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ينظــر اإلســام إىل قضايــا اإلنســان بوصفهــا شــبكة مرتابطــة ال انفصــام هلــا ،ومــن ذلــك عالقــة
اإلنســان بربــه وعالقتــه بنفســه وعالقتــه بأخيــه اإلنســان ،وبــكل أشــكال احليــاة األخــرى ،وملــا
كان اإلنســان هدف ـ ًا أســمى يف تعاليــم اإلســام نلحــظ أن آيــات القــرآن الكريــم وأحاديــث
الرســول حممــد ( )تؤكــد عــى هــذا املنحنــى ،واإلمــام عــي ( )وراث الدوحــة املحمديــة
مــا انفــك يؤكــد هــذا املنهــج وحيــث عــى تطبيقــه قــوالً وفع ـاً .والتنميــة البرشيــة يف اإلســام
مســألة متــس احليــاة بشــكل مبــارش ،وتؤثــر يف جماالهتــا وأبعادهــا وتطورهــا؛ ألهنــا تعنــي
التنظيــم والتخطيــط املربمــج ،ولــذا أصبــح االطــاع عــى رؤيــة اإلمــام عــي ( )يف هــذا
املوضــوع يشــكل أمهيــة بالغــة وملحــة؛ َّ
ألن املجتمعــات اإلســامية ال تســتطيع التخطيــط لبنــاء
منظومــة فكريــة حــول بنــاء شــخصية اإلنســان الفعــال املؤثــر ،وتنميــة املجتمــع عــى أســس مــن
األخــاق الفاضلــة ،مــن دون الرجــوع إىل أعــام الفكــر اإلســامي ومنهــم اإلمــام عــي (.)
إن املتتبــع لســرة اإلمــام عــي ( )وأقوالــه وأفعالــه ســيدرك بســهولة أن بنــاء اإلنســان الــذي
هــو حجــر األســاس يف تكويــن املجتمــع كان مــن أولويــات اهتامماتــه ،وكان ( )يبغــي مــن
وراء ذلــك تنميــة املــوارد البرشيــة مــن أجــل بنــاء جمتمــع متكامــل ،وبذلــك يعــم النفــع واخلــر
للنــاس مجيع ـ ًا .وممــا ال شــك فيــه َّ
أن املؤلفــات والكنــوز العلميــة يف الــراث اإلســامي كثــرة
ومتنوعــة ،فيهــا تعاليــم ودعــوات إىل الكيفيــة الصحيحــة لبنــاء شــخصية اإلنســان وتنميــة
املجتمــع ،وكتــاب هنــج البالغــة لإلمــام عــي ( )يعــد واحــدً ا مــن هــذه الكنــوز ،إذا مــا قلنــا
أمههــا؛ ولكــن مــا يلفــت النظــر هــو أ َّنــه نحــن املســلمون قــد أجتهنــا بأبصارنــا صــوب التجــارب
الغربيــة ،وتركتنــا هــذه املؤلفــات القيمــة وراء ظهورنــا .ويف بحثنــا هــذا ســوف نركــز بشــكل
مبــارش عــى مــا جــاء يف فكــر اإلمــام عــي ( )يف الطريقــة الصحيحــة واالســلوب القويــم
لبنــاء اإلنســان وتنميــة املجتم ـع ,وســيكون كتــاب هنــج البالغــة الــذي يعــد موســوعة علميــة
املصــدر الرئيــي هلــذا البحــث ،وهــو بطبيعــة احلــال ،كتــاب زاخــر باملعلومــات واألمثلــة التــي
 190تبــن فكــر اإلمــام عــي ( ،)والكيفيــة التــي يمكــن فيهــا صياغــة نظريــة علميــة متكاملــة
لبنــاء شــخصية اإلنســان ،وتنميــة املجتمــع ،وعــى هــذا املنــوال فإننــا ســنتبع املنهــج التارخيــي
العلمــي القائــم عــى اســتقراء النصــوص وحتليهــا ،ومــن ثــم ،وضــع النتائــج هلــذا االســتقراء
والتحليــل بغيــة الوصــول إىل احللــول ،التــي يمكــن الرجــوع إليهــا يف التخطيــط العلمــي؛ لبنــاء
حيــاة اإلنســان املســلم وتنميــة املجتمــع الصالــح ،جمتمــع اجليــل األول مــن املســلمني الذيــن
ـس احلاجــة
اســتطاعوا أن يؤسســوا بفكرهــم هــذ املبــادئ الوقيــم إنســانية أخالقيــة نحــن بأمـ ِّ
هلــا يف الوقــت احلــارض.

 خمي�س غربي ح�سني. د. م.�أ..............................................................................

Abstract

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

Islam considers human issues as an inter connected network, Including the relationship between man his god, man and himself, Man and other human and all
life forms. Given that human is the higher purpose in Islamic presets. We note
that Holy Quran verses and prophet Mohammed talks affirm this trend. Imam Ali
(pbuh) emphasize this approach and urges its application life directly and influence
its areas, dimensions and development, since it means 0rganization and Systemic
planning, so the access to Imam Alis (pbuh) view on the Subject remains of considerable interest because the Islamic Societies cant plan intellectual system for the
development of the human personality and Society development without reference
to Islamic thought scholars including Imam Ali (pbuh).the researchers on Imam
Ali biography and his word and deeds will realize that human Construct which is
the cornerstone of society was apriority. He intended human resources development
to build an integrated Society thus ensure benefit and well being for all the people.
There is no doubt that the literature and valuable books in the Islamic heritage are
many and varied. It includes teaching and invitations to build human personality
and society development. Imam Ali (pbuh) book (Nahjul – Balagha) considers one
of the best books. It is remarkable that, Muslims cared about western experiences
and give up valuable literature and in this research we will focus directly on Imam
Ali (pbuh) though to bulid human and community development in the right way.
191 Nahjul – Balagha is the main Source of this research which is a highly
Reformative book and examples show Imam Ali (pbuh) thought and how to
formulate a comprehensive scientific theory to build human personality and social
development. Along these lines, we adopt a historical approach based on reading of
the texts and analyses it society (the first generation Muslims who were able to form
humanist principles and values we desperately need in the present).
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ال خيتلــف إثنــان عــى أمهيــة خطــط قوتــه أليــام مقبلــة ،وطريقــة تنقلــه مــن

التنميــة البرشيــة يف صقــل شــخصية مــكان إىل آخــر مــن أجــل تأمــن حاجتــه

اإلنســان وبنائهــا وتأســيس البنيــة مــن الغــذاء واملــأوى ،فضـ ًـا عــن تنظيم
ً
وصــول إىل حياتــه مــع الطبيعــة ،ثــم بنــاء منظومــة
احلضاريــة للمجتمــع،

بنــاء الدولــة عــى أســس مــن التنظيــم عالقــات مــع اآلخــر (اإلنســان) الــذي
والتخطيــط التــي تقــود إىل تقــدم حيــاة يشــاركه احليــاة يف البقعــة التــي يعيــش
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اإلنســان والرفاهيــة ،التــي هــي نتيجــة فيهــا ويف خمتلــف جوانــب احليــاة
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مبــارشة للتنميــة ،والشــواهد املذكــورة االجتامعيــة واالقتصاديــة والدينيــة
يف املتــون التارخييــة تشــر إىل أن التغيــر هــذه اجلوانــب جمتمعــة متثــل التطــور
واالنتقــال يف أطــوار التاريــخ ،والتقــدم اإلنســاين حليــاة البرشيــة ،وهــي كذلــك

اللذيــن يصيبــان املجتمــع ال يأتيــان متثــل ،البدايــة املتواضعــة لفكــرة التنميــة

مــن فــراغ ،إنــا مهــا نتيجــة مبــارشة عنــد اإلنســان ،وهبــذا التنظيــم لســلوك
للتخطيــط والتدريــب والدراســة املتأنية األفــراد داخــل املجتمــع ،اســتطاع

التــي نطلــق عليهــا يف التعبــر املعــارص اإلنســان أن يرســم نمــط حيــايت منظــم،

(التنميــة) ،وهــذه التنميــة بطبيعــة احلــال ويطــور أســلوب حياتــه تبا ًعــا مــن جيــل

كثــرا مــن اجلهــد حتــى يتــم إىل آخــر إىل أن تبلــورت حيــاة اإلنســانية
حتتــاج
ً

الوصــول إىل الغايــة املنشــودة.

عــى مــا أصبحــت عليــه اليــوم ،وهــذه

ومــن هــذا املنطلــق فــإن التنميــة بــا شــك حتمــل املالمــح األوىل لفكــرة

البرشيــة بــدأت منــذ أن بــدأ اإلنســان التنميــة عنــد اإلنســان.
ينظــم أمــور حياتــه اليوميــة بمختلــف

مــن املعلــوم ،أن اإلســام جــاء مــن

متطلباهتــا الصحيــة والغذائيــة ،وتوفــر أجــل بنــاء اإلنســان وتنظيــم املجتمــع
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ً
وصــول إىل حتقيــق أهــداف اجتامعيــة ،الدوحــة املحمديــة مــا انفــك يؤكــد

واحلفــاظ عــى بنيــة األخــاق عــى هــذا املنهــج وحيــث عــى تطبيقــه قـ ً
ـول

ً
وفعــا .
أســاس مــن التــوازن بــن مــا هــو
روحــي ومــادي ،بغيــة توفــر األمــن

والتنميــة البرشية يف اإلســام مســألة

مــع التهذيــب االجتامعــي القائــم عــى متــس احليــاة بشــكل مبــارش ،وتؤثــر يف
االلتــزام بتعاليــم اإلســام وآدابــه جماالهتــا وأبعادهــا وتطورهــا ،ألهنــا

وقيمــه ،يف معادلــة متكافئــة بــن تعنــي التنظيــم والتخطيــط املربمــج،
مــن أجــل حتقيــق العدالــة والســعادة عــي ( )يف هــذا املوضــوع يشــكل
والرفاهيــة ألبنــاء املجتمــع ،وكل ذلــك أمهيــة بالغــة وملحــة ،ألن املجتمعــات

مــن أجــل التعايــش الســلمي.

