
تأصيل فقه العمران
)( عند اإلمام علي

)( مقاربة يف عهده ملالك األشرت



 

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق العراقية 4211 لسنة 2017



تأصيل فقه العمران
)( عند اإلمام علي

)( مقاربة يف عهده ملالك األشرت

تأليف
م. د. حيدر حسن األسدي

سلسلة دراسات يف عهد اإلمام
)( ملالك األشرت )( علي
وحدة الدراسات االقتصادية 

)30(



مجيع احلقوق حمفوظة

العتبة احلسينية املقدسة

الطبعة األوىل

1439هـ - 2017م

العراق - كربالء املقد�سة -�سارع ال�سدرةجماور مقام علي الأكرب
موؤ�س�سة علوم نهج البالغة

هاتف: 07728243600 - 07815016633
www.inahj.org :املوقع الألكرتوين
Inahj.org@gmail.com  :الإمييل

تنويه:
إن األفكار واآلراء املذكورة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر كاتبها، 

وال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة



5

 )( مقاربة يف عهده ملالك األشرت

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة:

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والثناء 
بــا قــدم مــن عمــوم نعــٍم ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها 
والصــاة والســام عــى خــر اخللــق أمجعــن حممــد وآلــه 

الطاهرين.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة النبويــة 
هــي حقيقــة املازمــة بــن النــص القــرآين والنــص النبــوي 

.)( ونصــوص األئمــة املعصومــن

إليــه يف املصاديــق حَلديــث  وإّن خــر مــا ُيرجــع 
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الثقلــن »كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتــي« هــو صاحيــة 
ــة  ــع صاحّي ــًا م ــة متازم ــكل األزمن ــرآين ل ــص الق الن

النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.

ومــا كتــاب اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالب 
ــن  ــٌد م ــوذٌج واح ــر )( إال أنم ــك األش )( ملال
ــي  ــة اإلســامية الت ــات التــي زخــرت هبــا املكتب بــن املئ
اكتنــزت يف متوهنــا الكثــر مــن احلقــول املعرفيــة مظهــرة 
بذلــك احتيــاج اإلنســان إىل نصــوص الثقلــن يف كل 

األزمنــة.

من هنا:

ــص  ــة أن ختص ــج الباغ ــوم هن ــة عل ــأت مؤسس ارت
حقــًا معرفيــًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي يف 
حيــاة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب  )( وفكــره، 
 )( مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك األشــر
أرشف  هــي  التــي  اإلنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة 
متعلقاتــه  وإصــاح  اإلنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم 
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احلياتيــة وذلــك ضمن سلســلة بحثيــة علمية واملوســومة 
بـ)سلســلة دراســات يف عهــد اإلمــام عــي )( ملالــك 
ــًا،  ــإذن اهلل تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت ــر )(، الت األش
حرصــًا منهــا عــى إثــراء املكتبــة اإلســامية واملكتبــة 
ــدف إىل  ــي هت ــة الت ــات العلمي ــك الدراس ــانية بتل اإلنس
ــع  ــان واملجتم ــاء اإلنس ــوص يف بن ــذه النص ــر ه ــان أث بي
والدولــة متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة 
ــش  ــاء والعي ــر والعط ــة باخل ــة املفعم ــاة اآلمن ــام احلي نظ

ــة. ــة وكرام بحري

ــد  ــران عن ــه العم ــل فق ــوم بـ)تأصي ــث املوس والبح
اإلمــام عــي )عليــه الســام( مقاربــة يف عهــد مالــك 
األشــر )رضــوان اهلل عليــه(  تضمــن دراســة مفصلــة 
للمظاهــر العمرانيــة التــي أوردهــا اإلمــام عليــه الســام 
ــاء  ــب يف بن ــذا اجلان ــة ه ــّن أمهي ــف وب ــد الرشي يف العه
اإلنســان وكذلــك دور العمــران يف اســتقرار احلكــم 
اداء  يف  والرغبــة  اهلل  رىض  وكســب  األمــن  وحفــظ 
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التــي يقــوم  عمــل احلاكــم، وبــّن أيضــًا املرتكــزات 
عليهــا عمــران البــاد ورضورة أن يأخــذ احلاكــم بنظــر 
االعتبــار إضافــة اىل فقــه العمــران واجراءاتــه التــي جيــب 

أن تكــون بالتســاوي عــى اجلميــع.

فجــزى اهلل الباحــث كل خــر فقــد بــذل جهــده 
العاملــن.  وعــى اهلل أجــره واحلمــد هلل رب 

السيد نبيل احلسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم هنج الباغة
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املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــن، والصــاة والســام عــى 
ــه الطيبــن الطاهريــن، وبعــد: خــر خلــق اهلل حممــد وال

التصــور  مــن  وجــوده  العمــران  فقــه  يســتمد 
اإلســامي العــام للكــون، وربــا املعنــى اللغــوي للفقــه 
يعــن عــى ذلــك، وعليــه ليــس بالــرورة اقتصــار 
املجتهــد املعــارص عــى تلــك املوضوعــات التــي كانــت 
حمــل ابتــاء يف املــايض، اذا مــا اريــد للفقــه مــدى اوســع 
ــي  ــف االصطاح ــن(، وان كان التعري ــم والتمك )الفه
حمــدد بـــ »العلــم باألحــكام الرشعيــة الفرعيــة مــن ادلتهــا 
التفصيليــة« لكــن ذلــك ال يمنــع من بحــث املوضوعات 
ذات االفــق االبعــد، طاملــا  تنتهــي  مرجعيتهــا اىل القــران 

ــل.  ــة، وللعق ــنة الرشيف ــم والس الكري
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وعليــه ال بــد مــن معاجلــة اجلوانــب ذات الصلــة 
ــه السياســة وإشــكاالته، إذ مــن  ــة بفق ــة واملعرفي املنهجي
املعــروف وجــود قــراءات، وربــا تنظــر حــول »شــكل 
والتملــك  اســتمراريتها«،  ومــدى  وأحواهلــا  الــدول 

ــآل.  ــه امل ــي ب ــف ينته ــه وكي ــب وأنواع والتغل

ــور  ــة ام ــى ثاث ــوء ع ــث الض ــلط البح ــك س ولذل
تضمنهــا هنــج الباغــة ومل تعــط حقهــا بشــكل كاف مــن 

قبــل كثــر مــن الباحثــن:

األوىل: الرؤيــة العامــة للعمــران البــرشي، خصوصًا 
يف هنــج الباغة

الثانيــة: ارتبــاط العمــران بوجــود جمــال ســيايس 
واجتاعــي واقتصــادي للدولــة لكــي ينتظــم.

الضبــط  مــع  العمــي  العلــوي  التعامــل  الثالثــة: 
العمــران. لفقــه  واملنهجــي  النظــري 

لقــد كان ابــن أيب احلديد يف منتهــى الدقة واإلنصاف 
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حــن وصــف هــذا )العهــد( بأنــه: نســيج وحــده، ومنــه 
تعّلــم النــاس اآلداب والقضايا واألحكام والسياســة... 

وحقيــق مثلــه أن ُيقتنــى يف خزائــن امللوك.)1(

يف ضــوء هــذه املحــاور العامــة للبحــث نوقــش 
الــرأي الســائد القائــل بأســبقية ابــن خلــدون يف التنظــر 
للعمــران، وهــذا ال يعنــي إنــكار اثــر وامهيــة التنظــر 
هــو  خلــدون  ابــن  ان  البعــض  و)يظــن  اخللــدوين، 
»مبــدع« فلســفة التاريــخ أو »حكمتــه« والــذي ســاه 
ــى  ــرض ع ــرشي، ال ُيع ــاع الب ــران واالجت ــم العم بعل
وجهــة العنــر املذكــور اعــاه، لكنــه جييــب عــى أســئلة 
الفلســفة حــول مصــادر ابــن خلــدون ما دام ابــن االزرق 
)ت:887هــــ( قــد أخربنــا يف كتابــه » بدائــع الســلك يف 
طبائــع امللــك« ان ابــن خلــدون قــد اســتفاد مــن« النــص 
املقــدس ــــ والســنة النبويــة الرشيفــة« يف صياغــة فلســفته 
العمرانيــة اىل جانــب اســتفادته مــن منجــزات املفكريــن 

)1(  رشح هنج الباغة: 310/2.
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مفكــر،  االف  بخمســة  حددهــم  حتــى  االســاميي، 
ــر مــن مخســة عــرش الــف()1( ــع عــى اكث واطل

والــدارس لنهــج الباغــة، وخصوصــا عهــد االمــام 
عــي ملالــك االشــر، جيــد انــه اشــار وفّصــل بشــكل 
ــران  ــل عم ــا مث ــض جزئياهت ــألة، وبع ــذه املس ــح هل واض
ابــن  ان  املعلــوم  فمــن  وديمومتهــا،  وبقائهــا  الدولــة 
ــض  ــده بع ــة«، واي ــدأ »العصبي ــك بمب ــط ذل ــدون رب خل
الباحثــن امثــال حممــد عابــد اجلابــري، يف حــن الرؤيــة 
العلويــة ترهــن بقــاء وعمــران او زوال الــدول يف مــدى 
تعاطيهــا مــع »احلقــوق والواجبــات«، ممــا يرجــح اعتــاد 
البعــد املؤسســايت يف االدارة يف االصطــاح املعــارص.

ــم،  ــران الكري ــام يف الق ــا س ــران هدف ــا كان العم ومل
ويف الســنة املطهــرة للنبــي االعظــم حممــد »« وســرة 

)1(  د. عــي حســن اجلابــري، مفكــرو االســام والعمــران البرشيفــي 
دار  بغــداد،  العراقــي-  العلمــي  املركــز  واالجتــاع،  احلضــارة  فلســفة 

لبنــان، ط1، 2011م.  - بــروت  البصائــر،  ومكتبــة 
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يف  البحــث  حاولــت  الســام،  عليهــم  البيــت  اهــل 
ــة يف  ــي مقارب ــام ع ــد االم ــران عن ــه العم ــل لفق »التأصي
عهــده ملالــك االشــر« فجــاءت الدراســة عــى ثاثــة 

مباحــث:

االول: املقاربة االصطاحية للعمران.

ــد االمــام عــي  ــاين: مرتكــزات فقــه العمــران عن الث
.»«

.»« الثالث: اجرائيات فقه العمران عند االمام

وانتهــى البحــث اىل جمموعــة مــن النتائــج، واخــر 
دعوانــا ان احلمــد هلل رب العاملــن.
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املبحث األول
املقاربة االصطالحية للعمران 

ومستوياته البنيوية

لفــظ )عمــران( مشــتق مــن اجلــذر ع.م. ر ولــه عــدة 
معاين:

 األّول »سكن، بقي، أقام، استوطن«.

الثــاين: »تعمــر، كثافــة، بــه نــاس كثــر، اســتصلح، 
فظاظــة«،  صحــراء،  قفــر،  وعكســها  جيــدا،  هــّذب 
ــاء  ــًا »بن ــي أيض ــران أن تعن ــردة عم ــن ملف ــث:  يمك الثال

ــا«)1(  ــه مرفه ــه، جعل ــكن في ــزل، والس من

-2153  .Lane, Arabic-English Lexicon, V, p(  )1(
ــع: موســوعة االنســنة املتوســطية. ــن موق 2156(. ع
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 هــذه املجموعــات الثاثــة مــن املعــاين تعــود كلهــا 
إىل معنيــن أساســين: مــن جهــة إىل النشــاط البــرشي، 
ــكان  ــرايف، أي امل ــر اجلغ ــرى، إىل العن ــة أخ ــن جه وم

ــه النشــاط اإلنســاين وتطــوره)1(. ــذي في ال

ــا, ويف  ــه آه ــره أي جعل ــر, وأعم ــن أعم ــارة م والع
ــاىل:  ــال تع ــرة، ق ــا عام ــرت األرض وجدهت ــة أعم اللغ
﴿ُهــَو َأنَشــَأُكْم ِمــْن األَْرِض َواْســَتْعَمَرُكْم فِيَهــا﴾)2(، 
منهــا,  قوتكــم  واســتخراج  عارهتــا  يف  لكــم  أذن  أي 
وجعلكــم عارهــا, وعمــر عليــه أي أغنــاه. وقولــه تعــاىل: 
)َواْســَتْعَمَرُكْم(  أي أســكنكم فيهــا أهلمكــم عارهتــا مــن 
احلــرث, والغــرس, وحفــر األهنــار, وغرهــا أي خلقكــم 
لعارهتــا)3(.  وحيــث إن قولــه تعــاىل )َواْســَتْعَمَرُكْم( 

)1(  املصدر نفسه.
)2(  سورة هود: 61

بالتنميــة  السياســة الرشعيــة وعاقتهــا  املنعــم أمحــد،  فــؤاد عبــد    )3(
االقتصاديــة وتطبيقاهتــا املعــارصة، البنــك اإلســامي للتنميــة، املعهــد 

ص51  ،2001 جــدة،  والتدريــب،  للبحــوث  اإلســامي 
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هــو طلــب مطلــق مــن اهلل تعــاىل، ومــن ثــم يكــون عــى 
ــوب)1(. ــبيل الوج س

واالســتعار عنــد املفرسيــن هــو طلــب العــارة، 
ــرض.  ــوب أي الف ــبيل الوج ــى س ــن اهلل ع ــب م والطل
الروحيــة.  بالعــارة  املاديــة  العــارة  معنــى  وربــط 
ــث  ــتخاف، حي ــة االس ــر حقيق ــو جوه ــتعار ه واالس
املبــدأ العــام للرشيعــة إصــاح وعــارة األرض، وتزجية 
معــاش النــاس فيهــا، وحتقيــق التمكــن عليهــا، وتعبيــد 
مجيــع  تكــون  بحيــث  ســبحانه،  هلل  البــرشي  الفعــل 
فعاليــات الكــون متوجهــة إىل اهلل، ويكــون اإلنســان 
مقتديــًا عــى قــدر طاقتــه البرشيــة باألفعــال اإلهليــة، 
متخلقــًا بأخــاق اهلل، ســاعيا نحــو أعــال صفــات اهلل يف 
الكــون، وهبــذا يتحقــق االتســاق بــن الفعــل البــرشي، 

)1(  عبــد اهلــادي عــي النجــار، اإلســام واالقتصــاد، سلســلة عــامل املعرفــة 
)63(، املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب، الكويــت، 1983، ص61.
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واهلــدف أو املقصــد اإلهلــي  مــن وجــود الكــون)1(.

عــن  للتعبــر  يســتخدم  »عمــران«  لفــظ  وكان 
أفــكار حــول احليــاة، حــول الســاكنة، األماكــن اآلهلــة، 
واســتصاح أرض مــا وتعمرهــا. وهبــذا املعنــى نجــد يف 
َّــا َعَمروَهــا﴾)2(، واســتعمل  القــرآن ﴿وعَمروهــا أَكثــر ِم
األرض  جهــات  إىل  بالرجــوع  واقعيــة  أكثــر  بمعنــى 
ــا.  ــاة وتطوره ــاد احلي ــا مي ــن فيه ــي يمك ــكونة، الت املس

أمــا فكــرة التعمــر واالســتصاح فهــي مرتبطــة 
باإلنســان مشــرة إىل مــكاٍن يمكــن اإلقامة فيــه أو مؤهٌل 
ــات فهــو مســتصلح أو  ألن يكــون عامــرا إذا كان للنّبات

ــل لاســتصاح. قاب

واســتعمل ابــن خلــدون لفــظ »عمــران« يف ثــاث 

ــة السياســية املعــارصة: دراســة  ــات التنمي )1(  نــر حممــد عــارف، نظري
نقديــة مقارنــة يف ضــوء املنظــور احلضــاري اإلســامي، ط 4، املعهــد 

للفكــر اإلســامي، 2006، ص 259-258. العاملــي 
)2(  سورة الروم/9.
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معــان، احدمهــا عــام، واالخريــن خاصــَن:

املعنــى العــام: ويعنــي بــه »احلضــارة« اي التســاكن 
ــاء  ــر واقتض ــس بالعش ــة لألن ــر أو حل ــازل يف م والتن
احلاجــات ملــا يف طباعهــم مــن التعــاون عــى املعــاش)1( 

ــدث  ــا يتح ــا عندم ــن فنجدمه ــن اخلاص ــا املعني أم
عــن نوعــن مــن احليــاة بربطهــا بــا ينتــج عــن كل واحدة 

منهــا، ومهــا »عمــران بــدوي«، و»عمــران حــري«.

