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اجلانب الرتبوي والتعليمي يف واقعة الغدير

اأ. د. دلل عبا�س

متهيد

ــغ  ــه وســّلم يبّل ــه وآل ــا انقضــت والنبــيُّ صــّى اهلل علي ــٌة وعــرون عاًم ثالث
العــرب ]الذيــن انتدهبــم اهلل عــزَّ وجــلَّ ليوصلــوا الرســالة إىل النــاس يف مشــارق 
ــم، ويف  ــة ويزّكيه ــاب واحلكم ــم الكت ــه ويعّلمه ــالة رّب ــا[ رس األرض ومغارهب
الســنة العــارشة للهجــرة النبوّيــة، بعــد أن انتهــى مــن أداء فريضــة احلــّج يف مّكــة 
املكّرمــة، ويف طريــق العــودة إىل املدينــة تتبعــه مجــوُع احلجيــج، وُقَبيــل وصولــه 
ــن  ــن والعراقي ــن والبرصّي ــرق املدني ــّعب ط ــث تتش ــم(، حي ــر خ إىل )غدي
ــْغ  نزلــت عليــه اآليــة الســابعة والســتون مــن ســورة املائــدة: }يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ وَالّلــهُ يَعْصِمُــكَ  ــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ مَــا ُأنــِزَل إَِليْــكَ مِــن رَّبِّــكَ وَإِن لَّ
مِــنَ النَّــاِس إِنَّ الّلــهَ اَل يَهْــدِي الَْقــوْمَ الَْكافِِريــنَ{، هنالــك أمــٌر جلــٌل جيــب 
ــب  ــن يعج ــر ل ــر اخلط ــذا األم ــالة، وه ــل الرس ــي تكتم ــاس لك ــه للن أن يبلغ
بعضهــم، ومــن ال يلتــزم هبــذا األمــر اجللــل -أي هبــذا البــالغ األخــر- كافــٌر، 
ــّى  ــاس وص ــع الن ــول فُجم ــر الرس ــٍذ أم ــن، حينئ ــوَم الكافري ــدي الق واهلل ال هي
فيهــم صــالًة وألقــى فيهــم خطبــًة رســم هلــم فيهــا معــامل الطريــق الــذي جيــب 
ــًزا فيهــا فضــاًل عــن تســمية الــويّل الــذي سيســر  أن يســلكوه مــن بعــده، مرّك
هبــم عــى اجلــاّدة، عــى ُأمــوٍر كان يعلــم أّنــا متأّصلــٌة فيهــم ولــن يتخلــوا عنهــا 
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بســهولة، وأوضــح مــا يف األمــر أّن مــا حذرهــم منــه النبــيُّ يف خطبتــه األخــرة 
ال يــزال متأّصــاًل فيهــم حتــى يومنــا هــذا، كأّنــم مل ُيســلموا، أو كأّنــم ال يزالون 

حديثــي عهــٍد باإلســالم.

ــع، وقــد عانــى مــا عانــى مــن  ــه وآلــه وســلَّم يتوّق كان النبــيُّ صــّى اهلل علي
الذيــن أســلموا بألســنتهم، أّنــم لــن يتخّلــوا برسعــٍة عــن عاداهتــم التــي نشــُأوا 
ــص  ــم التخل ــا عليه ــّن كان صعًب ــاٌر يف الس ــم كب ــلموا وه ــن أس ــا، فالذي عليه
بســهولة مــن عــاداٍت َمَرنــوا عليهــا، واّلذيــن أســلموا خوًفــا ورهبــًة أو للرضورة 
ومــا تقتضيــه املصلحــة بعــد عــام الفتــح، ففتــُح مّكــَة جــاء بعــد ثــاين ســنوات 
ــادة  ــلمن بقي ــن املس ــة ب ــة وكالمّي ــارك حربّي ــن مع ــا م ــا ختّلله ــرة وم ــن اهلج م
النبــيِّ واملّكيــن بقيــادة أيب ســفيان، لُيحســم الــرصاع ملصلحــة املســلمن، إذ إّن 
ســيطرهتم عــى مّكــة )وهــي املركــز التجــارّي واالقتصــادّي والديني والســيايّس 
األهــم يف اجلزيــرة العربّيــة( أوجــدت خلــاًل نوعيًّــا يف تــوازن القــوى بينهــم وبن 
أعدائهــم دفــع هــؤالء إىل التســليم باألمــر الواقــع، وإعــالن إســالمهم باللســان، 
كــا أّن هزيمــة قريــش أّثــرت يف موقــف القبائــل البدوّيــة، التــي كانــت مصاحلها 
ترتبــط بالزعامــة القرشــية، وكانــت قبــل عــام الفتــح قــد تعرفــت قليــاًل أو كثًرا 
دعــوَة النبــّي، وتأّثــرت باإلعــالم املضــاّد لشــعراء قريــش الذيــن كانــوا هيجــون 
ــاع  ــدًة أعلنــت إســالمها مــن دون فهــٍم أو اقتن ــيَّ والدعــوة، إّن قبائــل عدي النب
بالدعــوة اإلســالمّية، وهــذا يوّضــح كيفّيــة دخــول كثــٍر مــن العــرب يف الديــن، 
كــا ويوّضــح الســهولة التــي خرجــوا هبــا منــه )الــرّدة(، أو عليــه حــن رفضــوا 
موضــوع الواليــة، وجعلــوا الديــن )إديولوجيــا( يتحكمــون بواســطتها برقــاب 
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النــاس ]نعنــي الذيــن أســلموا مــن قريــش بعــد الفتــح[)1(.

ــًرا  ــرة حتذي ــه األخ ــون خطبت ــه أن تك ــه وآل ــّى اهلل علي ــيُّ ص ــك أراد النب لذل
ــن  ــوا؛ إاّل م ــام، ومل يفعل ــن األّي ــه يف اآليت م ــى هدي ــرون ع ــتوًرا يس ــم ودس هل

ــداه اهلل! ه

ــة  ــه يف خطب ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــا النب ــز عليه ــي رّك ــا الت ــي الوصاي ــا ه م
ــوداع)2(؟ ــة ال حّج

كانــت آخــر خطبــة للرســول، وآخــر درٍس يلقيــه عــى مســامعهم مســتخدًما 
ُأســلوب االســتفهام اإلنــكارّي، مــع مــا يتضمنــه فضــاًل عــن قيمتــه التعليمّيــة 
مــن تعبــٍر عــن أســًى كامــٍن يف صــدر النبــيِّ وهــو خياطــب القــوم، مستشــعًرا 
مــا ســيحدث بعــده، قبــل أْن يشــر إىل موضــوع الواليــة أعــاد عــى مســامعهم 
ــه  ــّرم اهلل يف كتاب ــا ح ــض م ــا وبع ــض الوصاي ــل( بع ــّو األج ــّس بدن ــد أح )وق
العزيــز، ومــن املســّلم بــه أّن هــذه املواضيــع الــواردة كّلهــا يف النــّص القــرآيّن، 
ــزول  ــن ن ــا ح ــا ومراميه ــّن معانيه ــا وب ــا وفّصله ــد رشحه ــول ق كان الرس

اآليــات املتعّلقــة هبــا، وبعــد نزوهلــا.

إًذا ملاذا الرتكيز عى هذه املواضيع دون غرها؟

ــد باختصــار  ــّي، يعي ــه الــدرس األخــر للمتعّلمــن قبــل االمتحــان النهائ إّن

)1( عباس، دالل، صورة النبيِّ يف أشعار معارصيه، جملة العميد، املجلد الثامن، العدد التاسع 
والعرون، رجب 1440هـ/ آذار 2019م.

)2( اجلاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبين: 2/ 31. األميني عبد احلسن، الغدير يف الكتاب 
والسنة واألدب: 1/ 10. صفوت أمحد ذكي، مجهرة خطب العرب، اخلطبة 53، 57.
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رشح املواضيــع الصعــب تطبيُقهــا، والتــي يتوّقــع النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه - 
املعّلــم- أنــم سينســونا أو يتجاهلونــا، قــال بعــد محــد اهلل: »أّيــا النــاس، هــل 

تــدرون يف أيِّ يــوم أنتــم، ويف أيِّ بلــٍد أنتــم؟«.

كانــوا يف احلــج، ومــع ذلــك مل يقــل هلــم أهّيــا املســلمون أو أهّيــا املؤمنــون أو 
أهّيــا احلّجــاج، بــل قــال هلــم: »أّيــا النــاس«، وهلــذا داللتــه التــي ال حتتــاج إىل 

بّينــة.

قالوا: )يف يوم حرام، ويف شهر حرام، ويف بلٍد حرام(.

كان يريدهــم أن جييبــوا هبــذا اجلــواب واملعلــم القديــر هــذا هــو الــذي يطــرح 
الســؤال املتضّمــن اجلــواب، ليدركــوا أّن خمالفتهــم ملــا سيســمعونه يف هــذا اليــوم 

احلــرام ويف هــذا الشــهر احلــرام ويف هــذا البلــد احلــرام، حــراٌم خمالفُتــه.

ثــّم قــال: »احلمــُد هلل نحمــُده ونســتعينُه ونســتغفُره، ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــاهلل 
ــن  ــه، وم ــّل ل ــا ُمض ــده اهلل ف ــن ي ــا، وم ــيئات أعاملن ــن س ــنا وم ــن رشور أنفس م
ُيضلــل فــا هــادَي لــه، وأشــهُد أن ال إلــه إاّل اهلل وحــده ال رشيــك لــه، وأّن حمّمــًدا 
عبــُده ورســوله، أوصيكــم عبــاد اهلل بتقــوى اهلل، وأحّثكــم عــى طاعتــه، وأســتفتُح 
بالــذي هــو خــر، أّمــا بعــد أّيــا النــاس! اســمعوا منـّـي ُأبــّن لكــم، فــإنِّ ال أدري، 

لعــّي ال ألقاكــم بعــد عامــي هــذا يف موقفــي هــذا«.

ــوى؛ ألّن  ــي التق ــا ه ــم م ــل هل ــة اهلل، مل يفّص ــوى وطاع ــا التق ُأوىل الوصاي
القــرآن فّصلهــا، وأحاديثــه صــّى اهلل عليــه وآلــه وســّلم فّصلتهــا، ومّيــزت بــن 
ــة اإلنســان  ــة أو عالق ــادات والتقــوى االجتاعّي ــة بالعب ــة املتمثل التقــوى الفردّي
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ــام،  ــّق الع ــث: احل ــويّن احلدي ــر القان ــميه بالتعب ــن أن نس ــا يمك ــر )أو م باآلخ
ــّي(. ــام االجتاع ــالل بالنظ ــؤّدي إىل اإلخ ــذي ي ال

ــذه،  ــم ه ــد يف أرضك ــس أن ُيعب ــد يئِ ــيطان ق ــاس! إّن الش ــا الن ــال: »أّي ــمَّ ق ث
ــم«. ــن أعاملك ــرون م ــا حتّق ــك ممّ ــوى ذل ــا س ــاع يف م ــه ريَض أن ُيط ولكنّ

ال شــّك أّن النبــيَّ قــد عانــى مــن نفــاق القــوم مــا عانــى، وعانــى مــن قّلــة 
ــى  ــًة، ع ــًة ال رهب ــف رغب ــن احلني ــم الدي ــًة لتعالي ــم طواعي ــم وانقياده فهمه
ــن  ــم ع ــّل هب ــي تض ــرق الت ــاع الط ــن اتب ــم م ــرآن حّذره ــن أّن الق ــم م الّرغ
الــرصاط املســتقيم، لذلــك مل يتطــّرق النبــيُّ صــّى اهلل عليــه وآلــه إىل العبــادات، 
وإّنــا إىل بعــض مــا لــه عالقــة بالتقــوى االجتاعّيــة أي عالقــة اإلنســان باآلخــر 
ــان  ــل إاّل باإلي ــل، ال يكتم ــان الكام ــص واإلي ــد اخلال ــع، فالتوحي وباملجتم
ــوى  ــم، أي بالتق ــوله الكري ــه رس ــا أوىص ب ــز وم ــاب اهلل العزي ــاء يف كت ــا ج ب
ــر  ــا غ ــدون أّن ــور يعتق ــيطان يف ُأم ــة الش ــدم إطاع ــا، وع ــف وجوهه بمختل
ذات أمهّيــة؛ فدمــاء املســلمن حــراٌم كأمواهلــم، فــال قتــَل وال نــَب وال ســلَب، 
لقــد انتهــى قتــُل النفــس املحّرمــة، وانتهــى قطــع الطــرق والغــزو والغــارات، 
وانتهــت اخليانــات بجميــع رضوهبــا، ومــن كان عنــده أمانــٌة فليؤّدهــا إىل أهلهــا، 

ــة. ــده اجلاهلّي ــه وتقالي ــن عادات ــُن ع ــّل املؤم وليتخ

العادة الأوىل

العــادة األوىل: التــي حّرمهــا القــرآن حتريــًا قاطًعــا ويذّكرهــم الرســول للمّرة 
ــادة  ــا، أي ع ــع اقتصاديًّ ــم املجتم ــة بتنظي ــك املرتبط ــي تل ــا ه ــرة بحرمته األخ
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ــا إىل  ــة فليؤّده ــده َأمان ــت عن ــن كان ــه: »فم ــدأ بنفس ــم ب ــو كمعّل ــًا ه ــا ودائ الرب
ــا  ــة موضــوع ]ســاقٌط وحمــّرم[، وإّن أّول ِرب ــا اجلاهلّي الــذي ائتمنــه عليهــا، وإّن ِرب

ــاس بــن عبــد املّطلــب«. أبــدأ بــه ِربــا عّمــي العّب

ــة: }الَّذِيــنَ  ــن الصدق ــكالم ع ــد ال ــا بع ــن الرب ــكالم ع ــاء ال ــرآن ج يف الق
يََتَخبَُّطــهُ الشَّــيَْطانُ مِــنَ  ــذِي  يَُقــومُ الَّ يَُقومُــونَ إاِلَّ َكمَــا  يَْأُكُلــونَ الرِّبَــا اَل 
ــا َفمَــن  ــرَّمَ الرِّبَ ــعَ وَحَ ــلَّ الّلــهُ الْبَيْ ــا وََأحَ ــعُ مِْثــُل الرِّبَ ــا الْبَيْ ــواْ إِنَّمَ ــمْ َقاُل الْمَــسِّ َذلِــكَ بَِأنَّهُ
جَــاءهُ مَوْعَِظــٌة مِّــن رَّبِّــهِ َفانَتهَــىَ َفَلــهُ مَــا سَــَلفَ وََأمْــرُهُ إَِلــى الّلــهِ وَمَــنْ عَــادَ َفُأوَْلئِــكَ 
َأصْحَــابُ النَّــاِر هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ )275( يَمْحَــقُ الّلــهُ الْرِّبَــا وَيُرْبِــي الصَّدََقــاتِ 
ــارٍ َأثِيــٍم )276( إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَعَمُِلــواْ الصَّالِحَــاتِ  وَالّلــهُ اَل يُحِــبُّ ُكلَّ َكفَّ
َلهُــمْ َأجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِِّهــمْ وَاَل خَــوْفٌ عََليِْهــمْ وَاَل  الــزََّكاةَ  ـوُاْ  الصَّــاَةَ وَآتـَ وََأَقامُــواْ 
ــا إِن  ــيَ مِــنَ الرِّبَ ــا بَقِ ــواْ اتَُّقــواْ الّلــهَ وََذرُواْ مَ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا َأيُّهَ ــمْ يَحْزَُنــونَ )277( يَ هُ

مُّؤْمِنِــنَ{)1(. ُكنُتــم 

للحــّث عــى الَصدقــة وتبيــان الفــرق بــن األمريــن؛ ألّن الصدقــة بــدٌل بــال 
عــوٍض وتكافــٍل وتضامــٍن وطهــارة وزكاة، والِربــا اســرتداد للــال مــع الزيــادة، 
ــن  ــا م ــة بينه ــتغالل، واملقابل ــلٌب واس ــذارة، وس ــٌس وق ــٌع ودن ــٌع وجش وطم
حيــث احلكــم والغايــة مقابلــة الضــّد للضــّد. مل ُيِعــِد النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
احلديــث عــن الصدقــة وهــي مــن ُأســس التقــوى الفردّيــة واالجتاعّيــة، وإّنــا 
ــا،  ــاة الدني ــُة احلي ــو زين ــال، وه ــع امل ــر بجم ــق الب ــا؛ ألّن تعّل ــى الِرب ــز ع رّك

)1( سورة البقرة، اآليات: 275-278. سورة آل عمران، اآلية: 130. سورة النساء، اآلية: 
161. سورة الروم، اآلية: 39.
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ــا  ــا بقوهلــم إّن أقــوى مــن تعّلقهــم بالباقيــات الصاحلــات، وســّوغوا فعــل الِرب
ــالن  ــا متاثِ ــع والِرب ــأّن البي ــا، وقــد فلســفوه ب ــا مســتحّلن الِرب ــل الِرب ــع مث البي
مــن مجيــع الوجــوه، فكيــف يكــون البيــع حــالالً دون الِربــا، وقــال هلــم القــرآن 
إّن مــن عــاد إىل الِربــا فهــو خالــٌد يف النــار واملــرايَب كّفــاٌر أثيــم، وقال هلــم: »اتقوا 
ــم؛  ــلء إرادهت ــوه بم ــن«، ومل يرتك ــم مؤمن ــا إن كنت ــن الِرب ــي م ــا بق اهلل وذروا م

ــا بعّمــه العّبــاس. لذلــك قــال هلــم الرســول إّن الِربــا موضــوٌع بادًئ

العادة الثانية

العــادة الثانيــة: التــي حّرمهــا الديــن والرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يذّكرهــم 
للمــّرة األخــرة بحرمتهــا، هــي عــادة الثــأر: »وإّن دمــاء اجلاهلّيــة موضوعــٌة، وإّن 
ــر  ــب، وإّن مآث ــد املطل ــن عب ــارث ب ــن احل ــة ب ــن ربيع ــر ب ــه دُم عام ــدأ ب أّول دٍم نب
اجلاهلّيــة موضوعــة غــر الســدانة والســقاية، والَعْمــُد قــوٌد وشــبه العْمــِد مــا ُقتِــل 
ــل  ــة، أال ه ــل اجلاهلي ــن أه ــو م ــن زاد فه ــر، فم ــة بع ــه مئ ــر، وفي ــا واحلج بالعص

بّلغــت، اللهــم فاشــهد«.

عــادة الثــأر هــذه التــي كانــت ســائدة يف اجلاهلّيــة وحّرمهــا القــرآن، وأعــاد 
النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه التذكــر بحرمتهــا، بادًئــا بــدم أحــد أبنــاء عمومتــه 
بصفتــه ويّل دم أبنــاء عبــد املطلــب ]علــًا أّنــه ويّل أمــر املســلمن مجيًعــا[، وكالمــه 
ــم،  ــاء دم أقارهب ــهم أولي ــّدون أنفس ــون يع ــوا ال يزال ــن كان ــٌه إىل الذي ــذا موّج ه
ــأر، ونحــن نــدرك اليــوم  ضاربــن بعــرض احلائــط حتريــم القــرآن لألخــذ بالث
ــا  ــر قرًن ــة ع ــّي؛ ألّن أربع ــرة للنب ــة األخ ــة يف اخلطب ــذه النقط ــر ه ــة ذك أمهّي
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ونّيًفــا تفصلنــا عــن ذلــك الزمــن، ومــع ذلــك مل نــزل نشــهد رسيــان عــادة الثــأر 
اجلاهلّيــة واســتحكامها يف كثــٍر مــن املناطــق التــي ُتعــي شــأن عاداهتــا البدوّيــة 
فــوق أوامــر اهلل ونواهيــه. وقــد جعــل حــق الــدم للدولــة تقتــل القاتــل املتعّمــد 
بصاحبــه، والَعمــد ضــّد اخلطــأ يف القتــل وســائر اجلنايــات، أّمــا املقتــول خطــًأ 
ــا شــبه العمــد، فهــو أن ُيــرَضَب اإلنســان بعمــوٍد ال يقتــل  فدّيتــه مئــة ناقــة، وأمَّ

مثلــه، أو بحجــٍر ال يــكاد يمــوت مــن أصابــه فيمــوت)1(.

العادة الثالثة

ــال(،  ــب األطف ــبه )لع ــق، وتش ــل واملنط ــف العق ــي ختال ــة: الت ــادة الثالث الع
هــي عــادة النــيء، وتأجيــل شــهٍر أو تقديمــه »أّيــا النــاس: إّنــام النــيء زيــادة 
يف الكفــر ُيضــّل بــه الذيــن كفــروا حيّلونــه عاًمــا وحيّرمونــه عاًمــا، ليواطئــوا ِعــّدة ما 
حــّرم اهلل، إّن الزمــان اســتدار كهيئتــه يــوم خلــق اهلل الســاموات واألرض، وإّن عــّدة 
الشــهور عنــد اهلل اثنــا عــر شــهًرا يف كتــاب اهلل، يــوَم خلــق الســاموات واألرض، 
منهــا أربعــٌة ُحــُرٌم: ثاثــٌة متواليــات وواحــد فــرٌد: ذو القعــدة وذو احلّجــة، واملحــّرم 

ورجــب الــذي بــن مجــادى وشــعبان. أال هــل بّلغــت، اللهــم فاشــهد«.

ضّمــن النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه كالمــه عــن النــيء مــا جــاء يف القــرآن 
ــِر  ــي الُْكْف ــادَةٌ فِ ــيءُ ِزيَ ــا النَّسِ ــة: }إنَّمَ ــورة التوب ــل يف س ــذا الفع ــم هل ــن حتري م
ونَــهُ عَامًــا وَيُحَرِّمُونَــهُ عَامًــا لِّيُوَاطُِئــوا عِــدَّةَ مَــا حَــرَّمَ اهلل  يَُضــلُّ بِــهِ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا يُحِلُّ
ــهُ اَل يَهْــدِي الَْقــوْمَ الَْكافِِريــنَ{ ــوا مَــا حَــرَّمَ اهلل ُزيِّــنَ َلهُــمْ سُــوءُ َأعْمَالِِهــمْ وَاللَّ َفيُحِلُّ

)1( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بروت، د. ت: 3/ 302، مادة )ع م د(.
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: }ُزيِّــنَ  )1(، التــي ورد فيهــا بعــد عبــارة فيحّلــوا مــا حــّرم اهلل قولــه عــزَّ وجــلَّ

ــهُ اَل يَهْــدِي الَْقــوْمَ الَْكافِِريــنَ{، حيــث يصــف الذيــن  َلهُــمْ سُــوءُ َأعْمَالِِهــمْ وَاللَّ
ــاء أي  ــى اإلنس ــًة بمعن ــيء لغ ــرون، والن ــم كاف ــل بأنَّ ــذا العم ــون هب يقوم
ــوا يؤّخــرون حرمــة شــهر كاملحــّرم  ــا أّن املركــن كان ــه هن التأخــر، واملــراد ب
ــوا يف  ــم أْن يقاتل ــن مصلحته ــإذا كان م ــر، ف ــه كَصَف ــة ل ــر ال ُحرم ــهر آخ إىل ش
الشــهر احلــرام قاتلــوا فيــه ومل ُيبالــوا، ولكنّهــم حيّرمــون بــدالً منــه شــهًرا آخــر 
ــام }لِّيُوَاطُِئــوا  ــن كلِّ ع ــة م ــة أربع ــهر املحّرم ــون األش ــالل لتك ــهر احل ــن أش م
ــوا مَــا حَــرَّمَ اهلل{، واألهــواء واألغــراض هــي التــي ُتعمــي  عِــدَّةَ مَــا حَــرَّمَ اهلل َفيُحِلُّ

صاحبهــا عــن ســوء عملــه فرتيــه الــّر خــًرا واحلَســن قبيًحــا.

ــه املعلــم هــذا  ــه وآل ــيُّ صــىَّ اهلل علي ــم الســابقة، يطــرح النب وكــا يف التعالي
ــهد اهلل  ــم ُيش ــة، ث ــم احلّج ــي عليه ــُت؟« ُيلق ــل بّلغ ــكارّي: »أال ه ــؤال اإلن الس

عــى مــا يقــول: »اللهــم اشــهد«.

العادة الرابعة

ــن احلقــوق  ــرأة، فعــى الّرغــم م ــة إىل امل ــرة الدونّي ــادة الرابعــة هــي النظ الع
التــي أعطاهــا اإلســالم للمــرأة)2(، ظّلــت نظــرة العــرب إىل املــرأة نظــرًة دونّيــة، 

)1( سورة التوبة، اآلية: 37.
)2( عباس، دالل، املرأة يف العرص اجلاهّي، جملة املنطلق، بروت، العدد 96-97، 1413هـ: 
15. عباس، دالل، حقوق املرأة يف اإلسالم بن النظرية والواقع، جملة شؤون األوسط، 

بروت، 2002م.
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ــٍة  ــٌة وعــادات متمّكنــة يف عقوهلــم بــن ليل فــا كان مــن املمكــن أن تتغــّر عقلي
وضحاهــا؛ لذلــك كان تركيــز الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف اخلطبــة الوصيــة 
ــي أعطاهــا اهلل للنســاء، ويوصيهــم هبــّن خــًرا فقــال:  هــذه، عــى احلقــوق الت
»ليــس للرجــل مــن حــقٍّ عــى املــرأة يســتوجب تأديبهــا ســوى حــقٍّ واحــٍد هــو أن 
ال ختونــه: ويف مــا عــدا ذلــك فــإنَّ مــن واجــب الرجــل محايتهــا ورعايتهــا واإلنفــاق 

عليهــا...«.

وقــال صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »أّيــا النــاس! إّن لنســائكم عليكــم حّقــًا، ولكــم 
ــًدا  ــن أح ــم، وال ُيدخل ــُكم غَرك ــن فرَش ــن أن ال يوطئ ــم عليه ــّق، لك ــّن ح عليه
تكرهونــه بيوتكــم إالَّ بإذنكــم، وال يأتــن بفاحشــٍة مبينــة، فــإْن فعلــن فــإّن اهلل قــد 
ــر  ــا غ ــّن رضًب ــع، وترضبوه ــّن يف املضاج ــّن)1(، وهتجروه ــم أْن تعضلوه أِذن لك
ــام  ــروف، وإّن ــوهُتّن باملع ــّن وُكس ــم رزُقه ــم، فعليك ــْن وأطعنك ــإن انته ــّرح، ف م
ــتحللتم  ــة اهلل، واس ــّن بأمان ــيًئا، أخذمتوه ــهّن ش ــن ألنفس ــواٍن ال يملك ــاء ع النس
ــل  ــًرا، أال ه ــّن خ ــتوصوا هب ــاء، واس ــوا اهلل يف النس ــة اهلل، فاتق ــّن بكلم فروجه

ــهد«. ــم اش ــت؟ الله بّلغ

ــن  ــوائم ب ــيم الس ــم تقس ــوّرث وُيقّس ــا ي ــالم متاًع ــل اإلس ــرأة قب ــت امل كان
ــرُث  ــروع ت ــقٍّ م ــة ح ــه صاحب ــالم ونبّي ــل اإلس ــت بفض ــن، فأصبح الوارث
وتــوّرث، وال يمنعهــا الــزواج أْن تتــرّصف باهلــا وهــي يف عصمتــه كا تشــاء. إّن 
حكــًا واحــًدا مــن أحــكام القــرآن الكريــم أعطــى املــرأة مــن احلقــوق كفــاَء مــا 

)1( تعضلوهن: تضّيفوا عليهّن.
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ــذِي عََليِْهــنَّ بِالْمَعُــرُوفِ{)1(، وحكــٌم آخــر  ُفــِرض عليهــا: }وََلهُــنَّ مِْثــُل الَّ
مــن أحكامــه الراقيــة، أمــر املســلم بإحســان معارشهتــا ولــو مكروهًة، غــر ذات 
حظــوة مــن زوجهــا: }وَعَاشِــرُوهُنَّ بِالْمَعْــرُوفِ َفــِإن َكِرهُْتمُوهُــنَّ َفعَسَــى 

ــرًا{)2(. ــرًا َكثِ ــَل اهلل فِيــهِ خَيْ ــيًْئا وَيَجْعَ ــوا شَ َأن تَْكرَهُ

ومل يفّضــل الرجــل عليهــا إاّل بــا كّلفــه مــن واجــب كفالتهــا وإقامــة أَوِدهــا 
والســهر عليهــا.

ــم  ــلمن خياره ــار املس ــل خي ــد جع ــه فق ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــا حمّم أّم
لنســائهم: »وأكمــل املؤمنــن إيامًنــا أحســنهم ُخلًقــا وخياُركــم خيارُكم لنســائهم«.

القــرآن ينــص عــى العقوبــات الســائغة يف حالة النشــوز وهــي العظــة واهلجر 
يف املضاجــع والــرضب والترسيــح بإحســان، والنبــيُّ يؤّكد هلــم يف حّجــة الوداع، 
أّن مــن حّقهــم عــى النســاء أْن ال يوطئــن فرشــهم غرهــم وال يأتــن بفاحشــة، 
ــع، وأن  ــّن يف املضاج ــّن وهيجروه ــم أن يعضلوه ــد أذن اهلل هل ــا فق ــإْن فعلنه ف
ــر  ــات غ ــّن هلــم أّن هــذه العقوب ــم ويب ــّرح، يذّكره ــر م ــا غ ــن رضًب يرضبوه

جائــزة وال مســموحة إاّل يف حالــة اخليانــة الزوجّيــة.

لذلــك يقــول هلــم يف التتمــة: »اتقــوا اهلل يف النســاء واســتوصوا هبــن خــًرا«، 
ــهد«. ــم اش ــت؟ الله ــل بّلغ ــكارّي: »أال ه ــتفهام اإلن ــلوب االس ــأهلم بُأس ويس

ــن  ــوا ع ــن يتخّل ــرب ل ــرف أنَّ الع ــه يع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــم كان النب نع

)1( سورة البقرة، اآلية: 228.
)2( سورة النساء، اآلية: 19.
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نظرهتــم الدونّيــة إىل املــرأة، وأّن نظرهتــم إليهــا لــن تتغــّر بســهولة؛ لذلــك ألقــى 
ــه. عليهــم احلّجــة للمــّرة األخــرة.. مــع ذلــك مل يســتجيبوا ملــا دعاهــم إلي

ــوع  ــي موض ــادر ه ــض املص ــابعة يف بع ــي وردت س ــة الت ــة اخلامس الوصّي
اإلرث الــذي حــّدد القــرآن نصــاب كلِّ واحــد مــن الورثــة، لكــّن النــاس الذيــن 
كانــوا حيرمــون الضعفــاء والنســاء مــن اإلرث، مل يعجبهــم ذلــك فتالعبــوا بــه، 
لذلــك يقــول هلــم النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »أّيــا النــاس! إّن اهلل قّســم لــكّل 

ــٌة لــوارث يف أكثــر مــن الثلــث«. وارٍث نصيبــه مــن املــراث، فــا جتــوز وصّي

مــع ذلــك تالعبــوا بــإرث البنــات إْن مل يكــن للمــوّرث أبنــاء ذكــور، خمالفــن 
ــا  ، مل يطيعــوا اهلل ورســوله، البســطاء منهــم حبًّ ــيِّ ــة النب ــم القــرآن، ووصّي تعالي
باملــال، اللؤمــاء كــي يقولــوا إّن فاطمــة عليهــا الســالم ليســت وريثــة أبيهــا، أّوالً 
يف موضــوع فــدك، وثانًيــا يف العــرص العّبــايس، ليقولــوا إّن العــّم أحــّق بــأن يرث 
ابــن أخيــه مــن بنتــه، وأبنــاء العبــاس بــن عبــد املطلــب هــم آل النبــّي، ال أبنــاء 

فاطمــة! 

وقــال صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »الولــد للفــراش، وللعاهــر احَلْجــر، مــن اّدعــى 
ــن، ال  ــاس أمجع ــة والن ــة اهلل واملائك ــه لعن ــه، فعلي ــر موالي ــوىّل غ ــه أو ت ــر أبي لغ

ــدٌل«. ــه َصٌف وال ع ــل من ُيقب

ــر  ــاء إىل غ ــبة األبن ــراش، وأّن نس ــد للف ــة: أن الول ــة السادس ــذه الوصّي وه
آبائهــم حــرام، مــع ذلــك، كأّنــم مل يســمعوا هــذه الوصّيــة، وإاّل فلــاذا خالفهــا 
معاويــة وَنَســَب زيــاد ابــن ســمّية إىل أيب ســفيان؟ ثــمَّ يــأيت الدعــّي ابــن الدعــّي 
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فيفعــل مــا فعــل!

والوصيــة الســابعة: حيذرهــم مــن التمييــز العنــرصّي ومعاملــة املســلمن مــن 
ــة  ــاواة التاّم ــن املس ــة، ويعل ــة الثاني ــن الدرج ــون م ــم مواطن ــرب كأنَّ ــر الع غ
بــن املســلمن وبــن النــاس عاّمــة، بغــض النظــر عــن اجلنــس واللــون، ومل ينَس 
النبــيُّ وال التقــاة مــن املســلمن كيــف كان ُعتــاة قريــش يعاملــون املســتضعفن، 
وكيــف اســتنكروا صعــود بــالل احلبــّي لــألذان عــى ظهــر الكعبــة، مــع ذلــك 
سينســى املســلمون هــذه الوصّيــة منــذ اللحظــة التــي عمــد فيهــا األُمويــون إىل 
ــا بحــّق العــرب،  حتكيــم غــِر العــرب يف رقــاب النــاس، ومارســوا متييــًزا عنرصيًّ

ال تــزال آثــاره قائمــًة حتــى اليــوم، بتغليــب العروبــة عــى اإلســالم..

قــال النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »أّيــا النــاس! إّن رّبكــم واحــٌد وإّن أباكــم 
واحــٌد، كلُّكــم آلدم وآدم مــن تــراب، إّن أكرمكــم عنــد اهلل أتقاكــم، إّن اهلل عليــم 
خبــر، وليــس لعــريّب عــى عجمــّي وال ألبيــض عــى أســوَد وال لرجــٍل عــى امــرأٍة 
ــغ  ــال: فليبّل ــم، ق ــوا: نع ــهد. قال ــم اش ــت؟ الله ــل بّلغ ــوى، أال ه ــٌل إاّل بالتق فض

الشــاهُد الغائــب«.

ُأّم الوصايــا: »أّيــا النــاس! إّنــام املؤمنــون إخــوٌة، وال حيــّل المــرٍئ مســلم مــال 
ــّن  ــا ترجُع ــهد، ف ــم اش ــت؟ الله ــل بّلغ ــه، أال ه ــس من ــب نف ــن طي ــه إاّل ع أخي
ــا إْن  ــم م ــت فيك ــد ترك ــإّن ق ــض، ف ــاب بع ــم رق ــرضب بعضك ــاًرا ي ــدي ُكّف بع
ــامء إىل األرض،  ــن الس ــدود م ــٌل مم ــاب اهلل حب ــده: كت ــوا بع ــن تضّل ــه ل ــم ب أخذت
ــردا  ــى ي ــا حت ــن يفرتق ــام ل ــرن أّن ــر، أخ ــف اخلب ــي، وإّن اللطي ــل بيت ــرتيت أه وع

ــام«. ــون فيه ــف ختلف ــروا كي ــوض فانظ ــّي احل ع
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ــه  ــه وآل ــيُّ صــىَّ اهلل علي ــا أكــد النب ــمَّ كان ممَّ ــد يف إرشــاده)1(: )ث ــال املفي وق
ــن  ــوداع م ــة ال ــال حّج ــا ت ــه م ــل رتبت ــه بجلي ــه من ــل وختّصص ــن الفض ــيٍّ م لع
ــت  ــي اتفق ــداث الت ــه واألح ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــّددة لرس ــور املتج األُم
ــه حتّقــق مــن دنــّو أجلــه مــا كان قــّدم الذكــر ألُّمته،  بقضــاء اهلل وقــدره، وذلــك أنَّ
فجعــل يقــوم مقاًمــا بعــد مقــام يف املســلمن، حيّذرهــم الفتنــة بعــده، واخلــالف 
عليــه، ويؤكــد توصيتهــم بالتمســك بســنته واالجتــاع عليهــا والوفــاق، وحيّثهــم 
عــى االقتــداء بعرتتــه، والطاعــة هلــم والنــرصة واحلراســة، واالعتصــام هبــم يف 
الديــن ويزجرهــم عــن االختــالف واالرتــداد، وكان يف مــا ذكــره مــن ذلــك مــا 
جــاءت بــه الروايــة عــى اتفــاٍق واجتــاٍع مــن قولــه: »يــا أّيــا النــاس إّن فرطكــم 
ــف  ــروا كي ــن، فانظ ــن الثقل ــائلكم ع ــوض، أال وإّن س ــّي احل ــم واردون ع وأنت
ــام لــن يفرتقــا حتــى يلقيــان، وســألت  ختلفــون فيهــام فــإّن اللطيــف اخلبــر نّبــأن أنَّ
ــي  ــل بيت ــرتيت أه ــاب اهلل وع ــم: كت ــام فيك ــد تركته ــه، أال وإنِّ ق ــك فأعطاني ريب ذل
ــم أعلــم  وال تســبقوهم فتفّرقــوا، وال تقــّروا عنهــم فتهلكــوا، وال تعّلموهــم فإنَّ
منكــم، أّيــا النــاس، أللقينكــم بعــدي ترجعــون كفــاًرا يــرضب بعضكــم رقــاب 
ــب  ــن أيب طال ــيَّ ب ــّرار، أال وإّن ع ــيل اجل ــر الس ــٍة كحج ــون يف كتيب ــض، فتلق بع
ــه«،  ــى تنزيل ــت ع ــام قاتل ــرآن، ك ــل الق ــى تأوي ــدي ع ــل بع ــي، يقات ــي ووصي أخ
وكان صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســّلم يقــدم جملًســا بعــد جملــس بمثــل هــذا الــكالم 

ونحــوه.

وبعــد أْن طلــب النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إىل النــاس التمســك بكتــاب اهلل 

)1( األمن، السيد حمسن، يف رحاب أئمة أهل البيت عليهم السالم، املجلد األول: 290.
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وبعرتتــه أهــل بيتــه نادى بأعــى الصــوت: »أ لســت أوىل بكــم منكم بأنفســكم؟«، 
ــه  ــن علي ــد أخــذ بضبعــي أمــر املؤمن ــى، فقــال هلــم عــى النســق وق ــوا: ب قال
الســالم: »فمــن كنــت مــواله فهــذا عــيٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن 

عــاداه وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه«.

كان يعــرف مــدى حقــد عتــاة قريــش عــى عــيٍّ لقتلــه آباءهــم املركــن، أّمــا 
ــا  ــى مــن مزاي ــه احلــّد األدن ــاذا أوىص لعــّي؟ فــألْن ال أحــد مــن املســلمن ل مل
، وألّن اهلل عــزَّ وجــلَّ بــّرأه وطّهــره مــن الــرك، وألنَّ املســلمن األوائــل  عــيٍّ
يعرفونــه حــق املعرفــة، ويعرفــون علمــه وحلمــه وعدلــه وشــجاعته وفصاحتــه 
وجــوده وحســن خلقــه ومناقبــه وفضائلــه وتربيتــه يف حجر الرســول، وأســبقيته 
ــي  ــري ووارث ــي ووزي ــي ووصي ــت أخ ــه: »أن ــول ل ــول الرس ــالم، وق يف اإلس
 ، ــيِّ ــة النب ــب راي ــه صاح ــه؛ وألّن ــيِّ ل ــاة النب ــدي«، ومؤاخ ــن بع ــي م وخليفت
ووارث علمــه إىل آخــر مــا ال يمكــن إحصــاؤه مــن فضائلــه، مــع ذلــك خالفــوا 

أمــر النبــيِّ وأمــر القــرآن يف صغــار األُمــور ويف عظائمهــا.

