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ملخص البحث
يــدرس هــذا البحــث دور اإلمــام عــي ( )يف بنــاء اإلنســان بوصفــه النــواة

جســدها عمليــ ًا
األساســية للمجتمــع بالنظــر إىل ســرته ( ،)وأقوالــه التــي ّ

يف تعاملــه مــع اآلخــر ،وســعيه املســتمر يف إرســاء القيــم األخالقيــة البنّــاءة التــي
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تنســجم ومبــادئ حقــوق اإلنســان واحــرام الــرأي اآلخــر ،وكذلــك اإلفــادة
مــن تــراث اإلمــام ( )يف بنــاء املجتمــع اإلنســاين الصالــح ،ونــر روح األلفــة
واملحبــة والتســامح ،واحلــوار الــذي تفتقــده املجتمعــات اإلنســانية يف أماكــن كثــرة

مــن العــامل يف الزمــن املعــارص ،الــذي تعــاين فيــه املجتمعــات الســيام اإلســامية
مــن التشــتت والتبعيــة واخلنــوع لألنظمــة اإلمربياليــة املهيمنــة عــى العــامل بطرقهــا
املختلفــة ،وســيطرهتا عــى االقتصــاد بســبب امتالكهــا للتكنولوجيــا املتقدمــة التــي

حولــت العــامل إىل قريــة صغــرة ،وكذلــك يس ـ ّلط الباحــث الضــوء عــى القضايــا
اإلنســانية واالجتامعيــة يف أقــوال اإلمــام ( ،)وأثرهــا يف املجتمــع ،ومناقشــتها،

ومقارنتهــا بــا وصلــت إليــه املجتمعــات البرشيــة اليــوم قبــال تغـ ّـر منظومــة القيــم
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ُســمى بالعــامل املتحــر أو
لــدى كثــر مــن املجتمعــات؛ الســ ّيام الغربيــة التــي ت َّ
املتمــدّ ن (الديمقراطــي الليــرايل).

 فالح ح�سن عبا�س. د. م.�أ...................................................................................................

Abstract

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

This research deals with the role of Imam Ali in building the human being
as the nucleus of society depending on his biography and his words which
embodied in practical way in his dealings with the other and his continuous
demarche to establish moral values that are harmonize with the principles of
human rights and respect of the other opinion.
As well as benefiting of Imam Ali’s heritage (peace be upon him) in
building a good humanitarian society and spreading the spirit of love, forgiveness and dialogue that human societies lack in many parts of the world in
contemporary times, especially Islamic societies, suffer from fragmentation,
subordination and submission to the imperialist regimes dominating on the
world in its various ways, and its control over the economy because of its advanced technology that transformed the world into a small village.
The researcher also sheds light on the humanitarian and social issues in
the words of Imam Ali (peace be upon him) and their impact in the society,
discussing and comparing them with what the human societies have reached
147 today, in addition to the change in the values system of many societies, especially the western ones (the Liberal Democratic World).
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املقدمة

قضاياهــم املختلفــة ،وســعيه ()

يتكــون هــذا البحــث مــن عــدّ ة لتحريــر اإلنســان مــن مجيــع القيــود
ّ
مباحــث ناقــش الباحــث فيهــا عــدّ ة التــي حتــدد حتــرره ،وتك ّبلــه وحتــول دون

مواضيــع حــول القيــم اإلنســانية عيشــه بكرامــة.
املتجســدة يف فكــر اإلمــام عــي ()

أ ّمــا املبحــث الثــاين فجــاء ليتكلــم

الــذي ُيعــد امتــدا ًدا لفكــر النبــي حممــد عــن اآلخــر والتعايــش الســلمي،
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() ،الــذي جــاء بالرســالة اإلنســانية الــذي لــه األثــر الكبــر يف تكامــل
األخالقيــة لنــر قيــم العدالة واملســاواة احليــاة اإلنســانية وتفاعــل املجتمعــات
والتســامح واحلــوار والتعايش الســلمي إجياب ًيــا بســبب التعــدد والتنــوعّ ،
وأن

مــع اآلخــر ،واالبتعــاد عــن العنــف التنــوع اإلنســاين املســتند عــى أســاس
واالعتــداء عــى حقــوق اإلنســان ،الشــعوب والقبائــل هــو حقيقــة خلقيــة

وناقــش الباحــث ً
أيضــا قضايــا أخــرى غــر مصطنعــة ،وليــس ملجموعــة

مرتبطــة باملوضــوع.

برشيــة أفضليــة عــى أخــرى بســبب

درس الباحــث يف املبحــث األول اللــون والعــرق واللغــة.

موضو ًعــا عــن التحــرر الفكــري

بينــا ناقــش املبحــث الثالــث

واإلنســاين الــذي مت ّيــز بــه اإلمــام التواضــع وســعة الصــدر ،ومهــا مــن
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( ،)وتك ّلــم عــن إنســانية اإلنســان ،الســجايا اإلنســانية واألخالقيــة التــي
وأمهيتهــا يف بنــاء املجتمــع الصالــح يتصــف هبــا اإلمــام (.)
املســتند عــى عــاد العدالــة واملســاواة

وتك ّلــم الباحــث يف املبحــث الرابــع

بــن أفــراده،
وبــن وقــوف اإلمــام عــن عدالــة اإلمــام ( ،)وتأكيــده
ّ
( )مــع املظلومــن واملحرومــن يف عليهــا؛ ألمهيتهــا يف شــيوع الثقــة
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واالطمئنــان ،فمــع العدالــة واملســاواة اإلنســاين الصالــح القائــم عــى أســس

ال يشــعر اإلنســان بإهــدار حقــة وال احليــاة العادلــة واملســاواة بــن أفــراده،
تفضيــل غــره عليــه عنــد اإلمــام ( )فعنــد اطالعنــا عــى أقوالــه نــرى
بســبب القرابــة أو العالقــات االجتامعية بشــكل جــي وقــوف اإلمــام لنــرة

املجتمــع ،وبــه تزدهــر احليــاة فاإلنســان وهــو جتســيد جلميــع املعــاين التــي دعــت

أخ اإلنســان والعدالــة االجتامعيــة إليهــا مبــادئ حقــوق اإلنســان ونــرة

أســاس مهــم لتحقيــق جمتمــع متــوازن ،الفقــراء والضعفــاء يف هــذا العــامل،
وهــي مــن املســائل التــي أكــد عليهــا ومــا هــو حجــم الســعادة التــي تعــري

اإلمــام (.)

الضعيــف عندمــا جيــد مــن ينــره

كــا ذكــر بعــض املقرتحــات.

الظاملــة ،وكيــف تنعكــس تلــك الســعادة

خلــص الباحــث ويقــف معــه يف مجيــع قضايــاه ،ويعيــد
ثــم اخلامتــة التــي
ّ
فيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا ،إليــه حقــه املغتصــب مــن لــدن القــوى
املبحث األول

التحرر الفكري واإلنساين

عــى املجتمــع لتعيــد إليــه الثقــة بنفســه
وحميطــه االجتامعــي ،فالذليــل عنــد عــي

إنســانية اإلنســان عنــد اإلمــام ( )عزيــز ،والقــوي الظــامل ضعيــف؛

عــي ( )مــن القضايــا األساســية الغتصابــه حــق اآلخــر الضعيــف،
التــي هلــا دور كبــر يف بنــاء املجتمــع وحالــة الضعــف التــي تعــري القــوي

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

املظلومــن واملســتضعفني ،وممــا يــدل
األخــرى.
َّ
قوله«:الذلِيـ ُـل ِعنْـ ِـدي َع ِزي ـ ٌز
وتنــاول املبحــث اخلامــس القضايــا عــى ذلــك
ي ِعنْـ ِـدي
االقتصاديــة واالجتامعيــة وأمهيــة َح َّتــى ُ
الحـ َّـق َل ـ ُهَ ،وا ْل َقـ ِـو ُّ
آخـ َـذ َ
()1
آخ َ
التكافــل االجتامعــي بــن أفــراد َض ِع ٌ
ــق ِمنْــ ُه»
يــف َحتَّــى ُ
الح َّ
ــذ َ
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الظــامل عنــد اســرجاع احلــق منــه؛ تؤدي االقتصاديــة والســيطرة عــى منابــع

إىل شــعوره بالضعــف واخلنــوع ،وعــدم الربــح الوفــر أصبــح هد ًفــا إســراتيج ًيا

تعاليــه عــى اآلخــر الضعيــف(.)2

للكثــر مــن دول العــامل املتقــدم،

ســعى اإلمــام ( )وبشــكل والســيطرة عــى الــدول الضعيفــة

واقعــي إىل حتريــر اإلنســان ،وحريــة وعــى إمكانياهتــا االقتصاديــة تعــد مــن
اإلنســان عنــده هــي ليســت احلريــة االســراتيجيات املهمــة لــدى الــدول
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اإلباحيــة الرعنــاء ،إنّــا هــي حريــة القويــة ،فــدول العــامل اليــوم يف تســابق
مقرتنــة بالشــعور باملســؤولية عــى مســتمر نحــو التســلح بشــتّى أنواعــه؛

يتوســع مؤد ًيــا إىل نــر القلــق واهللــع وزعزعــة
كافــة األصعــدة ،وهكــذا
ّ
معنــى الشــعور باملســؤولية يف مــدارك الثقــة بــن املجتمعــات اإلنســانية ،وإذا
النــاس ( . )3

تأملنــا بشــكل واقعــي ألنظمــة الــدول

ويف الوقــت الــذي يشــر اإلعــام املتقدمــة وباألخــص الواليــات املتحــدة

فيــه بواســطة وســائلة املتطــورة والكثرية نجــد ّ
أن لدهيــا وجهــان :الوجــه اإلجيايب
إىل ّ
أن دول العــامل املتقــدم ويف مقدمتهــا املــرق الــذي يعكــس صــورة التقــدم

الواليــات املتحــدة األمريكيــة حتــث العلمــي واحلضــاري والتكنولوجــي
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اخلطــى نحــو نــر حقــوق اإلنســان ،مــع قوانينهــا التــي تؤكــد عــى محايــة
وحتريــر اإلنســان مــن مجيــع القيــود حقــوق اإلنســان وحريتــه ومتتعــه

