة  استعداد  عىل  هنا  فاجلامعة  ابعادها  حيدد  نسبي  استقرار 

بالفعل بأن مصدر الضبط مصدر رشعي)1(. 

فالسلطة الرشعية هي سلطة القادر عىل فرض قراراهتا بوصفها قرارات نافذة ومثبتة، 
وهي من جهة التفاعل واملسلك السلطة التي تكون توجيهاهتا موضع تأييد واستحسان 
من جانب أولئك الذين ختاطبهم. ويف املقابل تعترب الطاعة او التأييد املتحمس من عوامل 
اإلسهام يف جعل السلطة واجبًا معنويًا او حقوقيًا يربط بني املهيمن واملهمني عليه، او بني 

احلاكم واملحكوم)2(. 

يف  السلطة  أنامط  وحتديد  تصنيف   M. Weber فيرب  حاول  الفهم  هذا  اىل  واستنادا 
ضوء التوجه القيمي العام الذي يسندها، ذلك التوجه الذي جيد تعبريه املثايل يف إيامن 
الروحية  السلطة  هي  للسلطة  انامط  ثالثة  هناك  ان  اىل  فذهب  السلطة.  برشعية  الناس 
القانونية  والسلطة   Traditional التقليدية  والسلطة   charismatic االهلام  إىل  املستندة 

 .)3( Legel

)1( د. السيد حممد احلسيني، النظرية االجتامعية ودراسة التنظيم، مصدر سابق، ص47-46. 
)2(  د. خليل امحد خليل، املفاهيم األساسية يف علم االجتامع، مصدر سابق، ص122. 

)3(  د. السيد حممد احلسني، مصدر سابق، ص47. 
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االعتقاد يف رشعية  اىل  تستند  او رشيدة  معقولة  تقوم عىل أسس  األخرية  فالسلطة 
القواعد املعيارية وأحقية أولئك الذين ارتقوا اىل مناصب السلطة يف ظل هذه القواعد 
ليصدروا األوامر، وتقوم السلطة التقليدية عىل أسس كالسيكية تعتمد عىل اعتقاد قائم 
يف قداسة األعراف والتقاليد القديمة ومرشوعية مكانة أولئك الذين يامرسون السلطة يف 
ظلها، وترتكز السلطة امللهمة اىل أسس-عظيمة-ترتكز عىل الوالء اىل البطولة والقداسة 
اخلاصة او االستثنائية-او الشخصية املثالية ألحد األفراد او األنامط املعيارية او النظام 

الذي يفرضه او يرسم معامله)1(. 

وحاول احد الباحثني استدماج أنواع السلطات الثالث ورشعيتها املذكورة آنفًا مع 
السلطة ورشعيتها التي حاز عليها اإلمام عيل )عليه السالم( من االمة معتربًا ان السلطة 
الكرزماتيكية ))امللهمة(( قد حاز عليها من خالل قرابته الدموية والنسبية من الرسول 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( فضال عن قربه الدائم منه وشجاعته الواضحة يف بدايات 

الدعوة اإلسالمية وحروب اإلسالم)2(. 

)صىل  الرسول  عن  الديني  املوروث  بقداسة  لديه  متثلت  فقد  التقليدية  السلطة  اما 
اهلل عليه وآله وسلم( عندما أشار إىل أن ))االئمة من قريش(( )*( أي ))احلكام(( وهذا 
األمر ال يعدو اإلمام )عليه السالم( بطبيعة احلال ألنه ينتمي ألحد بطون قريش ))بني 
من  الباحث  بنظر  فهي  السالم(  )عليه  اإلمام  ناهلا  التي  األخرية  الرشعية  اما  هاشم(( 

)1(  جوليان فروند، سوسيولوجيا ماكس فيرب، مركز االنامء القومي، بريوت، د.ت، ص114-111. 
القائــد  ســامت  احــدى  تعــد  التــي  وشــجاعته  اجلســمية  صفاتــه  اىل  العقــاد  حممــود  عبــاس  )2(واشــار 
الكرزماتيكــي قائــاًل: ))وتــدل أخبــاره كــام تــدل صفاتــه عــىل قــوة جســمية بالغــة يف املكانــة والصالبــة والصــرب 
عــىل العــوارض واآلفــات فربــام رفــع الفــارس بيــده فجلــد بــه األرض غــري جاهــد وال حافــل، ويمســك بــذراع 
الرجــل فكأنــه يمســك بنفســه فــال يســتطيع ان يتنفــس واشــتهر عنــه انــه مل يصــارع أحــدًا اال رصعــه ومل يبــارز 
احــدا إال قتلــه وقــد يزحــزح احلجــر الضخــم ال يزحزحــه رجــال وحيمــل البــاب الكبــري يعيــا بقلبــه األشــداء 

ويصيــح الصيحــة فتخلــع هلــا قلــوب الشــجعان((. عبقريــة اإلمــام عــيل،  مصــدر ســابق، ص12. 
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الباحث هنا حمورا  اذ عدها  تفاصيلها مسبقا((  ))التي عرضنا  ))البيعة((  خالل عملية 
بني  اجتامعي-حقيقي  تعاقد  عملية  حدوث  اساس  عىل  العقالنية-القانونية  للسلطة 

 .)1( احلاكم واملحكوم عرب آلية البيعة

وتأسيسا عىل ما تقدم فإن الذي نخلص اليه أن البعد التنظيمي لرشعية سلطة اإلمام 
تتمثل باآليت:- 

ارتكز  مهاًم  حمورًا  متثل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  سلطة  رشعية  مصدر  ان  أوالً:- 
عليه اإلمام يف أحداث سياسته التنظيمية عىل اساس انه خمول من االمة إلصالح شؤوهنا 

اإلدارية عموما السيام أهنا مرت بظروف مل تألفها يف زمن اخلليفة السابق. 

)عليه  اإلمام عيل  اخلليفة  أو ترشيعات  ملقررات  رافض  أو  معرتض  أي  ان  ثانيًا:- 
السالم( إنام  يعد متجاوزا عىل إرادة االمة التي خولت اإلمام بالسلطة لتتيح له وضع هذه 
الترشيعات، ومن ثم فالراد عىل اإلمام واملعارض له هو راد عىل االمة برمتها، والسيام 

أنه وصل اىل سدة احلكم عن طريق عملية البيعة ذات القاعدة اجلامهريية الواسعة. 

ثالثًا:- ان سلطة اإلمام )عليه السالم( ال تعكس قيادته السياسية فحسب بوصفه 
شخصا مبايعا، بل تعكس خصائصه وسامته ))الشخصية(( التي نظر إليها آنذاك بوصفها 

إحدى مقومات سلطته وقيادته عموما. 

وهذا ما يلتقي او يرتبط بمسألتني مهمتني مها السلطة الكرزماتيكية التي أشار إليها 
فيرب من جهة وما أشار إليها وبعض الباحثني يف نظريات القيادة أال وهي ))نظرية السامت 

 )1( مصطفــى جعفــر وآخــرون، الديــن والسياســة، نظريــات احلكــم يف الفكــر الســيايس اإلســالمي، كتــاب 
املنهــاج، سلســلة بحــوث ثقافيــة تصدرهــا جملــة املنهــاج التابعــة ملركــز الغديــر للدراســات اإلســالمية، بــريوت، 

2003، ج10، ص879.
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 .)*( ))traits theory

الشخصية  آنذاك  املسلمني  بنظر  عّده  عرب  اإلمام  شخص  يف  األمر  هذا  تعزز  وقد 
القيادية التي حتمل صفات اجتامعية عدة أبرزها انحداره من قريش/بني هاشم الذين 
كانوا حيظون باحرتام املسلمني عموما. ويف الوقت نفسه حتمل صفات دينية-اجتامعية 
فاطمة  من  زواجه  عرب  له  ومصاهرته  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  صىل  الرسول  من  )قرابته 
سياسية  صفات  وكذلك  الدين.  يف  وتفقهه  املبكر  واسالمه  السالم(،  )عليها  الزهراء 

)بصفته مستشارا ألغلب اخللفاء الذين سبقوه( وصفات جسامنية )قوته وشجاعته(.

ويرتكز ذلك كله بربوزه يف موقف تفاعيل-سيايس-اجتامعي-حرج أال هو قضية الفتنة 
التي حدثت زمن اخلليفة عثامن  وموقفه من الثائرين ومن مقتله، هذا املوقف عمومًا يرتبط 
 بمدخلني رئيسني فرس يف ضوئها مسألة القيادة اال ومها املدخل املوقفي/ النظرية املوقفية 
))situatioal Theory((، اذ يرى أصحاب هذه النظرية ان صفات الشخص )سامته( 
والظروف  ))املحيط  البيئة  او  املوقف  وان  قائدًا،  لظهوره  الوحيد  املحدد  ليست 
واألحوال  الظروف  اختالف  عىل  النظرية  هذه  ،وتشدد  األهم  هي  االجتامعية(( 
االجتامعية والتنظيمية لكل جمموعة برشية وان أي شخص يف مجاعة ما يمكن ان يكون 

قائدا يف موقف معني او ظرف معني)2(.

معينة  وظروف  مواقف  يف  للقائد  يتاح  ما  اىل  النظرية  هذه  تستند  وكذلك 

 )*( يفــرس اصحــاب مدخــل الســامت ))نظريــة الســامت(( ظهــور شــخص مــا كقائــد واســتمراره يف القيــادة 
ــم،  ــون ان يقوده ــن يقبل ــل اآلخري ــخصيًا جتع ــه ش ــودة في ــة موج ــخصية معين ــات ش ــر صف ــاس تواف ــىل اس ع
ــامت  ــات والس ــن الصف ــة م ــود اىل مجل ــع يع ــد يف أي جمتم ــود القائ ــن ان وج ــك م ــة كذل ــذه النظري ــق ه وتنطل
واخلصائــص التــي يتمتــع هبــا، بعضهــا يتعلــق باجلوانــب النفســية واخــرى تتعلــق باجلوانــب البدنيــة واالخــرى 
ــة،  ــة العام ــؤون الثقافي ــم، دار الش ــادة والتنظي ــروف، القي ــيار مع ــر: د. هوش ــية، ينظ ــب احلس ــق باجلوان تتعل

بغــداد، ط1، 1992، ص51.
)2(  د. بشري حممد اخلرض، مصدر سابق نفسه، ص89.
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بني  تفاعله  خالل  من  مطاحمه  لتحقيق  مهارته  فيها  فيستخدم  لظهوره  متهد 
التفاعلية  النظرية  هي  الثانية  النظرية  او  واملدخل  املواقف)3(.  تلك  يف   الناس 
الفرد  لشخصية  حمصلة  عن  فيها  ))القيادة((  تعرب  التي   ))Interactional Theory((

وتفاعلها احلركي او الديناميكي مع املنظومة االجتامعية)4(. 

               وتبعــا لذلــك فــإن هــذا املوقــف التفاعــيل هــو الــذي مهــد لالمــام )عليــه الســالم( 

ــه العوامــل االخــرى التــي ذكرناهــا انفــا  ــا الي الوصــول اىل الســلطة ))اخلالفــة(( مضاف
والتــي تتضــح مــن خــالل الرتســيمة اآلتيــة: 

)3( هوشيار معروف، القيادة والتنظيم، مصدر سابق نفسه، ص51
)4(  د. بشري حممد اخلرض، مصدر سابق، ص90. . 
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السامت والصفات الشخصية  
والنفسية واجلسمية لإلمام 

)عليه السالم(

تفاعل كل من
 السامت واملوقف

 يف ظل تلك الظروف

بيعة مجهور املسلمني
لإلمام )عليه السالم(

اختياره قائدًا وخليفة
 للمجتمع اإلسالمي

إعادته تنظيم املجتمع
اإلسالمي

املوقف والظروف
االجتامعية التي أحاطت 

باإلمام )عليه السالم(

]شكل رقم )2( يوضح املراحل التي مر هبا اإلمام وصوالً لتنظيم املجتمع[
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اما اإلجابة عن السؤال الثاين ملعرفة القواعد واملرتكزات التي استند اليها اإلمام عيل 
القول ان اإلمام    )عليه السالم(  البدء  التنظيمية فينبغي يف  )عليه السالم( يف سياسته 
او  بمشاركته  مرورا  اإلسالمية  الدعوة  بداية  منذ  اإلسالمي  املجتمع  يف  دوره  وبحكم 
مساندته الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف اقامة الدولة اإلسالمية وانتهاًء بمرحلة 
اخللفاء فضال عن تأثره بمعطيات الدين اإلسالمي الذي آمن به وساهم يف نرشه والدفاع 
عنه وتثبيته اجتامعيا وسياسيا )الدولة(. وهذه األمور برمتها جتلت يف سياسته التنظيمية 
إىل  نعتقد  ما  وحسب  تستند  التي  السياسة  تلك  والقيادة  السلطة  تسلم  حينام  للدولة 

األركان الثالثة اآلتية:- 

الركن الأول:-
وبالتايل  حياته  طوال  وعىل  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  صىل  )الرسول  من  قربه  بحكم   
))سياسته  ذلك  ضمن  ومن  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  من  يشء  بكل  تأثره 
التنظيمية(( وقيادته املجتمع ، التي بموجبها ادار الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
دولته اإلسالمية وشّكل بنيتها التنظيمية. وقد عرب اإلمام )عليه السالم( عن ذلك االثر 
)عليه  يقول  اذ  ))القاصعة((  املسامة  خطبته  عرب  بصفاته  والتحيل  بالرسول  االقتداء  يف 
بالقرابة  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  من  موضعي  علمتم  ))وقد  السالم( 
ويكنفني  صدره،  اىل  يضمني  ولد  وأنا  حجره  يف  وضعني  اخلصيصة،  واملنزلة  القريبة 
اىل فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ اليشء ثم يلقمنيه وما وجد يل 
اثر  الناقة((  ))ولد  الفصيل  إتباع  أتبعه  كنت  وقد  فعل...  يف  خطلة  وال  قول،  يف  كذبة 
أمه، يرفع يل يف كل يوم من أخالقه علاًم ويأمرين باإلقتداء به(( )1(. ولقد جعل الدكتور 
حممد عبد الشفيع عيسى قرب اإلمام )عليه السالم( وقرابته من الرسول )صىل اهلل عليه 

)1(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ج2، ص157.
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السالم(  )عليه  اإلمام  شخصية  تكوين  او  نشأة  يف  املجتمع  تأثريات  احد  وسلم(  وآله 
القيادية)1(. 

الركن الثاين:-
 كانت سياسته التنظيمية تعرب عن البنية األساسية للمجتمع اإلسالمي آنذاك، ذلك 
املجتمع الذي أسهم يف بنائه وتوجيهه، والبنية او األرضية للمجتمع اإلسالمي مذهبه 

االجتامعي تتكون بنظر املفكر اإلسالمي السيد حممد باقر الصدر من العنارص اآلتية: 

املسلم  نظرة  حتدد  التي  اإلسالمي  التفكري  يف  املركزية  القاعدة  وهي  العقيدة:  أوالً:- 
الرئيسة اىل الكون بصورة عامة. 

النظرة  التي تعكس وجهة نظر اإلسالم يف تفسري األشياء يف ضوء  ثانيًا:- املفاهيم 
العامة التي تبلورها العقيدة. 

ثالثًا:- العواطف واألحاسيس التي تبنّى اإلسالم بثها وتنميتها اىل صف تلك املفاهيم 
شعورا  املسلم  نفس  يف  يفجر  معني  واقع  عن  إسالمية  فكرة  املفهوم-بصفته  ألن 
اإلسالمية  فالعواطف   ، نحوه  العاطفي  اجتاهه  وحيدد  الواقع  ذلك  جتاه  خاصا 
العقيدة  بدورها موضوعة يف ضوء  اإلسالمية  واملفاهيم  اإلسالمية  املفاهيم  وليدة 

اإلسالمية األساسية)2(.

وبعد تبيان جمموع هذه العنارص حياول ان يرضب عىل ذلك مثاالً اذ يقول ))ولنأخذ 

ــاين،  ــون الث ــار، ع49، كان ــة املن ــيا، جمل ــدا سياس ــب قائ ــن ايب طال ــيل ب ــى، ع ــفيع عيس ــد الش ــد عب )1( د. حمم
ص137.  ،1989 القاهــرة، 

ــف االرشف،  ــالمية، النج ــوم اإلس ــرش العل ــة اهلل لن ــة بقي ــا، مؤسس ــدر، اقتصادن ــر الص ــد باق ــيد حمم )2(  الس
 .295-294 ج1،   ،2003 ط1، 



108

التنظيم الجتماعي يف فكر الإمام علي )عليه ال�سالم(

التقوى  املفهوم اإلسالمي عن  التوحيد نشأ  )*( ففي ظل عقيدة  التقوى لذلك مثال من 
)**( وتتولد عن هذا  القائل: إن التقوى هي ميزان الكرامة والتفاضل بني أفراد اإلنسان
 . املفهوم عاطفة إسالمية بالنسبة إىل التقي واملستيقن، وهي عاطفة اإلجالل واالحرتام(()1(

ويف احلقيقة ان ))التقوى(( هو جوهر العنارص املذكورة آنفًا التي أشار إليها السيد 
حممد باقر الصدر إذ إهنا متثل املبدأ الرئيس يف اإلسالم من ناحية ))العبادة(( و ))التفاعل 
التي كانت علة  بتقواه  ايب طالب  بن  اشتهر عيل  فقد   . االجتامعي((، عىل حد سواء)2( 
التمرد  الكثري من ترصفاته مع نفسه وذويه والناس وهي عىل كل حال يشء من روح 
عىل الفساد يريد حماربته من كل صوب، ثم عىل النفاق وروح االستغالل واالقتتال من 
اجل املنافع اخلاصة من هذا اجلانب . وعىل املذلة والفقر واملسكنة والضعف من اجلانب 

 . اآلخر،  ثم عىل سائر الصفات التي متيز هبا عرصه املضطرب القلق)3(

ولعل هذه املسألة هي التي دفعت احد الباحثني إىل جعل مسألة ))التقوى(( بدالالهتا 
ومسالكها وسالكيها لدى اإلمام )عليه السالم( تكون بمثابة إحدى اخلصائص الرئيسة 
لإلدارة التي رشعها ومارسها اإلمام )عليه السالم( يف الوقت نفسه، وذلك عىل اساس 
ان ))تقوى اإلنسان(( متثل الركيزة األساسية لإلدارة الناجحة، وبالتايل فإن-التقوى-
متثل هنا إحدى املسائل املهمة التي تسهم إسهامًا رئيسيًا يف تقوية أي نظام إداري-تنظيمي 

وأصلهــا وقــي: وقــاه اهلل وقيــا ووقايــة وواقيــة: صانــه، وقــوى واتقــى بمعنــى واحــد، واتقيــت الــيشء:  )*(
حذرتــه. ورجــل تقــي: معنــاه انــه مــوق نفســه مــن العــذاب واملعــايص بالعمــل الصالــح ، ينظــر تفاصيــل ذلــك 

ابــن منظــور، معجــم لســان العــرب، مصــدر ســابق، ص972-971.
إشارة لآلية الكريمة ))إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَِّ َأْتَقاُكْم(( احلجرات: آية 13.  )**(

السيد حممد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص295. )1(
د. حممــد البســتاين، علــم االجتــامع يف ضــوء املنهــج اإلســالمي، ط10، قــم، 1335هـــ.ش، ص116- )2(

 .118
جورج جرداق،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية، مصدر سابق، ج1، ص74-73.   )3(
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كان ألهنا ))جوهر األخالق والفضيلة(( اذ يرى الباحث ان للمسائل األخرية دورا يف 
بنظره عمل مجاعي، وملا كان اهلدف من اخللق  التنظيم  التنظيامت وتقويتها، ألن  إنشاء 
التنظيامت  لتأسيس  دائام  األقوى  السبيل  فإنه  الفردية  طغيان  من  احلد  هو  برأيه  احلميد 
االجتامعية، إذ إن املجتمع الذي تنمو فيه األخالق-حسب رأيه- هو األقدر عىل تنظيم 

نفسه وتشكيل أعضائه)1(. 
وال نجد مصاديق لكل ما تقدم يف سلوك اإلمام )عليه السالم( الشخيص فحسب بل 
يف سلوكه السيايس كـ))خليفة(( نجد ذلك كله، ففي تضمينات خطبه الدينية والسياسية 
عليها،  املجتمع  وحث  ))التقوى((  مسألة  عىل  الرتكيز  نجد  واالقتصادية  واالجتامعية 
الواليات  او  االمصار  عىل  وعامله  والته  اىل  السياسية  ورسائله  وصاياه  ذلك  ويشمل 
اخلالفة:  توليه  بعد  السالم((  ))عليه  له  أول خطبة  قائال يف  النهج خالفته  وافتتح هبذا 
اخلري هتتدوا،  اخلري والرش فخذوا هنج  فيه  بنّي  هاديًا  كتابًا  انزل  تعاىل سبحانه  اهلل  ))ان 
اىل  تؤدكم  اهلل  اىل  ادوها  الفرائض،  الفرائض  تقصدوا.   )*( الرش سمت  عن  واصدفوا 
اجلنة. إن اهلل حرم حراما غري جمهول، وأحل حالال غري مدخول، وفّضل حرمة املسلم 
عىل احلرم كلها، وشد باإلخالص والتوحيد حقوق املسلمني يف معاقدها. فاملسلم من 
سلم املسلمون من لسانه ويده اال باحلق، وال حيل أذى املسلم اال بام جيب. بادروا أمر 
)***( وان الساعة حتدوكم من  )**( فإن الناس أمامكم العامة وخاصة أحدكم وهو املوت
اهلل يف عباده وبالده،  اتقوا  بأولكم أخركم.  ينتظر  ،فإنام  تلحقوا   )****( خلفكم ،ختففوا

)1(  د. حمســن باقــر القزوينــي، خصائــص االدارة عنــد اإلمــام عــيل بــن ايب طالــب )عليــه الســالم(، مصــدر 
ــابق، ص42-30.  س

اصدفوا عن سمت الرش، أي اعرضوا عن طريقه.   )*(
أمــر بمبــادرة املــوت وســامه العامــة النــه يعــم احليــوان كلــه ثــم ســامه اخلاصــة )أحدكــم( ألنــه وإن كان  )**(

عامــا إال إن لــه مــع كل انســان بعينــه خصوصيــة زائــدة عــىل ذلــك العمــوم.  
أي ان الناس قد سبقوكم.  )***(

أي اقتنعوا من الدنيا باليسري. )****(
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اخلري  رأيتم  وإذا  تعصوه  وال  اهلل  وأطيعوا  والبهائم،  البقاع  عن  حتى  مسؤولون  فإنكم 
فخذوا، وإذا رأيتم الرش فأعرضوا عنه(()1(. 

الركن الثالث:- العلم واملعرفة:
والسنة  ))القرآن  اإلسالمية  العقيدة  السالم(  )عليه  لإلمام  بالنسبة  أصلها  دام  وما 
العلمية واملعرفية  القواعد األساسية لالشتقاقات والبناءات  بمثابة  فإهنام كانا  النبوية(( 
الذي اشتهر باجادته هلا ويف جماالت عدة ومتنوعة)2( ولعله من نافلة القول اإلشارة هنا 
اىل ان تلك القواعد األساسية واشتقاقاهتا كانت هي املسؤولة عن إجادة اإلمام )عليه 
السالم( القضاء وشهرته به)3(. وبالتايل صياغته للتنظيم القضائي املعروف ، والذي أبدع 

به واتقنه. 
املتنوعة اىل واقع  وما يعنينا هنا هو ان اإلمام عليه السالم قد حّول علمه ومعارفه 
ايب  بن  ))كان عيل  الباحثني:  احد  قول  ُيعمل هبام)4(. وعىل حد  أي علم ومعرفة  عميل 
طالب يدعو اىل احتاد العلم بالناس، والناس بالعلم، سعيا من اجل بناء جمتمع متعلم، 

واع قادر عىل ادارة شؤونه بنفسه(()5(. 
وتأكيدا ملا تقدم من ناحية ان العلم ايا كان نوعه والسيام ))العلم اإلداري-التنظيمي 
للمجتمع(( فإنه بالنسبة لإلمام )عليه السالم( يكون مستندا او مشتقا من القران الكريم 
))نظم  أمهية مسألة  البدء عىل  يركز يف  الذي  الباحثني  احد  ذلك  إىل  يشري  والسنة وكام 

)1( ابن أيب حديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، م5، مصدر سابق، ص191-190.
)2( رحيــم حممــد الســاعدي، االجتاهــات الفكريــة عنــد اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، أطروحــة دكتــوراه )غــري 

منشــورة(، كليــة اآلداب، جامعــة بغــداد، قســم الفلســفة، 2006، ص223-193. 
)3( جورج جرداق، اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية، مصدر سابق، ج1، ص99. 

)4(  رحيم حممد الساعدي، مصدر سابق، ص196.  
)5( عزيــز الســيد جاســم، عــيل بــن أيب طالــب ســلطة احلــق، مؤسســة االنتشــار العــريب، بــريوت، ط1، 1997، 

ص204.  
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األمور(( التي وردت يف وصية اإلمام )عليه السالم( ألوالده وأصحابه وسائر الناس 
اذ يقول يف مطلع وصيته ))أوصيكام  بتقوى اهلل  البدء  إياهم يف  والتي تأيت بعد مطالبته 
نظر  يف  األمر  ونظم  أمركم((  ونظم  اهلل،  بتقوى  كتايب  بلغه  ومن  وأهيل  ولدي  ومجيع 
الباحث اشتقت من القرآن الكريم وذلك لقول اإلمام ))ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن 
ينطق، ولكن أخربكم عنه، أال إن فيه علم ما يأيت، واحلديث عن املايض، ودواء لدائكم 
ونظم ما بينكم(( ويعلق الباحث حول ذلك قائاًل: ))ويشري امري املؤمنني )عليه السالم( 
أمر  نظم  يف  بالذات  األمر  هذا  يف  تتجىل  وإهنا  الكريم  القرآن  عظمة  إىل  النص  هذا  يف 
الناس وإدارة شؤوهنم احلياتية. فالنظم هو احد أربعة أمور أوجدها القرآن الكريم يف 
األمة اإلسالمية: 1. احلديث عن املستقبل 2. احلديث عن املايض 3. معاجلة املشكالت 
واملعوقات 4. تنظيم شؤون الناس. هذا هو التنظيم وهذا مقدار أمهيته عند امري املؤمنني 

)عليه السالم( )1(. 
وبالتايل فإن املحصلة النهائية لسياسة اإلمام التنظيمية املستندة إىل األركان الثالثة-
املذكورة آنفًا-هي سعيه الدائم إلقامة العدل االجتامعي وتطبيقه يف شتى مناحي حياة 
املجتمع اإلسالمي آنذاك ، والذي عانت بعض فئاته الفقرية واملحرومة اليشء الكثري من 
غياب العدالة التوزيعية Disitributire Justice للثروات واخلدمات بسبب عدم كفاءة 

السياسات التوزيعية وانحيازها لصالح فئة  دون أخرى زمن اخلليفة السابق. 
السالم( )عليه  اإلمام  لسلطة  والرئيس  املركزي  اهلدف  جيسد  االجتامعي  والعـدل 

 .)*( حيث سعى لتحقيقه عىل الرغم من الكثري من املعوقات التي اكتنفت مسعاه
وعّد احد الباحثني مسألة حتديد أهداف اجلامعة وتنسيق اجلهود االجتامعية لألفراد 

الســالم(،مصدر  )عليــه  طالــب  أيب  بــن  عــيل  اإلمــام  عنــد  اإلدارة  القزويني،خصائــص  باقــر  د.حمســن   )1(
 41 -40 ســابق،ص

 )*( اذ بــرزت قــوى معارضــة لإلمــام )عليــه الســالم(بعد توليــه اخلالفــة مبــارشة دخــل معهــا يف حــروب عــدة، اال انــه 

عــىل الرغــم مــن ذلــك ظــل مــرصا عــىل اســتمرار سياســته التنظيميــة ذات الركائــز األخالقيــة الدينيــة الواضحــة.  
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بمثابة احد العوامل الرئيسة التي تسهم يف نجاح مساعي القائد يف ذلك املجتمع، وذلك 
بشكل  يعملون  االفراد  املنسقة ملجموعة يف  للجهود  نظام  إال  ما هو  برأيه  التنظيم  الن 

متعاون لتحقيق هدف مشرتك يف ظل سلطة وقيادة حمددة)1(. 
التي سار عليها اإلمام يف  التنظيمية  القواعد واملرتكزات  ولنا هنا ان نوضح ماهية 

سياسته التنظيمية للمجتمع اإلسالمي وفق هذه الرتسيمة . 

العلم واملعرفة واحلكمة 
التي امتاز هبا اإلمام

تأثر 
اإلمام )( بالرسول 

)( وجتربته التنظيمية بحكم 
)( املصاحبته له

التقوى والورع
وأخالقه اإلسالمية

تنظيم املجتمع اإلسالمي 
وفق أطر دينية جديدة

          

])( يوضح ماهية األسس والقواعد التنظيمية لدى اإلمام )شكل رقم )3[

ــاث  ــلة األبح ــوك سلس ــاث الريم ــة ابح ــم اإلداري، جمل ــادئ التنظي ــالمي ملب ــور اإلس ــري، املنظ ــم نص )1( نعي
اإلنســانية، جامعــة اربــد، االردن، م )4(، ع )2(، 1988، ص62 
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املبحث الثاين 

عملية تنظيم الدولة واإدارتها وفق روؤية  
الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�ضالم(

واألسس  السلطة  رشعية  قضية  حول  األول  املبحث  يف  اليه  التطرق  تم  ما  إن 
واملرتكزات التنظيمية لدى اإلمام عيل )عليه السالم( إنام جتد تطبيقاهتا ومصداقيتها عرب 

ما ستتم معاجلته وحتليله يف هذا املبحث. 

القوة  وهي  أال  حمورية  حلقة  عىل  ترتكز  وتنظيمها  الدولة  إدارة  عملية  ان  ذلك 
»power« إذ حوهلا تتحرك عملية التنظيم وكلام كانت تلك العملية قريبة منها كلام كانت 
أكثر امتالكا هلا)1(. وذلك لكي تتم عملية فرض الضوابط والترشيعات اإلدارية بالقرس 
واإلجبار، وهذا األمر يرتبط بالرضورة بوجود سلطة سياسية ممتلكة أساسًا لرشعيتها. 
والسلطة  القوة  اىل   Bertrand برتراند  األمريكي  االجتامعي  عامل  نظر  املجال  هذا  ويف 
فالقوة  معني.  شخص  بيد  توضع  عندما  االجتامعي  والضبط  التنظيم  يف  فعالة  كأداة 
لديه تتكون من عنرصين أساسيني مها: ))السلطة(( التي يتم اكتساهبا عن طريق شغل 
الناس واقناعهم، وتعد  مركز، ))والتأثري(( الذي يعتمد عىل املهارة والقدرة يف جذب 

)1(  د. متعــب منــاف جاســم، التنظيــم االجتامعــي، ثقافــة التنظيــم وتطبيقاتــه البريوقراطيــة، مصــدر ســابق، 
ص12. 
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القوة الرشعية Legimate لديه اذا متت ممارستها يف اإلطار العام ملعايري املجتمع، حتى 
اذا كانت هذه القوة قهرية يف طبيعتها فهي إنام تسعى يف جوهرها إىل حتقيق االستقرار 

والتوازن االجتامعي)1(. 

وجود  السيف  توفيق  الباحث  ينفي  السلطة  ممارسة  وطريقة  صيغة  عنوان  وحتت 
البرشية  التجربة  يف  واملعتاد  املنطقي  اليشء  ان  بل  اإلقناع،  عىل  السلطة  العتامد  تصور 
املتضمن  األمر  أي  اجلرب،  السلطة عىل  اعتامد  اليوم هو  واىل  تارخيها  أول  ))برأيه(( من 
التهديد بالعقاب عند عدم االمتثال، ثم يركز عىل مسألة حمورية فيقول: وهلذا فإن النقاش 
يف ممارسة السلطة، ال ينرصف اىل اصل استعامهلا للجرب فاجلرب هو مضمون العمل الدويل، 
فالنقاش يدور اذن حول مربرات اجلرب واملدى الذي تذهب اليه السلطة يف ممارسة اجلرب، 

واألدوات التي تستعملها لتجسيد وجودها كقوة جابرة)2(. 

ثم ينتهي توفيق السيف بعد ذلك اىل مسالة غاية يف األمهية فهو يرى انه يتأثر استعامل 
السلطة ملا متلكه من قوة بعاملني، أوهلام الغطاء الرشعي ))املرشوعية(( الذي عىل أساس 
قيمه ومفاهيمه تقوم العالقة بني املجتمع والدولة، ويتقرر موقع كل منها يف مقابل اآلخر. 
اما الثاين فهو توازن القوة بني املجتمع والدولة، القوة التي تؤهل احد الطرفني لتقرير ما 

يريد والقوة التي تؤهل اآلخر إلعاقة تنفيذ قرار األول او حتديد مستوى نفاذه)3(. 

التنظيمية  وسنحاول بموجب هذين العاملني أن نحدد املالمح العامة للمامرسات 
لإلمام عيل )عليه السالم( املستندة إىل قوة رشعية ملامرسة التنظيم السيايس عرب حمورين 

مها:- 

)1( د. ابراهيــم ابــو الغــار، علــم االجتامعــي القانــوين والضبــط االجتامعــي، مكتبــة هنضــة الــرشق، القاهــرة، 
1984، ص192. 

)2( ينظر: توفيق السيف، نظرية السلطة يف الفقه الشيعي، مصدر سابق، ص46-45. 
)3(  املصدر السابق نفسه، ص46.  
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اأ. املحور الأول 

 التنظيم ال�ضيا�ضي والتغري الجتماعي
غالبا ما يتزامن أي تنظيم والسيام التنظيم السيايس بحدوث تغيري يف التنظيم السابق، 
إذ إن التنظيم اجلديد يأيت بنظم جديدة حتل حمل النظم القديمة او تقَومها بطريقة او أخرى 
التغري  عملية  جوهر  األحيان  معظم  يف  التنظيم  يمثل  بل  التغري،  ذلك  ملتطلبات  تلبية 

االجتامعي. 

ويرى احد الباحثني ان العالقة بني التنظيم والتغري االجتامعي عىل مستوى املجتمع 
التنظيم يف  تأخذ بعدين أساسيني من منظور تأثري األول عىل الثاين، فالبعد األول دور 
وجود  عىل  تدل  ما  مؤرشات  هناك  ان  اىل  الباحث  يذهب  اذ  االجتامعي  التغري  إعاقة 
مقاومة كبرية من جانب التنظيامت للتغري االجتامعي ألهنا ذات طبيعة تقليدية-حمافظة 
مقاومة للتغري او أي فكر يدعو للتجديد Innovation او االبداع Creativity، وذلك 
التنظيمية السابقة. أما البعد الثاين- البناءات  لتشبثها بمصاحلها التي تم صياغتها وفق 
الرئيس  التنظيم مصدر رئيس للتغري االجتامعي ويتمثل االفرتاض  الباحث-فهو  بنظر 
ازدادت  للمجتمع  التنظيمية  الكثافة  ازدادت  كلام  انه  يف  الثاين  البعد  عليه  يقوم  الذي 
جانب  من  اختاذه  يتم  مرغوب  قرار  كل  وان  االجتامعي.  التغري  عملية  وكثافة  رسعة 

التنظيم يؤدي اىل برامج تؤثر بشكل واضح يف املجتمع)1(. 

ويف احلقيقة ان التنظيم السيايس ))اخلالفة(( الذي قاده اإلمام عيل )عليه السالم( قد 

)1(  ينظــر: اعتــامد حممــد عــالم، دراســات يف علــم االجتــامع التنظيمــي، مكتبــة االنجلــو املرصيــة، ط1، 
ص28-27.  ،1994
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واجه هذين البعدين معا ، فقد كان التنظيم السيايس السابق قد ترسخ ليس عرب اآلليات 
السياسية من ضوابط وقواعد تنظيمية معينة أسهمت يف مقاومة التغري االجتامعي الذي 
جاء به اإلمام عيل )عليه السالم( فحسب، بل جتاوز ذلك اىل بعض الرشائح االجتامعية 
))الغنية-املستنفذة(( التي وجدت يف النهج السيايس للتنظيم السابق ما يعزز ويضمن 

مصاحلها وامتيازاهتا. 