درا�سة خطبة حّجة الوداع:

ا: ا وتعليميًّ الو�سّية اأدبيًّ

ــا فخطبــة حّجــة الــوداع ُأنمــوذج لــكالم الرســول الــذي  ــا وتعليميًّ أّمــا أدبيًّ
تتمّثــل فيــه صّحــة الطبــع، فــال خالبــة وال تزويــق، برئــت ألفاظــه مــن اإلغراب 
ــن  ــا م ــذي وصلن ــل ال ــر القلي ــز النث ــذي كان يمّي ــتكراه، ال ــد واالس والتعقي
ــرّس ذلــك  ــق، وال يتي ــٌة هلــا هبــاء ورون العــرص اجلاهــّي، وهــي مــع ذلــك جزل
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ــول  ــد كان الرس ــاب، وق ــل اخلط ــة وفص ــن ُأويَت احلكم ــغ إاّل مل ــاز البلي اإلجي
حريًصــا إْن هــو حتــّدث إىل النــاس أْن يتحــّدث بألــواٍن مــن القــول الفنــّي الرفيــع 
يســمو عــى مســتوى احلديــث اليومــّي، ويقصــد قصــًدا واضًحــا إىل اجلــال أو 
مــا يتصــل باجلــال مــن الوضــوح أو التأثــر أو الصفــاء أو الصقــل، ويســلك إىل 
ذلــك كلَّ أســاليب التمثيــل والتصويــر واحلــوار، وكان ال ينطــق بلغــٍو وال يقصد 
إىل غــر توضيــح القــرآن واهلدايــة إىل احلــّق أو التنفــر مــن الــّر، كان فصيــح 
اللســان فصيــح األداء، بليًغــا عــى ُأســس مــا تكــون بالغــة الكرامــة والكفايــة، 
وإّن الســمة الغالبــة عــى كالمــه املحفــوظ هــي ســمة اإلبــالغ والتعليــم قبــل أّي 
ســمٍة ُأخــرى، وهــي الســمة اجلامعــة التــي ال ســمة غرهــا ألّنــا أصــٌل شــامٌل 
ــمة  ــو الس ــالغ ه ــروع... واإلب ــة الف ــا بمنزل ــي منه ــاٍت ه ــن س ــّرق م ــا تف مل
املشــرتكة يف أفانــن هــذا الــكالم مجيًعــا، واإلبــالغ هــو األُســلوب الــذي هيــدف 
إىل الرتبيــة والتعليــم بالطريقــة املثــى، وهــذا مــا نالحظــه يف خطبــة حّجــة الوداع 
التــي نحــن بصــدد دراســتها واإلبــالغ األقــوى يف كالمــه هــو اجتــاع العلــوم 
الوافيــة يف كلــات معــدودات، قــد يبســطها الشــارحون يف جمّلــدات، مــا يمكــن 
أن نســّميه علــم الســلوك يف الديــن والدنيــا، ومنــذ يفاعتنــا ونحــن نحفــظ قولــه 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »إّن اهلل تعــاىل مل يبعثنــي معنًّتــا متعنًّتــا، ولكــن بعثنــي معّلــاًم، 

ا«. ميــّرً

ــه  ــذي ينب ــكارّي، ال ــتفهام اإلن ــلوب االس ــة بُأس ــول اخلطب ــدأ الرس ــد ب لق
ــل  ــن التواص ــرًسا م ــم ج ــدة، ويقي ــول الراك ــّرك العق ــة، وحي ــان الغافل األذه
ــلوب  ــذا األُس ــم، وه ــد التعلي ــا يري ــب هن ــتمعن، فاخلطي ــب واملس ــن اخلطي ب
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ــاص. ــام إىل اخل ــن الع ــدّرج م ــرض ويف الت ــة الع ــح يف طريق ــّي واض التعليم

ــئلة  ــن األس ــة ع ــمَّ يف اإلجاب ــتفهام، ث ــّي يف االس ــلوب التعليم ــل األُس يتمّث
املطروحــة وبالتــدرج مــن العــام: »أوصيكــم بتقــوى اهلل، وأحّثكــم عــى طاعتــه«، 

إىل اخلــاص: تقــوى اهلل تتمثــل يف اتبــاع التعاليــم املذكــورة.

ــادات  ــتحكام الع ــب اس ــا أو بحس ــب أمهّيته ــم بحس ــت التعالي ــا تتابع أيًض
ــهم. ــا يف نفوس ــوا منه ــم أن يتخّلص ــي يريده الت

إّن تكــرار )يــا أهّيــا النــاس(: تأكيــٌد أّن الوصّية عاّمــة، وغر متعّلقة باملســلمن 
ــان  ــاس يف كلِّ زم ــي للن ــا ه ــم، وإّن ــرب وحده ــوة، أو بالع ــن للدع املعارصي
ــه اســتخدم لفظــة )النــاس( وليــس لفظــة )املســلمن(  ومــكان، فضــاًل عــن أنَّ
أو )املؤمنــن(؛ ألنَّ الواحــد مــن النــاس ليصــر مســلًا مؤمنـًـا جيــب أن يتخلــص 

مــن اهلنــات التــي تؤثــر ســلًبا يف ســلوكه وعالقتــه باآلخريــن وباملجتمــع.

أّمــا تكــرار )أال هــل بّلغــت؟ اللهــم اشــهد(، فتأكيــد أنَّ الرســول يذكرهــم 
ــل  ــم قب ــد أبلغه ــه، وق ــم طاعت ــم، وعليه ــه إبالغه ــأنَّ علي ــول اهلل، وب ــه رس بأّن
هــذه اخلطبــة - وعــى مــدى ثــالٍث وعريــن عاًمــا مــن قبــل - كالم رّبــه، وإّنــا 
ــو  ــا ه ــاب اهلل، ه ــا يف كت ــى م ــن تناس ــة، فم ــم احلّج ــع عليه ــا أْن يض ــد هن يري
يذّكــره بــه للمــرة األخــرة، كــا أّنــه يريــد أن يبّلغهــم أمــًرا آخــر ســيكون ثقيــاًل 
ــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ  ــْغ مَ ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ ــا َأيُّهَ ــه }يَ عليهــم، وهــو أمــٌر مــن رّب
ــهَ اَل يَهْــدِي  ــهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اللَّ ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ وَاللَّ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ
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ــوْمَ الَْكافِِريــنَ{)1(. الَْق

هــذا البــالغ هــو التمســك بكتــاب اهلل وبواليــة عــيٍّ عليــه الســالم؛ ألّن عليًّــا 
هــو األُذن الواعيــة واألجــدر لتطبيــق تعاليــم القــرآن بعد الرســول، لكــّن العرب 
غّلبــوا عاداهتــم وتقاليدهــم وعنجهياهتــم عــى مــا أمرهــم بــه اهلل ورســوله، وال 

يزالــون حتــى هــذه اللحظــة يعانــون مــن ســوء اســتخدام احلــّكام لســلطاهتم.

وقــراءة متأنّيــة لكتــاب أمــر املؤمنــن عليــه الســالم إىل مالــك األشــرت حــن 
ــب أن  ــا جي ــن م ــع ب ــوَن الشاس ــرة الب ــى بص ــه أدن ــن ل ــّن مل ــرص)2(، يب واّله م
ــن  ــن الذي ــك، وب ــام إىل مال ــة اإلم ــوف يف وصّي ــم املوص ــه احلاك ــون علي يك

ــذا. ــا ه ــى يومن ــم وحت ــة احلك ــوىّل معاوي ــذ أن ت ــلمن من ــوا املس حكم
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شر
واقعة الغدير وانعكاساتها الرتبويَّة على السلوك اإلنساني الجزء العا

اأ. م. د. �سيف اإ�سماعيل اإبراهيم الطائي

ملخ�س البحث

ــه  ــد وآل ــا حمّم ــالم عــى ســيدنا ونبّين احلمــد هلل ربِّ العاملــن والصــالة والسَّ
الطيبــن الطاهريــن ولعنــة اهلل عــى أعدائهــم أمجعــن مــن األولــن واآلخريــن 

ــن  ــويٍّ كان م ــٍث نب ــة يف حدي ــات الرتبوي ــث االنعكاس ــذا البح ــيتناول ه س
ــرة  ــة كب ــلَّ أواله أمهي ــزَّ وج ــث إنَّ اهلل ع ــية، حي ــة قدس ــث النبوّي ــر األحادي أكث
ــر  ــول اهلل، إذ أظه ــة رس ــار صحاب ــار وكب ــة األطه ــن األئم ــاًل ع ــوله فض ورس
ــن  ــث ب ــع، حي ــن موض ــر م ــة يف أكث ــات القرآني ــن التجلي ــر م ــاه الكث يف ثناي
حــال الفــرق ومــا ســتؤول إليــه وقــد كان ذلــك واضحــًا مــن خــالل الوصــف 
ــْوا{،  َق ــوا َواتَّ ــاِب َآَمنُ ــْو َأنَّ َأْهــَل اْلِكَت القــرآين، فوصــف الفريــق األَّول بـــ }َوَل
ــْيَطاُن َفَأْنَســاُهْم ِذْكَر  ــْوا َقْوًمــا َغِضــَب اهللَُّ َعَلْيِهــْم{، }اْســَتْحَوَذ َعَلْيِهــُم الشَّ }َتَولَّ
ــا  وَن{، أمَّ ــْيَطاِن ُهــُم اخْلـَـارِسُ ــْيَطاِن َأاَل إِنَّ ِحــْزَب الشَّ اهلل{، }ُأوَلِئــَك ِحــْزُب الشَّ
َدُهــْم بـِـُروٍح ِمنـْـُه{،  يــَاَن َوَأيَّ الفريــق اآلخــر فوصفهــم بـــ }َكَتــَب يِف ُقُلوهِبـِـُم اإْلِ
ــْم  ــا َرِضَ اهللُ َعنُْه ــَن فِيَه ــاُر َخالِِدي ــا اأْلَْنَ تَِه ــْن حَتْ ــِري ِم ــاٍت َتْ ــْم َجنَّ }َوُيْدِخُلُه
َوَرُضــوا َعنْــُه{، }ُأوَلِئــَك ِحــْزُب اهللَِّ َأاَل إِنَّ ِحــْزَب اهللَِّ ُهــُم امْلُْفِلُحــوَن{، فهــذه 
املقارنــة بــن حــزب الشــيطان وحــزب اهلل هــي مقارنــة بــن اتاهــن متعاكســن 
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ــا أْن  ــدَّ مــن حتديــد اخليــار بــن هذيــن الضديــن: إمَّ خمتلفــن ومتنافريــن، وال ُب
يتــوىل اهلل ورســوله والذيــن آمنــوا ويتمســك بمنهجهــم ومســارهم فيكــون مــن 
حــزب اهلل الغالبــن املفلحــن، أو يدخــل يف واليــة الشــيطان فينقــاد لــه ويتــواله 
ــزب  ــن ح ــون م ــلوكه فيك ــه لس ــو أتباع ــذي يدع ــة ال ــط الضالل ــر يف خ ويس
الشــيطان اخلارسيــن، فكانــت مشــكلة البحــث احلــايل هــي بيــان )كيــف يمكــن 
لإلنســان أْن يضمــن الوصــول إىل واليــة اهلل عــزَّ وجــلَّ ليكــون مــن حزبــه ومــن 
الفائزيــن؟! وكيــف يضمــن التغلــب عــى العقبــات واملوانــع واإلغــراءات التــي 
ينصبهــا الشــيطان الرجيــم يف طريقــه للحيلولــة دون الوصــول إىل ذلــك اهلــدف، 
وجلــّره نحــو االنحــراف واختــاذ االتــاه املعاكــس والدخــول يف حــزب الشــيطان 

ويف اخلارسيــن؟(.

وبعبــارة ُأخــرى مــا هــو املنهــج الرتبــوي الــذي جيــب أْن يعتمــده اإلنســان 
لتحصــن نفســه مــن هجــات الشــيطان وإحــراز الســالمة وبلــوغ الغايــة التــي 
ــج  ــث، فاملنه ــدف البح ــه ه ــيكون علي ــا س ــذا م ــا؟ وه ــن أجله ــه اهلل م خلق
ــة وعقائديــة حتــّدد فلســفة وجــود  ــة فكري الرتبــوي اإلســالمي يقــوم عــى رؤي
اإلنســان وغايــة اخللــق واملصــر الــذي يســعى إليــه، وعــى ضــوء ذلــك يتحــّدد 
املســار العمــي بــا يتفــرع عنــه مــن حقــوق وواجبــات وقيــم أخالقيــة ووســائل 

واعتبــارات تتكامــل مــع بعضهــا لتوصــل اإلنســان إىل الغايــة.

ــة يف  ــة وأخالقي ــات تربوي ــود انعكاس ــاس وج ــى أس ــث ع ــتند البح إذ يس
واقعــة الغديــر عــى الســلوك اإلنســاين، حيــث متثــل ذلــك يف خمتلــف مراحــل 
ــار،  ــة واإليث ــهادة والتضحي ــاة والش ــم احلي ــد قي ــذا الُبع ــت هب ــاة، إذ ارتبط احلي
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بمعنــى أنَّ اجلانــب الرتبــويَّ واألخالقــيَّ لواقعــة الغديــر كان هــو املعــن الــذي 
نلــت منــه الســلوكيات اإلنســانية قيمهــا ومثلهــا وجعــل كلَّ تلــك القيــم قيمــة 

واحــدة ال انفصــال بينهــا.

املقدمة: 

للرتبيــة إســهامات فاعلــة يف تكويــن اإلنســان، فهــي التــي ترتقــي بــه وتطــور 
مواهبــه لتجعلــه أداة فعالــة ومنتجــة ليصنــع احلضــارة وحيقــق اآلمــال املنشــودة، 
ــل  ــط، ب ــة فق ــن املعرف ــرة م ــة واف ــده بكمّي ــا تزوي ــي هب ــان ال نعن ــة اإلنس وتربي
يتعــدى ذلــك إىل تزويــده بمنظومــة مــن القيــم ليســهم يف بنــاء احلــسِّ اإلنســاين 
ــع  ــة م ــة النظري ــرتن املعرف ــدَّ أْن تق ــه ال ُب ــلوكياته، وعلي ــط س ــه يضب لتجعل
املارســات العمليــة، ولعــلَّ مــا جيعلهــا مــن رضوريــات احليــاة وخاصــة يف هــذا 
الوقــت أكثــر مــن أيِّ وقــت مــى مــن تــردي اجلانــب القيمــي لــدى النــاس، 
ــار  ــل يف انتش ــي املتمث ــالل األخالق ــث االنح ــي حي ــتوى العامل ــى املس ــواء ع س
الفســاد و)تغليــب املصلحــة اخلاصــة( واســتنزاف القــوي للضعيــف، إضافــة إىل 
ظهــور بعــض التيــارات والدعــوات التــي تنــادي رصاحــة أو ضمنيــًا باخلــروج 
ــا، حيــث  عــن هــذه القيــم مــع تســلل القــدوة الســيئة التــي ال تتفــق مــع قيمن
ــغال  ــع انش ــذا م ــًا، ه ــيئًا مألوف ــت ش ــرور الوق ــع م ــدوة م ــذه الق ــت ه أصبح
أغلــب النــاس يف هــذه األيــام هبمــوم املعيشــة التــي أصبحــت تســتنزف معظــم 
الوقــت ممَّــا يســتدعي االهتــام هبــذه القيــم حلايــة النســق االجتاعــي الواحــد، 
وذلــك مــن خــالل الرجــوع للقيــم الرتبويــة يف واقعــة الغديــر وكيــف تعامــل 

ــالم. معهــا اإلمــام عليــه السَّ
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فــال ُبــدَّ مــن التوجــه للرتبية اإلســالمية املســتمدة مــن القــرآن والســنة كمنهج 
لتصحيــح املســار الســلوكي وتوجيهــه إىل ما يتاشــى والدين اإلســالمي.

فهــي بمفهومهــا األصيــل وجذورهــا املتينــة وروحهــا احليــة )أكســبت الفكــر 
ــانية  ــم إنس ــد وقي ــادئ وقواع ــده بمب ــالل تزوي ــن خ ــًا م ــاين زادًا وروح اإلنس

كانــت بمثابــة إضــاءات للبريــة(.

ــات  ــيتناول االنعكاس ل س ــث: األَوَّ ــة مباح ــى ثالث ــث ع ــم البح ــذا سيقس ل
ــه  ــاده يف اهلل ومالئكت ــف اعتق ــى املكل ــب ع ــا جي ــق )ب ــي تتعل ــة والت االعتقادي

ــر(.  ــوم اآلخ ــله والي ــه ورس وكتب

ــي  ــة )والت ــة واألخالقي ــيتناول االنعكاســات الرتبوي ــاين فس ــا املبحــث الث أمَّ
تتعلــق بــا جيــب عــى اإلنســان أْن يتحــى بــه مــن فضائــل واقعــة الغديــر وأن 

يتخــى عــن الرذائــل(. 

ــة  ــة لواقع ــات العملي ــيتناول االنعكاس ــر فس ــث واألخ ــث الثال ــا املبح أمَّ
ــات. ــوال وترصف ــن أق ــاين م ــلوك اإلنس ــى الس ــر ع الغدي

املبحث الأول: 

النعكا�سات العقائدية: 

إنَّ أحــد انعكاســات هــذه القضيــة يتجــى يف اتــاه اإلســالم ومســرة احلركــة 
ــان  ــة، أي اإلي ــا الديني ــن عقائدن ــّد م ــذي يع ــة( ال ــو )الوالي ــالمية وه اإلس
ــًا  ــة تنصيب ــدوره يف احلقيق ــدُّ ب ــذي يع ــام وال ــيِّ لإلم ــب النب ــة وتنصي باإلمام
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ــو نظــر  ــة الــذي ل ــة الرتبوي مــن اهلل تعــاىل، ويعــدُّ هــذا مــن أهــم أبعــاد القضي
ــام  ــي ق ــه املســلمون بعمــٍق وإمعــاٍن ألدركــوا أنَّ هــذه احلركــة العظيمــة الت إلي
هبــا النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أثنــاء احلــّج وعنــد العــودة مــن أداء املناســك، 
ويف عــرض الصحــراء ويف األيــام األخــرة مــن عمــره املبــارك، واملنــاداة بأمــر 
ــيٌّ  ــذا ع ــواله فه ــت م ــن كن ــول: »م ــج بالق ــوع احلجي ــه جلم ــن وتقديم املؤمن
مــواله«، بــكلِّ مــا تقدمهــا مــن متهيــدات ومــا تالهــا مــن نتائــج، ليــس ســوى 
حركــة مهمــة ال تنطــوي إالَّ عــى معنــى ومضمــون مهــم أال وهــو حتديــد خــط 
الواليــة يف اإلســالم بعــد النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وقــد شــعر الباحثــون هبذا 
املعنــى عــى امتــداد التاريــخ، وأدركــوا ذلــك مــن خــالل تلــك الواقعــة، ويتبــن 
مــن خــالل ذلــك أنَّ مســألة احلكــم يف اإلســالم ال تعنــي وجــود ســلطة تأخــذ 
ــي  ــا تعن ــل إنَّ ــام، ب ــة ونظ ــؤونه بدق ــر ش ــالمي وتدي ــع اإلس ــد املجتم بمقالي

ــة)6(. اإلمام

ــرد  ــس جم ــوب ولي ــدان والقل ــة لألب ــادة الرتبوي ــو القي ــة ه ــى اإلمام إنَّ معن
ســلطة عــى األبــدان أو إدارة شــؤون احليــاة اليوميــة للنــاس فحســب، بــل إدارة 
ــكار  ــتوى األف ــي بمس ــوس، والرق ــألرواح والنف ــل ل ــح التكام ــوب، ومن القل
ــة  ــه الرتبي ــدف إلي ــا هت ــذا م ــة وه ــى اإلمام ــو معن ــذا ه ــة، فه ــم املعنوي والقي

ــالمية. اإلس

فاإلســالم منــذ نشــأته هيــدف إىل اإلدارة الرتبوية للشــؤون البرية، فاإلســالم 
 ، ــالميٍّ ــويٍّ إس ــٍع ترب ــاء جمتم ــة لبن ــة واألُخروي ــاة الدنيوي ــي احلي ــو إىل رق يصب
، فضــاًل عــن  ويســعى ملنــح البريــة مــا ينبغــي هلــا مــن كــاٍل وســموٍّ حقيقــيٍّ
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ــى  ــالم ع ــذه اإلس ــا يأخ ــذا م ــودة، فه ــة املعه ــا اليومي ــم حياهت ــيق وتنظي تنس
عاتقــه وهــذا هــو معنــى اإلمامــة عــى وجــه الدقــة)5(.

فقــد كان الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إمامــًا هبــذا املعنــى كــا ورد يف روايــة 
ــالم عندمــا نــادى بصوتــه بــن احلجيــج يف منــى  عــن اإلمــام الباقــر عليــه السَّ
ــى اإلمــام  ــه كان هــو اإلمــام«، إنَّ معن ــه وآل ــاًل: »إنَّ الرســول صــى اهلل علي قائ

هــو حكــم الديــن والدنيــا يف حيــاة النــاس.

ــذا  ــتطاعوا هب ــث اس ــلمون حي ــه املس ــن ب ــذي يؤم ــكاس ال ــذا االنع إنَّ ه
ــداد  ــول امت ــى ط ــم ع ــات حقانيته ــم إثب ــق القوي ــذا املنط ــر وه ــعل الزاه املش

ــالمي. ــخ اإلس ــل التاري مراح

فالواليــة بــن املؤمنــن هــي اآلرصة القويــة والرابطــة الوثيقــة، فــكلُّ مؤمــن 
مــوىل لــكلِّ املؤمنــن، }َوامْلُْؤِمنـُـوَن َوامْلُْؤِمنـَـاُت َبْعُضُهــْم َأْولَِيــاُء َبْعــٍض{ التوبــة: 
71، وهــي مــواالة تضامــن ونــرصة ومــودة وحمبــة، لكــنَّ النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه 
ــن كلِّ  ــة ب ــا عام ــع أنَّ ــة، م ــر يف الوالي ــه بالذك ــًا رض اهلل عن ــصَّ علي ــه خ وآل

املؤمنــن، وهلــذا التخصيــص داللتــه العظيمــة وحكمتــه البالغــة.

فالتخصيــص يــدلُّ عــى تأكيــد هــذه الواليــة وتوثيقهــا ومعنــاه: مــن واالين 
ــات  ــة درج ــة ألنَّ الوالي ــة عظيم ــذه مزي ــرصه، وه ــًا وين ــواِل علي ــرصين فلي ون
ــص  ــن أخ ــد أْن يب ــا يري ــذه وإنَّ ــة ه ــأّي فضيل ــض، ف ــن بع ــى م ــا أع بعضه

ــه)8(. ــاس ب الن

والواليــة بــن الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وُأمتــه أوثــق مــن الواليــة التــي 
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بــن املؤمنــن بعضهــم مــع بعــض، فجعــل النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مثــل هذه 
ــالم، ولــو مل يــرد ذلــك مــا  الدرجــة العاليــة الوثيقــة مــن الواليــة لعــيٍّ عليــه السَّ
ــى  ــل ع ــول دلي ــل، وال كان يف الق ــول فض ــذا الق ــه يف ه ــيٍّ رض اهلل عن كان لع
يشء، فــإنَّ املؤمنــن بعاّمــة بعضهــم أوليــاء بعــض، فصــار يف التخصيــص مزيــة 

توثيــق الواليــة وتأكيدهــا ورفــع درجاهتــا.

ويف ختصيــص عــيٍّ رض اهلل عنــه بالواليــة مــع عمومهــا بــن املؤمنــن تفضيل 
ــَواِت  َل وتريــف لعــيٍّ رض اهلل عنــه كــا يف قولــه تعــاىل: }َحافُِظــوا َعــَى الصَّ
ــاَلِة اْلُوْســَطى{ البقــرة: 238، فخــصَّ الوســطى بالذكــر وإْن دخلــت يف  َوالصَّ
مجلــة الصلــوات داللــة عــى فضلهــا، ففــي التخصيــص داللــة عــى التفضيــل 

والتريــف.

ــف  ــه وتري ــل ل ــة تفضي ــه بالوالي ــيٍّ رض اهلل عن ــص ع ــك يف ختصي وكذل
ــه)10(. ــأن واليت ــن ش ــع م ــه ورف ملقام

ــه ورســوخ  ــه حلســن ســرته وصفــاء رسيرت ــًا رض اهلل عن ــا خــصَّ علي وإنَّ
قدمــه وســابقته يف اإلســالم واجلهــاد وقربــه مــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 

فلــه يف ذلــك رشف الدنيــا واآلخــرة.

ويف ختصيــص عــيٍّ رض اهلل عنــه بالواليــة مــع عمومهــا بــن املؤمنــن تزكيــة 
ــتحق  ــه يس ــن بأنَّ ــة تب ــهادة النبوّي ــذه الش ــوى وه ــن اهل ــق ع ــن ال ينط ــة ممّ نبوّي
الواليــة ظاهــرًا وباطنــًا فــإنَّ كان مــن أظهــر اإليــان وجبــت مواالتــه ووكلــت 
ــيٍّ رض اهلل  ــه لع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــص النب ــنَّ ختصي ــه إىل اهلل، ولك رسيرت
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عنــه باســتحقاق الواليــة إشــهار إليانــه؛ ليعلــم النــاس أنَّ ظاهــر عــيٍّ رض اهلل 
ــه جديــر هبــذه الواليــة، ويف ذلــك فضيلــة عظيمــة لعــيٍّ رض  عنــه كباطنــه وأنَّ

اهلل عنــه.

ــه اهلل  ــوله وحيب ــب اهلل ورس ــه: »حي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــه ص ــك قول ــل ذل ومث
ــغ فيــه  ــه بلَّ ورســوله«، فهــي تزكيــة حلــبِّ عــيٍّ رض اهلل عنــه هلل ورســوله، وأنَّ
ــوله)13(. ــه اهلل ورس ــك أْن حيّب ــل ذل ــًا، ودلي ــًا وحتقيق ــًا وإخالص ــة صدق الغاي

ــه يف  ــيٍّ رض اهلل عن ــت لع ــن ووصــف ثاب ــر الزم ــارية ع ــة س ــذه الوالي وه
ــه  ــيٍّ رض اهلل عن ــاة ع ــه ويف حي ــد ممات ــه وبع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــاة النب حي

ــه.  ــد ممات وبع

ــن  ــوىل كلِّ مؤم ــا، وم ــا وأبنائن ــوىل آبائن ــر وم ــكلِّ فخ ــا ب ــوم موالن ــو الي فه
ــه إالَّ  ــذول، وال يبغض ــه إالَّ خم ــن واليت ــى ع ــاعة، ال يتخ ــام الس ــة إىل قي ومؤمن
ــول اهلل  ــن رس ــه م ــابقته وموضع ــل س ــن وال جيه ــه مؤم ــر فضل ــق وال ينك مناف

ــواله. ــيٌّ م ــن ع ــن مل يك ــرس م ــاب وخ ــد خ ــامل، وق ــن اهلل ع ودي

فعى سيدنا عيٍّ سالم اهلل وبركاته ورضوان اهلل ومرضاته)5(.

املبحث الثاين: 

النعكا�سات الرتبوية والأخالقية: 

إنَّ القيــم الرتبوّيــة واألخالقيــة هــي قيــم ذات صفــات معينــة تســتأثر هبــا ُأمم 
ــالف  ــا إىل اخت ــاري، ومرّده ــري واحلض ــتعدادها الفط ــم اس ــرى بحك دون ُأخ
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الفكــر والتفكــر وتفــاوت الفهــم واإلدراك، ففــي الوقــت الــذي ختضــع بعــض 
القيــم الرتبويــة واألخالقيــة لعوامــل التغيــر والتعديــل واالضمحــالل بدافــع 
مــن ســر الزمــن وتطــوره الرسيــع فــإنَّ هنــاك قيــًا تربويــة ال يعروهــا التغيــر 
وال يتناوهلــا التبديــل وال يســومها االضمحــالل كونــا ثابتــة األُصــول راســخة 

اجلــذور أبديــة التأثــر يف النفــوس والعقــول)9(.

ــرضورة  ــر بال ــة يؤث ــة واألخالقي ــم الرتبوي ــن القي ــت م ــض الثاب ــذا البع وه
يف ســلوك اإلنســان ويشــّده بقــوة إىل واقعــه املعــاش بكامــل فكــره وشــعوره، 
ــة  ــده إىل الطمأنين ــذ بي ــه ويأخ ــه وعّزت ــن كرامت ــا يش ــع ع ــى الرتف ــه ع ويعين

ــالح. ــكينة والف والس

وقــد متثــل ذلــك يف القيمــة املعنويــة التــي متيــزت هبــا تلــك الشــخصية وذلك 
الرجــل الــذي نصبــه الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه خليفــًة لــه ووليــًا يف تلــك 

الواقعــة.

ــاالت  ــك الك ــه تل ــر في ــن أْن تتوف ــغ ال يمك ــا بل ــادي مه ــخص الع إنَّ الش
ــة، حيــث إنَّ املحاســبة مــن  ــه للحصــول عــى هــذه املكان اإلنســانية التــي ختّول
هــذا النــوع ال ُبــدَّ هلــا مــن دقــة إهليــة تفــوق قــدرة البــر، وبمثل هــذه املحاســبة 
الدقيقــة وجــد النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه هــذا املقــام ال يليــق إالَّ بأمــر املؤمنــن 

وال يناســب ســواه)11(.

لقــد كان هــذا واضحــًا منــذ صــدر اإلســالم؛ ولذلــك فقــد تعــن أنَّ الــذي 
يتقلــد مثــل هــذا املنصــب ال يمكــن أْن يكــون شــخصًا عاديــًا، بــل ال ُبــدَّ لــه أْن 
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ــذا كان  ــه؛ وهل ــن منهل ــل م ــها وأْن ينه ــن نفس ــر املؤمن ــات أم ــن صف ــون م يك
ــن  ــالم بع ــه السَّ ــن علي ــر املؤمن ــرون إىل أم ــالم ينظ ــم السَّ ــا عليه ــع أئمتن مجي

ــار)10(. ــة واإلكب العظم

ــجاعة  ــه الش ــالمه علي ــوات اهلل وس ــام صل ــذا اإلم ــن ه ــم م ــا أْن نتعل وعلين
والفصاحــة والبالغــة والزهــد والتضحيــة باملصلحــة اخلاصــة من أجــل مصلحة 
املســلمن واإليثــار، وقــد قــال فيــه عمــر بــن عبــد العزيــز: مــا علمنــا أنَّ أحــدًا 
ــة بعــد رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أزهــد مــن عــيِّ بــن أيب  مــن هــذه األُمَّ
طالــب صلــوات اهلل وســالمه عليــه، ومــا وضــع لبنــة عــى لبنــة وال قصبــة عــى 
قصبــة ولقــد روض نفســه عــى التقــوى لتــأيت آمنــة يــوم الفــزع األكــر، ولتثبــت 
عــى جانــب املزلــق، وكان يــأكل خبــز الشــعر الــذي ال يســتطيع أكلــه الكثــر 
ويطعــم باملقابــل اليتامــى الزبيــب والعســل والتمــر والزيــت، ويلبــس اخلشــن 
ويعطــي األرامــل واليتامــى واملعوزيــن احلريــر، وكان منهجــه يف ذلــك أنَّ عــى 

أئمــة احلــق أْن يتأســوا بأضعــف رعيتهــم يف األكل وامللبــس)3(.

ــًا  ــه منطوي ــالمه علي ــوات اهلل وس ــد كان صل ــوى، فق ــاالً للتق ــدم مث ــد ق وق
عــى يقــن ال غايــة ملــداه وال نايــة ملنتهــاه، وقــد بــّن ذلــك بقولــه: »لــو كشــف 

ــًا«. يل الغطــاء مــا ازددت يقين

ومــن أهــم االنعكاســات الرتبويــة يف واقعــة الغديــر هــي )احللــم والصفــح( 
ــد الضيــق وهــو قــادر عــى  ــإنَّ احللــم والصــر ومســك النفــس للمســلم عن ف
تنفيــذه لــه منزلــة عنــد اهلل، فيقــول رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »مــن كظــم 
ــق  ــى رؤوس اخلالئ ــة ع ــوم القيام ــاه اهلل ي ــذه دع ــتطيع أْن ينف ــو يس ــًا وه غيظ
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ــْن  ــَرٍة ِم ــاِرُعوا إىَِل َمْغِف ــاىل: }َوَس ــال تع ــاء«، وق ــور يش ــره يف أي ح ــى خي حت
ــَن  ِذي ــَن )133( الَّ ْت لِْلُمتَِّق ــدَّ ــَاَواُت َواأْلَْرُض ُأِع ــا السَّ ــٍة َعْرُضَه ــْم َوَجنَّ ُك َربِّ
ــاِس َواهللَُّ  ــِن النَّ ــَن َع ــَظ َواْلَعافِ ــَن اْلَغْي اِء َواْلَكاظِِم َّ ــرضَّ اِء َوال َّ ــرسَّ ــوَن يِف ال ُينِْفُق

ــران: 133 -134«. ــنَِن{ آل عم ــبُّ امْلُْحِس حُيِ

ــه  ــا قال ــو م ــح ه ــم والصف ــت يف احلل ــي رُضب ــة الت ــن أروع األمثل ــكان م ف
ــة  ــى طخي ــر ع ــذاء أو أص ــد ج ــول بي ــن أْن أص ــي ب ــت أرتئ ــام: »فطفق اإلم
ــاء هيــرم فيهــا الكبــر ويشــيب فيهــا الصغــر ويكــدح فيهــا مؤمــن حتــى  عمي
ــه، فرأيــت الصــر عــى هــذا أحجــى فصــرت، ويف العــن قــذى ويف  يلقــى ربَّ

ــجى«. ــق ش احلل

ــة التــي تّســدت يف شــخصية عــيٍّ  ــة والرتبوّي ومــن االنعكاســات األخالقّي
رض اهلل عنــه اإلقــدام عــى احلــقِّ والتضحيــة يف ســبيله، حيــث قــال: »إيِنِّ َواهللِ 
َهــا َمــا َباَلْيــُت َوالَ اْسَتْوَحْشــُت، َوإيِنِّ  َلــْو َلِقيُتُهــْم َواِحــدًا َوُهــْم طِــاَلُع األْرِض ُكلِّ
ــِذي َأَنــا َعَلْيــِه َلَعــَى َبِصــَرة ِمــْن َنْفــِي  ــِذي ُهــْم فِيــِه َواهْلـُـَدى الَّ ــُم الَّ ِمــْن َضاَلهِلِ
، َوإيِنِّ إىَِل لَِقــاِء اهللِ مَلُْشــَتاٌق، َوُحْســِن َثَوابِــِه مَلُنَْتظِــٌر َراج، َوَلِكنَّنـِـي  َوَيِقــن ِمــْن َريبِّ
ــاَل اهللِ ُدَوال،  ــُذوا َم ــا، َفَيتَِّخ اُرَه ــَفَهاُؤَها َوُفجَّ ــِة ُس ــِذِه األُمَّ ــَر ه ــِيَ َأْم ــى َأْن َي آَس

ــَن َحْربــًا، َواْلَفاِســِقَن ِحْزبــًا«)7(. احِلِ َوِعَبــاَدُه َخــَوال، َوالصَّ

إنَّ قيمــة اجلانــب الرتبــوي واألخالقــي عنــد أمــر املؤمنــن تنبــع مــن كونــه 
مــن آل البيــت رضــوان اهلل عليهــم، وقــد متثــل ذلــك بســمة اإليثــار، فقــد طبــع 
ــح خليقــة  ــى أصب ــار حت ــا ســاقه هلــم مــن هــدى عــى اإليث ــاءه ب اإلســالم أبن
ُءوا  ــوَّ ــَن َتَب ِذي ــاىل }َوالَّ ــك يقــول تع ــق املســلم احلــق، ويف ذل ــة مــن خالئ أصيل
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يــَاَن ِمــْن َقْبِلِهــْم حُيِبُّــوَن َمــْن َهاَجــَر إَِلْيِهــْم َواَل جَيِــُدوَن يِف ُصُدوِرِهــْم  اَر َواإْلِ الــدَّ
َحاَجــًة مِمَّــا ُأوُتــوا َوُيْؤثِــُروَن َعــَى َأْنُفِســِهْم َوَلــْو َكاَن هِبِــْم َخَصاَصــٌة َوَمــْن ُيــوَق 

ــَك ُهــُم امْلُْفِلُحــوَن{ احلــر: 9. ُشــحَّ َنْفِســِه َفُأوَلِئ

وتــى ذلــك يف أمــر املؤمنــن رض اهلل عنــه عندمــا اختــار الصمــت يف واقعة 
ــل الســكوت عندمــا وجــد أنَّ اإلســالم ســيتعرض للخطــر إذا مــا  الغديــر وفضَّ
ــه، ومــع كلِّ تلــك املنزلــة ورغــم كلِّ ذلــك الوضــوح عندمــا نصبــه  طالــب بحقِّ

. الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إمامــًا للمســلمن بأمــٍر إهلــيٍّ

ــاىض  ــب وتغ ــه فحس ــن حقِّ ــكت ع ــه مل يس ــة، إنَّ ــة األمهي ــألة بالغ ــا ملس إنَّ
ــه تعــاون مــع أولئــك الذيــن  عنــه خشــية شــقِّ وحــدة املســلمن، بــل حتــى أنَّ
مل يكونــوا أصحــاب حــقٍّ يف نظــره والذيــن أخــذوا بمقاليــد اإلمامــة اإلســالمية 
ــدرس  ــو ال ــذا ه ــداء، فه ــة والف ــة إىل التضحي ــالم بحاج ــه رأى أنَّ اإلس ألنَّ

ــر)8(. ــو درس الغدي ــه فه ــر ب ــه ونعت ــت نتعّلم ــا ان ــذي علين ــي ال احلقيق

إنَّ اإلمــام أمــر املؤمنــن رضــوان اهلل عليــه غذانــا باحلكمــة والعّفــة والنزاهــة 
ورســم لنــا مــكارم األخــالق واآلداب وتقــوى اهلل يف الغيــب والشــهادة وكلمــة 
ــق  ــى والفقــر، والعــدل يف الصدي احلــقِّ يف الرضــا والغضــب، والقصــد يف الغن
ة  ــدَّ ــاىل يف الش ــن اهلل تع ــا ع ــور، والرض ــاط والفت ــل يف النش ــدو، والعم والع

والرخــاء.

ــك  ــًا وذل ــًا ومعنوي ــًا وخلقي ــاًل تربوي ــخصية تكام ــذه الش ــت ه ــد تكامل فق
ــن  ــًا م ــرته متيقن ــع لس ــل املتتب ــا تع ــاع إليه ــة واالنقط ــذات اإلهلي ــه بال التصال
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أنَّ عابــدًا متحنثــًا وزاهــدًا متأهلــًا يكــون إذا مــا اشــتدَّ اخلطــب جماهــدًا مكافحــًا 
ــه. ــال تالبيب ــه األســد ال تن ــى كأنَّ مســتميتًا حت

ــه ال رشف أعــى مــن اإلســالم، وال كــرم  ــا أنَّ فمــن خــالل مــا تقــدم تعلمن
أعــز مــن التقــوى، وال معقــل أحــرز مــن الــورع، وال شــفيع أنجــح مــن التوبــة، 
وال لبــاس أمجــل مــن العافيــة، وال مــال أذهــب بالفاقــة مــن الرضا بالقــوت، وال 
وحــدة أوحــش مــن العجــب، وال عقــل كالتدبــر، وال يقــن كحســن اخللــق، 
ــح، وال  ــل الصال ــارة كالعم ــق، وال ت ــد كالتوفي ــراث كاألدب، وال قائ وال م
ربــح كالثــواب، وال ورع كالوقــوف عنــد الشــبهة، وال زهــد كالزهــد يف احلــرام، 
وال علــم كالتفكــر، وال عبــادة كأداء الفرائــض، وال إيــان كاحليــاء والصر، وال 
ــق  ــرة أوث ــم، وال مظاه ــّز كاحلل ــم، وال ع ــع، وال رشف كالعل ــب كالتواض حس
ــة  ــل واحلرك ــول والعم ــه بالق ــن ل ــصَّ املخلص ــد خ ــاورة، وأنَّ اهلل ق ــن املش م

والســكون بجنــة املــأوى، وأنَّ مــن النــت كلمتــه وجبــت حمبتــه)5(.

املبحث الثالث: 

النعكا�سات العملية لواقعة الغدير على ال�سلوك الإن�ساين:

إنَّ للقيــم االجتاعيــة يف واقعــة الغديــر انعكاســات تربويــة هلــا دور كبــر يف 
تكويــن الشــخصية املتزنــة واملتكاملــة لإلنســان املســلم ألنَّ عليــه ُتعقــد اآلمــال 

يف بنــاء املجتمــع. 

ــا يف العــرص احلــارض فيجــب  ــة بالغــة بالنســبة لن ــل أمهي ــر متث فواقعــة الغدي
ــه مــن الــرضوري أن نتخــذ مــن ســياء أمــر املؤمنــن ومالمــح  علينــا أْن نعلــم أنَّ
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ــرتض أن  ــي يف ــورة الت ــًا يف الص ــًا رائع ــه ُأنموذج ــعى إلقامت ــذي س ــع ال املجتم
نمنحهــا حلكومتنــا اإلســالمية وجمتمعنــا اإلســالمي، وممَّــا ال ريــب فيــه أنَّ مجيــع 
عظائنــا وعلائنــا البارزيــن وشــخصياهتم الكبــرة ال يرتقــون إىل مســتوى أمــر 
نــا ال نريــد أن نعقــد مقارنــة بــن تلــك الشــخصية الرفيعــة وغرهــا  املؤمنــن، وأنَّ
نــا ال نبغــي مــن وراء ذلــك ســوى  أو أن نقيــس هبــا أحــدًا فهــذا ال جيــوز، بــل إنَّ

أن نتخــذ مــن أمــر املؤمنــن قــدوًة لنــا يف كلِّ مــا نقــوم بــه مــن أعــال)11(.