التــي حتــول دون عيشــه بكرامــة ،بالديمقراطيــة الليرباليــة -ومــا لإلعالم
نشــاهدها وبصــورة واضحــة تســعى مــن دور يف بيــان ذلــك وإظهــار أمريــكا

لفــرض ســيطرهتا وهيمنتهــا عــى العــامل بالوجــه احلســن -والوجــه اآلخــر هــو
والسـ ّيام دول العــامل الثالــث .فاملصالــح الوجــه الســلبي.
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يقــول الســناتور األمريكــي األســبق اآلخريــن ،واالهتــام بالوســائل

وليــم فولربايــت« :لقــد دأبنا يف ســنوات االســتهالكية عــى حســاب الغايــات

نحــر العــامل ،اإلنســانية نتــج عنــه تراجــع الضمــر
قوتنــا العظيمــة ،عــى أن ّ
إذ نقــدم لــه يف وقــت مــا الوجــه املــرق اإلنســاين .ويبــدو ّ
أن الواليــات
مــن وجهــي أمريــكا ،ثــم نديــر لــه املتحــدة هتتــم بتأمــن مصاحلهــا يف
الوجــه اآلخــر ،وقــد نقــدم لــه الوجهــن العــامل بالدرجــة األوىل ،وكل مــا تدّ عيــه
يف وقــت واحــد .وتنظــر شــعوب كثــرة حــول إيامهنــا بمبــادئ حقــوق اإلنســان
أهنــا قــادرة عــى التســامح وبعــد النظــر ،لتأمــن مصاحلهــا بغيــة نــر هيمنتهــا

أيضــا عــى أن تضمــر ونفوذهــا عــى العــامل(.)5
ولكنهــا قــادرة ً

ســوء النيــة ،وأن تكــون وضيعــة،

ّ
إن اهلــدف الواضــح للواليــات

وينجــم عــن ذلــك عجــز عــن توقــع املتحــدة هــو اهليمنــة عــى العــامل؛ لذلــك

أفعــال أمريــكا لــدى النــاس»(.)4

نراهــا غــر مــرددة يف فــرض االســتبداد

ويبــدو جل ًّيــا تفــكك النســيج يف أي مــكان منــه؛ لتحقيــق غاياهتــا
االجتامعــي يف الواليــات املتحــدة ،ومصاحلهــا يف الوقــت الــذي تدّ عــي
وتراجــع بمســتويات اجلامعــة لصالــح فيــه ســعيها لتحقيــق احلريــة للشــعوب،
وأنــا ال تبــايل بحقــوق اإلنســان بغيــة
األنانيــة والفرديــة والالمباالة ،واجلســم
ّ
أيضــا؛ حتقيــق مصالــح رشكاهتــا العمالقــة
تعــرض للتفــكك ً
االقتصــادي ّ

بســبب عــدم التكافــؤ بــن طبقــات متعــددة اجلنســية ،فهــي ليســت مــع
املجتمــع ،واهتــام األفــراد بمصاحلهــم مبــادئ أخالقيــة أو إنســانية أو دينيــة

الفرديــة والذاتيــة عــى حســاب وإنّــا تســعى لتحقيــق األربــاح هلــا،

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

يف خمتلــف أنحــاء العــامل إىل أمريــكا عــى والديمقراطيــة ومبــادئ احلريــة إنــا هــو
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وتســعى لربــط اآلخريــن هبــا ملصاحلهــا يف احليــاة اإلنســانية والوجــود الكــوين،
االســراتيجية؛ لذلــك وقفــت إىل فالتنافــس أو الــراع بــن املختلفــن

جانــب احلكومــات الشــمولية املســتبدة ال هيــدف إىل إفنــاء اآلخــر أو إبادتــه،
والظاملــة

لشــعوهبا،

واملصــادرة بــل هيــدف إىل إغنائــه .وهــذه حكمــة
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حلقوقهــم ســواء يف منطقــة الــرق اهلل ســبحانه ،فالتعــدد والتنــوع يف

األوســط ،أو أمريــكا الالتينيــة أو يف املجتمعــات يــؤدي إىل نتائــج إجيابيــة.
آســيا؛ ّ
َّــاس إِنَّــا
ألن تلــك األنظمــة -املســتبدّ ة -قــال تعــاىلَ ﴿ :يــا َأ ُّي َهــا الن ُ
ـم
ـى َو َج َع ْلنَا ُكـ ْ
تؤ ّمــن مصاحلهــا ،وتن ّفــذ اســراتيجياهتا َخ َل ْقنَا ُكــم ِّمــن َذ َكـ ٍـر َو ُأن َثـ ٰ
ُشــعوبا و َقبائِ َ ِ
ُــم
طويلــة األمــد(.)6
ُ ً َ َ
ــل ل َت َع َار ُفــوا إِ َّن َأك َْر َمك ْ
ِ
ِ
ِ
ـم َخبِيـ ٌـر﴾
املبحث الثاين
ـم إِ َّن ال َّلـ َه َعليـ ٌ
عنــدَ ال َّلــه َأ ْت َقا ُكـ ْ
اآلخر والتعايش السلمي

واضحــا الحتــاد
( .)7وهنــا نــرى جتســيدً ا
ً

يبــدو ّ
أن اإلنســان يف الزمــن املعــارص اإلنســانية مــن حيــث املصــدر ووحــدة

ويف مجيــع دول العــامل يعــاين مــن أفــكار منشــأها ،ويلغــي كل ترتيــب زائــف

وأيديولوجيــات خمتلفــة زعزعــت ثقتــه مــن القيــم واملفاهيــم واملامرســات التــي
بأخيــه اإلنســان املختلــف باللــون أو يشــوهبا النقــص نتيجــة الفهــم اخلاطــئ
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العــرق أو الديــن أو الطائفــة أو اللغــة يف التعامــل مــع اآلخــر املختلــف،
وغريهــا ،وأزمــة الثقــة يف زمننــا هــذا بعــد تقييــم اإلنســان وتصنيفــه حســب

أخــذت تعصــف باملجتمعــات البرشيــة العــرق أو اللــون أو الــدم .فاخلطــاب

موجــه لـ ِّ
وهتــدد اســتقرارها ،ففــي احلقيقــة ّ
ـكل النــاس دون اســتثناء:
أن هنــا ّ
َّاس﴾واخلالــق واحــد يؤكّد
ظاهــرة تعايــش اإلنســان مــع أخيــه ﴿ َيــا َأ ُّي َهــا الن ُ
اإلنســان املختلــف؛ تــؤ ّدي إىل التكامــل وحــدة اإلنســانية مــن النــوع واهلويــة
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واجلوهــر﴿ :إِ َّنــا َخ َل ْقنَا ُكــم﴾ .وهنــا ال وهــذا هيدينــا إىل عــدم االعــراف

توجــد قيمــة لــكل االعتبــارات الزائفــة بخصوصيــة أي مجاعــة ختتلــف يف
ً
فضــا عــن
التــي وضعهــا اإلنســان التــي تصــادر العــرق أو اللــون أو اللغــة

هــذه الوحــدة التعدديــة لإلنســانية عــن اخلصائــص التــي يشــرك هبــا بنــي
طريــق مصــادرة اســتحقاق هــذا االنتامء البــر؛ ّ
ألن هــذه االختالفــات طبيعيــة

ّ
إن التنــوع اإلنســاين القائــم عــى

ّ
إن الفاعليــة اإلنســانية كع ّلــة هلــذا

التنــوع والتعــدد ذلــك ّ
إن الكــون ال
أســاس الشــعوب والقبائــل هــو حقيقــة
ّ
خلقيــة غــر زائفــة وهــو إرادة اخلالــق يمكنــه احلركــة والتفاعــل واإلبــداع

( )ومل حيــدث صدفــة أو بســبب إالّ وفــق آليــات االختــاف الــذي
طفــرة وراثيــة ،وهــذا التنــوع اإلنســاين ُينتــج التنــوع والتعــدد بعكــس التشــابه
القائــم عــى أســاس النســب أو الشــكل والتامثــل الــذي يقــي عــى إمكانيــة

مل يــأت للوجــود بســبب االعتبــارات احلركــة والتدافــع الكــوين والوجــودي
اإلنســانية املتغــرة عــر املراحــل الزمنيــة

والتطــور؛ بــل يســتمد وجــوده مــن
اخلالــق املوجــد هلــذا اجلعــل التكوينــي،
أي جهــة حــق
ووفــق ذلــك ال متتلــك ّ

إلغــاء هــذا التنــوع والتعــدد يف اخللــق،

املطلــوب لنشــوء احليــاة .قــال تعــاىل:
ِ
َّــاس َب ْع َض ُهــم
ــع ال َّلــه الن َ
ــو َل َد ْف ُ
﴿و َل ْ
َ
ِ
بِ َب ْع ٍ
ــع
ــض َّل ُهدِّ َم ْ
ــع َوبِ َي ٌ
ــت َص َوام ُ
ِ
ات َو َم َسـ ِ
ـم
َو َص َلـ َـو ٌ
ـاجدُ ُي ْذ َكـ ُـر ف َيهــا ْاسـ ُ
ِ ِ
نصـ ُـر ُه
نصـ َـر َّن ال َّل ـ ُه َمــن َي ُ
ال َّلــه كَثيـ ًـرا َو َل َي ُ

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

جتســد إرادة اخلالــق اجلاعل
اإلنســاين املشــرك يف التكافــؤ واملســاواة بذاهتــا فهــي ّ
اســتنادا إىل التنــوع والتعــدد يف اللــون هلــذا التنــوع( )8قــال تعــاىلِ :
ـن آ َياتِـ ِـه
﴿ومـ ْ
َ
ّ
ً
ــق الســماو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
اختِ َ
ف
ــا ُ
ض َو ْ
والشــكل والعــرق ،فاخلالــق جعــل َخ ْل ُ َّ َ َ
ِ
ِ ِ
﴿شــ ُعو ًبا َو َق َبائِ َ
خلقــه ُ
ُــم﴾(.)9
ــل﴾.
َأ ْلســنَتك ُْم َو َأ ْل َوانك ْ
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إِ َّن ال َّلــ َه َل َق ِ
ي َع ِزيــزٌ﴾(.)10
ــو ٌّ