فالتغري االجتامعي الذي حاول اإلمام عيل )عليه السالم( إحداثه عرب آليات تنظيمية 
تنظيم سابق والحق فحسب،  بني  مل يكن رصاعا  السيايس  التنظيم  متنوعة عىل رأسها 
بل يعرب عن رصاع بني املعتقد املهيمن واملعتقد اجلديد الذي يؤمن بإمكانية تغيري العامل 
االجتامعي ألن من مصلحته التغري والتخلص من املعتقد املهيمن الذي يمثل النظرية او 

املنهج السيايس يف التنظيم)1(. 

ومن ثم  فاملعتقد اجلديد والنظرية التي أتى هبا اإلمام )عليه السالم( ))نظرية العدل 
االجتامعي(( متثل عملية ثورة عىل القيم واألفكار السابقة املنبثقة عن التنظيم السيايس 

السابق. ومن هنا  فإن هذا األمر برمته متثَّل بمستويني رئيسني وفقا لآليت: 

امل�ضتوى الأول: عزل الولة ال�ضابقني:
)*( عامل اخلليفة  السالم( يف األيام األوىل خلالفته بعزل كل بارش اإلمام عيل )عليه 

 . السابق ووالته عىل األقاليم)2(

أقاليم  يدير  بموجبه  الذي  السيايس-التنظيمي  الكادر  اختيار  أمهية  ذلك  مؤكدا يف 

)1(   د. عــيل ســامل، البنــاء عــىل بيــار بورديــو، سوســيولوجيا احلقــل الســيايس، منشــورات دار النضــال، 
ص78-77.   ،1999 ط1،  بــريوت، 

عدا ايب موسى االشعري.   )*(
)2(   ينظر امحد اليعقويب، تاريخ اليعقويب،  دار بريوت للطباعة والنرش، بريوت، 1980، م2، ص179. 
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الدولة وأمصارها. 

ولقد سبَّب هذا القرار السيايس لإلمام )عليه السالم( تبعات سياسية أبرزها امتناع 
وايل الشام معاوية بن ايب سفيان عن تنفيذ القرار، فضال عن حتالف الوالة اآلخرين معه 
إلحداث حلف سيايس-معارض حياول إسقاط التنظيم السيايس اجلديد-عرب التشكيك 
النظر بمن خيلف  السابق، ثم  برشعيته استنادا اىل رضورة االقتصاص من قتلة اخلليفة 

اخلليفة املقتول)1(. 
)*( الزبري بن العوام وطلحة بن عبيد اهلل  ك القدامى وقد تزامن هذا كله مع تآمر املالَّ
له ولكنهام  بيعتهام  الرغم من  والتشكيك برشعية سلطته وخالفته عىل  اإلمام عيل  عىل 
نكثا البيعة وحتججوا بدم اخلليفة املقتول وبرضورة االقتصاص من قاتليه ولقد التمسوا 

 . الرشعية هلام من خالل مساندة السيدة عائشة هلام )2(
ومن هنا  فإن التنظيم السيايس اجلديد ومرشوعه التغيريي قد واجه حتديات جسيمة، 
املشيئة  الرشعية-إلمضاء  استخدام-القوة  رضورة  عيل  اإلمام  من  تستدعي  كانت 

 .)**( السياسية التنظيمية اجلديدة

امل�ضتوى الثاين: تغيري ال�ضيا�ضة املالية:-
)***(، فقد كانت هناك أراض  أحدث اإلمام تغيريات جذرية وشاملة يف هذا اجلانب
املال، ثم جاء عثامن فاقتطعها ألوليائه وأعوانه  لبيت  جعلها اخلليفة عمر ملكا خالصا 

)1( املصدر السابق نفسه، ص187-184. 
)*( يف تفاصيــل أمالكهــم وثرواهتــم الطائلــة. ينظــر: ابــو احلســن عــيل املســعودي، مــروج الذهــب ومعــادن 

اجلوهــر، حتقيــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، مطبعــة الســعادة، بمــرص، ط4، 1964، م2، ص342.  
ينظر: املصدر السابق نفسه، ص370-366.   )2(

وقد جتسد ذلك يف حروبه الداخلية التي خاضها اإلمام لتثبيت التنظيم االجتامعي اجلديد. )**(
))التنظيــم  القــادم  الفصــل  يف  املســتوى  هــذا  يف  والتوســع  املاليــة  السياســة  اىل  التطــرق  ســيتم  )***(

االقتصــادي((. 
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ووالته وأهل بيته وبصددها كان موقف عيل حازما وحاسام)1(. ولعل مصداق سياسته 
اجلديدة متجسدة يف قوله ))والذي بعث حممدًا باحلق إنه البد ان يعود أسفلكم أعالكم 
وأعالكم أسفلكم وليسبقن سابقون كانوا قرصوا وليقرصن سباقون كانوا سبقوا(( )2(. 

ب. املحور الثاين 

القوة ال�ضرعية بني التنظيم ال�ضيا�ضي والتنظيم الع�ضكري 
بموجب  يمتلكها  التي  الرشعية  القوة  باستخدام  السالم(  )عليه  اإلمام عيل  يبدأ  مل 
بقتال  واملتمثل  جديد  سيايس  تنظيم  إلحداث  األمة  بيعة  عىل  املبنية  الرشعية  سلطته 

معارضيه اال بعد ان يئس من املحاورة مع خصومه ومعارضيه)3(.

وذلك لردعهم عن مطالبهم غري الرشعية التي ترتكز عىل مبدأ-إسقاط رشعية اإلمام 
السياسية فجاءت ))حرب اجلمل-يف البرصة مع الزبري والسيدة عائشة ، والتي انترص 
فيها اإلمام عيل ثم جاءت بعد اشهر ))حرب صفني(( مع معاوية بن أيب سفيان وأنصاره 
التحكيم  فتنة  جاءت  املعركة  تلك  أثناء  ويف  املعزولني  السابق  اخلليفة  ووالة  األمويني 
وما تالها من نشوء فئة معارضة جديدة اال هي ))اخلوارج(( )4(، التي ترتكز عىل منهج 
سيايس-تنظيمي جديد يعارض رشعية سلطة اإلمام كذلك، فكانت معركة النهروان)5(. 

)1( حممد عامرة وآخرون، عيل بن ايب طالب، نظرة عرصية جديدة، مصدر سابق، ص27. 
)2(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، م2، مصدر سابق، ص353. 

)3(  ابو احلسن عيل املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، مصدر سابق، ص370.  
)4( ينظر ايب احلسن عيل املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، املصدر السابق، ص407-405. 

)5(  املصدر السابق نفسه، ص409. 
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وقد حاول اإلمام عيل )عليه السالم( وفقًا هلذه التداعيات إمضاء القوة الرشعية عىل 
استكراه واضطرار شديدين فكانت احلرب بني الفئتني. 

اال ان اجلانب التنظيمي يف هذا املوضع يكمن يف الفضائل العسكرية واحلربية التي 
منظاًم  وبوصفه  جهة  من  عسكريا-ميدانيا  قائدا  بوصفه  السالم(  )عليه  اإلمام  هبا  حتىل 

عسكريًا جلنوده وأتباعه من جهة أخرى. 

وقد أشار احد املفكرين إىل أمهية الفضائل العسكرية التي تعد بمثابة املسائل الرئيسة 
املسؤولة عن ختفيف وطأة او شدة العنف والرشور الذي متثله احلروب)1(. 

املمثلة  الرشعية  القوة  جوانب  بعض  اىل  العسكرية  الفضائل  تلك  تقودنا  ثمَّ   ومن 
علم  تطبيقات  يف  أسهموا  الذين  الباحثني  من  عدد  ركز  وقد  العسكري(.  بـ)التنظيمي 
االجتامع التنظيم يف املجال العسكري عىل أمهية عنرص القيادة وأثره يف التنظيم العسكري 
العسكرية  الشؤون  إدارة  عىل  الفنية  والقدرة  باملعرفة  القادة  تفوق  ناحية  من  والسيام 
واملستند أساسًا إىل خصائص معينة يتصف هبا القائد أال وهي العمر-التعليم-اخللفية 
االجتامعية واالقتصادية هذا من جانب، ويؤكد الباحثون من جانب آخر أمهية العامل 
املشرتك الذي جيمع القادة مع أعضاء مجاعاهتم واملمثلة باالهتاممات املشرتكة واخللفية 

االجتامعية)2(.

وهذه األفكار قد طرحت بناًء عىل فكرة مؤداها أن القائد العسكري املسؤول عن 
تنظيم عسكري معني إنام هو مرتبط اصال بتنظيم تراتبي أعىل منه هو )املؤسسة العسكرية( 
املرتبطة أصاًل باملؤسسة السياسية، ومن ثم  فالقرار العسكري-التنظيمي أيا كان مستند 

)1(  ارنولــد توينبــي، احلــرب واحلضــارة، ترمجــة فــؤاد ايــوب، دار دمشــق للطباعــة والنــرش، د.ت، ص22-
 23

)2(  د. عــيل عبــد الــرزاق جلبــي، علــم اجتــامع التنظيــم النظريــة والتطبيــق، دار املعرفــة اجلامعية، االســكندرية، 
مرص، 1997، ص163-162. 
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أساسًا عىل قرار سيايس أعىل منه وذلك بحكم كون التنظيم العسكري برمته ضمن دائرة 
التنظيم االجتامعي الشاملة املسؤولة عنها الدولة والسيام )تنظيمها السيايس(. 

اما اإلمام عيل )عليه السالم( فقد توىل بنفسه قيادة جيشه وهو امري املؤمنني ، فهو مل 
يترصف وفق سياسة الفصل بني قيادة الدولة وقيادة اجليش، باعتبار قيادة اجليش داخلة 
ضمن تراتبية القيادات الواقعة حتت قيادة اخلليفة. ومل تكن قيادة اخلليفة نفسه للجيش 
يف احلروب تقليدا ثابتا، وكان الغالب ان يوعز اخلليفة اىل قادته العسكريني بتويل املهامت 
احلربية غري ان عيل بن ايب طالب    )عليه السالم( املسرتشد بقيادة النبي )صىل اهلل عليه 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  قيادة  عىل  تتلمذ  قد  كان  رايته  حتت  واملرتعرع  وسلم(  وآله 
احلروب  يف  جليشه  املبارشة  القيادة  بارش  أن  فكان  العسكرية،  للغزوات  نفسه  وسلم( 

الكربى)1(. 

السالم( )عليه  عيل  اإلمام  لدى  العسكري  التنظيم  مالمح  أبرز  توضيح  ويمكن 
حسب املسائل اآلتية:-

)1( عزيز السيد جاسم، عيل بن ايب طالب سلطة احلق، مصدر سابق، ص113. 
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امل�ضاألة الأوىل: اأهمية املوقع الرتاتبي للع�ضكر:-
انطلق اإلمام عيل )عليه السالم( من فكرة رئيسة لإلدارة والتنظيم  يف الرسالة التي 
 )*( أرسلها اىل مالك االشرت واليه عىل مرص، التي جاء فيها ))واعلم أن الرعية طبقات
ال يصلح بعضها اال ببعض، وال غنى لبعضها عن بعض، فمنها جنود اهلل، ومنها كتاب 
أمهيته  تتجىل  اجتامعي  طبقي  بناء  يوجد  انه  تعني  الفكرة  وهذه   )1( واخلاصة((  العامة 
يف الصالت الرضورية القائمة بني هذه الطبقات ودور كل منها، فال حياة ألي جمتمع 
بدون تنوع وتعاون هذه الطبقات وحسب دور وأمهية كل منها، فلهذا يأيت دور العسكر 
بإذن اهلل حصون  النحو اآليت: )فاجلنود  الذي حيدد وظيفتهم وأمهيتها عىل  ))اجلنود(( 

 . الرعية وزين الوالة وعز الدين وسبل األمن وليس تقوم الرعية إال هبم( )2( 

لسد  اقتصادية  ميزانية  من  أكمل وجه البد هلم  اجلنود وظائفهم عىل  يؤدي  وحتى 
االحتياجات  سد  عن  فضال  وخارجها((  احلرب  ))داخل  كافة  املعاشية  احتياجاهتم 
تأدية وظائفهم  يعتمدون عليها ويقوون هبا عىل  ُعدد وأدوات عسكرية  العسكرية من 
للجنود  قوام  ال  ))ثم  السالم(:  )عليه  عيل  اإلمام  يقول  املجال  وهبذا  كافة.  العسكرية 
فيام  به يف جهاد عدوهم ويعتمدون عليه  يقوون  الذي  بام خيرج اهلل هلم من اخلراج  إال 

 . يصلحهم، ويكون من وراء حاجتهم(( )3( 

ــيم  ــن تقس ــث ع ــياق احلدي ــق يف س ــل الالح ــا يف الفص ــات ووظائفه ــل الطبق ــع يف تفصي ــيتم التوس س )*( 
ــل.   العم

الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ج3، ص89.   )1(
الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص90.  )2(

املصدر السابق نفسه، ص90.   )3(
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امل�ضاألة الثانية: �ضفات املنتمني للتنظيم الع�ضكري-القادة خ�ضو�ضًا:- 
عىل  الواجب  واخلصائص  الصفات  من  جمموعة  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  حدد 
القادة العسكريني التحيل هبا، وذلك كيام ينجح التنظيم العسكري ويؤدي وظائفه عىل 
أكمل وجه، تلك اخلصائص او الصفات التي أمر واليه عىل مرص مالك االشرت اعتامدها 

ويمكن حتديدها وفق اآليت:- 

1. فوّل من جنودك أنصحهم يف نفسك هلل ولرسوله وإلمامك ))اخلليفة((. 

2. وأتقاهم جيبا )نقي اجليب أي طاهر الصدر والقلب(. 

3. وأفضلهم حلاًم ممن يبطئ عن الغضب، ويسرتيح اىل العذر ويرأف بالضعفاء وينبو 
)يشّد ويعلو( عىل األقوياء. 

4. وممن ال يثريه العنف وال يقعد به الضعف. 

البيوتات  وأهل  اجلند(  منها  يؤخذ  التي  للقبيلة  )تبنّي  االحساب  بذوي  الصق  ثم   .5
الصاحلة والسوابق احلسنة. 

6. ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسامحة، فإهنم مجاع من الكرم، وشعب من 
العرف )شعب بضم ففتح: مجع شعبة، والعرف املعروف( )1(. 

الوايل(  )أي  مبارشة  منه  الذاتية  بالرقابة  أمره  الصفات  تلك  اإلمام  حدد  أن  وبعد 
لتفقد شؤون املنضوين حتت هذا التنظيم العسكري اذ يقول )عليه السالم(: ))ثم تفقد 

من أمورهم ما يتفقده الوالدان من ولدمها(()2(. 

)1( الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص91.  
)2(  املصدر السابق نفسه، ص92-91.  
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امل�ضاألة الثالثة:- ال�ضوابط الأخالقية للقتال:-
للتنظيم  العسكرية  املامرسات  أهم  إحدى  عموما  احلرب  او  القتال  عملية  تعد 
العسكري(( وتستند جممل  ))للتنظيم  األوىل  االجتامعية  الوظيفة  متثل  العسكري وهي 
الوصايا والضوابط التي صاغها اإلمام عيل )عليه السالم( لقادته وجنوده إىل األركان 
التي استند إليها يف سياسته التنظيمية عموما ،التي أرشنا إليها مسبقا، ولقد أوجز احد 
عىل  للمقاتلني  ووصاياه  اإلمام  رسائل  يف  املوجودة  األخالقية  الضوابط  أهم  الباحثني 

النحو اآليت)1(:  

1. عدم املبادأة بالقتال إلثبات احلجة عىل اخلصم مرتني، األوىل بإعالن اخلصم احلرب 
)حرب الناكثني، وحرب القاسطني(، والثانية بابتداء القتال من اخلصم نفسه. 

2. انتهاج كل األساليب املمكنة من أجل كسب بعض عنارص اخلصم اىل السلم.

3. التورع عن إحراز النرص بوسائل غري صحيحة، فلم يوافق عىل حبس املاء عن جيش 
معاوية عىل الرغم من ان معاوية كان أول من اتبع األسلوب نفسه ضد جيش عيل. 

احلربية  الغنائم  عىل  واالقتصار  االنتصار  عند  ونسائه  اخلصم  أمالك  إباحة  عدم   .4
املوجودة يف ساحة املعركة. 

5. عدم قتل اجلريح وال األسري وال املدبر وال املفغور ))من أظهر عورته(( وعدم اإلساءة 
إىل النساء وإن شتمن األعراض.

)1(  عزيز السيد جاسم، عيل بن ايب طالب، مصدر سابق، ص112. 
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امل�ضاألة الرابعة: الأ�ضاليب التنظيمية يف القتال:-
نالحظ يف األساليب التنظيمية العسكرية لإلمام )عليه السالم( اهنا تستند عىل قواعد 

علمية ومعرفية غاية يف الدقة واملهارة، يمكن تصنيفها عىل النحو اآليت:-

اأوًل:- الزمن الع�ضكري-التنظيمي ))التحرك(( 
وصية  يف  وذلك  للقتال،  واالستعداد  اجليش  لتحرك  املناسب  الزمن  اإلمام  حيدد 
أوىص هبا احد أصحابه حني أنفذه )أرسله( إىل الشام قائال: ))اتق اهلل الذي البد لك من 
لقائه، وال منتهى لك دونه، وال تقاتلن إال من قاتلك، ورِس الربدين )الغداة والعيش(، 
وغّور بالناس )انزل هبم القائلة(، ورّفه يف السري )أي دع اإلبل ترد املاء متى شاءت(، 
وال ترس أول الليل، فإن اهلل جعله سكنا، وقدره مقاما الظعنا، فأرح فيه بدنك، وروح 

ظهرك، فاذا وقفت حني ينبطح السحر، او حني ينفجر الفجر فرس عىل بركة اهلل(()1(. 

ثانيًا:- اجلغرافية الع�ضكرية-التنظيمية )النت�ضار(: 
يتحدد  بموجبها  التي  العسكرية-التنظيمية  السالم(اجلغرافية  )عليه  اإلمام  يضع 
موقع املعسكر ومواقع رجال العسكر )اجلنود( حوله، اذ يقول يف إحدى وصاياه: ))فإذا 
نزلتم بعدو او نزل بكم، فليكن معسكركم يف قبل األرشاف )األماكن العالية(، او سفاح 
))عونا((،  ردءًا  لكم  يكون  كيام  منها(،  انعطف  )ما  األهنار  أثناء  او  )أسافلها(،  اجلبال 
ودونكم مردًا )حاجزا(... واجعلوا لكم رقباء يف صياحي اجلبال، )أعاليها(، ومناكب 
اهلضاب )أعاليها كذلك( لئال يأتيكم العدو من مكان خمافٍة او أمٍن. واعلموا أن مقدمة 
القوم عيوهنم، وعيون املقدمة طالئعهم، وإياكم والتفرق، فإذا نزلتم فانزلوا مجيعًا، وإذا 
ارحتلتم فارحتلوا مجيعًا، واذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفة )أي اجعلوها مستديرة 

)1( ابن ايب احلديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، م8، ص65. 
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حولكم(، وال تذوقوا النوم إال غرارًا او مضمضة )أي ما قل من النوم( )1(. 

كام حدد اإلمام )عليه السالم(اجلغرافية املوقعية للقائد يف وصيته للقائد الذي أرسله 
إىل الشام قائال له ))فاذا لقيت العدو فقف من أصحابك وسطا، وال تدن من القوم دنّو 
وال  )احلرب(...  البأس  هياب  من  تباعد  عنهم  تباعد  وال  احلرب.  ينشب  ان  يريد  من 
حيملنكم شنآهنم عىل قتاهلم قبل دعائهم واإلعذار إليهم )أي قبل ان تدعوهم اىل الطاعة، 

وتصريوا ذوي عذر يف حرهبم(( )2(. 

ثالثًا: تنظيم طريقة القتال )املواجهة(
حيدد  فهو  السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  فكر  يف  خاصة  تنظيامت  القتال  مليدان  كانت 
اآلليات العسكرية-الرئيسة املسؤولة عن النرص يف القتال. ففي كالم له )عليه السالم( 
احلارس  وأخروا   الدرع   )البس  الدارع  ))فقدموا  أصحابه  به  يويص  احلرب  ساحة  يف 
)من ال درع له( وعضوا عىل النواجذ ))االرضاس(( فإنه أنبى للسيوف عن اهلام )انبى: 
من نبا السيف اذا دفعته الصالبة عن موقعه فلم يقطع(. والتووا يف أطراف الرماح )أي 
انعطفوا وأميلوا جانبكم( فإنه أْمَوُر لألسنة )أمور أي اشد فعال لإلمور وهو االضطراب 
املوجب لالنزالق وعدم النفوذ(. وغضوا اإلبصار فإنه اربط للجأش وأسكُن للقلوب، 
وأميتوا األصوات فإنه أطرد للفشل. ورايتكم فال متيلوها وال ختلوها وال جتعلوها اال 

بأيدي شجعانكم(()3(. 

ووفقا ملا تقدم عرضه عن األساليب التنظيمية العسكرية التي تكشفت لنا النصوص 
))التنظيم  التنظيم  من  النوع  هذا  وفاعلية  دور  يتبني  السالم(  )عليه  باإلمام  اخلاصة 

)1(  ابن أيب احلديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص63. 
)2(   املصدر السابق نفسه، ص65. 
)3(  املصدر السابق نفسه، ص66.
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العسكري(( كنوع او فرع من التنظيم السيايس للمجتمع اإلسالمي الذي يصب يف هناية 
األمر يف جمرى التنظيم االجتامعي للمجتمع اإلسالمي ككل وفق رؤية ومنظور اإلمام 

عيل )عليه السالم(.



التنظيم القت�ضادي عند الإمام )عليه ال�ضالم(
 روؤية حتليلية مل�ضاألتي املوازنة بني موارد املجتمع

 واحتياجاته وتق�ضيم العمل
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متهيد  
اإلمام عيل )عليه  أداره وصاغه  الذي  االقتصادي  التنظيم  احلديث عن طبيعة  عند 
السالم( يف املجتمع إبان مدة خالفته ينبغي توضيح املالمح االقتصادية التي كانت سائدة 
آنذاك يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم عموما ومكة خصوصا ، هذا من جهة، مع تبيان 

طبيعة النظام االقتصادي الذي صاغه اإلسالم بعد ظهوره من جهة أخرى. 

إذ أن تلك املالمح واملعطيات هي التي ستحاول الباحثة تسليط الضوء عليها يف هذا 
تعامل معها اإلمام )عليه  التي  العنارص االقتصادية األساسية  الفصل، ذلك ألهنا متثل 

السالم( وبالتايل بنى عليها قواعده التنظيمية يف تنظيم االقتصاد وإدارته. 

فمنذ القدم كانت اجلزيرة العربية طريقًا عظياًم للتجارة، فطورًا تنقل غالهتا اىل ممالك 
أخرى كالشام ومرص، وأهم هذه الغالت البخور الذي يكثر يف اجلنوب والسيام ظفار، 
وطورًا تنقل غالت بعض املاملك اىل بعضها األخر، ذلك ألن طريق البحر مل يكن طريقًا 
آمنًا، فالتجأ التجار اىل الرب يسلكونه، ولكن طريق الرب نفسه كان طوياًل وخطرًا، لذلك 
أزمنة حمددة  القوافل يف  تسري  وأن  قوافل  التجارة  كأن خترج  العناية  من  أحاطوه بيشء 
ويف طرق حمددة)1(، وكان يف جزيرة العرب طريقان عظيامن للتجارة بني الشام واملحيط 
اهلندي: أحدمها يسري شامال من حرض موت اىل البحرين عىل اخلليج الفاريس ومن ثم إىل 
صور، والثاين يبدأ من حرض موت أيضًا ويسري حماذيًا للبحر األمحر متجنبا صحراء نجد 
وهجريها، ومتجنبا هضاب الشاطئ ووعورهتا، وعىل هذا الطريق األخري تقع مكة يف 

)1(  د. أمحد أمني، فجر اإلسالم، دار الكتاب العريب، بريوت، ط10، 1969، ص12.
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املنتصف تقريبًا بني اليمن وبطرة)1(. 

كاإلمرباطورية  اخلارجية،  اإلمرباطوريات  فيه  تتقاتل  كانت  الذي  الوقت  ويف 
الساسانية الفارسية والبيزنطية املسيحية عىل اململكة احلمريية القديمة مما أثر تأثريًا كبريًا 
يف القاعدة االقتصادية جلنوب اجلزيرة، فإن تصدع سد مأرب أدى دورًا بارزًا ايضا يف 
حتول الظروف االجتامعية يف اجلزيرة ، إذ ان تصدعه للمرة الثالثة سنة )570ق.م(  أدى 
القبائل  واقتطعتها  للزراعة  صاحلة  غري  فأصبحت  خلصوبتها  شاسعة  أراٍض  فقدان  إىل 

البدوية من املجتمع احلرضي املستقر)2(. 

مما  ومهاًم  رئيسًا  جتاريًا  مركزًا  مكة  بروز  عىل  األمر  هذا  ساعد  وقد 
احلجاز.  عرب  إىل  اليمن  من  وتبادهلا  التجارة  إدارة  مركزية  انتقال  يف  أسهم 
البدوية- أزمة-الردة  جربنهاوم  فون  اسامه  ما  إن  إىل  ترينر  الباحث   ويشري 
اىل  املستقرة  املحلية  املجتمعات  من  القوة  انتقال  يتضمن  كان   Rebeduin isationr

أيدي البدو وكان عامال آخر لظهور مكة مركزًا جتاريًا وتبادليًا يف اجلزيرة العربية، حيث 
احلروب  أدت  وقد  اليمن،  جتارة  من  تبقى  ما  عىل  تستحوذ  أن  بذلك  مكة  استطاعت 
اخلليج  يف  التجارة  وجعلت  البلدين  اقتصاد  إضعاف  اىل  وبيزنطة  فارس  بني  الطويلة 

والبحر األمحر غري مأمونة)3(. 

وقد بلغ املكيون قبل اإلسالم-عندما كان العداء بني فارس والروم بالغ منتهاه-اىل 
درجة عظيمة يف التجارة، وقد اعتاد الروم عىل جتارة مكة يف كثري من شؤوهنم، حتى فيام 
نفسها  انه كانت يف مكة  االفرنج  استظهر بعض مؤرخي  به-كاحلرير-وحتى  يرتفهون 

)1(  املصدر السابق نفسه، ص12.
)2(  برايــن ترينــر، علــم االجتــامع واإلســالم، دراســة نقديــة لفكــر ماكــس فيــرب، ترمجــة د. أبــو بكــر باقــادر، دار 

القلم، بــريوت، ط1، 1987، ص50. 
)3(  املصدر السابق نفسه، ص51.
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بيوت جتارية رومانية يستخدموهنا الرومانيون للشؤون التجارية والتجسس عىل أحوال 
العرب، كذلك كان فيها أحابيش ينظرون يف مصالح قومهم التجارية)1(. 

مركز  جمرد  من  أكثر  كانت  مكة  أن  وات  مونتجمري  االنكليزي  الباحث  ويؤكد 
عىل  مالية  عمليات  قوله:))إن  حد  وعىل  الواضح  فمن  ماليا،  مركزا  كانت  بل  جتاري، 
النبي حممد  تتم يف مكة، وكان زعامء مكة يف زمن  التعقيد كانت  درجة ال بأس هبا من 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( رجال مال قبل كل يشء، مهرة يف إدارة شؤون املال، ذوي 
دهاء، وكانوا مهتمني بأي جمال الستثامر مربح ألمواهلم من عدن اىل غزة او دمشق، ومل 
يكن أهل مكة وحدهم الذين وقفوا يف الشبكة املالية التي نسجوها، ولكن أيضًا كثري من 

كبار رجال القبائل املحيطة هبا)2(. 

يف حني يرى باحث آخر انه خيطئ من يظن أن املكيني كانوا يتعاملون يف التجارة فقط، 
فقد كانت هلم أراٍض يف الطائف تزرع فيها املحاصيل املختلفة ويف مقدمتها العنب حيث 
كان ُيصدر منه كل عام ثالث مئة راحلة من الزبيب ، فضال عن أنه كانت يف الطائف 
الصادرات  من  وكانت  مكان  كل  يف  اشتهرت  اجللود  صناعة  هي  جدا  مهمة  صناعة 
اإلطار  هذا  وفق  وات  مونتجمري  ويقول  وبيزنطة)3(.  وفارس  احلبشة  اىل  األساسية 
إنه كانت هناك صناعات حملية صغرية يف احلجاز غالبا ما كانت إلشباع حاجات البدو 

وسكان املدن، فقد سمعنا مثال عن اجللود التي كانت تصدر من الطائف)4(. 

)1(  د. أمحد أمني، فجر االسالم، مصدر سابق، ص13. 
ــة  ــة العام ــة املرصي ــرون، اهليئ ــيخ وآخ ــن الش ــد الرمح ــة: د. عب ــة، ترمج ــد يف مك ــري وات، حمم )2(  مونتجم

ص52.   ،2002 للكتــاب، 
ــريوت،  ــرش، ب ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــالم، املؤسس ــار يف اإلس ــني واليس ــح، اليم ــاس صال ــد عب )3(  امح

ص20-19.   ،1972
)4(  مونتجمري وات، حممد يف مكة، مصدر سابق، ص53. 
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كان  )التجار(  حمددة  فئات  عليها  تسيطر  كهذه  اقتصادية  حياة  أو  ظروف  ظل  يف 
إىل  اساسا  مستندة  واجتامعية  وثقافية  سياسية  حتوالت  هنالك  تكون  أن  الطبيعي  من 
)*(. وفيام يتصل باملسألة االقتصادية يرى ترينر أن تداعياهتا متثلت بأنه  طبيعة هذه احلياة
العشرية  مجاعة  أو  العشائرية  هي  املكي  املجتمع  يف  احلقيقية  الوظيفية  الوحدات  تعد  مل 
املحلية ولكن مجاعات التجار األثرياء وأرسهم ومن يعتمدون عليهم. ويتكون جمموع 
السكان التابعون للتجار من جمموعات خمتلفة وبذلك أصبحت االختالفات يف املراكز 
االجتامعية التي مل تكن معروفة بني البدو الرعاة  ذات أمهية قصوى يف مكة. ومن جهة 
أخرى فهو يرى ان تزايد تقسيم العمل واالهتامم باإلنجاز فضاًل عن تدهور األخالق 
التقليدية ونمو الفردية ادى اىل خلق أوضاع اجتامعية مهدت لظهور مشكالت فقدان 

 . املعايري Anomie يف مكة)1(

ويف اثر كل تلك الظروف االقتصادية والثقافية والسياسية واالجتامعية ظهر اإلسالم 
ليس بوصفه عالجا لظاهرة فقدان املعايري فحسب، بل بوصفه نظامًا اجتامعيًا متكاماًل 
االقتصاد  جاء  التي  اإلنسانية  احلياة  شؤون  سائر  وتنظيامته  وترشيعاته  بنظمه  حيوي 
اإلسالمي ليعرب عن شبكة من الصالت واالقرتانات مع سائر عنارص اإلسالم األخرى 
كافة  االجتامعية  لألنظمة  ترشيعات  حتمل  جديدة  عقيدة  ظل  ويف    .)2( وخصائصها 
وتفرض  حيزها  تأخذ  بدأت  التي  معاملها  ابرز  من  كان  االقتصادي،  النظام  وبضمنها 
نفسها داخل النسيج االجتامعي للمجتمع اإلسالمي آنذاك هو بروز مفاهيم اقتصادية 
جديدة متثل حجر الزاوية ألغلب )موارد( الدولة اإلسالمية فيام بعد )نشوئها(. ويرى 
الرؤية اإلسالمية  اجلديدة متثل أصال من أصول  االقتصادية  املفاهيم  ان  الباحثني  أحد 

يف تفاصيــل هــذه التحــوالت، ينظــر: امحــد عبــاس صالــح، اليمــني واليســار يف اإلســالم، مصــدر ســابق،  )*(
ص33-22. 

براين ترينر، علم االجتامع واإلسالم، مصدر سابق، ص52.  )1(
)2( يف تفاصيل ذلك ينظر: السيد حممد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص301-296 
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للمجتمع، وانه من الطبيعي أن تتأثر هذه املفاهيم باملعطيات االقتصادية ملجتمع اجلزيرة 
)*( أو لالقاليم اجلديدة قبيل الفتح، ولكنها تعد جديدة-يف نظرنا- قبيل ظهور الدعوة

 . ألهنا اصبحت متثل اساسا راسخا من أسس نظرة شمولية متكاملة )1(

)**(، الزكاة، الصدقة اخلمس  وتلك املفاهيم االقتصادية اإلسالمية ممثلة يف الغنيمة
هذه  وأكثر   ،)*******( واخلراج  ،)******( اجلزية  ،)*****( الفيء  ،)****( العرش  ،)***(

)*( أورد ذكــر هــذه الفكــرة وبرؤيــة أوســع: هــادي العلــوي، فصــول مــن تاريــخ اإلســالم الســيايس، دفاتــر 
النهــج، مركــز األبحاث والدراســات االشــرتاكية يف العــامل العريب-نيقوســيا-قربص، ط2، 1999، ص385. 
د. احلبيــب اجلنحــاين، املجتمــع العــريب اإلســالمي، احليــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة، سلســلة عــامل  )1(

املعرفــة، الكويــت، عــدد ســبتمرب )319( 2005، ص17. 
ــام:  ــة أقس ــىل أربع ــتمل ع ــال وتش ــدو بالقت ــد الع ــن جن ــلمون م ــاب املس ــا أص ــي كل م ــة:- ه )**( الغنيم

واألمــوال.  والســبي، واألرض،  االرسى، 
)***( اخلمــس: وهــو األمــوال املأخــوذة مــن املكاســب التجاريــة أو غنائــم احلــرب أو الكنــوز املســتخرجة 

مــن ســائر املســلمني. 
)****( العــرش:- مــال يؤخــذ مــن غلــة األرض التــي اســلم أهلهــا بــدون حــرب، أو التــي فتحــت عنــوة، 
فصــارت غنيمــة للمســلمني ثــم صــار تقســيمها للفاحتــني وقــد صــار التقســيم زمــن اخلليفــة عثــامن بــن عفــان، 
اإل أن اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب واإلمــام عليــًا )عليــه الســالم( رفضــا تقســيمها للفاحتــني واعترباهــا لعامــة 

املســلمني. 
)*****( الفــيء:- وهــو كل مــال وصــل مــن املرشكــني عفــوا مــن غــري قتــال فهــو كــامل اهلدنــة واجلزيــة 

واخلــراج يذهــب مخســه للرســول )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( وبعــد وفاتــه ملــال املســلمني. 
ــي تؤخــذ  ــة الت ــرأس(( أي اجلزي ــة ال ــة:- مــال يؤخــذ مــن أهــل الذمــة وهنالــك ))جزي )******( اجلزي
ــة اخلــراج(( التــي تؤخــذ  ــال جلانــب املســلمني و ))جزي عــىل األنفــس حــني يرفــض الذمــي املشــاركة يف القت

ــىل األرض.  ع
)*******( اخلــراج:- مقــدار معــني مــن املــال او احلاصــالت يفــرض عــىل األرض التــي فتحهــا 
املســلمون عنــوة إذا عــدل اخلليفــة عــن تقســيمها عــىل املحاربــني ووقفهــا عــىل مصالــح املســلمني بعــد 
ــىل  ــا ع ــاء اهلل هب ــي أف ــن األرض الت ــًا ع ــراج أيض ــذ اخل ــا. وكان يؤخ ــم فيه ــن نصيبه ــني ع ــوض املحارب أن ع

املســلمني فملكوهــا وصاحلــوا أهلهــا. 
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املفاهيم اإلسالمية االقتصادية نشأت حتت وطأة الظروف االجتامعية والسياسية اجلديدة 
مما  والسالم(  الصالة  )عليه  الرسول  بقيادة  اإلسالمية(  )الدولة  بنشوء  متثلت  والتي 
استدعى وجود موارد اقتصادية متنوعة تسد احتياجات هذا العدد الضخم من املسلمني 
الدولة  حياة  تستمر  لكي  اجلديدة  االقتصادية  الصيغ  تلك  فجاءت  املنورة،  املدينة  يف 
الكفاف  املالئم ولو ضمن حد  العيش  أسباب  توفري  بيرس من حيث  الناشئة ورعاياها 

السيام يف املراحل األوىل لنشوء الدولة)1(. 