اإلســامية ال تســتطيع التخطيــط لبنــاء

ينظــر اإلســام إىل قضايــا اإلنســان منظومــة فكريــة حــول بنــاء شــخصية

بوصفهــا شــبكة مرتابطــة ال انفصــام اإلنســان الفعــال املؤثــر ،وتنميــة
هلــا ،ومــن ذلــك عالقــة اإلنســان املجتمــع عــى أســس مــن األخــاق
بربــه وعالقتــه بنفســه وعالقتــه بأخيــه الفاضلــة ،دون الرجــوع إىل أعــام
اإلنســان ،وبــكل أشــكال احليــاة الفكــر اإلســامي ومنهــم اإلمــام عــي
األخــرى ،وملــا كان اإلنســان هد ًفــا (.)

أســمى يف تعاليــم اإلســام نلحــظ

إن املتتبــع لســرة اإلمــام عــي ()

أن آيــات القــرآن الكريــم وأحاديــث وأقوالــه وأفعالــه ســيدرك بســهولة

الرســول حممــد ( )تؤكــد عــى هــذا أن بنــاء اإلنســان الــذي هــو حجــر
املنحنــى ،واإلمــام عــي ( )وراث األســاس يف تكويــن املجتمــع كان مــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

احلاجــات الروحيــة واالجتامعيــة لــذا أصبــح االطــاع عــى رؤيــة اإلمــام
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أولويــات اهتامماتــه ،وكان ( )يبغــي اإلنســان وتنميــة املجتمــع ،وكتــاب
مــن وراء ذلــك تنميــة املــوارد البرشيــة هنــج البالغــة لإلمــام عــي ( )يعــد

مــن أجــل بنــاء جمتمــع متكامــل كــي واحــد مــن هــذه الكنــوز ،إذا مــا قلنــا

يعــم النفــع واخلــر للنــاس مجي ًعــا.
ومــن

اســتقراء

أمههــا ،ولكــن مــا يلفــت النظــر أننــا

النصــوص نحــن املســلمون قــد اجتهنــا بإبصارنــا

والتوصيــات التــي صــدرت عــن صــوب التجــارب الغربيــة وتركتنــا
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اإلمــام عــي ( )ال ســيام يف كتــاب هــذه املؤلفــات القيمــة وراء ظهورنــا.
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هنــج البالغــة نجــد أن اإلمــام عل ًيــا

وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه هنــا،

( )قــد تنــاول ويف مناســبات عديــدة ،أن تنميــة اإلنســان وبنــاء شــخصيته
بصــورة مبــارشة أو عــر التضمــن يف املنظــور اإلســامي ،وهــي مــن
إىل مســألة بنــاء الشــخصية اإلنســانية مفاهيــم التنميــة الرئيســة مل يتــم تناوهلــا

الصاحلــة الفاعلــة يف املجتمــع ،وهــذا بموضوعيــة ومــا زالــت بحوثهــا دون

بطبيعــة احلــال يعنــي ،فيــا يعنــي ،تطــور املســتوى األكاديمــي ،ذلــك أن الذيــن
املجتمــع بــأرسه ،والالفــت للنظــر هــو يكتبــون يف هــذا املوضــوع أغلبهــم مــن

أن اإلمــام عل ًيــا ( )أراد مــن مقوالتــه رجــاالت الديــن ،وهــؤالء بطبيعــة

تشــخيص مــرض وحتديــد عالجــه يف احلــال ،دائـ ًـا مــا ينطلقــون مــن قاعــدة

الوقــت نفســه.

أساســها العاطفــة الدينيــة ،عــاوة

وممــا ال شــك فيــه أن املؤلفــات عــى ذلــك فــإن معظــم املعاجلــات

والكنــوز العلميــة يف الرتاث اإلســامي والدراســات هلــذه اإلشــكالية متــت يف

كثــرة ومتنوعــة ،فيهــا تعاليــم ودعــوات إطــار الفكــر االقتصــادي ،والتاريــخ
إىل الكيفيــة الصحيحــة لبنــاء شــخصية االقتصــادي ،كــا أن إطارهــا املفاهيمــي
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النظــري بحاجــة إىل التحديــد ،ويــري إىل احللــول ،ونحــن هنــا نقتفــي أثــر

هــذا األمــر عــى آليــات العمــل التــي اجليــل األول مــن املســلمني الذيــن
حلــا
مــا زالــت غــر حمــددة يف كثــر مــن اســتطاعوا أن يؤسســوا جمتم ًعــا صا ً
الدراســات التــي تعرضــت ملوضــوع مبن ًيــا عــى أســس إنســانية ،أخالقيــة،

التنميــة يف اإلســام.

نحــن بأمــس احلاجــة هلــا يف الوقــت

ويف بحثنــا هــذا ســوف نركــز بشــكل احلــارض.

مبــارش عــى مــا جــاء يف فكــر اإلمــام

ومــن نافلــة القــول :إن التطــرق

الصحيــح لبنــاء اإلنســان وتنميــة شــخصية اإلنســان وبنــاء املجتمــع يف

املجتمــع ،وســيكون كتاب هنــج البالغة فكــر اإلمــام عــي ( )موضــوع واســع
الــذي يعــد موســوعة علميــة املصــدر جــدً ا حيتــاج إىل جملــدات ،لذلــك آثرنــا
الرئيــس هلــذا البحــث ،وهــو بطبيعــة النمذجــة واالختصــار بغيــة تقديــم
احلــال ،كتــاب زاخــر باملعلومــات صــورة مبســطة هلــذه املوضــوع اهلــام،

واألمثلــة التــي تبــن فكــر اإلمــام عــي ومــن ثــم ،دعــوة املؤسســات العلميــة يف

( )والكيفيــة التــي يمكــن عربهــا العــراق إلعــداد دراســة موســعة يمكــن
صياغــة نظريــة علميــة متكاملــة لبنــاء أن تكــون دليـ ًـا لدراســة خطــط التنميــة

شــخصية اإلنســان ،وتنميــة املجتمــع ،يف املــدارس واملعاهــد واجلامعــات
وعــى هــذا املنــوال فإننــا ســنتبع املنهــج العراقيــة واإلســامية .مــن هــذا

التارخيــي العلمــي القائــم عــى اســتقراء املنطلــق فــإن بحــث موضــوع التنميــة
النصــوص وحتليلهــا ،ومــن ثــم ،وضــع البرشيــة ضمــن املنظــور اإلســامي،

النتائــج هلــذا االســتقراء بغيــة الوصــول حيتــاج إىل كتــب وجملــدات لتغطيــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــي ( )يف الطريقــة واألســلوب بصــورة تفصيليــة إىل موضــوع تنميــة
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مجيــع فصولــه ،ولكــي يكــون موضــوع نأمــل أن يكــون قــد ســاهم ولــو بجــزء

بحثنــا هــذا يتوافــق مــع حمــاور امللتقــى يســر يف الكشــف عــن موضــوع التنميــة
وحتديداتــه يف عــدد الصفحــات لــكل البرشيــة وبنــاء املجتمــع يف فكــر اإلمــام

بحــث ،لــذا فقــد آثرنــا أن تكــون هــذه عــي (.)
املداخلــة التعــرض فقــط إىل فكــرة

لقــد اقتضــت طبيعــة البحــث

تنميــة اإلنســان وبنــاء شــخصيته ،ومــن تقســيمه عــى ثــاث مباحــث ســبقتها
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ثــم تنميــة قدراتــه الفكريــة واألخالقيــة مقدمــة وانتهــى البحــث بخامتــة،
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واإلنســانية يف فكــر اإلمــام عــي ( ،)تضمنــت املقدمــة متهيــد للموضــوع

التــي عــن طريقهــا يتــم تطويــر املجتمع ،وفيــه إشــارة إىل أمهيــة موضــوع التنميــة
ونحــن ال نريــد الغــوص يف التفاصيــل وبنــاء املجتمــع ،وتطرقنــا فيهــا إىل

السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة التنميــة يف املنظــور اإلســامي ويف فكــر

التــي تدخــل ضمــن مفهــوم التنميــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) وبينــا أن
البرشيــة بشــكل عــام ،بقــدر مــا نريــد املنظومــة الفكريــة اإلســامية كان جــل

صياغــة رؤيــة عامــة عــن مفهــوم التنميــة أهدافهــا وغاياهتــا تنميــة روح اإلنســان
ً
وصــول إىل بنــاء
البرشيــة ومتطلباهتــا وأسســها عــى وفق وبنــاء شــخصيته
املنظــور اإلســامي ورؤيــة اإلمــام عــي املجتمــع الصالــح ،الــذي هــو نتيجــة

(.)

حتميــة لبنــاء اإلنســان امللتــزم الصــادق

وعــى الرغــم مــن إدراكنــا أن هــذا الــذي حيــب اخلــر لإلنســانية مجعــاء.

البحــث قــد ال خيلــو مــن نواقــص

تضمــن املبحــث األول الــذي

وهنــات ،شــأنه شــأن أي عمــل أو جهــد محــل عنــوان تنميــة شــخصية اإلنســان
فكــري يقــوم بــه اإلنســان ،إال أننــا وبنــاء املجتمــع يف املنظــور اإلســامي
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عرجنــا فيــه عــى الدعــوات التــي األمــان والســعادة والرفاهيــة جلميــع
أطلقهــا اإلســام ممثـ ًـا القــرآن الكريــم أفــراده ،مــن دون النظــر إىل لونــه أو
وأحاديــث الرســول حممــد ( )جنســه أو دينــه ،وهــذه ســجية نــادرة

وأقــوال اإلمــام عــي ( )فضـ ًـا عــن تضــاف إىل فضائــل اإلمــام عــي (.)
التنظــرات التــي وضعهــا الفقهــاء

أمــا اخلامتــة فقــد تضمنــت أهــم

واملجتهــدون التــي ختــص موضــوع النتائــج واالســتنتاجات التــي توصلنــا

التنميــة البرشيــة.