وثقاف ًيــا ،ومــن هنــا يتبـ ّـن مــا للتعــارف

وبنــا ًء عــى ذلــك ّ
فــإن االعــراف مــن أمهيــة كبــرة يف نــر بــذور املحبــة

بالتعــدد والتنــوع يقودنــا إىل احــرام والــود والتعايــش الســلمي بــن بنــي
نتائجــه ،ومنهــا احــرام اخلصوصيــات البــر ،والتعــارف ناتــج عــن التنــوع
الذاتيــة لألفــراد واجلامعــات البرشيــة والتعــدد ،ولــوال التنــوع ملــا كان

ً
أشــكال متعــددة يف التعــارف ،وال قيمــة لــه وال وجــود ّإل
الناتــج عنهــا
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التعبــر عــن ذاهتــا ثقاف ًيــا وحضار ًيــا مــع هــذا اجلعــل التكوينــي ،ومــن ثــاره
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يعــر عــن خصوصيــة تعايــش اإلنســان مــع أخيــه اإلنســان
ومعرف ًيــا ،وهــو ّ

اإلبــداع ومت ّيــزه ،وال يعنــي الــراع بســام وحمبــة وتبــادل الطاقــات
واخلــاف إلثبــات مــن هــو األجــدر واخلــرات وتلبيــة مجيــع احتياجــات
واألفضــل يف الوجــود اإلنســاينّ ،
إن اإلنســان(.)11

التعــارف أمـ ًـرا إجياب ًيــا يف بنــاء اإلنســانية

وممــا جــاء يف الوثيقــة اإلنســانية

ِّ
لــكل املعــاين األخالقيــة يف
الصاحلــة ،ولــه دور كبــر حلــل إشــكالية اجلامعــة

اخلــاف ،ووقــف الــراع بــن النــاس عهــد اإلمــام عــي ( )ملالــك األشــر
﴿لِتعارفــوا﴾ فالتعــارف مبــدأ صالــح النخعــي عندمــا أرســله لواليــة مــر:
جيمــع النــاس عــى الــود والتســامح،
وباإلمــكان توظيفــه جلعــل اخلــاف
إجيابيــا ً،وجعــل التعــدد والتنــوع نعمــة
وليــس نقمــة عــن طريــق االعــراف

باآلخــر،

واحــرام

خصوصياتــه

ً
تعايشــا ســلم ًيا حضار ًيا
ليتحقــق بذلــك

ــك الرحمــ َة لِلر ِعي ِ
ِ
ــة،
َ
َّ َّ
«و َأ ْشــع ْر َق ْل َب َ َّ ْ َ
ـمَ ،وال ُّل ْط َ
ـمَ ،و َل َتكُون ََّن
ف ِبِـ ْ
َوا َْل َح َّبـ َة َُلـ ْ
ِ
ــم َســ ُب ًعا َض ِ
ــم
ــم َأ ْك َل ُه ْ
ار ًيــا َت ْغتَن ُ
َع َل ْي ِه ْ
ـم ِصنْ َفـ ِ
ـك ِف الدِّ يـ ِ
ـان :إِ َّمــا َأخٌ َلـ َ
ـن،
َفإِ َّنُـ ْ
ِ
ال ْل ِ
ــك ِف َْ
ــر َل َ
ــق.)12(»...
َوإِ َّمــا نَظ ٌ
وهنــا الرســالة احلقيقيــة لإلنســان
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الرســايل واملصلــح احلقيقــي والقائــد نظــر احلاكــم يف اإلنســانية ،واالختالف
الــذي يشــعر لشــعور الرعيــة دون متييــز بالعــرق واللغــة والديــن والفكــر ليــس

بينهــم ،وهــو تأســيس ملبــادئ حقــوق مسـ ّـو ًغا للحاكــم ظلمــه للرعيــة.
اإلنســان التــي أصبحــت شــعارات

لقــد أكّدهــا اإلمــام ( )منــذ ذلــك

منهجــا يف دولتــه
وأبــواق للكثــر مــن حــكّام العــامل الوقــت؛ لتكــون
ً

ولكــن دون تطبيــق.

العادلــة بعمقهــا احلضــاري واإلنســاين

فالرمحــة واملحبــة للرعيــة واللطــف والفكــري ،وهــو عكــس مــا نالحظــه

الدولــة ورقيهــا عــى كافــة األصعــدة ،بلــدان العــامل املتقــدم التــي تعــاين
متز ًقــا يف نســيجها االجتامعــي ،وجتســد
ولــو وجــدت هــذه األســباب بصــورة ّ

واقعيــة يف العــامل اليــوم؛ ملــا شــهدت
دول العــامل نزاعــات ألســباب كثــرة

ومنهــا ،الظلــم والتمييــز يف التعامــل مــع

الشــعوب واألقليات العرقيــة أو الدينية

ذلــك عــن طريــق ظهــور كثــر مــن
األفــكار التــي روجــت لفكــرة ِ
الصــدام
ّ
بــن احلضــارات اإلنســانية املختلفــة
وأبرزهــا أطروحــة ِصــدام احلضــارات

أو املذهبيــة ...الــخ« .وال تكونــن للكاتــب صموئيــل هنتنجتــون الــذي

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

هبــم مــن أســباب النجــاح يف إدارة اليــوم يف الكثــر مــن الــدول الســ ّيام

عليهــم كالوحــش الضــاري تغتنــم حكــم عــى َّ
أن احلضــارات قبائــل
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الفــرص لإليقــاع هبــم ،واالســتيالء عىل إنســانية كبــرةِ ،
وصــدام احلضــارات
مــا بــن أيدهيــم ،حيــث النــاس جتمعهــم هــو رصاع قبــي عــى نطــاق عاملــي،
وإيــاك إ ّمــا العقيــدة ،وإ ّمــا صلــة النــوع والفــروق الثقافيــة هــي األســاس يف
واملشــاعر واملظاهــر»(.)13

التصنيــف والتمييــز بــن بنــي البــر

وهنــا تتجــى اإلنســانية فاملحكــوم يف الزمــن املعــارص ،فاهلويــة الثقافيــة

الإن�سان يف فكر الإمام علي(...........................................................................................)

عنــده تتحــدد بالتضــاد مــع اآلخريــن عــن وقــوع جمتمعــات العــامل الثالــث ،أو
ويف احلــروب ترتســخ( .)14ويف احلقيقــة املجتمعــات الفقــرة حتــت موجــات من

أصبــح اإلنســان املعــارص يشــعر الغــزو الثقــايف والفكــري واحلضــاري

باملشــكلة االجتامعيــة أكثــر مــن شــعوره املفــروض بشــكل مبــارش أو غــر مبارش

هبــا يف املراحــل التارخييــة الســابقة ،وبطــرق خمتلفــة.
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وأصبــح أكثــر وع ًيــا ،ويتحســس
املشــكلة بشــكل أشــد مــن الســابق،

وكذلــك فهــم تعقيداهتــا بشــكل كبــر،

املبحث الثالث

التواضع وسعة الصدر

التواضــع ســمة بــارزة يف حيــاة

فاملشــكلة االجتامعيــة هــي مــن صنــع اإلمــام ( ،)وهــو فيــض مــن أخالقــه
اإلنســان كــا أثبــت التاريــخ عــن طريــق العاليــة وقيادتــه الصاحلــة للمجتمــع،
ّ
بــأن احليــاة كلــا أخــذت فهــو القائــد واملصلــح ،كان يرتــدي
إســقرائه

بالتطــور تــزداد مشــاكلها وتعقيداهتــا ،املالبــس البســيطة ،ويــأكل خبــز الشــعري
وهــذا مــا نالحظــه يف زمننــا املعــارص إذ واللبــن ،ويرقــع ثوبــه البــايل( )16وهــو

تزايــد وتصاعــد نســبة املشــاكل بشــتّى القائــد العــادل للمجتمــع ،املتم ّكــن مــن

أنواعهــا بســبب التقــدم التكنولوجــي أســباب الدولــة االقتصاديــة وغريهــا،
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واألنرتنــت واإلعــام -فاإلنســان وتواضعــه نابــع مــن جوهــر شــخصيته

املعــارص ســيطر بشــكل كبــر عــى وســجاياها ،ال يبتــغ بذلــك إتبــاع

الطبيعــة( ،)15وهــذه الســيطرة أ ّدت إىل أســلوب متصنِّــع كــا يفعلــه كثــر مــن

تغــرات كثــرة يف النظــام االجتامعــي ،قــادة العــامل عــى اختــاف املراحــل
ّ
وهــذا مــا تعانيــه كثــر مــن املجتمعــات الزمنيــة.

السـ ّيام جمتمعــات العــامل املتقــدم ،فضـ ًـا

فإحساســه بالرعيــة ومعاناهتــا

�...................................................................................................أ .م .د .فالح ح�سن عبا�س

وعدالتــه الواقعيــة؛ جعلــه يعيــش واقــع بمــكارم األخــاق ،والســاح للرعيــة

احليــاة االجتامعيــة ومــا يرتتــب عليهــا بالتعبــر عــن آرائهــم ،واحــرام

مــن إجــراءات تســتوجب مــن القيــادة وجهــات النظــر ،وتق ّبــل النقــد واحتواء

العادلــة اختاذهــا؛ بوصفهــا جــز ًءا مــن اآلخريــن ،واســتيعاهبم ومعاجلــة
األمــور بتقديــم املقرتحــات واحللــول،
ذلــك املجتمــع تتأ ّثــر بــا يتأ ّثــر بــه.
وهنــا يستحســن اإلمــام تواضــع وهــو أســلوب حضــاري ناجــح ومهــم

تيــه الفقــر وأنفتــه عــى الغنــي أدل عــى النفــس ،وعــدم إصــدار األحــكام

عــى كــال اليقــن بــاهلل ،فإنّــه بذلــك عــى األشــياء يف حالــة الغضــب ،وعــدم
قــد أمــات طم ًعــا وحمــا خو ًفــا؛ وصابــر مقابلــة الرع ّيــة باملِثــل ،فــا يقابــل
ٍ
بــأس شــديد ،وال يشء مــن هــذا يف اإلســاءة باإلســاءة؛ بــل ينطلــق بتعاملــه
يف
تواضــع الغنــي»(.)18