وعىل العموم كانت تلك املفاهيم االقتصادية اإلسالمية اجلديدة املمثلة ))ملوارد(( 
الدولة تعكس الظروف البيئية اجلديدة، اذ ارتبطت مجلة من املفاهيم بظروف خاصة هبا 
اقتصادية  إسالمية  ترشيعات  نفسه  الوقت  يف  مثلت  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  ،هذا 

خاصة بكل مرحلة. ويمكن توضيحها عىل النحو اآليت:- 

أوالً:- الترشيعات االقتصادية اخلاصة بعامة املسلمني السيام أصحاب الثروات منهم، 
من جتار وأصحاب أراٍض ومواٍش، فقد فرض عليهم )الزكاة، اخلمس، الصدقة(. 

والتي كانت  )اجلهاد(  والقتال  بأجواء احلرب،  املرتبطة  االقتصادية  الترشيعات  ثانيًا:- 
حصيلتها مفاهيم )اجلزية-الغنيمة-الفيء(. 

ثالثًا:- الترشيعات االقتصادية املرتبطة بتوسع الدعوة اإلسالمية عرب األرايض املفتوحة 
عنوة او مراضاة، والتي كانت حصيلتها املفاهيم االقتصادية )العرش، اخلراج(. 

وقد كانت حصيلة تلك املوارد االقتصادية املنضوية حتت تلك املفاهيم املذكورة انفًا 

ــالمي،  ــرص اإلس ــارة العربية/الع ــوعة احلض ــيني، موس ــيص احلس ــر: ق ــم، ينظ ــك املفاهي ــل تل )1(  يف تفاصي
ــخ  ــن تاري ــول م ــوي، فص ــادي العل ــك ه ــريوت، ط1، 2005، ج2، ص395. وكذل ــالل، ب ــة اهل دار ومكتب
اإلســالم الســيايس، مصــدر ســابق، ص386-387، وكذلــك د. امحــد فتــح اهلل، معجــم الفــاظ الفقــه 

ــري، 1415هـــ، ص141.  اجلعف
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السياسة  لتطبيق  الرئيسية  القناة  يمثل  كان  والذي  املال((  بـ))بيت  يسمى  ما  نشوء  هو 
املالية اإلسالمية وبالتايل كان يمثل وبعبارة معارصة ))خزانة الدولة(( آنذاك. وقد وضع 
الرسول )عليه الصالة والسالم( عامال تابعني هلذا البيت يامرسون اعامال مقسمة فيام بينهم 
وإن كانت عىل نحو بسيط جدا، فمنهم من كانت وظيفته  قبض اجلزية والفيء ومجع زكاة 
رمضان، ومنهم من كان عامال عىل غنائم اخلمس، وعاماًل عىل مجع أموال الصدقات. 
وال يقف األمر عند هذا احلد بل وصل األمر إىل وضع عامل مراقب لألسواق ألجل 

ضبط عمليات البيع والرشاء وهو ما يعرف بنظام )احلسبة يف اإلسالم()1(. 

االقتصادية  النظام  مفاتيح  متثل  اإلسالمية  االقتصادية  املفاهيم  تلك  كانت  وإذا 
تنظيم  عملية  عرب  )احلاجات(  إلشباع  )الثروات(  املوارد  مجع  ألجل  آنذاك  اإلسالمي 
التنظيم  عملية  فإن  وسلم(،  وآله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  يتزعمها  اقتصادي  اجتامعي 
تلك كانت تتعامل مع أنشطة اقتصادية معينة تعتمد عليها يف تطبيق تلك املفاهيم. وهذه 
الباحث  أوجزها  العربية  اجلزيرة  يف  اإلسالم  صدر  يف  األساسية  االقتصادية  األنشطة 

احلبيب اجلنحاين عىل النحو اآليت:- 

- نشاط املزارعني املستقرين يف الواحات يف الشامل والوسط مثل املدينة وخيرب وفدك 
البحر  سواحل  عىل  اخلصبة  واملناطق  اليمن  منطقة  يف  أو  وتبوك،  صالح  ومدائن 

األمحر وبحر عامن. 

- النشاط الرعوي ويشمل تربية املاشية، واملسامهة أيضًا يف نشاط قوافل النقل.

التجارة  بني  تربط  املدى  بعيدة  جتارة  سادهتا-وهي  القرشيون  القوافل-وكان  جتارة   -
املوانئ اجلنوبية للجزيرة واملناطق الساسانية والبيزنطية يف الشامل، أي  البحرية يف 

)1(  د. فهمــي خليفــة الفهــداوي، اإلدارة يف اإلســالم، املنهجيــة والتطبيــق والقواعــد، مصــدر ســابق، 
 .100 -99 ص
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األبيض  البحر  منطقة  يومئذ:  الدولية  التجارة  مناطق  من  خطرتني  منطقتني  بني 
املتوسط، ومنطقة املحيط اهلندي)1(. 

التي  االقتصادي-االجتامعي  التحول  مظاهر  بيان  هو  كله  تقدم  مما  يعنينا  والذي 
حدثت يف اجلزيرة العربية بدءًا من ظهور اإلسالم وبناء الدولة اإلسالمية وما رافق ذلك 
والتي  اإلسالمية،  الفتوحات  حركة  بتوسع  ذلك  بعد  مرورا  اقتصادية،  ترشيعات  من 
بلغت  والتي  آنذاك،  عموما  املسلمني  حياة  يف  كربى  اجتامعية  اقتصادية،  نقلة  أحدثت 
ذروهتا إبان عرص اخلالفة اإلسالمية والسيام زمن اخلليفة عثامن بن عفان وما رافق ذلك 
الرسول  أسسها  التي  واملعنوية  املادية  البنى  من  الكثري  قوضت  اقتصادية  حتوالت  من 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( والتي أرشنا إليها سابقا. وأشار الباحث اجلنحاين اىل ما تقدم 

ولكن بعبارة خمتلفة عرب مسألتني مهمتني ومها:- 

التجاري  وللنشاط  الفردية،  للملكية  احرتامه  من  الرغم  اإلسالم-عىل  إن  أوالً:- 
وحدة  عىل  حيافظ  وأن  الفاحش،  الثراء  ملظاهر  حدا  يضع  ان  حاول  الرشعي-قد 
الفروق  هوة  طليعتها  ويف  والفتنة  االضطراب  عوامل  عىل  بالقضاء  املجتمع 
عهد  ويف  النبوة  عرص  يف  واضحة  حقيقة  املحاولة  هذه  كانت  وقد  االجتامعية، 

اخلليفتني أيب بكر وعمر ثم يف عهد اإلمام عيل )عليه السالم(. 

فئة  بروز  يف  كبري  الواسعة-دور  األرايض  ملكية  جانب  للتجارة-اىل  كان  وقد  ثانيًا:- 
درب  يف  بارزة  عالقة  هلا  وكانت  الراشدي  العرص  يف  اسالمية  ))ارستقراطية(( 

التحول اجلذري الذي عاشه املجتمع العريب اإلسالمي ابتداًء من خالفة عثامن)2(. 

وما هيمنا هنا هو أن قضية مماريس األنشطة االقتصادية الرئيسة أال وهي )التجارة( 

)1(  د. احلبيب اجلنحاين، املجتمع العريب اإلسالمي، مصدر سابق، ص16. 
)2( د. احلبيب اجلنحاين، املجتمع العريب اإلسالمي، مصدر سابق، ص33.
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تقف  مل  كربى  اجتامعية  أزمات  خلقت  قد  اإلسالم،  قبل  العربية  اجلزيرة  يف  املتجذرة 
عند التصدي للدعوة اإلسالمية يف مراحلها األوىل لكوهنا تريد ))أي الدعوة(( إعادة 
إدارة وتنظيم تلك األنشطة وبشكل جديد وخمتلف، بل استمرت تلك األزمات وعرب 
وبنائها  الدولة  سياسة  مسار  يف  بالتأثري  رئيسا  دورا  تؤدي  القرشيني(  )التجار  ممثليها 
بعد وفاة الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وبدءا من حدث ))سقيفة بني ساعدة(( 
مرورا بعرص اخللفاء األربعة ، السيام زمن اخلليفة عثامن بن عفان الذي فتح الباب عىل 
مرصاعيه أمامها من خالل منحها مناصب سياسية حساسة بجانب أنشطتها االقتصادية 
املتنوعة. وهذا األمر برمته جعل من التنظيم االقتصادي لإلمام عيل )عليه السالم( زمن 
السابق من جهة، وجعل من  التنظيم االقتصادي  املواجهة ألنامط  خالفته يأخذ منحى 
تنظيمه )عليه السالم( حماولة إلعادة إدارة األنشطة االقتصادية وتنظيمها وفق ما رشع 
مسؤولية  أمام  اإلمام  جعل  بام  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  سنّه  وما  اإلسالم 
العودة بتنظيامت املجتمع االقتصادية اىل سريهتا األوىل واملستندة أساسًا إىل القرآن والسنة 
النبوية فضال عن ما يستجد ويستحدث من تنظيامت اقتصادية حتاكي وتنسجم مع الفرتة 
الزمنية التي حكم فيها اإلمام عيل )عليه السالم(. وللحديث عن طبيعة وأبعاد التنظيم 

االقتصادي الذي صاغه اإلمام )عليه السالم( سيكون موضحا يف املبحثني اآلتيني:- 
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املبحث الأول 

 ال�ضيا�ضة القت�ضادية/املوازنة بني املوارد والحتياجات:
إن السياسة االقتصادية ال يمكن أن تأخذ حيزها ودورها من دون أن تكون قائمة 
عىل مسألة ))السلطة((، تلك السلطة التي حازها اإلمام )عليه السالم( بوصفه خليفة 
رشعيًا. ومن الواضح انه ال سلطة بدون قاعدة اقتصادية تستند إليها ال بوصفها سلطة 
راعية القتصاديات املجتمع فحسب، بل بوصف القاعدة االقتصادية عامد السلطة نفسها 

وإحدى أدوات الدولة الرئيسة. 

وبرؤية ذات صلة بام تقدم حيتمل الدكتور خليل امحد خليل للسلطة ثالثة معان، أوهلام 
أنه ال سلطة بال موارد، وثانيها أنه ال سلطة بال قدرة عىل استخدام هذه املوارد )خطة 
االستخدام(، وأخريها انه ال سلطة بال تدبري اسرتاتيجي، وبال خطة احرتابية. أو قدرهتا 
االحرتابية بإزاء اآلخر، قدرة تعبئة املوارد ودجمها)1(. ومن ثم  فالسلطة تتضمن بالرضورة 
عملية ادارة وتنظيم، وليس من رشوط تلك العملية املنهج الصحيح أو اخلاطئ يف عملية 
اإلدارة والتنظيم، فقد تكون هنالك عملية هنب منظم للموارد وهتميش لالحتياجات. 
ولكن الذي يعنينا يف ضوء رؤية الدكتور خليل امحد خليل هو ان السلطة متثل قمة اهلرم 

)1(  د. خليل أمحد خليل، املفاهيم األساسية يف علم االجتامع، مصدر سابق، ص121. 
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االجتامعي للمؤسسات او البنى املوجودة كافة، التي تقع يف أولوياهتا املؤسسة أو البنية 
االقتصادية ألي جمتمع. 

ألن  االقتصادي،  التنظيم  عملية  عن  املسؤولة  هي  فالسلطة  اإلطار  هذا  ضوء  ويف 
تلك العملية تتطلب بالرضورة قوة قانونية تسهم يف إمضاء مشيئة السلطة من قرارات أو 
أوامر او لوائح تنظيمية، وهذه القوة القانونية أو الرشعية ال متتلكها غري السلطة بطبيعة 
احلال، ومن ثم  تكتسب عملية التنظيم تلك مظلة رشعية تستطيع بموجبها مواجهة أو 

مقاومة مناهيض عملية التنظيم تلك. 

وجه  عىل  واالقتصادي  عام  بشكل  االجتامعي  التنظيم  فعملية  تقدم  ما  عىل  وبناًء 
اخلصوص، حتاول املوازنة بني موارد املجتمع التي تقع  حتت إمرة )السلطة( واالحتياجات 
التي تسعى لسدها أو إشباعها بالنسبة لفئات املجتمع عموما. ويف هذا املجال يشخص 
الدكتور متعب مناف املعاين املذكورة آنفًا للتنظيم قائال: ))يمكن ان يكون التنظيم هو 
يّتبع للتوفيق بني موارد الناس وحاجاهتم وبالطرق املختلفة التي يسريون  األداء الذي 

وفقها(()1(. 

وألجل فهم أكثر ألمهية وصلة العنارص املذكورة آنفًا بعضها ببعض أي ))السلطة 
واملوارد واالحتياجات(( وعالقتها بالتنظيم عموما والتنظيم االقتصادي منه خصوصا، 
نجد أن نيل سملزر يرى إن النشاط االجتامعي ألية عملية تنظيم حيتاج إىل جمموعة من 

العنارص التنظيمية األساسية، تلك العنارص التي حرصها باآليت:

ا. وجود نظرية واضحة عن الكيفية التي يمكن هبا أن تكون األنشطة منظمة إلنجاز 
الغرض من التنظيم. 

ب. املوارد التي يمكن استخدامها يف األنشطة وتلك التي يمكن استخدامها حلث 

)1(  د. متعب مناف جاسم، التنظيم االجتامعي، ثقافة التنظيم وتطبيقاته البريوقراطية، مصدر سابق. 
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الناس عىل تنفيذ تلك األنشطة. 

تلك  لتنفيذ  ومنتظمني  موجهني  التنظيم  أعضاء  جيعل  الذي  السلطة  نسق  جـ. 
األنشطة)1(. 

وتأسيسا عىل ما تقدم وألجل استيعاب عملية التنظيم االقتصادي التي قام هبا اإلمام 
عيل )عليه السالم(، نجد أن مسألة )النظرية( بالنسبة لديه تتمثل بـ)الرشيعة اإلسالمية( 
التي استسقى منها )عليه السالم( سياسته االقتصادية من إدارة وتنظيم، أما مسألة املوارد 
فكانت بطبيعة احلال ممثلة لألنشطة االقتصادية كافة املوجودة قبل اإلسالم )التجارة/
بترشيعاته  اإلسالم  صاغها  التي  األنشطة  وكذلك  البسيط(  احلريف  الزراعة/العمل 
املمثلة بمفاهيم اقتصادية جديدة التي تناولناها سابقا أمثال )الغنيمة، الصدقة، الفيء، 
إذ يتجىل  السلطة فالذي يمثله شخص اإلمام )عليه السالم(  أما نسق  الخ(،  اجلزية... 
بدوره السيايس كخليفة )احلاكم( والذي كان عنرصًا مهاًم وأساسيًا استطاع اإلمام )عليه 
السالم( استخدامه وتوظيفه يف شتى أنواع التنظيم االجتامعي ، التي بضمنها )التنظيم 

االقتصادي(. 

التنظيم  عملية  ضمن  بعضًا  ببعضها  وصلتها  آنفًا  املذكورة  العنارص  تلك  ولبيان 
االقتصادي التي أدارها اإلمام )عليه السالم( )عىل سبيل املثال ال احلرص( نجد اإلمام 
يويص من يستعمله )يوظفه( جلمِع الصدقات باآليت: ))انطلق عىل تقوى اهلل وحده ال 
رشيك له، وال تروعنَّ مسلام وال جتازن عليه كارها، وال تأخذن منه أكثر من حق اهلل 
اليهم  امض  ثم  أبياهتم،  أن ختالط  بامئهم من غري  فأنزل  احلي  فإذا قدمت عىل  ماله،  يف 
ثم  هلم،  بالتحية  )تبخل(  ختدج  وال  عليهم،  فتسلم  بينهم  تقوم  حتى  والوقار  بالسكينة 
تقول عباد اهلل أرسلني إليكم ويل اهلل وخليفته الُخذ منكم حق اهلل يف أموالكم ،فهل هلل 

)1(  د. السيد عيل شتا، التنظيم االجتامعي وظاهرة االغرتاب، مصدر سابق، ص14. 
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يف أموالكم من حق فتؤدوه إىل وليه؟ فإن قال قائل ال، فال تراجعه، وإن أنعم لك منعم 
فانطلق معه من غري أن ختيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه...(()1(.

وألجل توضيح طبيعة السياسات االقتصادية/التنظيمية التي اعتمدها اإلمام )عليه 
السالم( إلحداث عملية املوازنة بني موارد املجتمع آنذاك واحتياجاته، سنحاول توضيح 

ذلك كله من خالل املحورين اآلتيني:- 

املحور الأول:- القواعد التنظيمية ل�ضيا�ضة الإمام القت�ضادية:-
لقد انطلقت تلك القواعد التنظيمية يف البدء ملواجهة تطبيقات السياسة االقتصادية 
التي سبقته من جهة،ومن جهة أخرى حاول اإلمام )عليه السالم( جاهدا وضع قواعد 
تنظيمية جديدة تعتمد عليها التنظيامت االقتصادية كافة لسائر األقاليم والواليات آنذاك 
اإلمام  منها  انطلق  اقتصادية/مالية  ركيزة  أهم  املال(  )بيت  وكان  املال(.  بيت  )قاعدة 
)عليه السالم( يف سياسته االقتصادية، فقد كانت وظيفة )بيت املال( مجع أموال املسلمني 
يف  نفسه.  اخلليفة  اىل  ترجع  عليها  اإلرشاف  مسؤولية  وكانت  خلزهنا  وليس  لتوزيعها، 
او  والة  اإلرشاف  عملية  يف  ويشاركه  )املدينة(  بعد  )الكوفة(  اجلديدة  حكمه  عاصمة 
عامل األمصار آنذاك ولتعّقد مسؤولية ))بيت املال(( تم استحداث منصب عامل بيت 
املال، ومن الواضح أن بيت املال كان يقوم كذلك بعمليات القرض يف حاالت معينة. 
اجلبائي  النظام  يف  املعروفة  الرضائب  وأنواع  الغنائم،  مخس  فهي  املال  بيت  موارد  أما 
الذمة من جزية  اإلسالمي، واملفروضة عىل املسلمني من صدقة وأعشار، أو عىل أهل 
وخراج، وقد ذكرنا فيام سبق املفاهيم االقتصادية اجلديدة التي تعكس الرؤية االقتصادية 

لإلسالم)2(. 

)1(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة لإلمام عيل بن أيب طالب، مصدر سابق، ج3، ص24-23. 
)2(  ينظر: د. احلبيب اجلنحاين، املجتمع العريب اإلسالمي،   مصدر سابق، ص26-25. 
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وبيت املال يكون حلقة الوصل بني ديوان اخلراج وديوان اجلند، فهو املسؤول عن 
اية  النقود فقط، فلم تكن له  النفقات، وتقوم أعامله عىل أساس  الواردات ودفع  تسلم 
عالقة بام كان يرد املرص من احلبوب، اذ ان هذه احلبوب كانت ختزن يف دار الرزق التي 
 ،)*( تقع يف الطرف الرشقي من املدينة ))قبل ان ينتقل اإلمام )عليه السالم( إىل الكوفة((

 . عىل بعد غري قليل من موضع بيت املال ويرشف عليها موظف خاص مستقل)1(

ويعد الديوان أحد التنظيامت األساسية التي وظفها اإلمام )عليه السالم( يف إدارة 
الشؤون االجتامعية عمومًا واالقتصادية منها خصوصًا ألن من خالله استطاع تدوين 
املحتاجني  الرعية  اسامء  واثبات  وتدوين  جهة،  من  للدولة  االقتصادية  املوارد  واثبات 
هلذه املوارد من جهة أخرى ألجل تسهيل بيت املال من ناحية املدخالت واملخرجات. 
والديوان: كلمة فارسية معناها ))السجل(( أو ))الدفرت(( ويعّرفه البعض بأنه موضوع 
اجليوش  من  هبا  يقوم  ومن  واألموال  األعامل  من  السلطه  أم  بحقوق  يتعلق  ما  حلفظ 

 . والعامل)2( 

املجتمع  أبناء  عىل  املال  توزيع  هي  ))للديوان((  الفعلية  الوظيفة  أن  الواضح  ومن 
اإلسالمي آنذاك وهذا هو الفهم التنظيمي لإلمام )عليه السالم( بالنسبة للديوان ، فقد 
روي أن عمر بن اخلطاب استشار املسلمني يف تدوين الديوان فقال له عيل بن ايب طالب 
. ومل يكن الديوان يف هذه  تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من املال وال متسك منه شيئا)3( 
النصوص  فيام بعد، بل يفهم من  أو ماليًا، كام تطور  إداريًا  املبكرة يعني هيكال  املرحلة 
الذي  العطاء.  الذين هلم احلق يف  املسلمني  يتضمن أسامء  أنه كان جمرد سجل  التارخيية 

اشارة من الباحثة. )*(
د. صالــح امحــد العــيل، التنظيــامت االجتامعيــة واالقتصاديــة يف البــرصة يف القــرن األول اهلجــري، مطبعــة  )1(

املعــارف، بغــداد، 1953، ص251. 
حممد حممد جاهني، التنظيامت اإلدارية يف اإلسالم، مصدر سابق، ص139-138.  )2(

املصدر السابق نفسه، ص139.  )3(
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يوزع عن طريق العرفاء والنقباء واألمناء بعد ان متت عملية تعريف الناس، وقد تطور 
مفهوم العطاء  وأسلوب توزيعه يف عهد الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( اىل عهد 
اخللفاء الراشدين وبقي حمافظًا عىل سياقه زمن اخلليفة األول والثاين والرابع ، اال زمن 
اخلليفة الثالث فقد اختلفت أساليب العطاء واجته اجتاها فئويا دون سائر املسلمني آنذاك. 
الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( واخللفاء  للعطاء عىل عهد  وكان اهلدف األساس 

الثالثة مل يتغري فهو: 

أن  جيب  لذا  فيه،  احلق  مسلم  فلكل  املسلمني،  عىل  يوزع  أن  جيب  اهلل،  مال  أوالً: 
يصله وإن بقي يف بيته، وثانيًا:- فقد فرضت األعطية واألرزاق ألهل املدينة وللقبائل 
املسلمون بأي يشء عن اجلهاد والقتال  لئال يشغل  التي هاجرت اىل األمصار اجلديدة 
يف سبيل الدعوة اإلسالمية)1(. عىل الرغم من ان هنالك متايزا وتفاوتا يف سياسة اخلليفة 
األول والثاين يف العطاء، إذ ان اخلليفة األول ساوى يف العطاء بني املسلمني عموما، إال 
ثم  فالسابقون لإلسالم كانت هلم األولوية  العطاء،  الناس يف  الثاين مل يساو  اخلليفة  أن 
قريش فاالقربون منها ثم يكون الرتتيب التنازيل يف هذا املجال. أما اإلمام عيل    )عليه 
السالم( وانطالقًا من إيامنه بالعدالة االجتامعية وأن ال متايز بني املسلمني ابدا، اختذ قراره 
يعلق  اإلطار  هذا  ويف  العطاء.  يف  املسلمني  مساواة  وهو  األبرز  التنظيمي  االقتصادي 
العدول عن متييز  القرار قائال: ))ومن هنا كان قرار عيل  الباحث حممد عامرة عىل هذا 
الناس يف العطاء والعودة اىل نظام املساواة قرارًا من أخطر قراراته الثورية، ألنه كان يعني 
انقالبا اجتامعيا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دالالت.. كام كان رد فعل األغنياء. ويف 
مقدمتهم مأل قريش وابناؤهم-ضد عيل وقراره وهذا بداية الثورة املضادة حلكمه(( )2(. 
واذا كان هذا القرار يعني إحداث عملية تغري اجتامعي فإنه يف الوقت نفسه كان يعني 

)1(  د. احلبيب اجلنحاين، املجتمع العريب اإلسالمي، مصدر سابق، ص21-20. 
)2(  حممد عامرة وآخرون، عيل بن أيب طالب، نظرة عرصية جديدة، مصدر سابق، ص29. 
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قرارا تنظيميًا/اقتصاديًا، وبالتايل تتضح لنا )كام أسلفنا يف الفصل السابق( أمهية العالقة 
السابق  للتنظيم  كان  انه  حيث  من  وذلك  االجتامعي)1(.  والتغري  التنظيم  عمليتي  بني 
التنظيم  هذا  لكون  االجتامعي  التغري  إعاقة  يف  كبري  دور  عفان  بن  عثامن  خالفة  ))فرتة 
االقتصادي خصوصًا أخذ استقراره وأصبح له مؤيدون كونه خيدم مصاحلهم وبالتايل 
سيقاوم ذلك التنظيم عملية التغري االجتامعي )وهذا ما حدث لعملية التغري االجتامعي 
الذي أحدثه اإلمام )عليه السالم( كام اشار إىل ذلك الباحث حممد عامرة وكام نوهنا عنه 

سابقًا(. 

ومن جهة أخرى فإن هذا القرار التنظيمي كان بمثابة مصدر لعملية التغري االجتامعي 
رئيسيا  حمفزا  العطاء((  يف  ))املساواة  التنظيمي  القرار  هذا  كان  فقد  وبالفعل  الرتاتبي 
إلحداث حتوالت وتغريات اجتامعية واسعة النطاق، إذ كان من أبرز تداعياهتا هو إعادة 
بناء الرتاتب االجتامعي أو الفئوي الطبقي للمجتمع اإلسالمي آنذاك من خالل إحالل 

املساواة االجتامعية حمل التاميزات واالمتيازات 

وقد طلب بعض أصحاب اإلمام عيل )عليه السالم( منه ذات مرة أن يغري سياسته 
االقتصادية تلك ألجل كسب ود من خيشى فراقه أو خالفه اثناء القتال مع معاوية بن 
أيب سفيان اذ أن األخري كان يشرتي ذمم الرجال ووالءهم له بكثرة األموال والعطايا، 
النرص  أطلب  أن  )أتأمروين  قائال  االقتصادية  سياسته  عىل  مرصا  ذلك  اإلمام  فرفض 
باجلور فيمن وليت عليه، واهلل ما أطور به ما سمر سمري-أي ما أمر به وال أقاربه مدى 
الدهر-وما أمَّ نجم يف السامء نجام-أي ما قصد نجم نجام-ولـو كان املال لـي لسويت 

بينهم فكيف وإنام املال مال اهلل( )2(. 

)1(  يف تفاصيــل ذلــك، ينظــر: د. اعتــامد حممــد عبــد الســالم، دراســات يف علــم االجتامعــي التنظيمــي، مصــدر 
ص29-27.  سابق، 

)2(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ج2، ص7-6. 
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بل بلغ به إرصاره عىل العدالة بني املسلمني ومساواته بينهم يف العطاء أن عاقب أخاه 
)عقياًل( ألنه طلب منه زيادة يف العطاء إذ كان ذا عيال وحالته املعيشية سيئة للغاية. فقد 
طلب منه أن يزيده ))صاعا(( من العطاء عطاء الرب )أي القمح(-حيث مل يكن وقفا عىل 
أملق  وقد  عقياًل،  رأيت  لقد  ))واهلل  السالم(:  )عليه  عيل  اإلمام  فيقول  فحسب،  املال 
حتى استامحني يف بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الشعور غرب األلوان من فقرهم 
كأنام سودت وجوههم... وعاودين مؤكدا وكرر عيل القول مرددا فأصغيت إليه سمعي 
فظن أين أبيعه ديني واتبع قياده مفارقا طريقي، فأمحيت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه 
ليعترب... ثم خيتم بقوله: واهلل لو أعطيت األقاليم السبعة بام حتت أفالكها عىل أن أعيص 
اهلل يف نملة أسلبها جلب شعرية ما فعلت وإن دنياكم عندي ألهون من ورقةيف فم جرادة 

تقضمها(()1(. 

ومل يقف األمر عند املساواة بني الناس يف العطاء، بل إنه ساوى بني الناس يف-الفيء-
أي األموال الواردة من املرشكني من غري قتال والذي كان يذهب مخسه للرسول )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( يف حياته ، وبعد وفاته )عليه الصالة والسالم( حتول هذا اخلمس 
اىل بيت مال املسلمني، ولقد أشار اإلمام إىل هذه املسألة من خالل خطبته التي ألقاها 
الفيء  قائال: ))فأما هذا  اذ يشري  الفيء،  الناس يف  أنكر عليه تسويته بني  للرد عىل من 
فليس ألحد فيه عىل احد أثرة قد فرغ اهلل عز وجل من قسمه فهو مال اهلل وانتم عباد 
اهلل املسلمون وهذا كتاب اهلل به أقررنا وعليه شهدنا وله اسلمنا وعهد نبينا بني اظهرنا 
فسلموا-رمحكم اهلل-فمن مل يرض هبذا فيلتول كيف شاء فإن العامل بطاعة اهلل واحلاكم 

بحكم اهلل ال وحشة عليه(()2(. 

)1(  املصدر السابق نفسه، ص218-217. 
)2(  الشــيخ أبــو حممــد احلســن بــن عــيل احلــراين، حتف العقــول عــن آل الرســول، منشــورات املطبعــة احليدرية، 

النجف االرشف، ط1، 1963، ص126-125. 
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اقتصادية  السالم( كسياسة  اقرها اإلمام )عليه  التي  التنظيمية األخرى  القاعدة  أما 
والقطائع:  املال.  بيت  اىل  بن عفان  الثالث عثامن  اخلليفة  قطائع  رد  فهي عملية  جديدة 
املال ذات اخلراج، ويسقط عنه خراجه  بيت  الرعية من أرض  لبعض  يقطعه اإلمام  ما 
وجيعل عليه رضيبة يسرية عوضا عن اخلراج، وقد كان اخلليفة الثالث  اقطع كثريا من 
بني أمية وغريهم من أوليائه وأصحابه، قطائع من ارض اخلراج عىل هذه الصورة)1(. 
وبعبارة أخرى وعىل حد تعبري الباحث حممد عامرة حول القطائع: كانت هناك األرض 
التي جعلها عمر ملكا خالصا لبيت املال، ثم جاء عثامن فأقطعها ألوليائه وأعوانه ووالته 
وأهل بيته وبصددها كان موقف عيل حازما وحاسام.. فقد ألغى إجراءات عثامن هذه، 
يقر  او  يعرتف  أن  ورفض  املال  بيت  وحوزة  الدولة  ملكية  إىل  األرض  هذه  رد  وقرر 
التغيريات و )الترصفات العقارية( التي حدثت يف هذه االرض)2(. ويف هذا املجال أكد 
اإلمام قاعدته التنظيمية قائال: ))إال أن كل قطيعة أقطعها عثامن وكل مال اعطاه من مال 
القديم ال يبطله يشء، ولو وجدته وقد تزوج  املال، فإن احلق  اهلل، فهو مردود يف بيت 
به النساء، وُفّرق يف البلدان، لرددته إىل حاله، فإن يف العدل سعة ومن ضاق عنه احلق 

فاجلور عليه أضيق((.

وتدعيام هلذه القاعدة فان اإلمام عليًا يؤكد املسائل اآلتية:-

للمقربني منهم من خاصة وبطانة، فهو عىل  القطائع  بعدم منح  يأمر والته  أوالً:- 
سبيل املثال يويص واليه عىل مرص ))مالك االشرت(( قائال: ))ثم أن للوايل خاصة وبطانة 
فيهم استئثارًا وتطاوالً، وقلة إنصاف يف معاملة، فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك 
األحوال. وال تقطعن ألحد من حاشيتك وحامتك قطيعة. وال يطمعن منك يف اعتقاد 
عقدة ترض بمن يليها من الناس يف رشب أو عمل مشرتك حيملون مؤونته عىل غريهم، 

)1(  ابن ايب احلديد املعتزيل، مصدر سابق، ج1، م1، ص201. 
)2(  حممد عامرة وآخرون، عيل نظرّه عرصية جديدة، مصدر سابق، ص27. 
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فيكون مهنأ ذلك هلم دونك، وعيبه عليك يف الدنيا واآلخرة(( )1(. 

وهيدد  وحيذر  املسلمني  مال  بيت  ثروات  أو  أموال  احرتام  أمهية  عىل  يشدد  ثانيًا:- 
بالعقوبات الشديدة ملن يتجاوز عليها من خالل هنبها او االستيالء عليها بصورة حتايلية، 
بن عباس  اهلل  عبد  البرصة  عامله عىل  ابيه خليفة  ابن  زياد  نجده هيدد  املجال  ففي هذا 
)الذي كان آنذاك عىل كور األهواز وفارس وكرمان وغريها( فريسل له كتابا هيدده فيه 
قائال: ))وإين أقسم باهلل قسام صادقا، لئن بلغني أنك خنت من يفء املسلمني شيئا صغريا 
او كبريا، ألشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر )أي أفقرك(، ثقيل الظهر )أي مسكني ال 

تقدر عىل مؤنة عيالك( ضئيل األمر )أي حقري( والسالم(()2(. 

يرسقون  حني  مناصبهم  من  الوالة  طرد  إىل  العقوبة  تصل  فقد  أخرى  ناحية  ومن 
بعض  اىل  السالم(  )عليه  له  كتاب  فمن  املال((،  بـ))بيت  واملمثلة  املجتمع  واردات 
فعلته  إن كنت  أمر  بلغني عنك  فقد  بعد،  )أما  املسلمني  أموال  أكل  أنه  بلغه  عامله وقد 
انك جّردت األرض  بلغني  أمانتك.  إمامك، وأخزيت  فقد أسخطت ربك، وعصيت 
فأخذت ما حتت قدميك، وأكلت ما حتت يديك، فارفع ايل حسابك، واعلم ان حساب 

اهلل أعظم من حساب الناس والسالم()3(. 

االقتصادية  لسياسته  عيل  اإلمام  وضعها  التي  التنظيمية  القواعد  أن  الواضح  ومن 
واملامرسة  التطبيق  ناحية  من  اإلسالمي  املجتمع  داخل  مكاهنا  تأخذ  أن  هلا  يمكن  ال 
السيايس/اإلداري  املركز  بني  وطاعة  واتصال  تفاعل  هنالك  يكون  أن  دون  من  آنذاك 
للقرار أيا كان السيام )القرارات او السياسات االقتصادية( هنا اال وهو )عاصمة الدولة 
اإلسالمية( املدينة-وفيام بعد-الكوفة، أي ان يكون هنالك تفاعل واتصال بني اخلليفة 

)1(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ج3، ص105-104. 
)2(  ابن ايب احلديد املعتزيل،مصدر سابق ، م8، ص95.

)3(  ابن ايب احلديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، م8، ص314-313.
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)احلاكم السيايس( واإلداريني ويف طليعتهم الوالة أو العامل املسؤولون عن األقاليم من 
جهة، ومن جهة أخرى أن يكون بني الوالة والرعية تفاعل واتصال دائم بحيث يعرف 
الطرف اآلخر عليه ويف هذا اإلطار نجد اإلمام عليًا يقول:))ثم جعل  كل طرف حق 
سبحانه من حقوقه حقوقا افرتضها لبعض الناس عىل بعض، فجعلها تتكافأ يف وجوهها 
ويوجب بعضها بعضا ، وال يستوجب بعضها إال ببعض. وأعظم ما افرتض سبحانه من 
تلك احلقوق حق الوايل عىل الرعية وحق الرعية عىل الوايل، فريضة فرضها اهلل سبحانه 
لكل عىل كل، فجعلها نظاما أللفتهم وعزا لدينهم ، فليست تصلح الرعية اال بصالح 

الوالة وال تصلح الوالة إال باستقامة الرعية(()1(. 