وبالتــايل  النــاس   يصنــف  االمــام  نجــد  بينــا 
حميطهــم االجتاعــي اىل ثــاث اقســام، يقــول: »النــاس 
ثاثــة: فعــامل ربــاين.. ومتعلــم عــى ســبيل نجــاة.. ومهــج 
رعــاع، أتبــاع كل ناعــق، يميلــون مــع كل ريــح، ال 
يســتضيئون بنــور العلــم؛ فيهتــدوا، ومل يلجئــوا إىل ركــن 
وثيــق؛ فينجــو«)2(، ومــن املعلــوم ان العلــم والتعلــم 

مة، ص17. )1(  املقدِّ
)2(  هنــج الباغــة: ص 808، وحليــة األوليــاء أليب نعيــم، رقــم احلديــث: 

239
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ــارة. ــة للحض ــمة مازم س

ــات القــرن العرشيــن، واتســاع  واملاحــظ مــع بداي
واالســامية  العربيــة  الــدول  يف  االســترشاق  حركــة 
املعجــم  اىل   )civilization( احلضــارة  لفــظ  انتقــل 
العــريب، وقــد حــدث اضطــراب واضــح يف املفاهيــم 
ــة« و«حضــارة«  لعــدم وضــوح تعريفــات ألفــاظ » ثقاف
و »مدنية«،خاصــة مــع وجــود املفاهيــم الثاثــة يف اللغــة 
العربيــة، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود ســوى مفهومــن 
اجتاهــات  انقســام  اىل  أدى  مــا  االنكليزيــة،  اللغــة  يف 

ترمجــة املصطلــح اىل اجتاهــن:

أحدمها: يرى انه مرادف للمدنية.

اآلخــر: يــرى انــه اقــرب للحضــارة، ويعــد االكثــر 
شــيوعا يف الكتابــات العربيــة.

ــا  ــي مفهــوم احلضــارة تعريف ــن نب ــك ب ويعــرف مال
»توفــر  رضورة  يف  يتححــد  احلركيــة،  مــن  يشء  فيــه 
تتيــح  التــي  واملاديــة  األخاقيــة  الــرشوط  جممــوع 
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ملجتمــع معــن أن يقســم لــكل فــرد مــن أفــراده، يف كل 
طــور مــن أطــوار وجــوده منــذ الطفولــة اىل الشــيخوخة 
املســاعدة الروريــة لــه يف هــذا الطــور أو ذاك مــن 

أطــوار نمــوه«)1(

اللُّغتــن  يف  عمــران  لفــظ  يرجــم  الغالــب  ويف 
 )civilisation اإلنجليزيــة َوالفرنســية بكلمة )حضــارة
يســمح  عمــران،  لفــظ  دالالت  خمتلــف  حتليــل  ان 
لنــا بالعــودة إىل الوقــوف عــى إختيــار ترمجــة بعينهــا 
لضبــط املصطلــح وتدقيــق املعنــى. أحــد تلــك األلفــاظ 
ــى جمتمــع، كــا  ــي اســتعملت جلعــل »عمــران« بمعن الت
ــرب أن العلــم  فعــل الباحــث ناصيــف نّصــار، الــذي اعت
علــم  وجــود  قبــل  بحــق  اجتــاع  كعلــم  اخللــدوين، 

احلديــث. االجتــاع 

احلديــث   )Sociologie(  لفــظ يف حــن حييلنــا 

ــي، مشــكلة األفــكار يف العــامل االســامي، دار الفكــر،  ــن نب )1(  مالــك ب
ط5، بــروت، 2005م، ص50.
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إىل اللفــظ العــريب اجتــاع مشــتق مــن اجلــذر )ج. م.ع( 
)ضــمَّ بعضــه إىل بعــض، وضــع معــًا( ومنهــا علــم 
هنــاك وحــدة  ان  ويبــدو   .)Sociologie( االجتــاع 

هويــة بــن لفظــي »اجتــاع«  و»عمــران«.

ولفهــم املعنــى الفلســفي لكلمــة عمــران ال بــد مــن 
الرجــوع إىل فكــرة الُعْمــر: لنفــس اجلــذر ع-م-ر التــي 
ــَر، بمعنــى »العيــش طويــا«،  اشــتق منــه الفعــل عمَّ

ــاة. ــرة احلي ــاة أو ف ــي حي ــذي يعن واإلســم عمــر ال

العمــران«،  »علــم  قلــب  يف  السياســة  وضــع  ان 
ــن  ــل اب ــا فع ــطية ك ــارات أرس ــك بعب ــن ذل ــر ع والتعّب
خلــدون يف مناســبات عديــدة حيتاج اىل اعــادة نظر ونقد، 
يقــول: »الدولــة وامللــك للعمــران، بمثابــة الصــورة 
للــادة، وهــو الشــكل احلافــظ بنوعــه لوجودهــا«)1(، 
مــا يقصــده ابــن خلــدون هنــا باملــادة هــو العنــارص التــي 
ــران ال  ــة دون العم ــة: »فالدول ــق السياس ــن طري ــا ع حتي

)1(  مقدمة ابن خلدون، ص150 ـ 151.
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تتصــور، والعمــران دون الدولــة وامللــك متعــذر«)1( 

كــا أن ربــط  - ابــن خلــدون بوصفــه منظــرا لعلــم 
العمــران البــرشي يف القــرن الثامــن اهلجــري- مــن عــدم 
ــة.  ــدون عصبي ــودًا ب ــرًة ووج ــة فك ــور الدول ــكان تص ام
عصبيــة  حلكــم  والزمــاين  املــكاين  »االمتــداَد  وعدهــا 
مــا«)2(، ومــا انتهــى لــه حممــد عابــد اجلابــري بــــ ارتبــاَط 
ُعمــر الدولــة، أي امتدادهــا يف املــكان وديمومتهــا يف 
الزمــان، بالعصبيــة أو العصبيــات، وهــو مــا يفيــد ارهتــاَن 
ــذت  ــي أخ ة الت ــوَّ ــذه الق ــارة األرض هب ــران« وع »العم
يدخــل يف  ومــا  »العصبيــة«  اســم  اخللــدوين  املتــن  يف 
معناهــا«)3(، نــرى ان هــذا الربــط اقــرب ملنطــق التغلــب 
الــذي  والتنظيــم  االجتــاع  روح  اىل  منــه  والتصــارع 
تســعى الــدول املعــارصة لتحقيقــه بغيــة انتعــاش وتطــور 

)1(  املصدر نفسه.

)2(  املصدر نفسه.
ــة،  ــة والدول ــدون، العصبي ــن خل ــر اب ــري، فك ــد اجلاب ــد عاب حمم  .30  )3(

مركــز الوحــدة العربيــة، بــروت، 1994مــن ص 213.
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يســمى  مــا  وهــو  عظمــى  كقــوى  وظهورهــا  دوهلــا 
ــة احلقــوق واملؤسســات( التــي جتعــل احلاكــم او  بـ)دول

رئيــس الدولــة مــن ضمــن املنظومــة املجتمعيــة.

ــرة  ــم نظ ــري تقدي ــد اجلاب ــد عاب ــاول حمم ــد ح ولق
مدلــول  ان  ورى:  العصبيــة  ملفهــوم  جديــدة  تربيريــة 
العصبيــة عنــد ابــن خلــدون خيتلــف كثــرا عــن مدلوهلــا 
ــن  ــبكة م ــي) ش ــي تعن ــث والت ــاع احلدي ــم االجت يف عل
واجلاعــات  األفــراد  بــن  تنظــم  اجتاعيــة  عاقــات 
ــدون-  ــن خل ــد اب ــده - أي عن ــي عن ــل تعن ــل( ب والقبائ
ــها  ــن نفس ــاع ع ــة للدف ــتعملها القبيل ــيلة او اداة تس وس
وعــن مصاحلهــا، وهــي تشــبه دور االســوار أو اجليــوش 

ــدن)1(. ــة امل ــبة حلاي بالنس

ويبــدو يل ان موضــوع العصبيــة مــع وضــوح جوانبه 
ــة،  ــداوة والقبيل ــع الب ــع جمتم ــح م ــه يصل ــلبية اال ان الس
للمجتمعــات  االقتصــادي  بالبعــد  الوثيــق  وارتباطــه 

)1(   املصدر نفسه، 160.
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ــة. ــر احلضاري ــل غ ــة او لنق البدائي

الباغــة تضمــن  اذا مــا قلنــا ان هنــج  نبالــغ  وال 
ــدأ  ــه، و هــذا املب ــادئ تنظــم عاقــة احلاكــم مــع رعيت مب
ــُم  ــي: »َوَأْعَظ ــام ع ــول االم ــا، يق ــح حضاري ــو االصل ه
ــَواِل  ُقــوِق َحــقُّ اْل َض- ُســْبَحاَنُه- ِمــْن تِْلــَك احْلُ َمــا اْفــَرَ
َفِريضــًة  اْلــَواِل،  َعــَى  ِعيَّــِة،  الرَّ َوَحــقُّ  ِعيَّــِة،  الرَّ َعــَى 
ــًا  ــا نَِظام ــَى ُكّل، َفَجَعَلَه ــُكّل َع ــْبَحاَنُه ـ لِ ــا اهللُ ـ ُس َفَرَضَه
ِعيَّــُة  الرَّ َتْصُلــُح  َفَلْيَســْت  لِِدينِِهــْم،  َوِعــّزًا  اِلْلَفتِِهــْم، 
إاِلَّ بَِصــَاِح اْلــُوالَِة، َوالَ َتْصُلــُح اْلــُوالَُة إاِلَّ بِاْســتَِقاَمِة 
ــُه، َوَأدَّى اْلــَواِل  ــُة إىَِل اْلــَواِل َحقَّ ِعيَّ ِت الرَّ ِعيَّــِة. َفــإِذا َأدَّ الرَّ
يــِن،  ــقُّ َبْينَُهــْم، َوَقاَمــْت َمنَاِهــُج الدِّ َهــا، َعــزَّ احْلَ إَِلْيَهــا َحقَّ
ــنَُن،  ــا السُّ ــَى َأْذالَِلَ ــْدِل، َوَجــَرْت َع ــامِلُ اْلَع ــْت َمَع َواْعَتَدَل
ْوَلــِة، َوَيئَِســْت  َمــاُن، َوُطِمــَع يِف َبَقــاِء الدَّ َفَصَلــَح بِذلـِـَك الزَّ
ِعيَّــُة َوالَِيَهــا، َأْو َأْجَحَف  َمَطاِمــُع االْْعــَداِء. َوإَِذا َغَلَبــِت الرَّ
اْلــَواِل بَِرِعيَّتِــِه، اْخَتَلَفــْت ُهنَالِــَك اْلَكلَِمــُة، َوَظَهــَرْت 
ــاجُّ  يــِن، َوُتِرَكــْت حَمَ ــَر االْْدَغــاُل يِف الدِّ ــْوِر، َوَكُث َمَعــامِلُ اْلَ
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ــَرْت  ــَكاُم، َوَكُث ــِت االْْح ــَوى، َوُعطَِّل ــَل بِاْلَ ــنَِن، َفُعِم السُّ
ِعَلــُل النُُّفــوِس، َفــَا ُيْســَتْوَحُش لَِعظِيــِم َحــقٍّ ُعطِّــَل، 
ــزُّ  ــَراُر، َوَتِع ــِذلُّ االْْب ــَك َت ــَل! َفُهنَالِ ــل ُفِع ــِم َباطِ َوالَ لَِعظِي

اُر، َوَتْعُظــُم َتبَِعــاُت اهللِ ِعنْــَد اْلِعَبــاِد«)1(. االْْشَ

العمــران  علــم  مســائل  ان  اىل  الباحــث  ويميــل 
ــة، وهــو مــا  ــا متقارب تتقاســمها علــوم أخــرى مــن زواي
ســّاه ابــن خلــدون »اجلريــان العــريض«  الــذي بــه يمكن 
فهــم اجلانــب الوظيفــي للقضايــا، وهــي املجــاالت التــي 

ــم العمــران)2(. ــم هبــا عل هيت

ــب  ــة الركي ــن أمهي ــن الباحث ــدد م ــل ع ــد جتاه ولق
اإلبداعــي الــذي دّعــم ابــن خلــدون بــه أصوليتــه، وقــد 

نتــج عــن هــذا التجاهــل ثاثــة اجتاهــات)3(: 

)1(  هنج الباغة، ص 528
)2(  مقدمة ابن خلدون، ص184.

ــر  ــح طاه ــف: صال ــدوين* تألي ــران اخلل ــم العم ــاب عل ــراءة يف كت )3(  ق
ــامي. ــر االس ــي للفك ــد العامل ــع املعه ــوش، موق مش
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األول: ينكــر العاقــة بــن علــم العمــران والعلــوم 
الرشعيــة.

 والثــاين: يقــر بوجــود هــذه العاقــة، ولكنــه يقلــل 
مــن أمهيتهــا.

 والثالــث: يتمثــل يف التأكيــد عــى أن للمجتمــع 
والتاريــخ والعمــران قوانــن موضوعيــة جيــب الرجــوع 
ــة حــول  ــة موضوعي إليهــا للحصــول عــى معرفــة علمي

ــرة. ــه املتغ ــه وأحوال حركت

واحلقيقــة أن الغــرض مــن تســليط الضــوء عــى 
ــر  ــل ذك ــن أج ــي م ــران ه ــم العم ــدوين  لعل ــم اخلل الفه
العاقــة بــن مــا اكتشــفه ابــن خلــدون مــن أثــر الطبائــع 
ــه  ــبق الي ــا س ــاين وم ــاع اإلنس ــم االجت ــوال وفه واألح
ــرات  ــذه املؤث ــل ه ــة  وحتوي ــج الباغ ــي يف هن ــام ع االم
آليــات عمــل ضمهــا عهــده لاشــر،  إىل  واملفاهيــم 
ــامهة  ــل املس ــن اج ــألرض م ــارة ل ــاء، وع ــاريع بن ومش
الواقــع  انحطــاط  يتجــاوز  إنســاين  فعــل  صياغــة  يف 
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وغمــوض املســتقبل.

ولذلــك ال بــد مــن ربــط تأصيــل العمــران بمنهــج 
ــات  ــة املعطي ــة مــن شــأهنا مواكب معــريف، وقواعــد علمي

ــع. ــة املجتم ــرض خدم ــة لغ احلضاري

و)فقــه العمــران( هــو مــن أنــواع الفقــه الغائــب 
لعقــود مــن الزمــن، اندثــرت كل حمــاوالت التنظــر 
األرض  عــارة  إىل  املســلم  حيمــل  لفقــه  والرشــيد 
وبنائهــا، وتأســيس هنضــة مدنيــة ملجتمعاهتــا. ولألســف 
إن الغفلــة عــن هــذا الفقــه ليــس يف بيانــه والتعريــف بــه 
فحســب؛ بــل جتــاوز إىل إلغائــه وإنــكاره أحيانــًا مــن فقــه 
الرشيعــة، واعتبــاره مــن مشــاغل الدنيــا الفانيــة عــى 

حســاب اآلخــرة الباقيــة)1(!

اَر  الــدَّ اهللَُّ  آَتــاَك  فِيــَا  ﴿َواْبَتــِغ  تعــاىل:  اهلل  يقــول 
ْنَيــا  َوَأْحِســْن َكــَا  اآْلِخــَرَة َواَل َتنْــَس َنِصيَبــَك ِمــَن الدُّ

ــاث،  ــة لابح ــبكة العربي ــاري، الش ــي احلض ــاين، الوع ــفر القحط )1( مس
ص72.
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ــاَد يِف اأْلَْرِض  إِنَّ اهللََّ اَل  ــِغ اْلَفَس ــَك  َواَل َتْب ــَن اهللَُّ إَِلْي َأْحَس
امْلُْفِســِديَن﴾)1(. ُيِــبُّ 

املستويات البنيوية للعمران:

ــتويات  ــاث مس ــدد بث ــة يتح ــة عام ــران بصف العم
ــي: ــية، ه اساس

املســتوى االقتصــادي: ويتجــى يف طــرق كســب 
وكيفيــة  املــال،  عــى  واحلصــول  والعمــل  العيــش، 
ــام  ــن اإلم ــد روي ع ــداره، فق ــدم اه ــه وع ــاظ علي احلف
عــّي )(: »ِقــواُم العيــِش ُحســُن التَّقِديــِر، وِماُكــُه 
ُحســُن التَّدبــِر«)2(. وقــال ايضــا: »ُســوُء التَّدبِــِر ِمفتــاُح 
َســاَعاٍت  َثــَاُث  )(:»لِْلُمْؤِمــِن  َوَقــاَل  الَفقــِر«)3(، 
ــاَعٌة  ــُه َوَس ــُرمُّ َمَعاَش ــاَعٌة َي ــُه َوَس ــا َربَّ ــي فِيَه ــاَعٌة ُينَاِج َفَس
ــَس  ــُل َوَلْي ُم ــلُّ َوَيْ ــَا َيِ ــا فِي ِتَ ــْنَ َلذَّ ــِه َوَب ــْنَ َنْفِس ــيِّ َب ُيَ

)1(  سورة القصص: اآلية 77.
)2(  غرر احِلكم ودرر الكِلم:  7/ 680.