مــع املــيء مــن موقــع أبــوي شــامل،

وقولــه(« :)آ َلــ ُة الرياس ِ
ــة َســ َع ُة وكان يمتلــك بعــد نظــر وحيلــل األمــور
ِّ َ َ
ً
ســليم بعيــدً ا
حتليــا واقع ًيــا
الصــدْ ِر»( )19فيــه بيــان واضــح للذيــن واملواقــف
َّ
ً
يتصــدّ ون إلدارة الــدول واملؤسســات عــن األهــواء الشــخصية واالســتبداد

واملوظفــن كل حســب مســؤولياته ،بالــرأي ،فذلــك مــن األمــور املهمــة
ّ
واملــرب الناجــح(.)20
التحــي بالنســبة للقائــد
فهنــا يؤكــد اإلمــام ( )عــى
ّ

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

«مــا للقائــد ويعكــس عمقــه احلضــاري
األغنيــاء جتــاه الفقــراء بقولــهَ :
ــاء لِ ْل ُف َقــر ِ
اضــع ْالَ ْغنِي ِ
اء والثقــايف واإلنســاين واالجتامعــي،
ــن ت ََو ُ َ
َأ ْح َس َ
َ
َ
َط َلبــا لِمــا ِعنْــدَ ال ّل ِ
ــه! َ
ّ
التحل
ــن ِمنْــ ُه وبعــده املعنــوي ،وهــو دعــوة إىل
وأ ْح َس ُ
ً َ
اء عـ َـى ْالَ ْغنِيـ ِ
ِ
ِ
بالصــدق والتســامح والعفــو والرمحــة
ـاء ا ِّت ـك ًَال َعـ َـى
ّ
تي ـ ُه ا ْل ُف َقـ َـر َ
َ
ّ
«ألن واالبتعــاد عــن الغضــب والســيطرة
اهلل»( ،)17وتِيــه الفقــراء أحســن:
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وقولــه عليــه الســامَ :
ّ
ألن العبــاد عبــاد اهلل ،واملــال مــال اهلل،
«أالَ َفا ْل َحـ َـذ َر
ِ
ـن َطا َعـ ِـة َســا َداتِك ُْم َو ُك َب َرائِك ُُم ،وهــم رشكاء فيــه عــى قــدر اجلهــد.
ا ْل َحـ َـذ َر مـ ْ
ِ
ّ
إن النــاس سواســية عنــده ،وكان
ـن َح َس ـبِ ِه ْمَ ،وت ََر َّف ُعــوا
ـن َت َك َّبـ ُـروا َعـ ْ
ا َّلذيـ َ

ــو َق ن ََســبِ ِه ْم»( )21وهنــا حيــذر اإلمــام يرفــض سياســة التمييــز القومــي،
َف ْ
( )املجتمــع بشــكل رصيــح بعــدم واالســتعالء

القبــي

(القــريش)؛

طاعــة املتكربيــن واملرتفعــن عــى بوصفهــا إرادة حتويــل تــراث النبــي (
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خاصة؛ ّ
الن اإلسالم
املجتمــع ،وهــو بيــان لســادة وقــادة ) إىل مكاســب ّ

املجتمــع أن يكونــوا قريبــن مــن ديــن جــاء للنــاس مجي ًعــا ،وهــو ال يفـ ّـرق

تطلعــات جمتمعاهتــم ،وأن يتحسســوا بــن النــاس عــى أســاس عرقــي أو

معاناهتــم وآالمهــم ومهومهــم ،وال قومــي ،وكان اإلمــام ( )يف عهــد
يضعــون أنفســهم يف أبــراج عاج ّيــة ،النبــي () أســاس متــن مــن األســس
وال ينظــرون إىل النــاس مــن قمــم عاليــة التــي بنــي عليهــا اإلســام وقاعــدة

ليســتصغروا حجمهــم ويقللــوا شــأهنم( .العــدل أســاس احلكــم) مــن القواعــد
املبحث الرابع
العدل
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األساســية التــي ســعى لتطبيقهــا،
وتثبيتهــا؛ ليحقــق بذلــك العدالــة بــن

ســعى أمــر املؤمنــن ( )بشــكل النــاس يف مجيــع جمــاالت احليــاة الس ـ ّيام

واقعــي إىل إشــاعة العــدل واملســاواة املجــال االقتصــادي(.)22

بــن النــاس مــن دون تفريــق ومتييــز
بينهــم ألســباب خمتلفــة ،ووقــف
بمســافة واحــدة مــن الرع ّيــة ،وكان
معارضــا لسياســة عمــر يف التفضيــل؛
ً

يقــول عليــه الســام« :وأ ُّيمــا َر ُجـ ٍ
ـل
ِ
َجاب ل ّلــه َولِلرسـ ِ
ـول َف َصــدَّ َق ِم َّلتَنا،
اسـت َ
َّ
ــل دينِنــا واســتَقب َل ِقب َلتَنــا َف َق ِ
و َد َخ َ
ــد
َ
َ
ـوق ا ِ
ب ُحقـ َ
وحــدو َد ُه،
إلســا ِم ُ
َوج َ
اس ـت َ
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تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اجلــور ع َلي ِ
ــق»(َ )24
َ
ـال مـ ُ
َف َأن ُتــم ِعبــا ُد اهللَ ،واملـ ُ
«أ ُّي َهــا
ـم
ــه َأ ْض َي ُ
احل ُّ
ــق َف َ ْ ُ َ ْ
قسـ ُ
ـال اهلل؛ ُي َ
ــوي ِة وال َف َ ِ ِ ٍ
ـن ِر َجـ ٌ
ـال ِمنْ ُكــم َغــدً ا؛
ـاسَ ..أال َي ُقو َلـ َّ
ضــل فيــه لَ َحــد النَّـ ُ
الس ِ َّ
َبينَكُــم بِ َّ
ِ
ٍ ِ
ــار
لمت َ
أحس ُ
َعــى َ
فام َت َلكُــوا ال َع َق َ
ــن َقــدْ َغ َم َر ْ ُتــم الدُّ ْن َيــا ْ
َّقــن عنــدَ اهلل َ
أحــد ول ُ
اجل ِ
ـار َو َركِ ُبــوا َ
َ
اخل ْيـ َـل َو َّ َ
ات ُذوا
ــزاء»(.)23
َو َف َّجـ ُـروا األَ ْنـ َ
الو َصائِ َ
ــف ا ُمل َر َّق َقــ َة ،إ َذا َمــا َمنَ ْعتُهــم َمــا
ُيعــد املنهــج العــادل يف احلكــم
َ
وضــون فِي ِ
وتوزيــع ثــروات بيــت املــال عــى كَانُــوا َ ُ
ي ُ
ــه َو َأ َصوهنــم إىل
ْ
ِ
النــاس بــا فــروق ومتييــز بينهــم عــى ُح ُق ْو ِ
ــن
ــي َي ْع َل ُم َ
ــونَ :ح َر َمنَــا ا ْب ُ
ــم الت ْ
قه ْ
ـب ح ُقو َقنَــا! َأالَ و َأيــا رجـ ٍ ِ
ِ
ـن
ـل مـ ْ
َ ُّ َ َ ُ
أســاس القرابــة أو غريهــا مــن األمــورَ ،أ ِب َطالـ ٍ ُ
اجريــن واألَنْص ِ ِ
ــن َأ ْص َح ِ
ــاب
ــار م ْ
َ
هــو -املنهــج -املط ّبــق يف عهــده؛ لذلــك ا ُمل َه ِ َ َ
أن اإلمــام ( )صــادر مــا وهبــه رس ِ
ــول اهللِ () َيــرى َأ َّن ال َف ْض َ
نــرى ّ
ــل َلــ ُه
َ ُ
ـإن ال َف ْضـ َـل َغــدً ا
عثــان مــن األمــوال الكثــرة لطبقــة َعــى ِسـ َـوا ُه بِ ُص ْح َبتِـ ِـه  ،فـ َّ
ِ
ــال َم ُ
ُــم ِع َبــا ُد اهللَِ ،وا َمل ُ
ــال
األرســتقراطيني ،وأبلغهــم يف سياســته عنْــدَ اهللَِ ،ف َأ ْنت ْ
بالس ِ
ــو َّي ِة َوال َف ْضــل
يف توزيــع الثــروات« :أ ُّيهــا الن ُ
ُــم َّ
ــم َب ْينَك ْ
َّــاس! اهللُِ ،ي ْق َس ُ
إنَّمــا أنَــا رج ٌ ِ
ُــم فِيـ ِـه ألَ َحـ ٍـد َعــى َأ َحـ ٍـد»( ،)25وهــذا األمــر
َ ُ
ــل منْكُــمْ ِ ،ل َمــا َلك ْ
َ
إن ك َُّل َقطِيع ٍ
ــة زعــزع املتنفذيــن مــن املجتمــع الذيــن
ــي َمــا َع َل ْيكُــم ،أالَ َو َّ
َْ
َو َع َ َّ
ِ
َأ ْق َط َع َهــا ُع ْثــا ُن َوك ُُّل م ٍ
ــن أســاؤوا لصــورة املســلم احلقيقــي
ــال َأ ْع َطــا ُه م ْ
َ
َ
159
ــال اهللَِ ،فهــو مــردود يف بي ِ
ــت ا َمل ِ
م ِ
ــال ،املتمثلــة بالنبــي () وأصحابــه
ُ َ َ ْ ُ ٌ َْ
َ
ِ ِ
ـإن َ
ـئَ ،و َلـ ْـو األبــرار ،ويبــدو ّ
أن ردة فعــل املتنفذيــن
فـ َّ
احلـ َّـق القديــم ال ُي ْبط ُلــه َشـ ٌ
َو َجدْ ُتــه و َقــدْ ُت ـز َُو َج بـ ِـه الن ََّســاءَ ،و ُملِـ َ
ـك جعلتهــم يســاومون اإلمــام ( )عــى
ــن ال ُبلــدَ ِ
ان َلر َد ْدتُــه ،أن يطيعــوه مقابــل غــض النظــر عــن مــا
ــر َق َب َ
اإلمــاءَ ،و ُف َّ
َ
ٍ
ـن َضـ َ
ـاق َعن ـ ُه ســلف منهــم ،فبعثــوا إليــه الوليــد بــن
فـ َّ
ـإن يف ال َعــدْ ِل َس ـ َعةَ ،و َمـ ْ
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عقبــة بــن أيب معيــط( ،)26فقــال لإلمــام وكذلــك أكّــد اتّباعــه مبــدأ العــدل يف