وهبذا يضع اإلمام )عليه السالم( موازنة اجتامعية بني الطرفني )الوالة والرعية(، اذا 
ما التزم كل طرف بواجباته وعرف حقوق اآلخر، أما ما عدا ذلك فإن احلالة االجتامعية 
))العالئقية(( بينهام ستكون عىل نحو آخر، ويمكن توضيح ما قاله اإلمام )عليه السالم( 

وفقًا للرتسيمة اآلتية:-

)1(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ج2، ص199-198. 
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ب. وعطلت 
األحكام

أ. فعمل 
باهلوى

)فإذا أدت الرعية اىل الوايل حقه 
وادى الوايل إليها حقه(

واليهــا  الرعيــة  غلبــت  )واذا 
رعيتــه( الــوايل  وأجحــف 

اختلفت هنالك الكلمة

وظهرت معامل اجلور

وكثر االدغال يف الدين

وتركت حماج السنن

عز احلق بينهم

وقامت مناهج الدين

واعتدلت معامل العدل

وجرت عىل اذالهلا )وجوهها السنن(

أ. فصلح 
بذلك الزمان

ب. وطمع يف 
بقاء الدولة

ج. ويئست 
مطامع األعداء

ج. وكثرت 
علل النفوس

فال يتوحش لعظيم حق عطل
      

  وال لعظيم باطل فعل

أ. فهنالك تذل األبرار 
وتعز األرشار

ب. وتعظم تبعات 
                                                                                                               اهلل عند العناد)1(

     

]شكل رقم )4( يوضح تبادل احلقوق والواجبات بني الوايل والرعية[  

 )1(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ج2، 199.
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يويص  والرعية(  )الوايل  بني  )العالقايت(  االجتامعي  التوازن  عملية  إعادة  وألجل 
اإلمام )عليه السالم( باآليت: ))فعليكم بالتناصح يف ذلك وحسن التعاون عليه، فليس 
أحد وإن اشتد عىل رضاء اهلل حرصه وطال يف العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما اهلل أهله من 
الطاعة له ، ولكن من واجب حقوق اهلل عىل العباد النصيحة بمبلغ جهدهم، والتعاون 

عىل إقامة احلق بينهم(()1(. 

وتبعا لذلك فإن هذه العالقة تتطلب قواعد أو لوائح تنظيمية جيب أن يلتزم الطرفان 
التنظيم  فإن  وبالتأكيد  احلياة،  مناحي  وبشتى  اجتامعي  تنظيم  عملية  تتحقق  كيام  هبا 
االقتصادي من أولوياهتا، ولكي يتحقق ذلك كله البد من وجود قواعد تنظيمية معينة 
القواعد والتي ال  متثل حمور السياسة االقتصادية لإلمام )عليه السالم( ومن مجلة هذه 
نجد  سواهم  وممن  الكتاب  أهل  من  )املعاهدين(  تشمل  بل  فحسب،  املسلمني  ختص 

اآليت:- 

)*( وممن سواهم حقوقا اقتصادية يف  أوالً:- إن للمرشكني )املعاهدين( من الدهاقني
املجتمع اإلسالمي، ما دام أهنم يدفعون اجلزية أو شيئا من مال )الفيء( ، فلهذا وجب 
. ويمكن اإلفادة من هذه القوة  عدم القسوة يف معاملتهم ألهنم يمثلون قوة اقتصادية)2(
االقتصادية يف هذا اإلقليم او ذاك، فلهذا نجد اإلمام عيل )عليه السالم( يدعو اىل سياسة 
معتدلة معهم، فمن كتاب له اىل بعض عامله يقول فيه: ))أما بعد فإن دهاقني أهل بلدك 
شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهاًل ألن يدنوا لرشكهم، 

)1(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ج2، ص199. 
الدهاقــني:- الزعــامء أربــاب األمــالك بالســواد، واحدهــم دهقــان بكــرس الــدال، ولفظــه معــرب: ينظــر،  )*(

ابــن ايب احلديــد املعتــزيل، رشح هنــج البالغــة، مصــدر ســابق، م8، ص95. 
يف تفاصيــل قوهتــم االقتصاديــة ومــا مثلــوه مــن دور يف االقتصــاد اإلســالمي آنــذاك، ينظــر:   د. صالــح  )2(
امحــد العــيل، التنظيــامت االجتامعيــة واالقتصاديــة يف البــرصة يف القــرن األول اهلجــري، مصــدر ســابق، 

ص259-256. 
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الشدة،  من  بطرف  تشوبه  اللني  من  جلبابا  هلم  فالبس  لعهدهم  وجيفوا  يقصوا  أن  وال 
وداول هلم بني القسوة والرأفة، وافرج هلم بني التقريب واإلدناء، واإلبعاد واإلقصاء إن 

شاء اهلل(( )1(. 

ثانيًا:- أكد اإلمام )عليه السالم( رضورة التزام الوالة والعامل بالقاعدة االقتصادية/
التنظيمية التي وضعها ، األ وهي )املساواة بني املسلمني( يف العطاء أي كل ياخذ حصة 
متساوية مع اآلخر من )املوارد( املوجودة يف )بيت املال(، وقد هدد اإلمام كل من خيرق 
هذه القاعدة التنظيمية بعقوبة شديدة وحماسبة ال هوادة فيها ، ويف هذا املجال يقول)عليه 
الذي ميز بني قومه يف   ، الشيباين  السالم( لعامله عىل )أرد شريخرة( مصقلة بن هبرية 
انك  إمامك،  إهلك وعصيت  فقد أسخطت  فعلته  إن كنت  أمر  ))بلغني عنك  العطاء: 
دماؤهم-فيمن  عليه  وأريقت  وخيوهلم،  رماحهم  حازته  املسلمني-الذي  يفء  تقسم 
إعتام  املال،  خيار  وهي  بالكرس،  العيمة  من  أصله  الناس،  بني  من  )اختارك  إعتامك 
لئن كان  النسمة،  احلبة وبرأ  فلق  فالذي   ، أعراب قومك  العيمة( من  إذا أخذ  املصدق 
ذلك حقا لتجدن لك عيل هوانا ولتخفن عندي ميزانا، فال تستهن بحق ربك، وال تصلح 
دنياك بمحق دينك فتكون من االرضين أعامالً أال وإن حق من قبلك وقبلنا من املسلمني 

يف قسمة هذا الفيء سواء، يردون عندي عليه ويصدرون عنه)2(. 

بعض  عىل  استعمله  كان  وقد  العبدي  اجلارود  بن  املنذر  إىل  أيضًا  له  كتاب  ومن 
النواحي فخان األمانة يف بعض ما واله من أعامله فقال له:))... فاذا أنت فيام رقي إيل 
عنك ال تدع هلواك انقيادا، وال تبقي ألخرتك عتادا، تعمر دنياك بخراب آخرتك، وتصل 
عشريتك بقطيعة دينك، ولئن كان ما بلغني عنك حقا جلمل أهلك وشسع نعلك خري 
منك، ومن كان بصفتك فليس بأهل أن يسد به ثغر، او ينفذ به أمر، او يعىل له قدر، أو 

)1(  ابن ايب احلديد املعتزيل، مصدر سابق، ج2، ص95-94. 
)2(  املصدر السابق نفسه، ص321.
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يرشك يف أمانة، أو يؤمن عىل جباية، فأقبل إيل حني يصل اليك كتايب هذا إن شاء اهلل(()1(. 

وكيام تتكامل سياسة اإلمام االقتصادية والسيام من ناحية التطبيق واملامرسة داخل 
الصالة  )عليه  اهلل  عليه رسول  ما سار  اإلمام سار عىل  فإن  آنذاك،  اإلسالمي  املجتمع 
والعمليات  األسواق  مراقبة  أي  )احلسبة(  نظام  اعتامد  خالل  من  وذلك  والسالم( 
الناس  أموال  وسلب  واالحتيال  الغش  من  للحد  عليها  واإلرشاف  واملالية  التجارية 
بالباطل والتالعب باألسعار او نحو ذلك، وال يقف األمر عند هذا احلد ، بل باألصل 
قد أقيم هذا النظام لألمر باملعروف وللنهي عن املنكر ، وعىل حد إشارة أحد الباحثني 
إىل أن احلسبة صورة من صور القضاء يف اإلسالم وهي ))أمر باملعروف اذا ظهر تركه، 
وهني عن املنكر اذا ظهر فعله((. ويقوم املحتسب هبذه املهمة فرضا متعينا عليه ال نافلة 
يتطوع هبا متى شاء، فليس له أن يتشاغل عن هذه الوظيفة بغريها، وذلك بحكم الوالية 
وإن كان عىل غريه يف فروض الكفاية،... وكان للحسبة دار خاصة هبا يطلب املحتسب 
الباعة اليها يف أوقات معينة ومعهم موازينهم ومكاييلهم، فيعايرها، فإن وجد فيها خلال 

صادرها وألزم صاحبها رشاء غريها أو إصالحها)2(. 

السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  زمن  والواليات  األمصار  كل  يف  حمتسبون  وهنالك 
يبارشون عملهم استنادا إىل جمموعة من الضوابط والرشوط التي يتحلون هبا وهي أن 

يكون حرا، عدال، ذا رأي، ورصامة وخشونة يف الدين، وعلم باملنكرات الظاهرة)3(. 

ولقد بارش اإلمام بنفسه دور املحتسب يف عاصمة خالفته آنذاك )الكوفة( من حيث 
مراقبة األسواق، وكان يقول: )اتقوا اهلل وأوفوا الكيل وامليزان وال تنفخوا يف اللحم)4(، 

)1( ،املصدر السابق نفسه، ص234-233. 
)2(  د. قيص احلسيني، موسوعة احلضارة العربية العرص اإلسالمي، مصدر سابق، ص243. 

)3(  املصدر السابق نفسه، ص244. 
)4(  عبــد العظيــم عبــاس نصــار، احلســبة يف العــرص العبــايس وقانــون ادارة البلديــات، دراســة مقارنــة رســالة 
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التجار  واعامل  األسعار  وحركة  السوق  بأحوال  تامة  معرفة  عىل  كان  أنه  يعني  مما 
وذم  البائع  محد  أشياء:  مخسة  اجتنبوا  التجار  معرش  يا  للتجار:  يقول  وكان  وأخالقهم 
املشرتي واليمني عىل البيع وكامل العيب والربا يصح لكم احلالل وختلصوا من احلرام. 
وكان يتخذ اإلجراءات الالزمة من اجل ختفيف األسعار ومكافحة الغالء فيقول رزين 

ابن االعرج: غال علينا الزبيب بمكة فقال أن أرخصوه بالتمر)1(. 

وقد كان اإلمام عىل علم ودراية بتالعبات كل صاحب عمل او جتارة، فعىل سبيل 
املثال ال احلرص يروى: ان عليا )عليه السالم( ركب بغـلة رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وسلم( الشهباء بالكوفة، فأين سوقا سوقا، فأتى طاق اللحامني، وقال بأعىل صوته: 
تنخعوا، وال تعجلوا األنفس حتى تزهق، وإياكم والنفخ يف  القصابني، ال  يا معرش 
اللحم للبيع، وإين سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( ينهى عن ذلك، ثم أتى 
ال  فقال:  السامكني  أتى  ثم  جيده،  تظهرون  ما  بيعكم  رديء  أظهروا  فقال:  التامرين 
تبيعوا إال طيبا وإياكم وما طغى، ثم اتى الكناسة )ناحية من نواحي الكوفة انذاك( فإذا 
فيها أنواع التجارة، من نحاس ومن مائع، ومن قحاط، ومن بائع أبر، ومن صرييف، 
ومن حناط، ومن بزاز، فنادى بأعىل صوته: إن أسواقكم هذه حيرضها اإليامن، فرشبوا 
باسمه  يقدس من حلف  اهلل عز وجل ال  فإن  بالصدقة، وكفوا عن احللف،  إيامنكم 

كاذبا(()2(. 

ــداد، 2002،  ــا، بغ ــات العلي ــي للدراس ــرتاث العلم ــريب وال ــخ الع ــد التاري ــورة(، معه ــري منش ــتري )غ ماجس
ص43-42. 

)1(  املصدر السابق نفسه، ص43. 
)2(  ميســون حممــد حســني، الفكــر االبداعــي يف تــراث اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(. هنــج البالغــة نموذجــا، 
ــا، بغــداد،  ــرتاث العلمــي للدراســات العلي ــخ العــريب وال ــوراه ))غــري منشــورة(( معهــد التاري اطروحــة دكت

2005، بغــداد، ص95. 
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ــة بــني املــوارد  ــي عــرب املوازن ــادي لالإمــام عل املحــور الثــاين:- التنظيــم القت�ض
والحتياجــات

املجتمع  موارد  بني  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  هبا  قام  التي  املوازنة  عملية  تتضح 
الذي  مرص  عىل  لواليه  عهده  مضامني  حتليلنا  خالل  من  واحتياجاته  آنذاك  اإلسالمي 
حتدث فيه اإلمام عن مسألة تقسيم الرعية اىل طبقات، تلك املسألة التي يمكن اإلفادة 
)*(، فمن جهة )الزاوية احلالية( يمكن أن يفهم كالم اإلمام  منها من عدة زوايا ومضامني
عن  ببعضها  غنى  وال  ببعض  إال  بعضها  يصلح  ال  طبقات  الرعية  أن  ))وأعلم  اآليت: 
عامل  ومنها  العدل  قضاة  ومنها  واخلاصة.  العامة  كتاب  ومنها  اهلل،  جنود  فمنها  بعض 
ومنها   ، الناس  الذمة ومسلمة  أهل  من  واخلراج  اجلزية  أهل  ومنها  والرفق،  اإلنصاف 
التجار وأهل الصناعات ، ومنها الطبقة السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة وكال قد سمى 
اهلل سهمه )نصيبه من احلق( ووضع عىل حده فريضة يف كتابه أو سنة نبيه )صىل اهلل عليه 

 . وآله وسلم( عهده منه عندنا حمفوظا(( )1(

فيمكن ان نفهم مما تقدم أن طبقات الرعية تلك يمكن أن تقسم قسمني قسم للموارد 
وقسم االحتياجات، وبعبارة أخرى إن هنالك قساًم من الرعية خاصني )بجمع املوارد 
وأهل  والتجار  املوارد(  )جامعو  واخلراج  اجلزية  أهل  ذلك  مثال  عليها(،  واالشتغال 
ناحية  ومن  ناحية،  من  ورشاء(  )بيع  وتبادل  انتاج  من  باملوارد  )املشتغلون  الصناعات 
أخرى فإن قسم االحتياجات متثله طبقات املجتمع األخرى بكل أنواعها مثل )القضاة، 
طبقات  ان  إذ   ، واملسكنة  احلاجة  ذوي  من  السفىل  الطبقة  عن  فضال  الكتاب،  اجلنود، 
املوارد، وعىل حد قول  اقتصاديا من خالل االرتكاز عىل طبقات  االحتياجات تعتاش 
الدين،  الوالة، وعز  الرعية، وزين  باذن اهلل حصون  اإلمام )عليه السالم(:  ))فاجلنود 

إذ إن الباحثة حتاول يف املبحث القادم حتليلها من خالل صلتها بمسألة تقسيم العمل. )*(
الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ج2، ص90-89.  )1(
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الرعية إال هبم، ثم ال قوام للجنود إال بام خيرج اهلل هلم من  وسبل األمن، وليس تقوم 
فيام يصلحهم، ويكون من  به يف جهاد عدوهم، ويعتمدون عليه  يقوون  الذي  اخلراج 
ملا  والعامل  القضاة  من  الثالث  بالصنف  إال  الصنفني  هلذين  قوام  ال  ثم  حاجتهم  وراء 
حيكمون من املعاقد )العقود يف البيع والرشاء( وجيمعون من املنافع، ويؤمتنون عليه من 
خواص األمور وعوامها ، وال قوام هلم مجيعا إال بالتجار وذوي الصناعات فيام جيتمعون 
عليه من مرافقهم )أي املنافع التي جيتمعون ألجلها(، ويقيمونه من أسواقهم، ويكفوهنم 
من الرتفق بأيدهيم ماال يبلغه رفق غريهم. ثم الطبقة السفىل من أهل احلاجة واملسكنة 

الذين حيق رفدهم ومعونتهم(()1(. 

)1( ، املصدر السابق نفسه ، ج3، ص91-90. 
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والرتسيمة اآلتية توضح طبقات املـوارد واالحتياجات وفق الرؤية التنظيمية لإلمام: 

التنظيم االقتصادي للموارد واالحتياجات

طبقات املوارد

1. أهل اجلزية واخلراج

2. التجاروأهل الصناعات

طبقات االحتياجات

1. عامل الدولة املتنوعون
)قضاة،  جنود، كتاب(

 2. الطبقــة الســفىل مــن ذوي 
احلاجــة واملســكنة

]شكل رقم )5( يوضح تصنيف طبقات املوارد واالحتياجات يف املجتمع[
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إن احلديث عن مسألة املوارد االقتصادية التي خصصت لعمليات التنظيم االقتصادي 
أخرى  بعبارة  االقتصادية،  البيئية  اجلوانب  نفسه عن  الوقت  اإلمام هو حديث يف  عند 
الطبيعة أوالً واشتغاالت اإلنسان عليها فيام بعد من سيطرة  إن املوارد يف األصل متثل 
وتطويع وتصنيع. وقد نوهنا يف بداية هذا الفصل لطبيعة األنشطة االقتصادية املامرسة 
يف املجتمع العريب اإلسالمي زمن حكم اإلمام )عليه السالم( ولكن اليشء الذي سيتم 
التي  الكيفية  ملعرفة  املوارد واالحتياجات  التنظيمية جلانبي  التفاصيل  هنا هو  توضيحه 

حتقق فيها التنظيم االقتصادي للمجتمع إبان خالفة اإلمام )عليه السالم(. 

فعىل صعيد اجلانب األول ))املوارد(( نجد اإلمام يقول يف عهده لواليه عىل مرص 
))وتفقد أمر اخلراج بام يصلح أهله فإن صالحه وصالحهم صالحا ملن سواهم، وال 

صالح ملن سواهم إال هبم الن الناس كلهم عيال عىل اخلراج وأهله(()1(. 

الباحثني أنه يف ضوء ما تقدم يمكن مقارنة ما قاله اإلمام بقاعدة مالية  ويرى أحد 
العنارص إلصالح طبقات  أهم  ))اخلراج(( وهو  العنرص  إىل هذا  اإلمام  نظر  إذ  حديثة 
املجمع نظرة مالية اقتصادية بحتة جعل اخلراج سبب كل إصالح تريده احلكومة وهو 
أساس كل عمران وحضارة يف الدنيا ، وان يف إصالحه وصالح أهله صالحا للرعية ألن 
الناس كلهم عيال عىل اخلراج ويمكننا أن نقارن هذه القاعدة بالقاعدة املالية احلديثة التي 
توصل إليها علامء علم أصول املال وهي: )اختاذ التكاليف وسيلة إلصالح الفاسد( وهذه 
القاعدة )برأيه( هي نتيجة رصاع طويل بني علامء املالية وأصحاب املذاهب االجتامعية 
والسياسية عن قضية استخدام التكاليف يف حل املشكالت االجتامعية مثل توزيع الثروة 
وتعديل النسبة بني طبقات الشعب ونجدة الصناع بحامية مصنوعاهتم وتثبيط العادات 

املرضة)2(.

)1(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ج3، ص96. 
)2(  توفيــق الفكيكــي، الراعــي والرعيــة، رشكــة املعرفــة للنــرش والتوزيــع املحــدودة، ط3، بغــداد، 1990، 
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وتأكيدا ألمهية صالح وإصالح اخلراج فإن اإلمام يويص يف الوقت نفسه بمراعاة 
األرض وعامرهتا، ويعطي األمر أولوية عىل مجع الرضائب )املوارد(، اذ يقول: وليكن 
إال  يدرك  ال  ذلك  ألن  اخلراج  استجالب  يف  نظرك  من  ابلغ  األرض  عامرة  يف  نظرك 

بالعامرة)1(. 

اخرى  اقتصادية  مقاربة  جاء  فيام  الفكيكي  توفيق  الباحث  يرى  نفسه  اإلطار  يف  و 
قائال: وهذه القاعدة عرفت عند علامء أصول علم املال يف عرصنا بقاعدة )ليس للخراج 
ليس  قاعدة  أما  العامة(،  باملصلحة  منوط  العام  )اإلنفاق  وبقاعدة  اإلنتاج(  يعرقل  أن 
دون  حتول  رضيبة  تضع  أن  باحلكومة  جيدر  ال  أن  فمعناها  اإلنتاج  يعرقل  ان  للخراج 
الزراعية  األرايض  وإمهال  بتخريب  الشعبية  املساعي  ثمرات  وتنقص  واإلنتاج  السعي 
،أما القاعدة الثانية فمعناها أنه ال يصح أن ينفق من أموال الدولة يشء يف غري املصالح 
العامة ذات املنافع املشرتكة ويتفرع عنه امتناع العطاء بدون عمل مقابل داخل يف اخلدمة 

العمومية او اإلنفاق ملنفعة قوم دون آخرين)2(. 

من  واملجتمع  الدولة  بني  املتوازنة  العالقة  أمهية  يؤكد  فاإلمام  آخر  جانب  ومن 
خالل اعتامده عىل سياسة املحافظة عىل موارد الدولة )اخلراج( دون الضغط عىل األفراد 
املأخوذة منهم )أصحاب األرايض(، هلذا نجده يشدد عىل أمهية هذا األمر قائال: ))من 
طلب اخلراج بغري عامرة أخرب البالد وأهلك العباد ومل يستقم أمره اال قليال((. ويرى 
مهمة  وإدارية  مالية  اقتصادية  قاعدة  يضم  انه  السالم(  )عليه  اإلمام  قول  يف  الفكيكي 
أن  ذلك  ومعنى  تاجرا(  ليست  )احلكومة  القائلة  احلديثة  املالية  القاعدة  عليها  وتنطبق 

ص179. 
)1(  الشيخ حممد عبده، مصدر سابق ، ص96. 

)2(  توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، مصدر سابق، ص181. 
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احلكومة ال تشتغل باملرشوعات بقصد الربح بل ألجل توطيد منفعة عامة )1(. 

كام أن اإلمام )عليه السالم( ينظر للدولة ليست بوصفها مؤسسة )جباية( فحسب، 
بل بوصفها مسؤولة عن عامرة البالد وإصالحها بحيث يوجب اإلمام عىل الدولة ختفيف 
وا ثقال او علة  اخلراج يف حالة أي نقص او ضعف يعرتي ارض املالكني قائال: ))فإن َشَكََ
)*( حففت  او انقطاع رشب أو بالة او إحالة ارض اعتمرها عرق او أجحف هبا عطش
عنهم بام ترجو أن يصلح به أمرهم، وال يثقلن عليك يشء خففت به املؤونة عنهم، فإهنم 

 . ذخر يعودون به عليك يف عامرة بالدك وتزيني عبادك(()2(

وقد احتلت الطبقة التي تفلح األرض وتزرعها مكانا بارزا ومهاًم يف الفكر االجتامعي 
لعيل بن ايب طالب، بل ان حديثه عنها ووصاياه بشأهنا جتعلنا نرى ان فكره االجتامعي 
كانت  فقد   ، الطبقات  باقي  إىل  بالقياس  وأمهه  مكان  أبرز  الطبقة  هذه  مكان  جعل  قد 
األوىل،  بالدرجة  زراعية  جمتمعات  ومرص  والشام  العراق  يف  فتحت  التي  املجتمعات 
وكان  الدولة،  ثروة  مصادر  من  مصدر  الزراعية-أهم  األرض  اخلراج-رضيبة  وكان 
املرتبطون باألرض يمثلون األغلبية العددية للسكان ومن هنا كان املكان املهم والبارز 

 . هلذه الطبقة يف فكره االجتامعي )3(

فضال عن أن اإلمام يضع العبء األكرب واملبارش عىل الوالة الذين يقودون عملية 

)1(  املصدر السابق نفسه، ص182. 
)*( فــإن شــكوا ثقــال: أي ثقــل اخلــراج املــرضوب عليهــم، أو ثقــل وطــأة العامــل )أو علــة( نحــو أن يصيــب 
ــق أرض  ــر أو تتعل ــاء يف النه ــص امل ــأن ينق ــرشب(: ب ــاع ال ــربد، )أو انقط ــربق أو ال ــراد أو ال ــة كاجل ــة آف الغل
الــرشب عنــه لفقــدان احلفــر، )أو بالــة( يعنــي املطــر، )أو إحالــة أرض =اعتمرهــا عــرق( يعنــي كــون األرض 
قــد حالــت. )أو أجَحفــت بــه عطــش( أي أتلفهــا العطــش، ينظــر: ابــن ايب احلديــد املعتــزيل، املجلــد التاســع، 

مصــدر ســابق، ص52. 
الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ج3، ص97.  )2(

حممد عامرة وآخرون، اإلمام عيل بن ايب طالب، نظرة عرصية جديدة، مصدر سابق، ص37.  )1(
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التنظيم االقتصادي ويوجهوهنا ، هلذا نجده يضع املسؤولية اإلدارية والتنظيمية خلراب 
أهلها وإنام  يقول: ))وانام يؤتى خراب األرض من إعواز  اذ  الوالة  األرض عىل عاتق 
انتفاعهم  وقلة  بالبقاء،  ظنهم  وسوء  اجلمع،  عىل  الوالة  أنفس  رشاف  إل  أهلها  يعوز 

بالعرب(( )1(. 

التي  االقتصادية  لألمهية  الواضح  التجيل  نجد  املوارد  جانب  من  الثاين  الشق  ويف 
الصناعات((  وذوي  التجار  ))عىل  مرص  عىل  لواليه  عهده  يف  عيل  اإلمام  عليها  يعول 
الذين مجعهم بخطاب واحٍد حمددا أصنافهم ثم حمددا بعدئذ علة او أسباب االستـيصاء 
هبم خـريا إذ نجـده يقـول: ))ثم استويص بالتجار وذوي الصناعات وأوص هبـم خيـرًا، 
املقيم منهم واملضطرب بامله، واملرتفق ببدنه )2(. وقد قسم اإلمام املوىص هبم ثالثة اقسام: 

اثنان منها للتجار، ومها املقيم واملضطرب )يعني املسافر(. 

تثنية  ))بيديه((  ببدنه((، وروي  ))واملرتفق  قوله  الصناعات، وهو  وواحد ألرباب 
يد)3(. 

املرافق  وأسباب  املنافع،  مواد  ))فإهنم  بقوله:  اإلمام  حيددها  هبم  االستيصاء  وعلة 
وجاّلهبا من املباعد واملصارح، يف برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث ال يلتم الناس 
الناس  التئام  يمكن  ال  بحيث  أمكنة  من  جيلبوهنا  فهم  عليها،  جيرتؤون  وال  ملواضعها 

واجتامعهم يف مواضع تلك املرافق من تلك االمكنة(( )4(. 

تتأتى من دورهم االقتصادي الصعب الذي  الواضح ان أمهيتهم االقتصادية  ومن 
يتطلب:-

)1(  الشيخ حممد عبده، مصدر سابق، ج3، ص97. 
)2( ، املصدر السابق نفسه ، ص99. 

)3(  ابن ايب حديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، م9، ص61.
)4(  الشيخ حممد عبده، املصدر السابق، ج3، ص100-99. 
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1. االنتقال الدائم بني مناطق وأمكنة خمتلفة جللب البضائع والسلع. 

السوق من  وتقلبات  املتنوعة من جهة  املجتمع  احتياجات  بني  املواءمة  القدرة عىل   .2
أسعار وأجواء اقتصادية معينة من جهة أخرى. 

بعد  للموارد  الثانية  االقتصادية  الركيزة  يمثلون  لكن األمهية األساسية هلم يف أهنم 
)اخلراج( للمجتمع اإلسالمي آنذاك. ومن الواضح أن الواردات االقتصادية هلذه الفئة 
أغنياء  طبقة  منهم  جعل  مما  عالية،  رشائية  قوة  لدهيم  جعلت  آنذاك  والصناع(  )التجار 
واسعة النفوذ والتأثري السيام ))القرشيني(( منهم لتوارثهم مهنة التجارة عرب األجيال. 
مثل  واالستهالك  للتجارة  األساسية  احلاجات  عند  للوقوف  منهم  بالكثري  دفع  مما 
))القمح والتمر(( ، فضال عن ذلك استوعبت قوهتم الرشائية احلاجات املعّدة الرفاهية 
كانت  التي  وفارس  واالهواز  ميسان  يف  مرتكزة  كانت  التي  احلريرية  كاملنسوجات 
مرتبطة بالبرصة اداريا وجغرافيا وكان البد هلذه السلع من املرور بالبرصة يف طريقها اىل 

احلجاز)1(. 

وعىل الرغم من أمهية دورهم االقتصادي إال أن مطلبهم الدائم للربح الوفري يسهم 
يف بعض األحيان بإفساد عملية التنظيم االقتصادي ذلك ان مطلبهم املذكور أنفًا سيؤثر 
يف  إن  ذلك  مع  ))واعلم  عهده:  يف  لواليه  اإلمام  شّخصه  الذي  الشخيص  سلوكهم  يف 
كثري منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وحتكام يف البياعات، وذلك باب 
مرضة للعامة وعيب عىل الوالة. فامنع من االحتكار فإن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( منع منه، وليكن البيع بسيطا سمحا، بموازين عدل واسعار ال جتحف بالفريقني 
من البائع واملبتاع، فمن فارق حكره بعد هنيك إياه فنكل به، وعاقب يف غري إرساف(()2(. 

)1(  د. صالــح أمحــد العــيل، التنظيــامت االجتامعيــة واالقتصاديــة يف البــرصة يف القــرن األول اهلجــري، مصــدر 
ص226-225.  سابق، 

)2(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ج3، ص100. 
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وتأكيدًا لدور طبقتي )اخلراج والتجار والصناع( يف اسناد طبقات املجتمع اقتصاديا 
ودعمها معيشيًا يقول اإلمام بعد حتديد واجبات طبقة اجلنود: ))ثم ال قوام للجنود إال بام 
خيرج اهلل هلم من اخلراج الذي يقوون به يف جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيام يصلحهم، 
الطبقات )اجلنود- ويكون من وراء حاجتهم(()1(. ثم حيدد اإلمام  ))بأن ال قوام هلذه 
القضاة-العامل-الكتاب(، إال بالتجار وذوي الصناعات فيام جيتمعون عليه من مرافقهم 
ويقيمونه من أسواقهم ويكفوهنم من الرتفق بأيدهيم ماال يبلغه رفق غريهم(()2(. وبذلك 

يمثلون اجلانب الثاين ))جانب او طبقة االحتياجات يف املجتمع آنذاك. 

ويف هذا املجال سيتم الرتكيز عىل الطبقة السفىل-املعدمة ماديا-والتي متثل أكثر طبقة 
لالحتياجات وفيها يقول اإلمام )عليه السالم( لواليه عىل مرص: ))ثم اهلل اهلل يف الطبقة 
يف  فإن  والزمنى،  البؤس  وأهل  واملحتاجني  واملساكني  هلم،  حيلة  ال  الذين  من  السفىل 
هذه الطبقة قانعًا )سائاًل( ومقرتا )متعرضًا للعطاء بال سؤال( واحفظ اهلل ما استحفظك 
من حقه فيهم واجعل هلم قساًم من بيت املال وقسام من غالت صوايف اإلسالم يف كل 
بلد، فإن لألقى منهم مثل الذي لألدنى()3(. وصوايف اإلسالم مجع صافية وهي ارض 
الغنيمة وغالهتا وثمراهتا. ووفق ما جاء يتضح مدى توجيه الدولة مواردها االقتصادية 

املتنوعة لرعاية هذه الطبقة الفقرية. 

)عليه  قوله  يف  السفىل-واملتمثلة  الطبقة  األخرى-عدا  االحتياجات  طبقة  أما 
السالم(: ))فمنها جنود اهلل، ومنها كتاب العامة واخلاصة ومنها قضاة العدل ومنها عامل 
اإلنصاف والرفق، ومنها الطبقة السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة، وكالًّ قد سمي اهلل 
سهمه، ووضع عىل حده فريضته يف كتابه وسنة نبيه صىل اهلل عليه وآله عهدا منه عندنا 

)1(  املصدر السابق نفسه، ص90. 
)2(  املصدر السابق نفسه، ص91-90. 

)3( ، املصدر السابق نفسه ، ص101-100. 
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حمفوظا(()1(. 

وتأكيدا ألمهية مراعاة هذه الطبقة )االحتياجات( وتنظيم شؤوهنا واحتياجاهتا فإن 
اإلمام يويص واليه بأن يتحىل بمجموعة من اخلصائص األخالقية أوالً وأن يضع قواعد 
عمل يتابعها بعض املختصني )اإلداريني( من أهل التقوى واخلشوع ملتابعة شؤون هذه 
الطبقة ثانيا ، اذ يقول له اإلمام: ))وكل قد اسرتعيت حقه فال يشغلنك عنهم بطر )أي 
فال  منهم،  الكثري  إلحكامك  )القليل(  التافه  بتضييعك  تعذر  ال  فإنك  النعمة(  طغيان 
تشخص مهك عنهم )أي ال ترصف اهتاممك عن مالحظة شؤوهنم( وال تصعر خدك 
تنظر  أن  تكره  ممن  )أي  العيون  تقتحمه  ممن  منهم  إليك  يصل  ال  من  أمور  وتفقد  هلم، 
إليه احتقارا( وحتتقره الرجال، ففرغ الولئك ثقتك، )أي اجعل للبحث عنهم أشخاصًا 
يتفرغون ملعرفة أحواهلم يكونون ممن تثق هبم( من أهل اخلشية والتواضع، فلريفع إليك 
الرعية أحوج إىل اإلنصاف من غريهم،... وتعهد أهل  أمورهم... فإن هؤالء من بني 

اليتم وذوي الرقة يف السن ممن ال حيلة له وال ينصب للمسألة نفسه(()2(. 

االقتصادي  التنظيم  إن  إليها  التي نخلص  الفكرة اجلوهرية  فإن  تقدم  ما  وبناًء عىل 
يف فكر اإلمام السيام تنظيمه موارد املجتمع واحتياجاته كان مرتكزًا عىل قضية أساسية 

مفادها: أن الرشيعة اإلسالمية بأركاهنا كافة هي معيار اإلدارة االقتصادية وتنظيامهتا. 

التنظيم عموما والتنظيم االقتصادي خصوصا كان حارضا  البعد اإلنساين يف  وإن 
لكون حياة أبناء املجتمع بفئاته كافة تشكل حمور اهتامم اإلسالم أوالً وليس حتقيق الربح 
املادي عىل حساب البعد األخالقي التنظيمي الذي اعتمده اإلمام )عليه السالم( معيارًا 

أساسيًا يف كافة تنظيامته االجتامعية. 

)1(  املصدر السابق نفسه، ص89. 
)2( ، املصدر السابق نفسه ، ص101. 
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املبحث الثاين

تق�ضيم العمل وال�ضلوك التنظيمي يف التنظيم القت�ضادي 
يعد تقسيم العمل وتوزيع املسؤوليات وااللتزامات ركيزة مهمة من ركائز التنظيم 
االقتصادي، ذلك ألن أهم أجزاء وظيفة التنظيم هي كيفية تقسيم العمل الكيل اىل أجزاء 

ليمكن او يسهل إدارهتا للقائمني عليها)1(. 

تقسيم  كتابه  العمل يف  تقسيم  استعمل اصطالح  من  أول  دوركايم  أميل  كان  وقد 
العمل الذي نرشه عام 1893م. فقد ذكر يف هذا الكتاب بأن تقسيم العمل يعتمد عىل 
للتطور  الظاهرة  هذه  أمهية  ووضح   ، األفراد  بني  تظهر  التي  االجتامعية  االختالفات 
االجتامعي ، إذ اعتقد بأن املجتمعات اإلنسانية ختتلف فيام بينها من ناحية درجة استعامهلا 
لتعزيز  وسيلة  نظره  يف  األدوار  يف  التخصص  كان  فقد  العمل،  تقسيم  من  وإفادهتا 
التضامن االجتامعي داخل اجلامعات ، فقد أصبح الناس بدال من أن يعيشوا يف وحدات 
منعزلة مكتفية ذاتيا، يرتابطون فيام بينهم باالعتامد املتبادل عىل بعضهم بعضًا ، ويؤدي 

هذا الرتابط املتعدد برأيه يف عمليات اإلنتاج والتوزيع اىل تعزيز التضامن)2(. 