)3(  الواسطي، عيون احلكم واملواعظ، ص284.
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ــاٍش  ــٍة ملََِع ــَاٍث َمَرمَّ ــاِخصًا إاِلَّ يِف َث ــوَن َش ــِل َأْن َيُك لِْلَعاِق
ٍم«)1(، ولقــد  حُمَــرَّ َغــْرِ  يِف  ٍة  َلــذَّ َأْو  َمَعــاٍد  يِف  ُخْطــَوٍة  َأْو 
ــات  ــف فئ ــى خمتل ــع ع ــة التوزي ــى عدال ــام ع ــد االم اك
املواطنــن وهــو مــا عــرب عنــه بالطبقــات، ولقــد رد عــى 
مــن طلــب منــه ان يميــز يف العطــاء فقــال: ) لــو كان املــال 

ــال اهلل(. ــال م ــف وامل ــم فكي ــّويت بينه ــال لس م

 وســرد احلديــث عــن موقفــه )( مــن عدالــة 
التوزيــع وربطهــا بالعمــران  بشــكل مفصــل يف املبحــث 

ــادم. الق

األعــال  أشــكال  كل  جيمــع  املعــاش  ومفهــوم 
العيــش. وســائل  لتحصيــل  الفــرد  مــن  املبذولــة 

شــكل  يف  ذلــك  ويتجــى  الســيايس:  املســتوى 
الرعيــة  حقــوق  ومراعــاة  احلكــم،  وعدالــة  الســلطة 
ــغ  ــد ابل ــه، وال نج ــه او عرق ــن ديني ــدا ع ــن( بعي )املواط
مــن مقولــة اإلمــام عــي: ) النــاس صنفــان إمــا اخ لــك 

)1(  هنج الباغة، باب املختار من حكم أمر املؤمنن عليه السام، 390.
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يف الديــن او نظــر لــك يف اخللــق(.

واالزدهــار  النمــور  بــن  عــي  االمــام  ويربــط 
االقتصــادي مــن جهــة والعمــران واحلريــة السياســية 
واحلكــم العــادل مــن جهــة اخــرى، يقــول )( »ال 
يكــون العمــران حيــث يــور الســلطان«)1(، ويؤكــد 
يقــدم  بــا  ومازمتهــا  وفضيلتــه  احلاكــم  قيمــة  عــى 
ــارة  ــلطان ع ــة الس ــول: »فضيل ــراين، يق ــاط عم ــن نش م

البلــدان«)2(

املستوى العلمي واملعريف:  

يقــول اإلمــام عــي »قيمــة كل امــرئ مــا يســنه« )6( 
ــده  ــل، ونج ــة والعم ــم واملعرف ــن العل ــنه م ــا حيس أي م
يقــول: »اعلمــوا أن كــال الديــن طلــب العلــم والعمــل 

به«)3(.

)1(  تاريخ اليعقويب: ج2، ص203.
)2(  املصدر نفسه.

)3(  حتف العقول، ص141.
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وديمومــة  بقــاء  يف  وامهيتــه  االمــر  هــذا  ويعــزز 
املجتمــع ومــا يلحــق بــه مــن حتديــات، يقول)العلــم 
ســلطان مــن وجــده صــال بــه، ومــن مل جيــده صيــل 

عليــه(.

ــوا  ــن ال يعــ ــك الذيـ ــى أولئـ ــام علــ ــي االمــ وينعــ
مغــزى العلــم واملعرفــة وحتقيقهــا للديمومــة الفرديــة 
اهلــدف،  هــي  االنســانية  جتعــل  التــي  واملجتمعيــة، 
يكــون هبيمــة وقــد  أن  العقــل  بــذي  فيقــول: »قبيــح 
ــكًا،  ــه أن يكــون مل ــد أمكن ــه أن يكــون إنســانًا، وق أمكن
وأن يــرىض لنفســه بقنيــة معــارة وحيــاة مســردة ولــه أن 

يتخــذ قنيــة خملــدة، وحيــاة مؤبــدة«)1(.

وال خيفــى ان الربــط بــن العلــم واملعرفــة والعمــران 
ــه  ــم، وب ــم والتعل ــات العل ــم غاي ــن  اه ــو م ــرشي ه الب
يصلــح حــال الفــرد واملجتمــع والنظــام، وان فســاد 
ــا اىل انتهــاء املجتمــع اىل  نســق معــريف معــن يــؤدي حت

)1(  املصدر نفسه.
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حالــة مــن الضيــاع، وعــدم إســهامه يف صنــع الفعــل 
احلضــاري، وديمومتــه االجتاعيــة.
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املبحث الثاني
)( مرتكزات فقه العمران عند اإلمام علي

ورد لفــظ اشــتقاق لفــظ العمــران والعــارة يف هنــج 
الباغــة ســبع مــرات، اثنــان أريــد هبــا العمــران املعنــوي 
ــة وردت  ــاظ اخلمس ــذه اإللف ــادي، وه ــا امل ــس منه ومخ

مجيعهــا يف عهــده عليــه الســام  لألشــر.

ــات  ــرب املصطلح ــن أق ــارة, م ــح الع ــد مصطل ويع
التنميــة  مضمــون  حيمــل  إذ  التنميــة  عــن  تعبــرًا 
ــوض  ــو هن ــه فه ــد عن ــد يزي ــة, وق ــة والعمراني االقتصادي
ــة -  ــة أولي ــانية -بصف ــاة اإلنس ــاالت احلي ــف جم يف خمتل
ــه  ــارف علي ــا املتع ــة بمعناه ــة االقتصادي ــب التنمي جوان
اإلنتــاج  عمليــات  تعظيــم  عــن  خيــرج  ال  والــذي   -
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املختلفــة)1(.

ويؤكــد ذلــك قــول اإلمــام )( ملالــك االشــر 
النخعــي ملــا واله مــر حــن اضطــرب أمــر أمرهــا 
ــَاَرِة األَْرِض  ــُرَك يِف ِع ــْن َنَظ ــر: »َوْلَيُك ــن أيب بك ــد ب حمم
ــَراِج، اِلنَّ ذلِــَك الَ  َأْبَلــَغ ِمــْن َنَظــِرَك يِف اْســتِْجَاِب اْلَ
ــَراَج بَِغــْرِ ِعــَاَرة  ُيــْدَرُك إاِلَّ َباْلِعــَاَرِة، َوَمــْن َطَلــَب اْلَ
َأْخــَرَب اْلبِــَاَد، َوَأْهَلــَك اْلِعَبــاَد، َومَلْ َيْســَتِقْم َأْمــُرُه إاِلَّ 

َقلِيــًا«)2(.

 إن اإلمــام يــرى يف العــارة أبعــد مــن جمــرد الزيــادة 
يف اإلنتــاج أو رفــع الدخــل االقتصــادي للدولــة، أو 
ــة  ــب عدال ــا تتطل ــرد، ألهن ــل الف ــط دخ ــة متوس مضاعف
يف توزيــع الدخــل ورفــع مســتوى املعيشــة جلميــع أفــراد 
املجتمــع، دون اســتثناء، ســواء مــن كانــت لديــه القــدرة 

بالتنميــة  السياســة الرشعيــة وعاقتهــا  املنعــم أمحــد،  فــؤاد عبــد    )1(
ص51. وتطبيقاهتــا،  االقتصاديــة 

)2(  هنج الباغة، ص 712.
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عــى الكســب، أم مــن يعجــز عنــه، إذ تقــوم الدولــة 
ــا)1(. ــن حيتاجه ــة مل ــتوى الكفاي ــان مس بض

ويعتــرب عــدم اإلرساف والتبذيــر يف االســتهاك، 
ــارة،  ــتلزمات العــ ــن مســ ــوارد، مــ ويف ختصيــــص املــ
مــع  الكفايــة،  حــد  عنــد  تكــون  أن  ينبغــي  حيــث 
اقــران  ومــع  عــارة األرض.  االســتمرار يف  مراعــاة 
ــف،  ــهيل التكلي ــوارد لتس ــخر للم ــتخاف بالتس االس
واقــران التكريــم بحســن اخللــق، فكــرًا وعقــًا وإرادًة، 
ــى  ــان ع ــم، ف ــتخاف والتكري ــذا االس ــال ه ــن خ وم
اإلنســان انتهــاج الســلوك الرشــيد يف ختصيــص املــوارد 

ونائهــا وتنميتهــا)2(.

ــعة  ــة: س ــة االقتصادي ــام والتنمي ــدي، اإلس ــف الزبي ــن لطي )1(  د. حس
.3393/http://hasnlz.com/permalink :املضمــون وتكاملــه

html
)2(  محــد إبراهيــم منصــور، عدالــة التوزيــع والتنميــة االقتصاديــة: رؤيــة 
ــروت، 2007،  ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــارصة، مرك ــامية مع إس

ص327.
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ــه  ــزات لفق ــن املرتك ــة م ــتخاص مجل ــن اس ويمك
:)( العمــران عنــد اإلمــام عــي

املرتكز األول: وحدة العمران البشري و االقتصادي:

بــدأ االمــام عــي عهــده ملالــك االشــر بعــد البســلمة 
ــَن،  ــِرُ امْلُْؤِمنِ ــِيٌ َأم ــُد اهللِ َع ــِه َعْب ــَر بِ ــا َأَم ــَذا َم ــه: »ه بقول
ــَن َوالَُّه  ــِه، ِح ــِدِه إَِلْي ــَرَ يِف َعْه ــاِرِث االْْش ــَن احْلَ ــَك ْب َمالِ
ــتِْصَاَح  ــا، َواْس َه ــاَد َعُدوِّ ــا، َوِجَه ــوَة َخَراِجَه : ِجْب ــْرَ ِم

ــا«)1(. ــَاَرَة بَِاِدَه ــا، َوِع َأْهلَِه

هنــا االمــام يقــدم مهمــة جبــوة اخلــراج واجلهــاد 
واســتصاح اهــل مــر قبــل عــارة البــاد، وهــذا 
فيــه بعــد مرتبــي، واالهــم واملهــم...... لكنــه يعــود 
ــُرَك يِف  ــْن َنَظ ــول: »َوْلَيُك ــران ليق ــاين للعم ــراد الث يف االي
ــَراِج،  ــْن َنَظــِرَك يِف اْســتِْجَاِب اْلَ ــَغ ِم ــَاَرِة االَْْرِض َأْبَل ِع
ــَراَج  ــَب اْلَ ــْن َطَل ــَاَرِة، َوَم ــْدَرُك إاِلَّ َباْلِع ــَك الَ ُي اِلنَّ ذلِ

)1(   هنج الباغة، ص712.
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بَِغــْرِ ِعــَاَرة َأْخــَرَب اْلبِــَاَد، َوَأْهَلــَك اْلِعَبــاَد، َومَلْ َيْســَتِقْم 
َأْمــُرُه إاِلَّ َقلِيــًا«)1(.

املرتكز الثاني: حتقيق النفع العام:

ــًة،  يقــول االمــام عــي )( »َفــإِْن َشــَكْوا ثَِقــًا َأْو ِعلَّ
ب َأْو َبالَّــة َأْو إَِحاَلــَة َأْرض اْغَتَمَرَهــا َغَرٌق،  َأِو اْنِقَطــاَع ِشْ
ــو َأْن  ــا َتْرُج ــْم بِ ــَت َعنُْه ْف ــٌش، َخفَّ ــا َعَط ــَف هِبَ َأْو َأْجَح
ــِه  ــَت بِ ْف ٌء َخفَّ ــَك َشْ ــنَّ َعَلْي ــْم، َوالَ َيْثُقَل ــِه َأْمُرُه ــَح بِ يْصُل
ــَك يِف ِعــَاَرِة  ــِه َعَلْي ــُه ُذْخــٌر َيُعــوُدوَن بِ ــَة َعنُْهــْم، َفإِنَّ امْلَُؤوَن

ــِن ِوالََيتِــَك«)2(. بِــاِدَك، َوَتْزيِ

ــن  ــروب م ــد امل ــة، يري ــًا أوعّل ــكوا ثَِق أي  إذا ش
مــال اخلــراج أو نــزول علــة ســاوية بزرعهــم أرضت 
بثمراتــه. وكذلــك  انِقطــاع املــاء عــن األرض يف البــاد 
ــاء عــن   ــك انقطــاع امل ــاء االهنــار. وكذل ــي  تســقى ب الت
ــاد  ــر اىل فس ــل االم ــر. ويص ــقى باملط ــي تس االرض الت

)1(  املصدر نفسه.
)2(   هنج الباغة، ص713.



38

)( تأصيل فقه العمران عند اإلمام علي

بــذور الفاحــن بالتعفــن او عمهــا مــن الغــرق فغلبــت 
او  غمقــًا  فيهــا  البــذر  صــار  حتــى  الرطوبــة  عليهــا 
أجحفــت بالعطــش و أتلفــت وذهــب بــادة الغــذاء مــن 
ــى رضورة  ــام ع ــد االم ــا يؤك ــت. وهن ــم ينب االرض فل

ــد. ــا فس ــارة م ــاح وع ــة إلص ــل الدول تدخ

ــث  ــاء حي ــات الفقه ــح يف مقارب ــر اتض ــذا االم وه
ميــزوا بــن املرافــق العامــة وبــن املباحــات، فاملعيــار 
للنفــع  املرصــدة  األمــوال  بــن  للتمييــز  الفقهــي 
األصليــة  املباحــات  وبــن  العامــة(  )املرافــق  العــام 

يعــد:  عليهــا  الناتــج  واالختصــاص 

ــا  ــول طبيعته ــع أو حت ــي متن ــوال الت ــياء أو األم األش
مــن  تعتــرب  اخلاصــة،  امللكيــة  إىل  تتحــول  ان  دون 
ــت  ــا تعلق ــا)1(، وم ــرق وغره ــة كالط ــات العام املؤسس
العامــة  وحاجاهتــم  ومنافعهــم  النــاس  مصلحــة  بــه 
املروكــة  واالرايض  العامــة  واملياديــن  املــدن  كأفنيــة 

)1(  ظ: أبو يوسف، اخلراج، 98-97.   
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ــون  ــة تك حــول القــرى)1(، واملعــادن الظاهــرة والباطن
منافــع عامــة لــكل أفــراد األمــة عــى اختــاف يف ذلــك. 

ــاء عــى  ومــا خصــص ملنفعــة مــن املنافــع العامــة بن
مــا يــراه اإلمــام والدولــة يكــون مــن املنافــع املشــركة)2( 

حتقيقــًا للنفــع العــام. 

ــي  ــوال الت ــي األم ــة: ه ــوال املباح ــان األم ــه ف وعلي
اطلقهــا الشــارع ومل خيصصهــا أو يرصدهــا للمنافــع 

ــا)3(. ــاح متليكه ــاع وأب ــاح االنتف ــا أب ــة، وإن العام

واألمــوال املرصــدة للنفــع العــام هي: األمــوال التي 
أبــاح الشــارع االنتفــاع هبــا واســتعاهلا دون إعطــاء احلــق 
ــع  ــع النف ــب طاب ــا، لتغل ــد عليه ــع الي ــا أو وض بحيازهت

)1(  ظ: ابن قدامة، املغني: 426/5.   
)2(  أبو عبيد: األموال: 381، و ظ: الشواين، نيل االوطار: 349/5.   

بــروت،  ط2،  احلــق،  دار  املعدنيــة،  الثــروة  املظفــر،  حممــود  د.    )3(
ص87-86.     ،1998  - 1419هـــ 
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ــوال،  ــذه األم ــك ه ــراد متل ــع األف ــا)1(، ومن ــام عليه الع
ــا،و ينتفــع هبــا  ــق حــق اجلاعــة هبــا  ألمهيته بســبب تعل

النــاس باعتبارهــم جــزأ مــن اجلاعــة)2(. 

وثمــة فــارق رئيــس بــن املنافــع املشــركة )املرافــق 
املبــاح  ان  وهــو  األصليــة  املباحــات  وبــن  العامــة( 
ــه  ــة يف حصول ــل أي جه ــدم تدخ ــن ع ــج م ــي نات األص
ســواء كانــت هــذه اجلهــة عــى وجــه العمــوم كالدولــة، 
أو جهــة خاصــة كفــرد مــن األفــراد فــان امليــاه وجــدت 
ــر  ــذا غ ــخص، وه ــل أي ش ــي دون تدخ ــكل طبيع بش
حاصــل يف املؤسســات العامــة كالوقــف الــذي هــو ناتج 
مــن واقــف، فــا أبــاح الشــارع االنتفــاع بمنافعهــا فقــط 
ــاح االنتفــاع بمنافعهــا وأعياهنــا  مؤسســة عامــة، ومــا أب

ــة.  ــات أصلي مباح

)1(  املصدر نفسه.   
)2(  د. منــذر عبــد احلســن الفضــل، امللكيــة ووظيفتهــا االجتاعيــة يف 
الرشيعــة اإلســامية، جملــة احلقــوق، الســنة السادســة، العــد األول 1982، 

ــت.    ص113 الكوي
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فقــد ذكــر أكثــر الفقهــاء ان املرافــق العامــة ال يثبــت 
ــواء)3(،  ــا س ــم فيه ــاس كله ــد والن ــاص الح ــا اختص هب
ــاء والصناعــة والّزراعــة واالنتفــاع  فعــارة األرض بالبن
بــا يف باطنهــا مــن معــادن وخــرات مطلــوب مــن النّاس 
ــات  ــن مقتضي ــو م ــًة، فه ــلمن خاّص ــن املس ــًة، وم عاّم
االســتخاف العــاّم للنّــاس يف األرض. قــال اإلمــام 
الغــزايل: »فــإن جلــب املنفعــة ودفــع املــرة مقاصــد 

ــم«. ــل مقاصده ــق يف حتصي ــاح اخلل ــق وص اخلل

وعــارة األرض أمــر دعــا إليــه اهلل تعــاىل يف القــران 
اأْلَْرِض  ِمــَن  َأْنَشــَأُكْم  ﴿ُهــَو  تعــاىل:  قــال  الكريــم، 

فِيَهــا﴾)4(  َواْســَتْعَمَرُكْم 

اآليــة:  يف  العــارة  معنــى  مؤكــدًا  الطــربي  قــال 
ًرا فيها()5(. )»واســتعمركم فيهــا«، يقــول: وجعلكــم ُعــاَّ

)3(  ظ: الكاساين، بدائع الصنائع، 192/6، الطويس،    :276/3 .   
)4(  سورة هود:61

)5(  القرايف. الفروق 92/4
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ــم  ــا« عمرك ــتعمركم فِيَه ــاوي: )»واس ــال البيض وق
فيهــا واســتبقاكم مــن العمــر، أو أقدركــم عــى عارهتــا 

ــا()1(. ــم هب وأمرك

فيهــا«  »واســتعمركم  )وقولــه  الطــويس:  وقــال 
اي جعلكــم قادريــن عــى عــارة االرض، ومكنكــم 
مــن عارهتــا واحلاجــة إىل ســكناها. واالســتعار جعــل 

القــادر يعمــر االرض كعــارة الــدار()2(. 