ــن  ــب م ــى للطال ــا تعط ــة عندم ــة أو الفني ــة أو التعليمي ــاذج اخلطي ــإنَّ الن ف
ــا  ــيبلغون م ــم س ــرضورة أنَّ ــي بال ــذا ال يعن ــاخها وه ــا أو استنس ــل تقليده أج
بلغتــه مــن الــذروة، كال بالطبــع ولكنَّهــا توضــع أمامهــم لكــي ينحــو منحاهــا 

ــذى)1(. ــًا حيت ــا ُأنموذج ــا وجعله ــل هب ــم للتمث ــوا جهوده ويبذل

إالَّ أنَّ ضعــف احلكومــات اإلســالمية وعــدم متاســكها جعــل األعــداء 
حيقنــون جرثومــة اخلالفــات بــكلِّ مــا ُأوتــوا مــن خيانــة وضغينــة، ســعيًا منهــم 
ــة  ــا مواجه ــإنَّ علين ــالمي، ف ــامل اإلس ــدان الع ــن بل ــقاق ب ة الش ــوَّ ــيع ه إىل توس
كلِّ ذلــك والتصــدي لــه، وهــذا درس آخــر مــن دروس الغديــر ودروس 
أمــر املؤمنــن، فلقــد أشــاح أمــر املؤمنــن بوجهــه عــن كلِّ مــن جــاؤوا إليــه 
شــاهدين لــه بــأنَّ احلــق معــه ووعــدوه بالدعــم واملســاندة وأنَّ عليــه أالَّ يقعــد 

ــوب. ــه املغص ــن حقِّ ع

ــع إذا مــا أراد أْن ينهــض ويطالــب  ــًا عــن اجلمي لقــد كان أمــر املؤمنــن غني
ــه، ولكنَّــه وجــد أنَّ املجتمــع اإلســالمي ال طاقــة لــه بتحمل هــذه اخلالفات  بحقِّ

والرصاعــات فتنحــى جانبًا،وهــذا درس آخــر جيــب أن نتعلمــه)15(.
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إنَّ علينــا الكــفَّ عــن اخلالفــات وعــى الفــرق اإلســالمية أالَّ تدنــس 
ــا نقطــة حساســة ال ينبغــي املســاس هبــا، فــإنَّ  مقدســات بعضهــا البعــض ألنَّ
وضــع اإلصبــع عــى تلــك النقــاط احلساســة والضغــط عليهــا مــن شــأنه إثــارة 
املشــاعر التــي ســتجرُّ العــامل اإلســالمي بدورهــا إىل هاويــة اخلصومة والشــقاق، 
نــا نواجــه عــدوًا يرتبــص بنــا  فعلينــا تنــب تلــك اخلالفــات، وعلينــا أْن نعلــم بأنَّ

ة ليوجــه إلينــا رضبتــه. عــى حــن غــرَّ

وهــذا مــا عّلمنــا إيــاه القــرآن الكريــم فطاملــا جــاء باســم الشــيطان ومــا زال 
ــدة هــذا التكــرار هــو أْن يعلــم اإلنســان  ــه، فكانــت فائ يكــرره يف ســوره وآيات
أنَّــه يف مواجهــة دائمــة ومســتمرة مــع عــدّوه عــى أصعــدة احليــاة كافــة بــكل مــا 
فيهــا مــن كفــاح وحتديــات وأنَّ الســبيل للتغلــب عــى العــدو هــو أن ال ننســاه 
ــر  ــر، وأن نتذك ــم النص ــوىل ونع ــم امل ــو نع ــا فه ــدًا، إنَّ اهلل معن ــى أب وأن ال ننس
دائــًا شــعورنا باملســؤولية والتمســك باحلضــور الفاعــل يف امليــدان، فهــذا هــو 

أبلــغ العوامــل تأثــرًا وأمهيــة)14(.

اخلامتة: 

ــر  ــالق أم ــر وأخ ــة الغدي ــادئ واقع ــى مب ــلم ع ــان املس ــة اإلنس 1- تربي
ــالم مــن خــالل الربــط بــن االنعكاســات العقائديــة واملبــدأ،  املؤمنــن عليــه السَّ
وبــن التطبيــق العمــي واملارســات الســلوكية ومعاملــة املســلمن معاملة حســنة 

ومراعــاة أحاسيســهم وخماطبتهــم عــى مســتوى عقوهلــم. 

2- ترقيــة الســلوك اإلنســاين مــن خــالل التمســك باملبــادئ الدينيــة واخللقية 
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العليــا، املتمثلــة بواقعــة الغديــر، مــن خــالل تقويــة النفــس البريــة وحتصينهــا 
ــه  ــة، وتوجي ــذات والرذيل ــار املل ــياق يف تي ــهوات أو االنس ــرتدي يف الش ــن ال م
اإلنســان نحــو اختــاذ املواقــف اإلجيابيــة واالتاهــات البنــاءة دينيــًا وخلقيــًا نحــو 

املواقــف والقضايــا احلياتيــة.

ــه  ــالل هتذيب ــن خ ــن، م ــس املؤم ــي يف نف ــي احل ــر اخللق ــة الضم 3- تربي
وتزكيتــه وغــرس ينابيــع اخلــر والرمحــة واالســتقامة والعّفــة والطهــارة 
ــالل  ــن خ ــلوكه، م ــر يف س ــي تؤث ــاء الت ــر والفحش ــن الك ــه م ــة علي واملحافظ

ــر. ــة الغدي ــة يف واقع ــم الرتبوي ــزام بالقي االلت

4- تربيــة اإلنســان املســلم عــى حتمــل القــوة النفســية واإلرادة القويــة مــن 
ــالم يف واقعــة الغديــر، مثــل  خــالل التمســك بأخــالق أمــر املؤمنــن عليــه السَّ

التضحيــة واالبتعــاد عــن االنحــراف واخلديعــة لغــره مــن املســلمن.

امل�سادر: 

- القرآن الكريم 

1- أبــو العينــن عــي خليــل )1988(: القيــم اإلســالمية والرتبيــة، بــروت، 
مكتبــة إبراهيــم احللبــي.

2- أمحــد لطفــي بــركات )1982(، يف الفكــر الرتبــوي اإلســالمي، الرياض، 
ط1. املريخ  دار 

ــة، دمشــق،  ــة والنهاي ــو الفــداء إســاعيل )2010(، البداي ــر، أب ــن كث 3- اب
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ــر، ط2. ــن كث دار اب

ــة  ــالم، مؤسس ــة يف اإلس ــم اخللقي ــر )1983(، القي ــد ماه ــري، أمح 4- البق
ــكندرية. ــة اإلس ــباب اجلامع ش

5- الدينــوري، أبــو حمّمــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة )1413(، اإلمامــة 
والسياســة، تاريــخ اخللفــاء ج1، قــم، مطبوعــات الريــف الــرض.

ــه  ــن علي ــام احلس ــورة اإلم ــدي )2006(، ث ــد مه ــن، حمّم ــمس الدي 6- ش
ــالم ظروفهــا االجتاعيــة وأبعادهــا اإلنســانية، بــروت، دار الكتــاب  السَّ

اإلســالمي.

7- الطــريس، أبــو عــي الفضــل بــن احلســن )د. ت(، إعــالم الــورى بأعــالم 
اهلــدى، بــروت، دار إحيــاء علــوم الدين.

ــع  ــر م ــث الغدي ــارص )1437(، حدي ــن ن ــاب ب ــد الوه ــري، عب 8- الطري
ــد  ــك فه ــة املل ــم، مكتب ــر خ ــالم يف غدي ــه الّس ــب علي ــن أيب طال ــيِّ ب ــيدنا ع س

ــة. الوطني

9- العراقــي، ســهام )1984(، يف الرتبيــة األخالقيــة مدخــل لتطويــر الرتبيــة 
الدينيــة، بغــداد، مكتبــة املعــارف احلديثــة.

10- عســكر، ســهيلة عبــد الرضــا وســندس إســاعيل اخلالــي )2015(، 
ــالم،  القيــم األخالقيــة والفكريــة املتضمنــة يف ثــورة اإلمــام احلســن عليــه السَّ

جملــة القادســية للعلــوم اإلنســانية، املجلــد 18 العــدد 1.

11- القمــي، أبــو جعفــر حمّمــد بــن عــّي بــن احلســن بــن موســى )1972(، 
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علــل الرائــع يف األحــكام، إيــران - دار أديــان علــوم الديــن.

ــن  ــح اب ــة يف نصائ ــم األخالقي ــود )2011(، القي ــاكر حمم ــود ش 12- حمم
ــدد 4. ــد 2، الع ــة، املجل ــة الرتبي ــة كلي ــعرية، جمل ــر الش جب

13- امليــالين، الســيد عــي احلســيني )1420(، حديــث الغديــر ط1، إيران- 
قــم، مركــز األبحــاث العقائدية.

14- اهلاشــمي، أمحــد )1960( جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبديــع، 
ط2، دار العلــم للماليــن.

ــرة-  ــالم، القاه ــي يف اإلس ــاه األخالق ــداد )1974(، االت ــن، مق 15- ياجل
ــة اخلانجــي. مكتب
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واألخالق

د. ال�سيخ علي خ�سر اإبراهيم العكيلى

ملخ�س البحث

ــن  ــة كأطروحت ــة والعصم ــاين اإلمام ــداق مع ــالم« مص ــه الس ــًا »علي إن علي
كونيتــن فــإذا هــو مرتجــم لغايــة الكــال البــري يف واقــع الوجــود ومــن موقعه 
ــزات  ــزة بممي ــة متمي ــك احلكوم ــون تل ــد أن تك ــال ب ــا ف ــة م ــى رأس حكوم ع

الكــال ومتفــردة بنموذجــه الفضــل يف عــامل البريــة وتأرخيهــم.

ــخصية  ــان والش ــم واإلي ــاروق يف العل ــالم ف ــه الس ــي علي ــام ع وأن اإلم
ــن  ــل ب ــة األفض ــه الفاروقي ــيكون حلكومت ــة و س ــانية الراقي ــزات اإلنس وممي
حكومــات العــامل و أن اإلمــام عــي عليــه الســالم إمــام ومعصــوم وحجــة عــى 
النــاس و تكــون حكومتــه حجــة عــى السياســين وأربــاب حكومــات العــامل.

بالرغــم ممــا عــرف عــن اإلمــام يف تشــدده عــى رضورة العــدل للحاكــم وال 
بــد مــن تــالزم العــدل مــع الســلطة لكــي تتســع رســالة اإلنســان ملهــام وجــوده 
ــا  ــم كل م ــيًا حيط ــدا وحش ــرى أس ــو ي ــدل فه ــو الع ــي ه ــه البه ــذي أساس وال
إمامــه خــر مــن احلاكــم الظــامل إال أنــه يــرى ال بــد مــن احلاكــم دون الفــوىض 
والفتــن ألن مــع احلكــم مهــا كان توجــد الســلطة التــي تضبــط املجتمــع ولــو 
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ــق يف  ــون كاحلري ــع يك ــالت إذا رسى يف املجتم ــإن االنف ــا ف ــد م ــا وبح ــدر م بق
اهلشــيم ال حــّد يمكــن أن يقــف عنــده.

املقدمة:

لقــد خلــق اهلل تعــاىل آدم وبنيــه وفوضهــم يف األرض ألهــداف ســامية، 
انتهكهــا الشــيطان وحزبــه، ولــو راجعنــا إىل تاريــخ اإلنســانية وإىل اكــر ظاهــرة 
فيــه وهــي ظاهــرة ارســال الرســل عليهــم الســالم لوجدنــا ان مهاهتــم تنحــرص 
ــدوة  ــوذج الق ــق أنم ــم وف ــع الظل ــن ورف ــة الظامل ــي مقارع ــدة ه ــة واح يف غاي

املرســل أو املنصــب مــن قبــل اهلل تعــاىل.

ــن اهلل  ــرك ع ــي ال ــدد يف نف ــذي يتح ــد ال ــدو يف التوحي ــة تب ــذه املهم وه
تعــاىل، والــرك هــو الظلــم العظيــم، وتظهــر أيضــا يف العــدل وهــو نفــي الظلــم 
ــق، كان  ــاين والتطبي ــن املع ــة ب ــذه املهم ــع ه ــي ال تضي ــن، ولك ــة الظامل ومنازل
هلل ســبحانه وتعــاىل فيهــا نامــوس كــوين، يف عــدم خلــو األرض مــن حجــة هلل 
ــا  ــم أي ــد، حيمــل العــدل ويقــاوم الظاملــن ويقــارع الظل ــوان للتوحي تعــاىل، عن

ــدره. كان مص

عــرف القــرآن العــدل بعــدم الظلــم وعــرف التوحيد بنفــي الرك، والســبب 
ــة الوجــود وأســاس الكــون، ولــي يعــرف البدهيــي  هــو أن العــدل هــو بدهي
ــُه  الســتطالته واملســتطيل اليــدرك بســهولة، قــال تعــاىل: »«َوإِِذ اْبَتــَى إِْبَراِهيــَم َربُّ
تـِـي َقــاَل اَل َينـَـاُل  يَّ َُّهــنَّ َقــاَل إيِنِّ َجاِعُلــَك لِلنَّــاِس إَِماًمــا َقــاَل َوِمــْن ُذرِّ بَِكِلــَاٍت َفَأمَت

َعْهــِدي الظَّاملـِِـَن1)1(.
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بــن »االمــام عي« »عليــه الســالم« اســس احلكومة، يف زمــان األئمــة أو زمان 
ــى الظهــور »لإلمــام املنتظــر« »عــج« فباتــت يف نصوصــه اســتنادا  ــه، وحت غيبت
ــالته  ــة يف رس ــة جلي ــلم«، واضح ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي »ص ــات النب لتوجيه
لواليــه عــى مــرص، مالــك األشــرت النخعــي »رضــوان اهلل تعــاىل عليه«:«التــزام 

الــوايل مــا الزمــه اهلل تعــاىل مــن العــدل)2(.

فعــى الــوايل حــّق بقــدر مــا يصلحــه، »وليــس خيــرج الــوايل مــن حقيقــة مــا 
ألزمــه اهللَّ مــن ذلــك إاّل باالهتــام واالســتعانة بــاهللَّ، وتوطــن نفســه عــى لــزوم 
ــه أو ثقــل، « ومــن أجــل هــذا األســاس  ــا خــّف علي ــه في احلــّق، والصــر علي

خصــه بصفــات مــن يصلــح ملعاونتــه يف هــذا األمــر.

ــان وأدوات  ــالم« لإلنس ــه الس ــي« »علي ــام ع ــة »اإلم ــن معرف ــا م انطالق
ــه كإنســان كــي حيقــق مــا رغــب اهلل »عــز وجــل«  ــه وأســس النهــوض ب تنميت
مــن خلقــه، وان يكــون بمســتوى اخلطــاب الربــاين: » لقــد خلقنــا اإلنســان يف 

ــم)3(. ــن تقوي أحس

فــإن حتــول األحــوال بالبــر، تعــل اإلمــام عــي »عليــه الســالم«، أن يعــرف 
ــن  ــة م ــا احلق ــق بريته ــانيتها وحتقي ــوض بإنس ــدة النه ــأدوات وع ــة، ب البري
ــات ارتباطهــا نحــو  ــة، وكيفي ــة وســلوكية أخالقي ــة وأســس إياني معــاين روحي
التكامــل بــاهلل »عــز وجــل« مــن اخلطبــة )171( مــن خطبــة لــه عليــه الّســالم:

ــْرَ  ــمَّ َالصَّ ــتَِقاَمَة ُث ــتَِقاَمَة َااِلْس ــَة َو َااِلْس ــَة َالنَِّهاَي ــمَّ َالنَِّهاَي ــَل ُث ــَل َاْلَعَم )َاْلَعَم
ــًا  ــْم َعَل ــْم َو إِنَّ َلُك ــوا إىَِل ِنَاَيتُِك ــًة َفاْنَتُه ــْم ِنَاَي ــَوَرَع إِنَّ َلُك ــَوَرَع َاْل ــْرَ َو َاْل َالصَّ
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ــَا  ــِه َو ُاْخُرُجــوا إىَِل َاهللَِّ بِ َفاْهَتــُدوا بَِعَلِمُكــْم َو إِنَّ لإِْلِْســاَلِم َغاَيــًة َفاْنَتُهــوا إىَِل َغاَيتِ
َ َلُكــْم ِمــْن َوَظاِئِفــِه َأَنــا َشــاِهٌد َلُكــْم َو َحِجيــٌج  ــِه َو َبــنَّ َض َعَلْيُكــْم ِمــْن َحقِّ اِْفــرَتَ
ــْد  ــاِضَ َق ــاَء َامْلَ ــَع َو َاْلَقَض ــْد َوَق ــابَِق َق ــَدَر َالسَّ ــْم َأالَ َو إِنَّ َاْلَق ــِة َعنُْك ــْوَم َاْلِقَياَم َي
ــا َاهللَُّ  نَ ــوا َربُّ ِذيــَن قاُل ــاىَل إِنَّ َالَّ ــاَل َاهللَُّ َتَع ــِه َق تِ ــَدِة َاهللَِّ َو ُحجَّ ــٌم بِِع َد َو إيِنِّ ُمَتَكلِّ ــَورَّ َت
ــِة  وا بِاجْلَنَّ ــِرُ ــوا َو َأْب َزُن ــوا َو ال حَتْ ــُة َأالَّ خَتاُف ــُم َامْلَالِئَك ُل َعَلْيِه ــزَّ ــَتقاُموا َتَتنَ ــمَّ اِْس ُث
ــِه َو  ــا َاهللَُّ َفاْســَتِقيُموا َعــَى ِكَتابِ نَ ــْم َربُّ ــْم ُتوَعــُدوَن 1 21 41: 30 َو ُقْلُت ــي ُكنُْت تِ َالَّ
احِلَــِة ِمــْن ِعَباَدتـِـِه ُثــمَّ الَ مَتُْرُقــوا ِمنَْهــا َو الَ  ِريَقــِة َالصَّ َعــَى ِمنَْهــاِج َأْمــِرِه َو َعــَى َالطَّ

ــوا()4(. ــا َو الَ خُتَالُِف ــوا فِيَه َتْبَتِدُع

اإلمــام عــي »عليــه الســالم« بذلــك يثقــف اإلنســان عــى وعــي التحديــات 
ــاوز  ــا، وت ــة مواجهته ــان، وكيفي ــا اإلنس ــرض هل ــي يتع ــة الت ــة والعملي الفكري
ــي  ــتقيمة، لك ــة مس ــض وأم ــع ناه ــل جمتم ــن أج ــكالهتا، م ــل مش ــا وح صعاهب
يرتقــي الفــرد والشــعب بعامــة إىل نيــل درجــات العدالــة االجتاعيــة والتكافــل 

البــري، وهــذا هــو الرصيــد اليقينــي الــذي حيققــه اإليــان.

فالســنة النبويــة التــي ســار هبدهيــا اإلمــام عــي »عليــه الســالم »، ومــا تلقــاه 
ْكَمــِة َوامْلَْوِعَظــِة  ــَك بِاحْلِ مــن علــم لنصــوص القــرآن املجيــد، ))اْدُع إىَِل َســبِيِل َربِّ
ــْن  ــلَّ َع ــْن َض ــُم بَِم ــَو َأْعَل ــَك ُه ــُن إِنَّ َربَّ ــَي َأْحَس ــي ِه تِ ــْم بِالَّ ــنَِة َوَجاِدهْلُ احْلََس
ــِه  ــْم بِ ــا ُعوِقْبُت ــِل َم ــوا بِِمْث ــْم َفَعاِقُب ــَن * َوإِْن َعاَقْبُت ــُم بِامْلُْهَتِدي ــَو َأْعَل ــبِيِلِه َوُه َس
ــَزْن  َك إاِلَّ بِــاهللَِّ َواَل حَتْ ابِِريــَن * َواْصــِرْ َوَمــا َصــْرُ ُتــْم هَلـُـَو َخــْرٌ لِلصَّ َوَلِئــْن َصَرْ
ِذيــَن ُهــْم  َقــْوا َوالَّ ِذيــَن اتَّ َعَلْيِهــْم َواَل َتــُك يِف َضْيــٍق مِمَّــا َيْمُكــُروَن * إِنَّ اهللََّ َمــَع الَّ

ــنُوَن *()5( حُمِْس
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اآليــة توضــح املنهــج الصحيــح لطــرح العدالــة يف كل قيمهــا فالفعــل 
ــون  ــة لتك ــة احلكم ــدم لفظ ــاد وتق ــه واإلرش ــه للتوجي ــر موج ــو أم ــوا( ه )ادع
ــق  ــن رف ــوع م ــنة( كن ــة احلس ــأيت )املوعظ ــم ت ــدل ث ــة الع ــزان األول لعجل املي
التعامــل والوجدانيــة والتعاطــف الــذي بــان جليــا يف ســرة اإلمــام عــي عليــه 
ــن  ــس ب ــروى أن ــالة ي ــام يف الص ــى اإلم ــادى ع ــوا يت ــن الك ــذا ب ــالم فه الس
عيــاض املــدين، عــن جعفــر بــن حمّمــد، عــن أبيــه، عــن جــّده »عليهــم الســالم« 
ــن  ــوا م ــن الك ــر اب ــراءة فجه ــر بالق ــو جيه ــاس و ه ــؤّم النّ ــا ي ــا كان يوم أّن علّي

ــه: خلف

ْكــَت َلَيْحبَِطــنَّ َعَمُلَك  ذيــَن ِمــْن َقْبِلــَك َلِئــْن َأرْشَ » َو َلَقــْد ُأوِحــَي إَِلْيــَك و إىَِل الَّ
و َلَتُكوَنــنَّ ِمــَن اخْلارِسيــَن « فلــا جهــر ابــن الكــوا مــن خلفــه هبــا ســكت عــّي 
عليــه الّســالم فلــا أناهــا ابــن الكــوا أعــاد عــّي عليــه الّســالم فأتــّم قراءتــه، فلا 
رشع عــّي عليــه الّســالم يف القــراءة أعــاد ابــن الكــوا اجلهــر بتلــك اآلية فســكت 
عــّي عليــه الّســالم فلــم يــزاال كذلــك يســكت هــذا و يقــراء هــذا مــرارا حّتــى 
ــَن ال  ــَتِخَفنََّك الَّذي ــَد اهللَِّ َحــقٌّ و ال َيْس ــه الّســالم:» َفْصــِرْ إِنَّ َوْع قــراء عــّي علي

ُيوِقنـُـوَن «

فســكت ابــن الكــوا و عــاد عــّي عليــه الّســالم إىل قراءتــه )(.. منهــاج الراعة 
يف رشح نــج البالغــة )خوئي(.

وضحــت منهجيــة اإلمــام »عليــه الســالم«، بــا متلــك مــن معــاين التحديــات 
ــت  ــة العن ــة، ملعاجل ــاعر البري ــب واملش ــل والقل ــن العق ــن م ــة للتمك البالغ
ــة  ــة اجيابي ــاالت إىل طاق ــذه االنفع ــل ه ــول مث ــا حي ــا، ب ــيا ومادي ــري نفس الب
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ــد أن مل يكــن  ــة مــن البعي ــاءة، وحتمــل مــرارة الســلبيات باملواجهــات الفكري بن
مؤمنــا أو مــن القريــب إن كان منافقــا أو مرائيــا وغــر ذلــك، وحتويلهــا إىل حالــة 
اجيابيــة اقــل مــا يقــال عنهــا إنــا نتائــج اجلــدل احلســن كــا يف فريضــة القــرآن 
بالتعامــل مــع اآلخــر املختلــف عنــا بــل واملخالــف لنــا وهــو األخطــر، هكــذا 
كان اإلمــام عــي »عليــه الســالم« حيبــب هــذه الثقافــة عنــد النــاس، بعيــدا عــن 
اهلــزات النفســية، واملهلــكات مــن األحــداث، ومــا يتعــرض لــه الفــرد والوطــن 
مــن وهــن وأســباب ذلــك، يف تعزيــز ثقافــة ومعرفــة الفــرد يف دولتــه عليــه أن 
يتحمــل املســؤولية مــن دون أن يــرر لفشــل او ذنــب، أو اهتــام هلــذا أو ذاك كــي 
يلقــي مــن عــى عاتقــه املســؤولية، إنــا ثقافــة اإليــان بــاهلل مــن حيــث الصــدق 
ــة و  ــة التوب ــع ثقاف ــرا، م ــال وتفك ــره، عم ــل دون غ ــز وج ــه ع ــال إلي واإلقب
ــة  ــا منهجي ــذات تفرضه ــع ال ــة م ــة صادق ــوس، كثقاف ــة النف ــتغفار لتزكي االس
مــكارم األخــالق. َكــَذَب َاْلَعاِدُلــوَن بـِـَك إِْذ َشــبَُّهوَك بَِأْصنَاِمِهــْم َو َنَحُلــوَك ِحْلَيَة 
ُروَك َعــَى  ــَاِت بَِخَواطِِرِهــْم َو َقــدَّ ِزَئــَة َامْلَُجسَّ ُءوَك َتْ َامْلَْخُلوِقــَن بَِأْوَهاِمِهــْم َو َجــزَّ
ــَيْ ٍء ِمــْن  ــْم َو َأْشــَهُد َأنَّ َمــْن َســاَواَك بِ ْلَقــِة َامْلُْخَتِلَفــِة َاْلُقــَوى بَِقَراِئــِح ُعُقوهِلِ َاخْلِ
ــَك َو  ــُم آَياتِ ــِه حُمَْك ــْت بِ ــَا َنَزَل ــٌر بِ ــَك َكافِ ــاِدُل بِ ــَك َو َاْلَع ــَدَل بِ ــْد َع ــَك َفَق َخْلِق
ــِذي مَلْ َتَتنـَـاَه يِف َاْلُعُقــوِل َفَتُكــوَن  َنَطَقــْت بـِـِه َشــَواِهُد ُحَجــِج َبيِّنَاتـِـَك َو َأْنــَت َاهللَُّ َالَّ

فــًا)6( ــا حَمْــُدودًا ُمرَصَّ ــاِت َخاطِِرَه ــا ُمَكيَّفــًا َو الَ يِف َرِويَّ يِف َمَهــبِّ فِْكِرَه

ــع  ــة، يقط ــب األم ــن أن رك ــي يب ــعى لك ــالم«، يس ــه الس ــي »علي ــام ع اإلم
االســتقامة واإلصــالح بــا هتفــوا هلــا القلــوب والــوالء مــن خــالل الثبــات عــى 
إدراك املعنــى الــرسي للــروح وهــي مــن أمــر ريب وبمنهجيــة أخالقيــة ملــكارم 
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األخــالق لتحقــق اإليــان البــاين للوطــن والبــر، بــا يمكــن ملثــل هــذا اإلدراك 
ــك  ــت بذل ــرة، فتثب ــف املس ــات لتحري ــد العقب ــود ض ــق الصم ــريف أن حيق املع
ــة  ــعادة الدنيوي ــرف والس ــب ال ــتحقاقهم ملرات ــع باس ــرد واملجتم ــدارة الف ج
 ُّ ــُه الــرَّ ْنَســاِن َأْعــَرَض َوَنــَأى بَِجانِبـِـِه َوإَِذا َمسَّ واألخرويــة، )َوإَِذا َأْنَعْمنـَـا َعــَى اإْلِ
ــَدى  ــَو َأْه ــْن ُه ــُم بَِم ــْم َأْعَل ُك ــاِكَلتِِه َفَربُّ ــَى َش ــُل َع ــْل ُكلٌّ َيْعَم ــا * ُق َكاَن َيُئوًس
ــَن  ــْم ِم ــا ُأوتِيُت ــِر َريبِّ َوَم ــْن َأْم وُح ِم ــرُّ ــِل ال وِح ُق ــرُّ ــِن ال ــَأُلوَنَك َع ــبِياًل * َوَيْس َس
ــُد َلــَك  ــَك ُثــمَّ اَل َتِ ــا إَِلْي ــِذي َأْوَحْينَ ــْن ِشــْئنَا َلنَْذَهَبــنَّ بِالَّ ــِم إاِلَّ َقِليــاًل *َوَلِئ اْلِعْل

ــا َوِكيــاًل *( )7( ــِه َعَلْينَ بِ

وبالتــايل فــإذا مــا حتققــت مثــل هــذه الثقــة التامــة بــاهلل »عــز وجــل«، تتحقــق 
ــاحات  ــا، يف س ــرا هين ــل أم ــة الباط ــن مواجه ــل م ــي تع ــن الت ــب اليق مرات
التحــدي الفكــري والعمــي، بــل ويمكنهــا حتجيــم الظلــم وتعليــات الشــيطان 
ــاوس  ــن وس ــاوف م ــاوز املخ ــايص، وت ــال باملع ــدم االسرتس ــت، وع ــا كان أي
الشــيطان، كيــا يتحقــق اليقــن بوعــي تــام ملــا يوصــف بمصالــح العبــاد يف دينــه 
ُهــمَّ َبــَى  ودنيــاه، واالطمئنــان بالركــون إىل اهلل »عــز وجــل« واألمــان بكنفــه َاللَّ
ــا َخاِئفــًا َمْغُمــورًا  ــا َظاِهــرًا َمْشــُهورًا َو إِمَّ ــٍة إِمَّ ُلــو َاأْلَْرُض ِمــْن َقاِئــٍم هللَِِّ بُِحجَّ الَ خَتْ
ــوَن َعــَددًا َو  لَِئــالَّ َتْبُطــَل ُحَجــُج َاهللَِّ َو َبيِّنَاُتــُه. َو َكــْم َذا َو َأْيــَن ُأوَلِئــَك َو َاهللَِّ َاأْلََقلُّ
َفــُظ َاهللَُّ هِبِــْم ُحَجَجــُه َو َبيِّنَاتِــِه َحتَّــى ُيوِدُعوَهــا ُنَظَراَءُهــْم َو  َاأْلَْعَظُمــوَن َقــْدرًا حَيْ
وا  َيْزَرُعوَهــا يِف ُقُلــوِب َأْشــَباِهِهْم َهَجــَم هِبـِـُم َاْلِعْلــُم َعــَى َحِقيَقــِة َاْلَبِصــَرِة َو َبارَشُ
ــُه  ــَتْوَحَش ِمنْ ــَا اِْس ــوا بِ ــوَن َو َأنُِس ُف ــَتْوَعَرُه َامْلُرْتَ ــا اِْس ــَتاَلُنوا َم ــِن َو اِْس ُروَح َاْلَيِق
ــَك  ــَى ُأوَلِئ ــلِّ َاأْلَْع ــٌة بِامْلََح َق ــا ُمَعلَّ ــَداٍن َأْرَواُحَه ــا بَِأْب ْنَي ــوا َالدُّ ــوَن َو َصِحُب َاجْلَاِهُل
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ــْم)8( ــِه آِه آِه َشــْوقًا إىَِل ُرْؤَيتِِه َعــاُة إىَِل ِدينِ ــاُء َاهللَِّ يِف َأْرِضــِه َو َالدُّ ُخَلَف

ــن  ــوازن ب ــت للت ــه كان ــاداته وتعاليم ــالم« إرش ــه الس ــي »علي ــام ع األم
العمليــة الســلوكية والعمليــة الفكريــة، إدراكا بتفاعــل موازيــن القلــب والعقــل 
والنفــس واألحاســيس، ضمــن عمليــات التفكــر والتطبيــق، كيقــن بصــواب 
ــالق  ــار األخ ــق آث ــاين، وحتق ــج اإلي ــالمة املنه ــاوية، وس ــالة الس ــة الرس غاي

ــا. ــة وعامل ــا وأم ــا ووطن ــردا وأرسة وجمتمع ــاءة ف البن

فجبهــة مــكارم األخــالق ال يعرتضهــا شــك باحلــق، وهــي متمســكة 
بالعــروة الوثقــى مــن ايــان وطاقــة روحيــة معــرة عــن وحــي الســاء، وإن اهلل 
»عــز وجــل« عــى أســاس قاعــدة اآلثــار الوضعيــة مبــن أثــر ذلــك مــن اخلــر 
والنهضــة النفســية واملدنيــة املاديــة عــى صعيــد التعامــل املجتمعــي و العالقــات 
مــا بــن الشــعوب والبلــدان واألديــان واملذاهــب، حيــث يتجســد اليقــن، مــع 
ــة باتــاه اهلــدف األســمى وهــو  ــات احلضاري ــق الغاي ذلــك باالســتقامة لتحقي
إرضــاء اهلل ســبحانه وتعــاىل، بالضــد مــن شــبهات الباطــل ومــا تنفثــه أخــالق 
ــاء  ــث والري ــاق واخلب ــن النف ــة م ــة، املعروف ــا االجتاعي ــن جراثيمه ــوء م الس
وحتــى ضمــن التعامــالت االجتاعيــة مــن رشار الرشــوة الفســاد وغــر ذلــك 
باتــاه إضعــاف املجتمــع املؤمــن، وإشــاعة الفقــر واجلهــل والتخلــف والشــيطنة 
ــه وتفكــره، يف تالعــب بالعقــول وانحــراف باملصالــح وإشــاعة  مــا بــن جوانب
الفتــن والريــاء بالتديــن وإضعــاف العمــل يف سياســات اللهــو والعبــث، بالضــد 
مــن عزيمــة احلضــارة وحتديــات املعرفــة واالرصار عــى العلــم والثبــات عــى 

ــة الســالم وإشــاعة اإلنســانية واألخــوة. اإليــان وحمب
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ــه  ــي »علي ــام ع ــاول اإلم ــة ح ــل رشيع ــة، ب ــس كالم عاطف ــكالم لي ــذا ال ه
الســالم »، مــن خــالل مــا تلقــاه مــن رســول اهلل »صــى اهلل عليــه والــه وســلم » 
أن جيعلهــا معاملــا لإليــان، لكــي تســلكه الشــعوب لالرتقــاء بعلومهــا ومدنيتهــا 
ودينهــا، باتــاه النجــاة يف دنيــا ويف اخــرة، ولــكل زمــان ومــكان، بالضــد مــن 
العــداواة والبغــي، حيــث كان هــذا اليقــن برناجمــه لتأســيس الدولــة، الــذي أراد 
أن جيســده يف دولتــه ترمجــة لوحــي الســاء ورســالة مــكارم األخــالق، مــن دون 
ــة مــن  ــا مــن دون جهــل، وعدال ــوط مــن رمحــة اهلل، عل ــأس مــن امــل أو قن ي

دون ظلــم وتكافــل اجتاعيــا مــن دون حاجــة ونضــة دون ختلــف.

هكــذا كانــت رؤيــا اإلمــام »عليــه الســالم« لكــي متيــز األفعــال عــن األقوال، 
أي اإليــان عــن الريــاء، مــا بــن أفعــال تنهــض باإلنســان يف دنيــا وآخــرة، اقــل 
مــا يقــال عنهــا تنهــض األمــة وتعلهــا يف مصــاف التنافــس العلمــي حضــارة 
وعلــا ومعرفــة وبنــاء، ومــا بــن أقــوال ال تتجــاوز الشــعارات خــداع النــاس 

وتهيلهــم مــن اجــل انتكاســة األمــة.

اجلانب الروحي واإلياين واألخالقي يف العدل:

ــم مــكارم األخــالق  ــا بعثــت ألمُت ــه وســلم«: »إّن ــه وال ــال »صــى اهلل علي ق
)9(، ويف احلديــث: »إّن هلل حجتــن حجــة باطنــة هــي العقــل، وحجــة ظاهــرة 
ــو رأس  ــذي ه ــل ال ــل والعق ــاج العق ــالق نت ــا أن األخ ــاء)10(، وب ــم األنبي ه
كل الفضائــل، ومــن أقــوى أســباب االطمئنــان »َأال بِِذْكــِر اهللِ َتْطَمِئــنُّ اْلُقُلــوُب 
ــا،  ــد عموم ــام والتعب ــالة والصي ــن أداء الص ــان م ــخصية اإلنس )11(، إن ش
ــة:  ــالق الرفيع ــاس واألخ ــع الن ــل م ــن التعام ــن حس ــلوك م ــام بالس واالهت
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ــك،  ــاكل ذل ــا ش ــان، وم ــة، واإلحس ــرم، واحلكم ــة، والك ــجاعة، والعف كالش
يعــد بوابــة روحيــة مــن حيــث جوهرهــا ومكنونــا، نحــو الصلــة بــاهللّ تعــاىل 
واالقــرتاب النفــي والعاطفــي احلــي بــاهلل عــز وجــل، فيتبــن اإليــان 
واحلــب واإلخــالص، ومــا يف ذلــك مــن مشــاعر حمرتمــة للخــوف، وللرجــاء، 
وللتواضــع، وهلــا جــرى« فهــو يذكــر مالــكا بوصيــة الرســول حممــد »صــى اهلل 
عليــه والــه وســلم« وقــد كان فيــا عهــد ايل رســوله يف وصاياه:«حتضيضــا عــى 
الصــالة والــزكاة ومــا ملكــت إ يانكــم » فبذلــك اختــم لــك مــا عهــد وال قــوة 

ــم. ــي العظي ــاهلل الع إال ب

هــذا امليــزان التعبــدي والســلوكي االجتاعــي، وآثــاره الروحيــة حمقــق لنتائج 
ــع  ــاءة للمجتم ــة بن ــك، كنتيج ــار ذل ــة إظه ــم وكيفي ــة والتعلي ــالق والرتبي األخ
ــوص  ــل، بخص ــز وج ــاهلل ع ــة ب ــرى العالق ــة أخ ــن جه ــه م ــة وتنميت ــن جه م

ــة يف التعامــل البــري. أهــل االيــان، ولآلخريــن اســتقامة أخالقي

ــدان  ــة، يف فق ــاد البري ــه إلرش ــون، كتوجي ــرة املعصوم ــاغ الفك ــد ص وق
حكومــة النبــي »صــى اهلل عليــه والــه وســلم«، أو قيــادة »االمــام عليــه الســالم 
»، فعــن )اإلمــام عــي »عليــه الســالم »:«امــا اين ســمعت رســول اهللّ »صــى اهلل 
ــال:  ــا؟ ق ــرج منه ــا املخ ــت: وم ــن قل ــتكون فت ــول: س ــلم« يق ــه وس ــه وال علي
كتــاب اهللّ، كتــاب اهللّ فيــه نبــأ مــا قبلكــم، وخــر مــا بعدكــم، وحكــم مــا بينكــم 
ــار قصمــه اهللّ ومــن  ــذي مــن تركــه مــن جب هــو الفصــل ليــس باهلــزل هــو ال
ابتغــى اهلــدى يف غــره أظلــه اهللّ.. هــو الــذي مــن قــال بــه صــدق، ومــن حكــم 
ــتقيم(  ــدى اىل رصاط مس ــه ه ــا إلي ــن دع ــر، وم ــه أج ــل ب ــن عم ــدل، وم ــه ع ب
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)12(.، إن اهللّ ســبحانه خلقنــا يف هــذه احليــاة للمحنــة، واالبتــالء، يف أخالقيتنــا 
وعبوديتنــا هللّ ســبحانه يف اطــار الطاعــة، واالســتقامة عــى اخلــط الــذي يشــرتعه 

للنــاس، وال يمكــن فهــم هــذه احلقيقــة، اال بتفهمهــا ووعيهــا.

ــع  ــاس ووض ــا للن ــالة بّينه ــزل الرس ــا أن ــبحانه عندم ــه س ــا فإن ــن هن وم
املقاييــس لكــي يقيــم احلجــة عــى الفهــم الســليم ولكــي حييــى مــن حــي عــن 
بّينــة، مــع حريــة تامــة باالختيــار والبحــث، ومــن هنــا كانــت الفكــرة مســؤولة 
وكان اإلنســان، مســؤوالً عــن ملكاتــه كلهــا مــن عقــل وأحاســيس و مســؤوال 
عــن عملــه وســلوكه ايضــا، ويتوضــح الفالــح مــن الفاشــل يف هــذه اآليــات:

»وال تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم ان الســمع والبــرص والفــؤاد كل اولئــك 
ــن  ــادي الذي ــر عب ــاىل »وب ــه تع ــن قول ــر م ــؤوال” )13(، ويظه ــه مس كان عن
يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه )14(، وقولــه تعــاىل« ومنهــم مــن يســتمع 
ــة ان يفقهــوه )15(، ومثــل هــذه التوجيهــات  ــا عــى قلوهبــم اكن اليــك وجعلن
والوصايــا، تنظــم حيــاة البريــة، وبخاصــة أهــل اإليــان لتنميــة امليــل الفطري، 
ومعاجلــة التأثــر غــر املتــوازن بتعليــات القــرآن الكريــم، وبخاصــة قتــل احلريــة 
وإشــاعة ثقافــة اإلجبــار أو االعتــزال مــن النــاس إمــا بحجــة العبــادة أو بتريــر 
ــا  ــات ب ــوا االتاه ــدى قوم ــة اهل ــن أئم ــع، ولك ــالح املجتم ــن إص ــأس م الي
ــرة،  ــوز باآلخ ــم للف ــر، وتوصيته ــلوك الب ــاة وس ــتقامة احلي ــع اس ــجم م ينس
إن كانــوا مــن أهــل اإليــان: )جلــس رســول اهلل يومــًا فذّكــر النــاس ووصــف 
القيامــة فــرق النــاس، وبكــوا، واجتمــع عــرة مــن الصحابــة يف بيــت عثــان بن 
مظعــون اجلمحــي واتفقــوا عــى ان يصومــوا النهــار، ويقومــوا الليــل، وال يناموا 
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عــى الفــراش، وال يأكلــوا اللحــم، وال الــودك، وال يقربــوا النســاء، والطيــب، 
ــم ان  ــّم بعضه ــيحوا يف األرض، وه ــا، ويس ــوا الدني ــوح، ويرفض ــوا املس ويلبس
جيــب مذاكــره، فبلــغ ذلــك رســول اهللّ »صــى اهلل عليــه والــه وســلم ».. فقــال 
ــول اهلل  ــا رس ــى ي ــوا ب ــذا؟ قال ــذا وك ــى ك ــم ع ــم انقطعت ــم انك ــم: أمل انبئك هل
»صــى اهلل عليــه وســلم » ومــا أردنــا اال اخلــر فقــال رســول اهلل »صــى اهلل عليــه 
والــه وســلم »: اين مل آمــر بذلــك ثــم قــال: ان النفســكم عليكــم حقــًا فصومــوا، 
ــم،  ــر، وآكل اللح ــوم وافط ــام واص ــوم وان ــاين اق ــوا ف ــوا ونام ــروا وقوم وافط
والدســم، وآيت النســاء، ومــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي. ثــم مجــع النــاس 
ــوم  ــب، والن ــام، والطي ــاء، والطع ــوا النس ــوام حرم ــال اق ــا ب ــم وقال:م وخطبه
ــًا فإنــه  وشــهوات الدنيــا امــا اين لســت 16آمركــم ان تكونــوا قسيســن ورهبان
ليــس يف دينــي تــرك اللحــم، وال النســاء، وال اختــاذ الصوامــع، وان ســياحة امتي 
ــوا  ــيئًا، وحج ــه ش ــوا ب ــدوا اهلل، وال ترك ــاد... اعب ــم اجله ــوم، ورهبانيته الص
ــتقيموا  ــان، واس ــوا رمض ــزكاة، وصوم ــوا ال ــالة، وآت ــوا الص ــروا، واقيم واعتم
ليســتقم لكــم، فإنــا هلــك مــن كان قبلكــم بالتشــديد، شــددوا عــى انفســهم 
فشــدد اهلل عليهــم فاولئــك بقاياهــم يف الديــارات والصوامــع، فأنــزل اهلل تعــاىل 
اآليــة: » يــا أهيــا الذيــن آمنــوا ال حترمــوا طيبــات مــا احــل اهلل لكــم وال تعتــدوا 
ــذا  ــالم««، ه ــه الس ــي »علي ــام ع ــد »االم ــن« )17(، وأك ــب املعتدي ان اهللّ ال حي
املضمــون، حيــث دخــل »أمــر املؤمنــن عليــه الســالم » عــى العــالء بــن زيــاد 
احلارثــي يف البــرصة - وهــو مــن اصحابــه - يعــوده، فلــا رأى ســعة داره قــال 

»عليــه الســالم »: 
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ــرة  ــا يف اآلخ ــت اليه ــا، وان ــدار يف الدني ــذا ال ــعة ه ــع بس ــت تصن ــا كن »«م
احــوج؟ وبــى ان شــيئت بلغــت هبــا اآلخــرة، تقري فيهــا الضيــف، وتصــل فيها 
الرحــم، وتطلــع منهــا احلقــوق مطالعهــا فــاذا انــت قــد بلغــت هبــا اآلخــرة... 
فقــال لــه العــالء: يــا أمــر املؤمنــن، اشــكو اليــك اخــي عاصــم بــن زيــاد، قــال 
»عليــه الســالم »: ومــا لــه؟: قــال: لبــس العبــادة وختــى عــن الدنيــا قــال عــي 
ــا عــدي نفســه:  ــه الســالم »: »ي ــه فلــا جــاء قــال »علي ــه الســالم« عــي ب »علي
لقــد اســتهام بــك اخلبيــث امــا رمحــت اهلــك وولــدك، أتــرى اهللّ قــد احــل لــك 
الطيبــات، وهــو يكــره ان تأخذهــا؟ انــت اهــون عــى اهلل مــن ذلــك... قــال: يــا 
أمــر املؤمنــن هــذا انــت يف خشــونة ملبســك، وجشــوبة مأكلــك قــال: وحيــك 
اين لســت كأنــت ان اهلل فــرض عــى ائمــة العــدل ان يقــدروا انفســهم بضعفــة 

النــاس، كيــال يتبّيــغ بالفقــر فقــره )18(.