البسيطة  املجتمعات  نمطي  من  كل  يف  خيتلف  العمل  تقسيم  أن  دوركايم  ويرى 

)1(  نعيم نصري، املنظور اإلسالمي ملبادئ التنظيم االداري، مصدر سابق، ص71. 
)2(  ينظــر دينكــن ميشــيل، معجــم علــم االجتــامع، مصــدر ســابق، ص109. وانتــوين غدنــز، علــم االجتــامع، 

ترمجــة د. فايــز الصبــاغ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــريوت، ط1، 2004، ص441. 
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العمل، وبذلك  التخصص وتقسيم  فيها نطاق  البسيطة يضعف  فاملجتمعات  واملركبة، 
فإن التضامن االجتامعي يف هذه املجتمعات ال يرجع اىل تقسيم العمل وإنام يرجع اىل 
التامثل والتشابه بني افراد هذا املجتمع مما خيلق شعورا قويا يعمل عىل تضامن اجلامعة 
ويف  تلقائي  تضامن  أي  اآليل  بالتضامن  يعرف  فيها  االجتامعي  فالتضامن  ومتاسكها، 
اجلمعي((  ))الضمري  يفرضها  قيم  عن  األخالقي((  ))الكل  يصدر  اآليل  التضامن 
Collection conscience ذلك الذي حيوي جمموع املعتقدات واملشاعر تلك التي تنظم 

السلوك االستاتيكي يف جمتمع يمكن التنبوء بسلوك أفراده مقدما)1(. 

األعامل  متجانسة  بسيطة  معيشة  اقتصاديات  عىل  يقوم  نظام  عامة  بصورة  وهو 
والتخصص)2(. 

وبطبيعة احلال فإن تقسيم العمل كان بسيطا وغري معقد يف املجتمع اإلسالمي حقبة 
خالفة اإلمام )عليه السالم( ، وألجل فهم واستيعاب و من ثم حتليل جوانب او مناحي 
تقسيم العمل يف فكر اإلمام )عليه السالم( يمكن االعتامد عىل ما أوضحه اإلمام )عليه 

السالم( يف عهده لواليه عىل مرص ))مالك االشرت((. 

وقبل ذلك ينبغي توضيح صلة تقسيم العمل بمظاهر التنظيم االجتامعي األخرى، اذ 
ان هناك تشابكًا وانسجامًا واضحًا بني مظاهر التنظيم االجتامعي الذي يعد فيه )تقسيم 
العمل والسلطة( أبرز حماوره ،حيث ان تقسيم العمل وتوزيع املهامت بني أعضاء التنظيم 
األفراد  ومراكز-يشغلها  وجود-ادوار  يفرتض  سواء  حد  عىل  والسيايس  االجتامعي 

وحتدد وظائفهم املنوطة هبم)3(. 

)1(  د. قباري حممد إسامعيل، اميل دوركايم، دار املعارف، ط1، االسكندرية، 1976، ص36. 
)2(  املصدر السابق نفسه، 1979، ص180. 

)3(  د. حممد عاطف غيث، قاموس علم االجتامع، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1979، ص466. 
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 Social( وهذا األمر األخري بدوره ال يتم إال عىل أساس جمموعة معايري اجتامعية
norms( التي حتكم عملهم هذا، الذي ال تتداخل مراكزه وأدواره إال عن طريق عملية 

االتصال Communiction الذي يسهم يف تنسيق العالقة فيام بينها، وهذا يسهم بالنتيجة 
يف توليد سلطة ملزمة ))Imperative Authority(( حتافظ عىل ضوابط العمل واتساقه 

واستمراريته)1(. 

ووفقا هلذه الرؤية فإن تقسيم العمل كعملية اقتصادية تنظم وتنسق اجلهود االجتامعية 
بني  والتفاعل  االتصال  من  نسقًا  كذلك  وتتطلب  األوامر  تصدر  سلطة  وجود  تتطلب 
الوحدات االجتامعية عرب تفاعل األدوار واملراكز، وهنا يمكننا القول ان تقسيم العمل 

عموما ينطبق عىل أي عمل كان سياسيًا او اقتصاديًا او ثقافيا عىل حد سواء. 

ويرى أحد الباحثني أن للتنظيم خصائص قد ختتلف من وجهة نظر الباحثني وهذه 
اخلصائص يمكن إجيازها باآليت)2(. 

1. تقسيم العمل، مراكز القوى، ومسؤوليات االتصال داخل التنظيم االجتامعي، وإن 
هذه التقسيامت غالبا ما تكون خمططة عن قصد ألهنا هتدف إىل متييز وحتديد أهداف 

التنظيم. 

املتفق عليها  املجهودات  املراكز ضبط  للقوى، ووظيفة هذه  التنظيم مراكز  يتضمن   .2
رضورة  هناك  تكون  عندما  بنائها  وإعادة  التنظيمية  اإلنجازات  فحص  وكذلك 

لذلك السيام عندما يكون اهلدف زيادة كفاءة التنظيم. 

)1(  ينظــر: د. إبراهيــم ابــو الغــار، علــم االجتــامع القانــوين والضبــط االجتامعــي، مصــدر ســابق، ص193؛ 
ود. عــيل شــتا، التنظيــم االجتامعــي وظاهــرة االغــرتاب، مصــدر ســابق، ص12. 

)2(  د. صبيــح عبــد املنعــم امحــد، التنظيــم االجتامعــي والبريوقراطيــة، جملــة البحــوث االقتصاديــة واالداريــة، 
املجلــد الثامــن، العــدد 4، ترشيــن األول، 1980، ص117-116. 
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3. ويتميز التنظيم بالتغيري لإلفراد الذين يرفضهم وبصورة خاصة غري املقتنع هبم وتعيني 
 .)*( آخرين بدال منهم أكثر كفاءة منهم للقيام بالوظائف املنوطة هبم

من  جمموعة  وجود  بالرضورة  تستدعي  االقتصادي  التنظيم  عملية  فإن  وبالتايل 
اخلصائص املذكورة آنفًا التي يمكن توضيحها من خالل حتليل أبعاد التنظيم االقتصادي 
يف فكر اإلمام )عليه السالم( حيث يمكن ان نتلمس كثريآ من هذه املقاربات التنظيمية 

التي قام هبا اإلمام )عليه السالم(. 
)بالوايل  منوط  لواليه  السالم(  )عليه  بعهده  اإلمام  به  عهد  الذي  السيايس  فاملركز 
نفسه( الذي يمثل وفقا لصلته بتقسيم العمل أعىل سلطة سياسية بعد اإلمام ، ويامرس 
دوره بوصفه رئيسًا ومسؤوالً عن اإلقليم أو الوالية املنوطة به إدارهتا وتنظيمها إليه يف 

شتى الشؤون، وبالتايل فهو أحد مراكز القوى التي تتطلبها عملية التنظيم االقتصادي. 
ووفقا لطبيعة هذا )العهد( نجد أن ادارة الدولة اإلسالمية زمن اإلمام كانت أقرب 
)**( ألن اإلمام يف هذا العهد ال يرسم معامل السياسة اخلاصة بتعامل  اىل )اإلدارة املركزية( 
الوايل مع الرعية فحسب، بل يشرتط عليه كذلك تطبيق جمموعة من اخلصائص والسامت 
او  املناصب  لتلك  اختيارهم  ألجل  هبا  التحيل  اإلقليم  موظفي  اصناف  عىل  الواجب 

املراكز التي يشغلوهنا يف عملية تقسيم العمل. 
وقد وضع اإلمام )عليه السالم( يف بداية عهده لواليه جمموعة من املعايري والضوابط 
األخالقية الواجب التحيل هبا وممارستها يف عمله السيايس ألجل حتقيق العدالة االجتامعية 

 .)***( للرعية ))الشعب(( ويمكن إجيازها عىل النحو اآليت

هــذا االجــراء قــام بــه اإلمــام عيل)عليــه الســالم( عنــد توليــه احلكــم بعــد مقتــل اخلليفــة عثــامن وقــد متــت  )*(
االشــارة إىل ذلــك مســبقا. 

ينظــر تفاصيــل مســألة املركزيــة والالمركزيــة يف إدارة الدولــة اإلســالمية، حممــد حممــد جاهــني، مصــدر  )**(
ص124-120. سابق، 

ينظر تفاصيل العهد كامال عند الشيخ حممد عبده يف رشحه لنهج البالغة، ج3، ص111-82.  )***( 
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1. يأمره بتقوى اهلل واتباع كتابه وسننه وفرائضه ألن التقـوى متثل بالنسبة إليه -)وكام 
التنظيمية  سياسته  عليها  بنى  التي  الرئيسة  واألسس  القواعد  أوضحنا(-إحدى 
وتشمل التقوى لديه كذلك بأمره لواليه بحب الرعية والتلطف معهم وعدم إجراء 
الضغط اإلداري التنظيمي معهم ألهنم معرضون للخطأ والزلل يف عملهم ))أمره 
يا  اعلم  ثم  فرائضه وسننه...  به يف كتابه من  أمر  ما  بتوقي اهلل وآثار طاعته واتباع 
مالك أين قد وجهتك اىل بالد وقد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وإن 
الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك...(( )1(. 

2. يدعوه لعدم استغالل سلطته السياسية املنوطة به ألن ذلك خرق للتقوى وأصوهلا، 
إذ يقول: فليكن أحب الذخائر إليك ذخرية العمل الصالح، فاملك هواك، وُشّح 

بنفسك عام ال حيل لك... وال تقولن إين مؤّمر أمر فأطاع)2(. 

3. يأمره عىل أن يكون عىل اتصال مبارش مع الرعية حتديدا اللتزاماته نحوهم وإنجازًا 
لوظيفته املنسوبة إليه كـ))وايل(( مطالب بطاعة اهلل والتواضع هلل وللرعية إذ يقول: 
))وتقرب من الغري، وإذا احدث لك ما أنت فيه من سلطانك أهبة أو خميلة فانظر اىل 

ملك اهلل فوقك وقدرته منك...(()3(. 

4. يدعوه اىل اعتامد الوسطية يف إدارة شؤون اإلقليم، فال يميل جلانب معني عىل حساب 
آخر. بل عليه اعتامد املوازنة اإلدارية لكل يشء، إذ يقـول: ))وليكن أحب األمور 
إليك أوسطها يف احلق وأعمها يف العدل وأمجعها لرىض الرعية فإن سخط العامة 

جيحف برىض اخلاصة وإن سخط اخلاصة يغتفر مع رىض العامة(( )4(. 

)1( املصدر السابق نفسه، ص83.
)2( املصدر السابق نفسه، ص84-83.

)3( املصدر السابق نفسه، ص85.. 
)4( املصدر السابق، ج3، ص86
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5. ينصحه بعدم تقريب من يسيئون للناس عرب األكاذيب، وأن ال يدخل يف مستشاريه 
من هو ليس بأهل للمشورة والنصيحة ألن ذلك بالتايل سيعيق عمل التنظيم فيقول: 
))وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم ملعايب الناس... وال تدخلن يف 
مشورتك بخيال يعدل بك عن الفضل.. وال جبانا يضعفك عن األمور وال حريصا 

يزين لك الرشه باجلور(( )1(. 

املكافآت كل حسب  اإلداري وكذلك  العقوبات ضمن عمله  نظام  باعتامد  يوصيه   .6
فإن يف ذلك  بمنزلة سواء،  املحسن وامليسء عندك  يقول: وال يكون  إذ  استحقاقه 
تزهيدا ألهل اإلحسان يف اإلحسان وتدريبا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة والذم كال 

فهم ما ألزم نفسه(()2(. 

7. يأمره باتباع اللوائح اإلدارية الصحيحة ))السنن(( السابقة التي فيها خدمة لشؤون 
املجتمع ومن جهة أخرى يمنعه من وضع لوائح أو سنن إدارية خالفا ملا تقدم إذ 
يقول: ))وال تنقض سنة صاحلة عمل هبا صدور هذه األمة واجتمعت هبا األلفة 

وصلحت عليها الرعية، وال حتدثّن سنة ترض بيشء من مايض تلك السنن(( )3(. 

التخصص واالعتامد  8. يدعوه إىل اإلفادة من ذوي اخلربة اإلدارية واالستعانة بذوي 
فيقول:   ))وأكثر من مدارسة  أو املرص  اإلقليم  أفكارهم وخربهتم يف تطوير  عىل 
العلامء ومناقشة احلكامء ))حمادثتهم(( يف تثبيت ما صلح عليه أمر بالدك وإقامة ما 

استقام به الناس قبلك(()4(. 

الضوابط  من  بمجموعة  أوصاه  فقد  لواليه،  السالم(  )عليه  عهده  هناية  يف  أما 

)1(  املصدر السابق نفسه، ص87-86.
)2(  ، املصدر السابق نفسه، ص88
)3(   املصدر السابق نفسه، ص89 

)4(  املصدر السابق نفسه، ص89.. 
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من  ويلزم هبا  يلتزم هبا يف عمله  أن  املفرتض  التي من  والتنظيمية  اإلدارية  واملوجهات 
يعملون حتت إمرته وسنوجز أبرزها عىل النحو اآليت: 

أوالً:- ينبغي عليه منع خاصته وبطانته من أقاربه وأصحابه من استغالل سلطته والتعدي 
عىل الرعية، فضال عن عدم منحهم االمتيازات االقتصادية ألن ذلك إساءة لقواعد 
عمله اإلداري-التنظيمي لكي يسرّي العملية التنظيمية بنجاح ))ثم أن للوايل خاصة 
وبطانة فيهم استئثار وتطاول، وقلة إنصاف يف معاملة، فأحسم مادة اولئك بقطع 
أسباب تلك األحوال. وال تقطعن ألحد من حاشيتك قطيعة وال يطمعن منك يف 

اعتقاد...(()1(. 

ثانيًا:- يوصيه ببيان أخالقيات عمله التنظيمي السليم أمام الرعية السيام اذا ظنوا به انه 
حاد او مال عن العدالة وذلك لكي يبني هلم ماهية القواعد اإلدارية-التنظيمية التي 
يعمل وفقها ))وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر هلم بعذرك، وأعدل عنك ظنوهنم 

باصحارك ))ابرازك(( فإن يف ذلك رياضة منك لنفسك ورفقا برعيتك(()2(. 

))إياك  التنظيمية عموما   للبنى  يمثل حتطيام  ذلك  الدماء ألن  ثالثًا:- حيذره من سفك 
والدماء وسفكها بغري حلها، فإنه ليس يشء أدعى لنقمته وال أعظم لتبعٍة وال أحرى 

بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء(()3(. 

)*( عدة، حمددا ومقساًم  وقد قسم اإلمام )عليه السالم( املجتمع اإلسالمي اىل طبقات

)1(  املصدر السابق نفسه، ص104. 
)2(  املصدر السابق نفسه، ص105.
)3( املصدر السابق نفسه، ص107.

يــرى الباحــث هــادي العلــوي إن اســتعامل هــذا االصطــالح ))الطبقــات(( مــن قبــل اإلمــام يف العهــد  )*(
ليــس للتمييــز بــني الفئــات االجتامعيــة املختلفــة عــىل أســاس عالقتهــا بعمليــة اإلنتــاج وفقــا للفلســفة 
ــخ  ــن تاري ــول م ــر: فص ــد ينظ ــي، للمزي ــع االجتامع ــة والوض ــالف يف املهن ــاس االخت ــىل أس ــل ع ــية ب املاركس
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بالوقت نفسه وظيفة كل طبقة ودورها، ويتضح يف ذلك تقسيام واضحا للعمل اذ يقول 
أهل  من  السفىل  الطبقة  ثم  الرعية......  حصون  اهلل  بإذن  ))فاجلنود  السالم(:  )عليه 

 .)*( احلاجة واملسكنة الذين حيق رفدهم ومعونتهم((

بـ))صاحب  ومنوطة  ملزمة  والوظائف  املهام  وتوزيع  العمل  تقسيم  إدارة  ان  علام 
السلطة(( املخولة )الوايل( ويف ذلك يقول )عليه السالم(: ))ولكٍل عىل الوايل حق بقدر 
ما يصلحه، وليس خيرج الوايل من حقيقة ما ألزمه اهلل من ذلك إال باالهتامم واالستعانة 

 . باهلل، وتوطني نفسه عىل لزوم احلق، والصرب عليه فيام خف عليه أو ثقل)1(

الدولة تنجم عن تقسيم  بنا اىل رأي دوركايم يف أن  ووفقا ملا جاء فإن ذلك يرجع 
العمل الرضوري، لذا فهي برأيه عبارة عن ))ظاهرة طبيعية تنبثق عن التقدم نفسه الذي 
حيرزه تقسيم العمل، ألهنا تتحول بفعل ذلك التقسيم اىل فريق من املوظفني )ولكنه من 

نوع خاص( مرتبطني بالسلطة واهلرمية.

وقد حلل يف الوقت نفسه حال كحال فيرب مسألة تشكيل جهاز ديواين مستقل يسمح 
بمأسسة Institutionnalisation الدولة اثبت فيه كيف ان عىل مأمورهيا الترصف وفق 
املصلحة العامة، وكيف أن سلوكهم الشخيص جيب أن يكون حمددا بوظيفتهم. وكيف 
ان عىل املوظف ان يعطي األفضلية واألولوية بوصفه مأمورًا للدولة عىل حساب صفته 

 . كمواطن)2(

ولعل مصداق ذلك متوافر وبشكل واضح وجيل يف عهد اإلمام )عليه السالم( الذي 

اإلسالم السيايس، مصدر سابق، ص166. 
تم توثيق املصدر سابقا وبشكل مفصل.  )*(

الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة،مصدر سابق، ص91-90.  )1(
ــامء  ــد اهلل، مركــز االن ــة، ترمجــة: جوزيــف عب ــار برينيــوم، سوســيولوجيا الدول ــادي وبي ــران ب ينظــر: برت )2(

القومــي، بــريوت، ط1، د.ت، ص15-13. 
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عهد به لواليه عىل مرص والذي ذكرناه وتطرقنا له سابقا. 

واستنادا اىل ما تقدم يمكن وضع الشكل اآليت الذي يبني طبقات املجتمع من جهة 
وتقسيم العمل بينها من جهة أخرى. 

وظائفها ))تقسيم العمل(( طبقات الرعية ))الجتمع((ت

محاة الرعية وسند الدين  اجلنود1
))أهل كتاب العامة واخلاصة2 شؤون  وموظفو  العامة  الرعية  شؤون  موظفو 

السلطة واالدارة(( 
تطبيق الرشيعة والقانون بني الرعية قضاة العدل3
وموظفو عامل االنصاف والرفق4  - االسواق((  ))مراقبو  احلسبة  موظفو 

السجون 
جامعو الرضائب من )أهل الكتاب واملسلمني( أهل اجلزية واخلراج5

انتاج السلع واخلدمات وتوزيعهاالتجار وأهل الصناعات6

حلاجة 7 ذوي  من  السفىل  الطبقة 

واملسكنة )تقسيم العمل( 

الفئة التي ال عمل هلا ))املعالة من قبل الدولة((

]شكل رقم )6( يوضح هيكلية العمل اخلاص بطبقات املجتمع [ 

وعودا عىل بدء فلم تكن تعليامت اإلمام وضوابطه اإلدارية التنظيمية حمصورة بالوايل 
واملتمثلني  الوايل  يد  إدارهتا مبارشة حتت  الواقعة  الطبقات  بل شملت كذلك  فحسب، 
عىل  والتعليامت  الضوابط  تلك  ابرز  إجياز  ويمكن   )*( الكتاب(( العامل،  بـ))القضاة، 

النحو اآليت:- 

)*( تم التطرق إىل وظائف وأعامل بقية الطبقات يف الفصل السابق. 
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أوالً:- أن يكون أعضاؤها ))العاملون هبا(( من أفضل الناس دينًا-ونسبا وتنشئة وأن 
تكون الصفة الغالبة عليهم )األمانة( و )اخلربة( و )احلياء( حتى يديروا أعامهلم بدقة 

وال يظلمون أحدًا أيا كان. 

ثانيًا:- أن يكونوا من املشهورين باخلربة واحلنكة والدقة يف ادارة الشؤون وان يكونوا 
اصحاب فكر بحيث جييدون ضبط مسؤولياهتم. 

ثالثًا:- أن يكون والؤهم لعملهم فقط، وان يعملون وفق املقررات والضوابط االدارية-
الرشعية-املنصوص عليها، وال ينشغلون بمرضاة الناس وحتقيق مطالبهم الشخصية 

التي ال حترتم الضوابط االدارية العامة)1(. 

كافة  بتوفري  واليه  اإلمام  أوىص  فقد  هبم  أنيط  فيام  أعامهلم  القضاة  جييد  أن  وألجل 
احتياجاهتم املالية ورفع منزلتهم االجتامعية حتى يكون والؤهم لعملهم فقط ويف ذلك 
الناس،  إىل  حاجته  معه  وتقل  علته  يزيل  ما  البذل  يف  ))القايض((  له  ))وأفسح  يقول: 
وأعطه من املنزلة لديك مـاال يطمع فيه غيـره من خاصتك)2(. وهذا األمر شمل العامل 
كذلك حتى تسد احتياجاهتم املعيشية ويمنعهم من اختالس أموال الدولة اذ يقول: ))ثم 
اسبغ عليهم األرزاق فإن ذلك قوة هلم عىل استصالح أنفسهم، وغنى هلم عن تناول ما 

حتت أيدهيم وحجة عليهم إن خالفوا أمرك او ثلموا أمانتك(( )3(. 

أما فيام خيص عمل الكتاب فنظرا التساع عملهم إذ أهنم موكلون بأعامل عدة منها 
واملظامل(،  كاخلراج  العامة  شؤون  من  املعتاد  يف  كـ)املحاسبني-واملحررين  ))العامة 
واخلاصة: أي املختصون بـ))احلاكم أو الوايل(( يفيض إليهم بأرساره ويوليهم النظر فيام 

)1( يف تفاصيــل ذلــك كلــه ينظــر: الشــيخ حممــد عبــده، رشح هنــج البالغــة، املصــدر الســابق نفســه، ص94-
 .98

)2(  املصدر السابق نفسه، ص95.
)3(    املصدر السابق نفسه، ص95.
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يكتب ألوليائه وأعدائه وما يقرر يف شؤون حربه وسلمه مثال)1(. ونظرًا لذلك االتساع 
أمر )عليه السالم( واليه بتوسيع عملية تقسيم العمل فيام بينهم ويف ذلك يقول: ))واجعل 
لرأس كل أمر من أمورك رأسا عليه كثريها أي ال يقهره عظيم تلك األعامل وال خيرج 

عن ضبطه كثريها(()2(. 

صاحب  فكر  يف  معطياهتا  نجد  التي  االقتصادي  للتنظيم  األخرى  املظاهر  ومن 
العهد )عليه السالم( والتي هلا صلة واضحة بعملية تقسيم العمل مها مظهرا الثوابات 
للثوابات  ان  إذ   ،  ))Communication(( واالتصال   ))Rewerds(( املكافآت  او 
واملكافآت أثرًا واضحًا عىل السلوك التنظيمي لكوهنا تسهم يف حتقيق مشاركة فعالة يف 
العمل وبذلك يرتفع املستوى االنجازي لألفراد العاملني هذا من جهة ومن جهة اخرى 
تعزز السلطة عندما يضبط املوظفون الكبار ثوابات األعضاء مما يعزز يف النهاية التفاوت 

يف إنجاز األفراد ))العاملني(( مما يدعم عملية تقسيم العمل برمتها)3(. 

وهذه املسألة الحظناها بوضوح لدى صاحب العهد حيث أوىص هبا واليه -))وكام 
أسلفنا((-قائال: ))وال يكون املحسن وامليسء عندك بمنزلة سواء فإن يف ذلك تزهيدًا 
ألهل اإلحسان يف اإلحسان، وتدريبا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة)4( وقوله: ))ثم أسبغ 
يف  له  ))افسح  وقوله:  أنفسهم(()5(.  استصالح  عىل  هلم  قوة  ذلك  فإن  األرزاق  عليهم 

البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته(( )6(. 

)1( ، املصدر السابق نفسه ، ))اهلامش((، ص90-89. 
)2(  ، املصدر السابق نفسه، ص99.

)3(   ينظــر: د. متعــب منــاف، التنظيــم االجتامعي/الســلطة والثوابــات والتواصل/شــكلية التنظيــم وفاعليــة 
االتصــال، حمــارضات مطبوعــة القيــت عــىل طلبــة الدكتــوراه، مصــدر ســابق. 

)4(  الشيخ حممد عبده، املصدر السابق نفسه، ج3، ص88. 
)5(  املصدر السابق نفسه، ص95. 

)6(  املصدر السابق نفسه، ج3، ص95.
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أما عملية االتصال Communication فتتجىل أمهيتها بكوهنا متتلك قنوات معروفة 
كثرية  أهداف  ولالتصال  اليها.  الوصول  منهم  عضو  كل  عىل  يسهل  العاملني،  لكل 

أبرزها:- 

1. تكريس القوة او اهليمنة داخل السلم اهلرمي للنظام اإلداري، ألنه يبني وجود سلطة 
عليا مسؤولة عن إصدار القرارات واألوامر. 

ومسؤوليات  باهداف  يلتزمون  الذين  بني  السيام  باملعلومات  باملشاركة  يسمح  انه   .2
مشرتكة)1(. 

ويمكن لنا ان نجد مقاربة اجتامعية لعملية االتصال او التواصل يف هني اإلمام    )عليه 
السالم( واليه عن )االحتجاب(( عن الرعية، عىل اعتبار أهنم جوهر العملية السياسية 
واإلدارية وغايتها، اِذ ُان االحتجاب برأيه سيمنع الناس من املشاركة يف املعلومات التي 
الناس  احتياجات  ستكون  ثم  ومن  واإلداري-التنظيمي.  السيايس  القرار  عليها  يبنى 
ورغباهتم عند الوايل جمهولة، مما يعيق العمل التنظيمي عموما من جهة وبام يولد من بلبلة 
يتبعون  السياسية احلاكمة وال يدرون من  بالقوة  تتمثل بسوء ظنهم  الناس  فكرية لدى 
من أصحاب الوظائف اإلدارية فتختلط عليهم املراتب واألدوار من جهة أخرى. ويف 
هذا املضامر يقول اإلمام )عليه السالم(: ))وأما بعد فال تطولّن احتجابك عن رعيتك، 
واالحتجاب  باألمور.  علم  وقلة  الضيق،  من  شعبة  الرعية  عن  الوالة  احتجاب  فإن 
منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبري، ويعظم الصغري، ويقبح 
احلسن، وحيسن القبيح، ويشاب احلق بالباطل، وإنام الوايل برش ال يعرف ما توارى عنه 
عملية  يف  احلاسم  العنرص  هو  االتصال  فاعلية  فإن  وبذلك  األمور(()2(.  من  به  الناس 

)1( ينظر: د. متعب مناف، التنظيم االجتامعي/ السلطة والثوابات والتواصل، مصدر سابق، ص4-2.   
)2(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص104-103. 
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التنظيم وفاعليته)1(. 
التنظيم  أشكال  من  شكاًل  جتسد  عموما  العمل  تقسيم  عملية  أن  يتبني  وبذلك 
أي  والوظائف يف  واملسؤوليات  للمهام  توفره من جتزئة وتصنيف  ملا  نظرا  االقتصادي 

جمتمع.

 

)1( د. حممــد حســن يــس ود. مــدين عبــد القــادر عالمــي، وظائــف اإلدارة، جــدة، جامعــة امللــك عبــد العزيــز، 
ط3، 1977، ص352. 



 



التنظيم الق�ضائي  يف فكر الإمام علي )عليه ال�ضالم(
روؤية حتليلية مل�ضاألتي قواعد التنظيم الق�ضائي  

وعملية ال�ضبط الجتماعي
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متهيد
وترشيعات  قضائي  نظام  او  قضائية  مؤسسة  هنالك  تكن  مل  اإلسالم  ظهر  عندما 
قضائية واضحة املعامل متفق عليها لدى العرب كافة، إذ كان لكل قبيلة من قبائل العرب 
األفراد  منازعات  بموجبها  تدير  والتي  هبا،  اخلاصة  القضائية  وأحكامها  ترشيعاهتا 

وخماصامهتم وتعطي حقوقهم وحتدد واجباهتم. 

وكان لكل قبيلة عرف وتقاليد، تشرتك أحيانا يف أمور وختتلف يف أخرى تبعا لبعدها 
عن البداوة وقرهبا منها. 

، ولو  تقاليدهم وجتارهبم  منهم حسب  تنازع  للقبيلة حاكم حيكم بني من  صُوكان 
القبيلة، وتارة  إىل شيخ  يتحاكمون  تارة  كانوا  العرب  أن  فيها  لرأينا  تتبعنا كتب األدب 
اىل الكاهن، وتارة اىل من عرف بجودة الرأي وأصالة احلكم ومن الصعب وضع حدود 

فاصلة الختصاصه، بل مما نشك فيه كثريا أنه كان هناك حدود فاصلة يف الواقع)1(. 

واستنادًا اىل رأي الدكتور أمحد أمني فإننا نجده يستمر حملال جوانب معينة من قضايا 
الترشيع التي هي مرتكز عمل القضاء عموما، مبينًا األصول والقواعد التي استند إليها 
مل  احلكام  ))هؤالء  قائال:  القضاء  وإمضاء  الترشيعات  إصدار  يف  اإلسالم  قبل  العرب 
يكونوا حيكمون بقانون مدون، وال قواعد معروفة، إنام يرجعون اىل عرفهم وتقاليدهم 
اليهودية  التي كونتها جتارهبم أحيانًا، أومعتقد اهنم أحيانًا، وما وصل إليهم عن طريق 
والتقاليد جزاء، وال  العرف  املؤسس عىل  القانون اجلاهيل  أحيانا أخرى، ومل يكن هلذا 

)1(  د. أمحد أمني، فجر اإلسالم، مصدر سابق، ص225. 
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فبها وإال ال،  إليه  فإن حتاكموا  إليه واخلضوع حلكمه،  بالتحاكم  ملزمون  املتخاصمون 
عليه غضب  أن حيل  من  أكثر  يطعه فال يشء  مل  وإن  إن شاء،  أطاعه  احلكم  وإن صدر 

القبيلة(()1(. 

ولعل علة ما تقدم كله يرجع لعدم وجود دولة ))كيان سيايس(( للعرب قبل ظهور 
التي بموجبها ))أي بموجب نظام  او مقننة لألحكام  اإلسالم تكون ضابطة ومرشعة 
سيايس كهذا(( ستحصل عملية تنظيم قضائي فعيل تتحدد بموجبها مرجعية القانون أو 

احلكم من جهة وتكتسب رشعيتها وإمضاء مشيئتها من جهة أخرى. 

هيبة  فقدان  الكثرية-خلطورة  القبلية  ببطوهنا  مكة  قريش-زعيمة  من  واستشعارا 
احلكم او القضاء الذي له تداعيات أمنية واقتصادية واجتامعية متنوعة وزعت فيام بينها 
مثلام وزعت وظائف أو مسؤوليات زعامية )قبلية( اخرى عىل بطوهنا ألجل إدارة )مكة( 
اقتصاديا بالدرجة األوىل، فوزعت وظيفة التحكيم ))القضاء(( عىل بطن من بطوهنا هو 
)سهم()2(. وذلك وفقا ملا أراده املأل والذي يمثل جتمعًا من شيوخ القبائل وزعامئها)3(. 

العرب  لعرف  أخرى  بعبارة  أو  اجلاهيل،  للقانون  تعرض  اإلسالم  ظهر  وعندما 
عىل  اإلسالم  عّدل  إذ  بعضا.  وعّدل  بعضا  وأنكر  بعضا  فأقر  اجلاهلية،  يف  وتقاليدهم 
سبيل املثال بعض رشيعة اجلاهلية )التي يستندون اليها يف أحكام قضائهم البسيط( مثل 
البيع  ألغى  كام  املعروف،  التبني  نظام  وألغى  واملهر واخللع وااليالء،  والطالق  الزواج 
بإلقاء احلجر واملالمة واملنابذة، اىل آخره من التغيريات التي أحدثها اإلسالم يف قواعد أو 

ــة  ــالم، رشك ــاء يف اإلس ــة، القض ــى مرشف ــة مصطف ــر: د. عطي ــه، ص226. وينظ ــابق نفس ــدر الس )1(  املص
الــرشق األوســط للطباعــة، مــرص، ط1، 1966م، ص17. 

)2(  يف تفاصيــل ذلــك، ينظــر: أمحــد عبــاس صالــح، اليمــني واليســار يف اإلســالم، مصــدر ســابق، ص28-
 .33

)3(  مونتجمري وات، حممد يف مكة، مصدر سابق، ص59. 
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مرجعيات احلكم )القضائي()1(. 

تنظيميني  ركنني  بالرضورة  يستدعي  اإلسالم  يف  والقضاء  األحكام  عن  واحلديث 
أساسيني:- 

الركن الأول:  الت�ضريع الإ�ضالمي:
ويشري إىل الترشيعات واألحكام او املرجعيات الدينية )العقائدية( التي يستند إليها 
يف إصدار األحكام وإدارة شؤون القضاء وسائر الشؤون االجتامعية األخرى، والترشيع 
النبوية من أوامر  املقدسة وبالسنة  الترشيعية  الكريم ونصوصه  بالقرآن  اإلسالمي ممثل 
وضعها  التي  احلياتية  وسننه  وأقواله  وتقريراته  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول 

للمجتمع اإلسالمي آنذاك. 

ومل تتكامل الترشيعات اإلسالمية اخلاصة بشؤون احلياة العامة من بيع وإجارة ونحو 
ذلك واجلنائية من قتل ورسقة، واألحوال الشخصية من زواج وطالق إال بعد هجرة 

الرسول عليه الصالة والسالم اىل املدينة وتأسيس الدولة اإلسالمية فيها. 

املكي  الترشيع  هبا  جاء  التي  الدين  أصول  إن  أمني:  أمحد  الدكتور  قول  حد  وعىل 
مقدمة يف األمهية ويف املنطق عىل أصول األحكام التي جاء هبا الترشيع املدين، وأيضًا فإن 
األحكام هي اشبه ما تكون بقوانني الدولة، وهي إنام توضع بعد تكّون الدولة وقرارها، 
عليه  اهلل  النبي )صىل  زمن  تقىّض  فقد  مكة  أما يف  املدينة،  إال يف  احلال كذلك  يكن  ومل 
وسلم( هبا يف دعوة الناس اىل الدين اجلديد، ومل يدخل فيه يف السنوات األوىل إال العدد 

القليل)2(. 

)1(  ينظر أمحد أمني، فجر اإلسالم، مصدر سابق، ص227. 
)2(  د. أمحد أمني، فجر اإلسالم، مصدر سابق، ص228. 
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الركن الثاين: �ضخ�س القا�ضي نف�ضه:
حيث يشرتط فيه ان يتصف بصفات عدة كيام يكون قاضيا رشعيا مسؤوالً عن تنفيذ 
احكام الترشيع اإلسالمي ومتابعتها داخل املجتمع عموما، والرشوط الواجبة توافرها 

فيمن يتوىل القضاء هي:- 

1. أن يكون رجاًل، وهذا الرشط جيمع بني صفتني: أ. البلوغ ب. الذكورية. 
2. أن يكون سليم العقل، ذكيًا، يتوصل بذكائه اىل إيضاح ما أشكل. 

3. أن يكون حرًا، ألن والية العبد ال تصح وكذلك من فيه بقية رق، وجيوز أن يقيض 
إذا اعتق. 

4. أن يكون سلياًم يف السمع والبرص ليصح هبام إثبات احلقوق. 
5. أن يكون مسلاًم، فال جيوز لغري املسلم أن يقيض عىل املسلمني وإنام يقيض بني أهله 

ودينه. 
6. أن يكون عادالً، صادقًا، أمينًا، عفيفًا عن املحارم، مأمونًا يف الرضا والغضب. 

واجتهاد  والسنة،  )الكتاب  وفروعها  أصوهلا  الرشعية،  باألحكام  عاملا  يكون  أن   .7
السلف()1(. 

علام أنه ومنذ ظهور الدعوة اإلسالمية كان الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يتوىل 
املدينة  وأهل  املهاجرين  بني  عقد  الذي  احللف  من  ذلك  يتبني  اخلصومات،  يف  الفصل 
من املسلمني واليهود، وغريهم من املرشكني، ونجد يف الصحيفة التي كتب عليها بنود 
االتفاق ))وإنه ما كان بني اهل هذه الصحيفة من حدث او شجار خياف فساده، فإن مرّده 

)1(  د. قيص احلسيني، موسوعة احلضارة العربية، مصدر سابق، ج2، ص454 و 455.
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اىل اهلل عز وجل واىل حممد رسول اهلل(()1(. 