إليهــا ،فضـ ًـا عــن عــدد مــن التوصيــات

بنــاء شــخصية اإلنســان يف فكــر اإلمــام

املبحث األول:

احلليــم الرحيــم الــذي كانــت أقوالــه

اإلسالمي

عــي ( )هــذا اإلمــام الزاهــد العابــد
وأحاديثــه تفيــض حمبــة ورمحــة للنــاس

التنمية وبناء اإلنسان يف املنظور
ممــا يــؤرش أمهيــة التنميــة يف الفكــر

مجي ًعــا ،وهــي إذ مــا درســت عــى وفــق اإلســامي ،هــو مــا تعــرض لــه القــرآن
منهــج النبــوة نراهــا اسـ ً
ـتكامل وتوكيــدً ا الكريــم والســنة النبويــة واملذاهــب

ألقــوال وأحاديــث الرســول حممــد الفقهيــة عــى اختــاف توجهاهتــا ،مــن

(.)

دعــوة إىل بنــاء شــخصية اإلنســان املثابــر

وجــاء املبحــث الثالــث لدراســة الصــادق العامــل املخلــص العــادل،

يضحــي يف ســبيل اآلخريــن،
موضــوع تطويــر املجتمــع يف فكــر الــذي
ّ
اإلمــام عــي ( )وفيــه بيــان ألمهيــة واحلريــص عــى التــزود بالعلــم واملعرفة

تطويــر املجتمــع اإلســامي ومــن ثــم والتخطيــط للمســتقبل وعــدم إغفــال
بنائــه عــى وفــق املنهــج الــذي يكفــل الــدار اآلخــرة بعــد أن يأخــذ نصيبــه يف

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

واملبحــث الثــاين يســلط الضــوء عــى التــي أرشنــا إليهــا ضمن ًيــا يف اخلامتــة.
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الدنيــا إىل آخــر شــر يف احلــال ،فــا التنميــة وحجــر األســاس يف بنائهــا،

رهبانيــة يف اإلســام بحجــة الزهــد وعــى هــذا فقــد كانــت عنايتهــم هبــا

والــورع ذلــك أن اإلســام يدعــو تســر جن ًبــا إىل جنــب مــع عنايتهــم
أتباعــه إىل أن يعيشــوا حياهتــم الدنيــا بالعبــادات وفقههــا ،يدلنــا عــى ذلــك
بــا فيــه اخلــر والعمــل أجــل اآلخــرة ،مــا تركــوا لنــا مــن تــراث ضخــم

ألن اإلســام ديــن الوســطية ،فــا يف التنظيــات والترشيعــات تزخــر
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تــرك للدنيــا عــى حســاب اآلخــرة ،بالتفــرد واألصالــة والتقــدم احلضــاري
وال إيغــال يف املاديــات بحيــث يكــون والعلمــي .وعــى هــذا األمــر ،فــإن
اإلنســان عبــدً ا للدرهــم والدينــار .الدراســة التارخييــة ملوضــوع التنميــة

كذلــك نفهــم التنميــة البرشيــة يف البرشيــة يف املنظــور اإلســامي تؤســس

إطــارا مرجع ًيــا يمكــن عــره أن نفهــم
اإلســام أهنــا االســتغالل األمثــل
ً
ٍ
نحــو أفضــل األصــول الفكريــة
للثــروات واالعتــدال يف اســتخدام عــى
املــوارد املتاحــة وعــدم اســتنزافها يف للتنميــة ،ومــن ثــم تعميمــه عــى الواقــع

أعــال ال تتفــق وخــر البرشيــة ،قــال واالســتفادة منــه يف ســبيل تنميــة
ـى شــخصية اإلنســان وبنائهــا ،والنهــوض
تعــاىلَ :
﴿و َل ت َْج َعـ ْـل َيــدَ َك َم ْغ ُلو َل ـ ًة إِ َلـ ٰ
ـك و َل َتبس ـ ْطها ك َُّل ا ْلبسـ ِ
ِ
ـط َف َت ْق ُعــدَ باملجتمــع وبنائــه عــى وفــق املنظــور
ُعنُقـ َ َ ْ ُ َ
َْ
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اإلســامي.
ــورا﴾(.)1
س
ح
م
ــا
وم
ل
م
ْ
َ ً َّ ُ ً
أمــا أئمــة املســلمني ومفكروهــم

إن التنميــة البرشيــة يف اإلســام،

فقــد اعتنــوا وعــى مــر العصــور يف مســألة متــس احليــاة بشــكل مبــارش

إبــراز النواحــي التنمويــة والتنظيميــة وتؤثــر يف جماالهتــا وأبعادهــا وتطورهــا،

يف اإلســام ،ألن التنظيــم هــو جوهــر ألهنــا تعنــي التنظيــم والتخطيــط
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املربمــج للحــارض واملســتقبل ،لــذا شــواطئ األمــان الــذي يتمثــل يف حتقيــق

أصبــح االطــاع عــى رؤيــة اإلســام الفــاح يف الدنيــا واآلخــرة.

يف هــذا املوضــوع يشــكل أمهيــة بالغــة،

والتنميــة البرشيــة يف اإلســام

ألن املجتمعــات اإلســامية ال تســتطيع هدفهــا بنــاء اإلنســان الســوي،
التخطيــط لبنــاء منظومــة أفكارهــا الناضــج ،املبــدع ،واملنتــج مــن أجــل

حــول التنميــة مــن دون الرجــوع إىل عــارة األرض كــي حيقــق الغــرض

تعاليــم اإلســام ألهنــا تعــد اخللفيــة الــذي خلقــه اهلل مــن أجلــه وهــو

تصلــح لــكل زمــان ومــكان ،ألن ( ،)2وعــى هــذا املنــوال فــإن اإلنســان

القــرآن الكريــم دســتور املســلمني مكلــف تكلي ًفــا رشع ًيــا بعــارة األرض،
كتــاب حــي ومتجــدد مــع تطــور احليــاة فلــم خيلــق اإلنســان للعبــث أو ملجــرد

وأن الفكــر اإلســامي يقــدم احللــول األكل والــرب كالــدواب األخــرى
للمشــكالت التــي تواجــه املجتمــع عــى ســطح األرض ،بــل خلــق لتنفيــذ

مــن مجيــع اجلوانــب ،ويقــدم معاجلــات واجــب أعــده اهلل مــن أجلــه يتمثــل يف

موضوعيــة واقعيــة صادقــة ،تضــع عبــادة اهلل وتنميــة احليــاة وتطويرهــا
احللــول للمشــكالت التــي تواجــه أفراد

املجتمــع ،والســيام يف موضــوع التنميــة
البرشيــة ،وحيــث اهلــدف العــام هلــذه

املعاجلــات هــو األخــذ بيــد اإلنســان إىل

بمختلــف جوانبهــا يف األرض ،قــال
نش َ
ــن ْالَ ْر ِ
ــو َأ َ
ض
ــأكُم ِّم َ
﴿ه َ
تعــاىلُ :
َو ْاســ َت ْع َم َرك ُْم فِ َيهــا﴾(.)3
ومــن هــذا املنطلــق ذهــب إبراهيــم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

املرجعيــة الفكريــة هلــذه املجتمعــات ،إعــار األرض وخالفتــه عليهــا ،قــال
ــك لِ ْلم َلئِك ِ
﴿وإِ ْذ َق َ
َــة
وال غــرور يف ذلــك ،إذ إن رشيعــة تعــاىلَ :
ــال َر ُّب َ َ
اإلســام وتعاليمــه ،كــا هــو معــروف إِنِّــي ج ِ
ــل فِــي ْالَ ْر ِ
اع ٌ
ض َخلِي َفــ ًة﴾
َ

199

بناء الإن�سان وتنمية املوارد الب�شرية يف فكر الإمام علي (...........................................)

العســل إىل تأكيــد القــول« :إن تعلمــوا يــا خماطبــن أن اهلل ســخر لكــم
التنميــة املتكاملــة والشــاملة ال يمكــن مــا يف الســموات مــن الشــمس والقمــر

تصورهــا إال يف جمتمــع إســامي ،ومــا يف األرض مــن أهنــار وكنــوز
فأخطــاء احلضــارة الغربيــة ،واملــأزق وثــروات لتنتفعــوا هبــا(.)7
األخالقــي الــذي تتخبــط فيــه ،والــروح

مــن املعلــوم أن التنميــة الشــاملة،
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العدوانيــة التــي تســيطر عــى أذهــان والبرشيــة مــن ضمنهــا ،هتــدف
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القــادة املخططــن ،ال تعالــج إال بالدرجــة األوىل إىل توفــر ســبل العيــش
بمبــادئ ترســم رصا ًطــا مســتقيم للفــرد الرغيــد والرفاهيــة بــا حتويــه مــن معـ ٍ
ـان
ً
واملجتمــع ،يوصلهــا إىل الكامل يف شــتى خمتلفــة ألبنــاء املجتمــع ،أي جمتمــع،
املياديــن» (.)4

يف احلــارض واملســتقبل ،واحلفــاظ عــى

والواجــب عــى املســتخلف أن يعمر البيئــة وصيانتهــا ،وكذلــك حفــظ نظــام

وينمــي مــا أســتخلف عليــه ،لــذا عليــه دعــم احليــاة يف خمتلــف جوانبهــا(،)8

أن يســتفيد ممــا ســخره اهلل لــه ،وعندمــا ومــع ذلــك تبقــى تنميــة شــخصية
يتحــدث القــرآن الكريــم عــن تســخري اإلنســان وبنائهــا هــو جوهــر التنميــة

الســاوات واألرض ومــا فيهــا خلدمــة وهدفهــا الرئيــس يف الفكــر اإلســامي،
اإلنســان ،فإنــه يســتحثه عــى العمــل عمو ًمــا ،ويف فكــر اإلمــام عــي ()
والتنميــة والبنــاء مــن أجــل قطــف عــى وجــه اخلصــوص ،هــذا ،ناهيــك