وبــن
(« :)يــا أبــا احلســن! إ ّنــك قــد وترتنــا توزيــع الثــروات عــى الرعيــة،
ّ
مجي ًعــا ،ونحــن إخوتــك ونظــراؤك مــن هلــم بـ ّ
ـأن التقــوى والســبق باإلســام ال
بنــي عبــد منــاف ،ونحــن نبايعــك اليــوم متنــح مــن يتمتــع هبــا امتيــازات دنيويــة،

عــى أن تضــع عنّــا مــا أصبنــاه مــن املــال فالنــاس سواســية يف هــذه الدنيــا،
أ ّيــام عثــان ،وأن تقتــل قتلتــه ،وإ ّنــا إن واهلل ســيجازي مــن لــه فضــل الســبق
خفنــاك تركنــاك فالتحقنــا بالشــام»
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()27

جســد اإلمــام أروع
باإلســام ،وبذلــك ّ

فــر ّد عليهــم اإلمــام ( )قائـ ًـاَ « :ف َأ ّمــا الصــور لــروح املواطنــة احلقيقيــة بــن
ٍ ِ
ِ
َ
ــرةٌ ،الرع ّيــة.
ــيء َف َل َ
يــس لَ َحــد فيــه أ َث َ
هــذا ال َف ُ
و َقــد َفـ َـر َغ اهلل ِمــن َقسـ َـمتِ ِه َف ُهـ َـو مـ ُ
وذكــر ابــن األثــر ّ
أن الشــعبي
ـال اهلل
وأنتــم عبــاد اهلل املســلمون ،وهــذا كتاب قال«:وجــد عــي در ًعــا لــه عنــد
ش ْيــح وجلــس إىل
اهلل بــه أقررنــا ولــه أســلمنا وعهــد نبينــا نــراين فأقبــل إىل ُ َ
ّ
ـلم
بــن أظهرنــا فمــن مل يــرض بــه
فيتــول جانبــه وقــال :لــو كان خصمــي مسـ ً
لســاويته ،وقــال :هــذه درعــي ،فقــال
كيــف شــاء»(.)28
وهــذا داللــة حقيقــة للقائــد العــادل النــراين :ماهــي ّإل درعــي ومل يكـ ِـذب

واملتمســك أمــر املؤمنــن ،فقــال رشيــح لعــي:
الــذي ال يم ّيــز بــن الرعيــة
ّ
160
بالنهــج الــذي خ ّطــه وســار عليــه ألــك ب ّينــة؟ قــال :ال .وهــو يضحــك
ـرا،
إلحقــاق احلــق الــذي يــؤ ّدي بــدوره فأخــذ النــراين الــدرع ومشــى يسـ ً
إىل ترســيخ األســس احلقيقــة للثقــة التي ثــم عــاد وقــال :أشــهد ّ
أن هــذه أحــكا ُم
حيتــاج إليهــا اإلنســان يف عاملنــا املعــارص األنبيــاء أمــر املؤمنــن قدَّ منــي إىل

بشــكل كبــر وبصــورة مســتمرة ،قاضيــه وقاضيــه يقــي عليــه ،ثــم

�...................................................................................................أ .م .د .فالح ح�سن عبا�س

أن الــدرع ســقطت ِمــن لِغ ََضبِـ ِـه! َأتَئِــن ِمــن األَ َذى و َل َأئِـ ِ
أســلم واعــرف ّ
ـن
ـن مـ ْ
ّ
َ
ّ َ
َ
ـي عنــد مســره إىل صفــن»( ،)29هــذه َل َظــى»( .)31ومــن املواقــف الفريــدة
عـ ّ
جســدهتا إنســانيته وعدالتــه مــا
القصــة تؤكــد ً
أيضــا قيــادة اإلمــام ( )التــي ّ

العادلــة واإلنســانية ،وهــذا نمــوذج روي عنــه (ّ ،)
أن واليــه عــى البــرة
رائــع لإلنســانية يف أســلوب التعامــل مع عثــان بــن حنيــف ُدعــي إىل وليمــة قــوم
اآلخــر ،وعنــد مقارنــة ذلــك بــا يفعلــه مــن أهلهــا ،فذهــب إليهــا ،فأرســل إليــه

حـكّام كثــر مــن البلــدان لوجدنــا فارق اإلمــام عــي ( )كتا ًبــا تأديب ًيــا

()32

وقــد ذكــر التاريــخ أروع األمثلــة تنــادي هبــا قوانــن حقــوق اإلنســان

والعــر التــي جتســد وتعكــس عدالــة والعدالــة يف إدارة الدولــة واملؤسســات

اإلمــام عــي ( )مــع كافــة طبقــات
املجتمــع ،ومنهــا :روي ّ
أن عقيــل أخــا

رضيــرا أتــى إىل
اإلمــام ( ،)كان
ً
اإلمــام يو ًمــا يطلــب صا ًعــا مــن القمــح

مــن بيــت املســلمني زيــادة عــى ح ّقــه،
وكــرر طلبــه عــى عــي ( ،)فأمحــى

اإلمــام حديــدة عــى النــار ،وأدناهــا

منــه ،ففــزع منهــا عقيــل( ،)30فوعظــه
يــلَ ،أتَئِ ِ
اإلمــام (َ « :)يــا َع ِق ُ
ــن
ــن م ْ
ُّ
ح ِديــدَ ٍة َأحماهــا إِنْســانُها لِ َل ِعبِ ِ
ــه،
َ َ
ْ َ َ
َ
ــر ِن إِ َل ن ٍ
ــج َر َها َج ّب ُار َهــا
َــار َس َّ
َو َ ُت ّ
َ

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

وهــوة واســعة.
كبــر
ّ

جيســد فضائــل اإلنســانية الســامية التــي
ّ

التابعــة هلــا ،ووقــوف احلاكــم جتــاه
َ
واحد«:أ َّمــا َب ْعــدُ ،
الرعيــة مــن موضــع
يــا ابــن حن ٍ
َیــفَ :ف َقــدْ َب َلغَنِــي َأ َّن َر ُج ًــا
ْ َ ُ
ِ
ـن فِ ْت َيـ ِـة َأ ْهـ ِ
ـر ِة َد َعـ َ
ـاك إِ َل َم ْأ ُد َبـ ٍـة؛
مـ ْ
ـل ال َبـ ْ َ
َ
اب َلـ َ
ان،
س ْعـ َ
ـك ْالَ ْل َو ُ
ـت إِ َل ْي َهــا ت ُْسـ َت َط ُ
َفأ ْ َ
ـك ِ
ـت َأ َّنـ َ
َو ُتنْ َقـ ُـل إِ َل ْيـ َ
ـك
ـانَ ،و َمــا َظنَنْـ ُ
اجل َفـ ُ
161
ِ
ِ
ــم
ب إِ َل َط َعــا ِم َق ْ
تســتج ْي ُ
ــومٍَ ،عائ ُل ُه ْ
ِ
ــر إِ َل َمــا
َْ
ــم َمدْ ُع ٌّ
م ُف ٌّ
ــوَ ،فا ْن ُظ ْ
ــوَ ،و َغن ُّي ُه ْ
ِ
ــن َه َ
ــذا ا َْل ْق َضــمَِ ،ف َــا ْاشــ َت َب َه
َت ْق َض ُمــ ُه م ْ
َع َل ْي َ
ْــت
ــك ِع ْل ُمــ ُه َفا ْل ِف ْظــ ُهَ ،و َمــا َأ ْي َقن َ
ـب وج ِ
ِ
وهـ ِـه َفنَـ ْـل ِمنْـ ُهَ .أ َل َوإِ َّن لِـك ُِّل
بِطيـ ِ ُ ُ

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع1441-هـ 2019 /م

الإن�سان يف فكر الإمام علي(...........................................................................................)

162

َــدي بِ ِ
م ْأمــو ٍم إِمامــا ،ي ْقت ِ
ــه َو َي ْســت َِض ُء لــإرادة واهلــوى فهــو حيــث عــى احلــق
َ ً َ
َ ُ
ــهَ ،أ َل وإِ َّن إِمامكُــم َق ِ
ُــور ِع ْل ِم ِ
بِن ِ
ــد يف كل زمــان ومــكان ،ويف كل األحــوال
َ
َ َ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ـن ُط ْع ِمـ ِـه عنــد الرضــا ،ويف حالــة الغضــب وعــى
ـن ُد ْن َيــا ُه بِط ْم َر ْيــهَ ،ومـ ْ
ا ْك َت َفــى مـ ْ
ــهَ ،أ َل وإِ َّنكُــم َل َت ْق ِ
بِ ُقرصي ِ
ون َع َ
ــى الصديــق والعــدو ،فهــو يتعامــل معهــم
ــد ُر َ
َ
ْ
ْ َ ْ
ـون بِــور ٍع واجتِهـ ٍ
ـك ،و َلكِـ ِ
ِ
ـاد ،عــى أســاس العــدل واحلــق« :عليكــم
ـن َأعينُـ ِ َ َ َ ْ َ
َذلـ َ َ ْ
ــة وســدَ ٍ
ِ ٍ
الرضــا والغضــب،
بكلمــة
اد»(.)33
ِّ
احلــق يف ِّ
َوع َّف َ َ
َ ِ ِ
الصديــق والعــدو»(.)36
وقولــه عليــه
الســام«:أنْصف اللــه وبالعــدل عــى ّ
ــف النَّــاس ِمــن َن ْف ِس َ ِ
و َأن ِْص ِ
وهنــا دعــوة إلشــاعة احلــق بــن
ــن
ــكَ ،وم ْ
ْ
َ
َ
ــك ومــن َل َ ِ ِ
ِ ِ
ــوى النــاس ،والتعــاون بــه ،واألخــذ عــى
ــك فيــه َه ً
اصــة َأ ْهل َ َ َ ْ
َخ َّ
َّــك إِ َّل َت ْفع ْ ِ
ِ
ــك؛ َفإِن َ
ــن َر ِع َّيتِ َ
ــم! يــد الظــامل الســفيه ،بســبب اســتهانته
َ
م ْ
ــل َت ْظل ْ
َان اهلل َخ ْص َمــ ُه بحقــوق اآلخريــن فباحلــق يقــف
ــم ِع َبــا َد اهلل ك َ
َو َم ْ
ــن َظ َل َ
د َ ِ ِِ
اص َمـ ُه اهلل َأ ْد َحـ َ
ـض املظلــوم بوجــه الظــامل ،وإلحقــاق
ـن َخ َ
ون ع َبــادهَ ،و َمـ ْ
ُ
ـب ْالُ ُمـ ِ
ـور إِ َل ْيـ َ
ـك احلــق دور كبــر يف تغــر حالــة الفــرد
ـن َأ َحـ َّ
ُح َّج َت ـ ُهَ ...و ْل َي ُكـ ْ
َأ ْو َســ ُط َها ِف َْ
ــقَ ،و َأ َع ُّم َهــا ِف ا ْل َعــدْ ِل واملجتمــع مــن الســلب إىل اإلجيــاب،
ال ِّ
ــر َض الر ِعي ِ
ج ُع َهــا لِ ِ
ــة»( )34اتصــف وباحلــق هتــاوت حكومــات ظاملــة
َو َأ ْ َ
َّ َّ
اإلمــام ( )بأنبل الصفــات وأروعها ،كثــرة عــى املراحــل الزمنيــة املختلفــة
كان يــويص بإقامــة احلــق وكان ال يؤمــن والتأريــخ اإلنســاين شــهد كثــر مــن
غــرت مــن أحــوال
بنســبية احلــق وف ًقــا للبيئــة واملحيــط ،الثــورات التــي ّ