وعــى مــا مــر يكــون معنــى قولــه: »هــو أنشــأكم مــن 
ــد احلــر  ــكام يفي األرض و اســتعمركم فيهــا« - و ال
- أنــه تعــاىل هــو الــذي أوجــد عــى املــواد األرضيــة هــذه 
احلقيقــة املســاة باإلنســان ثــم كملهــا بالربية شــيئا فشــيئا 
و أفطــره عــى أن يتــرف يف األرض بتحويلهــا إىل حال 

)1(  الزركــي. املنثــور يف القواعــد 35/3 , انظــر: الســيوطي. األشــباه 
.251/2 والنظائــر 

ــرآن،  ــر الق ــان يف تفس ــى التبي ــن الطوس ــن احلس ــد ب ــر حمم ــو جعف )2(  اب
النــارش: مكتــب االعــام االســامي طبــع عــى مطابــع: مكتــب االعــام 

االســامي الطبعــة: االوىل، 1409 هــ .، 6/ 15.
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ينتفــع هبــا يف حياتــه، و يرفــع هبــا مــا يتنبــه لــه مــن احلاجــة 
و النقيصــة أي إنكــم ال تفتقــرون يف وجودكــم و بقائكــم 

إال إليــه تعــاىل و تقــدس.

وقــال جماهــد معنــى »اســتعمركم فيهــا« أي اعمركم 
بــأن جعلهــا لكــم طــول اعاركــم، ويف اآليــة داللــة عــى 
فســاد قــول مــن حــرم املكاســب، النــه تعــاىل امتــن عــى 
ــك  ــو كان ذل ــارة االرض فل ــن ع ــم م ــأن مكنه ــه ب خلق
حمرمــا مل يكــن لذلــك وجــه، والعبــادة ال تســتحق إال 
ــك  ــم فلذل ــول النع ــي أص ــي ه ــة الت ــم املخصوص بالنع
ال يســتحق بعضنــا عــى بعــض العبــادة ابتــداء، وان 
اســتحق الشــكر، ولذلــك ال حتســن العبــادة ابتــداء، كــا 

ــم)1(. ــة النع ــكر إال يف مقابل ــن الش ال حيس

وقــال العامــة الطباطبائي:)العــارة ضــد اخلــراب 
يقــال: عمــر أرضــه يعمرهــا عــارة قــال: »و عــارة 
املســجد احلــرام« يقــال: عمرتــه فعمــر فهــو معمــور قال: 

)1(  الطويس، التبيان: 6/ 15..
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»و عمروهــا أكثــر ممــا عمروهــا« »و البيــت املعمــور« و 
ــه العــارة  ــه األرض و اســتعمرته إذا فوضــت إلي أعمرت
قــال: »و اســتعمركم فيهــا« فالعــارة حتويــل األرض إىل 
ــة منهــا  حــال تصلــح هبــا أن ينتفــع مــن فوائدهــا املرقب
كعــارة الــدار للســكنى و املســجد للعبــادة و الــزرع 
ــا و  ــزه فيه ــا و التن ــاء فاكهته ــة الجتن ــرث و احلديق للح
االســتعار هــو طلــب العــارة بــأن يطلــب مــن اإلنســان 
ــا يطلــب  أن جيعــل األرض عامــرة تصلــح ألن ينتفــع ب

ــا()1(. ــن فوائده م

واالســتعار عنــد كثــر مــن املفرسيــن هــو اإلعــار، 
أي جعلكــم عامرينهــا، فالّســن والتــاء للمبالغــة كالتــي 
يف اســتبَقى واســتفاق. ومعنــى اإلعــار أهنــم َجعلــوا 
األرض عامــرة بالبنــاء والغــرس والــزرع؛ ألّن ذلــك 
ُيعــّد تعمــرًا لــألرض حتــى ُســّمي احلــرث ِعــارة؛ ألّن 

)1(  امليزان يف تفسر القران:310/10.
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املقصــود منــه َعمــر األرض)1(. 

فمقصــود هــذه اآليــات وغرهــا واضــح الداللــة يف 
بيــان مقصــود العــارة مــن خلــق اإلنســان، وأنــه واجــب 
عــى جممــوع اخلليقــة يف القيــام بــه، وقــد نــص عــى حكم 
الوجــوب اإلمــام اجلصــاص يف قوله:»)واســتعمركم 
ــه،  ــون إلي ــا حتتاج ــا ب ــن عارهت ــم م ــي أمرك ــا( يعن فيه
وفيــه الداللــة عــى وجــوب عــارة األرض للزراعــة 

ــة«)2(. ــراس واألبني والغ

املرتكز الثالث: مرتكز االستخالف والتسخري:

وجعلــه  اإلنســان  اجــل  مــن  الكــون  اهلل  خلــق 
مســتخلفًا لــه يف األرض وســخر لــه كل يشء، ويمكــن 
مــن  القرآنيــة لاســتخاف والتســخر  الرؤيــة  بيــان 

اآليت:  خــال 

ــل  ــامل التنزي ــوي: مع ــون 252/1. البغ ــت والعي ــاوردي: النك )1(  ظ: امل
ــر 186/3. ــر والتنوي ــور: التحري ــن عاش 89/2. اب

)2(  اجلصاص، احكام القران: 378/3
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أواًل - االستخالف: 

عقيــدة االســتخاف تقــدر ان كل يشء يف الوجــود 
الســموات  انــا هــو ملــك هلل تعــاىل خالقــه وخالــق 
واألرض ومــا بينهــا، وان اإلنســان فيــا لديــه مــن مــال 
انــا هــو حائــز لوديعــة أودعهــا اهلل بــن يديــه، فــاهلل 
وحــدُه الــذي لــه ملــك الســاوات واألرض، واإلنســان 
ــذا  ــاع هب ــه باالنتف ــره خالق ــة اهلل يف األرض ام ــو خليف ه
ــجًا  ــاع منس ــذا االنتف ــن ه ــه م ــه، ومكن ــال يف صورتي امل
مــع مصلحــة املجتمــع الــذي يعيــش فيــه، ومصلحــة 

ــام)1(.  ــه ع ــانية بوج اإلنس

ــد  ــتخاف يف األرض ق ــدأ االس ــًا ملب ــراد وفق فاألف
جعــل اهلل هلــم ســلطانًا مبــارشًا عــى مــا فيها مــن اخلرات 
بــا اعطاهــم  والطيبــات ومّكــن هلــم االنتفــاع منهــا 
ــى  ــاًء ع ــمية، وبن ــة واجلس ــوى العقلي ــن الق ــم م ووهبه

القرضــاوي، احلــال واحلــرام يف اإلســام، دار  الشــيخ يوســف    )1(
ص145.    بــروت،  1993م،  ط1،  التعــارف، 
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ــرش  ــراك الب ــل اش ــان األص ــام ف ــتخاف الع ــذا االس ه
مجيعــًا يف االنتفــاع ممــا أوجــد اهلل يف األرض مــن خــرات 

ــات)1(.  وطيب

إن اهلل تعــاىل أوجــب عــى اإلنســان كثمــرة مــن 
وإمكانيــة  باســتخاف  لــه  اإلهليــة  النيابــة  ثمــرات 
ويســتثمر  األرض  يعمــر  ان  باملخلوقــات  االنتفــاع 
املــوارد، وقــد غرســت اآليــات القرآنيــة الكريمــة عقيــدة 
ــْن األَْرِض  ــَأُكْم ِم ــَو َأنَش االســتخاف، قــال تعــاىل: ﴿ُه

بعارهتــا)3(. أمركــم  أي  فِيَهــا﴾)2(،  َواْســَتْعَمَرُكْم 

وعقيــدة االســتخاف جتعــل املســلم حيــس دائــًا 
)ان اهلل خالــق هــاذ الكــون ومالكــه االصــي، واملــال 

)1(  فقه البيئة، شبكة املعلومات العاملية )االنرنت(.   
)2(  سورة هود: 61.   

)3(  ظ: ابــن عــريب، احــكام القــرآن: 1059/3، الرازي،التفســر الكبر،، 
17/18، الزخمــرشي الكشــاف، 278/2 القرطبــي، اجلامــع ألحــكام 
الطباطبائــي،  القــرآن:23/3،  احــكام  اجلصــاص،   ،56/9 القــرآن: 

   .310/10 امليــزان: 
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الــذي يف ايــدي البــرش هــو مــال اهلل وهــم فيــه خلفــاء ال 
اصــاء( )1(. 

ـا  ّـَ قــال تعــاىل: ﴿آِمنُــوا بِــاهللَِّ َوَرُســولِِه َوَأْنِفُقــوا ِم
َجَعَلُكــْم ُمْســَتْخَلِفَن فِيــِه﴾)2(، وقولــه تعــاىل: ﴿َوآُتوُهــْم 

ــْم﴾)3(.  ــِذي آَتاُك ــاِل اهللَِّ الَّ ــْن َم ِم

ليديــر  الكــون  يف  اإلنســان  اهلل  اســتخلف  فقــد 
مــوارده ويعمــره ويظهــر أرسار اهلل وقدرتــه يف خلقــه 
وهــي مهمــة ارادت املائكــة ان تكــون هلــا، وارادهــا 
ــَك لِْلَمَائَِكــِة إيِنِّ  اهلل لانســان تكريــًا لــه: ﴿َوإِْذ َقــاَل َربُّ
َعــُل فِيَهــا َمــْن ُيْفِســُد  َجاِعــٌل يِف األَْرِض َخلِيَفــًة َقاُلــوا َأَتْ
ُس  ــاَء َوَنْحــُن ُنَســبُِّح بَِحْمــِدَك َوُنَقــدِّ َم فِيَهــا َوَيْســِفُك الدِّ
ــر ان  ــد ذك ــوَن﴾)4(، وق ــا الَ َتْعَلُم ــُم َم ــاَل إيِنِّ َأْعَل ــَك َق َل

)1(  السيد حممد تقي الشرازي، االقتصاد،ص37.   
)2(  سورة احلديد: 7.   
)3(  سورة النور: 33.   

)4(  سورة البقرة: 30.   
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ــن  ــر ب ــال الطاه ــازي، ق ــى املج ــة املعن ــن اخلليف ــراد م امل
عاشــور: )املــراد مــن اخلليفــة املعنــى املجــازي وهــو 
الــذي يتــوىل عمــًا يريــده املســتخلف مثــل الوكيــل 
والــويص أي جاعــل يف األرض مدبــرًا يعمــل مــا نريــده 
يف األرض فهــو اســتعارة أو جماز مرســل وليــس بحقيقٍة، 
الن اهلل تعــاىل مل يكــن حــاالً يف األرض وال عامــًا فيهــا 
ــى  ــلطة ع ــو الس ــان وه ــه يف اإلنس ــذي اودع ــل ال العم
كان  عمــًا  يــرك  مل  اهلل  والن  األرض؛  موجــودات 
يعملــه فوكلــه إىل اإلنســان بــل التدبــر االعظــم مل يــزل 
هلل تعــاىل فاإلنســان هــو املوجــود الوحيــد الــذي اســتطاع 
بــا اودع اهلل يف خلقــه ان يتــرف يف خملوقــات األرض 
بوجــوه عظيمــة ال تنتهــي خــاف غــره مــن احليــوان()1( 

بمهمــة  تكليــف  هــي  اخلافــة  فــان  هنــا  ومــن 
االنتفــاع بموجــودات الكــون يكــون اإلنســان فيهــا 
الكــون  فســيد  للكــون،  ســيدًا  ال  الكــون  يف  ســيدًا 

)1(  التحرير والتنوير: 398/1.   
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وحاكمــه ومالــك امــره هــو اهلل ســبحانه وتعــاىل، والن 
اإلنســان هــو احــد خملوقاتــه قــد متيــز بالعقــل فقــد كرمــه 
اهلل وانعــم عليــه نعمــة االســتخاف متييــزًا لــه عــن غــره 
ْمنَــا َبنِــي  مــن املخلوقــات)1(. قــال تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َكرَّ
ْلنَاُهــْم يِف اْلــرَبِّ َواْلَبْحــِر َوَرَزْقنَاُهــْم ِمــْن الطَّيَِّبــاِت  آَدَم َومَحَ

ـْن َخَلْقنَــا َتْفِضيــًا﴾)2(. ّـَ ْلنَاُهــْم َعــَى َكثِــٍر ِم َوَفضَّ

وقــد اثــارت مســألة االســتخاف قضيــة مهمــة 
تتعلــق بســلطنة اإلنســان املــوارد الطبيعيــة هــل هــو نحــو 
ــة  ــة ام حــق اختصــاص باالنتفــاع أي ملكي ــة الرقب ملكي
انتفــاع - وقــد رجــح احــد الباحثــن حــق االختصــاص 
باالنتفــاع )ملكيــة االنتفــاع( وذلــك لألســباب اآلتية)3(:

1- ان كثــرًا مــن نصــوص القــرآن الكريــم تضيــف 
امللكيــة إىل اهلل تعــاىل: ﴿آِمنُــوا بِــاهللَِّ َوَرُســولِِه َوَأْنِفُقــوا 

)1(  اإلسام والبيئة، ص3.  )انرنت(. 
)2(  سورة اإلرساء: 70.   

)3(  اإلسام والبيئة، ص2، الشبكة العنكبوتية )انرنت(.   
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تعــاىل:﴿ وقولــه  فِيــِه﴾)1(،  ُمْســَتْخَلِفَن  َجَعَلُكــْم  ـا  ّـَ ِم
ــِذي آَتاُكــْم﴾)2(، وقولــه تعــاىل:  َوآُتوُهــْم ِمــْن َمــاِل اهللَِّ الَّ
ــا  ــَا َوَم ــا َبْينَُه ــا يِف األَْرِض َوَم ــَاَواِت َوَم ــا يِف السَّ ــُه َم ﴿َل
ــَاَواِت  ــُك السَّ ــاىل: ﴿هللَِِّ ُمْل ــه تع ــَت الثََّرى﴾)3(،وقول َتْ
﴾)4(، )فــإذا كان املــال مــال اهلل،  َواألَْرِض َوَمــا فِيِهــنَّ
ــي  ــاة الت ــت احلي ــاد اهلل، وكان ــًا عب ــاس صحيح وكان الن
ــن  ــي هلل، كان م ــال اهلل وه ــا ب ــا ويعمروهن ــون فيه يعلم
الــروري ان يكــون املــال - وان ربــط باســم شــخص 
ــع وينتفــع  ــه اجلمي ــاد اهلل حيافــظ علي ــع عب معــن - جلمي

ــع( )5(. ــه املجتم ب

مؤقــت  احليــاة  هــذه  يف  اإلنســان  وجــود  إن   -2

)1(  سورة احلديد: 7.   
)2(  سورة النور: 33.   

)3(  سورة طه: 6.   
)4(  سورة املائدة: 120.   

ــرشوق،  ــة، دار ال ــدة ورشيع ــام عقي ــلتوت، اإلس ــد ش ــيخ حمم )5(  الش
ص33.    2007م،  القاهــرة،  ط19، 
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ــه  ــك كان انتفاع ــا ولذل ــت أيض ــا مؤق ــتخافه فيه واس
ــاٌع  ــَتَقرٌّ َوَمَت ــْم يِف األَْرِض ُمْس ــت: ﴿َوَلُك ــا مؤق بموارده
ــب  ــاء يرت ــي للبق ــد الزمن ــذا التحدي ــٍن﴾)1(، وه إىَِل ِح
ــربز  ــا ت ــن هن ــاع وم ــتخاف واالنتف ــد لاس ــه حتدي علي
أحقيــة األجيــال املتعــددة يف االنتفــاع باملــوارد الطبيعيــة 
ــة لكــي حيفــظ  ورضورة ان يعــي اإلنســان هــذه احلقيقي
لألجيــال التــي بعــده حقهــا يف االنتفــاع بــا خلــق اهلل يف 

ــون.  ــذا الك ه

ــه الدائمــة للمــوارد  3- ان شــعور اإلنســان بملكيت
ــه الفســاد املــؤدي إىل نضــوب املــوارد، ولذلــك  ــر في يث
كانــت اآليــات الكريمــة واضحــة يف النهــي عــن الفســاد 
يف األرض: ﴿َواْذُكــُروا إِْذ َجَعَلُكــْم ُخَلَفــاَء ِمــْن َبْعــِد 
ا ُقُصــوًرا  َأُكــْم يِف األَْرِض َتتَِّخــُذوَن ِمــْن ُســُهوِلَ َعــاٍد َوَبوَّ
ــْوا يِف  ــُروا آالََء اهللَِّ َوالَ َتْعَث ــا َفاْذُك ــاَل ُبُيوًت َب ــوَن اْلِ َوَتنِْحُت

)1(  سورة البقرة: 36.   
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األَْرِض ُمْفِســِديَن﴾)1(.