العدالة من موؤهالت القيادة:

ميــزات وصفــات املســؤول )ان كان قائــدا او موظفــا أو عامــال او عســكريا 
أو....( 

إن نظــرة »اإلمــام »عليــه الســالم«« إىل العدالــة تنفتــح عــى االطــر املتنوعــة 
مــع تعلقهــا باجلانــب القيــادي بعبــارة اخــرى فالعــادل مؤهــل للقيــادة »فالعــامل، 
والكبــر، واملتبــوع » يقــف أمامهــا »اجلاهــل، والصغــر، واملتبــوع » وعــن طريق 
املقابلــة بــن املتضــادات تظهــر الفــوارق اهليكليــة ملاهيــة االختيــار مــن عدالــة 
وضــع الــيء يف حملــه مــن خــالل عبــارة » مــا يفســد أمــر القــوم » فــرتك العدالة 
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القائمــة عــى االســتحقاق يوقــع اإلمــة يف أزمــات ال حتمــد التــي بينتهــا عبــارة 
»ويــل ألمــة » التــي تضــع اجلانــب اخلــري الســبب لتبعــات االنتقــاء الصحيــح، 

ومــن نافلــة القــول، ســئل اإلمــام عــي أمــر املؤمنــن عليــه الســالم:

»مــا يفســد أمــر القــوم يــا أمــر املؤمنن؟ قــال عليــه الســالم: ثالثــة وثالثة... 
وضــع الصغــر مــكان الكبــر... وضــع اجلاهــل مــكان العــامل... ووضــع التابــع 
ــا...  ــد جبنائه ــيوفها بي ــا... وس ــد بخالئه ــا عن ــة ماهل ــل ألم ــادة... فوي يف القي
ــل  ــا فيخت ــور يف مواضعه ــع االم ــل ال يض ــا« )19(، فاجلاه ــا والهت وصغاره
ميــزان العــدل وعندمــا يكــون املــال عنــد البخيــل ال يصــل الفقــر وتكثــر اجلباية 
حرصــا عــى كثــرة املــال ومجعــه فيســود الفقــر واجلــوع وتســقط قيمــة الدولــة 

وهيبتهــا وعندمــا يكــون الســيف بيــد اجلبــان هيــان الكــرام ويســود اللئــام.

املنصــب عنــد اإلمــام عــي »عليــه الســالم«، تكليــف ال تريــف، فــال امتيــاز 
الي مســؤول أو اداري أو موظــف وغــر ذلــك، فالبــد مــن ميــزات وصفــات 
ــه  ــام علي ــا اإلم ــؤولية، أمجله ــده املس ــل تقلي ــان قب ــا اإلنس ــص هب ــخصية خيت ش
الســالم يف املنــع املطلــق ملجموعــة مــن الصفــات الرذيلــة، جــاء ذلــك يف قولــه 

التــايل »عليــه الســالم«:

ــكاِم  ــِم واال ح ــاِء وامَلغانِ ــروِج والّدم ــَى الف ــوايل َع ــوَن ال ــي ان يك »«ال َينبغ
ــلمَن: ــِة املس وإمام

أ - الَبخيُل، فَتكوَن يف أمواهلم َنَْمُته.

ب- والَ اجلاِهُل فَيِضلَُّهم بجهِلِه.
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ج- وال اجلايف فَيقطَعُهم بَجفاِئه.

د- وال احلاِئُف للُدَوِل َفَيتَِّخَذ قومًا دوَن قوٍم.

هـ- وال املُرَتي يف احلكم َفيذهَب باحلُقوِق، و َيِقَف هبا دوَن املقاطِِع.

ــا اإلمــام  ــَة( )20(، ومــن خــالل وصاي ــُك االُّم ــُل للســنِّة فُيهِل و- وال امُلعطِّ
عــي »عليــه الســالم » لوالتــه وكــا يتبــن يف وصيتــه ملالــك األشــرت عندمــا عينــه 
عــى مــرص، طبيعــة انتقــاء واختيــاره املســؤولن، مدنيــن إن كانوا أو عســكرين، 
ــر يف  ــزات، ويظه ــات واملي ــابه الصف ــن كإدارة تتش ــاص، ولك ــب االختص حس
ــرت  ــك األش ــص ملال ــة يف الن ــالم » وبخاص ــه الس ــي »علي ــام ع ــوص اإلم نص
أمهيــة مــا يعــرف بالســرة املهنيــة واألخالقيــة والتجربــة والشــهادات وغرهــا 

ــدول املتطــورة، مــن أجــل التعيــن او العمــل يف جمــال االختصــاص: يف ال

»«فــولِّ مــن جنــودك أنصحهــم يف نفســك هللَّ ولرســوله وإلمامــك، وأنقاهــم 
ــذر،  ــرتيح إىل الع ــب، ويس ــن الغض ــئ ع ــن يبط ــًا، ممّ ــم حل ــًا، وأفضله جيب
ويــرأف بالضعفــاء، وينبــو عــى األقويــاء، وممـّـن ال يثــره العنــف، وال يقعــد بــه 
الضعــف، ثــّم الَصــق بــذوي املــروأت واألحســاب، وأهــل البيوتــات الصاحلــة، 
والســوابق احلســنة، ثــّم أهــل النجــدة والشــجاعة، والســخاء والســاحة، فإّنــم 
مِجــاع مــن الكــرم، وُشــَعب مــن الُعــْرف )21(، إن مضمــون خطــاب »اإلمــام 
ــه  ــراد توليت ــخص امل ــة يف الش ــة العدال ــى ماهي ــددا ع ــاء مش ــالم« ج ــه الس علي
فلفظــة » انصحهــم، أنقاهــم، افضلهــم علــا، يبطــئ عــن الغضــب، مــن أهــل 
ــة  ــات داخل ــا صف ــاحة........ » كله ــخاء، والس ــجاعة، والس ــدة والش النج
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ــه  ــج عن ــاص ينت ــف خ ــزة يف تويل ــور راك ــذه األم ــوايل وكل ه ــخص ال يف ش
ــة. الشــخص العــادل القــادر عــى امســاك زمــام الوالي

ــا...  ــن ولدمه ــدان م ــده الوال ــا يتفّق ــم م ــن ُاموره ــد م ــّم تفّق ــا- » ث ثالث
ــع  ــل م ــع األه ــب و يصن ــم رقي ــون عليه ــب ان يك ــة جي ــة العدال « ولديموم
أوالدهــم يتفقدونــم ويقضــون حوائجهــم ويشــعرونم بالعــزة واملنعــة والســند 
باالطمئنــان فيــؤدي كل منهــم واجبــة فيســود العــدل ويعــم الرخــاء. ثــم يشــر 
إىل اليــة االختيــار بــان خيضعــه لالمتحــان وليــس عــى اســاس املحبــة والقــرب 
والصداقــة الذيــن ال تتوفــر فيهــم صفــات القيــادة وان يكــون مــن ذوي احليــاء 
ــات التــي  ــع غــر املعــروف وان يكــون مــن ذوي البيوت كــي يســتحي مــن صن
عرفــت بالصــالح كــي حيفــظ شــانيته ومعــروف بالتديــن فيكــون كريــم اخللــق 
ــب  ــب ألن املنص ــع باملنص ــال يطم ــه ف ــة اصل ــده وعراق ــالده حمف ــرصف لت والت
ال يزيــده رشفــا بــل املنصــب يتــرف بــه وينبــه اإلمــام عليــه الســالم إىل هــذه 

األمــور فيقــول:

رابعــا- »ثــّم انظــر يف ُامــور عّالــك فاســتعملهم اختبــارًا، وال توهّلــم حمابــاة 
ــَوخَّ منهــم أهــل التجربــة  ــَرة، فإّنــا مِجــاع مــن ُشــَعب اجلــور واخليانــة، وَت وأَث
ــم  ــة، فإّن ــالم املتقّدم ــدم يف اإلس ــة، والق ــات الصاحل ــل البيوت ــن أه ــاء م واحلي
أكــرم أخالقــًا، وأصــّح أعراضــًا، وأقــّل يف املطامــع إرشاقــًا، وأبلــغ يف عواقــب 
االُمــور نظــرًا. )22(، وطلــب منــه ان ال يعتمــد فراســته وحســن ظنــه يف اختــار 
املوظفــن وان يكونــوا ممــن جربــوا يف صعــاب االمــور وعرفــوا بحســن الســرة 

والســلوك معروفــون بــن النــاس بالســمعة احلســنة واالثــر الطيــب
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خامســا- »ثــّم ال يكــن اختيــارك إّياهــم عى فِراســتك، واســتنامتك، وحســن 
ــن  ــم وحس ــوالة بتصنّعه ــات ال ــون لِفراس ــال يتعّرض ــإّن الرج ــك، ف ــّن من الظ
ــة يشء، ولكــن اخترهــم  خدمتهــم، وليــس وراء ذلــك مــن النصيحــة واألمان
بــا وّلــوا للصاحلــن قبلــك، فاعِمــد ألحســنهم كان يف العاّمــة أثــرًا، وأعَرفِهــم 
باألمانــة وجهــًا، فــإّن ذلــك دليــل عــى نصيحتــك هللَّ وملــن وّليــت أمــره( )23(.

النظام والنتظام �سفة العدالة

النظــام هــو حتقيــق عــادة بنــاءة وطريقــة ســليمة لســلوكيات املجتمــع، حتقيقــا 
لتنظيــم شــؤون البــالد والدولــة، مــن حيــث العالقــات الداخليــة وعــدم العبث 
الفكــري والفــوىض االجتاعيــة مدعومــة بسلســلة مــن القوانــن واالجــراءات، 
وحيكمهــا الدســتور، إحرتامــا للحقــوق والواجبــات بــن االطــراف امجــع ماديــا 

. يا معنو و

ْيــُل  ــْدِرَك اْلَقَمــَر َوالَ اللَّ ــْمُس َينَبِغــي هَلَــا َأن ُت قــال ســبحانه وتعــاىل: ﴿الَ الشَّ
َســابُِق النََّهــاِر َوُكلٌّ يِف َفَلــٍك َيْســَبُحوَن﴾ )24(، أّن الكــون خيضــع لنظــام حمكــم 
ودقيــق منســجم مــع بعضــه البعــض وهــذا داخــل يف بــاب العــدل الــذي غيابــه 
يــؤدي اىل انعــدام احليــاة املســتقرة وذلــك يتنــاىف مــع العــدل وحاشــا هلل ســبحانه 
ٍء َخَلْقنـَـاُه بَِقــَدٍر(( )25(، وقولــه تعــاىل »))َقــْد َجَعــَل اهللَُّ  ــا ُكلَّ يَشْ وتعــاىل: »))إِنَّ

ٍء َقــْدًرا(( )26(. لـِـُكلِّ يَشْ

ــز  ــق »ع ــى اخلال ــدل ع ــي ت ــوين، والت ــام الك ــل للنظ ــذه الدالئ ــم ه وبحك
وجــل«، يف التنظيــم والرتتيــب، فإننــا نجــد يف احلديــث الريــف تكليفــا 
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للفــرد بــان ستســن هــذه الســنن الكونيــة مــن النظــام والتخطيــط الربــاين مــن 
ــالق  ــن األخ ــب م ــي جان ــرد، وه ــع واالرسة والف ــاة واملجتم ــام احلي ــل نظ أج
ــث  ــده احلدي ــا يؤي ــم ك ــر والتنظي ــاىل يف التدب ــبحانه وتع ــا اهلل س ــي اوىص هب الت
الريــف )ختّلقــوا بأخــالق اهلل( )27(، فاحــرتام الوقــت والــذي هــو راس مــال 
احليــاة البريــة، مــن احــرتام قوانــن املــرور اىل احــرتام كل مقــدرات البريــة 
مــن حولنــا، كتلبيــة حاجاتنــا دون تبذيــر او دون تفاخــر وتكــر عــى االخريــن، 
فيحتــم عــى البريــة كفــرد وجمتمــع االســتفادة مــن كل حلظــة مــن احليــاة كيــا 
يكــون اإلنســان مفيــدا، وهــذا علــه واقــع يف بــاب العــدل كــي يكــون اإلنســان 
ــد ال  ــع املفي ــذا الواق ــه، وه ــا اهلل ل ــي وهبه ــدرات الت ــتغالل املق ــادال يف اس ع
ــليم،  ــي س ــط علم ــام وبتخطي ــم النظ ــود حمك ــع املنش ــن الواق ــق اذا مل يك يتحق
ــران  ــر الق ــة، ويع ــة، وبرك ــة فاعل ــان اجيابي ــاة اإلنس ــن حي ــة م ــون كل حلظ لتك
ــه الســالم: بقولــه تعاىل))َوَجَعَلنِــي  الكريــم عــى لســان عيســى بــن مريــم علي

ــُت(( )28(. ــا ُكن ــَن َم ــاَرًكا َأْي ُمَب

وبذلــك نتيجــة عمليــة اجيابيــة مفيــدة مــن عدمهــا، يظهــر رد الفعــل الغافــل 
ــة  ــة والفاعل ــاة املنظم ــن احلي ــرسان م ــد اخل ــة بع ــة، وبخاص ــذه احلقيق ــن ه ع
ــه  ــه وغفلت ــرى ســلبيات حيات ــا وهــو ي ــى أرسي ــا وحت ــا وبري ــا وفردي اجتاعي
ــَا  ــا فِي ــُل َصاحِلً ــيِّ َأْعَم ــوِن َلَع ــال: ))َربِّ اْرِجُع ــرصخ قائ ــة، لي ــه االثم ونتاج

ــُت(( )29(. َتَرْك

وهــذه احلقيقــة مــن النظــام املرتبطــة بالعلــم واملعرفــة نجدهــا لــدى الــدول 
املتطــورة علميــا، حيــث يرتبــط دقــة النظــام بالســاعة احرتامــا للوقــت فتكــون 
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ــن  ــوازن ب ــدث الت ــي حي ــوع ك ــرضاب املقط ــة بال ــك، مرتبط ــى ذل ــرة ع االج
النظــام والتطــور االقتصــادي والتنميــة البريــة واالجتاعيــة للبالد، وبــا يرتبط 
عنــد ســن التقاعــد بحقــوق التقاعــد ارتفاعــا وانخفاضــا بمســتويات الســاعات 
واحــرتام النظــام والوقــت، وبالتــايل يكــون كل مــن يعمــل يف اي مــكان وهــو 
منتــج ان كان يف القطــاع اخلــاص او العــام والدولــة هو مشــمول بنظامــي التقاعد 
ــل  ــت، ومث ــل والوق ــام والعم ــون والنظ ــرتام القان ــن اح ــا م ــة انطالق والرضيب
هــذه األخــالق لدينــا مرتبطــة بأخــالق اهلل »عــز وجــل« و عــر عنهــا احلديــث 
الريــف، بحيــث عــدم االســتفادة مــن الوقــت مرتبــط بــاإلرساف، واالرساف 
ِريــَن َكاُنــوا  مرتبــط بســلوك احلــرام او كــا عــرت عنــه اآليــة الكريمــة: ))إِنَّ امْلَُبذِّ
ــِه َكُفــوًرا(( )30(، ومثــال ال حــرصا هنــاك  ــْيَطاُن لَِربِّ ــَياطِِن َوَكاَن الشَّ إِْخــَواَن الشَّ
التنظيــم املــايل عــى مســتوى الفــرد يف املجتمــع واالرسة، لكــي يتــم التــرصف 
بشــكل ســليم اعتــادا عــى احلاجــات دون تبذيــر فالتبذيــر منــاف للعــدل فــاهلل 
ــر املــال  ــه فتبذي ــه وملــن حول ــد مــاال فهــو ل ســبحانه وتعــاىل حــن يعطــي العب
ــدل يف  ــع الع ــع م ــك يتقاط ــره وذل ــه ولغ ــل ل ــرص رزق وعم ــاع ف ــو ضي ه
ــك  ــت املل ــة وان كان ــتفادة عام ــم فاألس ــن النع ــم م ــن وحرمان ــلب اآلخري س
ْعُلــوٌم(( )31(، وقولــه  ــْم َحــقٌّ مَّ ِذيــَن يِف َأْمَواهِلِ خاصــا ففيــه حــق لالخرين:))َوالَّ
ــُروِم﴾()32(، واســتناد النظــام اىل  ــاِئِل َوامْلَْح لسَّ ــقٌّ لِّ ــْم َح تعــاىل »)﴿َويِف َأْمَواهِلِ
القوانــن يشــكل تنظيــم حركــة الفــرد وبالتــايل تــوازن حركــة املجتمــع وميــزان 
العدالــة حلركــة تنفيــذ الواجبــات مــن الدولــة اىل الشــعب، مــن التــزام املســؤول 
واملوظــف والعامــل، وحتقــق تــوازن احلقــوق مــن الشــعب تــاه الدولــة، حتاشــيا 
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لالضطــراب وحــدوث الظلــم يف التعامــل وبالتــايل يــرب أســاس حقيــق ملعاملة 
املجتمــع وهــو احليــث الريــف: )الديــن املعاملــة(، )33(.

ــي  ــاىل ه ــبحانه وتع ــا اهلل س ــة و يرهي ــق البري ــانية وحتق ــة اإلنس ــث صف حي
ــن.. ــرتام القوان ــام واح ــزام بالنظ االلت

ــض  ــه رف ــلم« أن ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل »«ص ــن رس ــد روي ع فق
ــق  ــن طري ــح ع ــة يتض ــوم العدال ــًا، فمفه ــل قانون ــي يعط ــه لك ــط لدي التوس

ــال: ــون وق ــق القان ــاواة وتطبي املس

ــوه،  ــم ترك ــف فيه ــوا إذا رسق الري ــم كان ــم أن ــاس قبلك ــك الن ــا هل »«إن
وإذا رسق الضعيــف فيهــم أقامــوا عليــه احلــد، والــذي نفــس حممــد بيــده لــو أن 
فاطمــة بنــت حممــد - وهــي معصومــة وذكرهــا لبيــان أن القانــون يطبــق عــى 
اجلميــع لتحقيــق النظــام العدالــة- رسقــت لقطعــت يدهــا« )34(، وهــذا ديــدن 
املجتمعــات املتطــورة يف العــامل، بــل دينهــا، حتــى عــى مســتوى الضجيــج مــن 
عدمــه بــن دور الســكن واخلــروج والدخــول او الصعــود اىل ســيارات االجــرة 
وتنظيــم االزدحــام وهكــذا.. واألوىل أن يكــون املســلمن كذلــك وهــم حيملــون 

رســالة مــكارم األخــالق، أي أخــالق اهلل عزوجــل كــا يريدهــا يف البــر.

ــام  ــة النظ ــالم« أمهي ــه الس ــن« »علي ــر املؤمن ــام ام ــن »اإلم ــا ب ــن هن وم
والتنظيــم واحــرتام القوانــن، وإال اندمــت املجتمعــات وإن ادعــت باإلســالم:

الكتــاب )47( و مــن وصّيــة لــه »عليــه الســالم للحســن و احلســن عليهــا 
الســالم« مّلــا رضبــه ابــن ملجــم لعنــه اهللّ: »ُأوِصيُكــَا َو مَجِيــَع َوَلــِدي َو َأْهــِي َو 
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َمــْن َبَلَغــُه ِكَتــايِب بَِتْقــَوى َاهللَِّ َوَنْظــِم َأْمِرُكــْم«)35(.

فالنظــام يتفــق فطريــا اجلانــب الوجــداين والعقــي لــدى العقــالء واملفكريــن، 
ــكل  ــث تش ــوىض والعب ــك الف ــى ذل ــدل ع ــث ت ــام، حي ــوص رضورة النظ بخ
ــن ان النظــام  ــه العقــالء م ــا يثبت ــب م ــة، اىل جان ــس البري ــدى النف انزعاجــا ل

ــة صالحــا واصالحــا للبري

العهود واملواثيق راأ�س العدالة:

ــود  ــذ العق ــرتام وتنفي ــه، اح ــه وانتظام ــام بنظام ــتمرار النظ ــس اس ــن أؤس م
ــد او  ــات البل ــد مؤسس ــى صعي ــت ع ــات، ان كان ــود واالتفاقي ــاء بالعه والوف
ــة ودول  ــن الدول ــن جمتمــع وجمتمــع ورشحيــة و رشحيــة أو ب ــراد أو ب ــن االف ب
ــن  ــل م ــات ويقل ــباب اخلالف ــج أس ــا يعال ــذا م ــال، وه ــبيل املث ــى س ــامل ع الع
عوامــل البغــي والعــداوات، وضبــط العالقــات واملصالــح، إن كان بــن املســلم 
واملســلم أو بــن املســلم واالنتــاءات االخــرى، مشــكال قاعــدة الزاميــة للوفــاء 
وحفــظ االمانــة، الــذي خيلــق األمــن واألمــان فيســود املجتمــع العــدل فالوفــاء 
ــع  ــدل يف املجتم ــق الع ــن فيتحق ــاف االخري ــؤدي اىل انص ــق ي ــود واملواثي بالعه
اثــر ذلــك وقــد ذكــر العهــد وامليثــاق يف القــران الكريــم وامليثــاق -أقــوى مــن 
ــورة  ــة س ــن اهلل » اآلي ــا م ــوين موثق ــاىل: » آت ــبحانه وتع ــول س ــزم يق ــد وال العه
يوســف فجــاء مصحوبــا بالقســم امــا العهــد فهــو اقــل منــه والعقــد اقــوى مــن 
ــا  ــزام: ))َي ــد لإلل ــة العق ــم بلفظ ــرآن الكري ــد يف الق ــد ورد العه ــه وق ــك كل ذل
ى َفاْكُتُبــوُه َوْلَيْكُتــب بْينَُكــْم  َســمًّ ــا الِذيــَن آَمنُــوْا إَِذا َتَداَينُتــم بَِدْيــٍن إىَِل َأَجــٍل مُّ َ َأهيُّ
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َكاتـِـٌب بِاْلَعــْدِل(( )36(، ويف آيــة أخــرى تأكيــد عــى الوفــاء بالعهــد: ))َوَأْوُفــوْا 
ــالم  ــه الس ــي علي ــام ع ــرس اإلم ــُؤوالً(( )37(، ويف ــَد َكاَن َمْس ــِد إِن اْلَعْه بِاْلَعْه
ــف  ــدو فكي ــع الع ــذه م ــة، فه ــؤول دول ــة كمس ــة االداري ــاه االجرائي يف وصاي
ــا واله  ــرت عندم ــك األش ــده ملال ــة، بعه ــات الدولي ــيس للعالق ــق، كتأس بالصدي
ــَك  ــَتُه من ــَدًة أو َألبس َك ُعْق ــُدوِّ ــَن َع ــَك وب ــْدَت بينَ ــة: وإْن َعَق ــى ارض الكنان ع

ــة( )38(. ــك باألمان ــاء وارَع ذمت ــَدَك بالوف ــط َعه ــًة فُح ِذم

املجتمع والنظام:

ــة  ــلوك منهجي ــدل وس ــة الع ــاس وبإقام ــه الن ــي توج ــي الت ــف ه إن التكالي
مــكارم األخــالق مــن خــالل عوامــل تنظيــم األمــر وضبــط العمــل واحــرتام 
الوقــت، واســتغالل الطاقــات الالحمــدودة الكامنــة باإلنســان، وبخاصــة 
ــز  ــة، إذ ترتك ــة البري ــة املدني ــاري والتنمي ــاء احلض ــل االرتق ــن أج ــن م املؤمن
ــة  ــاة كاف ــم الشــؤون وحســن اإلدارة يف جمــاالت احلي ــم األمــر وتنظي عــى تنظي

ــر.. ــل باآلخ ــا خل ــل بأحده ــة، واخلل ــة واالجتاعي الفردي

وللمؤمنــن خاصيــة أبعــد يف تنظيــم أمورهــم وانضباطهــا، إن وعيــت هــذه 
ــة،  ــاء أو ادعــاء فإنــا تبلــغ ذرى احلضــارة والعلــم والتنمي املســالة ومل تكــن ري
ــة  ــرد ومنجي ــدى الف ــوى ل ــلوك التق ــوازن يف س ــن رضورة الت ــد م ــث الب حي
الســلوك احليــايت، وخــالف ذلــك ال تعطــي النتائــج املرجــوة، لنجــد حضــارات 
ترتقــي ألنــا نظمــت أمورهــا، واملؤمــن يــراوح مكانــه ألنه مل يــوازن كــي يرتقي 
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ــة  ــالم« يف وصي ــه الس ــي«« »علي ــام ع ــول »«اإلم ــل«، يق ــزو ج ــا اراده اهلل »ع مل
لالمــة مــن خــالل توجيههــا اىل ولديــه احلســن واحلســن عليهــا الســالم: 

ــم  ــوى اهلل ونظ ــايب بتق ــه كت ــن بلغ ــي وم ــدي وأه ــع ول ــا ومجي »« أوصيك
ــالل  ــن خ ــة م ــة احلياتي ــذه املنهجي ــم ه ــرآن الكري ــزز الق ــم« )39(، وع أمرك
نصوصــه املؤكــدة ألمهيــة النظــام يف التكويــن:«اَل الشــْمُس َينَبِغــي هَلـَـا َأن ُتــْدِرَك 
ــات  ــع بي ــَبُحوَن«« )40(، م ــٍك َيْس ــاِر َوُكلٌّ يِف َفَل ــابُِق النَه ــُل َس ــَر َواَل اللْي اْلَقَم
تفســر القــران كتــوازن للمعرفــة وتنظيــم االمــور كعلــم ســيايس يقــول اإلمــام 
عليــه عليــه الســالم، وهــو يعــر عــن القــران الكريــم:««اال إن فيــه علم مــا يأيت، 

ــم«« 41)40(. ــا بينك ــم م ــم، ونظ ــاض، ودواء دائك ــن امل ــث ع واحلدي

قال اهلل »عزو جل«:««ِمْن ُكلِّ يَشْ ٍء َمْوُزوٍن«« 42)41(.

ــوم  ــا يق ــة، فحيث ــة والسياس ــاين والدول ــع اإلنس ــن املجتم ــالزم ب ــاك ت هن
املجتمــع اإلنســاين فالزمــه دولــة حتكمــه وتنظــم أمــوره وحتفــظ للنــاس 
ــك احلكــم  ــون أمــور ذل ــم واجباهتــم وإىل ساســة يتول ــب عليه حقوقهــم وترت

ــم. ــك التنظي وذل

وباتــاه هــذه املتالزمــة الطبيعيــة تتحــدد مفاهيــم ومعــاين الدولــة والسياســة 
ــاء الدولــة  ــا أساســا اتاهــان واقعــان: عقــي وفعــي لبن واصطالحاهتــا، ولدين

مهــا:

اوال- هــو أن نؤمــن بخالــق مل خيلــق اإلنســان عبثــا ومل يرتكــه ســدى فأرســل 
لــه الرســل واألنبيــاء »عليهــم الســالم« عصمهــم مــن الظلــم فجعلهــم قــدوة 
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حســنة إلخوانــم مــن بنــي البــر وأمرهــم باالقتــداء هبــم؛ قــال اهلل تعــاىل:

َة َفــإِْن َيْكُفــْر هِبَا َهــُؤاَلِء َفَقْد  ِذيــَن آَتْينَاُهــُم اْلِكَتــاَب َواحْلُْكــَم َوالنُُّبــوَّ )ُأوَلِئــَك الَّ
ــُم  ــَدى اهللَُّ َفبُِهَداُه ــَن َه ِذي ــَك الَّ ــَن )*( ُأوَلِئ ــا بَِكافِِري ــا َلْيُســوا هِبَ ــا َقْوًم ــا هِبَ ْلنَ َوكَّ

اْقَتــِدْه ُقــْل اَل َأْســَأُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــًرا إِْن ُهــَو إاِلَّ ِذْكــَرى لِْلَعامَلـِـَن))43)42(.

ــا  ــاء وقرن ــد االنبي ــن بع ــة املعصوم ــة األئم ــل« طاع ــز وج ــف اهلل »ع وكل
ــة  ــون أئم ــك املعصوم ــكان أولئ ــاس، ف ــى الن ــة ع ــم حج ــه، وجعله بطاعت
يمثلــون العــدل االهلــي يف ســرهتم، وترمجــة خليــار اهلل تعــاىل بالقــدوة احلســنة، 
ووالة أمــر النــاس ينفــذون التريــع املقــدس النــازل مــن عنــد اهلل تعــاىل، وفيــه 
ــٍد امْلُْصَطَفــى َوَعــِيٍّ امْلُْرَتــَى َوَفاطَِمَة  مشــيئته لنافــذ أمــره. »اللَُّهمَّ َصــلِّ َعــَى حُمَمَّ
َجى  ــى َومَجِيــِع اأْلَْوِصَيــاِء َمَصابِيــِح الدُّ َضــا َواحْلَُســْنِ امْلَُصفَّ ْهــَراِء َواحْلََســِن الرِّ الزَّ
اِط  َ ــرصِّ ــِن َوال ــِل امْلَتِ ــى َواحْلَْب ــْرَوِة اْلُوْثَق ــى َواْلُع ــاِر التَُّق ــَدى َوَمنَ ــاَلِم اهْلُ َوَأْع
امْلُْســَتِقيِم«.، فلــم يــرد عــن هــذا الواقــع املتكــرر عــى طــول تاريــخ اإلنســانية، 
ــي ورســول، كلهــم شــعارهم  ــن ألــف نب ــع وعري ــر مــن أرب ومــن خــالل أث
حماربــة الظلــم وبغــض الظاملــن ويطلبــون مــن النــاس طاعتهــم واالقتــداء هبــم 
وســائل اىل اهلل تعــاىل ومل يــرد للفــظ )الســلطة( مفهــوم يف دولــة العــدل االهلــي، 
بــل هــي الواليــة بالتكليــف الربــاين املبــارش بالنــص أو االصطفــاء أو الرعــي 
املســتنبط مــن النصــوص بالعقــل مــع منــع قاطــع للظاملــن مــن تــويل عهــد اهلل 

عــى النــاس.. قــال اهلل تعــاىل:

ــا  ــاِس إَِماًم ــَك لِلنَّ ــاَل إيِنِّ َجاِعُل ــنَّ َق َُّه ــَاٍت َفَأمَت ــُه بَِكِل ــَم َربُّ ــَى إِْبَراِهي »«َوإِِذ اْبَت
ــَن«« 44)43(. ــِدي الظَّاملِِ ــاُل َعْه ــاَل اَل َينَ ــي َق تِ يَّ ــْن ُذرِّ ــاَل َوِم َق
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هــذا واقــع منطقــي يفرضــه العقــل مــن خــالل مــن اطروحــة ربانيــة كونيــة 
ــم  ــل »عليه ــال الرس ــرة ارس ــن ظاه ــفناه م ــع، اكتش ــوين رائ ــق ك ــن نس ضم
ــى  ــالم« وحت ــه الس ــذ آدم »علي ــوىل من ــي تت ــري، وه ــخ الب ــالم« يف التاري الس

ــه«. ــاىل فرج ــل اهلل تع ــدي عج ــام امله »االم

إن وحــدة الشــعار ووحــدة اهلــدف والغايــة ميــزة الرســاالت الســاوية انتهاء 
باإلســالم، فواليــة النــاس وحكومتهــم الربانيــة مــع غيــاب الســلطة موجــودة 
دائــا وأبــدا، فــال خيلــو زمــان وال مــكان مــن حجــة اهلل عــى األرض، فغيــاب 
املعصومــن يــؤدي إىل غيــاب االلتــزام باملنهــج الصالــح وذلــك غيــاب لنظــام 
ــالم«،  ــه الس ــر« »علي ــن »أيب جعف ــدل، ع ــاب الع ــؤدي إىل غي ــك ي ــرآن وذل الق

قــال:

»«قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: إين وأحــد عــر مــن ولــدي وأنــت 
ــيخ  ــد اهلل األرض أن تس ــا أوت ــا بن ــا وجباهل ــي أوتاده ــي زر األرض أعن ــا ع ي
ــا ومل  ــاخت األرض بأهله ــدي س ــن ول ــر م ــا ع ــب االثن ــإذا ذه ــا، ف بأهله

ــه«« 45)44(. ــروا عن ينظ

وقــول أمــر املؤمنــن »عليــه الســالم«: »«اللهــم إنــك ال ختــي األرض مــن 
حجــة إمــا ظاهــرا مشــهورا أو خائفــا مغمــورا«« 46)45(.

ويمكننــا أن نلمــس مفهومــا للدولــة مــن خــالل ذلــك، فإقامــة حكــم اهلل يف 
النــاس والسياســة هــي تــويل امورهــم بالعــدل مــن خــالل منصــب اإلمامــة... 
ــم  ــب مفاهي ــه ترتت ــل وعلي ــذا األص ــلط هل ــلطة أو التس ــى الس ــرد معن ــال ي ف
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ــا. ــة هل ــات التابع ــة وكل املصطلح السياس

ــذا  ــة يف ه ــى الدول ــدل، ومعن ــا الع ــة مالكه ــي، السياس ــدل االهل ــي الع فف
ــدل يف  ــع والع ــدل يف التري ــاء، والع ــدل يف القض ــي: الع ــة ه ــل الدول األص

ــذ. التنفي

فمفاهيــم الدولــة واحلكومــة الواليــة واالمامــة والقيــادة املرجعيــة خاليــة من 
ــة،  ــة الرباني ــذه االطروح ــاس يف ه ــؤون الن ــوىل ش ــلط تت ــلطة والتس ــاين الس مع
ــن  ــاس، ولك ــدل يف الن ــاء الع ــدرة يف امض ــدان الق ــؤدي اىل فق ــذا ي ــة ان ه عل
ــواب  ــل الث ــاؤون واال يبط ــا يش ــار م ــاس يف اختي ــى إرادة الن ــم ع ال يشء حاك
ــم  ــاء »عليه ــرز يف األنبي ــا ي ــدل دوم ــس الع ــإن نف ــذا ف ــع ه ــاب، وم والعق
ــاء عليهــم الســالم كقــادة،  الســالم« مــن خــالل األئمــة املعصومــن واألوصي
هــذه يف واقــع حكمهــم املبــارش، امــا كــرضورة لقيــام النظــام وتنظيــم االمــور 

ــه الســالم« يقــول: ــأن »اإلمــام عــي« »علي ف

ــن  ــوم خــر مــن فت ــوم، وســلطان ظل )أســد حطــوم خــر مــن ســلطان ظل
ــدوم( 47)46(. ت

فالســلطان الظــامل يف الدولــة، أتعــس مــن أســد متوحــش قاتــل حاطــم فيهــا، 
هيــدد كل مــن هــو أمامــه، ولكــن دوام الفتــن بفقــدان ســيادة النظــام أســوء مــن 

. لك ذ

هــذا التوجيــه مــن »اإلمــام عــي« »عليــه الســالم«، يرشــدنا إىل أمهيــة وجــود 
احلاكــم عــى رأس الدولــة وبــن النــاس، ولــذا فهــو عليــه الســالم يقــول:
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ــا عذبــت وإن  ــه اجلــداول فــإن كان عذب ــم تســتمد من )امللــك كالنهــر العظي
ــت( 48)47(. ــا ملح كان ملح

ــى  ــس ع ــا، أن لي ــح لن ــالم«، أن يوض ــه الس ــي«« »علي ــام ع ــد »«اإلم يري
اإلنســان بــأس أن يعلــم عــى أقــل تقديــر، أن اهلل ســبحانه وتعــاىل هــو الكامــل 
املحســن املفضــل الرمحــن الرحيــم، مل خيلــق اخللــق عبثــا ومل يــرتك أحســن خلقــه 
ســدى، وان هــذا الكــون ال يكــون مجيــال اال باختيــار مــا اختــاره اهلل »عــز وجــل 
» خللقــه مــن كل حســن ومجيــل، فــاذا اختــاروا مــا يشــاؤون فلهــم مــا خيتــارون 
وعليهــم وزر مــا يعملــون، وهــذا هــو التوجيــه الربــاين، وايضــا الســنة النبويــة:

عليهــم  انــت  ))مــا  املبــن((49)48(  البــالغ  اال  عليــك  ))مــا 
.)50(51 الديــن((  يف  اكــراه  ))ال  بمســيطر((50)49( 

ــق  ــا ينطل ــي وقيامه ــدل االهل ــة الع ــداين يف دول ــي والوج ــاس القيم فاالس
مــن وجــدان الفــرد واملجتمــع واختيارمهــا بــال رقيــب وال ســلطة، فإنــا الفــرد 
ــل  ــرك ويفع ــط ويتح ــعى وينش ــة، يس ــل الدول ــام وألج ــع االنتظ ــام وم يف النظ
ــإن  ــن ف ــا اآلخري ــن أم ــوص املؤم ــذا بخص ــاىل، ه ــى إىل اهلل تع ــد القرب بقص
ســعيهم ان حســنت الســلوكية فهــو مــن اجــل النظــام واالنتظــام، وهــذا هــو 
ــى  ــه، ويبق ــي واوصيائ ــالم والنب ــه اإلس ــم ب ــذي هيت ــرتك ال ــري املش ــم الب اهل
املؤمــن يرجــو ثوابــه، فاحلاجــة للســلطة ليــس اساســا إنــا إن كانــت هلــا حاجــة 
ــالق  ــكارم األخ ــيادة م ــدل وس ــة الع ــي إقام ــة وه ــب يف الغاي ــد أن تص فالب

ــج. بالتدري
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ثانيــا - امــا اذا اختــار النــاس دولتهــم بمعايرهــم وبقانــون ينظــم شــؤونم 
ــق  ــا لتطبي ــي حيتاجون ــة الت ــلطة القوي ــن الس ــم م ــد هل ــة، فالب ــك الدول بتل
القانــون بتلــك املعايــر املختــارة واملحافظــة عليهــا وعــدم اخرتاقهــا. فالســلطة 

ــم. ــاس لدولته ــار الن ــة، اي خي ــام الدول ــاين يف قي ــل الث ــي األص ه

ــة  ــة ارادات تكوينيــة ألســاس ســنة كوني إن طلــب الســيادة والســعي للحري
هــي اإلمامــة تتحــول يف احليــوان إىل غريــزة تلتمــس بــه القائــد كــا يف الطيــور 
ــا يف  ــة ك ــه امللك ــس ب ــة وتتلم ــباع الضاري ــرة والس ــاك املهاج ــرة واالس املهاج
ــا ألرسهتــا وشــيخا لقبيلتهــا  ــع اإلنســان أب ــه جمامي النمــل والنحــل وتتلمــس ب

ــها... ــدا جليش وقائ

العدل:

ــزان  ــت إال مي ــؤولية، ليس ــة إدارة ومس ــلطة وأي ــة والس ــة واحلكوم إن الوالي
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل »ص ــوة برس ــالم« أس ــه الس ــام عي««علي ــد »اإلم ــط عن قس
والــه وســلم« معلمــه وأخيــه وحــي مــن اهلل »عــزو جــل« وتوجيهاتــه ســبحانه 
ــذه،  ــل ونب ــخيص الباط ــه، وتش ــزام ب ــق االلت ــخيص احل ــث تش ــاىل، حي وتع
شــاخصا هــذا املعنــى فبصفــات العدالــة الواجــب توفرهــا يف اإلمــام ظاهــرة من 
خــالل أســاس النظــام الواجــب إجيــاده يف شــخص احلاكــم فنــرى املتضــادات 
تقــف أمــام بعضهــا » عزيــز، ضعيــف، املظلــوم، الظــامل، احلــق، الباطــل » فــكل 
هــذه املتضــادات بحاجــة إىل تنظيــم وأخــذ شــىء مــن شــيئ حتــى يتــم العــدل 

فقولــه عليــه الســالم:
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ــف  ــدي ضعي ــوّي عن ــه، و الق ــّق ل ــذ احل ــى آخ ــز حّت ــدي عزي ــل عن »الّذلي
حّتــى آخــذ احلــّق منــه، و أيــم اهللّ ألنصفــّن املظلــوم مــن ظاملــه وألقــودّن الظــامل 
بخزامتــه حّتــى أورده منهــل احلــّق وإن كان كارهــا.. إّن مل يســعه احلــّق فالباطــل 

ــه« 52)52(. أضيــق عن

البــد مــن نظــام قــوي مبســوط اليــد لكــي يطبــق احلكــم عــى أفــراد املجتمــع 
ــه  ــم ال يظلم ــم ان احلاك ــه يعل ــون ألن ــق القان ــع يف تطبي ــزام املجتم ــع والت أمج
فيأخــذ كل ذي حــق حقــه، فــإذا أعطــي اإلنســان حقــه فهــو عــدل، مــع توجيــه 
ــبحانه  ــال س ــان، ق ــق اإلحس ــل حتقي ــن أج ــه م ــى حق ــادة ع ــتحباب بالزي االس

ــاِن(( 53)53(. ــْدِل َواإِلْحس ــُر بِاْلَع ــاىل: ))إِنَّ اهللَ َيْأُم وتع

مــع تأكيــد مراعــاة العــدل حتــى مــع األعــداء، فجعــل جــزاءه القــرب مــن 
اهلل وعــد العدالــة مــن نواتــج خــوف اهلل ولــوازم طاعتــه، قــال ســبحانه وتعــاىل:

ِرَمنَُّكــْم َشــنَآُن َقــْوٍم َعــى َأالَّ َتْعِدُلــوا اْعِدُلــوا ُهــَو َأْقــَرُب لِلتَّْقــوى((  ))َوال جَيْ
.)54(54

ومــا ذكــره بقولــه »عــزو جــل«: ))ُخــِذ اْلَعْفــَو َوْأُمــْر بِاْلُعــْرِف َوَأْعــِرْض َعــِن 
اجْلاِهِلــَن(( 55)55(.