ثــار هــذا التســخري( ،)5قــال تعــاىل :أنــه مــن املســتحيل إغفــال حقيقــة
َ
ـم َتـ َـر ْوا َأ َّن اللـ َه َســخَّ َر َل ُكــم َّمــا فِــي جوهريــة ومهمــة ،وهــي أن التنميــة
﴿أ َلـ ْ
الســماو ِ
ات َو َمــا فِــي ْالَ ْر ِ
ض َو َأ ْســ َبغَ ليســت مشــكلة منفصلــة عــن جذرهــا
َّ َ َ
ع َلي ُكــم نِعم ـه َظ ِ
اهـ َـر ًة َو َباطِنَ ـ ًة﴾( ،)6أي التارخيــي ،إنــا تكمــن جذورهــا يف قيــم
َ ْ ْ ََ ُ
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كل مــن الفــرد واملجتمــع وأخالقياتــه وأفــكار يف التنميــة ال يمكــن فهمــه مــن
وثقافتــه املمتــدة عــر التاريــخ ،بــا دون الرجــوع إىل املــايض بتجلياتــه

حيويــه مــن عــادات وتقاليــد هلــا امتــداد الفكريــة التــي ختــص موضــوع التنميــة
زمنــي يشــكل التاريــخ بعــده األســاس .البرشيــة.
والتنميــة البرشيــة يف اإلســام،

إن املعــاين اآلنفــة الذكــر ،قــد أنــارت

تتجســد يف نظــرة اإلســام إىل احليــاة الســبيل للمباحــث التــي تألفــت منهــا
اإلنســانية عــى أســاس أن املجتمــع هــذه الدراســة ،فأولــت عنايــة ملفهــوم

وعالقاهتــم االجتامعيــة ،لذلــك كانــت يف املنظــور اإلســامي ،ومــدى ارتبــاط
عنايــة الفكــر اإلســامي التنمــوي هــذه املعــاين برســالة اإلســام ،ومــا

بــكل املصالــح الفرديــة واجلامعيــة جــاءت بــه مــن مبــادئ وقيــم ســامية،

عــى وفــق نســق خــاص جيمــع بينهــا ،وأسســت نظــم اجتامعيــة وسياســية،
وحيــرص عليهــا مــا دام ذلــك ممكنًــا ،كان مــن نتائجهــا التارخييــة الواضحــة

إال إذا تعارضتــا ،فتقــدم املصالــح بنــاء اإلنســان يف املجتمــع اإلســامي،

اجلامعيــة أو العامــة ألهنــا أوىل باالهتــام بنــا ًء نفســ ًيا وعاطف ًيــا حتــى يكــون
ً
فعــال يف تنميــة احليــاة يف
عنــرا
والرعايــة( ،)9وهــذا يعــد مــن صلــب
ً

موضــوع التنميــة البرشيــة.

صحيحــا أن حتليــل املــايض
وإذا كان
ً

خمتلــف جماالهتــا.

واملســلمون اليــوم مطالبــون بإعــادة

يقــدم لنــا مفاتيــح احلــارض كــا نقــل عزهــم وإحيــاء جمدهــم وبعــث تراثهــم

عــن (كارل ماركــس)( ،)10فــإن احلــارض ووصــل حارضهــم بامضيهم ليســتمدوا
العــريب اإلســامي بــا حيويــه مــن رؤى منــه اهلــدى والرشــاد دون التعصــب

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يتكــون مــن أفــراد هلــم صفاهتــم الفرديــة التنميــة البرشيــة ،ومتطلباهتــا وأسســها
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ً
وصــول إىل بنــاء حــارض دراســتها واســتخالص مضامينهــا ومــا
واالنغــاق،

منفتــح عــى اجلديــد ،وبنــاء شــخصية حتويــه مــن الــرؤى واألفــكار العلميــة
اإلنســان الــذي يؤمــن أن احليــاة هــي واالجتامعيــة والسياســية ممــا يصــب

قســا منهــا يف موضــوع التنميــة.
عمليــة تواصــل بــن القديــم واجلديــد،
ً
وال يمكــن بــأي حــال بنــاء جتربــة

مــن هنــا جــاء هــذا البحــث يف حماولة

إنســانية ناجحــة مــن دون املزاوجــة بــن لتتبــع املعطيــات التارخييــة ملوضــوع
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املــايض واحلــارض يف اســتنباط الربامــج التنميــة البرشيــة يف املنظــور اإلســامي
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واألفــكار التــي تدفــع بعمليــة التنميــة عــى وجــه العمــوم ويف فكــر اإلمــام عيل
إىل األمــام.

( )عــى وجــه اخلصــوص مــن أجــل

إن املؤلفــات والكنــوز العلميــة يف معرفــة أبعادهــا التارخييــة وتأصيلهــا،

الــراث اإلســامي كثــرة ومتنوعــة ،والوقــوف عــى التجــارب الســابقة يف

وهــي عــى كثرهتــا وتنوعهــا فيهــا الفكــر اإلســامي ،وصـ ً
ـول إىل االفــادة
مالمــح وإشــارات تؤكــد بنــاء شــخصية مــن هــذه التجــارب يف بنــاء منظومــة

اإلنســان وتنميتهــا ضمــن مفهــوم فكريــة للتنميــة البرشيــة يف العــامل العريب

التنميــة البرشيــة ،ولكــن مــا يلفــت اإلســامي ،تأكيــدً ا للمقولــة التــي تؤكد
النظــر أن تلــك املؤلفــات والكنــوز «أن التاريــخ موضــوع حــي يقــوم بــدور

الزالــت تنتظــر األيــادي التــي متتــد إليها بليــغ يف الثقافــة والتكويــن االجتامعــي
مــن أجــل ســر أغوارهــا ،ألن ثمــرات واخللقــي ،ولــه أثــر يف فهــم األوضــاع

جهــود أولئــك العلــاء مبعثــرة يف دور القائمــة ويف تقديــر االجتاهــات
الكتــب ومراكــز حفــظ املخطوطــات ،والتطــورات املقبلــة»(.)11
وال شــك أننــا اليــوم بحاجــة إلعــادة

وهنــا جيــب أن ننــوه إننــا عندمــا
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نكتــب عــن موضــوع التنميــة البرشيــة فقهــاء املســلمني ومرشعيهــم ،وهــي يف

يف الفكــر اإلســامي ،فــإن هــذا ال جمملهــا تنصــب بالدرجــة األوىل نحــو
يعنــي أننــا نعيــش عقليــة املــايض ،التــي تنميــة اجلوانــب اإلنســانية يف شــخصية

ربــا ال تتوافــق مــع موضــوع التنميــة ،اإلنســان ،وبنائهــا بنــا ًء يتجــه صــوب
التــي تعنــي فيــا تعنــي ،النمــو والتطــور إعــار األرض وتوفــر احليــاة الرغيــدة
والتقــدم إىل األمــام ،أو يف هــذا تراجــع للبرشيــة مجعــاء مــن دون النظــر إىل
إىل الــوراء لعجزنــا عــن مواجهــة جنســهم أو لوهنــم أو عرقهــم ،وهــذا
الواقــع الــذي أثبتــت التجــارب أن جــاء مــن أجــل إســعاد البرشيــة ،بــل
اإلنســان دائــا مــا يتــوق إىل التطــور جعــل ســعادة اإلنســان هــي الغايــة

والتقــدم والتغيــر يف مســتويات حياتــه القصــوى لتعاليــم الرشيعــة اإلســامية.

املختلفــة.

إن موضــوع التنمية البرشية يف الفكر

اإلســامي ،بصــورة عامــة ،واســع

املبحث الثاين:

بناء شخصية اإلنسان يف فكر اإلمام
عيل (.)

ومتداخــل وتتفــرع عنــه موضوعــات مــن املعلــوم ،أن اإلســام جــاء مــن

كثــرة ،بــل أننــا ال نغــايل إذ قلنــا ،إن أجــل بنــاء اإلنســان وتنظيــم املجتمــع

ً
وصــول إىل حتقيــق أهــداف اجتامعيــة،
جــل اهتــام الفكــر اإلســامي متمثـ ًـا

باألصــول التــي اشــتقت الترشيعــات واحلفــاظ عــى بنيــة األخــاق عــى
منهــا بالقــرآن الكريــم وأحاديــث أســاس مــن التــوازن بــن مــا هــو
الرســول حممــد ( ،)وأقــوال اإلمــام روحــي ومــادي ،بغيــة توفــر األمــن

عــي ( )وأفعالــه وأطروحــات مــع التهذيــب االجتامعــي القائــم عــى

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

احلــارض بــكل مشــاكله وأزماتــه ،هــذا يرجــح الــرأي القائــل ،إن اإلســام
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االلتــزام بتعاليــم اإلســام وآدابــه أخالقــه وأســلوبه يف النظــر إىل احليــاة،

وقيمــه ،يف معادلــة متكافئــة بــن وجــرى املــراث يف قلبــه وعقلــه ســواء
احلاجــات الروحيــة واالجتامعيــة بســواء ،وعكــف عــى دراســة القــرآن

مــن أجــل حتقيــق العدالــة والســعادة الكريــم دراســة املتبــر احلكيــم(.)12

والرفاهيــة ألبنــاء املجتمــع ،وكل ذلــك إن رســوخ مبادئ اإلســام يف شــخصية
ِ
تــأت مــن فــراغ
مــن أجــل بنــاء شــخصية اإلنســان اإلمــام عــي ( )jمل
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وتطويــر املجتمــع.
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وإنــا كان يســتلهمها مــن الرســول