ويف ضــوء ذلــك قــال احــد الباحثــن:»وال نتجــاوز 
روح الترشيــع اإلســامي إذا قلنــا: ان القواعــد واملبادئ 
املنظمــة الســتخاف اإلنســان يف األرض  األساســية 
ومضموهنــا تنــزل )حــق اإلنســان( عــى مــوارد الطبيعيــة 
ــط،  ــاع( فق ــق االنتف ــة )ح ــة( إىل مرتب ــق امللكي ــن )ح م
والــذي تقــل فيــه ســلطان صاحبــه عــن ســلطان املالــك 
ــة إذا روعيــت  ــر ماءم ــدو أكث وفكــرة حــق االنتفــاع تب
القواعــد الرشعيــة يف أعالــه، فلــن يكــن االنتفــاع قارصًا 
عــى شــخص دون آخــر ومــن ناحيــة ان املنتفــع ال جيــوز 
ــع  ــذي ينتف ــال ال ــن امل ــل أو ع ــر أص ــدار أو تدم ــه إه ل
ــون  ــادة ال تك ــي يف امل ــرف الرشع ــلطة الت ــه، الن س ب

ــة« )2(. ــل ملالــك العــن أو الرقب للمنتفــع ب

)1(  سورة األعراف: 74.   
جملــة  اإلســامي،  الفقــه  يف  البيئــة  محايــة  ســامة،  امحــد   )2(
الزيــادي،  اهلل  فتــح  امحــد  عــن  االمحديــة، ديب ســنة 1998، ص295، 

   .  W.W.W.islamicrabta.com
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ان  فهــم الواقــع نافــذة تســاعد عى حتقيــق االهداف 
واملبــادى العليــا للترشيــع، وهــو أمــر رضوري يلــزم عنه 
رضورة النظــر يف توافــق الُعــرف مــع الــرشع أو خمالفتــه، 
األدلــة  فيهــا  تتوافــر  الوحــي  مصــادر  ألن  وذلــك 
العلميــة  والــرشوط  الازمــة  واألحــكام  والقواعــد 
واملبــادئ األصوليــة التــي متّكــن الفقيــه مــن التمييــز بــن 
الُعــرف املعتــرب رشعــًا وغــره. ويف جمــال فقــه العمــران 

يلــزم الركــز عــى حموريــن، مهــا: 

1- فطرة اإلنسان.

2- طبيعة العمران.

 ومــن خاهلــا فــإنَّ علــم العمــران مؤهــل لتقديــم 
ــول)1(. ــك األص ــة لتل ــات معرفي خدم

والــكام عــن عقيدة االســتخاف يف حياة الـــُمسلم 
ينطــوي عــى نــاذج ومشــاريع إصاحيــة عديــدة، حياول 

)1(  قــراءة يف كتــاب علــم العمــران اخللــدوين تأليــف: صالــح طاهــر 
مشــوش، موقــع املعهــد العاملــي للفكــر االســامي.
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أصحاهبــا إجيــاد طريقــة لتفعيلهــا يف حيــاة الـــُمسلم، فهو 
ليــس معــزوالً عــن علــم العمــران، وأمهيتــه ال تقــل عــن 

العمــران، بداللــة اإلرادة اإلهليــة يف خلق اإلنســان.

أخــرى  بمفاهيــم  االســتعانة  يمكــن  ولذلــك 
لتوضيــح عقيــدة االســتخاف، ينبنــي بعضهــا عــى 
نظــام كي، تشــكل مادتــه ثــاث قضايــا أساســية، هــي:

- مرجعية النص الوحياين.

- الفطرة السليمة التي هي عاد العمران البرشي.

- االســتناد ملبــدأ التســخر، والمهيــة نســلط الضــوء 
عليــه بــيء مــن التفصيــل.

ثانيًا  - التسخري: 

تشــر آيــات كثــرة يف القــرآن الكريــم إىل ان الكــون 
وذهللّ  طوّعــه  أي  لإلنســان  ســبحانه  اهلل  ســخره  قــد 
ــر  ــن ذك ــه، ويمك ــرف في ــه والت ــاع ب ــتطيع االنتف ليس

بعــض اآليــات الكريمــة يف ذلــك:
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ــَاَواِت َوَمــا  َر َلُكــْم َمــا يِف السَّ - قــال تعــاىل: ﴿َوَســخَّ
يِف األَْرِض مَجِيًعــا﴾)1(.

ــوا  ــَر لَِتْأُكُل َر اْلَبْح ــِذي َســخَّ ــَو الَّ ــه تعاىل:﴿َوُه - قول
َتْلَبُســوهَنَا  ِحْلَيــًة  ِمنْــُه  َوَتْســَتْخِرُجوا  ــا  َطِريًّ ــًا  حَلْ ِمنْــُه 
َوَتْســَتْخِرُجوا ِمنْــُه ِحْلَيــًة َتْلَبُســوهَنَا َوَتــَرى اْلُفْلــَك َمَواِخــَر 

ــُكُروَن﴾)2(. ــْم َتْش ُك ــِه َوَلَعلَّ ــْن َفْضلِ ــوا ِم ــِه َولَِتْبَتُغ فِي

ــا يِف  ــْم َم َر َلُك ــَرى َأنَّ اهللََّ َســخَّ ــه تعــاىل: ﴿َأمَلْ َت - قول
ــَاَء  ــِري يِف اْلَبْحــِر بَِأْمِرِه َوُيْمِســُك السَّ األَْرِض َواْلُفْلــَك َتْ
ــَرُءوٌف  ــاِس َل ــِه إِنَّ اهللََّ بِالنَّ ــَى األَْرِض إاِلَّ بِإِْذنِ ــَع َع َأْن َتَق

ــٌم﴾)3(.  َرِحي

ــا ســخره اهلل  ــي تذكــر م ــات الت ــن اآلي إىل غرهــا م
ــه.  ــه دون متلك ــع ب ــون لينتف ــان يف الك لانس

ان النظــرة إىل ايــات التســخر الــواردة يف القــرآن 

)1(  سورة اجلاثية: 13.   
)2(  سورة النحل: 14.   

)3(  سورة احلج: 65.   
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ــا:  ــدة منه ــور ع ــن ام ــن ان تب ــم يمك الكري

ايــات القــرآن  1- ان هــذا التســخر املذكــور يف 
ــا  ــان مه ــتطيع اإلنس ــإرادة اهلل وال يس ــدود ب ــم حم الكري
أويت مــن قــوة ماديــة أو علميــة ان حيــر االســتفادة منــه 
ــاع  ــو النتف ــك فه ــن، ولذل ــة أو افــراد حمددي ــة معين بفئ
اجلميــع يمكــن ان حيصــل حــق االختصــاص باالنتفــاع 

ــبقية. ــم واالس ــد التزاح ــه عن ب

الكــون  ملظاهــر  االهلــي  التســخر  كان  إذا   -2
لانســان نعمــة فهــي إذًا حــق مــن حقوقــه التــي منحــه 
اهلل اياهــا يســتطيع مــن خالــه االنتفــاع بــكل مافيــه 

لبنــاء املجتمــع.  صــاح 

3- ان مجيــع مــوارد احليــاة خلقهــا اهلل لنــا، وبالتــايل 
فــان االنتفــاع هبــا يعتــرب يف اإلســام حقــًا للجميــع، 
اهنــا ملكيــة منحــرة يف  إليهــا  ينظــر  ان ال  وينبغــي 
جيــل معــن دون غــره بــل هــي ملكيــة مشــركة جلميــع 
النــاس، ينتفــع هبــا كل جيــل بحســيب حاجتــه دون 
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اخــال بمصالــح االجيــال القادمــة)1(.

ومــن هنــا نعلــم أن العــارة احلقيقيــة إنــا تبــدأ مــن 
فكــر اإلنســان وتنميــة وعيــه بقيــم احلقــوق والواجبــات 
واملبــادئ  األحــكام  هــذه  ُفقــدت  ولــو  العمرانيــة، 
ألصبحــت مهمــة العمــران مــن مفاســد األرض وجلب 
الظلــم وانتهــاك حقــوق األفــراد، وهــذا مــا قصــده ابــن 
خلــدون يف قولــه: »إن احلضــارة مفســدة للعمــران«)2(، 
مــن حيــث وصوهلــا إىل مرحلــة الــرف املــؤدي إىل فســاد 
األخــاق، ومتــزق املجتمــع، وذهــاب ثروتــه نحــو طبقــة 
ــام يف  ــال االم ــك ق ــة)3(. ولذل ــا الدول ــي هب ــردة تنته متف
بدايــة عهــده: »َواْســتِْصَاَح َأْهلَِهــا، َوِعــَاَرَة بَِاِدَهــا«)4(.

)1(  ظ: د. امحــد عبــد الرحيــم وعــوض، ود. امحــد عبــده،  قضايــا البيئــة 
مــن منظــور اســامي، مركــز الكتــاب للنــرش، ط1، القاهــرة، 1425هـــ - 

2004 م، ص76-72.   
)2(   ابن خلدون , املقدمة 877/3

)3(  اجلابري , فكر ابن خلدون. العصبية وامللك ص 233 وما بعدها 
)4(  هنج الباغة،ص695.
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وممــا تقــدم يمكــن ان ننتهــي اىل القول: ان التأســيس 
النظــري لفقــه العمــران عنــد االمــام عــي، مرتبــط بعــدد 
مــن املفاهيــم والقواعــد الكليــة، تشــكل املنطلــق للفعــل 

العمــراين، مــن دوهنــا ال تتحقــق غايــة العمــران. 
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املبحث الثالث
)( اجراءات فقه العمران عند االمام علي

ــه  ــة لفق ــامل النظري ــابقة املع ــث الس ــح يف املباح اتض
ــلط  ــث نس ــذا املبح ــي، ويف ه ــام ع ــد االم ــران عن العم
الضــوء عــى بعــض االمــور العمليــة التــي اقرهــا االمــام 

ــا. ــا واقاليمه ــة ومواطنيه ــران الدول ــبيل عم يف س

ولعــل مــا قــام االمــام عــي بتوزيــع ثــروات الدولــة 
توزيعــا عــادال عــى مجيــع افــراد االمــة، مــن االجرائيــات 

املهمــة يف حتقيــق العمــران:

أوال - إجراءات أولية.

1 - املساواة يف التوزيع والعطاء:

ــة  ــده يف اخلاف ــام  عه ــه الس ــي علي ــام ع ــدء االم ب
بتعزيــز  املســاواة والعدالــة االجتاعيــة واالقتصاديــة 
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التــي مــن شــأهنا حتقيــق العمــران، يقــول: »وال يتخّلفــّن 
أحــٌد منكــم عــريّب وال عجمــّي، كان مــن أهــل العطــاء 

ــر..«)1(. أم مل يكــن، إاّل ح

ــاواة  ــدأ املس ــد مب ــام يؤّك ــه الس ــه علي ــٍة ل ويف خطب
والعدالــة، يقــول: »فأّمــا هــذا الفــيء فليــس ألحــٍد عــى 
ــال  ــو م ــمته، فه ــن قس ــرغ اهلل م ــد ف ــرة، وق ــه إث ــد في أح
اهلل، وأنتــم عبــاد اهلل املســلمون، وهــذا كتــاب اهلل بــه 
ــن مل  ــا فم ــن أظهرن ــا ب ــد نبيِّن ــلمنا، وعه ــه أس ــا ول أقررن

ــاء«)2(. ــف ش ــوّل كي ــه فليت ــرَض ب ي

ــا  ــاز، وان ــل أو امتي ــد فض ــى أح ــد ع ــس الح  فلي
اجلميــع عــى حــد ســواء، فــا فضــل للمهاجريــن عــى 
االنصــار وال ألرسة النبــي )( وأزواجــه عــى غرهم، 
ــذه  ــام )( ه ــق االم ــد طب ــره، وق ــى غ ــريب ع وال للع
ــن  ــاوى ب ــد س ــكان ق ــاملة ف ــة وش ــورة دقيق ــة بص اجله

)1(  ابن ايب احلديد املعتزيل، رشح هنج الباغة: 7/ 37.
)2(  املصدر نفسه: 40/7.
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آخريــن،  قومــا عــى  يميــز  العطــاء، ومل  املســلمن يف 
فقــد وفــدت اليــه ســيدة قرشــية مــن احلجــاز طالبــة منــه 
الزيــادة يف عطائهــا، وقــد التقــت قبــل أن تصــل اليــه 
بعجــوز فارســية كانــت مقيمــة يف الكوفــة فســألتها عــن 
عطائهــا فــاذا بــه يســاوي مــا خصــص هلــا، فأمســكت هبــا 
ــل  ــة: »ه ــا قائل ــت عقرهت ــد رفع ــه، وق ــا الي ــاءت هب وج
مــن العــدل أن تســاوي بينــي وبــن هــذه االمــة الفارســية 
؟ ! !«. فرمقهــا االمــام بطرفــه، وتنــاول قبضــة مــن 
ــده وهــو يقــول:  ــه بي ــه ويقلب الــراب، وجعــل ينظــر الي
»مل يكــن بعــض هــذا الــرب أفضــل مــن بعــض، وتــا 
ــا َخَلْقنَاُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َوُأْنَثــى َوَجَعْلنَاُكــْم  قولــه تعاىل:﴿إِنَّ
ــِه َأْتَقاُكــْم  ُشــُعوًبا َوَقَبائِــَل لَِتَعاَرُفــوا إِنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعنْــَد اللَّ

ــٌر﴾)1(. ــٌم َخبِي ــَه َعلِي إِنَّ اللَّ

ــارة  ــة يف اث ــراءات العمراني ــذه االج ــببت ه ــد س وق
بعــض النفعيــن، فأعلنــوا ســخطهم وعداوهتــم عــى 

)1(  سورة احلجرات: اآلية 13.
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االمــام، ومل يقــف االمــر عنــد هــذه احلــد بل وصــل االمر 
اىل مطالبــة بعــض اصحابــه بالعــدول عــن اجراءاتــه، 
ــْرَ  ــَب النَّ ــُروينِّ َأْن َأْطُل ــم: »َأَتْأُم ــام اجاهب ــى ان االم حت
ــا َســَمَر  ــِه َم ــِه! َواهللِ الَ َأُطــوُر بِ ــْوِر فِيَمــْن ُولِّيــُت َعَلْي بِاْلَ
ــاُل ل  ــْو َكاَن امْلَ ــًا! َل ــَاِء َنْج ــٌم يِف السَّ ــا َأمَّ َنْج ــمٌر، َوَم َس
ــْم. َأالَ َوإِنَّ  ــَا امْلَــاُل َمــاُل اهللِ َلُ ْيُت َبْينَُهــْم، َفَكْيــَف َوإِنَّ َلَســوَّ
ــُع  ــَو َيْرَف اٌف، َوُه ــٌر َوإِْسَ ــَه َتْبِذي ــْرِ َحقِّ ــاِل يِف َغ ــاَء امْلَ إِْعَط
ْنَيــا َوَيَضُعــُه يِف االِخــَرِة، َوُيْكِرُمــُه يِف النَّــاِس  َصاِحَبــُه يِف الدُّ

.)1(» ــَد اهللِ ــُه ِعنْ َوُيِينُ

ويــرى املدائنــي أن مــن اهم االســباب التــي أدت إىل 
ختــاذل الكثــر عــن االمــام اتباعــه ملبــدأ املســاواة حيــث 
كان ال يفضــل رشيفــا عــى مــرشوف - يف العطــاء- وال 

عربيــا عــى عجمــي)2(.