فــإّن اإلســالم جيعــل املجتمــع بحيــث يثــق كل إنســان باآلخــر، ولــذا ينهــى 
عــن ســوء الظــن، قــال ســبحانه وتعــاىل: ))اْجَتنُِبــوا َكثـِـرًا ِمــَن الظَّــنِّ إِنَّ َبْعــَض 

ــنِّ إِْثــٌم(( 56)56(. الظَّ

أمــا عــدم حتمــل إنســان وزر آخــر، بمقتــى ))َوال َتــِزُر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخــرى(( 



 فلسفة الحكم عند اإلمام علي عليه السالم تعليم مإم بين العدل واألسالق

73

.)57(57

ــارضة  ــن احل ــض القوان ــت بع ــر، وإْن كان ــاج إىل الذك ــي ال حيت ــك بدهي فذل
ــم. ــع الظل ــن أبش ــك م ــر، وذل ــان آخ ــان إلنس ــؤولية إنس ــل مس حتم

إىل غــر ذلــك مــن )األصــول( الكثــرة، التــي يعتمــد اإلســالم عليهــا يف بنــاء 
اإلنســان واحليــاة واملجتمــع، والتــي مــن الــالزم الســعي إلشــاعتها يف املجتمــع 
ــا  ــت ظله ــي حت ــانية الت ــول اإلنس ــن األص ــا م ــالمي، ألّن ــل اإلس ــاين ب اإلنس
ــه  ــان، وأراد تكريم ــق اإلنس ــإن اهلل خل ــعادة، ف ــة الس ــان يف غاي ــش اإلنس يعي

وكرمــه ومنــع مــن إهانتــه بــأي لــون مــن اإلهانــة.

ــًة((  ــٌل يِف األرض َخِليَف ــِة إيِنِّ جاِع ــَك لِْلَمالِئَك ــاَل َربُّ ــاىل: ))َوإِْذ ق ــال تع ق
.)58(58

ْمنا َبنِي آدم(( 59)59(. وقال: ))َوَلَقْد َكرَّ

.)60(60 )) ِذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثِرًا ِمَن الظَّنِّ ا الَّ وقال: ))يا َأهيَُّ

ولــذا كان مــن أشــد املحرمــات لــدى اإلســالم تعذيــب اإلنســان، بــل وحتى 
تعذيــب احليــوان، فقــد شــمل العــذاب عابــدًا إذ رأى ِصبيــًة يعبثــون بديــك فلــم 
ينجــه مــن أيدهيــم. ويف وصيتــه قــال »ملــا رضبــه ابــن ملجــم لعنــه اهلل يــا بنــي 
عبــد املطلــب ال ألفينكــم ختوضــون دمــاء املســلمن خوضــا تقولــون قتــل أمــر 
املؤمنــن قتــل أمــر املؤمنــن أال ال يقتلــن يب إال قاتــي انظــروا إذا أنــا مــت مــن 
رضبتــه هــذه فارضبــوه رضبــة برضبــة وال يمثــل بالرجــل فــإين ســمعت رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يقــول إياكــم واملثلــة ولــو بالكلــب العقــور«. ويمكــن 
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هبــذه التوجيهــات التأســيس ملنظــات حقــوق اإلنســان وغرهــا وفهــم وإدراك 
أمهيتهــا عــى الصعيــد الوطنــي والعاملــي، ومتابعــة الســجون والتعذيــب، 
ــة  ــة الكريم ــداق لآلي ــا، مص ــف تاه ــاذ موق ــري الخت ــر الب ــك ضم وحتري

لنــرصة املســتضعفن واملظلومــن:

»«ال َيْسَتطِيُعوَن ِحيَلًة َوال هَيَْتُدوَن َسبِيال«« 61)61(.

السياســة لــدى خاتــم األنبيــاء » صــى اهلل عليــه وآلــه » وأوصيــاءه مــن أهــل 
ــبحانه  ــا اهلل س ــي وجهه ــالم الت ــة اإلس ــي سياس ــالم »، ه ــم الس ــت »عليه البي

وتعــاىل املرتكــزة عــى العــدل كأصــل مــن اصــول الديــن:

»«وإذا حكمتــم بــن النــاس أن حتكمــوا بالعــدل«« 62)62( فال يســتثنى احد 
مــن العمــل بــه واالحتكام عــى موازينــه التــي جعلهــا اهلل لعبــاده الصاحلن

ــق وال  ــاس باحل ــن الن ــم ب ــة يف األرض فاحك ــاك خليف ــا جعلن ــا داود إن »«ي
ــبيل اهلل«« 63)63(. ــن س ــك ع ــوى فيضل ــع اهل تتب

وملــا كان النظــام هــو أســاس مــن أســس العــدل فــإن الــوايل إذا افتقــد منــه 
افتقــد للعــدل وهلــذا نــرى ذلــك واضحــا يف ســرة اإلمــام عــي عليــه الســالم 
ــاس فذلــك خيــل بالنظــام والعــدل  ــه للــوالة إن أجحفــوا بالن مــن خــالل عزل
إذ أمجــع املســلمون بــل البريــة مجعــاء، عــى أن احلاكــم إذا انحــرف يف حكمــه 
وجــب عزلــه، وقــد عــزل أمــر املؤمنــن »عليــه الســالم« أحــد والتــه عندمــا 
أخــروه بأنــه قــد جــار يف حكمــه. فقــال: »اللهــم أنــت الشــاهد عــي وعليهــم 
إين مل آمرهــم بظلــم خلقــك وال بــرتك حقــك« ثــم عزلــه يف الوقــت« 64)64(.
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ويقــول »اإلمــام الصادق««عليــه الســالم«:«اتقوا اهلل، واعدلــوا فإنكــم 
تعيبــون عــى قــوم ال يعدلــون« 65)65(.

هكــذا ترتقــي االمــم وتبنــى مدنيــات احلضــارات، وهكــذا تتحقــق ســعادة 
ــور  ــن التده ــك م ــس ذل ــدث عك ــا حي ــا، وم ــة حكامه ــر عدال ــعوب ع الش

ــف. ــم والتعس ــببه الظل ــات كان س ــات والنزاع وازم

العلم والعمل:

ِذيــَن ال َيْعَلُمــوَن««  ِذيــَن َيْعَلمُــوَن َوالَّ قــال ســبحانه: »«َهــْل َيْســَتِوي الَّ
.)66 (66

وقــال النبــي » صــى اهلل عليــه وآلــه »: »طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم 
.)67(67 ومسلمة« 

ــو  ــعي نح ــر والس ــر والتدب ــى التفك ــز ع ــات التحفي ــات والرواي ورد يف اآلي
العلــوم بمختلــف اختصاصاهتــا، قــال »اإلمــام عــي« »عليــه الســالم« يف وصفــه 

لعلــة بعثــة األنبيــاء: »وليثــروا هلــم دفائــن العقــول« 68)68(.

وقد ورد يف احلديث: »فكر ساعة خر من عبادة سبعن سنة« 69)69(.

ومــن حيــث حقيقــة االكتســاب، فــإْن كل خــّرٍ فهــو خــّرٌ بســبب تفكــره، 
كــا أّن كل رشيــر بــات رشيــرًا لتفكــره.

وهلذا ال يعمر اإلنسان وال تنهض احلضارات اال بالعلم واملعرفة

ْيــِل َوالنَّهــاِر  ــاواِت َواألرض َواْختِــالِف اللَّ قــال ســبحانه: »«إِنَّ يِف َخْلــِق السَّ
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ــْم  ــى ُجنُوهِبِ ــودًا َوَع ــًا َوُقُع ــُروَن اهللَ ِقيام ــَن َيْذُك ِذي ــاِب - الَّ ــاٍت ألُويِل األَْلب آلي
نــا مــا َخَلْقــَت هــذا باطِاًل ُســْبحاَنَك  ــاواِت َواألرض َربَّ ــُروَن يِف َخْلــِق السَّ َوَيَتَفكَّ

ــاِر«« 70)70(. َفِقنــا َعــذاَب النَّ

رغــم كانــت بعــض االجوبــة اوقفهــا اهلل »عــزو جــل« عــى الغيــب، ولكــن 
اعطــى اهلل »عــزو جــل« أمهيــة كــرى لثقافــة الســؤال:

.)71(71 »» وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ وِح ُقِل الرُّ »«َوَيْسَئُلوَنَك َعِن الرُّ

وهلــذا يؤكــد »االمــام عــي« »عليــه الســالم« عــى رضورة التطــور يف احليــاة 
اخالقيــا وحضاريــا وعلميــا وحتــى يف جوانــب االقتصاديــة واملال: »من ســاوى 

يومــاه فهــو مغبــون، ومــن كان غــده أســوأ مــن يومــه فهــو ملعــون«72)72(.

ومثــل هــذا اللــزوم والتحفيــز يظهــر يف جــالء بثقافــة التنافــس التي يشــجعها 
اهلل »عــزو جل«:))َوَفــْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليــٌم(( 73)73(.

ــع  ــز يف املجتم ــت للتمي ــلطة ليس ــالح والس ــرة والس ــاه والعش ــال واجل فامل
ــبحانه: ــال س ــل، ق ــم والعم ــة يف العل ــل القيم ــوي، ب الس

))ُكلُّ اْمِرٍئ بِا َكَسَب َرِهن(( 74)74(.

وقال: ))َوَأْن َلْيَس لإِِلْنساِن إاِلَّ ما َسعى(( 75)75(.

وقال »اإلمام عي أمر املؤمنن« »عليه السالم »:

»قيمة كل امرٍئ ما حيسن« 76)76(.

ومن الديوان املنسوب إىل اإلمام »عليه السالم« 77)77(:
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الناس من جهة االنساب أكفاء = أبوهم آدم واألم حواء

وإْن يكن هلم يف أصلهم رشف = يفاخرون به فالطن واملاء

ما الفضل إالّ ألهل العلم أّنم = عى اهلدى ملن استهدى أدالء

المان وال�ستقرار:

ــو  ــكري، ه ــي العس ــلوك األخالق ــة والس ــوة امللتزم ــور الق ــس ظه ــن اس م
االنضبــاط وتعزيــز ذلــك بقواعــد اخالقيــة ومعرفيــة علميــة، ممــا يكــون 
ــبب  ــد حفــظ العهــود بس ــرص او مــن قواع ــس الن ــاط والنظــام مــن اس االنضب
ــزام  ــث االلت ــن حي ــاون، م ــالم والتع ــق الس ــالق، لتحقي ــوة واألخ ــور الق ظه

ــر.. ــرتام االوام واح

وهذه سنة نبوية لالحرتام والطاعة كا يثبتها كالم اهلل يف القران الكريم:

﴿إِنــَا امْلُْؤِمنـُـوَن الِذيــَن آَمنـُـوا بـِـاهللِ َوَرُســولِِه َوإَِذا َكاُنــوا َمَعــُه َعــَى َأْمــٍر َجاِمــٍع 
ــاهللِ  ــوَن بِ ــَك الِذيــَن ُيْؤِمنُ ــوا َحتــى َيْســَتْأِذُنوُه إِن الِذيــَن َيْســَتْأِذُنوَنَك ُأْوَلِئ مَلْ َيْذَهُب
َوَرُســولِِه َفــإَِذا اْســَتْأَذُنوَك لَِبْعــِض َشــْأِنِْم َفــْأَذن ملَِّــن ِشــْئَت ِمنُْهــْم َواْســَتْغِفْر هَلـُـُم 

اهللَ إِن اهللَ َغُفــوٌر رِحيــٌم( 78)78(.

ــه  ــي« »علي ــام ع ــرتة »االم ــى ف ــرت ع ــي م ــداث الت ــخ واألح ــر التاري يظه
الســالم«، جوانــب مــن كيفيــة تعاطيــه احلكيــم باجلانــب االمنــي والعســكري، 
ــم وإدارة،  ــي، كتنظي ــتوى العم ــى املس ــص، أو ع ــه كن ــر ل ــتوى التنظ ــى مس ع
حيــث رؤيتهــا عنــد »اإلمــام عــي« »عليــه الســالم » كقواعــد أساســية لتنظيــم 
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الدولــة، كان مســتندا عــى تطبيــق العدالــة، وليــس مواجهــة املعارضــة، جمســدا 
رؤيــة اإلســالم تــاه حريــة الــرأي، ضمــن حــدود عــدم املســاس بأمــن البلــد 
واملجتمــع، وهــذا األمــر واضــح يف أدبياتــه ورســائله عليــه الســالم، إىل الــوالة 
والقضــاة، لنجــد دقتــه التنظيميــة يف عنــارص التفاعــل بــن األمــن وبــن واجبات 

القــوات املســلحة باملفهــوم املعــارص.

وهــذه احلقيقــة الفكريــة املتعلقــة باإلمــام عــي عليــه الســالم، تعــل 
ــن  ــون األم ــدع يف أن يك ــخص أب ــي كأول ش ــري والتارخي ــاز الفك ــه االمتي ل
ــتوعبها  ــي نس ــرص، ك ــم الع ــع مفاهي ــا م ــا طابقناه ــكر، اذا م ــكيالت العس وتش
ــور  ــامهتها يف تط ــالم«، بمس ــه الس ــه »علي ــا من ــر، كانــت اجــراء وتنظي أكث
املجتمــع وتنميتــه االقتصاديــة، مــن خــالل املســامهة يف البنــاء والزراعــة، كأفــراد 
عائــدون مــن املعــارك، كــي يســرتزقوا ويفلحــوا األرض أو يدعمــوا االقتصــاد 
ــة  ــق حكم ــي وحتق ــالم املجتمع ــم الس ــة لدع ــة حكيم ــت رؤي ــارة، فكان بالتج
السياســة عســكريا وامنيــا واجتاعيــا، وهــي يف الوقــت نفســه ســور أمــان ملثــل 
هــذا املنجــز ضــد التحديــات األمنيــة والتهديــدات العقائديــة أو العدائيــة مــن 

ــة. ــراف خمتلف أط

هــذا الواقــع النظامــي ملنهجيــة »اإلمــام عــي« »عليــه الســالم«، بــرزه 
توجيهاتــه لقــادة البــالد، ومــا اثبــت التاريــخ والوثائــق مــن اهتامهــم بدراســة 
ــات  ــام باملعلوم ــوالة، واالهت ــا ك ــا ويديرون ــون عليه ــي يرف ــات الت املجتمع
ــم  ــي يت ــا ك ــن، وأيض ــع بالفت ــقط املجتم ــي ال يس ــا، ك ــد حتليله ــة بع الصادق
ــة  ــة التــي تــأيت مــن الفســقة واملنافقــن، تطبيقــا لآلي حتجيــم املعلومــات الكاذب
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ــة: الكريم

»« إن جاءكــم فاســق بنبــإٍ فتبينــوا أن تصيبــوا قومــا بجهالــة فتصبحــوا عــى 
مــا فعلتــم نادمــن«« 79)79(.

لنــا  الثقافــة رســمت وعكســت  الفتنــة والفــوىض، وهــذه  إلحــداث 
ــن  ــي ع، م ــام ع ــا اإلم ــي اختذه ــة الت ــة واملصري ــرارات الصائب ــرتاتيجية الق اس

ــاء. ــن الدم ــع، وحق ــة واملجتم ــالم واألم ــظ اإلس ــل حف اج

ــايل فــإن الركيــزة اإليانيــة يف النفــوس هــي التــي كانــت األســاس ملــا  وبالت
يعــر عنــه معــارصو اكاديمــي، بالتحصــن الــذايت حلايــة األمــن والبــالد عموما 
مــن التهديــدات الداخليــة واخلارجيــة، مــن خــالل التعامــل األمــن مــع اخلــر 
ــف  ــم توظي ــي يت ــة، ك ــت صادق ــة إن كان ــم املعلوم ــن ث ــح وم ــوارد او التلمي ال
ــة  ــرتاتيجية للمواجه ــم االس ــذة، ورس ــراءات املتخ ــة يف االج ــا الصادق نتائجه

والتطبيــق، كــا حــدث يف معــارك النهــروان وصفــن.

وهكــذا مفهــوم األمــن عنــد »اإلمــام عــي« »عليــه الســالم » أوســع حتــى مما 
يطــرح معــارصا ليشــمل األمــن الــذايت وأمــن البلــد بعيــدا عــن رؤى التجســس 
التــي تــرر مــن هــذه اجلهــة وتلــك، وهــي ثقافــة ســاقطة يف ثقافــة الدولــة عنــد 
ــا  ــي انطباع ــي يعط ــن الداخ ــان أم ــث ض ــالم«، حي ــه الس ــي« علي ــام ع »اإلم
عــن التمكــن بتحقيــق األمــن اخلارجــي وتســيد صــورة البلــد كوطــن مهــاب، 
ــة  ــة االجتاعي ــة التــي تضمــن العدال ــة الفكري حيــث يكــون مــن قواعــد التنمي
ويف الوقــت نفســه حماولــة بنــاء عالقــات مــع دول العــامل، كــا اثبتــت الوثائــق 
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وأدبيــات »اإلمــام عــي« »عليــه الســالم«.

إن اجلانــب اإلنســاين واملعــريف والقضــاء عــى اجلهــل هــو مــن الثقافــة األمنية 
لــدى »اإلمــام عــي« »عليــه الســالم«، حيــث جرثومــة اجلهل تعــل جــدار البلد 
واملجتمــع عرضــة لالخرتاقــات وســهولة التدمــر، لتكــون هــذه الثقافــة أســاس 
عمــل النظــام البلــد، مــع موازنــة بديعــة بــن النظــام الفكــري العقائــدي الــذي 
ينتهجــه »اإلمــام عــي« »عليه الســالم«، حيــث الفقــه والريعــة، وثقافــة احرتام 
الــرأي اآلخــر كــا يظهــر يف كل مواقفــه تــاه معارضيــه، ليســمو باملوقــف دون 

منــازع عــر التاريــخ، حتــى تــاه مــن مل يبايعــه.

وهــذه الثقافــة اإلســالمية هــي اســلوب يف اســتخدام كل الوســائل الرعيــة 
ــه واســتقرار بلــده  ــز قوت ــا، وتعزي ــا وأمني املتاحــة للتعامــل مــع املجتمــع معرفي
ــى اهلل  ــي« »ص ــات »النب ــران وتوجيه ــوص الق ــتنادا لنص ــا، اس ــا وفكري تنظيمي
عليــه والــه وســلم« يف أحاديثــه، واســتنباط أفــكارا معــارصة يوظفهــا يف اإلدارة 

املناســبة للبــالد ومنافســة دول العــامل وعقائدهــم يف احلكــم.

ــه  ــي« »علي ــام ع ــرتة »اإلم ــى ف ــرت ع ــي م ــداث الت ــخ واألح ــرز التاري ي
الســالم«، جوانــب مــن كيفيــة تعاطيــه احلكيــم باجلانــب األمنــي والعســكري، 
ــم وإدارة،  ــي، كتنظي ــتوى العم ــى املس ــص، او ع ــه كن ــر ل ــتوى التنظ ــى مس ع
حيــث رؤيتهــا عنــد »اإلمــام عــي« »عليــه الســالم« كقواعــد اساســية لتنظيــم 
الدولــة، كان مســتندا عــى تطبيــق العدالــة، وليــس مواجهــة املعارضــة، جمســدا 
رؤيــة اإلســالم تــاه حريــة الــرأي، ضمــن حــدود عــدم املســاس بأمــن البلــد 
واملجتمــع، وهــذا األمــر واضــح يف أدبياتــه ورســائله عليــه الســالم، إىل الــوالة 
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والقضــاة، لنجــد دقتــه التنظيميــة يف عنــارص التفاعــل بــن األمــن وبــن واجبات 
القــوات املســلحة باملفهــوم املعــارص.

اجلانب الروحي والإمياين والأخالقي:

ــالق«  ــكارم األخ ــم م ــت ألمُت ــا بعث ــلم«: »إّن ــه وس ــه وال ــى اهلل علي قال«ص
.)80(80

ويف احلديــث: »إّن هلل حجتــن حجــة باطنــة هــي العقــل، وحجــة ظاهــرة هــم 
.)81(81 األنبياء« 

الــذي هــو رأس كل الفضائــل، ومــن أقــوى أســباب االطمئنــان »«َأال بِِذْكــِر 
اهللِ َتْطَمِئــنُّ اْلُقُلــوُب«« 82)81(.

ــام والتعبــد عمومــا، وأيضــا  ان شــخصية اإلنســان مــن أداء الصــالة والصي
ــة:  ــالق الرفيع ــاس واألخ ــع الن ــل م ــن التعام ــن حس ــلوك م ــام بالس االهت
ــك،  ــاكل ذل ــا ش ــان، وم ــة، واإلحس ــرم، واحلكم ــة، والك ــجاعة، والعف كالش
ــاهللّ  ــة ب ــو الصل ــا، نح ــا ومضمون ــث جوهره ــن حي ــة م ــة روحي ــر بواب تعت
تعــاىل وانشــداد النفــي والعاطفــي احلــي بــاهلل »عــز وجــل«، فيتبــن االيــان 
واحلــب واإلخــالص، ومــا يف ذلــك مــن مشــاعر حمرتمــة للخــوف، وللرجــاء، 

ــرى. ــا ج ــع، وهل وللتواض

هــذا امليــزان التعبــدي والســلوكي االجتاعــي، وآثــاره الروحيــة هــو حمقــق 
لنتائــج األخــالق والرتبيــة والتعليــم وكيــف ابــراز ذلــك، كنتيجــة بنــاءة 
ــل،  ــز وج ــاهلل ع ــة ب ــرى العالق ــة أخ ــن جه ــه وم ــة وتنميت ــن جه ــع م للمجتم
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بخصــوص أهــل اإليــان، ولآلخريــن اســتقامة أخالقيــة يف التعامــل البــري.

ــدان  ــة، يف فق ــاد البري ــه إلرش ــون، كتوجي ــرة املعصوم ــاغ الفك ــد ص وق
ــن  ــام)ع(، فع ــادة االم ــلم«، أو قي ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي »ص ــة النب حكوم

ــالم«: ــه الس ــي« »علي ــام ع »االم

»امــا اين ســمعت رســول اهللّ« »صــى اهلل عليــه والــه وســلم« يقول: »ســتكون 
فتــن قلــت: ومــا املخــرج منهــا؟ قــال: كتــاب اهللّ، كتــاب اهللّ فيــه نبــأ مــا قبلكم، 
وخــر مــا بعدكــم، وحكــم مــا بينكــم هــو الفصــل ليــس باهلــزل هــو الــذي مــن 
تركــه مــن جبــار قصمــه اهللّ ومــن ابتغــى اهلــدى يف غــره أضلــه اهللّ.. هــو الــذي 
مــن قــال بــه صــدق، ومــن حكــم بــه عــدل، ومــن عمــل بــه أجــر، ومــن دعــا 

إليــه هــدى اىل رصاط مســتقيم«83)82(.

ــا  ــالء، يف أخالقيتن ــة، واالبت ــاة للمحن ــذه احلي ــا يف ه ــبحانه خلقن ان اهللّ س
وعبوديتنــا هللّ ســبحانه يف اطــار الطاعــة، واالســتقامة عــى اخلــط الــذي يشــرتعه 

ــة، اال بتفهمهــا ووعيهــا. ــذه احلقيق ــاس، وال يمكــن فهــم ه للن

ومــن هنــا فإنــه ســبحانه عندما أنــزل الرســالة بّينهــا للنــاس ووضــع املقاييس 
لكــي يقيــم احلجــة عــى الفهــم الســليم ولكــي حييــى مــن حــي عــن بّينــة، مــع 
ــؤولة وكان  ــرة مس ــت الفك ــا كان ــن هن ــث، وم ــار والبح ــة باالختي ــة تام حري
اإلنســان مســؤوالً عــن ملكاتــه كلهــا مــن عقــل وأحاســيس وأيضــا مســؤوال 

عــن عملــه وســلوكه، ويتوضــح الفالــح مــن الفاشــل يف هــذه اآليــات:

»«وال تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم ان الســمع والبــرص والفــؤاد كل اولئــك 
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كان عنــه مســؤوال«« 84)83(.

�سرورة وجود احلكومة عند المام:

ــت  ــل البي ــة أه ــلم« وائم ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي« »ص ــرة »النب ــزت س متي
»عليهــم الســالم » بدقــة التنظيــم واحلــرص عــى إظهــار االمكانيــات البريــة، 
للقيــام بالطاعــات والعبــادات واملعامــالت، ومــن واجبــات االهليــة وتنظيميــة 

ــة. ــع واالرسة والدول للمجتم

ــية  ــاة السياس ــلم للحي ــه« وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــم »رس إن تنظي
واالجتاعيــة، حتــى مــع اليهــود يف عهــده عليــه الســالم إىل مالك األشــرت »رض 
اهلل عنــه«، عندمــا واله مــرص، لنلحــظ روعــة التنظيــم االداري يف فكــر »اإلمــام 
»عليــه الســالم«، مــن نظــم األمــر يف املــوارد املاليــة، والتجــي يف رصف الوقــت 
واجلهــد، إن كل هــذه املســائل تدخــل يف مفهــوم حســن االدارة او مــا نذهــب لــه 
بحســن الواليــة الــذي أكــدت عليــه الروايــات، بــل وتضمنتــه األدعيــة، ألنــه 
مفهــوم يمتلــك بعــدًا تربويــًا معنويــًا، فضــاًل عــن بعــده العمــي، وممــا تضمنتــه 
ــن  ــمني حس ــه: »وس ــد ورد في ــالق، فق ــكارم األخ ــاء م ــة، كدع ــض األدعي بع

ــة« 85)84(. الوالي

ــوء اإلدارة  ــن س ــالم« م ــه الس ــن« »علي ــن العابدي ــام زي ــتعاذ »اإلم ــد اس وق
ــت  ــن حت ــة مل ــوء الوالي ــن س ــك م ــوذ ب ــم إين أع ــول: » الله ــة إذ يق والرئاس

أيدينــا.. « 86)85(.

عــى رغــم ممــا عــرف عــن اإلمــام يف تشــدده عــى رضورة العــدل للحاكــم، 
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ــام  ــان مله ــالة اإلنس ــع رس ــي تتس ــلطة لك ــع الس ــدل م ــالزم الع ــن ت ــد م والب
ــدل. ــو الع ــي ه ــه البدهي ــذي اساس ــوده وال وج

فاإلمــام عليــه الســالم«، يــرى أن أســدا وحشــيا حيطــم كل مــا أمامــه خــر 
مــن احلاكــم الظــامل، اال انــه يــرى البــد مــن حاكــم كــي يمنــع الفــوىض والفتــن، 
الن مــع احلاكــم مهــا كان توجــد الســلطة التــي تضبــط املجتمــع ولــو بقــدر مــا 
وبحــد مــا. فــان االنفــالت اذا رسى يف املجتمــع يكــون كاحلريــق يف اهلشــيم ال 

يقــف عنــد حــدود.

ــن  ــر م ــوم خ ــد حط ــاه:« أس ــذا االت ــالم« يف ه ــه الس ــام »علي ــال اإلم ق
ــدوم« 87)86(. ــن ت ــن فت ــر م ــوم خ ــلطان ظل ــوم، وس ــلطان ظل س

ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل« »ص ــاة »رس ــد وف ــه بع ــن حق ــكوته ع وكان س
وســلم » مــن هــذا البــاب: قــال »اإلمــام عــّي« »عليــه الســالم« - مــن كالم لــه 
مّلــا عزمــوا عــى بيعــة عثــان -: » لقــد علمتــم أيّن أحــّق النــاس هبــا مــن غــري، 
واهللَِّ ألســِلَمّن مــا ســلمت ُامــور املســلمن، ومل يكــن فيها جــور إاّل عــيَّ خاّصة؛ 
التاســًا ألجــر ذلــك وفضلــه، وزهــدًا فيــا تنافســتموه مــن ُزخُرفــه وِزبِرجــه« 

.)87(88

واحلــق هــو، إن هــذا اتــاه رســايل نبــوي، فقــد جــاء عــن »اإلمــام احلســن« 
»عليــه الســالم« ايضــا يف كتــاب ارســله ملعاويــة بعــد خــذالن االصحــاب:

»إن هــذا األمــر يل واخلالفــة يل وألهــل بيتــي، وإنــا ملحرمــة عليــك وعــى 
أهــل بيتــك، ســمعته مــن رســول صــى اهلل عليــه وآلــه، لــو وجــدت صابريــن 
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ــد. -  ــا تري ــك م ــك وال أعطيت ــلمت ل ــا س ــن، م ــر منكري ــي غ ــن بحق عارف
ــة -«89)88(. ــرصف إىل الكوف وان

األئمــة عليهــم الســالم هبــذه الســلوكية وضحــوا ســرتاتيجية غيــاب 
املعصــوم عــن ســدة احلكــم، لتتضــح أهــم املســائل األساســية يف العقيــدة عــى 
املســتوى النظــام والتنظيــم، ســواء النظــري أو الفكــري، وهــي مســألة رضورة 
بعثــة األنبيــاء عليهــم الســالم، ووجــود االوصيــاء عليهــم الســالم، وأمهيــة هذه 
ــة  ــدف ومنهجي ــر هل ــل« للب ــز وج ــق اهلل »ع ــباب خل ــوان أس ــن عن ــالة م املس
ــا ال  ــم إلين ــًا وانك ــم عبث ــا خلقناك ــبتم أن ــال: » أفحس ــل والك ــة التكام معرف

ترجعــون »« 90)89(.

ــا  ــكارا وعملي ــرا واف ــة تنظ ــة الصحيح ــة املعرف ــذه املنهجي ــم ه ــث حتك حي
وتربــة، بحريــة يف الســلوك وبوعــي يف االختيــار، وهــذه هــي احلكمــة االهليــة 
مــن بيــان احلاجــة للوســائل واالليــات الرضوريــة للوصــول اىل اهلــدف الســامي 
ــة  ــا ملعاجل ــا وعملي ــا معرفي ــا ويقين ــة، ايان ــة الصحيح ــى النتيج ــول ع واحلص
النقــص املعرقــل للتكامــل، ومــن ثــم الســر نحــو الكــال، اســتنادا اىل معادلتــي 

الــر واخلــر يف ميــزان االعــال مــن حقــوق وواجبــات.

مــن هنــا تتبــن رضورات اخــراج االمكانيــات الكامنــة يف النفــس البريــة، 
ــع  ــراد وجمتم ــا كأف ــيس عليه ــة والتأس ــذه املهم ــل ه ــتعداد لتمثي ــان االس وبي
ــه اهلل »عــز وجــل«  ــح منظــم اخالقــي، لتتبــن صفــات مــن يســند ل ــاء صال بن
اصطفــاء واختيــارا واســتخالصا، مهــام التوضيــح والبيــان يف ذلــك مــن اجــل 
اســتقامة البريــة تعليــا وارشــادا وتربيــة وتنميــة، ويلفــت نظرنــا دعــاء الندبــة 
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هلــذا املوقــف:

» اللهــم لــك احلمــد عــى مــا جــرى بــه قضــاؤك يف أوليــاؤك الذيــن 
اســتخلصتهم لنفســك ودينــك إذ أخــرتت هلــم جزيــل مــا عنــدك مــن النعيــم 
ــد يف  ــم الزه ــت عليه ــد أن رشط ــالل بع ــه وال أضمح ــذي ال زوال ل ــم ال املقي
ــم  ــت منه ــك وعلم ــك ذل ــوا ل ــا فرط ــا وزبرجه ــة وزخرفه ــات الدني درج
الوفــاء بــه فقبلتهــم وقربتهــم وقدمــت هلــم الذكــر العــي والثنــاء اجلــي واهبطت 
ــة  ــم الدريع ــك وجعلته ــم بعلم ــك ورفدهت ــم بوحي ــك وكرمته ــم مالئكت عليه

ــخ« 91)90(. ــك... ال ــيلة اىل رضوان ــك والوس الي

ونص »االمام عي امر املؤمنن« »عليه السالم« يوضح ذلك:

»واهلل ألتكلمــن بــكالم ال يتكلــم بــه غــري إال كــذاب: ورثــت نبــي الرمحــة، 
وزوجتــي خــر نســاء األمــة، وأنــا خــر الوصيــن« 92)91(.

ــى ورده ان  ــه ع ــن حمافظ ــغ م ــل يبل ــك برج ــا ظن ــد: وم ــن أيب احلدي ــال اب ق
ــع  ــهام تق ــه ورده والس ــي علي ــر فيص ــة اهلري ــن ليل ــن الصف ــع ب ــه نط ــط ل يبس
ــوم  ــال يق ــك ف ــاع لذل ــال يرت ــاالً ف ــًا وش ــه يمين ــى صاخي ــر ع ــه، ومت ــن يدي ب
حتــى يفــرغ مــن وظيفتــه، ومــا ظنــك برجــل كانــت جبهتــه كثفتــه بعــر لطــول 
ــم  ــن تعظي ــا م ــا فيه ــى م ــت ع ــه وقف ــه ومناجات ــت دعوات ــجوده، وإذا تأمل س
ــه  ــوع لعزت ــه، واخلش ــوع ليبت ــن اخلض ــه م ــا يتضمن ــه وم ــبحانه واجالل اهلل س
واالســتخذاء لــه، عرفــت مــا ينطــوي عليــه مــن االخــالص، وفهمــت مــن أي 

ــرت. ــان ج ــى أي لس ــت وع ــب خرج قل
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العدالة الجتماعية:

فــان الرعيــة ال تقتــرص عــى املســلم يف مبــادئ اإلســالم، حيــث املجتمــع فيــه 
اطيــاف وقبائــل واديــان ومذاهــب، يف عقيــدة عادلــة انســانيا، فــإن الرعيــة أوىل 
ــي«  ــام ع ــؤرش »االم ــك ي ــف، ويف ذل ــان والعط ــل واإلحس ــد ب ــاء بالعه بالوف

»عليــه الســالم« يف عهــده ملالــك األشــرت:

ــن  ــْم، واَل تُكوَن ــَف هِبِ ــْم واللُّْط ــَة هلُ ــِة وامَلَحب ــَة لِلرِعي ــَك الرمْحَ ــِعْر قلَب » َوَأْش
ــن،  ــَك يف الدي ــا أٌخ ل ــاِن: إم ــم ِصنَْف ــْم، َفإِنُ ــُم َأكَلُه ــًا َتغَتنِ ــُبعًا َضاِري ــْم َس عليِه

ــِق » 93)92(. ــَك يف اخلَل ــٌر ل ــا َنظ وإم

التوازن يف العبادة:

التــوازن يف العبــادة، لكــي ال حيــدث النفــور من رضوريــات الســلوك البري 
ــل احلقــوق، كنظــام ســلوكي يف  ــات مقاب مــن اجــل االنجــاز االفضــل للواجب
ــق  ــا، فالرف ــس وبنائه ــاد النف ــتلزامات جه ــن اس ــتلزم م ــس كمس ــل النف داخ
ــتعدادات  ــي االس ــا ينم ــذا م ــر، وه ــلوك الب ــام يف س ــق النظ ــن رشوق حتق م
النفســية لكــي تتحكــم الرغبــة وامليــل يشء فشــيئا، لتقبــل العبــادة بأحســن وجــه 
مرضــاة هلل »عــز وجــل«، حيــث يتبــن رشعــا إن التقصــر يف واجبــات مــن اجل 
ــور  ــام بأم ــج اهت ــور يف نتائ ــم والقص ــن االث ــان م ــرب اإلنس ــتحبات يق املس
النــاس، وبذلــك يؤكــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: »إن هــذا الديــن متــن 

ــاد اهلل » 94)93(. ــادة اهلل إىل عب ــه برفــق وال تكرهــوا عب ــوا في فأوغل

كــا يبــن لنــايف امامــة النــاس يف الصــالة وبســاطتها » وإذا قمــت يف صالتــك 
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ــاس  ــا الن ــره هب ــالة فتك ــل الص ــا« ال تط ــردا وال مضيع ــن منف ــاس فالتكون للن
ــاس  ــإن الن ــرا » ف ــط خ ــل التوس ــص يف االركان ب ــيئا بالنق ــا ش ــع منه وال تضي
ــه العلــة ولــه احلاجــة. وقــد ســالت »رســول اهلل« »صــى اهلل عليــه والــه  مــن ب
وســلم« حــن وجهنــي اىل اليمــن كيــف اصــي هبــم؟ فقــال: صــي هبــم كصــالة 

ــا« هامــش العهــد ص 28  أ ضعفهــم وكــن باملؤمنــن رحي

وبذلــك يوضــح »االمــام جعفــر الصــادق« »عليــه الســالم«: »ال تكرهــوا إىل 
أنفســكم العبــادة » 95)94(.