إن مجيــع القيــم واإلمكانــات الفكريــة حممــد ( ،)jفقــد عــاش يف كنفــه

التــي اتصــف هبــا اإلمــام عــي ( )مل منــذ صبــاه ،وكانــت الــروح اإلنســانية
تـ ِ
ـأت مــن فــراغ ،فقــد كان ( )وارث طاغيــة عــى فكــر اإلمــام ( ،)فــكان
ـررا ومتوس ـ ًعا يف اكتســاب العلــوم
الدوحــة املحمديــة ،وإن عنايــة الرســول متحـ ً

حممــد ( )لإلمــام عــي ( )يف «فــكان يف كل مفهــم مــن مفاهيمــه ،ويف

بواكــر حياتــه هــو الســبب يف نضــوج كل معارفــه وحكمــه ،ويف كل عمــل من
الشــخصية العلميــة الفكريــة لإلمــام أعاملــه ،ومنطــق مــن أفــكاره تقدم ًيــا

عــي ( ،)وهكــذا اتســعت علومــه واقع ًيــا يؤمــن باإلنســان عــى صعيــد

لتصقــل موهبتــه مــع تقــادم الزمــن ،اإلنســانية العــام حيــث ال حــدود
فضـ ًـا عــن ذلــك فــإن تعمقــه يف دراســة جغرافيــة ،وال موانــع قوميــة ،وال نزعــة

القــرآن الكريــم وعلومــه ،كان ســب ًبا ضيقــة عقائديــة فهــو يؤمــن باإلنســان
آخــر لبنــاء منظومتــه الفكريــة ،وعــى وحييطــه بــكل مــا يســعده»(.)13
هــذا فــإن اإلمــام عــي ( )jقــد تتلمــذ يركــز اإلمــام عــي ( )يف بنــاء

عــي يــد الرســول حممــد ( )Jوورث اإلنســان عــى القيــم الروحيــة التــي
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مبتدأهــا اإليــان بــاهلل (ســبحانه وتعاىل) لعامرهتــا وليــس جلمــع املــال واكتنــازه،

ألن هــذا اإليــان يقــود إىل الفضائــل ،وأن املــال والبنــن حــرث الدنيــا،
فاإلنســان املؤمــن خيــاف اهلل يف حركاتــه

وســكناته ،لذلــك نــرى اإلمــام عــي
( )يركــز عــى مســألة مهمــة وهــي

فــإن املــرء املســلم مــا مل يغــش دنــاء ًة

تظهــر فيخشــع هلــا إذا ذكــرت ،ويغــرى

هبــا لئــام النــاس ...وكذلــك املســلم
الــريء مــن اخليانــة ينتظــر مــن اهلل

أحــدى احلســنيني :إمــا داعــي اهلل فــا
خــر لــه ،وإمــا رزق اهلل فــإذا
عنــد اهلل
ٌ

هــو ذو أهــل ومــال»(.)15

وهكــذا نجــد اإلمــام عــي ( )يركــز وألن صــاح الرعيــة بصــاح احلاكــم،

يف مقوالتــه عــى هتذيــب الشــخصية بــل إن احلاكــم هــو القــدوة ألبنــاء
اإلنســانية وذلــك بالدعــوة إىل القناعــة املجتمــع ،وهلــذا نجــد اإلمــام عــي

واالبتعــاد عــن اجلشــع يف مجــع ( ،)حريــص عــى اختيــار املســؤول
األمــوال ،ألن اإلنســان عــى وفــق يف الدولــة اإلســامية ،ألن يف صالحــه
املنظــور اإلســامي وجــد عــى األرض صــاح العامــة ،ومتــى كان احلاكــم ال

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

خلــق العــامل وإنشــاؤه يقــول اإلمــام
«أن َْش َ
عــي (َ :)
ــاء،
ــأ َا ْلخَ ْل َ
ــق إِن َْش ً
ا ر ِوي ٍ
ِ ِ
ِ
ــة َأ َجا َل َهــا
َوا ْبتَــدَ َأ ُه ا ْبتــدَ ًاء ،بِــ َ َ َّ
ــة اِســ َت َفادها ،والَ حرك ٍ
والَ تَج ِرب ٍ
َــة
ََ َ
ْ َ
َ
ََ
ْ
ــة َن ْف ٍ ِ
َأحدَ َثهــا ،والَ َهام ِ
ــر َب
ْ َ َ
ــس ا ْض َط َ
َ َ
ــال َا ْلَ ْشــ َي ِ َ ِ
فِ َيهــاَ .أ َح َ
اتــا َو َلَ َم
َ
اء ل ْو َق َ
ـن ُ ْ ِ ِ
اتــا َو َغـ َّـر َز َغ َرائِز ََهــاَ ،و َأ ْلز ََم َهــا
َبـ ْ َ
متَل َف َ
اح َها َعال ِـ ًا ِ َبــا َق ْبـ َـل اِ ْبتِدَ ائِ َهــا ُ ِميط ـ ًا
َأ ْش ـ َب َ
بِحدُ ِ
ود َهــا َواِنْتِ َهائِ َهــاَ ،ع ِ
ارف ـ ًا بِ َق َرائِن ِ َهــا َو
ُ
َأ ْحنَائِ َهــا» (.)14

والعمــل الصالــح حــرث اآلخــرة،
ِ
لسـ َـا ِء
«أمــا بعــد َف ـإِ َّن َا ْلَ ْمـ َـر َينْـ ِـز ُل مـ َ
ـن َا َّ
ــر َا َْل َط ِ
ض َك َق ْط ِ
ــر ،ك ُِّل َن ْف ٍ
إِ َل َا ْلَ ْر ِ
ــس
ِ
ـن ِز َيــا َد ٍة َو ُن ْق َصـ ٍ
ـان ،فــإن
َمــا َقــدَّ َر َاهلل مـ ْ
ٍ
أهــل
رأى أحدكــم ألخيــه غفــر ٌة يف
أو مـ ٍ
ـال أو نفـ ٍ
ـس ،فــا تكــون لــه فتنــة،
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يتصــف بصفــات املســلم الصالــح فإنــه املجتمــع اإلنســاين تتطلــب توجيــه عــى
ً
عامــا مســاعدا لفســاد رعيتــه ،أن يقــدم يف دنيــاه مــا يــريض اهلل كــي
يعــد

وعنــد ذلــك بـ ً
ـدل مــن أن يكــون عامـ ً
ا يعمــر األرض ويفــوز بنعيــم اجلنــة،

للبنــاء يصبــح أداة للهــدم ،وهلــذا فــإن واإلمــام عــي ( )حيــذر مــن فتنــة
بنــاء شــخصية الفــرد املســلم عــى وفــق الدنيــا ،ألن ذلــك ســيؤدي باملحصلــة

منظــور اإلمــام عــي ( )يتوجــب
اختيــار حاكــم تتوافــر بــه عــدد مــن
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الصفــات ،وعــى هــذا املنــوال ،يقــول
اخ َتـ ْـر لِ ْل ُح ْكـ ِم
ـم ْ
اإلمــام عــي (م)ُ « :ثـ َّ
ـن النَّـ ِ
ـك فِــي َن ْف ِسـ َ
ـاس َأ ْف َضـ َـل َر ِع َّيتِـ َ
ـك
َب ْيـ َ
ِ
ِ
ِ
ـور َو َل ت َُم ِّح ُك ـ ُه
م َّمـ ْ
ـن َل تَضيـ ُـق بِــه ْالُ ُمـ ُ
ا ْلخُ صــوم ،و َل يتَــادى ِف ال َّز َّل ِ
ــةَ ،و َل
ُ ُ َ َ َ َ
ـر ِم َن ا ْل َف ْي ِء إِ َل َْ
الـ ِّـق إِ َذا َع َر َف ُهَ ،و َل
َْ
يـ َ ُ
ت ْ ِ
ف َن ْف ُســ ُه َع َ
ــى َط َمــعٍَ ،و َل َي ْكت َِفــي
ُــر ُ
ــم ِف
بِ َأ ْدنَــى َف ْهــ ٍم ُد َ
ون َأ ْق َصــا ُهَ ،و َأ ْو َق َف ُه ْ
الشـبه ِ
ـم بِ ُْ
ال َجــجِ َ ،و َأ َق َّل ُه ْم
اتَ ،و َ
ُّ ُ َ
آخ َذ ُهـ ْ
 206تَبمــ ًا بِمراجع ِ
َ
ْ
َ
ب
ص
أ
و
ِ،
م
ــ
ص
ال
ــة
ــم
ه
َ
ْ
َ
ْ
َُ َ َ
ُ
َ ْ
َ ُّ
ِ ُ ِ َ
ـم ِعنْــدَ
ص َم ُهـ ْ
َعـ َـى َتك َُّشــف ْال ُمــورَ ،وأ ْ َ
ِ
ات َِّضــاحِ ُْ
ـن َل َي ْز َد ِهيـ ِـه إِ ْطـ َـر ٌاء،
ال ْكـمِ ،مَّـ ْ
ِ
ــر ٌاء»(.)16
َو َل َي ْســتَمي ُل ُه إِ ْغ َ

النهائيــة إىل خســارة الدنيــا واآلخــرة،
ِ
«وإِ َّن ا ْل َم َ
ــر ُ
ث الدُّ ْن َيــا،
ــال َوا ْل َبن َ
َ
يــن َح ْ
ِ
ـح َحـ ْـر ُ
ث ْال ِخـ َـر ِةَ ،و َقــدْ
الصالـ َ
َوا ْل َع َمـ َـل َّ
َيمع ُهــا اهلل َتع َ ِ
اح َ
ــذ ُروا
ــوامٍَ ،ف ْ
ــال لَ ْق َ
َ
َْ ُ َ
ِ
اخ َشـ ْـو ُه
ـن اهلل َمــا َح َّذ َرك ُْم ِم ْن َن ْف ِسـ ِـهَ ،و ْ
مـ َ
ـت بِ َت ْعذيـ ٍـرَ ،وا ْع َم ُلــوا ِف َغ ْ ِي
َخ ْشـ َي ًة َل ْي َسـ ْ
ٍ
ٍ
ـن َي ْع َمـ ْـل لِ َغـ ْ ِ
ـر
ِر َيــاءَ ،و َل ُسـ ْـم َعةَ ،فإِ َّنـ ُه َمـ ْ
ِ
ِ
ــن َع ِم َ
ــل َلــ ُه»(.)17
اهلل َيك ْلــ ُه اهلل َل ْ
والدعــوة إىل طاعــة اهلل (ســبحانه
وتعــاىل) مقرونــة بالعمــل الصالــح
املنتــج وهــذه الفرضيــة مــن أهــم