ُــم
ــوا ا ْل َح َّ
واحلــدود اجلغرافيــة املصطنعــة بــل املجتمعــاتَ « :ت َعا َط ُ
ــق َب ْينَك ْ
ً
شــامل ال حتــده َو َت َع َاو ُنــوا بِـ ِـهَ ،و ُخـ ُـذوا َعلــى َيـ ِـد ال َّظالِـ ِم
منهجــا
كان يؤمــن بــه
ً
ِ ِ
«و َل
حــدود ،واحلــق عنــده ال خيضــع
الســفيه»( )37وقولــه (َ :)
َّ
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ِ
ــق َأ ِخ َ
ــن َح َّ
يــك اتِّــك ًَال َع َلــى َمــا عليهــا اإلمــام عــي ( ،)والتكافــل
تُضي َع َّ
ـس َلـ َ
َب ْينَـ َ
ـن االجتامعــي أحــد أســباهبا ،فــإذا أخــذت
ـك بِـ َـأخٍ َمـ ْ
ـك َو َب ْينَ ـ ُه؛ َفإِ َّن ـ ُه َل ْيـ َ
َأ َض ْع َ
ــت َح َّقــ ُه»( )38فيــه حــث لعــدم الــدول بإنشــاء مؤسســات عادلــة تعنــى
تضييــع حقــوق األخــوان واألقربــاء بأمــور الفقــراء والنظــر يف قضاياهــم
ً
مســتغل بذلــك املعرفــة والقرابــة أو االجتامعيــة وإجيــاد احللــول هلــم،
صلــة الرحــم.

املبحث اخلامس

اقتصــادي ونفــي مســتقر ،وكذلــك

تقــل الفــوارق الطبقيــة بــن بنــي البــر،

يؤكــد اإلمــام عــي ( )عــى لك ـ َّن الــذي حيصــل -يف زمــن احلداثــة

التكافــل االجتامعــي بــن أفــراد ومــا بعدهــاَّ -
ـرا مــن املجتمعــات
أن كثـ ً
املجتمــع البــري ،وعــى أن يشــعر الفقــرة يعــاين أبناؤهــا مــن الفقــر

أفــراده ببعضهــم ً
ـي األمــراض املختلفــة،
بعضــا ،فــا يصــح أن والبــؤس وتفـ ّ

يعيــش الغنــي
متنعــا بالنعــم الوفــرة بينــا تعيــش جمتمعــات العــامل املتقــدم
ً

تــاركًا أخــاه اإلنســان الفقــر يكابــد برخــاء اقتصــاديّ ،إل ّأنــا تعــاين مــن
قســاوة احليــاة وآالم احلاجــة واحلرمــان .أزمــة الثقــة ومــن ثــم عــدم االطمئنــان؛

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

القضايا االقتصادية واالجتامعية

لعاشــت املجتمعــات البرشيــة بأمــن

فقولــه (َ « :)فمــا
قيــر فاإلنســان يف تلــك املجمعــات كأنّــه
َ
جــاع َف ٌ
163
ِ ِ
ــي؛ َوال ّلــ ُه تَعالــى
حتــول إىل آلــة.
ّإل بِمــا ُمت َ
ّ
ِّــع بِــه َغن ٌّ
ســائِ ُل ُهم َعــن ذلِ َ
ــك»( ،)39وقــال« :مــا
واألنبــاء عــن املامرســات عــن
رأيــت نعمــة موفــورة إال وإىل جانبهــا حــرق ماليــن األطنــان مــن احلنطــة

حــق مض َّيــع»( )40فالعدالــة االجتامعيــة وبعــض املــواد الغذائيــة حفا ًظــا عــى

مــن القضايــا املهمــة التــي أكــد األســعار ،وجعــل الــدول الفقــرة

الإن�سان يف فكر الإمام علي(...........................................................................................)

يف تبعيــة مســتمرة للــدول الغنيــة يف أيــا كان ،فبموتــه وفراقــه يشــعر اآلخــر

الوقــت الــذي يتعــرض فيــه كثــر مــن بفــراغ مكانــه ،وحيــزن لذلــك بســبب
البــر ويف مناطــق خمتلفــة مــن العــامل إىل اإلحســاس

اإلجيــايب

للعالقــات

املــوت بســبب الفقــر واملــرض واجلــوع ،اإلنســانية الصاحلــة وتأثريهــا يف النفــس

دليــل عــى املامرســات الالإنســانية البرشيــة عــى الرغــم مــن اختــاف
للــدول اإلمربياليــة كــا عانــت -وال الــرؤى واألفــكار ،والتأثــر اإلجيــايب يف
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تــزال -كثــر مــن املجتمعــات ويــات اآلخــر ال يتــم بصــورة عفويــة أو عــن
احلــروب املدمــرة بســبب التعصــب طريــق الصدفــة ،إنــا هــو بســبب عوامل

القومــي والعرقــي ،مثــال ذلــك نظريــة اجتامعيــة وإنســانية نبيلــة تضفــي للحياة

صفــاء العــرق اجلرمنــي اآلري التــي روحهــا احلقيقيــة ومجاهلــا الروحــي،

كان شــعارها( :أملانيــا فــوق اجلميــع) ،وبــآداب العــرة الصاحلــة حيــ ّن
وكذلــك الدعــاوى الفاشــية التــي اإلنســان ألخيــه اإلنســان ،وبالتفاعــل
د ّمــرت كثــر مــن البــر باســم التعصب اإلنســاين تكتمــل احليــاة بســام وود
بــن بنــي اإلنســان(.)43

القومــي والعنــري(.)41
ويف قولــه (ِ َ :)
«الصدَ َقــ ُة َد َو ٌاء
وقولــه (:)
َّــاس
َّ
«خال ُطــوا الن َ
ـاد فِــي ع ِ ِ
ـال ا ْل ِعبـ ِ
ِ
ُــمُ ،من ِ
ـم،
َ
ـحَ ،و َأ ْع َمـ ُ َ
ْجـ ٌ
ُّــم َم َع َهــا َبك ْ
اجل ِهـ ْ
َــوا َع َل ْيك ْ
ُمخَ ا َل َطــ ًة إِ ْن مت ْ
آجلِ
 164وإِ ْن ِع ْشــتُم حنُّــوا إِ َليكُــم»( )42دعــوة نُصــب َأعين ِ ِهــم فِ
ِ
ِ
ـم»( )44دعــوة
ـ
ه
ـي
ـ
ْ َ
َ
ْ
ْ ُ ُْ ْ
ْ ْ
واضحــة ورصحيــة إىل إقامــة عالقــات صادقــة إىل التصــدّ ق وبــذل األشــياء
إنســانية واجتامعيــة حممــودة بــن املاديــة واملعنويــة ملــن يســتحقها؛ ممــا
النــاس ،بالشــكل الــذي يكــون فيــه تســاعد عــى رفــد اإلنســان بفــرص
اإلنســان مؤثـ ًـرا بشــكل إجيــايب باآلخــر احليــاة الكريمــة وتــؤ ّدي إىل تواصــل
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وتقــارب أفــراد املجتمــع ،وتعمــل املجتمــع ،ويســتمر بفقــره وبؤســه إذا

عــى التقليــل مــن اجلرائــم واملشــاكل مل يكــن هنــاك عــدل ومســاواة ولــذا
التــي حتــدث بســبب الفقــر والعــوز فالعــدل حيفــظ املجتمــع مــن األرضار
وهبــذا يكــون هلــا دور كبــر يف إشــاعة بأنواعهــا ويف ِّ
كل األوقــات الســ ّيام
األمــن واالطمئنــان والثقــة بــن أفــراد العصيبــة ( .)46
املجتمــع (.)45

ويبـ ّـن اإلمــام ( )بـ ّ
ـأن عــى احلاكم

ّ
إن تطبيــق العدالــة واملســاواة تطبيــق القانــون بعدالــة بــن الرعيــة أي

مؤمنــة بالعــدل واملســاواة يف احلقــوق مكانــة اجتامعيــة مرموقــة أو مناصــب
والواجبــات ،واملســاواة تعنــي بنــاء معينــة ،والفقــراء والطبقــات الكادحــة

عالقــات عادلــة ومســتقرة بــن الثــروة
االجتامعيــة واملجتمــع ومنــع تركــز
األمــوال عنــد طــرف صغــر وحرمــان