ــه،  ــه وأدعيت ــه وتوجيهات ــالم«، ونصوص ــه الس ــي« »علي ــام ع ــات »اإلم أدبي
تؤكــد انــه عليــه الســالم، اعتــر التــوازن يف العبــادة، جانبــا مــن اتقــان التوجــه 
ــذا  ــل ه ــا أن مث ــك، منّوه ــي يف ذل ــب االهل ــق احل ــل«، لتحقي ــز وج إىل اهلل »ع
التــوازن مــن املتطلبــات األساســية التــي تضمــن الصــواب يف أّي شــأن يمكــن 
ــه اإلنســان، وهــي مــن مســببات الرغبــة لــدى املؤمنــن يف حتقيــق  أن يتوجــه ب
ــوق،  ــالت واحلق ــن املعام ــا ب ــي أيض ــب االجتاع ــاين وا الواج ــب الرب الواج
حيــث يظهــر عندهــم دافــع االبــداع يف العبــادة ويف الواجبــات، واســتحصال مــا 
يمكــن مــن املعرفــة مــن خــالل ذلــك نظريــا وعمليــا، ليكــون التــوازن ســبيل 
ــول  ــة الوص ــع وبالنتيج ــة للمجتم ــة بري ــال كتنمي ــامية مث ــداف س ــق أه حتقي
للغايــة الكــرى وهــي معرفــة اهلل ويف ســبيل اهلل العمــل والعبــادة، مهنيــا 
وثقافيــا وعباديــا، فرتتفــع قيمــة املجتمــع بارتفــاع قيمــة اإلنســان مــا بــن تبــادل 
ــا  ــج اجيابي ــس النتائ ــط، فتنعك ــر يف املحي ــل والتأث ــارص التفاع ــرتام وعن االح
ليــس فقــط يف تنميــة فــرد او عائلــة او جمتمــع بــل انــا مؤثــرة يف احلالــة النفســية 
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واســتقرارها املبدئــي وتزايــد ابداعاهتــا حســب االختصاصــات، ان كانــت مثــال 
ــادة  ــع العب ــن مناف ــك م ــون تل ــك، فتك ــر ذل ــية وغ ــة او هندس ــة او طبي زراعي

ــا. ــة عموم املتوازن

ان مــا ســعى لــه »االمام عــي« »عليه الســالم«، هــو لفتــح آفاق خــارج حدود 
مــا تعارفــت عليــه اجلاهليــات، وكان املجتمــع مــازال جديــد العهــد باإلســالم، 
ــز  ــم واملنج ــداع والعل ــتقطاب االب ــه، اىل اس ــالم اهلل علي ــز س ــايل كان حيف وبالت
احلضــاري بالتــوازن مــن العبــادة، لكــي يشــعر اإلنســان بأمهيــة انتائه لإلســالم، 
ألنــه يدعــو اىل العلــم والتطــور واملعرفــة، ألن اجلاهليــة مازالــت تســبب هــدر 
ــات  ــر الواجب ــاق، وتدم ــاء والنف ــادة يف الري ــقاط العب ــن، واس ــان بالفت الزم
واحلقــوق عمليــا بعــدم االتقــان، وهــذا األمــر كان بحاجــة األصــالح وتقويــم، 
فهــي جاهليــة تســتنزف الطاقــات والزمــن يف فــراغ، وعندهــا فــان ثقافــة التوازن 
ــا املؤمنــن  ــة ومــا يصيــب املجتمــع ورب ــادي حيجــم مــن ثقافــات اجلاهلي العب
بامللــل وثــم الضيــاع، كــا وان مثــل هــذا التــوازن يقلــل مــن شــهوات الســلطة 
والنفعيــة وهــي امــراض عانــت منهــا األمــة مــا عانــت اىل يومنــا هــذا، حمــاوال 
»عليــه الســالم«، اطــالق العنــان اىل االبــداع والتعلــم، باعتبارمهــا مــن العبادات 
اخلالصــة ايضــا، تأكيــدا اســالميا مــن كــون اإلنســان يف فطرتــه اجيابيــا، مقرتنــا 
ــل  ــان بالعم ــة واالتق ــان والدق ــق االم ــة، حتق ــادة مفروض ــه اىل اهلل كعب بالتوج
اســتنادا مــن كــون اهلل »عــز وجــل« هــو املراقــب للعمــل وحركــة اإلنســان، ومــا 
ان يتحقــق هــذا االيــان والشــعور، فــان التنميــة والعبــادة يســران يف خــط نافــع 
ــالم،  ــه الس ــدا علي ــاري، مؤك ــز احلض ــتقامة واملنج ــو االس ــد نح ــور واح متط
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بشــكل عمــي للتخلــص مــن الريــاء والنفــاق، مــن اجــل قصــد نفــع البريــة 
قربــة اىل اهلل »عــز وجــل« ويف ســبيله ســبحانه وتعــاىل، فيظهــر االتقــان وســالمة 
ــم  ــق مفاهي ــا تتحق ــة، وكي ــة العبادي ــل الفريض ــب، مث ــة الواج ــة بمنزل النتيج

االمانــة يف هــذا التــوازن وهــي صــون االمانــة.

ــد  ــريب واملرش ــم وامل ــدور املعل ــوم ب ــالم«، يق ــه الس ــي« »علي ــام ع »فإلم
والقائــد، يف آن واحــد، مــن حيــث متكــن املجتمــع مــن اســتيعاب عبــادة اهلل »عز 
وجــل« حــق عبادتــه، مــن خــالل االتيــان بالواجبــات العمليــة مــن معامــالت 
وعبــادات بأمانــة وإخــالص، اجتاعيــا وربانيــا، لكــي تعطــى احلقــوق وصــون 

االمانــة فيهــا.

ــان مــن اإلمــام عــي ع، فضــال  ــة، هــي اي ــة التنموي ــة العبادي وهــذه املنهجي
عــن مــا يتــم التطــرق لــه مــن ثــواب واثــار ذلــك، فإنــا تســتبطن نتائــج مــن 

ــة وحضــارة. ــاج وتنمي ــا، مــن تطــور وانت ــق يف الدني التوفي

ــاة  ــة، وحي ــات األوىل للبعث ــذ اللحظ ــالم«، من ــه الس ــي« »علي ــام ع »فاإلم
انــوار اإلســالم، يعكــس جهــده كــا اوصلــه لنــا التاريــخ والنصــوص، ترمجــة 
توجيهــات خاتــم االنبيــاء الربانيــة إلنشــاء احليــاة البريــة عــى اســاس عــارة 
األرض والديــن، وعــارة املعرفــة والعلــوم مــع العمــل الصالــح، واقــرتان ذلــك 
كبنــاء نفــي واتقــان روحــي واســتقامة مشــاعر عــر العبــادات وانقيــاد القلــب 
ــان  ــون اإلنس ــا يك ــوازن كي ــتحصال الت ــة، الس ــاء ومعرف ــة وانش ــا رغب نحومه
ــاع  ــة، اي ارتف ــانية نافع ــة وانس ــة وبري ــل ام ــن اج ــع، م ــع ناف ــا يف جمتم نافع
مســتوى املعيشــة بدعــم االقتصــاد يف معاجلــة الفقــر والبطالــة مثــال وانعدامهــا 
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ــب  ــق الصائ ــائر يف الطري ــع الس ــزة املجتم ــي مي ــالم، وه ــه الس ــرصه علي يف ع
للتطــور، لكــي تكــون للبــالد مكانــة عامليــة، ولفهــم رضورة التــوازن العبــادي 
فيهــا، مــن خــالل النهــي العبــادي الرعــي عــن الرشــوة والغــش والربــا وغــر 
ذلــك، بجعــل هــذا النهــي ليــس جمــرد نصــا رشعيــا بــل ثقافــة ذاتيــة هلــا اثارهــا 

الوضعيــة بتطــور الشــعوب، بالضــد مــن مســببات هــالك املجتمعــات.

ــعى  ــي س ــات الت ــا وواجب ــل، حقوق ــادة والعم ــة العب ــي ثقاف ــذه ه ــاذا ه ف
هلــا »االمــام عــي« »عليــه الســالم«، ثقافــة اراد منهــا ان تكــون ثقافــة عامــة يف 
نفــس الفــرد واالرسة واملجتمــع واألمــة ومــن ثــم البريــة، مــع حتقــق حمبــة كل 
مــن العمــل والعبــادة، وهــذه املحبــة هــي روح اتقــان التــوازن يف العبــادة، مــا 
ــم  ــة لدع ــور املوهب ــة، وتط ــدية والعقلي ــات اجلس ــوازن لإلمكاني ــق الت ــن حتق ب
املهــارات واختصاصاهتــا، مــع احــرتام التنظيــم والنظــام والزمــن، مــن اجــل أن 

ــاة. ــة الشــعور باحلي حيقــق هــذا التــوازن أمهي

احرتام الزمن:

ــرد واالرسة  ــلوكية الف ــدى س ــس م ــت، يعك ــم الوق ــن وتنظي ــرتام الزم اح
ــة  ــلوك منهجي ــوىض، وس ــث والف ــن العب ــدا ع ــة بعي ــع وادارات الدول واملجتم
ــز  ــالل املنج ــن خ ــس م ــذي ينعك ــاري، ال ــدين واحلض ــوي وامل ــاء التنم االرتق
ــي  ــام ع ــة اإلم ــي وصي ــاء، فف ــه بن ــن وج ــات بأحس ــات واداء الواجب واالبداع
ــط  ــرتام وضب ــذا اإلح ــل ه ــا ملث ــه، انعكس ــالم لولدي ــه الس ــب علي ــن ايب طال ب

ــول: ــت يق الوق
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ــم  ــوى اهلل ونظ ــايب بتق ــه كت ــن بلغ ــدي وم ــي وول ــع أه ــا ومجي )أوصيك
.)95(96 أمركــم( 

وقــد قســم »اإلمــام موســى الكاظــم« »عليــه الســالم » األوقــات إىل أربعــة 
فقــال »عليــه الســالم«:

»اجتهــدوا يف أن يكــون زمانكــم أربــع ســاعات: ســاعة ملناجــاة اهلل، وســاعة 
ــم  ــم عيوبك ــن يعرفونك ــاة الذي ــوان الثق ــارشة اإلخ ــاعة ملع ــاش، وس ــر املع ألم
ــرم،  ــر حم ــم يف غ ــا للذاتك ــون فيه ــاعة ختل ــن، وس ــم يف الباط ــون لك وخيلص

ــاعات » 97)96(. ــالث س ــى الث ــدرون ع ــاعة تق ــذه الس وهب

النظافة:

ســنة »النبــي« » صــى اهلل عليــه وآلــه » واهــل بيتــه »عليهــم الســالم » تلفــت 
نظرنــا اىل صلــة وثيقــة بــن النظافــة واإليــان وعالقــة ذلــك لتفعيــل األخــالق 
ــة  ــة اهليئ ــة، مــا بــن نظاف ــة والقيادي ــة االجتاعي ــز العدال كســلوكية ومنهــا تعزي
ونظافــة التفكــر يف خمتلــف شــؤونه احلياتيــة، ملبســا وشــكال، فعــن رســول اهلل 

»صــى اهلل عليــه والــه وســلم« أنــه قــال:

» إن اهلل طيب حيب الطيب، نظيف حيب النظافة« 98)97(.

ــه وســلم »: » تنظفــوا بــكل مــا اســتطعتم، فــإن  ــه وال وقــال »صــى اهلل علي
ــف »  ــة إال كل نظي ــل اجلن ــن يدخ ــة، ول ــى النظاف ــالم ع ــى اإلس ــاىل بن اهلل تع

.)98(99

وعالقة نظافة اهليئة بنظافة الفكر تكرما قلنا ينعكس يف هذا احلديث:
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ــم »  ــر إىل قلوبك ــن ينظ ــم، ولك ــم وال إىل أموالك ــر إىل صورك »ان اهلل ال ينظ
.)99(100

ــا رســول اهلل »صــى اهلل  ــر بــن عبــد اهلل »رض اهلل عنــه« قــال: أتان فعــن جاب
ــه  ــد تفــرق شــعره، فقــال »صــى اهلل علي ــرأى رجــاًل شــعثًا ق ــه وســلم » ف علي

ــْعَرُه » 101)100(. ــه َش ــا يســكن ب ــا كان جيــد م ــه وســلم«: » َم وال

هكــذا هــي الربــة الربانيــة عــر الرســاالت انتهــاء بمحمــد »صــى اهلل عليــه 
ــة  ــا مؤسس ــا وأرسي ــن اجتاعي ــر حس ــان بمظه ــون اإلنس ــلم«، أن يك ــه وس وال
ــروج إىل  ــا أراد اخل ــه كل ــه وآل ــى اهلل علي ــع، وكان ص ــن وجمتم ــارة وط حلض
ــاء  ــن امل ــة م ــرآة، أو يف صفح ــر يف امل ــه، ينظ ــض أصحاب ــارة بع ــجد، أو لزي املس
ــه  ــم يقــول »صــى اهلل علي ــه، ويتعطــر ث الصــايف، فيمشــط شــعره، ويرتــب ثياب

ــه«: وآل

ــل«.  ــم ويتجم ــأ هل ــه أن يتهي ــرج إىل إخوان ــده إذا خ ــن عب ــب م »إن اهلل حي
مــكارم األخــالق: 1 / 85 / 1.

»قــال أمــر املؤمنــن )ع(: ليتزّيــن أحدكــم ألخيــه املســلم إذا أتــاه، كــا يتزّيــن 
للغريــب اّلذي حيــّب أن يــراه يف أحســن اهليئــة«.(102)101(

خالصــة مــا بلغنــاه يف بحثنــا هــذا إن »عليــا« »عليــه الســالم« مصــداق معاين 
ــن  ــود، وم ــع الوج ــري يف واق ــال الب ــة الك ــم لغاي ــو مرتج ــإذن ه ــة، ف اإلمام
موقعــه عــى راس حكومــة مــا فالبــد أن تكــون تلــك احلكومــة متميــزة بميــزات 

الكــال ومتفــردة بنموذجــة الفضــل يف عــامل البــر وتارخيهــم.
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وإن »اإلمــام عــي« »عليــه الســالم« فــاروق يف العلــم واإليــان والشــخصية 
ومميــزات اإلنســانية الراقيــة، ســيكون حلكومتــه الفاروقيــة يف االفضــل مــن بــن 
حكومــات العــامل، و إن »اإلمــام عــي« »عليــه الســالم« إمــام ومعصــوم وحجــة 
ــى  ــة ع ــه حج ــون حكومت ــاس و تك ــن الن ــره م ــى غ ــة ع ــام حج ــى اإلم ع

ــاب احلكومــات يف العــامل. السياســين وارب

ــام  ــظ النظ ــن حف ــه م ــر عن ــا نع ــان وم ــوق اإلنس ــمى بحق ــا يس ــا ب اهتامن
كحقــوق وواجبــات، مترعــة عــى أســاس العالقــات وتوازنــا مــا بــن الفــرد 
والفــرد ومــا بــن الفــرد واملجتمــع ومــا بــن جمتمــع وجمتمــع بــل ومــا بــن دولــة 
واخــرى، وهكــذا.. ضمــن حــدود املســؤوليات وقوانينهــا، وهــذا مــا يســتدل 
ــز  ــن اهلل »ع ــا م ــاء، حرص ــم االنبي ــاء بخات ــا انته ــاء دوم ــة االنبي ــن بعث ــه م علي
ــة اهلل  ــان رعاي ــة لبي ــا كحج ــا، وايض ــاال وإمتام ــان ك ــاء باإلنس ــل« لالرتق وج
»عــز وجــل« للخليقــة مــن خــالل حبــه ســبحانه للنظــام واألخــالق والعــدل، 

قــال ســبحانه وتعــاىل:

ــوَم  ــَزاَن لَِيُق ــاَب َوامْلِي ــُم اْلِكَت ــا َمَعُه ــاِت َوَأنَزْلنَ ــَلنَا بِاْلَبيِّنَ ــْلنَا ُرُس ــْد َأْرَس ))ََق
بِاْلِقْســِط( 103)102(. ـاُس  النّـَ

امل�سادر:

1- البقرة: 124.

2- نــج البالغــة: عهــده ملالــك االشــرت ص17. عهــد اإلمــام عــي »عليــه 
ــداد  ــه«، أع ــوان اهلل علي ــرت »رض ــك االش ــرص مال ــى م ــه ع ــالم« اىل والي الس
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املستشــار فليــح ســوادي، نــر العتبــة العلويــة املقدســة، قســم الشــؤون الفكرية 
ــع 1431ه -2010 ــخ الطب ــف االرشف، ط1، تاري ــة، النج والثقافي

3- التن: 4.

4- هبج الصباغة يف رشح نج البالغة: ج1 ص17

5- النحل: 125 - 128.

6- هبج الصباغة يف رشح نج البالغة ج19 ص 6

7- التوحيد للصدوق: 48 ح 13

8- نج البالغة يف رشح نج البالغة ج143ص1.

9- نج الفصاحة: ص 191 ح 944.

10- حتف العقول: ص 288.

11- الرعد: 28.

12- البيان يف تفسر القرآن: ص 26 - 27.

13- اإلرساء: 36.

14- الزمر: 19.

15- األنعام: 36.

-16

17- »جممع البيان ج 7 ص 235 - 236(
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18- نج البالغة: نص 209.

19- عهــد اإلمــام عــي »عليــه الســالم« اىل واليــه عــى مــرص مالــك االشــرت 
ــة  ــة العلوي ــر العتب ــوادي، ن ــح س ــار فلي ــداد املستش ــه«، أع ــوان اهلل علي »رض
ــخ  ــف االرشف، ط1، تاري ــة، النج ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــة، قس املقدس

ــع 1431ه-2010م الطب

20- عهــد اإلمــام عــي »عليــه الســالم« اىل واليــه عــى مــرص مالــك االشــرت 
ــة  ــة العلوي ــر العتب ــوادي، ن ــح س ــار فلي ــداد املستش ــه«، أع ــوان اهلل علي »رض
ــخ  ــف االرشف، ط1، تاري ــة، النج ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــة، قس املقدس

ــع 1431ه -2010 الطب

21- نج السعادة يف رشج نج البالغة: الشيخ املحمودي ج6 ص 56.

22- نج السعادة يف رشح نج البالغة: الشيخ املحمودي ج6 ص56.

23- املصدر نفسه. ص57

24- يس: 40.

25- القمر: 45.

26- الطالق:3

27- بحار األنوار: ج58 ص 129.

28- مريم: 31.

29- املؤمنون: 99- 100.
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30- اإلرساء: 27.

31- املعارج: 24.

32- الذاريات: 19.

33- املصدر نفسة ص 21

34- اإلرساء: 27.

ــة يف رشح  ــج الصباغ ــد ج 17 ص 5. هب ــن أيب احلدي ــة: اب ــج البالغ 35- ن
ــة ج 250 ص 1 ــج البالغ ن

36- البقرة: 282.

37- اإلرساء: 34.

38- الكلينــي: الــكايف دار الكتــب اإلســالمية - الطبعــة الثالثــة- ج 2- ص 
.364

39- نج البالغة: 977.

40- يس: 40.

41-40- نج البالغة: خ 158.

42-41 -احلجر: 19.

43-42- ألنعام: 90.

44-)43 - البقرة: 124.
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ح:220،   :232 والعــوامل:ج3:   ،79 ح   :259 البحــار:36:   -44-45
ويف إثبــات اهلــداة 460 / 1: ح 85، وعــن الــكايف 534 / 1: ح 17 ورواه 
ــب املعــارف 175: عــن أيب  ــى. ويف تقري ــن حيي يف االســتنصار 8: عــن حممــد ب
اجلــارود مثلــه. وأبــو ســعيد العصفــري يف أصلــه، عنــه البحــار 24 / 23: ح 30 
وعــن علــل الرائــع 198: ح16عــن حممــد بــن احلســن، عــن ســعد بــن عبــد 
ــه  ــوب. وأخرج ــن يعق ــد ب ــن حمم ــاين 138: ح 8 ع ــة النع ــالف وغيب اهلل باخت
ــة  ــن صفح ــة م ــل 196: ح الغيب ــن العل ــور ص 21 ح 20 ع ــار املذك يف البح
ــل  ــن الفض ــد ب ــن حمم ــناده ع ــطر 25 بإس ــة 230 س ــطر 25 اىل صفح 221 س
ــه ويف ص 28 ح 40  ــعد مثل ــن س ــناده ع ــن 201: بإس ــال الدي ــالف، وك باخت
عــن العلــل 198: ح 18 بإســناده عــن حممــد بــن الفضيــل باختــالف، وبصائــر 
ــا  ــل ك ــن الفضي ــد ب ــن حمم ــى، ع ــن عيس ــد ب ــن حمم ــات 488: ح 2 ع الدرج
ــكايف  ــن ال ــذا وع ــا ه ــن كتابن ــداة 78 / 1: ح 18 ع ــات اهل ــل ويف إثب يف العل
179 / 1: ح 10 عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن حممــد بــن عيســى مثلــه والعلــل 

ــرصة 30: ح 183. 12. ــة والتب ــال. ورواه يف اإلمام ــر والك والبصائ

46-45- املصدر: 

47-46- بحار األنوار: املجلسى ج72 ص 359.

48-47- نج البالغة: ابن أيب احلديد 17 / 212.

49-49 - السورة:.

50-50- السورة.



 فلسفة الحكم عند اإلمام علي عليه السالم تعليم مإم بين العدل واألسالق

99

51-51 السورة.

52-52- هبج الصباغة يف رشح نج البالغة: ج6 206.

53-53- النحل: 90.

54-54- املائدة: 8.

55-55- األعراف: 199.

56-56- احلجرات: 12.

57-57- األنعام: 164.

58-58- البقرة: 30.

59-59- اإلرساء: 70.

60-60- احلجرات: 12.

61-61- النساء: 98.
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رؤية تربوية وتعليمية معاصرة يف واقعة الغدير

حازم ح�سن نا�سر الطائي

اأمللخ�س

هتــدف ألدراســة عــى ألتعــرف عــى اهــم أجلوانــب ألرتبويــة وألتعليميــة يف 
واقعــة ألغديــر حيــث يقــوم ألباحــث بتحليــل واقعــة ألغديــر مــن عــدة جوانــب 
ــم  ــة هتت ــة تربوي ــة وتعليمي ومــا أحاطهــا مــن أحــداث وإشــارات مهمــة تربوي
ــه  ــة توجي ــان، وتعليمي ــرد اإلنس ــدي للف ــي واجلس ــب ألروح ــة أجلان بصياغ
ــه واإلشــارة أىل أجلانــب  ــه يبقــى متعلــم أىل أخــر فــرتة مــن حيات اإلنســان كون
ألرتبــوي والتعليمــي ألــذي رافــق واقعــة وأحــداث ألغديــر مــن خــالل حتليــل 
جوانــب مهمــة مــن خطبــة ألغديــر للرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وتوصــل أىل 

نتائــج منهــا:

- حتديــد جمموعــة مــن ألصفــات ألتــي جيــب ان يتحــى هبــا أملعلــم يف ســبيل 
نجــاح أهدافــه ألتعليميــة.

- ركزت عى أملعاير اإلهلية للرتبية.

- ألرتكيز عى عنارص ألعملية ألتعليمية )أملرسل، الرسالة، أملستقبل(

ــة  ــراس للرتبي ــا ن ــة جلعلنه ــة ألرتبوي ــادئ ألعملي ــم أملب ــى اه ــوف ع - ألوق
ــال. ــن األجي ــادم م ــدى ألق ل
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مشكلة ألدراسة:

لإلجابة عى 

- ماهي أالتاهات ألرتبوية يف واقعة ألغدير.

- ما مراحل ألتفكر ألتي عاجلتها خطبة ألغدير

- ماهي عنارص أملنهاج ألرتبوي والتعليمي ألتي تضمنتها خطبة ألغدير 

- ماهي ألقيم ألرتبوية يف خطبة ألغدير

هتدف ألدراسة أىل:

- ألتعرف عى أداب أملتعلم أملستنبطة من آية ألغدير

- ألتعرف عى أجلنبات ألرتبوية يف قصة ألغدير 

- ألتعرف عى عنارص ألعملية ألتعليمية يف قصة ألغدير

ــة  ــن قص ــتوحاة م ــم أملس ــم والتعلي ــة ألتعل ــارص عملي ــى عن ــرف ع - ألتع
ــر  ألغدي

أمهية ألدراسة:

ــة  ــة وتعليمي ــة تربوي ــة دراس ــالمية كنوعي ــة اإلس ــة أىل أملكتب ــي إضاف - ه
ــارصة مع

- تعتر أساس ال جراء دراسات مشاهبة عى مواضع أخرى 

حدود ألدراسة: 
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- احلــدود العلميــة: لقــد اهتمــت ألدراســة بواقعــة ألغديــر كجانــب تربويــة 
وتعليمــي معــارص لبعــض القيــم الرتبوية واملنهــاج التعليمــي املعارص املســتخدم 

يف خطبــة وواقعــة الغديــر.

مصطلحات ألدراسة:

ــم  ــم واملفاهي ــن ألقي ــن مضام ــف ع ــو ألكش ــة: وه ــة وتعليمي ــة تربوي رؤي
ألرتبويــة يف واقعــة ألغديــر، والكشــف عــن أملضامــن ألتعليميــة وأمهيــة 

ــة. ــة تفاعلي ــا عملي ــراد جلعله ــم وأف ــة كمعل ــارص ألتعليمي ألعن

واقعــة ألغديــر: ويقصــد هبــا ألباحــث تلــك ألواقعــة ألتارخييــة أملهمــة لــدى 
أملســلمن والتــي بــن مــن خالهلــا مجلــة مــن أساســيات بنــاء ألدولــة اإلســالمية 

مــن بعــده بشــكل رصيــح وثابــت.

إجراءات ألدراسة:

ــل  ــل أملضمــون وهــو منهــج حتلي اســتخدم ألباحــث يف دراســته منهــج حتلي
ــا، 1999: 83( ــة. )أالغ ــى أملعلوم ــول ع ــص للحص ألن

تشتمل ألدراسة عى:

السؤال األول: ماهي أالتاهات ألرتبوية يف واقعة ألغدير

1- اكتساب أالتاهات اإلجيابية يف سياق واقعة ألغدير 

ــا  ــي يبدهي ــتجابة ألت ــرد او أالس ــذه ألف ــذي يتخ ــف أل ــاه أملوق ــار أالت فباعتب
ــض او  ــول والرف ــا بالقب ــة إم ــة معين ــن او قضي ــث مع ــن او حدي ــيئ مع ازاء ش
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أملعارضــة نتيجــة مــروره بخرة معينــة او بحكــم توافــر ظــروف او رشوط تتعلق 
ــل  ــف او مي ــه موق ــاه بان ــرف أالت ــة، ويع ــدث او ألقضي ــيء او أحل ــك أل بذل
ــا ام اهتامــا ام غرضــا يرتبــط بتاهــب الســتجابة  راســخ نســبيا ســواء اكان راي

ــادق:2010: 526( ــب وص ــو حط ــبة. )اب مناس

ومتيزت طبيعة خطبة ألغدير.

ــم  ــرى ألقي ــم ألصغ ــن ألقي ــداء م ــم ابت ــن وقي ــدة مضام ــة لع ــا جامع - إن
ــرى  ألك

- انا متتاز بشمولية أملعلومات ألقائمة عى تربية ألفرد

- انا قائمة عى أالستمرارية من خالل احتوائها عى ألقيم أملستقبلية

- انا متتاز بألثبات 

- ألبعــد ألنفــي ألواضــح مــن خــالل اســتغالل عامــل أملــكان عــى مفــرتق 
طــرق ألقوافــل وزمــاين متمثــل يف موســم أحلــج.

- جمموعة من أملفاهيم ألتي تؤدي أىل رفع أملكانة ألرتبوية لإلنسان.

2. ألرتبية باتاهات ألرتغيب وألرتهيب يف واقعة ألغدير:

ــاب أهلل  ــن كت ــم ألثقل ــارك فيك ــه »اين ت ــب قول ــات ألرتهي ــن أالتاه - وم
وعــرتيت مــان متســكتا هبــا لــن تضلــوا ابــدا » ففيهــا ينمــي ألرســول صــى اهلل 

ــت. ــل ألبي ــة أه ــرك والي ــن ت ــلبية ع ــات س ــه، اتاه ــه وآل علي

- ومــن ذلــك أيضــا إشــارات مــن ألرســول صــى اهلل عليــه وآلــه يف معظــم 
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خطبتــه لــن تضلــوا اي مصداقــا لقولــه تعــاىل: }فأزهلــا ألشــيطان عنهــا{ فقــد 
ــل يف  ــول: زل ألرج ــل تق ــوارد ألزل ــورد ادم م ــه ان ي ــى نفس ــيطان ع ــذ ألش اخ

دينــه.

- جــاء يف أخلطبــة »معــارش ألنــاس، ألتقــوى، ألتقــوى واحــذروا ألســاعة كــا 
جــاء يف قولــه تعــأىل )ان زلزلــة ألســاعة يشء عظيــم(. ان ألتذكــر بيــوم ألقيامــة 
ــاب  ــذا ألب ــن ه ــة فم ــد ألنصيح ــمعة ض ــت مش ــة وان كان ــس ألبري ــز ألنف هي

أوردهــا ألرســول كتذكــر تربــوي يرهــب بــه اإلنســان ويذكــره لعلــه يرتــدع.

- ألرتغيــب بقــول ألرســول صــى اهلل عليــه وآلــه » فمــن جــاء باحلســنة اثيــب 
ــارش  ــال »مع ــب » وق ــان نصي ــن أجلن ــه م ــس ل ــيئة فلي ــاء بالس ــن ج ــا وم عليه
ألنــاس ان أهلل تعــاىل امــرين ونــاين فاســتمعوا ال مــره تســلموا وتطيعــوه هتتــدوا 
وانتهــوا لنهييــه ترشــدوا وصــروا أىل مــراده وال تتفــرق بكــم ألســبل عن ســبيله 

.«

ــن  ــر م ــاس« اكث ــة« ألن ــرر كلم ــه وك ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــر ألرس - ذك
ســتون مــرة يف خطبــة ألغديــر وال خيفــى مــا ملوضــوع ألتكــرار مــن ســياق تربوي 
معتمــد يف ألعديــد مــن أملشــاريع ألرتبويــة، إضافــة مــا ملوضــوع تســمية ألنــاس 
ــون ان  ــة، وذكــر اغلــب أملرب هبــذا أالســم مــن شــيوع جــو مــن أأللفــة واملحب

منــاداة ألفــرد باســمه تــؤدي أىل رسعــة يف ألوصــول للهــدف أملرجــو.

ــال  ــدا يف إيص ــح ج ــكل واض ــرز بش ــي ت ــل ألتعليم ــة ألتواص - ان عملي
ــم  ــال وه ــارص االتص ــروز دور عن ــالل ب ــن خ ــة م ــذه ألواقع ــالة يف ه الرس
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ــن  ــة م ــتعدادات أخلطب ــه باس ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــام ألرس ــل: قي - أملرس
ــا. ــا ومكاني ــم معنوي ــر وهتيئته ــد أجلاه حش

- الرســالة: أجــاد ألرســول صــى اهلل عليــه وآلــه يف نقــل الرســالة مــن خــالل 
طرحهــا بمســتويات وأنــاط عــدة ختاطــب كل ألعقــول والثقافات.

- أملســتقبل: هتيئــة أذهــان أالتبــاع مــن أألنصــار واملهاجريــن مــن األعــراب 
ــع  ــى اقتن وغرهــم واجتهــاد ألرســول يف إيصــال ألفكــرة أليهــم ومل يغــادر حت

انــم قــد اكــدوا أملســؤولية أمللقــاة عليهــم.

3. ألرتبية أخلُلقية يف واقعة ألغدير:

ــا  ــوء او م ــو الكف ــن ه ــب م ــالل تنصي ــن خ ــم م ــذه ألقي ــت ه ــد اتضح لق
ــم  ــاين وقي ــن مع ــب م ــذا ألتنصي ــن ه ــرع ع ــا يتف ــد األدائي(وم ــرف )بالرش يع

ــا: منه

ــويل  ــه كان ي ــظ ان ــي يالح ــام ع ــخصية اإلم ــع لش ــي: ان أملتتب - ألتوجيه
ــان. ــكان وزم ــدا، يف كل م ــرة ج ــة كب ــاد عناي ــه واإلرش ــتوى ألتوجي مس

ــراد  ــى األف ــه ع ــب أعال ــز يف اغل ــي يرك ــام ع ــد كان اإلم ــي: لق - ألتدريب
ــة  ــم ألدافعي ــن لدهي ألذي

ــتخدم  ــة تس ــس ألرتبوي ــب األس ــظ ان اغل ــاين: ان أملالح ــرار اإلنس - ألتك
ألعبــارات اإلنســانية اكثــر مــن أســاء األفــراد، كونــا تعــر عــن أأللفــة واملحبــة 

واكثــر وقعــا يف نفوســهم.

- األمانــة: ان لألمانــه أمهيــة كبــرة يف ألرائــع ألســاوية ويف ألقــران ألكريــم 
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ــة ألغديــر عــى جمموعــة مــن أملضامــن  خاصــة واكــد عليهــا ألرســول يف خطب
منهــا »ألفقــراء، أاليتــام، ألنســاء، أملظلوم(وهــو يثــر أجلانــب ألرتبــوي وأخللقي 

لــدى ألفــرد منــا.

ــية  ــن أالساس ــن أملضام ــي م ــر ه ــادة واويل أالم ــاد للق ــة:ان أالنقي - ألطاع
ــه  ــر عن ــا ع ــو م ــلوكياهتم وه ــالم يف س ــرب أالس ــن ت ــن ألذي ــراد أملؤمن لالف
ــة »نشــهد انــك قــد بلغــت ونصحــت وجاهــدت فجــزاك أهلل خــرا » ألصحاب

ويف اســلوب ألرســول صــى اهلل عليــه وآلــه يف خطبــة ألغديــر درس بــرضورة 
طــرق ألســمع وألبــرص مــرارا حتى تســتقر أملعــاين يف نفــوس ألناشــيئة فهــم اوىل 
مــن ابليــس هبــذا أالســلوب كــا فيــه توعيــة لبنــي ادم مــن اســأليب ابليــس يف 
ــْيَطاُن لُِيْبــِدَي هَلـُـَا  غــر هــذا أملوضــع. وقــد قــأل أهلل تعــأىل: )َفَوْســَوَس هَلـُـَا ألشَّ
ــَجَرِة أال ان  ُكــَا َعْن َهـــِذِه ألشَّ َمــا ُووِرَي َعنُْهــَا ِمــن َســْوَءاهِتَِا َوَقــأل َمــا َنَاُكــَا َربُّ
َتُكوَنــا َمَلَكــْنِ اْو َتُكوَنــا ِمــَن أخلَألِديــَن {أالعــراف20 وقــأل ايضــا: }َيــا َبنـِـي 
ــُهَا  ــَا لَِباَس ــِزُع َعنُْه ــِة َين ــَن أجلَنَّ ــَرَج اَبَوْيُكــم مِّ ــَا اْخ ــْيَطاُن َك ــُم ألشَّ اَدَم ال َيْفتِنَنَُّك
ــا  ــا َجَعْلنَ ــْم انَّ ــُث ال َتَرْوَنُ ــْن َحْي ــُه ِم ــَو َوَقبِيُل ــْم ُه ــُه َيَراُك ــْوَءاهِتَِا انَّ ــَا َس هَيُ لُِرِ

ِذيــَن ال ُيْؤِمنُوَن(أالعــراف27. ــاء لِلَّ ــَياطَِن اْولَِي ألشَّ

اننــا نــرى ان ألرتبيــة يف ألعــرص أحلديــث تتبــوا موقعا مهــا يف بنــاء أملجتمعات 
وتطويرهــا؛ ذلــك النــا هتــدف أىل احــداث تغــرات يف ســلوك أالنســان، وتنمية 
شــخصيته وتوجيــه نحــو خدمــة جمتمعــه فهــي ألعمليــة ألتــي تــؤدي أىل احــداث 
ــة  تغيــر شــامل يف ســلوك ألفــرد ألفكــري وألوجــداين وأالدائــي، وهــي عملي

مســتمرة تبــدا مــن ألســنن أالوىل يف حيــاة ألكائــن ألبــري أىل اخــر ايامــه 
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)ألعزاوي، 2014، 14(.

لذلــك يــرى ألباحــث ان دول ألعــأمل تســعى وبخطــى حثيثــة أىل ألرفــع مــن 
مســتواها ألعلمــي وعــى كافــة أالصعــدة وأملياديــن ألعلميــة وأالنســانية وعــى 
راِســها قطــاع ألرتبيــة وألتعليــم وذلــك عــى اعتبــار ان ألرتبيــة ُتعــد اداة لنقــل 
ألعــادات وألتقأليــد وألقيــم وأملعلومــات مــن جيــل أىل اخــر جلعــل ألتواصــل 

مــع أالخريــن امــرا ممكنــا.

ــول  ــده ألرس ــا اك ــو م ــا وه ــة ونجاحه ــالح ألبري ــاس ص ــة اس وألرتبي
ــم  ــه ه ــن صلب ــدي م ــن ول ــن م ــا وألطيب ــاس، ان علي ــارش ألن ــه )مع يف خطبت
ألثقــل أالصغــر وألقــران ألثقــل أالكــر فــكل واحــد منهــم ُمنبــى عــن صاحبــه 
وموافــق لــه لــن يفرتقــا( وهنــا تســتمد ألبريــة طاقتهــا ألرتبويــة ألكبــرة مــن 
ــة تطهــر وتزكــي ألنفــوس، ملأهلــا مــن  ــوة هائل ــة تعــد ق ــاع عظائهــا وألرتبي اتب
ــم،  ــحذ عقوهل ــم وش ــل مواهبه ــم وصق ــراد وتنميته ــة أالف ــرة يف هتيئ ــة كب أمهي
ــك  ــاد والتاس ــل واالجته ــع أىل ألعم ــتوى أملجتم ــع مس ــر يف رف ــن اث ــا م ومأهل
والرتاحــم، وتعــد وســيلة حلــل أملشــكالت والنهــوض باألفــراد وألرقــي 

بأملجتمــع )أخلوألــدة، 2007، 21(.

و تقــع عــى ألرتبيــة مســؤولية تنميــة امكانــات أملتعلمــن أملعرفيــة وأملهاريــه 
ــات يف  ــن أملعلوم ــل م ــم أهلائ ــع ألك ــل م ــن ألتعام ــم م ــا يمكنه ــة ب وألوجداني
ظــل ألتطــور ألعلمــي أملتســارع)معارش ألنــاس تدبــروا ألقــران وافهمــوا اياتــه 
ــرصا  ــة مقت ــد دور أملدرس ــذا مل يع ــاهبة( ل ــوا متش ــه والتتبع ــروا أىل حمكات وانظ
عــى تزويــد أملتعلمــن بأملعــارف مــن دون ألتطــرق أىل اســتعمأهلا كمارســات، 
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ــد  ــه، فق ــول يف خطبت ــه ألرس ــد علي ــا اك ــم وهــو م ــه يف حياهت ــات حياتي وتطبيق
وجهــت أجلهــود أىل ألرتكيــز أىل تعليــم أملتعلمــن، بنيــة ألعلــم كأحلقائــق 
وأملفاهيــم وأملبــادئ ألتــي تشــكل أهليــكل ألبنائــي هلــا، ومســاعدهتم عــى فهــم 
عمليــات ألتفكــر، الســيا ألعمليــات ألعقليــة ألتــي يســتعملها أملتعلــم بنفســه 
ــة عــن اســرتاتيجيات  ــزود أملتعلمــن بأملعلومــات ألكافي يف ألتعلــم، وكذلــك ت
ــف  ــتعمأهلا يف أملواق ــبها، واس ــار انس ــى اختي ــاعدهم ع ــة، وتس ــم أملختلف ألتعل
ــي  ــة ألت ــدا وبألطريق ــم جي ــم أملتعل ــم يتعل ــن ث ــا، وم ــر هب ــي يم ــة ألت ألتعليمي

ــم تفكــر0  تالئ
 )1975:66 Klaus Meier(

ــن  ــداد أملدرس ــه اع ــى كيفي ــأمل ع ــد يف ألع ــة الي بل ــتقبل ألرتبي ــد مس يعتم
ــة  ــى نوعي ــا وع ــارات عموم ــارف وأمله ــف أملع ــم بمختل ــم وتزويده وتدريبه
وكفــاءة أالدارات ألرتبويــة ألقائمــة عــى اعــداد أملدرســن خصوصــا ملــا هلــذه 
ــا. اذ ان  ــة وتكامله ــة ألرتبوي ــرورة ألعملي ــرة يف ص ــة كب ــن أمهي ــة م ألرحي
ــم  ــة وألتعلي ــاط ألرتبي ــواع وان ــف ان ــواة أالوىل ملختل ــي ألن ــة ه ــات ألرتبي كلي
وعــى مــر ألعصــور. وملختلــف أحلضــارات يف ألعــأمل ومــا ســمعنا او راينــا عــن 
امــة ذاع صيتهــا واشــتهرت حضارهتــا أال وكان للمــدرس فيهــا مكانــة مرموقــة.

اننــا أليــوم وبعــد كل هــذه أحلقبــة ألطويلــة نبحــث عــن أملــدرس ألقــادر عــى 
ــة  ــك ناصي ــن يمتل ــه مل ــذي ال مــكان في ــذا ألزمــن أل ــة ألرســألة يف ه محــل امان
ألعلــم. وهــذا مــا يــد عونــا أىل وقفــة تامليــة ومراجعــة جلميــع مفاصــل ألعمليــة 
ــاس  ــا أالس ــاور عمله ــج( حم ــاع وأملنه ــام وأالتب ــل )أالم ــي يمث ــة ألت ألرتبوي
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وألبحــث عــن أملعوقــات واجيــاد أحللــول ألرضوريــة هلــا.