وهكذا نالحظ أن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( نصب نفسه يف منصب القضاء. 
من  عليه  اهلل  ينزله  بام  وكان حيكم  املدينة،  قاض سواه يف  للمسلمني يف عهده  يكن  ومل 
الوحي)2(. فقد وقف الرسول )صلوات اهلل وسالمه عليه( من القضاء موقف الشارح 
البارع للقرآن الكريم، املطبق للفكر اإلسالمي يف هذا املجال املهم، والذي يتابع مواقف 
جوانبه  مجيع  من  القضاء  شملت  املواقف  هذه  أن  جيد  للقضاة  تربيته  جمال  يف  الرسول 

ومراحله. 

الباحث هو أن الرسول اختذ من املسجد مكانا للقضاء،  ولعل أول موقف يلحظه 
القضاء يعقد يف بيت  القضاء، فام دام  واختاذ املسجد مكانا للقضاء حيمل معنى قدسية 
اخرى،  أمكنة  بعد ذلك يف  قد عقد  القضاء  كان  وإذا  فإن قدسيته تصبح واضحة،  اهلل 

واختذت له قاعات خاصة فقد انسحبت القدسية اىل كل مكان يقام فيه)3(. 

وكان الرسول يعد بنفسه )عليه الصالة والسالم( قواعد وأصول العمل القضائي 
يف  بينهم  يساوي  احلكم  جملس  يف  املتخاصمون  جلس  فاذا  دقيق،  )تنظيمي(  بشكل 
مكان او حمل اجللوس ثم يطلب منهم بعدئذ البنية او الدليل من شهود ونحو ذلك عىل 
مصداقية )شكواه او دفاعه(، ولقد هنى الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( القضاة عن 
العدل، كام هناهم عن أي سلوك  اقامة  بالقايض عن  اهلدايا ألهنا تعد رشوة حتيد  قبول 

يؤرش عىل الطعن يف ذمة القايض ونزاهته)4(. 

ولقد ادخل الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( عىل قواعد وأصول العمل القضائي 

)1(  ابن هشام، السرية النبوية، ج2، مكتبة املنار، االردن، ط1، 1988، ص168. 
)2(  د. أمحد شلبي، موسوعة التاريخ اإلسالمي، مكتبة النهضة املرصية، ط14، 1996، ج1، ص383. 

)3(  ينظر املصدر السابق نفسه، ص386-384. 
)4(  ، املصدر السابق نفسه ، ص386.
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أي الترشيع اإلسالمي )القرآن والسنة( مسألة االجتهاد أي عمل القايض برأيه وقدرته 
او ملكته العقلية يف حالة عدم وجود نص ديني يف القرآن والسنة يتناول القضية القضائية 
املطروحة أمامه، ففي حديث معاذ بن جبل ان النبي )عليه السالم( ملا أرسله اىل اليمن 
قال له: كيف تصنع اذا عرض لك قضاء؟ قال: أقيض بام يف كتاب اهلل، قال فإن مل يكن يف 
كتاب اهلل؟ قال: فبسنّة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(، قال فإن مل يكن يف سنّة رسول 
اهلل؟ قال: أجتهد رأيي ال ألو اقرص او أبطئ. قال معاذ: ))فرضب رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وسلم( صدري ثم قال: احلمد هلل الذي وفق أصحاب رسول اهلل ملا يريض رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم(()1(. 

وبحكم قرب اإلمام عيل )عليه السالم( من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
فقد كان أكثر الصحابة استيعابا للرؤية القرآنية ولرؤية الرسول )عليه الصالة والسالم( 
ملسألة ))القضاء((، وبالتايل كان األبرز فيهم يف هذا املجال لكونه أحاط بالرؤى السابقة، 
فضال عن امتالكه ملكة عقلية وذهنية عالية أهلته ألن جيتهد بأحكام عقلية-متوازنة كلام 

 .)*( كانت القضية جديدة وال سابق هلا

وأشار الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وسائر الصحابة )رضوان اهلل عليهم( اىل 
براعة ودقة اإلمام )عليه السالم( يف تويل القضاء واصدار احكام متناهية يف الدقة ويف 

احتواء مسائل معقدة وجديدة ال سابق هلا يف املجال القضائي. 

فقد اتفق كثري من الرواة والباحثني واملؤرخني والفقهاء عىل إشارة الرسول )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( لتمكن ودراية اإلمام )عليه السالم( يف القضاء، فقد روي عنه )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( وبألفاظ خمتلفة إشارته إىل ذلك: )أقىض أمتي عيل، أقضاكم عيل، 

)1(  د. قيص احلسيني، موسوعة احلضارة العربية، مصدر سابق، ص452.
ملزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: حممــد باقــر جعفــر، قضــاء أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، مطبعــة اآلداب،  )*(

ــف االرشف، 1970.  النج
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أقضاهم عيل()1(. 

عليه  يعتمدون  ما  كثريا  كانوا  الذين سبقوه  الراشدين  اخللفاء  فإن  ذلك  فضال عن 
املثال )ال  التي ال جيدون هلا حاًل، فعىل سبيل  املعقدة  القضائية  ويستشريونه يف املسائل 
قائد اجليش  الوليد  إليه خالد بن  انه حدث يف خالفة عمر أن بعث  للحرص( ما يروى 
يشتكي إليه من أن الناس منهمكون يف رشب اخلمر، وإهنم قد استهانوا بالعقوبة )أي 
جمرد الرضب(، فاستشار عمر الصحابة فقال عيل بن ايب طالب: ))إن الرجل اذا سكر 
جلدة  ثامنون  جيلد  عمر:  فقال  جلدة((  ثامنون  املفرتي  وعىل  افرتى،  هذى  وإذا  هذى 

كاملفرتي()2(. 

وبناًء عىل ما تقدم فإن احلديث يف هذا الفصل عن التنظيم القضائي يف فكر اإلمام عيل 
)عليه السالم( إنام سيكون حديثا عن التجربة الشخصية لإلمام )عليه السالم( نفسه يف 
هذا املجال يف ممارسة القضاء، فضال عن احلديث عن القواعد واألصول التنظيمية التي 
توليه احلكم  بعد  برمته والسيام  القضائي  التنظيم  ملسألة  السالم(  )عليه  اإلمام  وضعها 
املناصب  ارفع  توليه  بعد  حتى  بنفسه  القضاء  يامرس  كان  انه  نجد  حيث  ))اخلالفة((، 
السياسية آنذاك. وذلك حلرصه الشديد عىل إقامة حقوق الناس وإقامة العدل يف املجتمع 

وبالوسائل املمكنة. 

وستحاول الباحثة تناول ذلك عىل وفق مبحثني رئيسيني مها:- 

1. قواعد التنظيم القضائي لدى اإلمام عيل )عليه السالم(. 

)عليه  اإلمام  فكر  يف  االجتامعي  الضبط  القضائية-التنظيمية-وعملية  املامرسة   .2
السالم(. 

ــه الســالم(، مؤسســة أمــري  ــا أمــري املؤمنــني )علي ــو اســحاق الكــويف، قضاي ــل ذلــك، ينظــر: اب )1(  يف تفاصي
املؤمنــني، النجــف االرشف، د.ت، ص3 )اهلامــش(. 

)2(  د. حممــد عابــد اجلابــري، الديــن والدولــة وتطبيــق الرشيعــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــريوت، 
ط1، 1996، ص50. 
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املبحث الأول 

قواعد التنظيم الق�ضائي لدى الإمام )عليه ال�ضالم(:
امتلك اإلمام )عليه السالم( مؤهالت فكرية مجة استقاها من الرسول )صىل اهلل عليه 
التي نشأ وترعرع هبا، ويعد هنج البالغة  وآله وسلم( ومن اإلسالم والبيئة االجتامعية 
باحث يف االجتاهات  دلياًل لكل  الذي حيوي جمموع خطبه ورسائله ووصاياه وحكمه 

الفكرية املتنوعة لدى اإلمام )عليه السالم(. 

يمكن  التي  الفكرية  االجتاهات  أول  ان  إىل  البصري  الباحث كامل حسن  أشار  فقد 
أمر  االجتاه  هذا  أن  يرى  وهو  القضاء،  يف  اجتاهه  هو  وأبعادها  مضامينها  عىل  الوقوف 
والسنة((  ))القرآن  ومها  اإلسالم  يف  القضاء  بمصدري  الوثيقة  صلته  حتتمه  طبيعي 
وتدفعه نحوه منزلته يف اإلسالم، وهو جيد يف كتب السري وطبقات الصحابة إشارة دائمة 
له )عليه السالم( بوصفه ذا عقل قضائي فقد واله رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 

)قضاء اليمن()1(. 

وكان )عليه السالم( املستشار الرئيس للقضايا واملسائل كافة التي تطرأ زمن حكم 

ــريب،  ــتري يف األدب الع ــة ماجس ــالم(: أطروح ــه الس ــيل )علي ــام ع ــائل اإلم ــري، رس ــن البص ــل حس )1(  كام
جامعــة بغــداد، كليــة اآلداب، قســم اللغــة العربيــة، )غــري منشــورة(، 1965، ص79. 
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اخللفاء الثالثة الذين سبقوه)1(. وملا أصبح اإلمام )خليفة( أصبح يامرس القضاء بنفسه 
فضال عن اختيار بعض األفراد الذين يرى فيهم املؤهالت األساسية لتويل القضاء.

وهذا يكشف عن مدى اهتامم اإلمام بعملية التنظيم القضائي الذي يعرب بشكل من 
األشكال عن مضمون تنظيم الشؤون االجتامعية للرعية يف املجتمع إذ إن الدور البارز 

واملهم هلذا التنظيم هو إحداث االستقرار واألمن االجتامعي. 

وأوضح اإلمام يف عهده لواليه عىل مرص أهم اخلصائص والسامت الواجب توافرها 
اإلسالمية  بالدولة  والقضاء  القضاة  عالقة  حتديده  عن  فضال  القايض  من  هبا  والتحيل 
)الوايل او سائر األركان األخرى(، ويف ضوء ذلك يمكن احلديث عن هذه املوضوعات 

وغريها عرب املحاور اآلتية: 

املحور الأول:

 �ضروط تويل الق�ضاء
تعد عملية اختيار القضاة أحد أهم العمليات التنظيمية القضائية يف أي جمتمع، وذلك 
ألن عملية االختيار تلك تستند إىل جمموعة من اخلصائص والصفات التنظيمية الواجب 
عىل من يتوىل القضاء االلتزام هبا، وأوىص اإلمام )عليه السالم( واليه عىل مرص بعهده 
ويمكن  )القايض(  الختيار  اتباعها  الواجب  الصفات  أو  اخلصائص  من  جمموعة  إليه 

توضيحها عىل النحو اآليت:-

أوالً:- يدعو اإلمام )عليه السالم( واليه أن ال يويل للحكم ))القضائي(( من ال جييد 
التعامل مع املواقف القضائية احلرجة والدقيقة، فيوصيه بتولية: ))من ال تضيق به 

)1(  ينظر: د. عطية مصطفى مرشفة، القضاء يف اإلسالم، مصدر سابق، ص105، 106. 
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االمور(()1(. 

حمك  ماحكا،  ))جتعله  اخلصوم  متحكه  ال  شخص  القضاء  يتوىل  من  أن  يشرتط  ثانيًا:- 
لشدة  اخللق  عرس  اىل  كهذه  ظروف  بحكم  يتحول  ال  أن  أي  لج(()2(.  أي  الرجل، 
جهة  من  القايض  بني  احلكم  اطالق  او  املحاكمة  جلسة  أثناء  واملناقشة  املطاولة 
واملتخاصمني من جهة أخرى فلهذا يويص اإلمام بتولية من )ال متحكه اخلصوم()3(. 

ثالثًا:- يويص اإلمام )عليه السالم( واليه أن ال يكون املتصدي للقضاء مرصا عىل اخلطأ 
يف إصدار حكم ما، بل عليه الرتاجع يف حال استشعار وجود خلٍل معني يف حكم 
فيها  يقع  قد  التي  املتخاصمني  استجواب  طريقة  عن  فضال  أوسيصدره،  اصدره 

بعض اخلطأ او الزلل، فلهذا يدعوه أن ))ال يتامدى يف الذلة(()4(. 

رابعًا:- ويركز اإلمام )عليه السالم( عىل أمهية عدم اإلرصار عىل اخلطأ أيا كانت صيغته 
أو طبيعته الذي يصدر من قبل القايض، فلهذا يويص اإلمام )عليه السالم( أن ))ال 
حيرص من الفيء اىل احلق اذا عرفه(()5(. وال حيرص من الفيء هو املعنى األول بعينه، 
والفيء: الرجوع إىل احلق، إال أن ههنا زيادة، وهو أنه ال حيرص، أي ال يعيا يف املنطق، 

ألن من الناس من اذا زل حرص عن أن يرجع وأصابه كالفهاهة والعي خجال)6(. 

القايض  عىل  الواجب  والسامت  اخلصائص  هذه  أن  الفكيكي  توفيق  الباحث  ويرى 
االتصاف هبا هي مقاربة بشكل كبري ألصول املحاكامت احلقوقية املعارصة، والتي 

)1(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، ج3، مصدر سابق، ص94. 
)2(  ابن أيب حديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، املجلد التاسع، ص42. 

)3(  الشيخ حممد عبده، املصدر السابق نفسه، ص94. 
)4( الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص94. 

)5(  املصدر السابق نفسه، ص94.
)6(  ابن ايب حديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص43. 
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حتتم عىل القايض مراعاهتا وااللتزام هبا يف إدارة املحاكمة)1(. 

للتكسب  ويسعى  طامعا  القايض  يكون  ال  أن  السالم(  )عليه  اإلمام  يطالب  خامسًا:- 
املغانم واملنافع فلهذا يقول )عليه السالم( ))وال ترشف نفسه عىل  املادي وجلب 
طمع(()2(. واإلرشاف عىل اليشء أي االطالع عليه من فوق، فالطمع من سافالت 
األمور من نظر إليه وهو يف أعىل منزلة النزاهة حلقته وصمة النقيصة فام ظنك بمن 
هبط إليه وتناوله)3(. وهذا األمر يقرتب من مسألة الرشوة او تقديم اهلدايا او إقطاع 
ارٍض معينة، الخ من األمور املادية التي يبتغي من ورائها أصحاهبا استاملة القايض 

هلم لكي حيكم ملا فيه صاحلهم. 

أمامه  املطروحة  القضية  يف  التعمق  اىل  القايض  السالم(  )عليه  اإلمام  يدعو  سادسًا:- 
والتأمل فيها بعناية ودقة شديدة قبل إصدار حكم معني، وبعبارة أخرى هي دعوة 
اىل عدم الترسع بإطالق احلكم حاملا خيطر بباله احلكم القضائي للشكل املطروح، 

وهلذا يقول )عليه السالم( ))وال يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه()4(. 

التي  سابعًا:- ويدعو اإلمام )عليه السالم( القايض إىل أن يتبرص يف القضية املطروحة 
وجه  عىل  الوقوف  تعذر  اذا  سيام  وال  شديدة  بعناية  ومتنوعة  كثرية  تفاصيل  تضم 
احلق فيها من الباطل او اخلطأ برسعة ألهنا شبهة بني الوجهني ولكنها أقرب اىل احلق 
أو اجلانب الصحيح، والشبهات ماال يتضح احلكم فيها بالنص، فينبغي الوقوف عىل 
القضاء حتى يرد احلادثة إىل أصل صحيح)5(. فلهذا يدعو )عليه السالم( القايض 

)1(  ينظر توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، مصدر سابق، ص11-9. 
)2(  حممد عبده، مصدر سابق نفسه، ص94. 

)3(  ابن ايب حديد املعتزيل، مصدر سابق ، ص42. 
)4(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص94. 

)5(  املصدر السابق نفسه والصفحة نفسها.
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أن يكون ))وأوقفهم يف الشبهات(()1( أي ال يستعجل يف إصدار احلكم حتى يتبرص 
شؤون القضية بدقة وتركيز.

ولقد وصف اإلمام )عليه السالم( معنى الشبهة يف إحدى خطبه قائال: ))وإنام سميت 
الشبهة شبهة ألهنا تشبه احلق، فأما أولياء اهلل فضياؤهم فيها اليقني ودليلهم سمت 

اهلدى، وأما أعداء اهلل فدعاؤهم فيها الضالل ودليلهم العمى(()2(. 

ثامنًا:- إن اإلمام )عليه السالم( نظر إىل أي قضية بوصفها مسألة تقديم حجج وبراهني 
أو أدلة من كال الطرفني ))املتهم والربيء(( أطراف القضية املطروحة امام القايض، 
فلهذا يلزم اإلمام )عليه السالم( القايض بأخذ احلجج املطروحة أمامه ومن الطرفني 
حتى يبني عليها حكمه العادل، فلهذا يؤكد اإلمام ان يكون القايض آخذًا باحلجج 

))وأخذهم باحلجج(()3(. 

تاسعًا:- لقد وضع اإلمام )عليه السالم( جمموعة من الضوابط والرشوط الواجب عىل 
من  جمموعة  متثل  اآلتية  الرشوط  ولعل  هبا،  التحيل  القضاء  ملسؤولية  يتصدى  من 
القواعد املرتابطة حاهلا حال بقية الرشوط ولكن ما نحن بصدده من املمكن القول 

عنه أنه متداخل بشكل كبري جدا حيث يدعو اإلمام )عليه السالم( اىل:-

رشطه  ما  حماسن  من  اخلصلة  وهذه  ))الضجر((  التربم  عن  بعيدا  القايض  يكون  أن  أ. 
)عليه السالم(، فإن القلق والضجر والتربم قبيح، وأقبح ما يكون من القايض)4(. 
إذ أن من الرضوري أن يكون صدر القايض رحبا بحيث يكون صاحب صرب وأناة 
ويتحمل املتخاصمني يف حرضته، وهذا ما أِشار إليه اإلمام )عليه السالم( ))وأقلهم 

)1(  املصدر السابق نفسه والصفحة نفسها.
)2(  ابن ايب حديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، املصدر السابق نفسه، ص462-461. 

)3(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص43. 
)4(  ابن ايب احلديد املعتزيل، رشح هنج البالغة ، مصدر سابق، ص43. 



194

التنظيم الجتماعي يف فكر الإمام علي )عليه ال�سالم(

تربما بمراقبة اخلصم(()1(. 

تكشف  عىل  ))وأصربهم  صفاته  إحدى  تكون  أن  القايض  كذلك  اإلمام  ويويص  ب. 
األمور(()2(. 

جـ. وتأسيسا عىل اخلصلتني املذكورتني آنفًا البد من أن يكون القايض صارما وقاطعا يف 
التعامل مع املوقف مبارشة وحاملا يرتآى له اجلانب الصحيح فيصدر حكمه املتالئم 
مع حيثيات القضية طلبا للعدل االجتامعي، لذا يدعو اإلمام )عليه السالم( إىل أن 

يتصف القضاة بالرصامة عند اتضاح احلكم)3(. 

فيام  ومتداخلة  متصلة  القايض  يف  توافرها  الواجب  السامت  أو  اخلصائص  وهذه 
القايض، فضال عن أهنا متثل بمجموعها  النفسية لشخصية  بينها لكوهنا حتدد الصفات 
ترصفات سلوكية متتابعة جيب عىل القايض اتباعها يف أية قضية تطرح أمامه. وهذا بدوره 

يسهل ويمهد عملية التنظيم القضائي ويدعمه يف املجتمع. 

ان  جيب  فيمن  السالم(  )عليه  اإلمام  إليها  يدعو  خصيصة  أو  صفة  وآخر  عارشًا:- 
املديح والثناء واإلطراء وال يؤثِّر فيه اإلغراء أي  يتوىل القضاء هي أن ال يؤثر فيه 
التحريض عىل مسألة ما او ركٍن ما حييد بالقايض عن جادة الصواب والعدل، فلهذا 
يدعو اإلمام )عليه السالم( إىل أن يكون القايض ))ممن ال يزدهيه إطراء وال يستميله 

إغراء(()4(.

عىل  ))ترد  قائال:  احلكم،  يف  القضاة  خيتلف  أن  السالم(  )عليه  اإلمام  رفض  ولقد 

)1(  الشيخ حممد عبده، املصدر السابق نفسه، ص94. 
)2(  املصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 
)3(  املصدر السابق نفسه والصفحة نفسها.
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احدهم القضية يف حكم من األحكام، فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها عىل 
غريه، فيحكم فيها بخالف قوله، ثم جيتمع القضاة بذلك عند اإلمام الذي استقضاهم، 

فيصوب آراءهم مجيعا، وإهلهم واحد، ونبيهم واحد، وكتاهبم واحد(()1(. 

القضائي  التنظيم  عملية  يف  سلبا  يؤثر  خطريًا  اجتامعيًا  جانبًا  يؤكد  فاإلمام  وبذلك 
ومن ثم يف عملية العدل االجتامعي أال وهو االختالف وعدم الوحدة يف تتبع أمر القضاء 
ونصه وعدم الرجوع اىل منهله األساس ))القرآن والسنة(( ألهنام معني ومصدر احلكم 
القضائي أيا كان، وحتى لو كان هنالك اجتهاد يف قضية ال سابق هلا فهو اجتهاد يف ضوء 

الترشيع اإلهلي ليس إال. 

ثم يعقب اإلمام )عليه السالم( قائال ومستغربا من اختالفهم:))أفأمرهم اهلل تعاىل 
باالختالف فأطاعوه !، أم هناهم عنه فعصوه ! أم أنزل اهلل سبحانه دينا ناقصا فاستعان 
هبم عىل إمتامه ! أم كانوا رشكاء له فلهم ان يقولوا وعليه أن يرىض! أم أنزل اهلل سبحانه 
دينًا تاما فقرص الرسول )صىل اهلل عليه وآله( عن تبليغه وأدائه، واهلل سبحانه يقول: ))ما 
فرطنا يف الكتاب من يشء(( االنعام/آية 38. وفيه تبيان لكل يشء. وذكر ان الكتاب 
اهلل  غري  عند  من  كان  ))ولو  سبحانه:  فقال  فيه،  اختالف  ال  وانه  بعضا  بعضه  يصدق 

لوجدوا فيه اختالفا كثريا(( النساء/آية 82)2(. 

بشأن  السالم(  )عليه  اإلمام  وضعها  التي  واألوامر  الوصايا  هذه  جمموع  ومتثل 
اخلصائص والصفات الواجب توافرها بمن يتوىل القضاء ما يصطلح عليها سوسيولوجيا 
تنظم  التي  التنظيمية  االجتامعية  الضوابط  االجتامعية-Social norms-أو  املعايري  بـ 
املجتمع عرب املؤسسة القضائية وذلك عرب ممارسة صاحب املركز االجتامعي-القايض-

)1(  ابن ايب حديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص212. 
)2( ابن أيب حديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص213. 
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لدوره يف عملية التنظيم االجتامعي عمومًا)1(. 

تواجدها  اإلمام  التي أوجب  فإن جمموع هذه اخلصائص والسامت  وبعبارة أخرى 
إن من حيمل  التنظيمي، حيث  العمل  القضاء بكوهنا متثل أسس وقواعد  فيمن يامرس 
املنصب اإلداري-التنظيمي اخلطري  هذه اخلصائص بمجموعها يستحق ان يشغل هذا 
الذي جيمع بني قواعد وأسس التنظيم الديني ))الترشيع اإلسالمي(( وقواعد وأسس 
التنظيم االجتامعي من ناحية احلفاظ عىل املجتمع من أي خرق اجتامعي يصدر من أفراد 
بالقرآن  املتمثل  اإلسالمي  )الترشيع  القانون  عىل  متجاوزين  يغدون  بحيث  املجتمع، 

والسنة النبوية(. 

يف  تصب  السالم(  )عليه  اإلمام  وضعها  التي  الرشوط  هذه  تكون  لذلك  ووفقا 
النظر  وجهة  من  السلوكية  القواعد  وهذه  السلوكية،  القواعد  حتديد  عملية  جمرى 
التنظيم، وذلك اهنا حتدد  السوسيولوجية-Rules of behavior-تتعلق مجيعها بحامية 

الطرق والوسائل الالزمة لتحقيق وبلوغ األهداف)2(.

املحور الثاين:

 الأ�ض�س الإدارية للتنظيم الق�ضائي يف فكر الإمام )عليه ال�ضالم(
التي  القضائي  للتنظيم  اإلدارية  األسس  من  جمموعة  السالم(  )عليه  اإلمام  وضع 
يقصد هبا هنا آليات التعامل والصلة بني املراكز اإلدارية العليا )الوايل( عىل سبيل املثال 
كمركز أدنى )واخلليفة( كأعىل مركز إداري بينه وبني )القايض( املخول من الدولة )الدولة 

)1(  د. ابراهيم ابو الغار، علم االجتامع القانوين والضبط االجتامعي، مصدر سابق، ص193. 
ــأة  ــة، منش ــري والتنمي ــري والتغ ــكالت التهج ــرضي ومش ــامع احل ــم االجت ــامعيل، عل ــد إس ــاري حمم )2(  د. قب

املعــارف، االســكندرية، 1985، ص256. 
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االجتامعي- للقانون  ممثال  قاضيا  ليكون  له  والرتخيص  بمزاولة عمله  هنا  اإلسالمية( 
اإلسالمية((  ))الدولة  بظل  كهذه  قوانني  ومعني  أصل  هي  الدينية-التي  الترشيعات 
زمن خالفة اإلمام )عليه السالم( واخللفاء الذين سبقوه، فضال عن كونه ممثال للسلطة 
السياسية احلاكمة بوصفه إحدى أدواهتا السلطوية التي تعزز من خالله هيبتها السياسية 

بحفظ أمن املجتمع وسالمته من اخلارجني عليه. 

أركان   أو  أسس  ثالثة  مرص  عىل  لواليه  عهده  يف  السالم(  )عليه  اإلمام  وضع  وقد 
توضيح  للباحثة  ويمكن  والقضاة،  هنا(  )الوايل  السيايس  احلاكم  بني  العالقة  حتكم 

األركان الثالثة عىل النحو اآليت:- 

 الركن الأول: الرقابة:-
القضاة ألجل كشف مكامن  أكد اإلمام )عليه السالم( أمهية متابعة ومراقبة عمل 
بشؤون  اخلاصة  تلك  السيام  الرشيعة  أحكام  تطبيق  يف  الفتور  او  القصور  أو  اخللل 
املعامالت اليومية حلياة الناس وما يرتبط هبا من سائر الشؤون األخرى، وهبذا املجال 

قال اإلمام )عليه السالم(: )ثم أكثر تعاهد قضائه()1(. 

يشري  التعاهد  وهذا  والتعرف)2(،  باالستكشاف  تتبعه  أي  )القايض(  قضاء  وتعاهد 
بشكل عام ملسألة )الرقابة( التي متثل أحد أعمدة اإلدارة او أية عملية تنظيمية معينة. 

فالرقابة هي عملية قياس ألداء املرؤوسني وتصحيحه هبدف التأكد من ان أهداف 
املوضوعة  القانونية  ومراسيمه  بقواعده  وااللتزام  نفذت،  قد  كان  أيا  اإلداري  التنظيم 
الوقت  الرقابة تعكس يف  فإن  األهداف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى  لصالح هذه 

)1(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ج3، ص94. 
)2(  املصدر السابق نفسه، اهلامش.
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نفسه شكال تنظيميا يسعى للوصول اىل كفاءته)1(. 

تقتيض من ويل  العدل  القضاء ورعاية  أن مصلحة  السالم(  اإلمام )عليه  وقد رأى 
كانوا  وإن  آخر  إىل  حني  من  احلكام  او  القضاة  وترصفات  اعامل  مراقبة  يكثر  أن  األمر 
حماسبة  ألن  وأخالقا  علام  الرعية  أفضل  من  وإهنم   ،)*( السابقة باألوصاف  متصفني 
فأراد  املسؤولني  نفوس  األثر يف  قد يكون ضئيل  باملسؤولية  النفس وضبطها والشعور 
اإلمام )عليه السالم( أن يكون هذا احلق قويا وعميقا يف نفوس املوظفني عامة والقضاة 

 . خاصة)2(

Rewards -:الركن الثاين: املكافاآت اأو الثوابات
يف هذا الركن نجد أنه )عليه السالم( قد أوىص عامله بأهم ناحية من نواحي إصالح 
له  العيش  متطلبات  وتأمني  ))القايض((  احلاكم  حال  برتقية  وذلك  وترقيته،  القضاء 
وذلك بأن يفرض له العطاء الواسع حتى يكون ما يأخذه كافيا ملعيشته وحفظ منزلته، 

 . وليمأل )الراتب( الكايف غلته ويتعفف به عن الرشوات )3( 

له يف  قائال: وأفسح  اىل عامله  السالم(  ويف ضمن سياقات هذا األمر طلب )عليه 
 . البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته اىل الناس )4(

وألجل أن يسري النظام القضائي ويتم تنظيمه عىل أحسن وجه البد أن يكون املستوى 

)1(  هارولــد كونتــز وســرييل أو دويــل، مبــادئ اإلدارة، حتليــل للوظائــف واملهــامت االداريــة، ترمجــة حممــود 
فتحــي عمــر، مكتبــة لبنــان، ط1، 1982، ج2، ص309-307. 

ينظر النقاط التي ذكرت يف املحور األول من هذا املبحث.  )*(
توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، مصدر سابق، ص18.  )2(

املصدر السابق نفسه والصفحة نفسها.  )3(
الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص95.  )4(
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كافة وأرسته، وذلك ألجل حتقيق  وكافاًل وسادًا الحتياجاته  به  للقايض الئقا  املعييش 
او  السلوكية  املخاطر  االحتياجات، فضال عن درء  إشباع هذه  توازن نفيس من خالل 
االنزالقات األخالقية التي يمكن أن يقع فيها مما يدفعه اىل قبض الرشاوى، مما ينتح عن 

ذلك حدوث فساد إداري خطري ألهم مفصل من مفاصل التنظيم االجتامعي املتنوع. 

وتتجىل أمهية املكافآت أو الثوابات يف أهنا متارس أثرا واضحا يف السلوك التنظيمي 
من حيث إسهامها يف حتقيق مشاركة فعالة يف العمل وبذلك يرتفع املستوى االنجازي 
يضبط  عندما  السلطة  ويعزر  جهة،  من  هذا  املختلفة(  املناصب  )أصحاب  لألفراد 

املوظفون الكبار مكافآت األعضاء من جهة أخرى)1(. 

 الركن الثالث: ا�ضتقالل الق�ضاء:-
لقد كانت السلطات الثالث: الترشيعية والتنفيذية والقضائية، موحدة وغري منفصلة 
يف زمن عيل ، فإذا به خيطو خطوة مبدئية اىل فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، 
كي يكسب القضاة حصانة ويؤمنهم من عقاب السلطة)2(. ويف هذا الصدد يكتب اإلمام 
يف عهده اىل مالك االشرت قائال: وأعطه-أي القايض-من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه 
غريه من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، وأنظر يف ذاك نظرا بليغا...)3(. 

وتأسيسا عىل ذلك يذهب الباحث جورج جرداق للقول: وهبذا يكون عيل قد قىض 
عىل السبب األول من أسباب انحراف القضاة، اذ خطا هذه اخلطوة املبدئية نحو فصل 
القضاء عن السلطة التنفيذية كي ال يتأثر القضاة بأصحاهبا ، وفصل القضاء عن السلطة 

)1(  ينظــر: د. متعــب منــاف، التنظيــم االجتامعي/الســلطة والثوابــات والتواصــل، شــكلية التنظيــم وفاعليــة 
االتصــال، مصــدر ســابق. 

)2(  جورج جرداق، االمام عيل صوت العدالة اإلنسانية، مصدر سابق، ج2، ص261. 
)3(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، مصدر سابق، ص95. 
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التنفيذية هو من قوانني املدنيات احلديثة، ألن فيه سببا من أسباب التسوية بني البرش أمام 
قضاء يتواله عامل ذو خلق كريم متمتع باحلصانة)1(. 

الغرض  ))أما  الفكيكي:  الباحث  يقول  أخرى  بعبارة  ولكن  نفسها  الفكرة  وعن 
املهم من استقالل املحاكم والذي توخاه اإلمام عيل )عليه السالم( يف وصيته لعامله هو 
التوثق من عدالة األحكام وصيانة احلقوق ألن املحاكم ال تكون مرجعا موثوقا به عند 

الناس إال إذا كانت مصونة من التأثري والنفوذ(()2(. 

عملية  بل هي  فحسب،  للقضاء  تنظيميا  ليس عمال  القضاء  استقالل  مسألة  وتعد 
تنظيم سيايس يف الوقت نفسه، ألهنا تعد عملية مهمة  إلعادة بناء أسس أو قواعد جديدة 
االجتامعي  والقانون  كافة(  )بممثليها  السلطة  بني  التنظيمية  التفاعالت  او  للصالت 
فكرة  عىل  مرتكزة  اجلديدة  واألسس  القواعد  هذه  كافة(،  وممثليه  وأشكاله  )وبصيغه 
حمورية رئيسية هي: عزل هيبة السلطة السياسية عن هيبة القانون-والقضاء لكي تبقى 
مهزة الوصل بينهام حتقيق العدالة االجتامعية ألبناء املجتمع كافة وبالتساوي ال فرق بني 

رئيس ومرؤوس.

)1(  جورج جرداق، مصدر سابق ، ص261. 
)2(  توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، مصدر سابق، ص23-22. 
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املبحث الثاين

لدى  الجتماعي  ال�ضبط  وعملية  )التنظيمية(  الق�ضائية  املمار�ضة   
الإمام )عليه ال�ضالم(

إن أية ممارسة قضائية هي عبارة عن ممارسة قانونية يف الوقت نفسه، وأيا كان هذا 
القانون-إهليًا كـ))الرشيعة اإلسالمية(( أو وضعيا كسائر األنظمة القانونية املعمول هبا 
اآلن يف سائر املجتمعات، هذه املامرسة القضائية تستهدف أمرين متالزمني-رضوريني 
مها: الكشف عن اخلرق أو التجاوز الواقع يف املجتمع من قبل فرد أو أفراد معينني قاموا 
بخرق قانون أو قوانني معينة من جهة، ومن ثم سيتتبع األمر األول هذا القيام أو املبارشة 
وإرجاع  والتأديب  الردع  ألجل  بحقهم  االجتامعية  القوانني  تفعيل  وهو:  الثاين  باألمر 

احلقوق ملستحقيها أو للمجتمع عمومًا حتت صيغة )احلق العام( من جهة أخرى.

 Social Control وتتضح لنا الصلة بني املامرسة القضائية وعملية الضبط االجتامعي
من خالل القانون، حيث ينظر للقانون بوصفه أقوى مظاهر الضبط االجتامعي وغايته 
صيانة التنظيم االجتامعي واحلرص عىل استقرار النظام وتقرير عالقات األفراد حسب 

املصطلحات والنظم املوضوعة. 

وهو يلزم بالقوة واحلكم فيه للنصوص املرشعة ويمتاز جزاؤه بالتحديد الدقيق بام 
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تنطوي عليه النصوص من التزامات)1(. 

متثل  التي  القانونية  العقوبات  أو  اجلزاءات  موضوع  عىل  الوقوف  وقبل 
عملية  عىل  الوقوف  أو  التعرف  من  البد  الرئيسة  القانون  أدوات  أحدى 
نحو  عمومًا  تسعى  تنوعت  وكيفام  كانت  أيا  القوانني  ألن  االجتامعي  الضبط 
هبا  يتطابق  التي  الطريقة  هبا  يقصد  التي  االجتامعي  الضبط  عملية  إحداث 
كعامل  عامة  بصفة  وقوعه  كيفية  هيكله-ثم  وحيفظ  كله  االجتامعي   النظام 

للموازنة يف حاالت التغري)2(. 