)1(  هنج الباغة، ص286.
)2(  رشح ابن أيب احلديد 1 / 180.
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2 - ربط االنفاق بالعمران: 

تطويــر اقتصــاد الدولــة، وحتقيــق العمــران مــن اهــم 
اهــداف االنفــاق،  وقــد أكــد االمــام  يف عهــده لألشــر 
يقــول:  اخلــراج  جبايــة  قبــل  االرض  عمــران  عــى 
ــرك يف  ــن نظ ــغ م ــارة االرض أبل ــرك يف ع ــن نظ »وليك
اســتجاب اخلــراج الن ذلــك ال يــدرك إال بالعــارة، 
ومــن طلــب اخلــراج بغــر عــارة اخــرب البــاد وأهلــك 
ــا  ــك دع ــره اال قليا...«)1(.ولذل ــتقم أم ــاد، ومل يس العب

ــاق. ــيد االنف ــا اىل ترش ــام ايض االم
وهــذه اهــم املبــادئ االقتصاديــة التــي تشــجع عــى 
ــة  ــة واالقتصادي ــة االجتاعي ــق الرفاهي ــتثار وحتقي االس

ــراد املجتمــع، والتخفيــف مــن مســتوى الفقــر.  ألف

للــوالة  واوامــر  كانــت لألمــام وصايــا  ولذلــك 
ــي  ــان االجتاع ــدا الض ــق مب ــاون وحتق ــزز روح التع تع
ويف هــذا املجــال جــاء يف عهــده ملالــك األشــر »ثــم 

)1(  املصدر نفسه.
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ــن  ــم م ــة ل ــن ال حيل ــن الذي ــفى م ــة الس اهلل اهلل يف الطبق
املســاكن واملحتاجــن وأهــل البؤســى والزمنــى فــإن يف 
هــذه الطبقــة قانعــًا ومعــرًا  واحفــظ اهلل مــا اســتحفظك 
مــن حقــه فيهــم واجعــل لــم قســًا مــن بيــت مالــك مــن 
غــات صــوايف اإلســام يف كل بلــد فــإن لألقــى مثــل 
الــذي لألدنــى وكل قــد اســرعيت حقــه فــا يشــغلنك 

ــر«)1(. ــم بط عنه

 )( االمــام  زمــن  يف  الطبقــة  معنــى  وخيتلــف 
عــن املعــاين املتغــرة، للطبقــات املتطــورة واملســتحدثة، 
يف العصــور املختلفــة، وبخاصــة يف العــر الراهــن، 
ولذلــك يقــول يف عهــده ملالــك االشــر: »َواْعَلــْم َأنَّ 
ِعيَّــَة َطَبَقــاٌت الَ َيْصُلــُح َبْعُضَهــا إالَّ بَِبْعــض، َوالَ ِغنَــى  الرَّ
بَِبْعِضَهــا َعــْن َبْعــض: َفِمنَْهــا ُجنُــوُد اهللِ، ِمنَْهــا ُكتَّــاُب 
ُل  ــاَّ ــا ُع ــْدِل، َوِمنَه ــاُة اْلَع ــا ُقَض ــِة، َوِمنَْه اصَّ ــِة َواْلَ اْلَعامَّ
ــْن  ــراِج ِم ــِة َواْلَ ْزَي ــُل اْلِ ــا َأْه ــِق، َوِمنَْه ْف ــاِف َوالرِّ ْنَص االِْ

)1(   هنج الباغة ص438.
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ــاُر َوَأْهــُل  ــِة َوُمْســلَِمِة النَّــاِس، َوِمنَْهــا التُّجَّ مَّ َأْهــِل الذِّ
ــِة  اَج ــْن َذِوي احْلَ ــْفَى ِم ــُة السُّ ــا الطََّبَق ــاِت، َوِمنَه نَاَع الصِّ
ى اهللُ َســْهَمُه، َوَوَضــَع َعــَى  َوامْلَْســَكنَِة، َوُكلٌّ َقــْد َســمَّ
ِه َوَفِريَضتِــِه يِف كَِتابِــِه َأْو ُســنَِّة َنبِيِِّه)(َعْهــدًا ِمنْــُه  َحــدِّ

ِعنَْدَنــا حَمُْفوظــًا«)1(.

أي ان الداللــة االقتصاديــة، والدينيــة والعســكرية، 
ــرى  ــورة يف املج ــات املذك ــل الفئ ــا لتداخ ــة تبع متداخل
ــة يف  ــع والدول ــة باملجتم ــران اخلاص ــة العم ــام حلرك الع
االســام، اال ان االمــام عــي يركــز عى)الوحــدة( و 
)التنــوع( يف الركيبــة االجتاعيــة للرعيــة، فهــو يرفــض 
ــة  ــا رؤي ــة، مقدم ــدة الرعي ــن وح ــدث ع ــة التح عمومي
واقعيــة عــن مــكان كل طبقــة، وفعاليتهــا االجتاعيــة 

و)العســكرية()2(. واالقتصاديــة 

3 -الفصــل بــن االمــوال العامــة وبن أمــوال األفراد 

)1(  هنج الباغة، ص704.
)2(  ظ: عزيز السيد جاسم، عي سلطة احلق، ص419.
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مــن قبــل رجــال الدولــة واملتصدين للشــأن العام:  

ــه يف االمصــار عــى  حــرص االمــام عــى هنــي والت
ــد  ــة، فق ــوال العام ــن األم ــأي يشء م ــتئثار ب ــدم االس ع

ــا يكــون التحــرج. حتــرج االمــام فيهــا كأشــد م

وبالتأكيــد ان حيصــل مثــل هــذا االمــر مــن قبــل اهل 
الطمــع، الذيــن ال يناســبهم  زهــد االمــام )( وأقوالــه 
هــواي,  يغلبنــي  أن  هيهــات  »ولكــن  يقــول:  حيــث 
ويقــودين جشــعي إىل ختــّر األطعمــة - ولعــّل باحلجــاز 
أو باليامــة مــن ال طمــع لــه يف القــرص, وال عهــد لــه 
بالشــبع - أو أبيــت مبطانــًا وحــول بطــون غرثــى وأكبــاد 

حــّرى أو أكــون كــا قــال القائــل:

وحســبك عــارًا أن تبيــت ببطنــة ***وحولــك أكباد 
تــن اىل القــد

أأقنــع مــن نفــي بــأن يقــال: هــذا أمــر املؤمنــن, 
وال اشــاركهم يف مــكاره الدهــر, أو أكــون أســوة لــم يف 
ــات,  ــا خلقــت ليشــغلني أكل الطيب جشــوبة العيــش ! ف
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املرســلة, شــغلها  أو  املربوطــة, مههــا علفهــا,  كالبهيمــة 
ــراد هبــا, أو  تقممهــا تكــرش مــن أعافهــا, وتلهــو عــا ي

أتــرك ســدى..«)1(.

وتذكــر بعــض املصــادر ان االمــام اجــاب عمــر بــن 
ــال  ــت امل ــن بي ــح يل م ــا يصل ــأل ع ــا س ــاب عندم اخلط
فقــال لــه االمــام عــي: »غــداء، وعشــاٌء فأخــذ عمــر 

بذلــك«)2(.

وكان يقــول االمــام )( ألصحابــه يف هــذا الشــأن 
إين ســمعت رســول اهلل )(يقــول: »ال يــل للخليفــة 
مــن مــال اهلل إال قصعتــان، قصعــة يأكلهــا هو وأهلــه«)3(.

ثانيا - بيت املال و اخلراج والعمران:

يعــد »بيــت املــال« جممــع الثــروة االجتاعيــة للدولــة 

)1(  املصدر نفسه: 287/16.
)2(  ابو يوسف، اخلراج، ص35.

البدايــة  كثــر،،  ابــن  وظ:   .78/1 املســند،  يف  أمحــد  مســند    )3(
بــروت. املعــارف  مكتبــة  والنهايــة:2/8، 
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االســامية، ومصــدر تنظيمهــا وتوزيعهــا، وحيمــل بيــت 
املــال معنيــن، حســب نــوع السياســة العامــة لقيــادة 

ــة)1(: الدول

األول: قــد يكــون بيــت املــال احلكومــي الــذي 
ــات  ــح الفئ ــة ومصال ــلطة الدول ــادة س ــرس إرادة قي يك
االجتاعيــة املرتبطــة واملواليــة هلــا، وهــو هبــذه املعنــى ذو 
داللــة طبقيــة، ممثلــة ملصالــح القــوى السياســية والطبقــة 
ــت  ــام لبي ــدده االس ــذي ح ــى ال ــة للمعن ــة ومنافي املتنف

ــال. امل

الترشيــع  حــدده  الــذي  املصــداق  وهــو  الثــاين: 
املــال  بيــت  تكريــس  يف  ماثــا  ويكــون  االســامي، 
خلدمــة املســلمن ومــن يعيــش يف كنــف الدولــة عمومــا.

ــن  ــاس م ــكل اس ــال بش ــت امل ــن بي ــون خزائ وتتك
الــزكاة  مثــل  املــوارد  وبقيــة  و»اجلزيــة«  »اخلــراج« 
ــاد  ــية إلقتص ــة االساس ــراج الدعام ــد اخل ــا، ويع وغره

)1(  ظ: عزيز السيد جاسم، عي سلطة احلق، ص422.
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الدولــة يف االســام يف ذلــك الوقــت؛ الن اغلــب مراتب 
اجلنــد -مثــا- مــن مــوارد اخلــراج: »فــإذا ادت الرعيــة 
ــق  ــز احل ــا، ع ــا حقه ــوال اليه ــه، وادى ال ــوال حق إىل ال
بينهــم وقامــت مناهــج الديــن، واعتدلــت معــامل العــدل، 
وجــرت عــى اذاللــا الســنن فصلــح بذلــك الزمــان 
ــداء«)1(. ــع االع ــت مطام ــة ويئس ــاء الدول ــع يف بق وطم

ومــن االخطــاء الفادحــة التــي متثــل انحرافــا خطــرا 
عــن املضمــون العمــراين االجتاعــي لبيــت املــال، توجــه 
ــى  ــة، ع ــراط يف اجلباي ــا اىل االف ــة وجباهت ــزة الدول أجه
ــتجاب  ــران االرض، أي أن اس ــام بعم ــاب االهت حس
اخلــراج يصبــح سياســة النظــام ومّهــه الكبــر، دونــا أي 
اكــراث بالعاقــة االقتصاديــة والسياســية بــن اخلــراج 

وأحــوال النــاس)2(.

»وحــدة  العمــران  يف  عــي  االمــام  منهــج  وكان 

)1(  هنج الباغة، ص419.
)2(  ظ: عزيز السيد جاسم، عي سلطة احلق، ص423.
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االهتــام  مــن  باالنطــاق  واجلزيــة  باخلــراج  العنايــة 
لألشــر  عهــده  يف  يقــول  فهــو  االرض«،  بعمــران 
»َوْلَيُكــْن َنَظــُرَك يِف ِعــَاَرِة االْْرِض َأْبَلــَغ ِمــْن َنَظــِرَك يِف 
 - االرض  عمــران  ان  غــر  ــَراِج«،)1(  اْلَ اْســتِْجَاِب 
نفســه - مرتبــط أصــا بمكانــة االنســان وقيمتــه)2(، 
ــَراَج بَِغــْرِ ِعــَاَرة َأْخــَرَب  لذلــك يقــول: »َوَمــْن َطَلــَب اْلَ
ــًا«)3(. ــُرُه إاِلَّ َقلِي ــاَد، َومَلْ َيْســَتِقْم َأْم ــَك اْلِعَب ــَاَد، َوَأْهَل اْلبِ

وعمــران  االنســان  بــن  االفــق  وحــدة  وتظهــر 
التأصيــل  ذلــك  يف  الدولــة  وبنــاء  واخلــراج  االرض 
بمضموهنــا  االقتصاديــة  العاقــة  لوحــدة  املنهجــي  
ــه  ــه علي العمــراين االنســاين بــن تلــك االطــراف يف قول
ــإِنَّ يِف  ــُه، َف ــُح َأْهَل ــَا ُيْصلِ ــَراِج بِ ــَر اْلَ ْد َأْم الســام:»َوتَفقَّ
صَاِحــِه َوصَاِحِهــْم َصَاحــًا ملَِــْن ِســَواُهْم، َوالَ َصــَاَح 

)1(  هنج الباغة، ص 712.
)2(  ظ: عزيز السيد جاسم، عي سلطة احلق، ص423.

)3(  هنج الباغة، ص 712.



72

)( تأصيل فقه العمران عند اإلمام علي

ُهــْم ِعَيــاٌل َعــَى  ملَِــْن ِســَواُهْم إاِلَّ هِبِــْم، الََنَّ النَّــاَس ُكلَّ
َوَأْهلِــِه«)1(. ــَراِج  اْلَ

ولكــي يــؤدي اخلــراج فاعليتــه املاديــة واملعنويــة 
االســس  مــن  وضــع جمموعــة  عــى  االمــام  حــرص 

العمــراين: اثــره  اخلــراج  ليحقــق  الترشيعيــة 

ــة. ــد املخالف 1- حماســبة العــال عــى سياســتهم عن
حــرص االمــام عــي  بنهجــه العــادل عــى حماســبة الــوالة 
ومتابعــة  الدولــة،  سياســة  يمثلــون  الذيــن  والعــال 
أعاهلــم، ذلــك ان الــوالة والعــال هــم وجــه الســلطة، 
وصورهتــا املعــربة عنهــا، يف االمصــار واملناطــق البعيــدة 
عــن مركــز اخلافــة، فالنــاس يــرون يف الــوالة والعــال 
عليهــم صــورة اخلليفــة ووجــه الدولــة، واملمثــل لنهجها 
وسياســتها)2(، فــاذا اهنــارت ثقــة النــاس هبــؤالء اهنــارت 

الدولــة.

)1(  املصدر نفسه.
)2(  ظ: عزيز السيد جاسم، عي سلطة احلق، ص433.
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ُهَبــرة  بــن  مصقلــة  إىل   )( لــه  كتــاب  ومــن 
الشــيباين وهــو عاملــه عــى أردشــر ُخــّرة: يلزمــه بإعــادة 
املبلــغ الــذي أخــذه مــن بيــت املــال، والــذي أنقــذ فيه من 
االرس مخســائة رجــل معظمهــم مــن بنــي بكــر بــن وائــل 
ــَت  ــٌر إِْن ُكنْ ــَك َأْم ــي َعنْ ــه: »َبَلَغنِ ــال في ــة، ق ــوم مصقل ق
ــَك  ــُه َفَقــْد َأْســَخْطَت إَِلــَك، َوَأْغَضْبــَت إَِماَمــَك: َأنَّ َفَعْلَت
ــْم،  ــُه ِرَماُحُهــْم َوُخُيوُلُ ــِذي َحاَزْت َء امْلُْســلِِمَن الَّ َتْقِســُم يَفْ
ــَراِب  ــْن َأْع ــَك ِم ــِن اْعَتاَم ــْم، فِيَم ــِه ِدَماُؤُه ــْت َعَلْي َوُأِريَق
ــْن َكاَن  ــَمَة، َلئِ ــَرَأ النََّس ــَة، َوَب بَّ ــَق احْلَ ــِذي َفَل ــَك، َفَوالَّ َقْوِم
ــِدي  ــنَّ ِعنْ ــًا، َوَلَتِخفَّ ــَيَّ َهَوان ــَك َع ــَدنَّ بِ ــًا َلَتِج ــَك َحّق ذلِ
ــَك، َوالَ ُتصلِــْح ُدْنَيــاَك  ِميَزانــًا، َفــَا َتْســَتِهْن بَِحــقِّ َربِّ

ــَاالً«)1(. ــَن َأْع ي ــَن االْْخَسِ ــوَن ِم ــَك، َفَتُك ــِق ِدينِ بَِمْح

ــه  ــه علي 2- تصيــل الــراج باحلــق، فمــن كتــاب ل
ــه  ــو عامل ــادة، وه ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب ــام إىل قي الس

)1(  هنــج الباغــة، ص 673، وذكــره البــاذري يف انســاب االرشاف، 
ص160.
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عــى آذرباجيــان: )امــا بعــد فاقبــل عــى خراجــك باحلــق، 
وأحســن إىل جنــدك باإلنصــاف، وعلــم مــن قبلــك ممــا 

ــك اهلل()1(. علم

ــدل   ــق الع ــام )( لتحقي ــاط اإلم ــن احتي ــغ م وبل
انــه كان يــويص عــال صدقاتــه بالتــأدب مــع النــاس 
إلزامهــم  إىل  ذلــك  وجــاوز  هبــم،  اللطــف  والتــزام 
الصدقــات  لفريضــة  املســتحقة  بحيواناهتــم  بالرفــق 
عليهــا »وال تنفــرن هبيمــة، وال تفزعنهــا، وال تســوءن 
صاحبهــا فيهــا« ونصــح بالرفــق بــا جبــي مــن حيوانــات 
الصدقــة والعنايــة هبــا، ألهنــا ملــك لبيــت مــال املســلمن 
واملســتحقن هلــا، »وال تــوكل هبــا إال ناصحــا شــفيقا 
وأمينــا حفيظــا، غــر معنــف وال جمحــف وال ملغــب وال 

متعــب«)2(.