الطــرف اآلخــر منــه ،فمحدوديــة الثروة
االجتامعيــة ،واألزمــات التــي يتعــرض

هلــا اإلنســان كاحلــروب ،واملجاعــات،
واألمــراض واألوبئــة والكــوارث

األخــرى جعلــت مــن العدالــة

االجتامعيــة أن تكــون ح ًقــا جلميــع

أفــراد املجتمــع؛ كــون الثــروات تنفــذ

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

حيتــاج إىل أجهــزة وأدوات وعنــارص ّ
أن األغنيــاء وأصحــاب اجلــاه ممــن هلــم

مــن الشــعب يكونــون بموضــع
«و َل َيدْ ُع َون َ
َّــك
واحــد قبــال القانــونَ :
ــر ٍئ إِ َلــى َأ ْن ُتعظِ ِ
ف ْام ِ
ــن
ــر ُ
ــم م ْ
ْ َ
َش َ
َان َص ِغيـ ًـرا َو َل َض َع ـ ُة ْامـ ِـر ٍئ
َب َلئِـ ِـه َمــا ك َ
إِ َلــى َأ ْن تَســتَص ِغر ِمــن ب َلئِ ِ
َان
ــه َمــا ك َ
ْ ْ َ ْ َ
ِ
يمــا»( .)47وهنــا حيــث احلاكــم عــى
َعظ ً
165
االهتــام بالطبقــات الفقــرة والكادحــة
ـم ال َّلـ َه ال َّلـ َه فِــي ال َّط َب َقـ ِـة
مــن املجتمــعُ « :ثـ َّ
الس ـ ْف َلى ِمــن ا َّل ِذيــن َل ِحي َل ـ َة َلهـ ِ
ـن
ـم مـ َ
َ
َ
ُ ْ
ُّ
ين َوا ْل ُم ْحت ِ
ا ْل َم َســاكِ ِ
يــن َو َأ ْه ِ
ــل
َاج َ

بمــرور الزمــن وهيلــك األثريــاء ،ويبقى ا ْل ُب ْؤ َســى َوالز َّْمنَــى )48(»...ويؤكد اإلمام

الإن�سان يف فكر الإمام علي(...........................................................................................)

عــى الســلم املجتمعــي ،وعــدم ســفك
الدمــاء وهنــا دعــوة إىل نبــذ العنــف
واالقتتــال بــن النــاس ،عــى عكــس

مــا نــراه اليــوم مــن ممارســات العنــف
يف مناطــق كثــرة مــن العــامل وحتــت

عنوانــات خمتلفــة ،والتعامــل املــزدوج
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مــن لــدن بعــض قــادة الــدول املتقدمــة

العادلــةَ « :فامن ِ
ــن ِال ْحتِــك ِ
َار َفــإِ َّن
َــع م َ
ْ ْ
ـول ال َّلـ ِـه ()َ ،منَـ َـع ِمنْ ـ ُهَ .و ْل َي ُكـ ِ
َر ُسـ َ
ـن
ــم ًحا :بِ َم َو ِاز ِ
يــن َعــدْ ٍل،
ا ْل َب ْي ُ
ــع َب ْي ًعــا َس ْ
ــف بِا ْل َف ِري َق ِ ِ
ار َل ُ ْت ِ
َو َأ ْســ َع ٍ
ح ُ
ــن
ــن م َ
ْ
ا ْل َبائِــ ِع َوا ُْل ْبتَــاعِ»( ،)50وقولــه (:)
«ل تَســتَحِ ِمــن إِع َط ِ
ــاء ا ْل َقلِ ِ
يــلَ ،فــإِ َّن
ْ ْ
َ ْ
ا ْل ِ
ــان َأ َق ُّ
ــل ِمنْــ ُه»( )51يم ّثــل دعــوة
ح ْر َم َ

جتــاه اجلامعــات اإلرهابيــة املتطرفــة إىل أن يســاهم اإلنســان ضمــن حــدود
وحســب مصاحلهــا« :إِ َّي َ
ــاء قدرتــه وإمكانياتــه املاديــة واملعنويــة،
ــاك َوالدِّ َم َ
ِ
ـي ٌء وأن ال يســتحي عنــد عــدم قدرتــه عــى
َو َس ـ ْفك ََها بِ َغ ْيـ ِـر ح ِّل َهــا َفإِ َّن ـ ُه َل ْيـ َ
ـس َشـ ْ
ــة ،و َل َأع َظــم لِ َتبِع ٍ
ِِ ٍ
ــةَ ،و َل إنفــاق املزيــد يف الوقــت الــذي يــرى
ْ َ َ
َأ ْدنَــى لن ْق َم َ
ٍ ِ
َأحــرى بِـزَو ِ ِ ٍ ِ
ـن فيــه آخريــن أكثــر إنفا ًقــاّ ،
وإن بعــض
ال ن ْع َمــة َوانْق َطــا ِع ُمــدَّ ة ،مـ ْ
َ
ْ َ
ك الدِّ م ِ
ســ ْف ِ
ــاء بِ َغ ْي ِ
األغنيــاء ممــن يســعون لتحقيــق شــهرة
ــر َح ِّق َهــا»(.)49
َ
َ
ويدعــو اإلمــام ( )إىل االبتعــاد وظهــور ووجاهــة اجتامعيــة قــد ال
عــن االحتــكار لكــي ال يتزعــزع يشــارك ببــذل القليــل؛ بوصفــه ســب ًبا يف
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االقتصــاد ومــن ثــم جيــوع النــاس ،نقــص مكانتــه االجتامعيــة فيتهــرب مــن

وتــردى حالــة املجتمــع فيؤثــر عــى اإلنفــاق بطريقــة أو بأخــرى لكــي ال

ّ
يعيونــه
متاســك نســيجه االجتامعــي،
ويتفشــى ُينتقــد مــن قبــل اآلخريــن ،وال ّ
بذلــك االســتغالل مــن لــدن التجــار بالقلــة أو اإلفــاس.
واألغنيــاء بأبشــع صــوره وهــو مــا

ويف قولــه (« :)ال َقنا َعــ ُة ٌ
مــال ال

يتنــاىف مــع املبــادئ اإلنســانية يف دولتــه َين َفــدُ »( )52قاعــدة اقتصاديــة واجتامعيــة
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ترتقــي باإلنســان إىل درجــات عاليــة القلــق والســعي وراء األشــياء املفقــودة
يف ســ ّلم الســعادة النفســية والروحيــة التــي تكــون خــارج حــدود إمكانياتــه
واالطمئنــان والثقــة بالنفــس ،وفيهــا ومؤهالتــه لتحصيلهــا(.)53
فيــض مــن الطاقــة اإلجيابيــة تتحــى

وكذلــك حـ َّ
ـث اإلمــام اآلبــاء بعــدم

هبــا النفــوس الســائرة عليهــا ،وهــي فــرض عاداهتــم وتقاليدهــم عــى
للرضــا فيــا يتيــر اجليــل الــذي يــأيت بعدهــم؛ بوصفهــم
حــث إىل النــاس ّ

هلــم مــن األشــياء واالكتفــاء بــا سيعيشــون يف زمــن خيتلــف عــن

وجتعلــه متمكنًــا ممــا ســيتعرض لــه زمانكــم»( )54فأفــكار النــاس وأنامطهــم
مــن حمــن وأزمــات يف احليــاة :كالفقــر االجتامعيــة وطــرق عيشــهم تتعــرض

واملــرض...

واألمــور

املعنويــة ،إىل تغـ ّـرات فهنالــك كثــر مــن العــادات

كالقيمــة االجتامعيــةّ ...
إن القناعــة واألمــور التــي تتعلــق بأنــاط احليــاة
والرضــا عامــان مهــان وفاعــان يف وثقافــة املجتمــع تكــون الئقــة يف زمـ ٍ
ـن
جعــل اإلنســان يف حالــة ثقــة دائمــة مــا ومســتهجنة يف زمــن آخــر ،فمواكبــة
بنفســه وراحــة ووضــع نفــي مســتقر ،التقــدم احلضــاري والفكــري املقــرن

إذ يربمــج اإلنســان حياتــه عــى وفــق باحلفــاظ عــى القيــم اإلنســانية النبيلــة

إمكانياتــه ومؤهالتــه االقتصاديــة التــي دعــا هلــا مجيــع األنبيــاء رضوري
واالجتامعيــة املتوفــرة مــع ســعيه لتقويــة البنيــة الفكريــة واحلضاريــة

املــروع لتحســن أحوالــه املعيشــية ،للمجتمع،وكذلــك كثــر مــن العــادات
بعكــس اإلربــاك والتخبــط الذي يســببه والتقاليــد بحاجــة إىل غربلــة لتحديــد

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

موجــود ،وعــدم اللهفــة وراء املفقــود ،زمنهــم« :ع ّلمــوا أوالدكــم عــى غــر
ٍ
لزمــان غــر
فإنــم خلقــوا
حتصــن اإلنســان ،عاداتكــم َّ
فالتعـ ّـود عــى القناعــة ّ
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املفيــد مــن الضــار(.)55

ويف اجلانــب اإلداري نــرى ّ
أن

اإلمــام ( )قــام بإصالحــات مهمــة
وعادلــة ،وقــد حــدد لذلــك مواصفــات

خاصــة لبعــض أصحــاب املناصــب
والذيــن يتصــدون إلدارة وقيــادة

املواصفــات وقــد بـ ّـن األســباب بقولــه:
ِ
ِ ِ
ـي َأ ْمـ َـر َهـ ِـذ ِه األُ َّمـ ِـة
َ
آســى َأ ْن َيلـ َ
«و َلكنَّنــي َ
ســ َفهاؤُ ها و ُفجارهــا َ ،فيت ِ
ــذوا َم َ
َّخ ُ
ــال
ُ َ َ َ َّ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ـن
الصالـ َ
ال َّلــه ُد َو ًل ،وع َبــا َد ُه َخـ َـو ًلَ ،و َّ
ِ
ــق ِ
ِ ِ
ــم
َح ْر ًبــاَ ،وا ْل َفاس َ
ني ح ْز ًبــاَ ،فــإِ َّن من ُْه ُ
ا َّلـ ِـذي َقــدْ َ ِ ِ
()57
ـم َْ
الـ َـرا َم»....
ش َب في ُكـ ُ