ــي  ــور ألعلم ــك ألتط ــوالدة ذل ــع أالول ل ــق ألداف ــة بح ــت ألرتبي ــد كان لق
ــال  ــدادا متكام ــراد اع ــداد أالف ــعيها ال ع ــألل س ــن خ ــك م ــي وذل وألتكنلوج
ــيلة  ــداف ووس ــع أه ــكل جمتم ــم فل ــم وجمتمعه ــع بيئته ــف م ــل وألتكي وألتفاع
ــن  ــة م ــداف ألرتبي ــتق أه ــي ان تش ــن أملنطق ــه م ــه فان ــة وعلي ــا ألرتبي حتقيقه
ــي  ــا ه ــق اهدافه ــة يف حتقي ــيلة ألرتبي ــا، ووس ــق معه ــع وتتس ــداف أملجتم أه

أملدرســة بمراحلهــا ألثالثــة. )ألوكيــل وأملفتــي، 2005: 116( 

ــة  ــوة هائل ــد ق ــا، وتع ــة ونجاحه ــالح ألبري ــاس ص ــة اس ــة ألرتبوي فألعملي
ــم  ــراد وتنميته ــة أالف ــرة يف هتيئ ــة كب ــن أمهي ــا م ــا هل ــوس مل ــي ألنف ــر وتزك تطه
وصقــل مواهبهــم وشــحذ عقوهلــم، ومــا هلــا مــن اثــر يف رفــع مســتوى أملجتمــع 
ــكالت  ــل أملش ــيلة حل ــد وس ــم، وتع ــك والرتاح ــاد والتاس ــل واالجته أىل ألعم

ــراد وألرقــي بأملجتمــع. وألنهــوض بأالف

كــا ان للرتبيــة دور يف ألتنشــيئة أالجتاعيــة ومــن وظائفها األساســية إكســاب 
ــة  ــداد وهتيئ ــة الع ــودة وهادف ــة مقص ــا عملي ــا ان ــع، ك ــة أملجتم ــراد ثقاف األف

اإلنســان، وحتقيــق ألســعادة لــه ولالخريــن. )ســكر وزغــر، 2011: 22(

وتؤكــد فلســفتنا ألرتبويــة عــى بنــاء شــخصية أملتعلــم مــن جوانبــه كافــة مــن 
دون أالهتــام يف جانــب دون أجلوانــب أالخــرى فألتحصيــل ألــدرايس اصبــح 
مــن هــذا أملنظــور أجلديــد ال يعنــي أجلانــب أملعــريف فقــط وانــا يشــمل أجلوانــب 

األخــرى وهــي ألوجدانيــة والنفــس حركيــة. )أجلامعــة أملســتنرصية، 2005(
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ــه  ــم بوصف ــألل ألتعلي ــن خ ــا أال م ــق اهدافه ــتطيع ان حتق ــة ال تس وألرتبي
ــا  ــة م ــك ونتيج ــة لذل ــانية أملتعلم ــخصية أالنس ــاد ألش ــى اجي ــادر ع ــدان ألق أملي
شــهده ألعــأمل مــن تغــر وتعقيــد للحيــاة كان ال بــد هلــا ان تطــور رســألتها حتــى 
تواكــب هــذا ألتغــر فاعــدت مــن اجــل ذلــك ألنظــم وألتريعــات واعتمــدت 
ألتخطيــط لالرتقــاء بأملحتــوى وألطرائــق ممــا يــرز لنــا دورا حقيقيــا ً يف ألنمــو 
ــاج  ــداع وأالنت ــة أالب ــول أىل حأل ــاه ألوص ــتمرة يف ات ــة أملس ــل وأحلرك ألفاع

ــر 2000 17(  ــوة. )جاب ــدة أملرج وألفائ

ــة  ــا خطب ــي عأجلته ــر ألت ــل ألتفك ــا مراح ــاين: م ــؤأل ألث ــى ألس ــة ع أالجاب
ــر  ألغدي

ــاط  ــع ان ــر م ــة ألغدي ــتويات خطب ــل ومس ــم مراح ــي ان تتناغ ــن ألطبيع م
ــر  ــرة ألتفك ــل الول م ــم او ألطف ــع أملتعل ــَتخدم م ــان ُيس ــان أالنس ــر ف ألتفك
أملحســوس لعــدم فطنتــه ملــا يــراد منــه باعتبارهــا خــرة جديــدة فــا ان يشــاهدها 
ويتعــرف عليهــا امــرا واقعــا يمكــن يف مــرات تأليــة ان يســتخدم معــه ألتفكــر 
ــا  ــه ان يســتخدم معــه ألتفكــر أملجــرد وفي ألصــوري، ويف ســياق متقــدم يمكن

ــر: ــة ألغدي يــي عــرض ملراحــل ألتفكــر ألتــي عأجلتهــا خطب

ــرا  ــر شــيوعا واكثرهــا تاث ــادي: مــن اســأليب أالكث أوالً: نمــط ألتفكــر أمل
اســتخدام ألصــور أملحسوســة او أملــادة يف ألتعامــل ألفكــري، وتبــدا يف أملراحــل 
ــذا  ــول ه ــتخدم ألرس ــد اس ــاين وق ــر أالنس ــاه ألتفك ــن نش ــة أالوىل م ألعمري
ألنمــط يف عــدة مواضــع ذكرهــا ألقــران يف مواضــع منهــا )أمل نلــك أالولــن، 
ــن(  ــذ للمكذب ــل يومئ ــن، وي ــل بأملجرم ــك نفع ــن، كذل ــم أالخري ــم نتبعه ث
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ــاس ان ابليــس اخــرج  ــر هــذا أملعنــى مثــل )معــارش ألن ــة ألغدي وجــاء يف خطب
ادم مــن أجلنــة بأحلســد فــال حتســدوه فتحبــط اعمألكــم وتــزل اقدامكــم فــان ادم 
اهبــط أىل أالرض بخطيئــة واحــدة، وهــو صفــوة أهلل عــز وجــل( وهــو مــن اكثــر 

أالنــاط شــيوعا يف عمليــة ألرتبيــة وألتعليــم ســيا يف ألواقــع ألعــريب.

ويتمثل ألتفكر أملادي يف جمأالت عدة منها:

1-عندمــا اشــار أىل اســتكمأل ألنهــج ألربــاين باتبــاع أالمــام عــي كــا جــاء 
يف أخلطبــة ومنهــا )معــارش ألنــاس، ألنــور مــن أهلل عــز وجــل مســلوك يف، ثــم يف 
عــي بــن ايب طألــب، ثــم يف ألنســل منــه أىل ألقائــم أملهــدي ألــذي ياخــذ بحــق 
أهلل وبــكل حــق هــو لنــا الن أهلل عــز وجــل قــد جعلنــا حجــة عــى أملقرصيــن 
وأملعانديــن وأملخألفــن وأخلائنــن وأالثمــن وألظأملــن وألغاصبــن مــن مجيــع 
ألعأملــن( هــذا ألنهــج ألــذي حــاول ألرســول ان يشــر أليــه طــوأل فرتة ألرســألة 

ســواء بفعــل او بقــول وجــاء تتويــج هــذه أالشــارات بيــوم ألغديــر.

ــم  ــى ألرغ ــب ع ــن ايب طأل ــي ب ــخصية ع ــى ش ــد ع ــف وألتاكي 2- ألتعري
مــن انــا غنيــة عــى ألتعريــف لكــن ألتعريــف يف هــذا أليــوم غــر فهــو بمثابــة 
ــي  ــف ع ــاءت تعاري ــد ج ــة، وق ــار علي ــمي ال غب ــكل رس ــر بش ــدار أالوام اص
يف مواطــن واشــكأل عــدة يف ألتاريــخ أالســالمي وتاريــخ ألســر وأألحاديــث 
ــاس ان  ــارش ألن ــا )مع ــدة منه ــارات ع ــر باش ــة ألغدي ــول بخطب ــا ألرس وتوجه
عليــا وألطيبــن مــن ولــدي مــن ُصلبــه هــم ألثقــل أالصغر(وقــأل )فمــن كنــت 
مــواله فهــذا عــي مــواله( وقــأل )معــارش ألنــاس هــذا عــي اخــي ووصيــي( 
وقــأل )معــارش ألنــاس انــا اكمــل أهلل عــز وجــل دينكــم بامامــة عــي( ومواطــن 
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كثــرة اكــد وبــن ألرســول عــى شــخصية أالمــام.

ــن  ــا م ــة بعضه ــأىل: })ٌذري ــه تع ــا لقول ــي مصداق ــة ع ــف بذري 3- ألتعري
بعــض( أل عمــران ايــة )34(فبيعــة ألغديــر، بدايــة ألتعليــم وألتنصيب ألرســمي 
للنــاس بألطاعــة خلليفــة ألرســول مــن بعــده، وفيهــا رمزيــة واشــارة أىل رضورة 
ــه ألشــارع أحلكيــم، وبذلــك تكــون قــد مجعــت  أالقــالع عــن كل مــا نــى عن
ــث  ــتقبل حي ــة للمس ــا ألرتبي ــا ايض ــرد وفيه ــط أملج ــادي وألنم ــط أمل ــن ألنم ب

ــم ألقــدرة طاعــة أالســتاذ أالول يف أالســالم وهــو ألرســول  اورثــت أملتعل

4- أالشــارة أىل أملعارضــن للبيعــة واشــار أهلل تعــأىل: }امنــوا بــأهلل ورســوله 
وألنــور ألــذي انــزل معــه مــن قبــل ان نطمــس وجوهــا فنردهــا عــى ادبارهــا 
او نلعنهــم كــا لعنــا اصحــاب ألســبت { فــا أل أليــه حــأل أهــل ألســبت بعــد 
ان خألفــوا ألتعأليــم وهــذا مــا عــرت عنــه خطبــة ألغديــر )معــارش ألنــاس انــه 
ســيكون مــن بعــدي ائمــة يدعــون أىل ألنــار ويــوم ألقيامــة ال ينــرصون( وقــأل 
ــار  ــن ألن ــفل م ــدرك أالس ــم يف أل ــم واتباعه ــؤالء وانصاره ــاس ه ــارش ألن )مع
ــة أال وأهلل  ــن قري ــا م ــه م ــاس ان ــارش ألن ــأل )مع ــوى أملتكرين(وق ــس مث ولبئ

مهلكهــا بتكذيبهــا قبــل يــوم ألقيامــة(

ثانيــا: نمــط ألــذكاء أملجــرد: وهــذا اســلوب عودنــا عليــه ألقــران ألكريــم يف 
ثنايــا عرضــه لاليــات وألنصــوص؛ فــان كان هــذا أخلطــاب جــرى اســتخدامه 
مــع أملالئكــة فمــن بــاب اوىل اســتخدامه مــع أالنســان لتميــزه عنهــم بألعلــم، 
بــدت معــأمل ألتفكــر كــا عأجلهــا ألقــران ألكريــم بألتفكــر أملجــرد و مرحلــة 
ألــذكاء أملجــرد: بمعنــى رضورة ان يضــع أملــريب يف اعتبــاره قــدرة أملتعلــم عــى 
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ــاء  ــه يف بن ــا منهج ــي عليه ــلات يبن ــم كمس ــتعداد للتعل ــرة أالس ــم ووف ألتعل
أالنســان، وهــذا اســلوب عودنــا عليــه ألقــران ألكريــم يف ثنايــا عرضــه لاليــات 
ــن  ــة فم ــع أملالئك ــتخدامه م ــرى اس ــاب ج ــذا أخلط ــان كان ه ــوص؛ ف وألنص
بــاب اوىل مــع أالنســان لتميــزه عنهــم بألعلــم كــا شــهدت بذلــك ألنصــوص.

ومتثلت يف معاين قوله تعأىل:

ــُل  َع ــوا اَتْ ــًة َقأل ــٌل يِف أالْرِض َخِليَف ــِة اينِّ َجاِع ــَك لِْلَمالِئَك ــأل َربُّ 1-}َواْذ َق
ُس َلــَك  َمــاء َوَنْحــُن ُنَســبُِّح بَِحْمــِدَك َوُنَقــدِّ ــا َوَيْســِفُك ألدِّ فِيَهــا َمــن ُيْفِســُد فِيَه
ــا ال َتْعَلُمــوَن {ألبقــرة30، وجــاء يف خطبتــه )معــارش ألنــاس  ــُم َم ــأل اينِّ اْعَل َق
انــا ألــرصاط أملســتقيم ألــذي امركــم باتباعــه ثــم عــي مــن بعــدي، ثــم ولــدي 
مــن صلبــه ائمــة أهلــدى، هيــدون أىل أحلــق وبــه يعدلــون( وقــأل )أال ان خاتــم 
ــه أملنتقــم مــن  ــه ألظاهــر عــى ألديــن، أال ان ــا ألقائــم أملهــدي، أال ان أالئمــة من
ــن  ــتفيد م ــق نس ــذا أملنطل ــن ه ــا( وم ــون وهادمه ــح أحلص ــه فات ــن أال ان ألظأمل
ــات ان  ــذه أملصطلح ــل ه ــتخدام مث ــد اس ــة- يفي ــل يف أالرض -خليف اين جاع
أملتعلــم يتصــف بألنضــج وهــي مرحلــة ال يبلغهــا أملتعلــم أال يف ســن ألرشــد.

ــي  ــم اي ع ــف ان ــح وكي ــل رصي ــده بش ــن بع ــلف م ــن ألس ــث ع 2-أحلدي
وولــده هــم حجــة أهلل تعــأىل عليهــم كــا جــاء )أال انــه بــر بــه مــن ســلف مــن 

ألقــرون بــن يديــه(

ــج  ــل أحل ــة مث ــة وألرئيس ــالم أملهم ــم أالس ــول تعألي ــر ألرس ــد ذك 3- وق
ــه  ــة وهــو أحلــج فجــاء يف خطبت ــام واكــد عــى مناســبة أخلطب وألصــالة وألصي
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ــاس  ــارش ألن ــأل )مع ــعائر أهلل( وق ــن ش ــرة م ــج وألعم ــاس ان أحل ــارش ألن )مع
ــا  ــزكاة ك ــوا أل ــالة وات ــوا ألص ــاس اقيم ــارش ألن ــأل )مع ــت(، وق ــوا ألبي حج
امركــم أهلل عــز وجل(وقــأل )ان أحلــألل وأحلــرام اكثــر مــن ان احصيهــا 
ــا اْخِفــَي  واعرفهــا( وهــذا ألقــول مصــداق لاليــة ألكريمــة }َفــاَل َتْعَلــُم َنْفــٌس مَّ

ــة )17(  ــجدة اي ــوَن { ألس ــوا َيْعَمُل ــَا َكاُن ــَزاء بِ ــُنٍ َج ِة اْع ــرَّ ــن ُق ــم مِّ هَلُ

4-واكــد ألرســول صــى اهلل عليــه وآلــه عــى موضــوع أملارســة قبــل ألقــول 
ــه  ــم عن ــرام نيتك ــه وكل ح ــم علي ــألل دللتك ــاس، وكل ح ــارش ألن ــأل )مع وق
فــاين مل ارجــع عــن ذلــك ومل ابــدل أال فاذكــروا ذلــك واحفظــوه وتواصــوا بــه( 
ــادة  ــدى الدارة وقي ــح تص ــد ومصل ــكل قائ ــة ل ــرضورات ألرئيس ــن أل ــي م وه
شــؤن ألنــاس وقــأل )معــارش ألنــاس، ألتقــوى، ألتقــوى( واكــد عــى رضورة 
استشــعار قــوة وهيبــة أخلألــق حيــث قــأل )معــارش ألنــاس، مــا تقولــون، فــان 
أهلل يعلــم كل صــوت وخافيــة كل نفــس( وقــأل )معــارش ألنــاس فبايعــوا أهلل(.

أالجابــة عــن ألســؤأل ألثألــث: مــا هــي عنــارص أملنهــاج ألرتبــوي وألتعليمي 
ــة ألغدير. ــة خطب أملتضمن

ــة فلــم يعــد يقتــرص عــى  ــة أحلديث يتســع مفهــوم أملنهــاج ألرتبــوي يف ألرتبي
جمــرد أملحتــوى ألتعليمــي كــا كان ســائدا يف ألرتبيــة ألقديمــة فاصبــح يشــتمل 
عــى أالهــداف وأملحتــوى وطــرق واســأليب ألتدريــس وعمليــة ألتقويــم؛ وفيا 

يــي تبيــان لــكل مــن هــذه ألعنــارص يف ضــوء قصــة خلــق ادم عليــه ألســالم:

ــب يف  ــا يرغ ــان وم ــوح أالنس ــا طم ــداف باعتباره ــداف: فأاله أوالً: أاله
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تكوينــه ويقصــد هبــا ألتغــر ألبنــاء ألــذي حيدثــه يف ســلوك أملتعلــم نتيجــة مروره 
ــوع  ــه وتتن ــه وتقويم ــن قياس ــا ويمك ــه معه ــة وتفاعل ــة معين ــف تعليمي بمواق
أالهــداف يف ألتعليــم بــن فرديــة وجمتمعيــة. )ألزغــول وأملحاميــد، 2007: 47(

وتتبلور مجلة أالهداف يف واقعة ألغدير عى ألنحو ألتأيل:

ــك يف ان  ــل ذل ــة: ويتمث ــر ألبيع ــذ ام ــألل تنفي ــن خ ــة هلل م ــق ألعبودي حتقي
يكــون عــي هــو ألتجســيد أحلــق هلــذا أملفهــوم حيــث قــأل )معــارش ألنــاس، ان 
ــر  فضائــل عــي ابــن ايب طألــب عنــد أهلل عــز وجــل وقــد انزهلــا يف ألقــران اكث
مــن ان احصيهــا يف مقــام واحــد فمــن انباكــم هبــا وعرفهــا فصدقــوا(، حيــث 
كان ألرســول قــد رصح يف غــر موضــع ومــكان ســابق بــان عليــا، تســيد حــق 
ملفهــوم ألعبوديــة لكــن يف يــوم ألغديــر كان رصاحتــا ووضوحــا ال لبــس فيــه، 
ــن  ــة ألذي ــا وأالئم ــوله وعلي ــع أهلل ورس ــن يط ــاس، م ــارش ألن ــأل )مع ــث ق حي
ــة كــا هــو واضــح  ــا( حيــث ان مفهــوم ألعبودي ــوزا عظي ــاز ف ذكرهتــم فقــد ف
ال يقتــرص عــى ألعبــادات بــل هــو، اوســع واشــمل ويتمثــل يف عــارة أالرض 

ــة: ــأالت ألرتبي ــح جم ــن اوض ــتخالف وم وأالس

- ألتاكيــد عــى وحــدة أملؤمنــن واشــعارهم بــان حياهتــم ومســتقبلهم واحــد 
حيــث قــأل )معــارش ألنــاس قولــوا مايــرىض أهلل بــه عنكــم مــن ألقــول(

- أالشــارة أىل أمهيــة ألعهــود وأملواثيــق حيــث قــأل )فليبلــغ أحلــارض ألغائب 
ــنتكم  ــن ألس ــذ م ــل ان اخ ــز وج ــرين أهلل ع ــد ام ــأل )لق ــد( وق ــد ألول وألوأل
أالقــرار بــا عقــدت لعــي امــر أملؤمنــن( وقــأل )أال واين قــد بايعــت أهلل وعــي 
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ــد  ــا يتاك ــن هن ــل( فم ــز وج ــن أهلل ع ــه ع ــة ل ــم بألبيع ــا اخذك ــي، وان ــد بايعن ق
لــكل شــخص منصــف أمهيــة أملواثيــق وألعهــود ألتــي اخذهــا رســول أهلل صــى 
ــم  ــان حلج ــة أال بي ــذه أالمهي ــة ه ــدر وقيم ــا ق ــاس وم ــن ألن ــه م ــه وآل اهلل علي

أملســؤولية ألتــي محلــت لــه.

ــه  ــار يف خطبت ــث اش ــي حي ــى درب ع ــار ع ــن س ــاء أهلل وم ــات اولي - صف
ــوا( وقــأل )أال ان  ــوا ومل يرتاب ــن امن عــى صفاهتــم وقــأل )أال ان اوليائهــم ألذي
اوليائهــم مــن خيشــون أهلل بألغيــب( وقــأل )معــارش ألنــاس عدونــا مــن ذمــه أهلل 

ولعنــه وولينــا كل مــن مدحــه واحبــه(.

ــاء يف  ــث ج ــي حي ــام ع ــول وأالم ــن ألرس ــكل م ــج ل ــد أالدوار وألنه - تاي
خطبتــه )معــارش ألنــاس أال واين انــا ألنذيــر وعــي ألبشــر( وهــي أمهيــة كبــره 
وواضحــة عــى دور أالمــام عــي واشــار يف مــكان اخــر بقولــه )معــارش ألنــاس 
أال واين منــذر وعــي هــاد( وقــأل )اين نبــي وعــي ويص( وقــأل )معــارش ألنــاس 
أال واين رســول وعــي أالمــام وألــويص مــن بعــدي، وأالئمــة مــن بعــده ولــده 

أال واين وألدهــم وهــم خيرجــون مــن صلبــه(.

عنارص أملحتوى ألتعليمي يف خطبة ألغدير: 

ــاره  ــوي باعتب ــاج ألرتب ــارص أملنه ــم عن ــن اه ــي م ــوى ألتعليم ــر أملحت يعت
مــادة ألتعليــم وألتعلــم كــا يوفــر فرصــة قويــة لتــرب أملتعلــم أملعــاين أملناســبة 
ــه  ــون خلدمت ــا يف ألك ــخر م ــى تس ــاعده ع ــا تس ــي بدوره ــوه وألت ــل نم ملراح
ــول  ــاء ق ــا ج ــن هن ــا، وم ــتخالف يف أالرض وعارهت ــب أالس ــام بواج وألقي
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ــا  ــا بتفاصيله ــي، واوضحه ــج ع ــى ن ــر ع ــة ألس ــى أمهي ــول ع ــد ألرس وتاكي
وألتــي طألــت مكوناتــه ثــم مراحــل ألعبوديــة وألطاعــة وربــط طاعتــه وطاعــة 
ولــده مــن بعــده بطاعــة أهلل عــز وجــل وطاعــة ألرســول، يضــاف أىل أملضامــن 
ألعباديــة وكانــا هنألــك اشــارات واضحــة بعــد ان اورد أحلــج وألصــالة 
ــن  ــل ع ــوم ال تق ــذا ألي ــة ه ــام وامهي ــة أالم ــرام ان بيع ــألل وأحل ــام وأحل وألصي
ــر  ــا وألناظ ــد م ــة أىل ح ــارة صحيح ــي اش ــر، وه ــن اك ــتوى ان مل تك ــذا أملس ه
أىل خطبــة ألغديــر يــرى ملخــص مصغــر ملســرة أالســالم طــوأل فــرتة ألرســألة 
مــن خــألل أالبعــاد ألتعليميــة أملبنيــة عــى ألطاعــة وأالنصيــاع وأهلدايــة وكانــا 
ــح  ــأىل تتض ــم هلل تع ــوم وان عبادتك ــذا ألي ــالم يف ه ــص أالس ــول ان ملخ يق
ــه ألرســول  بطاعتــي وطاعــة أالمــام وعــى ألرغــم مــن ألــرتدد ألــذي كان علي
أال ان أالمــر ألســاوي اكــد عــى رضورة ألتبليــغ وألســر بمســر أالصــالح أىل 

ــق. ــة ألطري ناي

ثألثا: طرق واسأليب ووسائل ألتدريس:

أ- طــرق ألتدريــس: فباعتبــار طــرق ألتدريــس متثــل جممــوع أالداءات ألتــي 
يســتخدمها أملعلــم لتحقيــق ســلوك متوقــع لــدى أملتعلمــن وهــي احــد عنــارص 
أملنهــج، وهــي عمليــة تتطلــب خطــوات يــؤدي أالنتقــأل فيهــا مــن واحــدة أىل 

باخــرى لتحقيــق ألتعلــم. )أليــارسي:2015: 69(

ومتثلت يف طريقتن عى ألنحو ألتأيل:

ــأل  ــث ق ــول حي ــة ألرس ــة خطب ــا يف بداي ــدت معأمله ــة: وب ــة ألكلي ألطريق
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ــه  ــا احل ــألل أال م ــاس الح ــا ألن ــأل )اهي ــه( وق ــوا ايات ــران وافهم ــروا ألق )تدب
ــران  ــات وألق ــر يف أالي ــر وألتدب ــول ان ألتفك ــار ألرس ــث اش ــوله( حي أهلل ورس
ألكريــم مــن ألــرضورات ألالزمــة لبنــاء عقليــة ناقــدة وفــذة مــن خــألل نظــرة 
كليــة وشــمولية، حتــى يبــدا لــدى أالفــراد عمليــة اخــرى مــن ألنقــد وألتســاؤل 
وهنألــك اشــارات قرانيــه هبــذا أملعنــى مثــل قولــه تعــأىل: }َويِف انُفِســُكْم اَفــاَل 

ــات21  وَن {ألذاري ــرِصُ ُتْب

ــة  ــول يف بداي ــل للرس ــد ألطوي ــاء وأحلم ــد ألثن ــاف: بع ــة أالستكش طريق
ــوع  ــم أملوض ــن حج ــر ع ــكل كب ــزداد وبش ــؤأل ي ــم ألس ــداء حج ــة ب أخلطب
وامهيتــه ألــذي عبئــا لــه ألرســول كل هــذه أالمهيــة أملاديــة منهــا وأملعنويــة حتــى 
قــأل )قــد علمنــي اين ان مل ابلــغ مــا انــزل أيل بحــق عــي فــا بلغــت رســألته( ومل 
يدعهــم ألرســول حتــى امرهــم ان يــرددوا مــن بعــده )انــا ســامعون مطيعــون 
راضــون منقــادون ملــا بلغــت عــن ربنــا وربــك( ومل يدعهــم حتــى قألــو )وعظتنا 
بوعــظ أهلل يف عــي امــر أملؤمنــن وأالئمــة ألذيــن ذكــرت مــن ذريتــك( وقألــوا 

بعــد أخلطبــة )فألعهــد وأمليثــاق هلــم مــا خــوذ منــا(

ألطريقة أجلزئية: ومتثلت يف عدة معاٍن يف خطبة ألغدير: 

1- بيان افضأل ومواقف عي بشكل مبارش وواضح.

2- ان أالمامة يف عي وولده أىل يوم ألقيامة.

3- ربــط ســعادة وحيــاة أملؤمنــن بطاعــة ألرســول وأالخــذ باوامــره 
ــه  ــن نيي ــاد ع وأالبتع
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4- اكــد عــى ألــدور أملشــبوه ألــذي ســيعمله ألبعــض وشــخصهم ألرســول 
يف عــدة مواضــع مــن خطبــة حيــث ســاهم رصاحــة بأملنافقــن.

ــم  ــارة أىل حج ــه اش ــا يف خطبت ــه ألدني ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص 5- ذم ألرس
ــالح  ــة ألص ــذه أالم ــد هل ــي ال تري ــوى ألت ــض ألق ــتنفذها بع ــي س ــات ألت أملغري

ــاءا. ــون صباحــا مسـ ــن يتلون وخاصــة أملنافقــن ألذي

أ- وسائل ألتدريس:

ومتثلت ألوسيلة يف عدة مظاهر منها:

ــاءات  ــن احي ــرة م ــة كب ــول أمهي ــذي اواله ألرس ــدي أل ــب أجلس 1- أجلان
المهيــة أليــوم ثــم ألتاكيــد عــى مجــع ألنــاس وألنفــر ألعــام ثــم رفــع يــد أالمــام 
عــي وأملنــاداة بصــوت عــأل كلهــا اشــارات مهمــة جــدا عــى دقــة هــذه أملرحلــة 

مــن ألتاريــخ أالســالمي.

ــا  ــر عندم ــوم ألغدي ــد ي ــل وبع ــادت قب ــي س ــزن ألت ــة وأحل ــة ألعاطف 2-حأل
اعلــم ألنــاس انــه راحــل عــن هــذه ألدنيــا وانــه ســيبلغهم امــر هــام، لــذا بقيــت 
أالعــن وألنفــوس مرتقبــة طيلــة ايــام أحلــج المهيــة أملوضــوع ألــذي مهــد لــه 
ــه بطرحــه بدرجــة تفاعــل كبــرة جــدا، حتــى  ــة حيات واراد طرحــه وربــط ناي
وصــل حــد ألتفاعــل ببعــض أالصحــاب ألبــكاء وألنحيــب وهــي من ألوســائل 
أملهمــة يف عمليــة ألتدريــس كونــا تؤكــد عــى جــذب أالنتبــاه للموضــوع وعدم 

رشود ألذهــن خــارج أملوضــوع.

3-رضورة ألشــعور بأملســؤولية مــن ألوســائل أملهمــة يف عمليــة نقــل 
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أملعلومــات حيــث قــأل ألرســول يف خطبتــه )فــان أهلل يعلــم كل صــوت وخافيــة 
كل نفــس( وكانــا اشــارة أىل قولــه تعــأىل )فمــن اهتــدى لنفســه ومــن ضــل فانــا 

يضــل عليهــا( 

ج: أالسأليب:

تعــددت اســأليب ألرتبيــة وألطــرح يف واقعــة ألغديــر ولعــل ألــرس يف ذلــك 
أوالً مراعــات انــاط أملســتمعن وثانيــا مراعــات مــا ســيكون عليــه ألنــاس بعــد 
ــذا كان هــذا ألزخــم  ــه، ل ــه وآل ــر ورحيــل ألرســول صــى اهلل علي واقعــة ألغدي
ألكبــر مــن ألرســول وألصحــب أملخلصــون لقضيتهــم ومــن هــذه أالســأليب.

1- ألتهيؤ للتعلم:

وهــو مــدى مالئمــة أالســتعدادات أملتوافــرة لــدى أملتعلــم وارتباطهــا هبــدف 
ــي  ــه يعن ــوع فان ــن أملوض ــان ع ــب ألش ــدث صاح ــن يتح ــن، فح ــي مع تعليم
ــذا  ــر، ه ــن يش ــراد وح ــدى أالف ــر ل ــب ان تتواف ــي جي ــاط أالداء ألت ــك ان بذل
ــة يتطابــق مــن أملدخــالت  ــه يف هــذه أحلأل ــة فان ألتهيــؤ عــى اســأليب اداء معين

ــادق، 2009: 201( ــب وص ــم. )حط ــلوكية للمتعل ألس

وقــد بــرزت درجــة ألتهيــؤ بخطبــة ألغديــر عــى مــدى كبــر جــدا مــن خألل 
أحلمــد وألتهليــل حيــث قــأل ألرســول )قــد فهــم ألرسائــر وعلــم ألضائــر ومل 
ختــف عليــه أملكنونــات وال اشــتبهت عليــه أخلفيــات لــه أالحاطــة بــكل يشء، 
وألغلبــة عــى كل يشء( وقــأل )صــور مــا ابتــدع عــى غــر مثــأل( وهنــا يبــن 
ألرســول اننــا نحــن ألبــر نحتــاج أىل ألتعلــم أملســتمر بشــكل دائــم، وان ألكثــر 
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ممــا تعلمنــاه ونتعلمــه مــا هــو أال تقليــد ال نــاط تعليميــه ال شــخاص واحــداث 
قبلنــا أال ان أهلل عــز وجــل ال حيتــاج ذلــك وهنــا قمــة يف طــرح اســلوب ألتعلــم 

أالبتــكاري.

2- ألتغذية ألراجعة:

وهــي مــن ألعمليــات أملهمــة ألتــي حيصــل مــن خألهلــا أملتعلــم عــى ألنتيجــة 
مــن تعلمــه وهــي تصنــف أىل نوعــن اساســين:

- باعــث: يقــدم للمتعلــم الشــباع احــد دوافعــه يــؤدي أىل تنشــيط ألســلوك 
ــدور  ــد ص ــز عن ــي حاف ــي للمتلق ــو يعط ــذا فه ــن ه ــتجابة وم ــة أالس وتقوي
ــك يف  ــول ذل ــن ألرس ــد ب ــي، 2013: 224( وق ــة، )قطام ــتجابة صحيح اس
ــاس  ــارش ألن ــأل )مع ــي أحلوض(وق ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفرتق ــه )ل ــه بقول خطبت

ــه(. ــم بامامت ــل دينك ــز وج ــل أهلل ع ــا اكم ان

- ألتعــرف عــى نتائــج أالداء: وهــي تزويــد أملتعلــم او أملتلقــي بأملعلومــات 
ــة  ــه مــن ان أملســتمعون خلطب ــه، وقــد بــن ألرســول يف خطبت ألالزمــة عــن ادائ

ألغديــر هــم اقســام عــدة بينهــا بألتفصيــل 

حافــز  أملكافئــة  تشــكل  أالجيــايب  ألتعزيــز  يف  ألتعزيــز:   -3
كــي  فيــه  أملرغــوب  ألســلوك  بعــد  مبــارشة  ُتعطــى  اذ  فعــأل 
اخــرى،  مــرة  ألســلوك  ذلــك  حــدوث  احتمأليــة  مــن   يزيــد 
ــل  ــايب. ومتث ــة أالداء أالجي ــم يف مواصل ــز أملتعل ــايب حيف ــلوك أالجي ــز ألس فتعزي
ــمع  ــأىل بألس ــر أهلل تع ــأل ام ــة وامتث ــعادة يف أجلن ــاة بس ــن أحلي ــط ب ــك بألرب ذل
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ــر  ــعر وأالج ــن ألس ــا ب ــتان م ــاس، ش ــارش ألن ــول )مع ــأل ألرس ــة فق وألطاع
ــا:  ــام منه ــدة اقس ــز أىل ع ــم ألتعزي ــر( ويقس ألكب

1-ألتعزيزألسلبي:

ــة ســلوك ســلبي او خاطــئ وذلــك عــن طريــق حافــز  وهــو مناســب الزأل
ــوب للمتلقــي.. غــر حمب

ــبب  ــلوك بس ــف ألس ــذي يضع ــا أل ــاب متام ــس ألعق ــلبي عك ــز ألس فألتعزي
حألــة ســلبية ادخلــت او ُجربــت كنتيجــة لســلوك مــا، فألتعزيــز ألســلبي يقــوي 
ألســلوك أالجيــايب بســبب اجتنــاب او منــع حألــة ســلبية كنتيجة لتحســن ســلوك 
أملتعلــم، وهنــا جــاء ألتعزيــز ألســلبي عندمــا قــأل ألرســول يف خطبتــه )معــارش 
ألنــاس، مــا وقــف بأملوقــف مؤمــن أال غفــر أهلل لــه مــا ســلف مــن ذنبــه أىل وقتــه 
ــة  ــه اســتانف عملــه( وهــو مــن أالســأليب ألتعليمي ــاذا انقضــت حجت ذلــك ف
أملهمــة وألناجحــة يف عمليــة تعزيــز ألســلوك وألعمــل لــدى أالفــراد مــن خــألل 
اســتخدام ســلوك موجــه بطريقــة بعيــده عــن ألعنــف وألقســوة أملفرطــة وقــأل 

)معــارش ألنــاس ألتقــوى ألتقــوى(.

2-ألتعزيــز أالجيــايب: مــن خــألل عمليــة أالثابــة ألتــي يطرحهــا أملعلــم عــى 
ــأليب  ــن أالس ــو م ــة، وه ــز أملعين ــم أحلواف ــدح او تقدي ــألل أمل ــن خ ــه م اتباع
ــانيته  ــان يف انس ــرتم أالنس ــا حت ــا كون ــت نجاحه ــي اثبت ــة ألت ــة ألتعليمي ألرتبوي
ــا  ــو م ــتقألليته وه ــه واس ــه احرتام ــتقل ل ــان مس ــراد ككي ــع أالف ــل م وتتعام
نحتاجــه يف عرصنــا أحلــأيل وقــد وردت اشــارات عــى ذلــك يف خطبــة ألغديــر 
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منهــا )معــارش ألنــاس، أحلجــاج معانــون ونفقاهتــم خُملفــة عليهــم وأهلل ال يضيــع 
ــنن( ــر أملحس اج

ــكل  ــتخدمة بش ــة أملس ــأليب ألرتبوي ــن أالس ــو م ــه: وه ــلوب ألتنبي 4-اس
يتوافــق وفطــرة أالنســان وغايتــه ألكــف عــن ألســلوك ألعــدواين، ونــرى هــذا 
ــل  ــول قلي ــن ان ألرس ــم م ــى ألرغ ــرا ع ــرة كث ــأليب أملنت ــن أالس ــوع م ألن
أالســتخدام هلــا طــوأل فــرتة رســألته أال انــه نبــه منــه واشــار أليــه )ابــو ريــاش 

ــر: ــة ألغدي ــتخدم يف واقع ــاب أملس ــة ألعق ــن امثل ــط، 2008: 60( وم وقطي

أ- تكــرار ألتوبيــخ يف مواطــن عــدة مــن خطبتــه مثــل )احــذروا ألســاعة كــا 
قــأل تعــأىل »ان زلزلــة ألســاعة يشء عظيــم( وقــأل )ملعــون مــن خألفــه مرحــوم 

مــن اتبعــه(

وقأل )بمن خألفه اي »عي« ان يعذبه عذابا نكرا(

ب- ضأللــة ألطريــق وأالبتعــاد عــن أهلل بمخألفــة أالمــام عــي: حيــث قــأل 
ألرســول صــى اهلل عليــه وآلــه )مغضــوب مغضــوب مــن رد عــي( وقــأل )مــن 
عــادى عــي ومل يتولــه فعليــه لعنتــي وغضبــي( وقــأل )لــن يوضــح لكم تفســره 
أال ألــذي انــا اخــذ بيــده ومصعده(وقــأل )معــارش ألنــاس، هــو ألــذي هيــدي أىل 

أحلــق اي »عــي »ويعمــل بــه ويزهــق ألباطــل(.

ــول  ــن ألرس ــث ب ــون: حي ــيلعبه أملنافق ــذي س ــدور أل ــن أل ــر م ت- ألتحذي
انــه قــد تــردد مــن ألتبليــغ بســبب أملنافقــن حيــث قــأل )لعلمــي بقلــة أملتقــن 
ــائهم  ــك باس ــن بذل ــمي ألقائل ــيئت ان اس ــو ش ــأل )ول ــن( وق ــرة أملنافق و كث
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لســميت(، اســتعارة ألرســول يف خطبتــه للعديــد مــن أاليــات ألقرانيــة ألكريمــة 
كدليــل عــى ان هــذا أالمــر مــن أهلل تعــأل، مثــل )ياهيــا ألرســول بلــغ م انــزل 
ــألته  ــن رس ــت م ــا بلغ ــل ف ــي » وان مل تفع ــام ع ــق أالم ــك »بح ــن رب ــك م ألي
ــه  ــول يف خطبت ــأل ألرس ــة )67(،، وق ــدة( اي ــاس( )أملائ ــن ألن ــك م وأهلل يعصم
بحــق عــي )هــو أالمــام أملبــن( وذكــر أاليــة ألكريمــة )وكل يشء احصينــاه يف 
امــام مبــن(، وذكــر ألرســول أاليــة ألكريمــة )ان تقــول نفــس يــا حرستــا عــى 
ــة  ــات ألكريم ــن أالي ــد م ــة )56(، وألعدي ــر( اي ــب أهلل()ألزم ــت يف جن مافرط

ــة. ــة معين ألتــي اوردهــا ألرســول كدليــل مبــارش او تشــبيه لقضي

ث- ان عليــا وولــده هــم مصــداق ملفهــوم ألطيــب: حيــث اشــار ألرســول 
لذلــك بقولــه )معــارش ألنــاس، ان عليــا وألطيبــن مــن ولــده مــن صلبــه هــم 

ــر(. ــل أالك ــران ألثق ــر وألق ــل أالصغ ألثق

ج- ان عليــا وولــده هــم امنــا أهلل يف ارضــه: قــأل )انــم امنــاء أهلل يف خلقــه 
ــه ال غــر »اي عــي » اخــي هــذا أال ال حتــل  ــأل )أال ان وحكامــه يف ارضــه( وق

ــرة(. ــد غ ــدي الح ــن بع ــرة أملؤمن ام

ح- ألواليــة: )فمــن كنــت مــواله فهــذا عــي مــواله، أللهــم وأل مــن وأاله 
ــم  ــأل )وصيك ــه( وق ــن خذل ــذل م ــرصه واخ ــن ن ــرص م ــاداه وان ــن ع ــاد م وع

ــة(. ــم أهلل يف كتاب ــن ذكره ــم ألذي ــأل )أال ان اولياءه ــر ويص( وق خ

ــك  ــان ذل ــلوب ف ــذا أالس ــرد هب ــق ألف ــا يتخل ــة عندم ــمع وألطاع خ- ألس
ــم  ــوخ ألقي ــمة رس ــراد وس ــع أالف ــل م ــة يف ألتعام ــمة أالجيابي ــه س ــف ألي يضي
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ــوا  ــن امن ــم ألذي ــأل )أال ان اولياءه ــث ق ــول حي ــده ألرس ــا اك ــو م ــة وه أجلميل
ــوا(. ومل يرتاب

ــة ألبعــض ام  د- رضورة ألتســليم وألرضــاء بامــر أهلل ان كان يتفــق مــع رؤي
ــة اذا قــى أهلل  ــه تعــأىل )مــا كان ملؤمــن وال مؤمن مل يتفــق، وهــو مصــداق لقول
ورســوله امــرا ان تكــون هلــم أخلــرة مــن انفســهم( أالحــزاب ايــة )36(، وقــأل 
ألصحابــة بعــد خطبــة ألرســول )انــا ســامعون مطيعــون راضــون منقــادون ملــا 

بلغــت عــن ربنــا(

ــة  ــارصة يف خطب ــة أملع ــم ألرتبوي ــي ألقي ــؤأل ألرابع:ماه ــى ألس ــة ع أالجاب
ــر: ألغدي

ان مفهــوم ألقيــم تعتــر نتيجــة ملجموعــة مــن ألتوجهــات ألتــي حيصــل عليها 
ــا  ــات كون ــة للمجتمع ــي مهم ــن، وه ــوع مع ــو موض ــه نح ــن ألتوج ــرد م ألف
نــواة لتكويــن فلســفة وتوجــه كل جمتمــع وألتــي متيــزه عــن غــره وبألتــأيل هلــذه 
ألفلســفة ألــدور أالكــر يف حتديــد أالهــداف ومــن اهــم ألقيــم ألتــي تــم ايرادهــا 

يف أخلطبــة:

- أاليــان أملصحــوب بعــدم أالرتيــاب وألســالم ألــذي يتمتــع بــه اصحــاب 
ألقيمــة عــن غرهــم يف زخــم ألتطــور ألتكنلوجــي وأملعلومــايت أملعــارص 
ــاء يف  ــق، ج ــذا أملنطل ــن ه ــان وم ــكينة وأالطمئن ــد ألس ــة تنش ــت ألبري أصبح
ــوا(  ــة مــا يشــر أىل ذلــك ومنهــا )أال ان اولياءهــم ألذيــن امنــوا ومل يرتاب أخلطب

ــب(. ــم بألغي ــون رهب ــأل )خيش ــالم( وق ــة بس ــون أجلن ــأل )يدخل وق



 ريية تربوية ويعليمية معايرة  ي واقعة الغدير

129

- أملعيــار أالســاس للقيــم هــو ألقــرب مــن أهلل تعــأىل قــأل )معــارش ألنــاس، 
ولينــا كل مــن مدحــه أهلل واحبــه( وقــأل )أال واين قــد بايعــت أهلل( وقــأل )انــه 
امــر مــن أهلل عــز وجــل ومنــي( وقــأل )اقيمــوا ألصــالة واتــوا ألــزكاة وامــروا 

بأملعــروف ونــوا عــن أملنكــر(.