للحفاظ عىل  املجتمع  يامرسه  فيام   )*( Ross عند روس  االجتامعي  وينحرصالضبط 
يثري  التي  النظم  تلك  ؛  االجتامعية  والعالقات  النظم  خمتلف  طريق  عن  وذلك  نظامه، 
اخلروج عليها سخط اجلامعة، ذلك السخط الذي يتدرج من جمرد السخرية واالحتقار 
واالشمئزاز اىل القطيعة والتجنب والنبذ، ثم إىل إنزال الرضر باملخالف وإيذائه، وربام 

 . ينتهي األمر اىل جرحه أو قتله)3(

)1(  د. مصطفى اخلشاب، دراسة املجتمع، مكتبة االنجلو املرصية، ط2، 1970، ص233. 
)2(  ر.م ماكيفــر وشــارلز بيــدج، املجتمــع، ترمجــة: عــيل امحــد عيســى، مكتبــة النهضــة املرصيــة، ط3، 1974، 

ج1، ص273. 
 »Social Control«  أول مــن اســتخدم مصطلــح الضبــط االجتامعــي )Ross( وقــد كان روس )*(
ليميــزه بوصفــه ميدانــا متخصصــا بالدراســات االجتامعيــة؛ وهبــذا أســهم روس يف ســحب مصطلــح الضبــط 
ــع  ــرة يف مواضي ــتتة ومبعث ــته مش ــت دراس ــد أن كان ــر بع ــكل مؤط ــامع وبش ــم االجت ــدان عل ــي اىل مي االجتامع

ــر: ــام 1901. ينظ ــي« ع ــط االجتامع ــون: »الضب ــه املعن ــدر كتاب ــتى، وأص ــة ش اجتامعي
 R. Lapiere , A Theory of Social Control , New York , Mc Graw Hill Book 
co , 1954 , pp. 3-10.
د. غريــب ســيد أمحــد وآخــرون، املدخــل اىل علــم االجتــامع، دار املعرفــة اجلامعيــة، االســكندرية، ط1،  )3(

1996، ص236. 
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إن الضبط االجتامعي عند روس لديه نظام متكامل، ومع ذلك نستطيع أن نميز بني 
جمموعتني من وسائل الضبط:- 

- تتمثل املجموعة األوىل يف: الرأي العام واإلخاء االجتامعي وباملُثل الشخصية وديانة 
املجتمع والفن ثم التقييم االجتامعي، وكل هذه إنام تستمد قوهتا وهيأهتا من تكوينها 
وفقا للشعور العام، وهذه املكونات-امتثاالًلنظم املجتمع-تضبط سلوك اإلنسان 

يف أشياء كثرية وموضوعات شتى أماًل يف الرفاهية والتعاون من اجل املجتمع. 

- وتتمثل املجموعة الثانية يف: القانون واملعتقدات والقيم، وان كانت املجموعة األوىل 
يرى  وبذلك  للمجتمع،  العامة  السياسة  متثل  الثانية  فإن  وروحية،  أخالقية  أكثر 
روس ان النظام order يف املجتمع ليس سلوكًا غريزيا او تلقائيا ولكنه ناجم عن 

الضبط االجتامعي ومتوقف عليه)1(. 

الرشعية  القواعد  إنشاء  بعملية  السالم(  )عليه  اإلمام  قام  التي  القضائية  واملامرسة 
احلال  بطبيعة  كانت تسعى  إنام  املطهرة  والسنة  الكريم  القرآن  اىل  استنادا  هلا  والتطبيقية 
آنذاك،  املجتمع اإلسالمي  األفراد داخل  استقرار اجتامعي وضبط لسلوك  نحو حتقيق 
إىل  ذلك  يف  مستندا  شامل،  اجتامعي  ضبط  وإحداث  حتقيق  غايتها  كانت  بالتايل  وهي 

)القانون اآلهلي/الترشيعات اإلسالمية(. 

بعبارة أخرى كان اإلمام )عليه السالم( حاله حال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( إنام كان يعتمد عىل الدين اإلسالمي/ممثاًل بتلك الترشيعات اإلسالمية إلحداث 

هذا االستقرار االجتامعي املرتكز عىل عملية الضبط االجتامعي. 

وما ينبغي اإلشارة إليه هنا هو أن اإلمام )عليه السالم( يف سعيه إلحداث استقرار 
اجتامعي من خالل تفعيل عملية الضبط االجتامعي املبنية لديه أصاًل عىل الدين اإلسالمي 

             .R. Lopiere , Op. Cit , pp. 10-12 1(  املصدر السابق نفسه، ص237؛(
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وترشيعات مل يكن يسعى بالدرجة األوىل للحفاظ عىل هيبة الدولة التي يديرها بقدر ما 
التي خيرج عليها  الرشيعة اإلسالمية  هيبة وخدمة وقدسية  احلفاظ عىل  اىل  يسعى  كان 
اخلارجون بشتى الترصفات واالفعال املنافية حلكم الرشيعة، وهو )عليه السالم( يفعله 

هذا إنام يقدم الدين وضوابطه عىل السلطة واملامرسة السلطوية. 

وهذا ال يعني وجود تناقض يف مسعى اإلمام )عليه السالم( وخططه او طروحاته 
العرب  لتاريخ  يؤسس  أن  حياول  السالم(  )عليه  هو  ما  بقدر  كافة،  بصيغها  التنظيمية 
السيايس مسألة تقديم أمهية وحرمة وقدسية )الرشيعة اإلسالمية( عىل متطلبات العمل 
السيايس السلطوي وما يرتبط هبا من هيبة الدولة واحلكم، بعبارة أخرى إنه حاول منع 
أن يكون الدين غطاًء أو مظلة للسلطة ، وهذا األمر نوه عنه اإلمام )عليه السالم( يف قوله 
لواليه حني كان يوصيه بطريقة التعامل مع القضاة قائال له: ))فإن هذا الدين كان أسريًا 

يف أيدي األرشار يعمل فيه باهلوى ويطلب به الدنيا(()1(.

وهبذه العبارة أهنى )عليه السالم( جمموعة الصفات الواجب عىل القايض االتصاف 
والسلطة  السياسية  السلطة  بني  العالقة  ختص  التي  االركان  جمموعة  عن  فضال  هبا، 

القضائية وكام بينها مسبقًا. 

مل  السالم(  )عليه  اإلمام  أن  هي  هنا  إليها  اإلشارة  ينبغي  التي  األخرى  الفكرة  أما 
فحسب،  املسلوبة(  احلقوق  وإعادة  الرشيعة  )بتطبيق  العادل  القضاء  اقامة  حياول  يكن 
إضعاف  او  التخلص  ألجل  االجتامعي  بالعدل  العادل  القضاء  هذا  ربط  حاول  بل 
مقومات او دوافع السلوك املنحرف أيا كان، تلك املقومات والدوافع التي ترتكز عىل 
مسألة فقدان العدالة السياسية وفقدان التوزيع العادل للثروة، فضال عن فقدان الروح 
األخالقية والرتبوية يف نفوس بعض أفراد املجتمع، وهلذا حاول )عليه السالم( القيام 

)1(  الشيخ حممد عبده، رشح هنج البالغة، ج3، مصدر سابق، ص95. 
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بعملية إصالح اجتامعي عرب آليات تنظيمية عدة توخى منها القضاء عىل أصول الدافع 
االنحرايف أيًا كان، وهلذه الفكرة أشار الباحث عزيز السيد جاسم قائال ))لذلك يربط 
عىل ربط جديل بني القضاء العادل والعدل االجتامعي الذي يتصدى للمشكالت عىل 
نحو جذري ، فالعدل االجتامعي يعالج مسألة احلقوق واحلريات، ومقومات الكرامة 

اإلنسانية من أساسها. 

امليزان  يف  العام  اخللل  عن  النامجة  السلبية  اآلثار  يعالج  فهو  العادل،  القضاء  أما 
االجتامعي واالقتصادي واألخالقي. وهبذه الرؤية يؤدي القضاء دورا مهام لكنه ال يرقى 

اىل مستوى عملية التغري اجلذري العادل(()1(. 

وتؤكد أفكار عيل بن ايب طالب القيمة األساسية لعالقة عدل القضاء، بقضاء العدل، 
أي القضاء املنطلق من العدل االجتامعي، ومن الثورة االجتامعية، وبدون هذه العالقة 
يكون القضاء العادل مثله مثل آلة قطع األعشاب الفاسدة، تقطع ما تستطيع قطعه، من 

الظاهر، لكن اجلذور تدفع من حتت اىل اخلارج املزيد من األعشاب الفاسدة)2(. 

وعودا عىل بدء، وعىل الرغم من أن اإلمام )عليه السالم( كان يسعى للحفاظ عىل 
هيبة وقدسية وحرمة الدين اإلسالمي وترشيعاته إزاء السلطة )ألجل عدم استغالله( من 
الوالة أو احلكام الذين يتلون عهده )عليه السالم( وإزاء املجتمع )ألجل ان ال خيرج عليه 
األفراد او اجلامعات(، إال أن الدين اإلسالمي وترشيعاته بالنسبة إليه كان بمثابة حجر 
الزاوية يف كل يشء السيام يف عملية الضبط االجتامعي واملامرسات القضائية-التنظيمية؛ 
ويمكن النظر اىل هذه املسألة من خالل األدبيات السوسيولوجية التي أكدت أن احلقيقة 
األساسية للدين ليست بوصفه رضورة اجتامعية للضبط والتنظيم فحسب، بل إن القوة 
االلزامية التي يمتلكها الدين يمكن أن تستند اىل ما يعرف بـ))فوق اجتامعي(( كاخلوف 

)1(  عزيز السيد جاسم، عيل بن أيب طالب، سلطة احلق، مصدر سابق، ص267. 
)2(  املصدر السابق نفسه، ص268. 
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من غضب وانتقام اإلله، فتصبح الضوابط الدينية قوة إلزامية)1(. 

االستقرار  دعائم  تريس  قدسية  ووصايا  إهلية  أوامر  من  يفرضه  ما  بفضل  فالدين 
والتنظيم االجتامعي، وتطبق قواعد العدل، وهتذب السلوك وتصحح قواعد املعامالت 
وتريس العالقات عىل أسس من التعاون والتكافل االجتامعي، وهو فضال عن ذلك له 
وظيفة اجيابية أعمق أثرًا يف احلياة االجتامعية، ذلك اهنا تربط بني قلوب معتنقيها برباط 
من املحبة والتودد والتواصل ال يدانيه رباط آخر من اجلنس واللغة او اجلوار واملصالح 
واملثل  القيم األخالقية  لكل  اجلامع  العصب  العقيدة هي  األخوة يف  فرابطة   ، املشرتكة 
العليا التي تسري عىل هدهيا اجلامعات وغني عن البيان أن الدين يف املجتمع حيتل منزلة 

القلب من اجلسد)2(. 

ومن هنا كانت قواعد العمل التنظيمي-القضائي لدى اإلمام )عليه السالم( تسند 
إىل الدين اإلسالمي وترشيعاته، فضال عام سنه الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( من 

قواعد قضائية وهي: 

)*(/مرفوض  الغموس )اليمني  و  اليمني(  املنكر  وعىل  البّينة  املدعي  )عىل  قاعدة 
. وهذه  رشعًا( و )شهادة الزور/مرفوضة رشعًا( و )كتامن الشهادة/مرفوض رشعا()3(
بالنسبة  أما  اجتامعي.  وأمن  واستقرار  أن حتقق عملية ضبط  الدينية من شأهنا  القواعد 
لإلجراءات القضائية من إدارة وتنظيم ألية قضية تطرح أمام القضاء اإلسالمي آنذاك، 

(1)  Georges Gurvitch , Sociology of Law, London ,1953 , p.90
)2(  د. مصطفى اخلشاب، دراسة املجتمع، مصدر سابق، ص232. 

الكاذبة وغري صحيحة )باطلة(.  )*(
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــاله رس ــاب أم ــة، كت ــالم( اجلامع ــه الس ــيل )علي ــاب ع ــر: كت ينظ )3(
ــارش: ذوي  ــيل، الن ــو العام ــود قانص ــيخ حمم ــق: الش ــع وحتقي ــالم(، مج ــه الس ــب )علي ــن ايب طال ــيل ب ــه ع وخط

القربــى، النجــف االرشف، ط1، 1427هـــ، ص330-328. 
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فقد صاغ اإلمام )عليه السالم( إجراءات جديدة متثلت بركنني جديدين مها:- 
1. فصل الشهود عن بعضهم بعضًا عند أخذ شهادهتم. 

2. تدوين شهادهتم عىل انفراد. 
ولعل الذي دعاه هلذه اإلجراءات-كام يبدو-قصور بعض القضاة عن كشف احلقائق 
وإحقاق احلق، اذ شكا إليه شاب نفرا، فقال: ))ان هؤالء خرجوا مع أيب يف سفر، فعادوا 
ومل يعد ايب، فسألتهم عنه، فقالوا مات، فسألتهم عن ماله، فقالوا ما ترك شيئا ! وكان معه 
مال كثري فرتافعنا إىل رشيح )القايض( فاستحلفهم وخىل سبيلهم ! فدعا عيل بالرشط 
)الرشطة( فوكل بكل رجل رجلني، وأوصاهم أن ال يمكنوا بعضهم أن يدنوا من بعض، 
أيب هذا  فقال: أخربين عن  كاتبه ودعا أحدهم،  يكلمهم ودعـا  أن  وال يسمحوا ألحد 
الفتى، أي يوم خرج معكم؟ ويف أي منزل نزلتم؟ وكيف كان سريكم؟ وبأي علة مات؟ 
وكيف أصيب بامله؟ وسأله عمن غسله ودفنه ومن توىل الصالة عليه وأين دفن؟ ونحو 
سأل  كام  فسأله  جملسه،  عن  األول  غّيب  أن  بعد  اآلخر  دعا  ثم  يكتب،  والكاتب  ذلك 
صاحبه، ثم اآلخر هكذا حتى عرف ما عند اجلميع، فوجد كل واحد منهم خيرب بغري ما 

أخرب به صاحبه فضّيق عليهم فأقروا بالقصة، فأغرمهم املال وأفاد منهم بالقتل)1(.

العمل  أركان  من  ركن  أهم  عىل  التعرف  إىل  بالرضورة  يقودنا  ذكره  تقدم  وما 
القضائي-التنظيمي وعملية الضبط االجتامعي عىل حد سواء، أال هو مسألة العقوبات 

او اجلزاء؛ التي تسمى باإلسالم بـ))احلدود((. 

إذ إن ترشيع العقوبات يف اإلسالم ينطلق اساسا من أن السلوك االجتامعي لألفراد 
ال يسري وفقا المتثال روتيني-رتيب منظم وطاعة تامة، فكانت العقوبات سببا يف صيانة 
املجتمع قبل وبعد االنتهاك والتعدي، وحتت قوة تنفيذ العقوبات وقسوهتا يضطر الفرد 
العقوبات  أن بعض  لقواعده ومقرراته، علام  النظام واخلضوع  اىل مسايرة  ))املنتهك(( 

)1(  د. عطية مصطفى مرشفة، القضاء يف اإلسالم، مصدر سابق، ص108-107. 
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)عليه  اإلمام  عرص  إبان  نفذت  التي  والشدة  احلزم  معامل  فيها  تتضح  التي  اإلسالمية 
وظيفة  حتقيق  ورائها  من  اهلدف  كان  إنام  الخ،  والنفي...  اليد  وقطع  كالرجم  السالم( 
اجتامعية نابعة عنها تتمثل بقطع دابر اجلريمة واالنحراف والتصدي لكل اعتداء بحق 

املجتمع وأفراده من خالل قوة العقوبات اإلسالمية. 

ويف هذا الصدد يشري كارل منهايم K. Mannheim اىل أن القوة رضورة اجتامعية، 
وقد قسمها اىل قوة وظيفية وقوة تعسفية، والقوة الوظيفية هي القوة اهلادفة التي يقصد 
هبا ممارسة السلطة يف املجتمع من خالل الصالحيات املمنوحة للقائم عليها، أما القوة 

التعسفية فتتمثل باستخدام البطش واالستبداد)1(. 

والثقة  االجتامعي  للنظام  اإلخالص  مع  يتناىف  ال  اجلزاء  تقرير  فإن  العموم  وعىل 
يف حتقيق أهدافه، فهو اصطالح اجتامعي نافع ويؤدي وظيفة اجتامعية ألنه يرتجم عن 
ظاهرة القهر واإلرغام الذي يامرسه املجتمع إزاء العابثني بنظمه واخلارجني عىل قواعده 

بفعل القانون)2(. 

ويف  النبوية،  السنة  اآلهلي  اإلسالمي/الترشيع  القانون  احلال  بطبيعة  نقصد  وهنا 
اإلسالم جمموعة احلدود/اجلزاءات أو العقوبات التي وضعت لكل خمالفة سلوكية او 
أخالقية معينة متس حدود الرشيعة بالتجاوز والعصيان، ومن ثم تواجه بالردع املالئم هلا 

ألجل حفظ املجتمع وحرمته من كل خرق أو عبث. 

والذي  املعتدي((؛  أو  ))املنتهك  جسد  عىل  تقع  اإلسالم  يف  عام  بشكل  واحلدود 
جياوره يف القانون اإلسالمي مسألة )الديات( أي التغريامت التي تؤخذ من هذا الفرد 
املعتدي يف حال مل تصل عملية الضبط االجتامعي إىل مراحلها العليا من االقتصاص من 

)1(  د. إبراهيم ابو الغار، علم االجتامع القانوين والضبط االجتامعي، مصدر سابق، ص294. 
)2(  د. مصطفى اخلشاب، دراسة املجتمع، مصدر سابق، ص234. 
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اجلسد، فيقىض من أموال املعتدي وبحسب نوع االعتداء الواقع عىل جسد )الضحية أو 
املعتدى عليه(. 

بالسوط،  يرضب  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  ))كان  انه  يروى  املجال  هذا  ويف 
ونصف السوط، وثلث السوط، وببعضه يف احلدود، وإذا أيت بغالم أو جارية مل يدركا-
حده-ومل يبطل حدا من حدود اهلل(()1(. ومعنى نصف السوط وربعه وثلثه إنه كان يأخذ 

السوط بيده يف نصفه وثلثه وربعه عىل قدر أسناهنم)2(. 

وكذلك يروى عنه )عليه السالم(  أنه قىض يف رجل رسق ومل يقدر عليه حتى رسق 
يده  تقطع  فقال:  والثانية  األوىل  بالرسقة  عليه  فشهدوا  الشهود  فجاء  فأخذ  أخرى  مرة 
بالرسقة األوىل ال تقطع رجله بالرسقة األخرية، وذلك ألن الشهود شهدوا عليه يف مقام 
واحد بالرسقتني، وقال )عليه السالم(:))لو أنكام شهدمتا عليه بالرسقة األوىل وسكتام 

حتى تقطع يده، ثم شهدمتا عليه بالرسقة الثانية لقطعت رجله(()3(. 

ووفقا ملا جاء تتضح معامل الشدة والرصامة يف تطبيق العقوبة التي غالبا ما يكون اهلدف 
من ورائها حتقيق ضبط اجتامعي يسود املجتمع، ال سيام وأنه )عليه السالم( غالبا ما ينفذ 
العقوبة الصارمة بنفسه، هذا مع مراعاة انه )عليه السالم( يمثل أعىل سلطة يف املجتمع 
فضال عن أنه ممثل الدولة اإلسالمية-خليفة الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وهذا ما 
يرجع بنا إىل ما طرحه دوركايم عندما تصدى لدراسة الضبط االجتامعي املالزم ملجتمع 
التضامن امليكانيكي حيث تطبق العقوبة فيه من السلطة املركزية وبشكل حازم وصارم، 
العقوبة  فشدة   ، العقوبات  تطور  عاماًل يف  بوصفه  املستقل  الدولة  دور  ركز عىل  انه  اذ 

)1(  أبو اسحاق الكويف، قضايا أمري املؤمنني، مصدر سابق، ص101. 
)2(  املصدر السابق نفسه، ص102. 

)3(  املصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 
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وقسوهتا تصبح أكثر فاعلية وتأثريًا كلام كانت السلطة املركزية يف صورة أقوى)1(. وهذا 
يتجسد يف تويل اإلمام )عليه السالم( السلطة يف املجتمع وتنفيذه العقوبات اإلسالمية 
بشكل صارم وحازم. ويف االجتاه نفسه يشري الدكتور حممد عاطف غيث إىل هذه املسألة، 
إذ يرى أن القانون املنطوي عىل العقاب يكون عاماًل كافًا عن اإلنحراف وله فاعلية إذا 

ما توافرت له الرشوط األربعة وهي كاآليت: )2(

1. أن يكون العقاب قاسيًا بدرجة كافية ليعيد التوازن هبدف الوصول إىل االمتثال.

2. أن يكون مبارشا بدرجة كافية لريبط باألذهان العالقة الوثيقة بني العقاب واالنحراف. 

3. أن يكون واحدًا نسبيًا بمعنى أن ينطبق عىل مجيع األشخاص الذين يرتكبون انحرافا 
معينا. 

4. أن يكون مؤكدا وموثوقًا به لتصبح للرشوط األخرى فاعلية حمققة. 

ولعل هذه الرشوط األربعة متوافرة يف العقوبات اإلسالمية التي عربت عنها الوقائع 
القضائية التي قىض فيها اإلمام )عليه السالم(. 

ومن األمور املالحظة يف القانون اإلسالمي كذلك ،التي سعى اإلمام )عليه السالم( 
إىل تنفيذها هي أن مسألتي احلدود والديات عىل حٍد سواء هلا أصوهلا اخلاصة أيضًا بحد 
الذمي )اليهودي-والنرصاين( ودّيتها اذا وقع عليهام أو منهام األذى واالعتداء يشاهبام يف 
هذه املسألة )العبد( أي الشخص اململوك لفرد ما، فقد ورد عىل سبيل املثال عن االصبغ 
ابن نباته قال: ))حرض عمر بن اخلطاب مخسة نفر أخذوا يف زنا، فأمر أن يقام عىل كل 
رجل منهم احلد، وكان قد حرض أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( فقال له: يا عمر ليس 

)1(  د. إبراهيم ابو الغار، علم االجتامعي القانوين والضبط االجتامعي، مصدر سابق، ص161. 
)2(  د. حممــد عاطــف غيــث، املشــاكل االجتامعيــة والســلوك املنحــرف، دار املعــارف، االســكندرية، 1967، 

ص198. 
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هكذا حكمهم. 

فقال له عمر: ))فأقم احلكم عليهم. قال فقدم أمري املؤمنني )عليه السالم( واحدًا 
ثم  فساره،  الثالث  وقدم  رمجه،  ثـم  فساره،  الثاين  وقدم  عنقه،  رضب  ثم  فساره،  منهم 
رضبه احلد كامال، وقدم الرابع فساره، ثم رضبه نصف احلد، وقدم اخلامس فساره، ثم 
عزّره وأطلقه فعجب الناس لذلك وحتري عمر وقال يا أبا احلسن، يف قضية واحدة أقمت 
فيه  فاحلكم  فذمي،  األول  أما  نعم،  السالم(:  )عليه  فقال  أحكام خمتلفة؟  عليهم مخسة 
السيف، واآلخر حمصن زنى فرمجناه، واالخر غري حمصن زنى، فحددناه، واآلخر عبد 

زنى، فرضبناه نصف احلد، واآلخر جمنون مغلوب عىل عقله عزرناه(()1(. 

وهذه الرواية تكشف بوضوح عن القسوة الكامنة يف العقوبة من جانب، وتناسب 
العقوبة مع املوقف ومع مركز ودور الفرد املقبل عىل اجلريمة واالنحراف، وكل حسب 

موقعه وحجم خطئه؛  وال سيام الفئات املحددة باملجتمع كام يف الذميني والعبيد.

ومن قبيل ذلك ما قاله )عليه السالم( يف ديات أهل الذمة، إذ قال: وديّات أعضاء 
أنفسهم[ فمن قطع  ديات  املسلمني من  انفسهم ]كديّات أعضاء  ديات  الذمة من  أهل 
من املسلمني يد الذمي فأسلم الذمي، ثم مات فيها فال قصاص، وعىل اجلاين املسلم دية 
مسلم، فكذلك إن قطع مسلم يد ذمي فلم تربأ حتى أسلم، ثم مات منها فعىل اجلاين دية 

مسلم وال قصاص(()2(. 

وكذلك ما قاله )عليه السالم( يف جنايات العبيد: ))ودية جرح العبيد من قيمته كدية 
الدية، ويف اصبعه عرش قيمته، ومن أعتق بعضه  جرح احلر من ديته؛ ففي عينه نصف 

)1(  أبو اسحاق الكويف، قضايا أمري املؤمنني، مصدر سابق، ص116. 
)2( أبو اسحاق الكويف، قضايا أمري املؤمنني، مصدر سابق، ص223. 
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فجنايته عليه بحساب ما أعتق منه جناية حر وما بقي منه يف الرق جناية عبد(( )1(. 

العقوبات  ومسألتي  وإجراءاته  القضاء  قواعد  من  ذكره  تقدم  ملا  توصيف  ويف 
)احلدود( والتغريامت )الديات( نورد الرتسيمة اآلتية)2(: 

)1(  املصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها. 
ــابق،  ــدر س ــويف، مص ــحاق الك ــو اس ــني، اب ــا أمــري املؤمن ــاب قضاي ــر: كت ــه، ينظ ــك كل ــل ذل )2(  يف تفاصي

ص220-227، وكذلــك كتــاب عــيل )عليــه الســالم( اجلامعــة، مصــدر ســابق، ص345-328. 
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القضاء يف اإلسالم

              أ. قواعد القضاء             )عمليات التحقيق القضائي(                ب. إجراءات الحاكمة

  إجراءات احلكم

1. حد شارب اخلمر واملسكر.
2. حد اللواط والزنا.

.)*( 3. حد املقطوع باحلد
 .)**( 4. حد من تعدى احلد

5. حد الذمي. 
6. حد املساحقة.

]ترسيمة رقــم )7( تــوضح شكل التنظيم القضائي يف اإلسالم ووفقا لرؤية اإلمام عيل )( هلا[

أي الذي طرأ عليه احلد سابقا فعاد اىل اجلريمة. )*(
أي حدود ما يقف عليه املذنب. )**(

1.عىل املدعي البينة وعىل املنكر اليمني. 
2.اليمني الغموس/مرفوض رشعا 

3.شهادة الزور/مرفوضة رشعا 
4.كتامن الشهادة/مرفوض رشعا 

1.فصل الشهود عن بعضهم بعضًا.  
حــدة  عــىل  كاًل  إفاداهتــم  2.تدويــن 

)انفــراد(  

أ. الدية العمد  ب. الدية اخلطأ 
1.ديــة العــني 2.ديــة االنــف 3.ديــة الشــفاه 4.ديــة اخلــدود 
ــة  ــنان 7.دي ــة االس ــني 6.دي ــة االذن ــرأس 5.دي ــم ال وعظ
اليديــن 8.ديــة املنكــب 9.ديــة العضــد 10.ديــة املرفــق 
الرســغ  13.ديــة  االصابــع  12.ديــة  الســاعد  11.ديــة 
والكــف 14.ديــة الصــدر 15.ديــة الــورك 16.ديــة الفخــذ 
الكعبــني  19.ديــة  الســاقني  18.ديــة  الركبــة  17.ديــة 
22.ديــة  الوســط  21.ديــة  وأصابعــه  القــدم  20.ديــة 

اجلنــني 23.ديــة اليهــودي والنــرصاين 24.ديــة العبــد.

 احلدود/اجلزاءات                                )عمليات التنفيذ القضائي(                           الديات/التغريمت
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اإلمام )عليه  فكر  القضائي يف  التنظيم  أن  القول  اىل  الفصل نخلص  ويف هناية هذا 
السالم( إنام كان يؤرش عليه أو يلحظ عليه ثالث مالحظات رئيسة يمكن إجيازها عىل 

النحو اآليت:-

أوالً:- إن الترشيعات اإلسالمية )من قرآن كريم وسنة نبوية( وجدت مكانتها احلقيقية 
الدقيقة  القضائية-التنظيمية  املامرسة  خالل  من  ليس  آنذاك  اإلسالمي  املجتمع  يف 
السالم( من اجل إجياد قضاء عادل وإحقاق احلق ودفع  التي طبقها اإلمام )عليه 
بل  فحسب  االجتامعية  والبناءات  التنظيامت  كل  يقوض  الذي  والفساد  اإلفساد 
حاول اجياد عدالة اجتامعية يقيض بموجبها عىل مربرات او دوافع السلوك املنحرف.

بالضبط  اخلاصة  التنظيمية  السوسيولوجية  األدبيات  سائر  أن  من  الرغم  عىل  ثانيًا:- 
االجتامعي تتحدث عن أمهية تعزيز هيبة القانون داخل املجتمع ألجل تعزيز هيبة 
الدولة يف هناية األمر، ألن القانون جزء من الدولة ومن استقرار تنظيامهتا االجتامعية 
بسائر أنواعها، إال أن اإلمام )عليه السالم( سعى إلحالل هيبة القانون اإلسالمي 
بالدرجة األوىل قبل سعيه إلحالل هيبة الدولة، إذ إن مدار التنظيم القضائي لإلمام 
)عليه السالم( كان مرتكزا عىل ان سلطة الرشيعة وقوانينها هي األوىل بالتعزيز قبل 
القانون اإلسالمي وسلطته  ينظر إىل ديمومة  السالم( كان  الدولة ألنه )عليه  هيبة 
دون ديمومة السلطة وأشكاهلا وهذا األمر يوحي لنا عىل أن اإلمام )عليه السالم( 
كان يقدم املجتمع ومصاحله املرتبطة بالقوانني اإلهلية عىل مصالح الدولة التي ترتبط 

يف كثري من األحيان بمصالح احلاكم. 

متابعة  السالم( يف  اإلمام )عليه  أتبعها  التي  القضائية  املامرسة  املالحظ عىل  ثالثًا:- من 
عىل  حريصا  كان  أنه  وسالمته  املجتمع  أمن  متس  التي  امليدانية  الوقائع  شؤون 
استيعاب او إدراك القضايا كافة التي تطرح أمامه، بعبارة أخرى حاول أن يعيد احلق 
اىل نصابه وبشكل دقيق ورشعي فلهذا وجدناه يبتكر يف كل حني من وحي القرآن 
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والسنة؛ طرق جديدة يف استقصاء القضية املطروحة وإدراك كنهها، حماوال تدعيم 
إلسهاماته  كانت  وبالتايل  احلكم،  يف  الشدة  أو  الدقة  أعوزه  كلام  القضائي  التنظيم 
الشخصية دور مبارش يف إعطاء تاريخ التنظيم القضائي يف عرصه خصوصية كبرية 

يعرج عليها كل باحث او مستقٍص عن تاريخ التنظيم القضائي يف اإلسالم.





مناق�ضة ت�ضاوؤلت الدرا�ضة
 وعر�س لأهم نتائجها
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 اأوًل: مناق�ضة ت�ضاوؤلت الدرا�ضة:
ستحاول الباحثة مناقشة تساؤالت الدراسة اخلمسة كاًل عىل حدا من خالل االستناد 

إىل ما جاء يف متون الدراسة وعىل النحو اآليت:

1. الت�ضاوؤل الأول:
التنظيمي  فكره  يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  إليها  استند  التي  الرئيسة  املصادر  ما 

واإلداري للمجتمع اإلسالمي آنذاك؟

تنظيمه  يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  إليها  استند  التي  للقواعد  مصادر  عدة  هناك 
للمجتمع اإلسالمي وهي كاآليت:

التي  التنظيمية  سياسته  وسامت  عنارص  إىل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  استند  أوالً: 
اهلل  )صىل  الرسول  من  بعد(  )فيام  واإلدارية  االجتامعية  تنظيامته  جمموع  بموجبها  صاغ 
عليه وآله وسلم( وذلك لقرابته من الرسول التي جعلت اإلمام يستقي أمرين رئيسني 

من الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ومها:

اوائل  من  كان  إذ  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  يد  عىل  اإلمام لإلسالم  اعتناق  إن  ا. 
من  للكثري  واالستيعاب  التشبع  عىل  القدرة  منحه  اإلسالمية  بالدعوة  املؤمنني 
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املبادئ القرآنية والسنن النبوية اللتني تعدان مصادر أساسية ألي تنظيم )اجتامعي/ 
درايته  عرب  اإلسالمية  التنظيمية  الركائز  تلك  مدركا  اإلمام  كان  إذ  إسالمي(، 
واطالعه لعلة أي حكم او ترشيع يصدر عن القرآن والسنّة ويسهم يف حتقيق تنظيم 
اجتامعي، مما مهد له القدرة عىل بناء منظومة نظرية متكاملة حاول جاهدًا ان يطبقها 

عىل نفسه وعىل املجتمع.

ب. إن تلك املنظومة النظرية-التي أرشنا إليها آنفًا-تكاملت نظريًا وميدانيًا لدى اإلمام 
من خالل حتويلها اىل ممارسة تنظيمية عىل يد الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
التنظيمية  القواعد  أوىل  وأرسى  املنورة  املدينة  يف  اإلسالمية  الدولة  أسس  عندما 
فيها وهي بناء أول مؤسسة تنظيمية يف املدينة عرب بناء املسجد، واملؤاخاة، ووثيقة 
الرشعي  بكيفية حتويل احلكم  تام  اطالع  اإلمام عىل  احلال كان  ، وبطبيعة  املدينة( 
يف أية قضية اجتامعية او سياسية او اقتصادية اىل ممارسة تنظيمية كان يدير بموجبها 
الرسول )صىل اهلل عليه وسلم( دولته اإلسالمية احلديثة، وبعبارة أخرى إن اإلمام 
مما  النبوية  بالتجربة  تأثره  عرب  اإلسالم  يف  التنظيمية  املامرسات  أوىل  من  قريبًا  كان 
أمدته باخلربات التنظيمية التي حاول إحياءها وممارستها زمن حكمه ألنه نظر اىل 
هذه املامرسة التنظيمية بوصفها املعني األصيل واألصلح واألقدر عىل تنظيم املجتمع 

اإلسالمي.

)*(-العقيدة )املنظومة الفكرية للتوجيه(،  ثانيًا: كان اإلسالم-بعنارصه الرئيسة الثالث
واملفاهيم )الرؤى التي تعكس وجهة نظر اإلسالم يف تفسري األشياء(، والعواطف )أي 
حتويل العنرصين السابقني اىل شعور وجداين يأخذ مداه يف التطبيق الفردي قبل التطبيق 
املجتمعي(، مرتكزًا رئيسيًا بالنسبة لإلمام، وهي التي دفعته اىل قولبة الكثري من قواعده 
التنظيمية والسيام )عقيدة التقوى( التي كانت بالنسبة إليه مفهومًا وعاطفة حتولت بعد 

ينظر تفاصيل ذلك يف الفصل الثالث من الدراسة. )*(
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كان  الذين  واإلداريني  الوالة  ولسلوك  أوالً،  التنظيمي  لسلوكه  رئيس  موجه  اىل  ذلك 
يرشع هلم الكثري من اللوائح التنظيمية التي يلزمهم باتباعها.

التنظيمية،  الديني-التنظيمي لإلمام كان يصبغ كل توجهاته  التوجه  وهلذا نجد أن 
جيعلهم  واإلداريني  الوالة  لسائر  تنظيمي  سلوك  تأسيس  حياول  كان  أخرى  بعبارة 
مصلحة  عىل  حفاظًا  تعاىل  اهلل  من  اخلشية  هو  ذلك  يف  الرئيس  ومبدأه  وفقه،  يسريون 

اجلامعة واملجتمع.

ثالثًا: كان اإلمام )عليه السالم( يمتلك القدرة عىل استنباط األحكام اإلسالمية من 
مصادرها الرشعية )القرآن-السنة( وهذه القدرة هي التي جعلته يمتلك معارف وعلومًا 
شتى مما جعل اجتهاده العلمي يؤهله أن يؤسس ويولد قواعد تنظيمية خمتلفة، وهذا ما 

ملسناه يف تنظيمه القضائي عىل وجه اخلصوص وباقي التنظيامت عمومًا.