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع1441-هـ 2019 /م

املجتمــع ،ومــن مجلــة مــا قالــه ( )إ ّنــه وعــى خــاف ذلــك« :لقــد ســبق لعثامن
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كــون الوالــي َع َلــى أن قـ ّـرب ممّــن طردهــم الرســول ()
«أنَّــ ُه ال َين َبغــي أن َي
َ
ِ
المغانِ ـ ِم َواألَحــكا ِم أو أقصاهــم ،لقــد ر ّد عمــه احلكــم بــن
ال ُفــروجِ َوالدِّ مــاء َو َ
ِ
ِ
ـون يف ُأم ّيــة إىل املدينــة بعــد أن طــرده رســول
مين ال َبخيـ َـل؛ َفتَكـ َ
المســل َ
وإمامــة ُ
َ
ِ
ِ
أموالــم َن َمتُــ ُه َ
اجلاه َ
يســمى طريــد
ــل َف ُي ِض َّل ُهــم اهلل () وأصبــح
ول
ّ
بِ َجهلِـ ِـهَ ،
ـاف َف َيق َط َع ُهــم بِ َجفائِـ ِـه ،رســول اهلل ،وآوى عبــد اهلل بــن ســعد
ول اجلـ ِ َ
ــف لِلــدُّ و ِل َفيت ِ
َّخ َ
دون بــن أيب رسح مــع َّ
َو َل احلائِ َ
أن النبــي () قــد
ــذ َقومــا َ
َ َ
ِ
َــي ِف ُ
َقــومٍَ ،
ــب أهــدر دمــهّ ،
ووله عثــان مــر كــا ّ
ول
ذه َ
احلكــ ِم َف َي َ
ول ا ُملرت َ
احلقـ ِ
بِ ُ
دون ا َملقاطِ ـ ِع َ
ـوقَ ،و َي ِقـ ُ
ول عبــد اهلل بــن عامــر البــرة ،فأحــدث
ـف ِبــا َ
ا ُملع ِّط َ ِ
لســن َِّة َف ُيهلِ َ
فيهــا مــن األحــداث مــا جعــل املؤمنــن
ــك األُ َّمــ َة»(.)56
َ
ــل ل ُّ
وعــى هــذا األســاس املتــن ينقمــون عليــه وعــى عثــان»(.)58

والوصــف الرصــن للمواصفــات

ّ
يتحــى هبــا القائــد
التــي ينبغــي أن

اخلامتة

توصــل الباحــث برحلتــه البحثيــة إىل
ّ

فقــد اســتغنى عــن خدمــات بعــض النتائــج واملقرتحــات اآلتية:

الــوالة مــن الذيــن ال يتح ّلــون هبــذه

جســد اإلمــام عــي ( )مجيــع
ّ -
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القيــم اإلنســانية النبيلــة ،وإن فكــره االجتامعيــة باإلبــداع والتفاعــل ،وليــس
وســرته امتــداد لفكــر وســرة النبــي لفئــة اجتامعيــة أفضليــة عــى أخــرى
حممــد ().

 -ســعى اإلمــام ( )إىل حتريــر

بســبب اللــون أو العــرق أو اللغــة.

 ّإن للتكافــل االجتامعــي والعدالــة

املجتمــع فكريــا وحضاريــا وعمــل عــى االجتامعيــة والتســامح دور كبــر ومهــم
نــر وتطبيــق مبــادئ حقــوق اإلنســان يف ترســيخ األوارص االجتامعيــة وحفــظ
والتســامح واحــرام الــرأي اآلخــر ،النســيج املجتمعــي.

واملســاواة بــن النــاس ،وحــث عــى ثقافيــة وفكريــة وبحثيــة تأخــذ عــى

التعايــش الســلمي واملجتمعــي؛ ألثــره عاتقهــا نــر مبــادئ حقــوق اإلنســان

الكبــر يف تكامــل احليــاة اإلنســانية.

والتســامح

والتعايــش

الســلمي

 -وقــوف اإلمــام ( )يف مجيــع واملجتمعــي واحــرام الــرأي اآلخــر

مراحــل حياتــه مــع قضايــا الفقــراء والعدالــة واملســاواة التــي دعــا إليهــا
وجســدها يف حياتــه،
اإلمــام ()
واملظلومــن واملحرومــن.
ّ
 ّإن التنـ ّـوع والتعــدد ليــس مدعاة إىل ونبــذ العنــف والتطــرف واإلرهــاب
اخلــاف والــراع ،وإ ّنــا يثــري احليــاة بشــتى أنواعــه.

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

وقــد عمــل عــى إرســاء أســس العدالــة

املاســة إلنشــاء مؤسســات
 -احلاجــة ّ
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.36 -34

 .10احلج.40 :

 .31هنج البالغة :تح صبحي الصالح.347 :
العليــا.112 :

 .11ينظــر :التعدديــة الدينيــة يف الفكــر اإلســامي:

 .33هنج البالغة :ج.79 -78 :3

 .12هنج البالغة :ج.93 :3

 .35ينظر :مالمح من عبقرية اإلمام.45 :

.38-36

 .34هنج البالغة :ج.96 -95 :3

 .13مالمح من عبقرية اإلمام.111 :

 .36روائع هنج البالغة.214 :

 .15ينظر :اإلسالم يقود احلياة.17 -16 :

 .38هنج البالغة :ج.61 -60 :3

 .14ينظر :صدام احلضارات.10 :
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 .21هنج البالغة :ج.166 :2

 .37روائع هنج البالغة.226 :

 .16ينظــر :اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ( )أدوار

 .39هنج البالغة :ج.231 :3

 .17هنج البالغة :ج.250 :3

 .41ينظر :احلرية بني الدين والدولة.12 -11 :

حموريــة وقيــادة متميــزة يف اإلســام.173 :

 .18هنج البالغة :ج.250 :3
 .19هنج البالغة :ج.194 :3

 .20ينظر :أخالق اإلمام عيل ( :)ج.8 -7 :2

 .40مالمح من عبقرية اإلمام.99 :
 .42هنج البالغة :ج.153 :3

 .43ينظر :أخالق اإلمام عيل (.166 :)
 .44هنج البالغة:ج.153 :3

�...................................................................................................أ .م .د .فالح ح�سن عبا�س
 .45ينظــر :أخــاق اإلمــام عــي (-207 :)

 .52هنج البالغة :ج.266 :3

 .46ينظــر اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ( )أدوار

 .54مالمح من عبقرية اإلمام.158 :

 .47هنج البالغة :ج.103 :3

 .56هنج البالغة :تح :صبحي الصالح.189 :

.2 0 8

حموريــة وقيــادة متميــزة يف اإلســام.226 :
 .48هنج البالغة :ج.111 :3
 .49هنج البالغة :ج.119 :3

 .50هنج البالغة :ج.111 -110 :3
 .51هنج البالغة :ج.165 :3

 .53ينظر :أخالق اإلمام عيل ( :)ج.254 :1
 .55ينظر  :املصدر نفسه

 .57هنج البالغة :ج.132 -131 :3

 .58اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ( )أدوار حموريــة
وقيــادة متميــزة يف اإلســام.232 :

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره
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الإن�سان يف فكر الإمام علي(...........................................................................................)

املصادر

 -ابــن األثــر ،الكامــل يف التاريــخ ،حتقيــق أيب الفــداء

ســحر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،كربــاء املقدســة،

العلميــة ،بــروت -لبنــان.

 -فــؤاد كاظــم املقــدادي ،أهــل البيــت ()

عبــد اهلل القــايض ،املجلــد الثالــث ،دار الكتــب
 جــورج جــرداق ،اإلمــام عــي ( )صــوتالســنيد ،مطبوعــات دار األندلــس -النجــف

األوىل ،مطبعــة اهلــدى1419 ،هـــ1998 -م.

للمجمــع العاملــي ألهــل البيــت ( ،)الطبعــة

األرشف ،بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل.2010 ،

 -حممــد باقــر الصــدر ،اإلســام يقــود احليــاة ،املؤمتــر

دائــرة معــارف الفقــه اإلســامي ،الطبعــة الثالثــة،

 -حممــد صــادق الســيد حممــد رضــا اخلرســان،

 -جــورج جــرداق ،روائــع هنــج البالغــة ،مؤسســة

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع1441-هـ 2019 /م

العــراق ،الطبعــة الثانيــة1424 ،هـــ2003 -م.

ومصلحــة اإلســام العليــا ،املؤسســة الثقافيــة

العدالــة اإلنســانية ،اختــره وحققــه حســن محيــد

1426هـــ2005 -م.

العاملــي لإلمــام الشــهيد الصــدر (قــدس رسه).

أخــاق اإلمــام عــي( ،)ج -1ج ،2دار املرتــى،

 -حســن الســيد عــز الديــن بحــر العلــوم ،التعدديــة

الطبعــة الثامنــة1436 ،هـــ2015 -م.

الطبعــة األوىل2011 ،م.

الديــن عبــد احلميــد ،ج ،1ج ،2ج ،3مطبعــة

الدينيــة يف الفكــر اإلســامي ،العــارف للمطبوعات،

 -حممــد عبــدة ،هنــج البالغــة ،حتقيــق :حممــد حمــي

 -صامويــل هنتنجتــون ،صــدام احلضــارات ،إعــادة

اإلســتقامة ،مــر.

الطبعــة الثانيــة.1999 ،

الكتــاب العــريب ،بــروت -لبنــان ،الطبعــة الثانيــة،

صنــع النظــام العاملــي ،ترمجــة :طلعــت الشــايب،

 -مهــدي حمبوبــة ،مالمــح مــن عبقريــة اإلمــام ،دار

 -صبحــي الصالــح ،هنــج البالغــة ،دار الكتــب

1399هـــ1979 -م.

الطبعــة الرابعــة1425 ،هـــ2004 -م.

ترميــم احلضــارة ،دار العلــوم للتحقيــق والطباعــة

املرصيــة -القاهــرة ،دار الكتــاب اللبنــاين -بــروت،

 -عــادل األديــب ،اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ()
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 -فاضــل الصفــار ،احلريــة بــن الديــن والدولــة ،دار

أدوار حموريــة وقيــادة متميــزة يف اإلســام ،مطبعــة

املغــرب ،الطبعــة األوىل1434 ،هـــ2013 -م.

 -هــادي املــدريس ،التحديــات الكونيــة ومتطلبــات

والنــر والتوزيــع ،الطبعــة األوىل1432 ،هـــ-

2011م.