القضايــا التــي ركــز عليهــا اإلمــام عــي

( ،)وعــى مــا يبــدو أن اإلمــام عــي
( )قــد أدرك ذلــك بفطرته وســجيته،

لذلــك يوجــه اإلنســان إىل االســتعداد

إن تربيــة الفــرد وبنــاء شــخصيته يف ليــوم احلســاب بالعمــل الصالــح
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بقولــه« :أال وإن اليــوم املضــار ،وغــدً ا وقلــة حيلتــه أمــام قــدرة اهلل (ســبحانه
الســباق ،والســبقة اجلنــة ،والغايــة النــار ،وتعــاىل) ،وهــي دعــوة لإلنســان
أفــا تائــب مــن خطيئتــه قبــل منيتــه ،للتواضــع وعــدم الغــرور ،وهــذا

مهــا لبنــاء شــخصية
معنــى
أال عامــل لنفســه قبــل يــوم بؤســه ،يشــكل
ً
ً
أال وإنكــم يف أيــام أمــل ،ومــن ورائــه اإلنســان عــى وفــق منظــور اإلمــام عــي

أجــل ،فمــن عمــل يف أيــام أملــه قبــل ( ،)فاملالئكــة عــى عظمــة خلقهــم
حضــور أجلــه فقــد نفعــه عملــه ،ومل ســاجدون هلل عابــدون ال يعصــون هلل
قبــل حضــور أجلــه ،فقــد خــر عملــه ،وقســم ركــوع ال ينتصبــون ،وصافــون
ورضه أجلــه ،أال فاعملــوا يف الرغبــة ال يتزايلــون ،ومســبحون ال يســأمون ،ال

يغشــاهم نــوم العــن ،وال ســهو العقــول
كــا تعملــون يف الرهبــة»(.)18
ِ
األبــدان ،وال غفلــة النســيان،
ولكــي يعطــي اإلمــام عــي ( )وال فــرة
ِ
وحيــه ،وألســنة إىل
ملوضــوع تنميــة اإلنســان وبنــاء ومنهــم أمنــاء عــى
شــخصيته بعــدا روح ًيــا يقــرن ذلــك رســله ،وخمتلفــون بقضائــه وأمــره،
ِ
لعبــاده ،والســدنة
بخلــق املالئكــة كيــف أن اهلل ســبحانه ومنهــم احلفظــ ُة

وتعــاىل بعــد أن خلــق الســموات ألبــواب جنانــه»(.)19

واألرض جعــل فيهــا املالئكــة وهــم ومــن أجــل بنــاء شــخصية إنســانية

عــى أربعــة أصنــاف وهــذا التقســيم تتمتــع بالوســطية يف حياهتــا فــإن اإلمــام
يــراد بــه تقريــب الصــورة لإلنســان عــي (عليــه الســام) حيــذر النــاس مــن

كــي يــدرك بمشــاعره وأحاسيســه االقبــال عــى مباهــج الدنيــا ،ونســيان
عظمــة هــذا اخللــق ،وضعــف اإلنســان اآلخــرة ألن يف ذلــك مــا جيعــل اإلنســان

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يــره أجلــه ،ومــن قــر يف أيــام أملــه أمـ ًـرا« ،فمنهــم ســاجدون ال يركعــون،
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اشــبه باآللــة الصــاء غايتــه فقــط ربــه ،وال خيافــن إال ذنبــه ،وال يســتحني
احلصــول عــى امللــذات ،ويف ذلــك أحدكــم إذا ســئل عــا ال يعلــم أن يقــول

ســحق إلنســانيته ،يقــول (« :)مــا ال أعلــم ،وال يســتحني أحــد منكــم إذا
َأ ِصــف مــن ٍ
عنــاء ،وآخرهــا مل يعلــم أن يتعلمــ ُه ،وعليكــم بالصــر
دار أوهلــا
ٌ
فنــاء ،يف حالهلــا حســاب ويف حرامهــا فــإن الصــر مــن اإليــان كالــرأس مــن
ٌ
ِعقــاب ،مــن اســتغنى فيهــا فتــن ،ومــن اجلســد ،وال خــر يف جســد ال رأس
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افتقــر فيهــا َح ِ
ــز َن ،ومــن ســاعاها معــه ،وال يف إيــان ال صــر معــه»(.)22
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فاتتــه ،ومــن قعــد عنهــا واتتــه ،ومــن لقــد أراد اإلمــام عــي ( )بنــاء

أبــر هبــا برصتــه ،ومــن أبــر إليهــا شــخصية اإلنســان مــن جوانبهــا كافــة،

أعمتــه»(.)20

نجــد ذلــك مــن كالمــه لســائل «مــن

إن بنــاء شــخصية اإلنســان يف فكــر أهــل الشــام ملــا ســأله :أكان مســرنا إىل

اإلمــام عــي ( )تتطلــب مــن الشــام بقضــاء مــن اهلل وقــدره؟»(،)23
أفــراد املجتمــع التحــي باإليــان بــاهلل ،فــكان جــواب اإلمــام عــي ( )هــو
والصــر ،وعــدم الــردد باالعــراف حمصلــة لشــخصية علميــة فلســفية

باخلطــأ إن وقــع فيــه أحــد منهــم ،ويفهم إنســانية ،قــد متثــل اإلســام فيهــا عــى

مــن املقولــة اآلتيــة أن اإلمــام عــي ( )أحســن صــوره ،يقــول اإلمــام خماط ًبــا
أراد بنــاء جمتمــع الفضيلــة الــذي تســود الســائل« :وحيــك! لعلــك ظننــت

وقــدرا حامتًــا؛ ولــو كان
الزمــا
فيــه عظمــة النفــس وإباؤها يقــول ()
ً
قضــاء ً
ً

يف هــذا الشــأن« :أوصيكــم بخمــس ذلــك كذلــك لبطــل الثــواب والعقــاب،

لــو رضبتــم هبــا آبــاط( )21اإلبــل لكانــت وســقط الوعــد والوعيد ،إن اهلل ســبحانه

لذلــك ً
ختيــرا ،وهناهــم
أهــا :ال يرجــون أحدكــم إال وتعــاىل أمــر عبــاده
ً
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يســرا ،ومل يكلــف
حتذيــرا ،وكلــف
ً
ً
كثــرا ،تســهم يف تطويــر املجتمــع هــي العدالــة
عســرا .وأعطــى عــى القليــل
ً
ً
إن مــن أهــم الطــرق الناجعــة التــي

مكرهــا ،ومل بــن الرعيــة ومــن هــذا اجلانــب نــرى
ومل يعــص مغلو ًبــا ،ومل يطــع
ً
يرســل األنبيــاء لع ًبــا ،ومل ينــزل الكتــاب أن اإلمــام عــي ( )يؤكــد عــى هــذه

للعبــاد عب ًثــا ،وال خلــق الســموات املســألة حتــى مــع أهــل بيتــه يظهــر
ً
َ
ذلــك مــن قولــه (« :)إن للولـ ِـد عــى
باطــا»(.)24
واألرض ومــا بينهــا
ِ
ِ
ِ
الولــد
للوالــد عــى
الوالــد ح ًقــا ،وإن
املبحث الثالث:

حيســن اســم ُه ،وحيســن أدبــه ،ويعلمــ ُه
اإلنســان تنعكــس بصــورة أو أخــرى
َ
عــى تطــور املجتمــع ،ألن املجتمع -أي القــرآن»(.)25
جمتمــع -هــو عبــارة عــن جمموعــة مــن

وبنــاء املجتمــع يف فكــر اإلمــام عــي

األفــراد بينهــم روابــط مشــركة ،مــن ( )مقــرون باإليــان القاطــع بــاهلل

هنــا فإننــا نــرى أن التنظــر اإلســامي ( )وهــذا اإليــان ال يــأيت مــن فــراغ أو

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ِ
ِ
الولــد أن
الوالــد عــى
ح ًقــا ،فحــق
تطوير املجتمع يف فكر اإلمام عيل
ٍ
يشء ،إال يف معصيــة اهللِ
ُيطيعــه يف كل
(.)
مــن البدهيــي أن بنــاء شــخصية ســبحان ُه ،وحــق الولــد عــى الوالــد أن

يؤكــد عــى بنــاء اإلنســان روح ًيــا مــن إيــان ســاذج إنــا أصلــه النظــر إىل
209
وماد ًيــا ،وهكــذا نجــد أن اإلمــام عــي نعمــه عــى اإلنســان واخلالئــق األخــرى

( )قــد تطــرق إىل مواضيــع عــدة يقــول (« :)احلمــد هلل الــذي عــا

هــي يف جمملهــا تعــد أشــبه باألنظمــة بحولــه ،ودنــا بطولــه ،مانــح كل
ٍ
ٍ
وفضــل ،وكاشــف كل عظيمــة
غنيمــة
والقوانــن التــي تعمــل عــى تطويــر
ٍ
وأزل( ،)26أمحــده عــى عواطــف كرمــه،
املجتمــع.

بناء الإن�سان وتنمية املوارد الب�شرية يف فكر الإمام علي (...........................................)