وبمعنى آخر إن للعلم واملعرفة التي يمتلكها اإلمام بوصفه قريبًا من منابع الترشيع 
أثر يف إثراء قدرته االجتهادية والفكرية مما جعله ينهل من ذلك آليات للعمل التنظيمي 

االجتامعي آنذاك.
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2. الت�ضاوؤل الثاين:

ما هي أبرز مالمح التنظيم السيايس الذي أرساه اإلمام عيل )عليه السالم( يف إدارته 
كان  التي  التنظيمية  سياسته  رشعية  اكتساب  استطاع  وكيف  اإلسالمي؟  للمجتمع 

يمثلها؟

ما  الشطر األول،  أن تكون عىل شطرين،  التساؤل يفرتض يف اإلجابة عنه  إن هذا 
هي أبرز مالمح التنظيم السيايس الذي أرساه اإلمام إلدارة وتنظيم املجتمع اإلسالمي 

سياسيًا، تكون إجابته عىل النحو اآليت:

أوالً: القيام بعملية تغري اجتامعي/ سيايس، ذلك ان وصول اإلمام اىل سدة احلكم 
بحد ذاته يعد تغيريًا وتبدالً لقواعد التنظيم السيايس برمته، فلقد تثبتت واغتنت مراكز 
بامتيازات  تتمتع  كانت  والتي  ذلك  قبل  اإلسالمي  املجتمع  يف  عديدة  اجتامعية  قوى 
سياسية ومادية تراوحت بني إمساك مصدر القرار السيايس/ القرب من اخلليفة السابق، 
او مصدر القرار اإلداري/ توليهم إدارة األمصار، فكان التنظيم السيايس الذي جاء به 

اإلمام يطوهلم مجيعا وعرب اإلجراءات اآلتية:

ا. عزل الوالة واإلداريني-املفسدين-كخطوة تنظيمية أوىل بعد تويل السلطة )اخلالفة(، اذ 
بارش اإلمام بطرد وعزل كل من ثبت عليه الفساد اإلداري والتنظيمي من قبيل هنب 
والظلم  واإلجحاف  شخصية  ألغراض  السيايس  النفوذ  واستغالل  الدولة  أموال 
بالناس أو إصدار قرارات جائرة ترض أفراد املجتمع، وقد كانت هذه اخلطوة بمثابة 

أوىل مراحل التغري االجتامعي والتنظيم السيايس يف آن واحد.

طرد  املتضمنة  األوىل  التنظيمية  اخلطوة  ترافقت  )وثرواهتا(:  الدولة  امالك  ارجاع  ب. 
وعزل اإلداريني املفسدين مع إرجاع األموال والثروات العديدة اىل )بيت املال(، 

تلك األموال التي كانت بحوزة هؤالء املتنفذين )أصحاب مراكز القوى(.
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ثانيًا: صياغة وإقرار قواعد ولوائح إدارية وتنظيمية جديدة حتل حمل اللوائح السابقة 
يمكن  أمور  عدة  تضمنت  وقد  وعامله  والته  لسائر  السالم(  )عليه  اإلمام  أبلغها  التي 

إجيازها عىل النحو اآليت:

أيا كان،  إداريًا  ا. تقديم الصفات األخالقية والدينية الختيار أي شخص يتوىل منصبًا 
بأن  السالم(  )عليه  العتقاده  وذلك  احلميدة  واخلصال  التقوى  عنرص  عىل  مشددا 
من حتىل واتصف بذلك إنام سيكون األجدر واالكفأ يف احلفاظ عىل حقوق املجتمع 
يلتفت  أن  أكمل وجه من دون  به عىل  املنوط  اإلداري-التنظيمي  الواجب  وتأدية 

ملسائل القرابة والنسب )املنسوبية( بينه وبني ابناء املجتمع يف اختيار اإلداريني.

ب. املحاسبة املستمرة والدائمة لعامله ووالته وإدارييه وهذا االمر كان مدعاة بالنسبة 
لإلمام ملعرفة السلوك التنظيمي السيايس املامرس من قبلهم، وهل هم ملتزمون باللوائح 
التنظيمية التي وضعها هلم، وقد كان من نتائج هذه القاعدة التنظيمية السياسية استبدال 
والة وعامالً بغريهم ، لوضع األشخاص املناسبني يف مكاهنم الصحيح بام يدعم فكرته 

التنظيمية السياسية ويثبتها.

- أما اإلجابة عىل الشطر الثاين من السؤال واملتضمن »كيف استطاع اإلمام اكتساب 
الرشعية السياسية لتنظيمه السيايس الذي أجراه« فيمكن اإلجابة عن ذلك وفقًا لآليت:

أقرها  مسألة-البيعة-التي  عرب  للقيادة  أهلته  التي  السياسية  رشعيته  اإلمام  اكتسب  ا. 
توليه منصب  اخلالفة مع طاعتهم  آنذاك، معلنني رغبتهم يف  املجتمع  أبناء  معظم 
ووالئهم له، وقد كانت تلك البيعة الصيغة الرشعية الرئيسة التي جعلته يدير دفة 
احلكم، فضاًل عن ان تلك البيعة وأجواءها الرشعية مل تتم إال حتت ضغط اجتامعي 
كبري الختياره هلذا املنصب، ذلك الضغط الذي تولد من جراء اهنيار التنظيم السيايس 
السابق يف ظل أجواء عصيبة جعلت املجتمع يعيش حالة من تاليش التنظيم بكل 
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أصنافه.

ب. إن عملية اهنيار التنظيم السيايس السابق مل تنته دون أن ترتك رموزًا تنظيمية سابقة 
تقاطعت مصاحلهم وامتيازاهتم مع األجواء الرشعية التنظيمية اجلديدة املمثلة ببيعة 
سلطة  برشعية  التشكيك  عىل  الرموز  تلك  عملت  وقد  للمسلمني،  خليفة  اإلمام 
اإلمام وحماولة اقصائه عن احلكم، فام كان من اإلمام )عليه السالم( إال أن يعمد 
اىل إجراء تنظيم عسكري حاول من خالله فرض رشعيته السياسية وفرض النظام 
يف آن واحد من أجل درء املفاسد التنظيمية التي يمثلها أقطاب املعارضة السياسية 
)اجلمل- وإكراه  مضض  عىل  ثالثًا  حروبًا  خيوض  جعله  ما  وهذا  آنذاك،  حلكمة 

صفني-النهروان(.

3. الت�ضاوؤل الثالث:
واحتياجاته؟  املجتمع  موارد  بني  املوازنة  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  استطاع  كيف 
وما هي القواعد التنظيمية التي سعى بموجبها لتنظيم السلوك االقتصادي يف املجتمع 

آنذاك؟

لإلجابة عن هذا التساؤل ينبغي الوقوف عند شطره األول لإلجابة عنه ثم االنتقال 
املوازنة بني موارد  “كيف استطاع اإلمام عيل  الثاين، فالشطر األول املتضمن  اىل شطره 

املجتمع واحتياجاته” فإجابته تتضمن اآليت:

حاول اإلمام حتقيق موازنة بني موارد املجتمع وحاجاته عرب فهمه واستيعابه ملسألة-
يف  تتمثل  واضحة  حمورية  رؤية  عىل  ارتكز  اإلمام  أن  إذ  املجتمع،  الطبقات-طبقات 
تقسيمه طبقات املجتمع قسمني األول يمثل املوارد واآلخر يمثل االحتياجات، بعبارة 
أخرى انه قسم الرعية اىل من خيتص بجمع املوارد واالشتغال عليها من أمثال اهل اجلزية 
واخلراج )جامعي املوارد(، والتجار وأرباب الصناعات )املشتغلني باملوارد بيعًا ورشاًء( 



225

الف�سل ال�ساد�س: مناق�سة ت�سا�ؤالت الدرا�سة 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن قسم االحتياجات متثل بالنسبة له طبقات املجتمع 
األخرى بكل أنواعها )قضاة-جنود-كتاب-فضال عن الطبقة السفىل من ذوي احلاجة 

واملسكنة(.

اقامة  يف  تتمثل  اإلمام  عليها  اشتغل  التي  للموازنة  التنظيمية  االقتصادية  فالقاعدة 
عملية التبادل املنفعي او املعييش املتحرك يف خطني اقتصاديني متوازيني، خط املنتجني 
حتييد  خالل  من  ابتداًء  االقتصادية  املامرسة  تشخيص  حاول  فقد   ، املستهلكني  وخط 
يف  بينهام  العالقة  تأطري  إعادة  ثم  بعضًا،  بعضهام  عن  )املوارد-االحتياجات(  اجلانبني 
ضوء عملية املساندة االقتصادية لبعضهام، فقد كان )عليه السالم( مدركًا أمهية ان يكون 
أبناء املجتمع متعاونني فيام بينهم ألجل دفع عملية التنظيم االقتصادي قدمًا، وذلك عرب 
عملية ))التخصص وتقسيم العمل(( الذي بموجبه تتوزع املهامت االقتصادية وبالتايل 

يتحقق اآليت:

ا. توزيع الوظائف وفق الكفاءات والقدرات، وبالتايل تتضح مكانة ودور كل فرد ضمن 
العملية االقتصادية التنظيمية وفقًا لكفاءته وقدراته.

ب. تنوع االختصاصات نتيجة لتنوع الكفاءات، وهذا ما التفت إليه اإلمام )عليه 
السالم( من خالل استيعابه تنوع طبقات املجتمع )طبقات موارد-طبقات احتياجات(.

جـ. إعادة توزيع الثروة النامجة عن الكفاءة والتخصص وتوزيع األدوار بني األفراد، 
الن كفاءة العامل وختصصه سيولد ويسهم يف مسألة تراكم الثروة.

اإلمام  سعى  التي  التنظيمية  القواعد  هّية  ما   « واملتضمن  للسؤال  الثاين  الشطر  اما 
بموجبها لتنظيم السلوك االقتصادي يف املجتمع آنذاك « فاإلجابة تتضمن اآليت:

1. قاعدة مساواة املسلمني يف العطاء: كقرار تنظيمي أبرز انتهجه اإلمام لتحقيق العدالة 
االجتامعية بني أفراد املجتمع اإلسالمي عمومًا، فبيت املال )املؤسسة االقتصادية( 
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اجحاف  أو  متييز  دون  من  سواسية  املجتمع  أفراد  مجيع  أمام  مفتوحًا  كان  آنذاك 
حلقوقهم املالية املودعة فيه.

2. قاعدة رد قطائع اخلليفة السابق: كإجراء اقتصادي اهلدف من ورائه إرجاع احلقوق إىل 
مستحقيها من أصحاب األرايض التي اقتطعت لصالح والة اخلليفة السابق، وقد 
ألغيت هذه اإلجراءات من اإلمام عيل)عليه السالم( وأعاد ملكية تلك األرايض اىل 

الدولة.  

علام ان هذه القاعدة التنظيمية الثانية قد ُأدعمت من اإلمام عرب اآليت:

ا. أمر اإلمام )عليه السالم( والته بعدم منح القطائع للمقربني منهم من خاصة وبطانة.

ب. شدد عىل أمهية احرتام أموال وثروات بيت مال املسلمني بعده املؤسسة االقتصادية 
يف  لواجباهتم  املقابلة  املالية  بحقوقهم  املجتمع  أفراد  تزويد  عن  واملسؤولة  الكبرية 
املجتمع، وقد هدد اإلمام )عليه السالم( بالعقوبات الشديدة ملن يتجاوز عىل هذه 

املؤسسة عن طريق االستيالء والرسقة ملدخوالهتا.

وممّاجتدر اإلشارة إليه إن القواعد االقتصادية التنظيمية املامرسة من قبل اإلمام )عليه 
للقرار  اإلداري  السيايس/  املركز  بني  وتفاعل  اتصال  عملية  تتخللها  كانت  السالم( 
)اخلليفة( وبني اإلداريني )الوالة-العامل املسؤولني عن األقاليم(، وبالوقت نفسه كان 
هناك تفاعل بني الوالة والرعية، وذلك بغية معرفة مستحقات كل طرف وواجباته وبغية 

حتقيق موازنة اجتامعية بينهام.

وكيام تأخذ القاعدتان االقتصاديتان التنظيميتان استقرارمها يف املجتمع انذاك اعتمد 
اإلمام )عليه السالم( نظام احلسبة الذي سار عليه الرسول )عليه الصالة والسالم( يف 
مراقبة األسواق والعمليات التجارية واملالية، واإلرشاف عليها للحد من ظواهر الغش 
النظام  ترض  التي  والظواهر  األساليب  من  ذلك  وغري  باألسعار  والتالعب  واالحتيال 
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االقتصادي وبالتايل تعيق وتعرقل قيام تنظيم اقتصادي يف املجتمع.

4. الت�ضاوؤل الرابع:
أمن  لصيانة  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عليها  اعتمد  التي  واآلليات  الوسائل  ما 

املجتمع واستقراره؟ وكيف متت عملية حفظ حقوق األفراد ونرش العدل االجتامعي؟

لإلجابة عن شطر السؤال األول » ما الوسائل واآلليات التي اعتمدها اإلمام لصيانة 
امن املجتمع « نورد اآليت:

لقد كان اإلمام )عليه السالم( يرى يف املؤسسة القضائية الوظيفة االجتامعية الرئيسة 
لتحقيق امن واستقرار املجتمع، وقد سعى )عليه السالم( لتطوير هذه املؤسسة وحتسني 
أداء عملها لكونه يرى أن مهمة هذه املؤسسة هي تنظيم شؤون األمن وسالمة املجتمع 
من اخلروقات ومن اخلارجني عىل القانون، فلهذا عمد اإلمام )عليه السالم( اىل الرتكيز 

عىل نقطتني رئيسيتني فيها ومها:

من  تنظيمية  مؤسسة  بوصفها  الداخل  من  التنظيمي  عملها  قواعد  إصالح  أوالً: 
خالل:

أ. وضع الرشوط واملواصفات الواجب عىل املسؤول الرئيس فيها - أال وهو )القايض(- 
التحيل هبا.

الصالت  يستدعي  الذي  عملها  تنظم  التي  التنظيمية  والقواعد  األسس  وضع  ب. 
واالتصاالت مع مؤسسات الدولة األخرى.

ثانيًا: إصالح قواعد عملها التنظيمي من اخلارج من خالل أدائها املبارش يف املجتمع 
وذلك من خالل:



228

التنظيم الجتماعي يف فكر الإمام علي )عليه ال�سالم(

ا. ممارسة عملية الضبط االجتامعي للسلوك املنحرف.

ب. حتقيق العدالة االجتامعية عن طريق البحث عن جذور وأصول البواعث السلوكية 
السيئة.

ويمكن توضيح ذلك كله من خالل الركنني اآلتيني:

- الركن الأول: الإ�ضالح الداخلي:
املسألة األوىل: خصائص أو صفات القايض: وضع اإلمام )عليه السالم( جمموعة 
من اخلصائص الواجب عىل القايض التحيل هبا، وذلك ألنه عدها اآلليات املناسبة التي 
ستسهم يف حتقيق األمن واالستقرار االجتامعي، وذلك ألن صالح القايض املسؤول عن 
هذا العمل التنظيمي سيكون مسؤوال عن صالح املجتمع عمومًا، ويمكن توضيح ابرز 

اخلصائص والسامت التي وضعها اإلمام )عليه السالم( ملن يتوىل القضاء وفقًا لآليت:

1. ألجل التعامل مع القضايا املعقدة والصعبة أكد اإلمام رضورة:

أ.  أن يكون املتويل للقضاء جميدًا للتعامل مع املواقف القضائية احلرجة والدقيقة، بحيث 
ال تضيق به األمور وال جيد خمرجًا للبت يف الشأن املطروح أمامه، فعليه أن يكون 

صبورًا.

ب. جيب عىل املتويل للقضاء أن يراجع نفسه وال يرص عىل اخلطأ إذا شعر بوقوعه يف حكم 
قضائي معني، وأن يتبرص بذمة متناهية وال يستعجل يف اختاذ القرار إزاء الشبهات يف 

القضايا )أي التي تشبه احلق(.

2. ألجل إحراز احلكم الصائب املوايل للقانون )الرشيعة( يويص اإلمام )عليه السالم( 
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باآليت: 

أ. أن ال يكون القايض طامعًا او يسعى للتكسب املايل وجلب املغانم واملنافع املادية من 
وراء حكم ما.

ب. أن يكون حازمًا يف البت يف القضايا واألحكام وصارمًا يف تنفيذ احلكم ومتابعته.

جـ. أن يكون مع الرباهني واألدلة املقنعة املدعمة بقرائن وشواهد متنوعة تكشف بواطن 
املسألة املطروحة للحكم.

الوالة بحيث يكونون متشاهبني يف احلكم، ألن  )الفتيا( بني  تشابه  اإلمام أمهية  أكد  د. 
تبعًا  واحدة  الفتيا  تكون  أن  بد  فال  واحد،  هو  برأيه  قضية  أية  يف  التحاكم  مصدر 

لذلك.

وبشكل عام فإن هذه القواعد السلوكية التي صاغها اإلمام )عليه السالم( متثل حماولة 
منه حلامية التنظيم القضائي من اخلطأ، والسيام يف ركنه األساس أال وهو مسؤول 
التنظيم القضائي »القايض« وذلك بغية إجياد مناخ تنظيمي/ قضائي تدرأ بموجبه 

املخاطر واخلروقات ويتحقق أمن وسالمة املجتمع. 

املسألة الثانية:- الصالت التنظيمية بني املؤسسة القضائية وسائر مؤسسات الدولة.

وضع اإلمام )عليه السالم( جمموعة من الصالت التنظيمية التي حتكم العالقة بني 
القضائية،  واملؤسسة  السياسية  املؤسسة  بني  أي  والوالة(  )الوايل/  و  السيايس  احلاكم 

وذلك سعيًا نحو ثالثة أمور: 

القضائية  وتنظيامهتم  أعامهلم  ومراقبة  القضاة،  عمل  عىل  املبارش  لالرشاف  أوالً:- 
التأكد من سريورة  إىل  بالرضورة  املراقبة تسعى  بذلك. وهذه  ونجاحهم وفشلهم 
العمل التنظيمي-القضائي بشكله الصحيح بام خيدم مسألة حتقيق األمن واالستقرار 
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اإلسالمية(،  )الرشيعة  القانوين  للنص  والدقيق  الصحيح  التطبيق  عرب  االجتامعي 
التنظيمية  واخلصائص  الصفات  عىل  القضاة  حمافظة  مدى  استكشاف  عن  فضال 

الواجب التحيل هبا. 

اخلضوع  دون  من  صحيح  بشكل  دورها  تؤدي  أن  القضائية  للمؤسسة  كان  ما  ثانيًا:- 
لضغوطات اقتصادية أو معيشية معينة يعانيها مسؤول التنظيم القضائي )القايض(، 
وذلك استدعى إرشاف املؤسسة السياسية واالقتصادية عىل توفري مناخ اقتصادي 
مالئم له من مكافآت او مثوبات Rewerds، فضال عن أن هذا األمر سيسهم يف منع 

حدوث فساد إداري يكون ضحيته يف هناية األمر أمن املجتمع وسالمته. 

ثالثًا:- وكيام تبقى املسافة السلطوية يف جماالت حمددة لكل منها بحيث ال حيصل خرق 
القانون  عىل  واملرشفني  الترشيعية  السلطة  وال  )التنفيذية(،  السياسية  السلطة  يف 
اإلسالمي، وال السلطة القضائية عىل بعضها بعضًا، دعا اإلمام )عليه السالم( اىل 
العالقة  تقترص  وأن  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  عن  القضاء  استقالل  رضورة 
ضمن إطار عملية التبادل االجتامعي التنظيمي-املؤسسايت فحسب، ألجل أن تظل 
للسلطة القضائية هيبة اجتامعية تستطيع بموجبها إمضاء مشيئة القانون عىل  أبناء 

املجتمع كافة )الراعي والرعية(. 
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-الركن الثاين: الإ�ضالح اخلارجي:
إن الغاية الفعلية التي سعى اإلمام )عليه السالم( إليها من خالل اإلصالح اخلارجي 
حمل  وإنزاله من  اإلسالمي((  ))القانون  االجتامعي والسيام  الضبط  قنوات  تفعيل  هي 
القواعد الرشعية إىل حمل القواعد التطبيقية-امليدانية، وبعبارة أخرى إن ما حاول اإلمام 
القضائي من  التنظيم  القضائي للمجتمع هو حتويل  به يف تنظيمه  القيام  )عليه السالم( 
مكانه الرئييس ))الدولة(( بوصفه مؤسسة قضائية اىل ))املجتمع(( بوصفه جمال التطبيق 

التنظيمي، وجتىل ذلك عرب املحاور اآلتية:

وحتاول  القانون  جتسد  التي  العملية  بوصفها  االجتامعي  الضبط  عملية  تفعيل  أواًل:- 
إنزال  خالل  من  السالم(  )عليه  اإلمام  إليه  سعى  األمر  وهذا   ، وتطبيقه  تعزيزه 
ميدان  إىل  نبوية(  وسنة  كريم  )قرآن  من  اإلسالمي،  القانون  الرشعية  األحكام 
أخرى، وذلك  هيبة  أية  اإلهلي حمل  القانون  هيبة  أمهية إحالل  ، مؤكدا  )املجتمع( 
))هيبة  وهي  االجتامعي  الضبط  يف  تسهم  أساسية  تنظيمية  قاعدة  وضع  إىل  سعيا 
تدول  التي   ،  )*( الدولة السيايس(  )الكيان  الزائل  البرشي  هيبة  مقابل  املقدس(( 

وتنتقل من يد اىل أخرى. 

ثانيًا:- تزامنًا مع املسعى األول الذي حترك نحوه اإلمام )عليه السالم( كان يتحرك نحو 
وهو  أال  املتنوعة،  )احلدود(  وإقامة  االجتامعي  الضبط  عمليات  عرب  آخر  مسعى 
السعي نحو البحث عن بواعث او أصول السلوك املنحرف واخلارج عن القانون 
اإلهلي لتحقيق عدالة اجتامعية عىل أساس أن منشأ هذه االنحرافات واخلروقات هو 
عدم وجود عدالة اجتامعية تتمثل بالتوزيع العادل للثروة وللمامرسة السياسية )أي 
توزيع املناصب واألدوار الوظيفية( داخل مؤسسات الدولة، والتي تسهم برمتها يف 

مفهوم الدولة عند العرب من التداول أي االنتقال ال الثبات state كام هو يف الغرب.  )*(
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إجياد أفراد ناقمني عىل املجتمع، وبالتايل يفقد املجتمع استقراره االجتامعي. 

ثالثًا:- وكيام تتحقق املسألتان املذكورتان آنفًا حاول اإلمام )عليه السالم( إجياد فضاءات 
املجتمع،  حاجة  عن  فضال  والعقل  والسنة  القرآن  من  مستوحاة  رشعية  قانونية 
لتحقيق عملية الضبط االجتامعي بشكل دقيق وبالتايل حتقيق العدل االجتامعي يف 
هناية املطاف القانوين-التنظيمي هذا ، وهو ما جتىل واتضح يف قواعد قانونية جديدة 

واجتهادات شخصية ابتكرها اإلمام )عليه السالم( لتطوير التنظيم القضائي. 

الت�ضاوؤل اخلام�س:
اإلمام  به  قام  الذي  االجتامعي  التنظيم  أعاقت  التي  واملعوقات  املشكالت  أبرز  ما 

)عليه السالم(؟ وما هي اآلليات والسبل التي اعتمدها لتخطي هذه العقبات؟ 

إن اإلجابة عن شطر السؤال األول املتضمن ))ما أبرز املشكالت واملعوقات التي 
أعاقت عملية التنظيم االجتامعي الذي قام به اإلمام(( تتضمن اآليت:- 

يف  السابقة  اخلالفة  خالل  اعتمدت  التي  السابقة  التنظيمية  األسس  ترسخ  أوالً:- 
أن  كثر والسيام  أتباعًا ومؤيدين  هلا  استحكمت وأوجدت  بحيث  املجتمع اإلسالمي، 

معايريها تنتهج اآليت:- 

أ. القرابة والتزلف للخليفة ))احلاكم((. 

مبدأ  تعتمد  وال  موضوعية  غري  أسس  اىل  استندت  التي  اإلدارية  املناصب  توزيع  ب. 
الكفاءة والقدرة عىل اإلنجاز. 

الرسول  وضعه  بام  عالقة  هلا  ليست  جديدة  إدارية-تنظيمية  وقنوات  طرق  ابتداع  جـ. 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( واخلليفتان اللذان اتبعا عهده. 
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اختيار  يف  ليس  أساسية  ثوابت  إىل  آنفًا(  )املذكورة  التنظيمية  املعايري  حتول  ثانيًا:- 
األفراد )اإلداريني فحسب( بل يف عملية إدارة مؤسسات الدولة مما تولد إثر ذلك اآليت:- 

الدولة  موارد  يف  تتحكم  والعوائل  األفراد  لبعض  اجتامعية-سياسية  قوى  مراكز  أ. 
االقتصادية. 

ب. بناء شبكة تنظيمية قائمة عىل أسس غري قانونية غايتها الرئيسة هي استمرار الوضع 
اإلداري-التنظيمي كام هو من دون تغيري. 

جـ. ضياع مسألة العدالة االجتامعية، ليس عىل صعيد توزيع الثروات بالتساوي فحسب، 
الضبط  مؤسسات  تفعيل  عدم  عن  فضال  اإلدارية  املناصب  توزيع  صعيد  عىل  بل 

االجتامعي بشكل دقيق وعادل. 

ثالثًا:- املعارك واحلروب التي شنها املستفيدون من التنظيامت اإلدارية السابقة  ضد 
التنظيامت اجلديدة التي جاء هبا اإلمام )عليه السالم( بعد ما سلبت الكثري من امتيازاهتم. 
فحاولوا عرب احلروب واملعارك تقويض التنظيم االجتامعي اجلديد عرب التشكيك برشعية 
اىل  التنظيمية  والسياقات  األمور  وإعادة  اإلمام((  ))خالفة  احلاكمة  السياسية  السلطة 

سابق عهدها حتت مسميات ودعاوى متنوعة. 

التي اعتمدها  الثاين للسؤال املتضمن ))اآلليات والوسائل  أما اإلجابة عن الشطر 
اإلمام )عليه السالم( لتخطي تلك العقبات(( فيمكن توضيحها عىل النحو اآليت:- 

أوالً:- حاول اإلمام )عليه السالم( بيان رشعيته السياسية يف تويل احلكم التي متت 
خالل  من  دينية،  أسس  عىل  القائمة  التنظيمية  رشعيته  تبيان  عن  فضال  )البيعة(،  عرب 
والسنة  القرآن الكريم أوالً  إنام كانت تعتمد عىل  الدائم أن ترشيعاته-التنظيمية  تأكيده 
معارضته  عن  يعرب  هو  إنام  لتنظيامته  املعارض  او  املعرتض  فإن  وبالتايل  ثانيًا،  النبوية 

لإلسالم برمته. 
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ثانيًا:- إحداث عملية تغيري شامل وكيل شمل جوانب احلياة االجتامعية والسياسية 
باإلجراء  السالم(  )عليه  اإلمام  قام  املثال  فعىل سبيل  كافة عىل حد سواء  واالقتصادية 

اآليت:

أ عزل الوالة واإلداريني املنتمني للتنظيم السابق كافة، الذين ثبت عليهم الفساد اإلداري. 

ب. اعتامد مبدأ الكفاءة اإلدارية-التنظيمية يف اختيار الوالة واإلداريني فضال عن اعتامد 
مبادئ دينية تتمثل يف )الثقات والتقات(. 

والوالة  اإلداريون  عليها  واستحوذ  عليها  حصل  التي  املالية  االمتيازات  إرجاع  جـ. 
السابقون اىل بيت مال املسلمني. 

د. وضع قواعد وأسس أخالقية يتعامل بموجبها  كل فرد من االداريني أيا كان عنوانه 
الوظيفي. 

يضمن  وبام  األخرى  عىل  طبقة  كل  تعتمد  بحيث  للمجتمع  الطبقي  البناء  تنظيم  هـ. 
املستوى االقتصادي املالئم لكل طبقة اجتامعية وكذلك اإلسهام يف إجياد جو من 
العالقات االجتامعية-االقتصادية املناسبة ليس بني الدولة وهذه الطبقات، بل فيام 
بني بعضها بالبعض اآلخر، وبام يكفل احلقوق االقتصادية واالجتامعية جلميع هذه 

الطبقات. 

و. وضع موازنة اقتصادية دقيقة بني موارد املجتمع واحتياجاته وذلك سعيا منه )عليه 
السالم( لتحقيق تنظيم يسهم يف حتقيق اكتفاء اقتصادي، فضال عن القضاء عىل أي 

مظهر من مظاهر األزمات االقتصادية. 

ثالثًا:- ملا عجزت الوسائل السلمية والطرق التنظيمية اجلديدة يف احتواء اخلارجني 
أو  القتال  سوى  أمامه  يكن  مل  السالم(  )عليه  لإلمام  )الرشعي(  السيايس  التنظيم  عىل 



235

الف�سل ال�ساد�س: مناق�سة ت�سا�ؤالت الدرا�سة 

التنظيمية برمتها  العملية  )التنظيم العسكري( كآلية او وسيلة للتصدي لكل ما يعرقل 
ألجل حتقيق اآليت:- 

أ. القضاء عىل الثقافة التنظيمية السابقة )الالقانونية( وإيقاف مؤيدي التنظيامت السابقة 
واملستفيدين منها. 

ب. تثبيت حدود الرشع املقدس إزاء اخلارقني لقنوات الضبط االجتامعي كافة. 

جـ. الدفاع عن تنظيامت الرسول )صىل اهلل عليه وسلم( بوجه العائدين هبذه التنظيامت 
إىل العرص اجلاهيل وتنظيامته القبلية ))القرابية((. 

د. تثبيت رشعية وهيبة الدولة وتنظيامهتا كوسيلة فاعلة هلا سلطة إقرار األمن والنظام يف 
املجتمع.

ثانيًا: نتائج الدرا�ضة:
خرجت الدراسة بجملة من النتائج يمكن إجيازها عىل النحو اآليت:- 

1. استند الفكر التنظيمي لإلمام عيل )عليه السالم( إىل القواعد واملرجعيات اإلسالمية 
كافة  التنظيمية  طروحاته  جعل  مما  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  وهي  األساسية 

ذات توجهات إسالمية بحتة. 

األوىل  األيام  ومنذ  واإلدارية  التنظيمية  السالم(  )عليه  اإلمام  طروحات  اتسمت   .2
بمرشوع  الشامل  التنظيمي-اإلداري  املرشوع  دمج  عىل  بالرتكيز  السلطة،  لتوليه 

التغري االجتامعي للبنى والنظم االجتامعية القائمة آنذاك كافة.  

3. لقد كان الفكر التنظيمي لإلمام )عليه السالم( يرتكز عىل جانبني أو بعدين، نظري 
)ترشيعي( وعميل )تطبيقي(، اذ حاول من خالهلام أن يصوغ قواعد وأسسًا تنظيمية 
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ما  لتحقيق  ذلك  تتجاوز  بل  فقط  الفكرية  احلدود  عند  تقف  ال  األبعاد،  متكاملة 
سعى إليه اإلمام )عليه السالم( من ترسيخ العدالة االجتامعية عىل صعيد املامرسة 

والتطبيق. 

4. كان التنظيم االجتامعي يف فكر اإلمام مستندا إىل مبدأ تقسيم العمل، حيث خصص 
لكل طبقة يف املجتمع مهمة تؤدهيا ضمن سياقاهتا اخلاصة هبا، وألزم الطبقات كافة 
برضورة التعاون والتبادل املنفعي كيام تنتظم شؤون املجتمع وعىل الصعد االجتامعية 

والسياسية واالقتصادية والقضائية كافة. 

5. اعرتضت مسرية اإلمام )عليه السالم( التنظيمية االجتامعية والسياسية بعض الفتن 
التنظيمية  اإلدارة  لتطوير  سعيه  عرقلة  حاولت  التي  واالنشقاقات  واالضطرابات 
للمجتمع اإلسالمي مما ادى باإلمام )عليه السالم( إىل القيام بـ))تنظيم عسكري(( 
الرسول  التي كانت سائدة يف عهد  التنظيمية  النظم االجتامعية اىل صيغتها  إلعادة 

)صىل اهلل عليه وآله وسلم(. 

االقتصادية  التنظيمية  والقواعد  الضوابط  من  السالم( جمموعة  )عليه  اإلمام  وضع   .6
وذلك ألجل حتقيق اآليت:- 

أ. التوزيع العادل للثروة بام يكفل حتسني الوضع املعييش ألبناء املجتمع. 

العملية  تقنني  ألجل  واحتياجاته  املجتمع  موارد  بني  االقتصادية  املوازنة  اعتامد  ب. 
االقتصادية برمتها فيام بعد. 

ألجل  تبادلية  عالقة  بينها  تقوم  بحيث  وفئاته  املجتمع  طبقات  بني  العالقة  تنظيم  جـ. 
استيعاب الشؤون والروابط االقتصادية كافة بينها. 

مع  املجتمع  وأفراد  اإلداريني  املسؤولني  بني  التعامل  طرق  او  األساليب  تنظيم  د. 
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الرتكيز عىل البعد اإلنساين يف آلية التعامل والتواصل اإلداري. 

القضائي،  الشأن  يف  املعامل  واضحة  تنظيمية  ريادة  السالم(  )عليه  لإلمام  كانت   .7
ويمكن توضيح ذلك من خالل اجلوانب اآلتية:- 

أ. تأكيد أمهية اخلصائص والسامت الواجب توافرها فيمن يتوىل مسؤولية القضاء، ذلك 
التأكيد الذي يبلغ ذروته يف أن يبارش اإلمام تلك املسؤولية بنفسه بغية حتقيق أعىل 

درجات العدالة. 

صيانة  ألجل  القانونية  والوقائع  احلوادث  كشف  يف  التحقيقية  األدوات  تطويره  ب. 
التنظيم القضائي من أي خلل أو تلكؤ يمكن أن يعرتيه وبام حيفظ حقوق األفراد 

يف الوقت نفسه. 

جـ. حماوالته املستمرة يف الوقوف عىل جذور وبواعث ودوافع السلوك املنحرف الذي 
خيل باألمن االجتامعي وينتهك القانون اإلسالمي، ويف هذا االمر نجده يربط مسألة 
العدالة االجتامعية )التوزيع العادل للثروات والسلطات عىل أبناء املجتمع( ومسألة 

العدالة القانونية )صيانة املجتمع والدولة من املمعنني يف الفساد بشتى أنواعه(. 

استيعاب  القدرة عىل  يمتلك  مل يكن  آنذاك  املجتمع اإلسالمي  أن  الواضح  8. من 
طروحات اإلمام التنظيمية وذلك:- 

- ألسباب قبلية )رصاع بني هاشم مع سائر قبائل قريش وحسدهم هلم لنيل النبوة ألحد 
ابنائهم-الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( -واخلالفة لإلمام عيل )عليه السالم( 

فيام بعد. 

اإلسالم  يف  القبلية  الزعامات  بعض  دخول  لعدم  )وذلك  عقائدية-دينية  وألسباب   -
بشكل حقيقي وبوقت متأخر(. 



238

التنظيم الجتماعي يف فكر الإمام علي )عليه ال�سالم(

عهد  يف  السيام  وسياسيًا  ماليًا  املتنفذة  الفئات  لبعض  وسياسية  اقتصادية  -وألسباب 
اخلليفة عثامن 

9. إن اإلمام عليًا )عليه السالم( مل خيفق او يفشل يف إجياد تنظيم اجتامعي إسالمي 
 )**( املجتمع ولكن   )*( الباحثني بعض  لذلك  أشار  كام  للمجتمع  متريره  جاهدا  حاول 

نفسه فشل يف استيعاب وتطبيق طروحات اإلمام التنظيمية. 

يف تفاصيــل ذلــك، ينظــر: د.حممــد عبــد الشــفيع عيســى، عــيل بــن أيب طالــب  قائــدًا سياســيًا، الــذي يــرى  )*(
ان اإلمــام فشــل يف تنظيــم املجتمــع. 

ــًا يف أواخــر ايامــه متأملــا اىل ابعــد  ــا علي ويف هــذا الصــدد يذكــر الدكتــور عــيل الــوردي ))وهلــذا وجدن )**(
حــدود األمل، إذ كان يريــد مــن النــاس شــيئا ويريــد النــاس منــه شــيئا آخــر، فقــد التــف النــاس حولــه يف بــدء 
ــو اىل  ــا كان يدع ــر ))إن علي ــص آخ ــول يف ن ــريًا((. ويق ــه اخ ــنعون علي ــذوا يش ــه وأخ ــوا عن ــم انفض ــورة ث الث
مبــدأ املســاواة بــني النــاس مجيعــا ال فــرق بــني رشيــف ومــرشوف أو بــني عــريب ومــوىل. فلــام قــاد ثــورة العــرب 
ــدن،  ــان، لن ــوردي، وعــاظ الســالطني، دار كوف ــدأ فيهــم كرهــوه(( يراجــع د . عــيل ال ــق هــذا املب وأخــذ يطب

ص206.  ط2، 1995، 
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