3- اتبــاع سياســة التحذيــر ملــن يعطــل او يؤخــر 

)1(  تاريخ اليعقويب: ج 2 ص 178
)2(  هنج الباغة، ص611.
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ــز ملــن  الــراج مــن الــوالة، وسياســة التشــجيع والتحفي
العمــران يف  لتحقيــق  جيلبــه يف وقتــه، وهــذا جانــب 
اقاليــم الدولــة، فمــن كتــاب لــه )( اىل يزيــد بــن قيــس 
االرحبــي)1(: »أمــا بعــد فإنــك أبطــأت بحمــل خراجك، 
ومــا أدري مــا الــذي محلــك عــى ذلــك، غــر أين أوصيك 
بتقــوى اهلل، وأحــذرك أن تبــط أجــرك وتبطــل جهــادك 
ــزه نفســك عــن احلــرام،  ــق اهلل ون ــة املســلمن، فات بخيان

ــن  ــاء م ــاب الي ــن ب ــادس م ــم الس ــت الرق ــويس  )حت ــيخ الط ــال الش )1(  ق
اصحــاب أمــر املؤمنــن )ع( مــن رجالــه ص 62 -: يزيــد بــن قيــس 
ــار  ــان. ويف رشح املخت ــدان واصبه ــري ومه ــى ال ــه ع ــي كان عامل االرحب
ــد: ج 2 ص 4  ــن ايب احلدي - 25( مــن خطــب هنــج الباغــة مــن رشح اب
س 1، عكســا: انــه )ع( شــكا قومــه ممــن كاتــب معاويــة مــن اهــل )اجلنــد 
وصنعــاء( إليــه، وأراد )ع( أن يبعثــه للتنكيــل هبــم. فراجــع القضيــة فاهنــا 
ــه أخــو ســعيد بــن  ــه، ال ســيا بــاض  افــة مــا قيــل مــن أن ــة عــى جالت دال
ــه  ــة، وقوم ــو خاص ــن )ع( ه ــر املؤمن ــاين يف والء أم ــداين املتف ــس اهلم قي
عامــة. ويف قصــة اعتــزال اخلــوارج عليــا )أمــر املؤمنــن عليــه الســام( مــن 
تاريــخ الطــربي: ج 4 ص 47، مــن حــوادث ســنة 37، وكذلــك يف كامــل 

ــر: ج 3 ص 166 ــن االث اب
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وال تعــل ل عليــك ســبيا، فــا أجــد بــدا مــن االيقــاع 
ــِغ  ــن، ﴿َواْبَت ــم املعاهدي ــلمن وال تظل ــزز املس ــك، واع ب
اَر اآْلَِخــَرَة َواَل َتنْــَس َنِصيَبــَك ِمــَن  فِيــَا َآَتــاَك اهللَُّ الــدَّ
ــاَد  ــِغ اْلَفَس ــَك َواَل َتْب ــَن اهللَُّ إَِلْي ــَا َأْحَس ــْن َك ــا َوَأْحِس ْنَي الدُّ

يِف اأْلَْرِض إِنَّ اهللََّ اَل ُيِــبُّ امْلُْفِســِديَن﴾)1(«)2(.

ومــن كتــاب لــه )( إىل ســعد بــن مســعود الثقفــي 
- عــم املختــار - عاملــه عــى املدائــن: »أمــا بعــد فإنــك 
قــد أديــت خراجــك وأطعــت ربــك وأرضيــت إمامــك 
فعــل الــرب التقــي النجيــب، فغفــر اهلل ذنبــك وتقبــل 

ــك«)3(. ــن مآب ــعيك وحس س

وتأكيــدا للــردع والنهــي عــن اجلــور والفســاد يف 
 )( هــذا الشــأن- وهــو اهلاجــس الــذي يــؤرق اإلمــام
ــذر  ــه- ح ــال قبل ــان الع ــهده يف زم ــا ش ــه مل ــغل بال ويش

)1(   القصص: 28
)2(  تاريخ اليعقويب: ج 2 ص 176.

)3(  املصدر نفسه.
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اإلمــام عــال اخلــراج، يف كتــاب وجهــه إليهــم، من ســوء 
ــم  ــاس واضطراره ــة الن ــف يف معامل ــرف والتعس الت
إياهــم إىل مــا ال جيــوز وال يصــح »وال تبيعــن النــاس يف 
الــراج- أي بســببه- كســوة شــتاء وال صيــف، وال دابــة 
ــن أحــدا ســوطا  ــدا، وال ترضب يعتملــون عليهــا، وال عب

ملــكان درهــم«)1(.

4- احلــرص عــى  قــوة وهيبــة الدولــة أمــام الرعيــة، 
مــع االحتفــاظ بالرمحــة يف باطــن العــال. وعــدم التعدي 
عــى حاجــات النــاس األساســية، والرمحــة هبــم والعفــو 
ــه  عنهــم. وممــا يدلــل عــى هــذا املنهــج العمــراين  خطاب
عليــه الســام الحــد َقاَل:»اْســَتْعَمَلنِي َعِيُّ ْبــُن َأِب َطالٍِب 
اَء , َفَقــاَل ِل , َوَأْهُل األَْرِض معي  َرِضَ اهللَُّ َعنْــُه َعــَى ُعْكــرُبَ
ــَراِج ,  ــَن اْلَ ــْم ِم ــا َعَلْيِه ــَتْويِفَ َم ــْر َأْن َتْس ــمعون » اْنُظ يس
ــَك  ــَرْوا ِمنْ ــاَك َأْن َي ٍء، َوإِيَّ ــْم يِف َشْ ــَص َلُ ــاَك َأْن ُتَرخِّ َوإِيَّ
َضْعًفــا، ُثــمَّ َقــاَل: ُرْح إَِلَّ ِعنْــَد الظُّْهــِر، َفُرْحــُت إَِلْيــِه ِعنْــَد 

)1(  هنج الباغة، ص693.
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ــَا َأْوَصْيُتــَك بِالَّــِذي َأْوَصْيُتــَك بِــِه  الظُّْهــِر , َفَقــاَل ِل: إِنَّ
ُــْم َقــْوُم ِخــَدٍع، اْنُظــْر إَِذا َقِدْمــَت  ــَك ألهَنَّ اَم َأْهــِل َعَملِ ُقــدَّ
ــٍف، َوال  ــَتاٍء َوال َصْي ــَوَة ِش ــْم كِْس ــنَّ َلُ ــا َتبِيَع ــْم َف َعَلْيِه
ــنَّ  َب ــا , َوال َترْضِ ــوَن َعَلْيَه ــًة َيْعَمُل ــُه، َوال َدابَّ ــا َيْأُكُلوَن ِرْزًق
ــَى  ــُه َع ــٍم، َوال ُتِقْم ــًدا يِف ِدْرَه ــْوًطا َواِح ــْم َس ــًدا ِمنُْه َأَح
ِرْجلِــِه يِف َطَلــِب ِدْرَهــٍم، َوال َتبـِـْع ألََحــٍد ِمنُْهــْم َعَرًضــا يِف 
ــَا ُأِمْرَنــا َأْن َنْأُخــَذ ِمنُْهــُم اْلَعْفــَو  ــا إِنَّ ــَراِج، َفإِنَّ ٍء ِمــَن اْلَ َشْ
ــِه ُدويِن  ــُذَك اهللَُّ بِ ــِه َيْأُخ ــَك بِ ــا َأَمْرُت ــَت َم ــَت َخاَلْف ــإِْن َأْن , َف
ــُت:  ــاَل: ُقْل ــَك , َق ــَك َعَزْلُت ــَك ِخــاَف َذلِ , َوإِْن َبَلَغنِــي َعنْ
ــاَل: َوإِْن  ــِدَك , َق ــْن ِعنْ ــُت ِم ــَا َخَرْج ــَك َك ــُع إَِلْي إَِذْن َأْرِج
َرَجْعــَت َكــَا َخَرْجــَت , َقــاَل: َفاْنَطَلْقــُت َفَعِمْلــُت بِالَّــِذي 

ــَراِج َشــْيًئا«)1(. ــَن اْلَ ــِه، َفَرَجْعــُت َومَلْ ُأْنَقــْص ِم ــَريِن بِ َأَم

ويســترشف اإلمــام عــي، املصــر الــذي ســارت 
ــرة إىل  ــا القص ــال نظرهت ــن خ ــن، م ــة األموي ــه دول إلي
اخلــراج، مقرنــًا لدهيــا باالســتغال، ذلــك الــذي ألــبَّ 

)1(  اخلراج أليب يوسف، ج1 ص15
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عليهــا شــعوب البلــدان املفتوحــة. وخافــًا لذلــك، 
حــرص عــي عــى تكريــس الشــعور باملســاواة لــدى 
ــتغال أهــل اخلــراج،  ــن اس ــعوب، حمــذرًا م هــذه الش
وموصيــًا بالتــايل أن يؤخــذوا باللــن واحلوار واملــودة.)1( 
ولعــل كتابــه إىل عــّال اخلــراج، يشــكل نموذجــًا يف هــذا 
املجــال، حمــددًا وظيفــة اخلــراج وطبيعتهــا وصفــات 
العامــل عليــه ورســالته. وقــد جــاء فيهــا: »فانصفــوا 
النــاس مــن أنفســكم، واصــربوا حلوائجهــم، فإنكــم 
وال  األئمــة،  وســفراء  األمــة  ووكاء  الرعيــة  ُخــّزاُن 
تســموا أحــدًا عــن حاجتــه وال تبســوه عــن طِلبتــِه، 
ــف  ــتاٍء وال صي ــوَة ش ــراج كس ــاس يف ال ــنَّ للن وال تبيُع
ــنَّ أحــدًا  وال دابــة يعتملــون عليهــا وال عبــدًا، وال ترضُب
ــن مــال أحــد مــن النــاس  ســوطًا ملــكاٍن درهــم، وال متسُّ
ســاحًا  أو  فرســًا  تــدوا  أن  إال  ُمعاَهــٍد،  وال  ُمَصــلَّ 

)1( د. ابراهيم بيضون / »االمام عي يف رؤية النهج« و»رواية التاريخ«
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ــام«)1(. ــل اإلس ــى أه ــه ع ــدى ب ُيعت

ــى  ــاس ع ــة )الن ــن بمقول ــي »كان يؤم ــام ع أن االم
ديــن ملوكهــم( وليــس بمقولــة )كيفــا تكونــوا يــولَّ 
عليكــم( فأشــد مــا كان يشــغل فكــر اإلمــام هــو صــاح 
جمــال  يف  النــاس  أمــور  عــى  القائمــن  الشــأن  ذوي 
اإلدارة والقضــاء والدفــاع وغرهــا مــن شــؤون إدارة 
ــة  ــاح الرعي ــة )ص ــه بمقول ــن إيان ــا م ــة، انطاق الدول
ــر  ــه غ ــد( كل ــك ال نجــد يف )العه ــوايل( لذل ــاح ال بص
ــره  ــؤوليه وتذك ــاه مس ــؤول جت ــب املس ــات واج تفصي
ــم  ــم رعايته ــم، ث ــق فيه ــلطان احل ــم اهلل وس ــة حك بإقام

ــك«)2( ــن ذل ــتطيع م ــا يس ــى م بأق

ثالثا - اولوية العمران على جلب اخلراج:

)1(  هنج الباغة، ص693.
ــي  ــام ع ــد اإلم ــة عن ــة اإلداري ــاح، السياس ــو جن ــب أب ــور صاح )2( الدكت
http://arabic. :ــر ــك األش ــة ملال ــد التولي ــراءة يف عه ــام ق ــه الس علي
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واقعيــة   اقتصاديــة  سياســة  عــي  االمــام  اتبــع 
االجتاعــي  الواقــع  وبــن  بينــه  تــوازن  اخلــراج،  يف 
ــراج دوره  ــؤدي اخل ــة، لي ــي الدول ــادي ملواطن واالقتص

العمــراين.

مــن خال الضبــط اإلداري والتفويــض والصاحية 
بحســب كل حالــة، فأمــر بعــض الــوالة بطاعــة صاحــب 
بيــت املــال فيــا يتعلــق بــه وذلــك كنوع مــن االســتقال، 
بينــا أعطــى والة آخريــن مســؤولية عامــة عــن اخلــراج 
كاألشــر النخعــي جــاء يف العهد:»هــَذا َمــا َأَمــَر بِــِه َعْبــُد 
ــَرَ يِف  ــاِرِث االْْش ــَن احْلَ ــَك ْب ــَن، َمالِ ــِرُ امْلُْؤِمنِ ــِيٌ َأم اهللِ َع
: ِجْبــوَة َخَراِجَهــا، َوِجَهــاَد  َعْهــِدِه إَِلْيــِه، ِحــَن َوالَُّه ِمــْرَ

َهــا، َواْســتِْصَاَح َأْهلَِهــا، َوِعــَاَرَة بَِاِدَهــا...«)1( َعُدوِّ

وقــد عمــد االمــام عــي يف بعــض احلــاالت إىل 
فصــل وظيفــة اخلــراج، كذلــك بيــت املــال، ضبطــًا ملاليــة 
الدولــة، وحتــى ال تكــون الســلطات حمصــورة بكاملهــا 

)1(  هنج الباغة،ص610.
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نفــوذه  اســتغال  إىل  يلجــأ  قــد  الــذي  الــوايل  يــد  يف 
الواســع. ولقــد روى اليعقــويب أن عليــًا كتــب إىل قرظــة 
ابــن كعــب األنصــاري، يأمــره بشــق هنــر كان قــد عفــا يف 
أرٍض ألهــل الذمــة، خامتــًا رســالته بالقــول: »فلعمــري 
ــذا  ــوا«)1(. وهك ــن أن خيرج ــا م ــب إلين ــروا أح ألن يعم
ــرن  ــتقرار، ويق ــة االس ــة يف خدم ــجيع الزراع ــأيت تش ي
هــذه  ولعــل  وإصاحهــا،  األرض  بعــارة  اخلــراج 
السياســة، وإن وجدهــا البعــض »شــديدة«، ال ســيا 
ــام  ــام اإلس ــق أم ــرت بعم ــاواة، حف ــن املس ــّرر م املت

ــة)2(. ــاد املفتوح ــة يف الب ــك الرسع ــرش بتل لينت

  اهتــم االمــام  يف احلفــاظ عــى عمــران األرايض 
وأولويتهــا عــى أمــر اخلــراج،  وان كان اخلــراج مــوردًا 
ــد  ــة يف س ــه الدول ــد علي ــذي تعتم ــال ال ــت امل ــًا لبي رئيس
حاجاهتــا املاليــة مــع اإلرضار بــه يؤثــر عــى حيــاة االفراد, 

)1(  تاريخ اليعقويب، 2 / 192.
)2( د. ابراهيم بيضون / »االمام عي يف رؤية النهج« و»رواية التاريخ«
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ــؤدي إىل هاكهــم.  ــا ي ورب

ولذلــك يــروى ان االمــام )(  كان يف احــد االيــام 
يمــي يف ســكك الكوفــة، فنظــر إىل رجــل يســتعطي 
النــاس: فوجــه اإلمــام الســؤال إىل من حولـــه مــن الناس 
ــاخ ومل  ــرب وش ــراين ك ــه ن ــوا: إن ــذا؟ فقال ــا ه ــًا: م قائ
يقــدر عــى العمــل، وليــس لـــه مــال يعيــش بــه، فيكتنــف 
ــال اإلمــام ـ يف غضــب: اســتعملتموه عــى  ــاس.. فق الن
 )( شــبابه حتــى إذا كــرب تركتمــوه؟ ثــم جعــل اإلمــام
لــذاك النــراين مــن بيــت مــال املســلمن مرتبــًا خاصــًا 

ليعيــش بــه حتــى يأتيــه املــوت)1(.

ــه  ــرى لنفس ــر كاد أن ال ي ــى أن الفق ــدل ع ــذا ي وه
أمــر  اإلمــام  رأى  إذا  حتــى  اإلمــام  دولــة  يف  جمــاالً 
ــربه  ــتغرب، ويعت ــدًا كان يس ــرًا واح ــن )( فق املؤمن
ظاهــرة خمالفــة للعمــران الــذي اراده اهلل تعــاىل عــى هــذه 

االرض وغــر الئقــة باملجتمــع االنســاين.

)1(  احلر العامي، وسائل الشيعة: ج15 ص66 ب19 ح19996.
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ــران االرض اوال  ــر بعم ــك االش ــر مال ــك ام ولذل
ــر  ــاس ويزده ــن الن ــف ع ــراج، ليخف ــب اخل ــس جل ولي
العمــران، قــال االمــام »وليكــن نظــُرك يف إعــار األرض 
أبلــَغ مــن نظــرك يف اســتجاب الــراج , ألن ذلــك ُيــَدرُك 
ــاد  ــراج بغــر عــارة أرض بالب ــب ال بالعــارة ومــن طل
ــإن شــكوا  ــًا، ف ــاد ومل يســتقم أمــره إال قلي وأهلــك العب
ثقــًا أو علــة أو انقطــاع شب أو إحالــة أرض اغتمرهــا 
غــرق أو أجحــف هبــا عطــش خَففــَت عنهــم بــا ترجــوا 
ــه,  ــا محلت ــل م ــران حمتم ــإن العم ــم. ف ــه أمره ــح ب أن يصل
وإنــا خــراب األرض مــن إعــواز أهلهــا وإنــا إعوازهــا 
أهلهــا إلشاف أنفــس الــوالة عــى المــع وســوء ظنهــم 

بالبقــاء وقلــة انتفاعهــم بالِعــرب...«)1(.