وســوابغ نعمــه ،وأؤمــن بــه ً
أول باد ًيــا ،رضب لكــم األمثــال ،ووقــت لكــم
واســتهديه قري ًبــا هاد ًيــا ،واســتعينه اآلجــال وألبســكم الريــاش ،وأرفــغ

قــادرا ،وأتــوكل عليــه كافيــا لكــم املعــاش ،وأحــاط بكــم اإلحصــاء،
قاهــرا
ً
ً
ـارصا»( ،)27ممــا الشــك فيــه أن حتليــل وأرصــد لكــم اجلــزاء ،وآثركــم بالنعــم
نـ ً
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النــص الســابق يبــن لنــا أن اإلمــام عــي الســوابغ ،والرفــد الروافــغ ،وأنذركــم
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( )يركــز عــى نقطــة جوهريــة أال باحلجــج البوالــغ ،فأحصاكــم عــد ًدا،
قــرار ِخ ٍ
ِ
ــرة،
وهــي معرفــة اهلل ( )عــر معرفــة ووظــف لكــم مــد ًدا ،يف
ٍ
عــرة ،أنتــم خمتــرون فيهــا،
عظمتــه وهــذه بــا شــك ســتقود ودار
اإلنســان إىل التواضــع الــذي يقــود وحماســبون عليهــا»(.)28
املجتمــع إىل التصــايف واملحبــة التــي هــي

أســاس بنائــه وتطــوره.

عــى وفــق هــذه املســارب الفكريــة

يتضــح فكــر اإلمــام عــي ( )يف

وتقــوى اهلل مــن أهــم األســس التــي نظريــة إســامية إنســانية جمتمعيــة

يبنــى عليهــا املجتمــع ألن األفــراد شــاملة غايتهــا أن يبنــى املجتمــع عــى
الذيــن يكونــون املجتمــع متــى خافــوا أســس مــن التقــوى ،وعنــد ذلــك فــإن

اهلل (ســبحانه وتعــاىل) فإهنــم ســوف اإلمــام عــي ( )ال يــرك فرصــة إال

يطيعــوه ويلتزمــوا أوامــره وينتهــوا وحيــذر النــاس مــن الغــرور بالدنيــا،
بنواهيــه ،وهــذا األمــر كان مــن جــل يقــول عليــه الســام« :فــإن الدنيــا رنـ ٌـق
اهتاممــات اإلمــام عــي ( )يتجســد مشــارهبا ،ردغ مرشعهــا ،يونق منظرها،

ـوء
يف ذلــك مقوالتــه وأفعالــه ،والتــي فيهــا ويوبــق خمربهــا ،غـ ٌ
ـرور حائـ ٌـل ،وضـ ٌ
دعــوات ألفــراد املجتمــع اإلنســاين آفـ ٌـل ،وظــل زائــل ،وســناد مائــل ،حتــى
ُ
«أوصيكــم عبــاد اهلل بتقــوى اهلل الــذي إذا أنــس نافرهــا ،واطمــأن ناكرهــا،
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قمصــت بأرجلهــا ،وقنصــت بأحبلهــا ،عــى الــراط ومزالقــه دحضــه،... ،

وأقصــدت بأســهمها ،وأعلقــت املــرء فأتقــوا اهلل عبــاد اهلل ،تقيــة ذي لــب

أوهــاق املنيــة ،قائــدة لــه إىل ضنــك َش ـغ ََل التفكــر قلبــه ،وانصــب اخلــوف
املضجــع ،ووحشــة املرجــع ،ومعاينــة بدنــه ،واســهر التهجــد غــرار نومــه،

املحــل ،وثــواب العمــل ،وكذلــك وأظمــأ الرجــاء هواجــر يومــه ،وظلــف
اخللــف بِ َع ْق ِ
الزهــد شــهواته ،وأوجــف الذكــر
ــب الســلف»(.)29

التذكــر الغايــة منــه بنــاء اإلنســان أقصــد املســالك إىل النهــج املطلــوب،

الــذي ســتكون النتيجــة احلتميــة لــه ومل تفتلــه فاتــات الغــرور ،ومل تعــم

بنــاء املجتمــع الصالــح وتطــوره ،ألن عليــه مشــتبهات األمــور ،ظافـ ًـرا بفرحــة
اإلنســان إذا خــاف مــن عقــاب اهلل البــرى ،وراحــة النعمــى»(.)31

جتنــب املعــايص واجتــه بروحــه وقلبــه

وألن بنــاء املجتمــع وتطــوره يتطلــب

نحــو اخلــر والصــاح ،وبذلــك مــن أبنائــه التــزام حــدود اهلل وهــذا
يتجنــب كل مــا يــيء ألخيــه اإلنســان ال يتحقــق إال عــن طريــق عــدد مــن

مــن قــول أو فعــل ،واملعــروف أن الصفــات يتوجــب عــى اإلنســان أن
اإلنســان إذا أمــن مــن العقــاب مل يتـ َ
ـوان يتصــف هبــا ،بــل العمــل هبــا ،لذلــك

مــن عمــل املعــايص ،لذلــك نــرى نجــد اإلمــام عــي ( )يبــن صفــات
اإلمــام عــي ( )دائــا يذكــر بأهــوال املســلم الــذي يأمتــر بأوامــر اهلل وينتهــي

يــوم القيامــة( )30لعلــه يوقــظ النــاس بنواهيــه «عبــاد اهلل ،إن مــن أحــب عبــاد
مــن غفلتهــم« ،واعلمــوا أن جمازكــم اهلل إليــه عبــدً ا أعانــه اهلل عــى نفســه،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ّــر اإلمــام عــي ( )النــاس بلســانه ،وقــدم اخلــوف ألمانــه ،وتنكــب
ُيذك ُ
أهــوال يــوم القيامــة ،ونعتقــد أن هــذا املخالــج عــن وضــح الســبيل ،وســلك
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فاستشــعر احلــزن ،وجتلبــب اخلــوف ،لبنــاء شــخصيته ،ومــن ثــم بنــاء املجتمع

فزهــر مصبــاح اهلــدى يف قلبــه ،وأعــد الــذي خيلــو مــن الكراهيــة واحلقــد
ِ
القــرى ليومــه النــازل بــه ،فقــرب عــى ويعيــش أبنــاؤه يف وئــام وســام ،ويف

ال�سنة اخلام�سة-العدد العا�شر1441-هـ 2020 /م

نظــر هــذا الصــدد يقــول (« :)يــا أهيــا
نفســه البعيــد ،وهــون الشــديدَ ،
فأبــر ،وذكــر فاســتكثر ،وارتــوى النــاس طوبــى ملــن شــغله عيبــه عــن
َ
مــن عــذب ُفــر ٍ
ت ســهلت لــه مــوارده ،عيــوب النــاس ،وطوبــى مل لــزم بيتــه
َ
ً
فــرب ً
ســبيل جــد ًدا ،وأكل قوتــه ،واشــتغل بطاعــة ربــه،
هنــا ،وســلك
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قــد خلــع رسابيــل الشــهوات ،وختــى وبكــى عــى خطيئتــه ،فــكان مــن نفســه

مهــا واحــدً ا انفــرد بــه ،يف شــغل ،والنــاس منــه يف راحــة»(.)33
مــن اهلمــوم إال ً
فخــرج مــن صفــة العمــى ،ومشــاركة

وبنــاء املجتمــع عــى قواعــد ســليمة

أهــل اهلــوى ،وصــار مــن مفاتيــح يبــدأ مــن رأس اهلــرم (احلاكــم) لــذا
أصحــاب أبــواب اهلــدى ،ومغاليــق نجــد اإلمــام عــي ( )خياطــب الــوالة

أبــواب الــردى ،قــد أبــر طريقــه ،وأويل األمــر مــن املســلمني بقولــه:
وســلك ســبيله ،وعــرف منــاره« ،واهلل ألن أبيــت عــى حسـ ِ
ـك الســعدان
وقطــع عــاره ،واستمســك مــن العــروة مســهدً ا ،أو يف األغــال مصفــدً ا ،أحــب
بأو َث ِقهــا ،ومــن اجلبــال بأمتنهــا»( .)32إليــه مــن أن ألقــى اهلل ورســوله يــوم
واإلمــام عــي ( )ينبــه أفــراد القيامــة ظا ًملــا لبعــض العبــاد ،وغاص ًبــا

املجتمــع إىل لــزوم طاعــة اهلل ألهنــا لــيء مــن احلطــام ،وكيــف أظلــم أحــدً ا

الســبب املبــارش لبنــاء املجتمــع الصالــح لنفــس يــرع إىل البــى قفوهلــا ،ويطــول
املتكامــل ،وهلــذا فــإن نظــر اإلنســان يف الثــرى حلوهلــا»(.)34

إىل عيوبــه وحماســبة نفســه هــي الســبيل

إن الطريقــة املثــى لبنــاء املجتمــع أن
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يكــون رئيســه أو قائــده قــدوة للرعيــة ،العســل ،ولبــاب هــذا القمــح ،ونســائج
وهــذا منهــج واضــح بصــورة جليــة يف هــذا القــز ،ولكــن هيهــات أن يغلبنــي

فكــر اإلمــام عــي ( ،)كان يطبقــه هــواي ،ويقــودين جشــعي إىل ختــر

عــى نفســه ،ويدعــو والتــه إىل األخــذ األطعمــة»(.)36
بــه بــل إنــه يدعــو إىل االهتــام بالفقــراء

دروســا
نســتقرئ مــن هــذا النــص
ً

ورعايتهــم ،وعــى اخلليفــة أو الــوايل تدعــو إىل إشــاعة روح الفضيلــة

أن يعيــش حياهتــم ويشــاركهم يف واالبتعــاد عــن الرذيلــة ،وهــو رســالة
ذلــك عــر إنــكاره عــى عثــان بــن وأصحــاب الوظائــف تصلــح أن تكــون
حنيــف األنصــاري ،وكان عاملــه عــى خارطــة طريــق للمســلمني يف الوقــت

البــرة( ،)35وقــد كتــب اإلمــام عــي احلــارض ،ســيام وأن الفســاد اإلداري،

( )إىل عاملــه يعاتبــه عــى عــدم واهلــدر املــايل أصبــح صفة تــازم معظم
االهتــام بالرعيــة ،وختصيــص اجليــد احلــكام املســلمني يف الوقــت احلــارض،

ايضــا -أي النــص الســابق-
منبهــا إيــاه وهــو ً
مــن الطعــام والــراب لــهً ،
عــى أن اإلمــام عــي ( )يفضــل درس يف النزاهــة واحلفــاظ عــى حقــوق
حيــاة التقشــف ومشــاركة الرعيــة الرعيــة كــي يضعوهــا يف مواضعهــا مــن

مهومهــم وأنــه ( )لــو أراد أي صنــف دون تفضيــل ألحــد عــى أحــد.
مــن أصنــاف الطعــام واللبــاس حلصــل

ومــن نافلــة القــول أن نذكــر ،أن

عليــه ولكــن هيهــات أن يفعــل ذلــك ،اإلمــام عــي ( )قــد بــن األســباب
يقــول اإلمــام عــي (« :)ولــو شــئت التــي تــؤدي إىل تدهــور املجتمــع
ألهتديــت الطريــق إىل مصفــى هــذا وانحاللــه ،وهــو إذ يذكــر بــه األســباب

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مأســاهتم ويســاعدهم عليهــا ويتضــح لــكل احلــكام وامللــوك واألمــراء
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يدعــو أفــراد املجتمــع إىل التمســك بلبيــب ،وال كل ذي ســم ٍع بســميع:
باألخــاق الفاضلــة والقيــم النبيلــة ،وال كل ذي ناظــر ببصــر ،فيــا عج ًبــا،
ـب مــن خطــا هــذه الفــرق
وحيثهــم عــى احــرام الوعــد والعهــد ومــايل ال أعجـ ُ
وصــدق احلديــث؛ ألهنــا أســباب عــى اختــاف حججهــا يف دينهــا ،ال

موجبــة للتقــوى والصــاح عــى يقتصــون اثــر نبــي ،وال يقتــدون بعمــل

مســتوى الفــرد واجلامعــة ،ومــن ثــم ويص ،وال يؤمنــون بغيــب ،وال يعفــون
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بنــاء املجتمــع الصالــح وتطــوره ،وهــذه عــن عيــب»(.)37
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األســباب هــي بــا شــك مــن أبــرز

لقــد امتــزج يف وعــي اإلمــام عــي

مقومــات التنميــة البرشيــة ،وصـ ً
ـول إىل ( )جتربتــه السياســية يف إدارة شــؤون

تكويــن منظومــة مــن األفــكار الراجحــة الدولــة اإلســامية التــي انتهــت بظهــور
لصــرورة املجتمــع اإلنســاين بأكملــه كثــر مــن الفتــن واألصــوات النشــاز

نحــو الفضيلــة والتعايــش الســلمي التــي حتــاول تغيــر روح اإلســام مــن
القائــم عــى االحــرام واملحبــة بــن ديــن العدالــة واملســاواة بــن النــاس عىل
أفــراد املجتمــع اإلنســاين ،يقــول اإلمــام أخــاف ألواهنــم وأعراقهــم ،إىل التفرقة

عــي ( )يف األســباب التــي تــؤدي إىل عــى أســاس العشــرة أو النســب،
ٍ
مبــال
تدهــور املجتمــع« :أمــا بعــد فــإن اهلل مل فوقــف بوجــه هــذا التيــار غــر
يقصــم ظهــر جبــاري دهــر قــط إال بعــد باملصــر الــذي قــد يواجهــه ،وهكــذا
متهيــل ورخــاء ،ومل جيــر عظــم أحــد مــن انتهــت حياتــه ( )شــهيدا للقيــم
األمــم إال بعــد ٍ
أزل وبــاء :ويف دون مــا اإلنســانية العليــا واملبــادئ اإلســامية،

ٍ
عتــب ومــا اســتدبرتم فتحــول الــذايت يف شــخصيته إىل
اســتقبلتم مــن
ٍ
خطــب معتــر ومــا كل ذي قلــب املوضوعــي ،يقــول (« :)اتقــوا اهلل يف
مــن
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عبــاده وبــاده ،فإنكــم مســؤولون حتــى الرســول حممــد ( ،)فقــد عــاش

عــن البقــاع والبهائــم ،أطيعــوا اهلل وال يف كنفــه منــذ صبــاه ،وكانــت الــروح
تعصــوه ،وإذا رأيتــم اخلــر فخــذوا بــه ،اإلنســانية طاغيــة عــى فكــر اإلمــام

متحــررا ومتوســ ًعا يف
وإذا رأيتــم الــر فأعرضــوا عنــه»( ،)( .)38فــكان
ً
واملجتمــع الصالــح يبنــى عــى اكتســاب العلــوم ،والــروح اإلســامية

أســس مــن املحبــة والتآلــف بــن أفــراد ماثلــة يف كل مفهــوم مــن مفاهيمــه ،ويف
الرعيــة ،ألن ذلــك ســيقود إىل بنــاء كل معارفــه وحكمــه ،ويف كل عمــل
مــن جوانبــه كافــة ،يقــول اإلمــام عــي فــكان تقدم ًيــا واقع ًيــا يؤمــن باإلنســان

(« :)ليتــأس صغريكــم بكبريكــم ،عــى صعيــد اإلنســانية العــام حيــث ال

ولــرأف كبريكــم بصغريكــم ،وال حــدود جغرافيــة ،وال موانــع قوميــة،
تكونــوا كجفــاة اجلاهليــة :ال يف الديــن وال نزعــة ضيقــة عقائديــة ،فهــو يؤمــن
يتفقهــون ،وال عــن اهلل يعقلــون»( .)39باإلنســان وحييطــه بــكل مــا يســعده.
اخلامتة

ثان ًيــا :املســلمون اليــوم مطالبــون

بعــد أن أكملنــا هــذا البحــث ال بــد بإعــادة عزهــم وإحيــاء جمدهــم وبعــث

أن نضــع خامتــة نلخــص فيهــا أهــم تراثهــم ووصــل حارضهــم بامضيهــم
النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا ليســتمدوا منــه اهلــدى والرشــاد مــن

إليهــا ،وهــي اآليت:

ً
وصــول
دون تعصــب أو انغــاق،

ً
أول :إن رســوخ مبــادئ اإلســام يف إىل بنــاء حــارض منفتــح عــى اجلديــد،
ِ
شــخصية اإلمــام عــي ( )مل
تــأت وبنــاء شــخصية اإلنســان الــذي يؤمــن

مــن فــراغ وإنــا كان يســتلهمها مــن أن احليــاة هــي عمليــة تواصــل بــن
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القديــم واجلديــد ،وال يمكــن بــأي الــكالم ويتبعــه بالتطبيــق ،وهــذا ،عــى
حــال بنــاء جتربــة إنســانية ناجحــة مــن وفــق املنظــور الســيايس إلدارة الدولــة

ً
مثــال حيتــذى
دون املزاوجــة بــن املــايض واحلــارض يف وسياســة الرعيــة يعــد

اســتنباط الربامــج واألفــكار التــي تدفــع بــه للسياســة واإلدارة الناجحــة ،مــن
بعمليــة التنميــة إىل األمــام.

هنــا كان فكــر اإلمــام عــي ( )فكـ ًـرا

ثال ًثــا :يركــز اإلمــام عــي ( )يف واقع ًيــا ،وال يدخــل ضمــن النظريــات
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والتــي مبتدأهــا اإليــان بــاهلل (ســبحانه أفــراد املجتمــع بــدون أي تعقيــدات أو

وتعــاىل) ألن هــذا اإليــان يقــود إىل إجــراءات روتينيــة.
الفضائــل ،فاإلنســان املؤمــن خيــاف

خامســا :إقامة مؤسســة دوليــة ترعاها
ً

اهلل يف حركاتــه وســكناته ،ومعلــوم أن منظمــة املؤمتــر اإلســامي ،أو عــدد مــن
التنميــة البرشيــة يف اإلســام هدفهــا بناء الــدول اإلســامية ،يكــون مركزهــا يف

اإلنســان الســوي ،الناضــج ،املبــدع ،النجــف األرشف ختتــص بدراســة فكــر
واملنتــج مــن أجــل عــارة األرض كــي اإلمــام عــي ( ،)ومنطلقاتــه اإلنســانية

حيقــق الغــرض الــذي خلقــه اهلل مــن واألخالقيــة ،وكذلــك رؤيتــه يف جمــال

أجلــه أال وهــو خالفــة األرض.

حقــوق اإلنســان ،وهــذا املؤسســة

راب ًعــا :لقــد اتضــح لنــا أن اإلمام عيل شــاملة جلميــع املذاهــب اإلســامية،

أنموذجــا يتفــرع منهــا عــدد مــن املراكــز البحثيــة،
( )كان يف أقوالــه وأفعالــه
ً
ح ًيــا للتعاليــم اإلســامية ،حتــى أننــا فضـ ًـا عــن املعاهــد والكليــات اإلنســانية
وجدنــا إنســانًا متثلــت فيــه الرشيعــة التــي تــدرس العلــوم عــى وفــق املنهــج

اإلســامية الســمحاء ،فهــو يقــول الوســطي لإلســام منهــج اإلمــام عــي
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( )لكــي حتقــق التواصــل والتقــارب رســالة لــكل احلــكام وامللــوك واألمــراء
بــن أبنــاء املســلمني مجي ًعــا.

وأصحــاب الوظائــف تصلــح أن تكــون

سادســا :نســتقرئ مــن فكــر اإلمــام خارطــة طريــق للمســلمني يف الوقــت
ً

عــي ( )املبثــوث يف كتــاب هنــج احلــارض ،ســيام وأن الفســاد اإلداري
را ،تدعــو إىل واهلــدر املــايل أصبحــت صفــة تــازم
البالغــة،
دروســا ،وعــ ً
ً
إشــاعة روح الفضيلــة واالبتعــاد عــن معظــم احلــكام املســلمني يف الوقــت
الرذيلــة ،وهــذه الــدروس والعــر تعــد احلــارض.
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املصادر واملراجع
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ً
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