كانــت نظــرة االمــام عــي إىل اخلــراج - الــذي يرتبط 
عضويــًا بالعطــاء-، خصوصــًا بعــد توقــف الغنائــم إثــر 
ــة  ــس لعاق ــرة تؤس ــي نظ ــوح. وه ــات الفت ــود جبه رك

)1(  هنج الباغة، ص713.
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إجيابيــة مــع شــعوب البــاد املفتوحــة، بــا يســهم يف 
يــرى رضورة  لــذا  انتائهــا لألمــة.  عمراهنــا وتعزيــز 
ــألة  ــة، إىل املس ــدى اجلباي ــا يتع ــراج، ب ــر اخل ــاح أم إص
االقتصاديــة برّمتهــا، حيــث يشــكل اخلــراج املصــدر 
األســايس هلــا يف ذلــك الوقــت،)1( وهــذا مــا يمكــن 
قراءتــه بوضــوح يف عهــده لألشــر، فيوصيــه قائــًا: 
ــإن يف صاحــه  ــه، ف ــح أهل ــا ُيصل ــراج ب ــر ال ــد أم »تفق
وصاحهــم، صاحــًا ملَِــن ِســواهم، وال صــاح ملــن 
ِســواهم إال هبــم، ألن النــاس كّلهــم عيــال عــى الــراج 
وأهلــه. وليكــن نظــرك يف عــارة األرض أبلــَغ مــن نظرك 
يف اســتجاب الــراج، ألن ذلــك ال ُيــدرك إال بالعــارة. 
ومــن طلــب الــراج بغــر عــارة أخــرب البــاد وأهلــك 

ــًا«)2(. ــره إال قلي ــتقم أم ــاد ومل يس العب

فــإذا تعرضــت األرض إىل عطــش بســبب شــّحة 

)1( د. ابراهيم بيضون / »االمام عي يف رؤية النهج« و»رواية التاريخ«
)2(  هنج الباغة، ص624.
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املطــر أو انقطــاع ميــاه الــري أو إىل آثــار الفيضــان أو 
ــا  ــل أهله ــن كاه ــف ع ــه التخفي ــة لزم ــات الزراعي اآلف
ــك  ــس يف ذل ــم، ولي ــح أمره ــا يصل ــة- ب -عنــد اجلباي
خســارة عــى بيــت املــال بــل تشــجيع هلــم عــى معــاودة 
األرض،  عــارة  وإصــاح  ونشــاط،  بجــد  اإلنتــاج 
فضــا عــا فيــه مــن إشــاعة الطمأنينــة يف نفــوس النــاس 
جتــاه أوليــاء األمــور، واســتعدادهم للبــذل واملعونــة 
عنــد حــدوث أزمــة أو إملــام ملمــة. فليــس مــن املصلحــة 
اســتنزاف مــا يف ايــدي املزارعــن، ألن خــراب األرض 
الناجــم عــن إحلــاح أهــل  يؤتــى مــن إعــواز أهلهــا 
اجلبايــة والتحصيــل، وهــو مــا حــّذر منــه اإلمــام ع، 
ألنــه مــن مظاهــر الفســاد واجلــور وســوء التدبــر)1( الن 
مــن »طلــب الــراج بغــر عــارة األرض أخــرب البــاد 

اإلمــام  عنــد  اإلداريــة  السياســة  أبــو جنــاح،  الدكتــور صاحــب    )1(
http://arabic. األشــر:  ملالــك  عهدالتوليــة  يف  قــراءة   )( عــي 
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وأهلــك العبــاد«)1(

وبالعــودة إىل املصــادر التارخييــة، نجــد ان اإلمــام 
عليــًا يلتــزم القاعــدة التــي اشــار هبــا عــى عمــر بــن 
اخلطــاب باالمتنــاع عــن تقســيم االرايض التــي فتحــت 
عنــوة بــن الفاحتــن، وبالتــايل لــزوم إبقائهــا بيــد اهلهــا، 

ــر)2(. ــا اىل الغ ــراب بانتقاهل ــؤول اىل اخل ــي ال ت ك

ــل  ــه كان يعم ــي ان ــام ع ــن االم ــرف ع ــك ع وكذل
التوزيــع واحليلولــة دون  جهــده عــى حتقيــق عدالــة 
ــل يســتأثرون  ــراد قائ ــد اف ــاع بي ــل االرايض والضي تكت
ــة  ــه اخلاف ــور تولي ــادر ف ــك ب ــا، ولذل ــا، دون عمراهن هب
اىل االمــر بإرجــاع القطائــع التــي اقطعهــا عثــان اىل بيــت 
ــان وكل  ــا عث ــة أقطعه ــول: »أال إن كل قطيع ــال، يق امل
ــال،  ــت امل ــردود يف بي ــو م ــال اهلل فه ــن م ــاه م ــال أعط م

)1(  هنج الباغة، ص713.
القــريش،  رشيــف  باقــر  وظ:  ص37،  االســتخراج،  احلنبــي،  ظ:   )2(

.23 ص
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فــإن احلــق القديــم ال يبطلــه يشء ولــو وجدتــه قــد 
ــه،  ــه إىل حال ــدان لرددت ــرق يف البل ــاء وف ــه النس ــزوج ب ت
ــور  ــدل فاجل ــه الع ــاق عن ــن ض ــعة وم ــدل س ــإن يف الع ف

ــق«)1(.     ــه أضي علي
 وهــي سياســة أثــارت عــى اخلليفــة األســبق قريشــًا 
ــن  ــادة األمصــار الذي ــارت ق وبعــض صحابتهــا، كــا أث
اســتفزهم منــح اخلليفــة عثــان قطائــع هلــؤالء وألقربائه، 
وهــو مــا يبــدو أنــه كان أحــد حوافــز القــادة للثــورة عــى 
اخلليفــة. ولذلــك كان اســرداد هــذه »القطائــع«، جــزءًا 
ــب  ــي اســتهدفت مــن جان ــة الت مــن احلركــة اإلصاحي
ــد  ــة الصع ــى كاف ــابق، ع ــة الس ــج اخلليف ــل هن ــي جمم ع

ــة واالقتصاديــة. السياســية واإلداري

)1(  ابن ايب احلديد املعتزيل، رشح هنج الباغة، ج 1، ص 269 270.
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اخلامتة
بعــد هــذه الوقفــة الفكريــة مــع عهــد عــي عليــه 

املســتخلصات: بعــض  ذكــر  يمكــن  الســام، 

ــارة يف  ــران والع ــظ العم ــتقاق لف ــظ اش ورد لف  .1
ــران  ــا العم ــد هب ــان اري ــرات، اثن ــبع م ــة س ــج الباغ هن
املعنــوي ومخــس منهــا املــادي، وهــذه االلفــاظ اخلمســة 

وردت مجيعهــا يف عهــده )( لألشــر.

2.  وربــط معنــى العــارة املاديــة بالعــارة الروحيــة،  
ــدأ العــام للرشيعــة، وحتقيــق التمكــن، ركــن  حيــث املب
 .)(اســاس يف تأصيــل فقــه العمــران عنــد االمــام عــي

تضمــن عهــد االمــام عــي ملالــك االشــر تأكيــدا   .3
عــى اولويــة العمــران البــرشي ومــن ثــم عــارة األرض 
بالبنــاء و الصناعــة والّزراعــة واالنتفــاع بــا فيهــا كجــزء 
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مــن مقتضيــات االســتخاف العــاّم للنّــاس يف األرض.

لقــد ســبق  اإلمــام عــي يف هنــج الباغــة  يف   .4
تأصيــل مفاهيــم فقــه العمــران وحوهلــا اىل إىل إجــراءات 
ــاء، وعــارة  عمــل ضمهــا عهــده لألشــر، ومشــاريع بن
ــاين  ــل إنس ــة فع ــامهة يف صياغ ــل املس ــن اج ــألرض م ل

يتجــاوز انحطــاط الواقــع وغمــوض املســتقبل.

عــى  الركــز  يلــزم  العمــران  فقــه  جمــال  يف   .5
حموريــن، مهــا: فطــرة اإلنســان، وطبيعــة العمــران. ومــن 
ــات  ــم خدم ــل لتقدي ــران مؤه ــم العم ــإنَّ عل ــا ف خاهل
التأســيس  فــان  ولذلــك  األصــول،  لتلــك  معرفيــة 
النظــري لفقــه العمــران عنــد االمــام عــي، مرتبــط بعــدد 
مــن املفاهيــم والقواعــد الكليــة، تشــكل املنطلــق للفعــل 

العمــراين، مــن دوهنــا ال تتحقــق غايــة العمــران. 

تظهــر وحــدة األفــق بــن اإلنســان وعمــران   .6
املنهجــي  التأصيــل  ذلــك  يف  الدولــة  وبنــاء  االرض 
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العمــراين  بمضموهنــا  االقتصاديــة  العاقــة  لوحــدة 
ــج  ــؤدي املنه ــي ي ــراف، ولك ــك األط ــن تل ــاين ب اإلنس
فاعليتــه املاديــة واملعنويــة حــرص اإلمــام عــي عــى 
وضــع جمموعــة مــن األســس الترشيعيــة لتحقــق املــوارد 

املاليــة للدولــة اثرهــا العمــراين.

عــى  العــادل  بنهجــه  عــي   اإلمــام  حــرص   .7
حماســبة الــوالة والعــال الذيــن يمثلــون سياســة الدولــة، 
ــه  ــم وج ــال ه ــوالة والع ــك ان ال ــم، ذل ــة أعاهل ومتابع
األمصــار  يف  عنهــا،  املعــربة  وصورهتــا  الســلطة، 
واملناطــق البعيــدة عــن مركــز اخلافــة، فالنــاس يــرون يف 
الــوالة والعــال عليهــم صــورة اخلليفــة ووجــه الدولــة، 
واملمثــل لنهجهــا وسياســتها، فــاذا اهنــارت ثقــة النــاس 

ــة. ــارت الدول ــؤالء اهن هب
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املصادر واملراجع

- القران الكريم.

- نهج البالغة.
إبراهيــم بيضــون، اإلمــام عــي يف رؤيــة النهــج وروايــة   .1
التاريــخ، النــارش: بيســان للنــرش والتوزيــع واالعــام، ط،2 

بــروت.  ،2009

ابــن أيب احلديــد: عــز الديــن عبــد احلميــد بــن هبــة   .2
اهلل بــن حممــد بــن احلســن املعتــزيل )ت: 656 هـــ(، رشح هنــج 
الباغــة، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب 

العلميــة، بــروت، ط2، 1977م.

ابــن خلــدون: عبدالرمحــن بــن حممــد التونــي املالكــي   .3
ــروت،  ــة، ط8، ب ــب العلمي ــة،  دار الكت )ت 808هـــ(،  املقدم

م.  2003

ابن عاشور: التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس،   .4



93

 )( مقاربة يف عهده ملالك األشرت

د.ت.

ابــن قدامــة )ت630هــ (، املغنــي،  دار الكتــب العلمية،   .5
بــروت لبنــان.

ابن كثر، البداية والنهاية، مكتبة املعارف بروت.  .6

7.   أبــو عبيــدة القاســم بــن ســام، األمــوال، مكتبــة 
1968م. القاهــرة،  األهريــة،  الكليــات 

ــاب  ــايض، كت ــم الق ــن إبراهي ــوب ب ــف: يعق ــو يوس أب  .8
اخلــراج، املطبعــة الســلفية، القاهــرة، ط2، 1352هـــ.

امحــد ســامة، محايــة البيئــة يف الفقــه اإلســامي، جملــة   .9
اهلل  فتــح  امحــد  عــن  ص295،   ،1998 ســنة  ديب  االمحديــة، 

   .  www.islamicrabta.com الزيــادي، 

10. امحــد عبــد الرحيــم وعــوض، ود. امحــد عبــده،  قضايــا 
للنــرش، ط1،  الكتــاب  اســامي، مركــز  منظــور  مــن  البيئــة 

القاهــرة، 1425هـــ - 2004 م، ص76-72.   

ــد مالكــي، ابــن خلــدون والُعمــران البــرشي  11. احممَّ
ــز  ــادارات مرك ــع: ت ــداد(، موق ــة) إع ــه السياس ــور فق ــن منظ م

http://www.taddart.org االباضيــة،  الدراســات 
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الفــراء  مســعود  بــن  احلســن  حممــد  البغوي،ابــو   .12
الشــافعي)ت516هـ(، تفســر البغــوي املســمى معــامل التنزيل/، 
حتقيــق: خالــد عبــد الرمحــن العــك ومــروان ســوار، بــروت، دار 

املعرفــة، ط1، 1406هـــ.

ــنة  ــوىف س ــر املت ــن جاب ــى ب ــن حيي ــد ب ــاذري، أمح 13. الب
279 هـــ ، كتــاب مجــل مــن أنســاب األرشاف حققــه وقــدم لــه 
األســتاذ الدكتــور ســهيل زّكار، والدكتــور ريــاض زركي / 
بــإرشاف مكتــب البحــوث والدراســات يف دار الفكــر للطباعــة 

ــة األوىل: 1417 هـــ ـ  ــع / الطبع ــرش والتوزي والن

14. اجلصــاص،  أبــو بكــر أمحــد بــن عــي الــرازي املتــوىف 
ســنة 370هـــ، أحــكام القــرآن، ضبــط نصــه وخــرج آياتــه عبــد 
ـ 1994 م / دار  الســام حممــد شــاهن / ط 1، 1415 هـــ 
الكتــب العلميــة بــروت لبنــان. احلــر العامــي، وســائل الشــيعة: 

ح19996. ب19  ص66  ج15 

والتنميــة  التوزيــع  منصــور، عدالــة  إبراهيــم  15. محــد 
االقتصاديــة: رؤيــة إســامية معــارصة، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، بــروت، 2007، ص327.

ــد  ــن حمم ــود ب ــار اهلل حمم ــم ج ــو القاس ــرشي، أب 16. الزخم
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بــن عمــر بــن حممــد )ت538هـ(تفســر الكشــاف عــن حقائــق 
ــح:  ــل، ت ــوه التأوي ــل يف وج ــون األقاوي ــل وعي ــض التنزي غوام
ــريب، ب  ــراث الع ــاء ال ــروت دار إحي ــدي، ب ــرزاق امله ــد ال عب

ت ط 

17. صاحــب أبــو جنــاح، السياســة اإلداريــة عنــد اإلمــام 
http://:عــي عليــه الســام قــراءة يف عهــد التوليــة ملالــك األشــر

.arabic.balagah.net/content

ــان يف  ــن احلســن، التبي ــو جعفــر حممــد ب 18. الطوســى، اب
تفســر القــرآن، النــارش: مكتــب االعــام االســامي طبــع عــى 
مطابــع: مكتــب االعــام االســامي الطبعــة: االوىل، 1409 

ــ .، 6/ 15. ه

19. عبــد اهلــادي عــي النجــار، اإلســام واالقتصــاد، 
سلســلة عــامل املعرفــة )63(، املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

ص61.  ،1983 الكويــت،  واآلداب، 

20. عزيــز الســيد جاســم، عــي ســلطة احلــق، حتقيــق: 
صــادق جعفر الــروازق، الغدير للطباعــة والنرش،،قم،2007م.

21. فــؤاد عبــد املنعــم أمحــد، السياســة الرشعيــة وعاقتهــا 
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ــامي  ــك اإلس ــارصة، البن ــا املع ــة وتطبيقاهت ــة االقتصادي بالتنمي
جــدة،  والتدريــب،  للبحــوث  اإلســامي  املعهــد  للتنميــة، 

ص51  ،2001

22. فــؤاد عبــد املنعــم أمحــد، السياســة الرشعيــة وعاقتهــا 
بالتنميــة االقتصاديــة وتطبيقاهتــا املعــارصة

23. قــراءة يف كتــاب علــم العمــران اخللــدوين تأليــف: 
صالــح طاهــر مشــوش، موقــع املعهــد العاملي للفكر االســامي.

ــف:  ــدوين* تألي ــران اخلل ــم العم ــاب عل ــراءة يف كت 24. ق
صالــح طاهــر مشــوش، موقــع املعهــد العاملي للفكر االســامي.

25. القــرايف: شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس )ت: 684 
هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت ط1، 1998م.

26. القرطبــي: حممــد بــن امحــد بــن ايب بكــر ) ت 671 
ــي  ــر القرطب ــروف بـــ) تفس ــرآن املع ــكام الق ــع الح هـــ(: اجلام
ــعب-  ــة دار الش ــربدوين، مطبع ــم ال ــد العلي ــد عب ــق: امح (، حتقي

ــرة، ط2، 1372 هـــ. القاه

مســعود  بــن  بكــر  أيب  الديــن  الكاســاين،عاء   .27
العــريب  الِكَتــاب  دار  الصنائــع:،  بدائــع  )ت587هــ ( 
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1982م.   - 1402هــ   الثانيــة،  الطبعــة  لبنــان،   - بــروت 

28. مالــك بــن نبــي، مشــكلة األفــكار يف العامل االســامي، 
دار الفكــر، ط5، بروت، 2005م.

دار  ورشيعــة،  عقيــدة  اإلســام  شــلتوت،  حممــد   .29
2007م. القاهــرة،  ط19،  الــرشوق، 

ــة  ــدون، العصبي ــن خل ــري، فكــر اب ــد اجلاب 30. حممــد عاب
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