ــوى  ــأل )ألتق ــث ق ــامية حي ــم ألس ــن ألقي ــة م ــة بألطاع ــة أملقرتن - ألطاع
ــليم  ــه وألتس ــه وموأالت ــابقون أىل مبايعت ــاس، ألس ــارش ألن ــأل )مع ــوى( وق ألتق
ــأل )ان  ــظ أهلل( وق ــا بوع ــأل )وعظتن ــزون( وق ــم ألفائ ــك ه ــره اولئ ــه بام علي
ــاس، فبايعــوا أهلل  ــأل )معــارش ألن ــة كل نفــس( وق أهلل يعلــم كل صــوت وخافي
وبايعــوين وبايعــوا عليــا( وقــأل )أال انــه قــد بــر بــه مــن ســلف مــن ألقــرون( 
وقــأل )فاســمعوا واطيعــوا وانقــادوا المــر أهلل ربكــم( وقــأل )انــه خليفة رســول 
أهلل وقاتــل ألنكثــن وألقاســطن وأملارقــن(، وقــأل )معــارش ألنــاس اكمــل أهلل 

ــه(. عــز وجــل دينكــم بامامت

ــه مل  ــه ان ــول يف خطبت ــد ألرس ــث اك ــه حي ــل وج ــى اكم ــل ع ــاز ألعم - انج
يبخــل بجهــد مــا عــى انجــاز مهمتــه حيــث قــأل )معــارش ألنــاس مــا قــرصت 
يف تبليــغ مــا انــزل أهلل تعــأىل أيل( وقــأل )ملعــون ملعــون مغضــوب مغضــوب 
مــن رد عــي قــويل هــذا(، لــذا اكــد ألرســول صــى اهلل عليــه وآلــه عــى طــوأل 
ــه مــن ألســاء  ــة اكمــأل بــل وانجــاز أملهمــة ألتــي اوكلــت ل ــه عــى أمهي خطبت
وان هــذا أالنجــاز جيــب ان يقــرتن بألطاعــة وألقبــول وهــو مــا تــم مــن خــألل 
اعــرتاف وقبــول ألعلنــي وألبيعــة ألعلنيــة الوامــر ألرســول صــى اهلل عليــه وآله.

وممــا ســبق يتضــح ألتنــوع يف أالنــاط ألرتبويــة أملســتعملة يف قصــة وواقعــة 
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ألغديــر حيــث ملســنا تنــوع أالســأليب وأالنــاط، وأالفــكار تبعــا لتنــوع أالفــراد 
ــن  ــا م ــم مجيع ــرة هل ــل ألفك ــى تص ــم حت ــة بينه ــروق ألفردي ــتوياهتم وألف ومس
ــرار  ــاري وأالق ــي وأالخب ــن ألقص ــاط ماب ــت أالن ــى تنوع ــتثناء حت دون اس
وألتســاؤل وكل هــذه أالنــاط تعــزز وبشــكل كبــر تنــوع أالنــاط ألتــي 
يســتخدمها أملعلــم صاحــب ألفكــرة يف ســبيل دعــم ومســاندة فكرتــه الرتبويــة 
ــألة أىل  ــوى ألرس ــل فح ــى تص ــاص، حت ــكل خ ــة بش ــام والتعليمي ــكل ع بش

ــه. ــل وج ــى اكم ــتقبل ع أملس
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التنمية املستدامة املستنبطة من واقعة الغدير

اأ. د. حامت جا�سم حممد احل�سون

املقدمة:

تعتــر واقعــة غديــر خــم مــن الوقائــع التأرخييــة املهمــة التــي حدثت يف الســنة 
العــارشة مــن اهلجــرة عنــد خــروج رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( اىل احلــج 
وذلــك بأمــر مــن اهلل تعــاىل والتــي مــن خالهلــا أعلــن الرســول الكريــم )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( بتنصيــب اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســالم خليفــة مــن 

بعــده.

ــد  ــتقاهتا ق ــا ومش ــم اال أن مرادفاهت ــران الكري ــة يف الق ــردة التنمي ــرد مف مل ت
ــع و  ــعة الوس ــعة الس ــع الواس ــل: الواس ــن قبي ــه م ــع من ــدة مواض ــرت يف ع ذك

ــة )1(. ــردة التنمي ــى مف ــر اىل معن ــردات تش ــي مف ــع وه املوس

عنــد قــراءة ســرة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســالم وخــالل فــرتة 
توليــه اخلالفــة ورســائله اىل الــوالة وخطابــه للجمهــور نجــد انــا كانــت ُتركــز 
عــى تطويــر حيــاة أبنــاء إمتــه وتنميتهــا يف جماالهتــا املختلفــة بــا يســمى اليــوم 

بالتنميــة البريــة.

إن إختيــار منظمــة األمــم املتحــدة مــن قبــل برنامــج التنميــة إلنائــي وحقوق 
ــه  ــي علي ــام ع ــخصية اإلم ــذ ش ــه أخت ــذي بموجب ــام 2002 م وال ــان لع اإلنس
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الســالم كشــخصية حضاريــة متميــزة جــاء ليأكــد عــى اختيــار رســولنا الكريــم 
صــى اهلل عليــه وآلــه لعــي ابــن ايب طالــب عليــه الســالم ليكــون وصيــا بعــده يف 
واقعــة الغديــر وكيــف ال يتــم اختيــاره عليــه الســالم وكان أول ذكــر مــن النــاس 

آمــن برســول اهلل، وصــى معــه وصــدق بــا جــاءه مــن اهلل تعــاىل )2(.

ــا هــذا عــى حموريــن اساســين األول يتأطــر بمفهــوم  لقــد تــم توزيــع بحثن
التنميــة والنمــو والتنميــة املســتدامة واهدافهــا والتــي تــم حتديــد هــذه االهــداف 
ــدة.  ــم املتح ــة االم ــة هليئ ــة )FAO( التابع ــة والزراع ــة االغذي ــل منظم ــن قب م
واملحــور الثــاين تــم فيــه مناقشــة اقــوال وافعــال وتوجيهــات األمــام عــي بــن 
ايب طالــب عليــه الســالم خــالل فــرتة حياتــه عامــة وخالفتــه خاصــة واســتنباط 
االهــداف التنمويــة التــي جــاء هبــا األمــام عليــه الســالم مــع توجهــات املنظات 

الدوليــة.

وأخــرا ُأعــد هــذا البحــث ليحقيــق أحــد أهــداف املؤمتــر وذلــك مــن خــالل 
قــراءة واقعــة الغديــر يف ضــوء املناهــج احلديثــة والعلــوم املعــارصة... واهلل ويل 

التوفيــق....

املحور الأول: مفاهيم متهيدية

التنمية والتنمية امل�ستدامة

املفهوم:

1- التنمية:
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ُأعتــر مفهــوم التنميــة مــن املفاهيــم االقتصاديــة املهمــة يف القــرن العريــن 
ــة  ــيايس للدول ــادي والس ــاء االقتص ــن البن ــق ب ــاط الوثي ــبب االرتب ــك بس وذل
حيــث يمثــل هــذا االرتبــاط هــو ))عمليــة التنميــة((. ويتجــى مفهــوم التنمية يف 
تعــدد جوانبهــا وتشــابكها مــع املفاهيــم االخــرى مثــل التطــور التقــدم التخطيط 
ــات  ــن القطاع ــا م ــة وانتاجه ــدم الدول ــادي وتق ــو االقتص ــرتاتيجي النم االس

املختلفــة.

ــول  ــو حص ــو ه ــد بالنم ــث ُيقص ــة حي ــو والتنمي ــن النم ــرق ب ــك ف هنال
ــرات  ــول تغي ــي حص ــة ه ــا التنمي ــد بين ــات البل ــة يف اقتصادي ــرات كمي تغي
ــد مــع مالحظــة ان النمــو ظاهــرة حتــدث يف املــدى  ــات البل ــة يف اقتصادي نوعي

ــل. ــدى الطوي ــدث اال يف امل ــة ال حت ــا التنمي ــر بين القص

وُعرفــت التنميــة بأنــا عمليــة ديناميكيــة تتكــون مــن سلســلة مــن التغيــرات 
ــم  ــه حج ــل يف توجي ــة للتدخ ــدث نتيج ــع وحت ــة يف املجتم ــة والوظيفي اهليكلي
ونوعيــة املــوارد املتاحــة للمجتمــع، وذلــك لرفــع مســتوى رفاهيــة الغالبيــة مــن 
افــراد املجتمــع عــن طريــق زيــادة فاعليــة افــراده يف اســتثار طاقــات املجتمــع 
إىل احلــد األقــى )3( وهنــا يقصــد باالســتغالل االمثــل لطاقــات اإلنســان مــن 

اجــل ان يشــبع حاجاتــه االجتاعيــة.

ــي  ــات الت ــك العملي ــا تل ــة بأن ــدة التنمي ــم املتح ــة االم ــت هيئ ــا عرف ك
يمكــن هبــا توحيــد جهــود املواطنــن واحلكومــة لتحســن األحــوال االقتصاديــة 
ــة، ومســاعدهتا عــى االندمــاج يف  ــة يف املجتمعــات املحلي ــة والثقافي واالجتاعي
حيــاة األمــة واملســامهة يف تقدمهــا بأقــى قــدر مســتطاع )4(. مــن هــذا املفهــوم 
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ــل  ــاة االفض ــن احلي ــي تؤم ــلع الت ــاج الس ــا انت ــد هب ــة يقص ــا ان التنمي ــى لن يتج
ــؤدي اىل  ــذي ي ــاج ال ــادة االنت ــالل زي ــن خ ــدث اال م ــذا ال حي ــعوب وه للش
زيــادة الدخــل وكذلــك االرتقــاء باملســتوى االجتاعــي واالقتصــادي والثقــايف 
اي ان التنميــة ال هتــدف فقــط اىل تطويــر اجلانــب االقتصــادي وانــا هتتــم بتطوير 

جانــب احلاجــات اإلنســانية االخــرى.

2- التنمية املستدامة:

لقــد اختــذت التنميــة انواعــا عديــدة وان احــدث واهــم هــذه االنــواع هــي 
ــادرة  ــتمرة الق ــة املس ــة املتواصل ــا التنمي ــا ايض ــق عليه ــتدامة ويطل ــة املس التنمي
عــى البقــاء او التنميــة اخلــرضاء ولقــد ظهــر هــذا املفهــوم يف بدايــة الســبعينات 
ــة  ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــى التنمي ــز ع ــذي يرك ــاض وال ــرن امل ــن الق م
والثقافيــة والبيئيــة حيــث ان هدفهــا هــو تنميــة اإلنســان مــع حتقيــق احتياجاتــه 
احلاليــة واملســتقبلية مــع ضــان حقــوق االجيــال القادمــة يف احليــاة مــن خــالل 
ــة اي  ــاركة املجتمعي ــن املش ــاس م ــى اس ــليم وع ــرتاتيجي الس ــط االس التخطي

ــع. ــة واملجتم ــان والبيئ ــن اإلنس ــة ب ــتمرة واملتبادل ــة املس العالق

وللتنميــة املســتدامة مفاهيــم عديــدة وكثــرة ومــن املفاهيــم املتعــارف عليهــا 
هــو ان االجيــال احلاليــة مــن النــاس تقــوم بتوفــر حاجاهتــا يف الوقــت الراهــن 
مــع التخطيــط بضــان توفــر هــذه احلاجــات لألجيــال القادمــة مــن خــالل عــدم 
اســتنزافهم للثــروات الطبيعيــة واملحافظــة عــى البيئــة مــن التلــوث. والبعــض 
ذكــر ان مفهومهــا هــو التخفيــض مــن الفقــر عــن طريــق تقديــم حيــاة آمنــة مــع 
التقليــل مــن تــاليش املــوارد الطبيعيــة واحلفــاظ عــى ديمومــة البيئــة واالرتقــاء 
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الثقــايف مــع االســتقرار االجتاعــي.

ــة  ــت التنمي ــن( أصبح ــد والعري ــة الواح ــرن )االلفي ــذا الق ــة ه ــذ بداي ومن
ــة  ــات هيئ ــص منظ ــة وباالخ ــل الدولي ــاغل يف املحاف ــغل الش ــتدامة الش املس
االمــم املتحــدة )UNDP( ومنظمــة محايــة البيئــة )UNEP( وكذلــك منظمــة 
التعــاون االقتصــادي )OECD( وال خيفــى عــن الــدور الريــادي الــذي يقــوم 
بــه البنــك الــدويل The World Bank بالتشــجيع عــى التنميــة املســتدامة 
مــن خــالل دعمــه املتواصــل يف القضــاء عــى الفقــر حيــث وضــع هــذا اهلــدف 
ــام  ــاع الع ــع القط ــل م ــك يتعام ــة اي ان البن ــرتاتيجيته العاملي ــات اس ــى اولي ع
ــبكته  ــالل ش ــن خ ــك م ــتدامة وذل ــة املس ــاريع التنمي ــذ مش ــاص يف تنفي واخل

.)ESSD ــتدامة ــة املس ــة واالجتاعي ــة البيئي ــبكة التنمي )ش

اهداف التنمية امل�ستدامة: 

ــة والزراعــة )FAO( التابعــة لالمــم املتحــدة يف 1  وضعــت منظمــة االغذي
ــق  ــدا لتحقي ــا جدي ــدول اعاهلــا )17( هدف ــر 2016 يف ج ــاين / يناي ــون الث كان
ــة  ــات التنمي ــن سياس ــة( ضم ــداف العاملي ــميت بااله ــتدامة )وس ــة املس التنمي
الوطنيــة للســنوات اخلمســة عــر القادمــة والتــي مــن خــالل حتقيقهــا يمكــن 
ــة  ــة والزراع ــوارد الطبيعي ــى امل ــاظ ع ــع احلف ــوع م ــر واجل ــى الفق ــاء ع القض
وبالتــايل متتــع مجيــع املواطنــن بالســالم واالزدهــار عنــد حلــول عــام 2030م. 
وان هــذه االهــداف مرتابطــة فيــا بينهــا حيــث اذا حتقــق هــدف معــن يمكــن 

ــه ان يتــم حتقيــق اهلــدف االخــر. مــن خالل
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وتعتــر هــذه االهــداف الســبعة عــر خارطــة طريــق شــاملة حيــث تركــزت 
عــى شــمولية اجلميــع وان الدولــة ال تســتطيع العمــل بوحدهــا يف حتقيــق هــذه 
ــن  ــم م ــا يت ــي( وان ــايف والبيئ ــي الثق ــادي االجتاع ــو االقتص ــداف )النم االه
خــالل التعــاون املشتــــرك مــع بقبــة دول العــامل لضــان حتقيــق هــذه االهــداف. 

وتتمثــل هــذه االهــداف )17( بــااليت:

1- القضاء عى الفقر بكافة انواعه.

2- القضاء التام عى اجلوع بكافة انواعه مع حتسن التغذية والزراعة.

ــق  ــي الئ ــتوى معي ــر مس ــع توف ــة م ــدة والرفاهي ــة اجلي ــان الصح 3- ض
ــار. ــع االع جلمي

4- توفــر التعليــم اجليــد لكافــة الفئــات مــع تعزيــز فــرص التعليــم املســتمر 
. للجميع

5- املساواة بن اجلنسن مع متكن املرأة.

6- ضان توفر املياه النظيفة والرصف الصحي.

7- ضان احلصول عى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.

8- توفر العمل الالئق الذي يؤدي اىل نمو االقتصاد.

9- السعي اىل حتقيق التصنيع املستدام من خالل تبني االبداع واالبتكار.

10- احلد من انعدام املساواة بن الدول.

11- تشييد مدن وجمتمعات انسانية آمنة ومستدامة.
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12- االستهالك واالنتاج املستدامان.

13- السعي الفعال لتحسن املناخ.

ــاء مــن خــالل املحافظــة عــى االنــار  ــاة حتــت امل 14- املحافظــة عــى احلي
والبحــار واملحيطــات واملســطحات املائيــة والتــي بدورهــا حتافــظ عــى الكائنات 

احليــة.

15- املحافظــة عــى احليــاة يف الــر مــن خــالل محايــة النســق االيكولوجــي 
وحماربــة التصحــر مــع املحافظــة عــى التنــوع البيولوجــي.

16- تعزيز السالم الدويل مع منح العدالة واملسائلة للجميع.

17- عقد الراكات من اجل حتقيق االهداف املستدامة.

ابعاد التنمية املستدامة:

ــة  ــم رضوري ــة دعائ ــى مخس ــتند ع ــددة تس ــاد متع ــتدامة ابع ــة املس للتنمي
للتوصــل اىل التنميــة املســتدامة وهــي:-

1- البعد االقتصادي: والذي يمثل رأس املال اي االدارة املالية الرشيدة.

ــع بكفــاءة  2- البعــد االجتاعــي: ويمثــل العالقــات واالعــراف التــي تتمت
عاليــة بــن النــاس واملؤسســات.

ــل  ــن اج ــدة م ــة اجلي ــم والصح ــر التعلي ــل توف ــري: ويمث ــد الب 3- البع
ــل. ــوق العم ــى س ــاظ ع احلف

4- البعد البيئي: ويمثل الثروة البيئة التجارية والغر تارية.
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ــآت واالت  ــة )منش ــة التحتي ــة البني ــل ملكي ــي: ويمث ــد التكنولوج 5- البع
ــخ(. ــة... ال ــد طاق ــات تولي ــئ وحمط ــرق وموان ــدات وط ومع

املحور الثاين: التنمية امل�ستدامة وحديث الغدير... دللة وابعاد

يعتــر حديــث الغديــر واملــروي عــن رســولنا العظيــم صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــه الســالم يف  ــة اإلمــام علي ــة الرئيســية التــي تؤكــد أحقي مــن النصــوص الديني

خالفــة املســلمن وإمامتهــم مــن بعــده صــى اهلل عليــه وآلــه.

ــت  ــي تناول ــا الت ــا وحديث ــات قدي ــوث والدراس ــن البح ــر م ــد الكث وتوج
العالقــة بــن حديــث الغديــر وشــخصية اإلمــام عــي عليــه الســالم مــن كافــة 
ــتدامة  ــة املس ــال التنمي ــد يف جم ــو الرائ ــذا ه ــا ه ــر بحثن ــه يعت ــي اال ان النواح

ــر. ــث الغدي ــن حدي ــتنبطة م املس

مــن خــالل دراســتنا للسياســة االقتصاديــة واالجتاعيــة يف عهــد اإلمــام عــي 
ــروب  ــن واحل ــن الفت ــا م ــا رافقه ــا وم ــرص مدهت ــم بق ــي تتس ــالم الت ــه الس علي
والتــي وقفــت حاجــزا امامــه يف اســتكال بنــاء املــروع األصالحــي الــذي كان 
اإلمــام عليــه الســالم يرغــب يف انجــازه. ويتجــى لنــا ذلــك بوضــوح يف عهــده 

اىل مالــك االشــرت )رضــوان اهلل عليــه(.

ــق  ــي حتق ــات الت ــة القطاع ــالح كاف ــى اص ــة ع ــذه السياس ــزت ه ــد ترك لق
ــوق  ــات وحق ــع تريع ــالل وض ــن خ ــك م ــة وذل ــتدامة والرفاهي ــة املس التنمي
ــه مــن املســلمن وغــر املســلمن ســواء يف الضــان  شــملت كافــة افــراد واليت
ــول ان  ــا ان نق ــاز لن ــا ج ــخ. مم ــور... ال ــد االج ــع أوحتدي ــي أوالتوزي االجتاع



 التنمية املستدامة املستنبطة من واقعة الغدير

143

ــث ان  ــاد حي ــم االقتص ــس األول لعل ــو املؤس ــالم ه ــه الس ــي علي ــام ع اإلم
مقولــة اإلمــام عليــه الســالم مــا عــال مــن اقتصــد )5( والتــي تشــر اىل مفهــوم 
ــة  ــق التنمي ــية يف حتقي ــران االدوات الرئيس ــذان يعت ــتثار والل ــار واالس االدخ

ــة. ــتدامة والرفاهي املس

ــج  ــرق اىل منه ــة التط ــات القادم ــا ويف الصفح ــيتم هن ــك س ــى ذل ــاءا ع وبن
ــي  ــه الت ــاء خالفت ــل واثن ــالم قب ــه الس ــب علي ــن ايب طال ــي ب ــام ع ــل اإلم عم
ــرة إىل  ــن للهج ــة والّثالث ــنة اخلامس ــن الّس ــنوات م ــس س ــدة مخ ــتمرت م اس
ــه  ــالم( هدف ــه الس ــذي كان )علي ــج ال ــك املنه ــرة. ذل ــن للهج ــام األربع الع
ــث(  ــوم احلدي ــب املفه ــتدامة )بموج ــة املس ــق التنمي ــل حتقي ــن اج ــي م الرئي
ــداف  ــة أه ــيتم مناقش ــة وس ــلمن عام ــر املس ــة وغ ــورة خاص ــلمن بص للمس
التنميــة املســتدامة والتــي وضعتهــا هيئــة االمــم املتحــدة مــن خــالل حرصهــا 
ــداف  ــع االه ــملت مجي ــي ش ــر والت ــة الغدي ــن واقع ــتنبطة م ــاد مس ــبعة أبع بس

ــاله. ــورة اع ــا واملذك ــرصح عنه امل

البعد الأول: الفقر.

تعتــر مشــكلة القضــاء عــى الفقــر مــن املشــاكل الرئيسســية واملهمــة التــي 
ــار  ــن كب ــد م ــكلة العدي ــذه املش ــش ه ــد ناق ــدول وق ــات وال ــه احلكوم تواج
االقتصاديــن ووضعــوا النظريــات هلــا ســواء مــن قبــل املنظريــن األشــرتاكين 
او الرأســالين ولكــن ومــع االســف مل تســتطع كل هــذه النظريــات ان تســتأِصل 
ظاهــرة الفقــر مــن جمتمعاهتــا ولقــد اشــار تقريــر البنــك الــدويل الــذي صــدر يف 
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19/ ايلــول / 2018 م بــأن عــدد االشــخاص الذيــن يعيشــون عــى اقــل مــن 
1. 9 دوالر يف اليــوم يصــل عددهــم اىل )767( مليــون شــخص نصفهــم تقريبــا 

يف افريقيــا.

لقــد اهتــم اإلمــام عــي بــن ايب طالــب عليــه الســالم بمشــكلة الفقــر النــا 
اصــال ذات ابعــاد انســانية بــكل مــا حتملــه مــن جوانــب إســالمية وإقتصاديــة 
كيــف ال وهــو القائــل لــو متثــل يل الفقــر رجــاًل لقتلتــُه )6( ويف عهــده اىل مالــك 
ــن  ــام ع ــا اإلم ــَر فيه ــي ع ــرص والت ــة م ــه لوالي ــد تعيين ــة اهلل( عن ــرت )رمح األش
مجلــة متكاملــة مــن اجلوانــب اإلقتصاديــة والعلميــة التــي إن تــم تطبيقهــا فــال 

يكــون هنالــك جمــاال للفقــر بــن ابنــاء املجتمــع.

ــداف  ــق أه ــب حتقي ــا تواك ــم ومجيعه ــدة مفاهي ــر بع ــن الفق ــام ع ــر اإلم ع
ــام  ــال اإلم ــدة ق ــم املتح ــة االم ــل هيئ ــن قب ــا م ــن عنه ــتدامة املعل ــة املس التنمي
عليــه الســالم ال غنــى كالعقــل وال فقــر كاجلهــل )7( وهنــا اشــار عليــه الســالم 
اىل الفقــر العلمــي والــذي يعتــر مــن األســباب الرئيســية مــن الفقــر األقتصادي 
كــا وقــال عليــه الســالم اكــر الفقــر احلُمــُق )8( وهنــا يشــر اىل الفقــر الثقــايف 
والوعــي بــن أفــراد املجتمــع كــا وذكــر عليــه الســالم الفقــر بمفهــوم تنمــوي 
آخــر حينــا قــال اكــر البــالء فقــر النفــس )9( وهنــا يقصــد عليــه الســالم بــأن 
الفقــر احيانــا ال يكــون مــن نقــص املــال وإنــا مــن نقــص يف الصحــة والســالمة 
والتنقــل والرتحــال ومــا اىل ذلــك مــن اســباب احلرمــان االخــرى وختــم عليــه 
الســالم مفهومــه للفقــر عندمــا قــال الفقــر ســواد الوجــه يف الداريــن )10( اي 
الفقــر مــن خــرس الدنيــا واالخــرة والــذي ال وازع لديــه عــن عمــل املعــايص 
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واملنكــرات.

ــن  ــدف م ــذا اهل ــق ه ــالم يف حتقي ــه الس ــب علي ــن ايب طال ــي ب ــج ع كان منه
ــا )11( اي  ــا يف االرض مجيع ــم م ــق لك ــة خل ــة الكريم ــتدالله باالي ــالل اس خ
ــادن  ــن املع ــا م ــا حتته ــك االراض وم ــا يف ذل ــا ب ــاس مجيع ــروات للن ان كل الث
واالنــار والبحــار والثــروات وبذلــك يكــون قــد تــم احلــد مــن ظاهــرة الفقــر. 
ان توفــر االرض ومــا حتتهــا وفوقهــا يســاهم مســامهة كبــرة يف مســاعدة النــاس 
عــى العمــل مــن خــالل االســتثار الزراعــي واحليــواين والصناعــي فيهــا. وقــد 
ــق يف ان  ــق احل ــم مطل ــم وأعطاه ــالم( حرياهت ــه الس ــي )علي ــام ع ــق اإلم اطل
يزرعــوا مــا شــاءوا مــن االراض او يبنــوا ماشــاءوا او يرعــوا حيثــا شــاءوا او 
ــا )12( ان  ــادن وغره ــات واملع ــن الغاب ــاءوا م ــا ش ــوزوا ك ــتثمروا وحي ان يس
ــا  ــة الكريمــة اعــاله ان ــه الســالم هلــذه القاعــدة املســتدلة مــن اآلي تطبيقــه علي
قــد وضــع املوانــع يف القضــاء عــى الفقــر. ان اتبــاع اإلمــام عليــه الســالم هلــذه 
القاعــدة والتــي طبقهــا يف دولتــه اإلســالمية جعــل اجلميــع يســتطيع ان ينشــؤا 

املســاكن وال حيتاجــون ســوى اىل جــزء مــن رأس املــال.

ــالم  ــه الس ــام علي ــة انواعــه رشع اإلم ــر بكاف ــى الفق ــل القضــاء ع ــن اج وم
ــُه  ــذي فرض ــِه وال ــراد واليت ــي إلف ــان االجتاع ــل بالض ــات العم ــل آلي بتفعي
األســالم ونــادى بــه رســولنا العظيــم صــى اهلل عليــه وآلــه واعتــره اي 
الضــان االجتاعــي أهــم ســالح يســتخدم يف القضــاء عــى الفقــر وذلــك مــن 
ــاس اىل  ــب الن ــال اهلل، واح ــق عي ــوالة ان اخلل ــه اىل ال ــه وأحاديث ــالل تعليات خ
ــب اىل  ــل اح ــن عم ــا م ــالم م ــه الس ــال علي ــه )13( وق ــى عيال ــفقهم ع اهلل اش
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ــارات  اهلل تعــاىل مــن كشــف رض يكشــفه رجــل عــن رجــل)14( يف هــذه العب
ــه الســالم يركــز  النجــد معنــى افضــل للضــان االجتاعــي. وكان اإلمــام علي
عــى الضــان االجتاعــي ألنــه احلــل األمثــل والواقعــي يف القضــاء عــى الفقــر 
ويف احــدى خماطباتــه ألحــد الــوالة نالحــظ ذلــك انظــر اىل مــا اجتمــع عنــدك 
ــه  ــا ب ــة مصيب ــال واملجاع ــن ذوي العي ــك م ــن قبل ــه اىل م ــال اهلل فارصف ــن م م
مواضــع املفاقــر واخلــالت ومــا فضــل مــن ذلــك فامحلــه الينــا لنقســمه فيمــن 
ــا )15( وقــال الكاتــب خالــد حممــد خالــد: ان وظيفــة املــال عنــد اإلمــام  قبلن
تتمثــل يف ســد حاجــات الشــعب فــردا فــردا... وانــه قيــام بــرضورات العيــش 

ــاس )16(. ــات الن ــد حاج وس

لقــد شــمل نظــام الضــان االجتاعــي الــذي فعلــه عليــه الســالم للمســلمن 
وغــر املســلمن فمثــال منــح )ع( راتبــا لشــيخ مســيحي مــن بيــت املــال كــا انــه 
عليــه الســالم أعطــى تعلياتــه اىل مســؤويل بيــت املــال بدفــع ديــن أي شــخص 
عاجــز عــن ذلــك واالكثــر مــن ذلــك كان يفوضهــم عــى كفالــة الزوجــة التــي 
ال يســتطيع زوجهــا ان ينفــق عليهــا او الولــد الــذي ال يقــدر االب عــن كفالتــه. 
ــق  ــل حتقي ــن اج ــر م ــى الفق ــاء ع ــة يف القض ــوال جذري ــق حل ــت بح ــا كان ان

التنميــة املســتدامة يف جمتمــع اخلالفــة.

لقــد وصــف اإلمــام عليــه الســالم احســن الــوالة الذيــن هــم مــن حيســنون 
ــه الســالم: احســن امللــوك حــاال  التعامــل مــع الفقــراء وذلــك حــن قــال علي

مــن حســن عيــش النــاس يف عيشــه وعــم رعيتــه بعدلــه )17(

ان توجهــات اإلمــام )ع( بخصــوص اجلــوع كانــت مصيبــة يف حتقيــق أهداف 
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التنميــة املســتدامة يف جمتمــع اخلالفــة الن اجلــوع بحــد ذاتــه أفــة تدمــر املجتمــع 
واحليــاة االجتاعيــة فيــه احــذروا الشــح فانــه يكســب املقــت ويشــن املحاســن 

ويشــيع العيــوب )18(

البعد الثاين: اجلوع 

يقصــد باجلــوع هنــا هــو املــأكل واملــرب حيــث يســتطيع اإلنســان ان يســد 
ــُدوا َربَّ  حاجاتــه مــن الســعرات احلراريــة املتوفــرة يف العنــارص الغذائيــة َفْلَيْعُب

ــِذي َأْطَعَمُهــْم ِمــْن ُجــوٍع )19( َهــَذا اْلَبْيِت*الَّ

وقــد ركــز اإلمــام عليــه الســالم كثــرا يف هــذا اجلانــب مــن خــالل العرات 
مــن األحاديــث التــي تشــر اىل أمهيــة توفــر املــأكل واملــرب للفقــراء منهــا عى 
ســبيل املثــال ال احلــرص إِنَّ اهللَ ُســْبَحاَنُه َفــَرَض يِف َأْمَوااِلأْلَْغنَِياِءَأْقــَواَت اْلُفَقــَراِء، 
َفــَا َجــاَع َفِقــٌر إاِلَّ بَِاُمتَِّعبِِهَغنـِـي، َواهللُ َتَعــاىَل َســاِئُلُهْم َعــْن ذلـِـَك )20(. كلــات 
هــذا احلديــث لــه مدلــوالت بليغــة حيــث يشــر اىل ان للفقــراء حــق مــن امــوال 
االغنيــاء وهنــا يشــر اىل فــرض الــزكاة وان هــذه االمــوال هــي التــي يمكــن هلــا 

ان تســد رمــق اجلــوع مــن الفقــراء.

ــام  ــو نظ ــع اال وه ــد ورائ ــي جدي ــام اجتاع ــة بنظ ــة املحمدي ــت الريع جائ
التكافــل االجتاعــي ذلــك النظــام الئــي ارســى اركانــه الرســول العظيــم صــى 
اهلل عليــه وآلــه ويف خالفتــه عليه الســالم أعــاد ارســاء اركان التكافــل االجتاعي 
والــذي مــن خاللــه اســتطاع القضاء عــى اجلــوع. ويقصــد بالتكافــل االجتاعي 
هــو ان يشــعر مجيــع النــاس املتمكنــن باملســؤولية تــاه اولئــك الغــر قادريــن 
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عــى توفــر املــأكل وامللبــس وتوفــر هــذه احلاجــات اليهــم.

ــة  ــى الزراع ــالم ع ــه الس ــز علي ــة رك ــرة املجاع ــن ظاه ــد م ــل احل ــن اج وم
وقالــت الباحثــة العــذاري نظــر اإلمــام )عليــه الســالم( ااىل الزراعــة عــى انــا 
العامــل االنتاجــي االهــم واالوفــر حظــا بــن املجــاالت االنتاجية االخــرى الن 
الزراعــة هــي البــاب االكثــر توفــرا واالكثــر ايــرادا بــا تــزدان بــه مــن ثــروات 
ــتصالحها  ــا يف اس ــن هل ــة العامل ــت عناي ــتصلحت وتوجه ــو اس ــا ل ــوز في وكن

ــام هبــا وبعارهتــا )21( واالهت

ــه الكريمتــن  ــه الســالم( يقــوم بغــرس النخــل بيدي ولقــد كان اإلمــام )علي
ــذه اال  ــا ه ــاخصة اليامن ــب ش ــذا اجلان ــه يف ه ــض انجازات ــار وبع ــر االب وحيف
وهــي منطقــة )أبيــار عــي( والتــي تــدل عــى اهتامــه )عليــه الســالم( باجلانــب 

ــي. الزراع

لقــد ركــز اإلمــام )عليــه الســالم( يف عهــده ملالك األشــرت عــى أمهيــة إصالح 
األرض قبــل أخــِذ اخلــراج منهــا حيــث قــال: )َوْليُكــن َنَظــُرَك يف عــارِة األْرِض 
أْبَلــَغ مــن نظــِرَك يف اْســتِْجالِب اخلــراِج، ألنَّ ذلــَك ال ُيــْدرُك اال بالعــارِة؛ ومــن 

َطَلــَب اخلــراَج بغــِر عــارٍة أْخــَرَب البــالد، وأْهَلــَك العبــاد )22(.

ــي  ــوع والت ــى اجل ــاء ع ــة يف القض ــرتاتيجية خاص ــام اس ــت لإلم ــد كان لق
اتبعهــا مــن خــالل أحاديثــه وتعلياتــه للــوالة بصــورة خاصــة وعمــوم النــاس 
عامــة ومتثلــت هــذه االســرتاتيجية عــى عــدة جوانــب منهــا اقتصاديــة اجتاعيــة 
ــوا  ــوا اهلل - وترك ــار إتق ــر التج ــا مع ــا: ي ــض منه ــتدل ببع ــة وسنس واخالقي
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ــام  ــوا األرح ــا )23( اذا قطع ــوا الرب ــذب - ال تأكل ــوا الك ــهولة - وجانب بالس
ــدي األرشار )24(  ــوال يف أي ــت األم ُجِعل

البعد الثالث: التعليم

ــن  ــه م ــوض ب ــد والنه ــة البل ــم يف التنمي ــة التعلي ــا ألمهي ــد م ــى ألح ال خُيف
ــتمرين  ــه املس ــره وحتديث ــه وتطوي ــام ب ــع واالهت ــم للجمي ــر التعلي ــالل توف خ
ألن الطاقــات البريــة تعتــر الثــروة احلقيقــة لــه. وان ادراج التعليــم للجميــع 
ــه  ــبب كون ــاء بس ــا ج ــدة ان ــم املتح ــة االم ــرتاتيجية هليئ ــداف االس ــد األه كأح
املصنــع الــذي ينتــج لنــا مــن يقومــون ببنــاء وتنميــة البلــد بصــورة مســتدامة. 
ــه  ــث وصف ــره حي ــم وتوف ــا بالعل ــا خاص ــالم إهتام ــه الس ــى علي ــد أعط ولق
أفضــل الكنــوز )25( و أفضــل رشف )26( ومل يكتفــي عليــه الســالم هبــذا وانــا 
مجــع بــن ِرضــا اهلل والعلــم حــن قــال اذا أحــب اهلل عبــدا اهلمــٌه العلــم )27(.

ــه  ــر فق ــر بغ ــن ات ــم م ــدم بالعل ــة والتق ــالم النهض ــه الس ــط علي ــد رب لق
ــالم  ــه الس ــح علي ــث وض ــذا احلدي ــالل ه ــن خ ــا )28( م ــم يف الرب ــد ارتط فق
ــة  ــم وخاص ــى التعل ــي ع ــي مبن ــادي واإلجتاع ــل اإلقتص ــاس التعام ان أس
ــس  ــزكاة واخلم ــع ال ــن دف ــاع ع ــال ان اإلمتن ــة فمث ــط الرعي ــزام بالضواب اإللت
ــة  وباقــي الفرائــض ســوف حُيــرم األمــة مــن تنفيــذ مجيــع التزاماهتــا اإلقتصادي

ــة. والتنموي

ــفة  ــيجد فلس ــي س ــب العلم ــالم يف اجلان ــه الس ــام علي ــة اإلم ــع لرؤي ان املتتب
متقدمــة للتعلــم ألنــه عليــه الســالم أحــب العلــم وســر اغــواره واعتــر نقلــه 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

150

شر
الجزء العا

ــان  ــم ف ــوا العل ــة تعلم ــه صدق ــل ب ــم اجلاه ــنات وتعلي ــن احلس ــن م اىل االخري
ــه  ــن ال يعلم ــه مل ــاد وتعليم ــه جه ــث عن ــادة والبح ــه عب ــنة وطلب ــه حس تعليم

ــه... )29(. صدق

ــة  ــم عناي ــؤون التعلي ــة وش ــة الرتبوي ــالم( بالناحي ــه الس ــام )علي ــي اإلم ُعن
ــم  ــك إتس ــة لذل ــة ضعيف ــة الديني ــاالت الرتبي ــه جم ــت يف زمان ــث كان ــرة حي كب
عــرصُه بقلــة الوعــي اإلســالمي الــذي أدى اىل ظهــور احلــركات اإلحلاديــة فيــا 
بعــده لذلــك اختــذ مــن جامــع الكوفــة مدرســة ُيلقــي فيــه املحــارضات الدينيــة 
والتعليميــة لكــون اإلمــام )عليــه الســالم( هــو بــاب مدينــة العلــم لرســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وآلــه حيــث قــال صــى اهلل عليــه وآلــه انــا مدينــة العلــم وعــي 

باهبــا فمــن اراد املدينــة فاليأهتــا مــن باهبــا )30(

ــنواته  ــل س ــذ مراح ــان من ــم اإلنس ــة وتعلي ــن برتبي ــر املؤمن ــم أم ــد اهت لق
املبكــره وذلــك بســبب امكانياتــه الكبــرة عــى احلفــظ والتعلــم يف هــذه املرحلــة 
ــا القــي  ــة م ــا قلــب احلــدث كاالرض اخلالي ــه الســالم(: وان ــال )علي حيــث ق
ــار يف  ــم الصغ ــى تعلي ــالم ع ــه الس ــز علي ــه )31( ورك ــيئ قبلت ــن ش ــا م فيه
املجتمــع اذ قــال: تعلمــوا العلــم صغــارا تســودوا كبــارًا )32( كــا ركــز عليــه 
الســالم عــى العقــل ودوره يف عمليــة التعليــم الن العقــل هــو اســاس املعرفــه 
ــاهلل مــن ســبات العقــل... )33(. ــه الســالم: نعــوذ ب ــال علي ــث ق ــم حي والعل

ــد  ــا بع ــة ام ــى مك ــه ع ــاس عامل ــن العب ــم ب ــالم اىل قث ــه الس ــه علي ويف كتاب
فأقــم للنــاس احلــج وذكرهــم بايــام اهلل واجلــس هلــم العرصيــن فأفت املســتفتي 

وعلــم اجلاهــل وذاكــر العــامل )34(
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ــاء  ــم وج ــى امرائه ــة ع ــق الرعي ــم ح ــالم التعلي ــه الس ــام علي ــر اإلم واعت
ــم،  ــم عليك ــر فيئك ــم وتوف ــة لك ــّي فالنصيح ــم ع ــا حقك ــه: فأم ــك يف قول ذل

ــوا )35(. ــا تعلم ــي م ــم ك ــوا، وتأديبك ــال تهل ــم كي وتعليمك

ولإلمــام )عليــه الســالم( عــدة أحاديــث يف فضــل العلــم وقيمتــه منهــا قولــه 
لكميــل بــن زيــاد: يــا كميــل احفــظ عنــي مــا أقــول لــك، النــاس ثالثــة: عــامل 
ربــاين، ومتعلــم عــى ســبيل نجــاة، ومهــج رعــاع أتبــاع كل ناعــق يميلــون مــع 
ــل  ــا كمي ــاق. ي ــى األنف ــو ع ــم يزك ــم والعل ــور العل ــتضيئوا بن ــح، مل يس كل ري
ــد  ــة بع ــل االحدوث ــه ومجي ــة يف حيات ــبه الطاع ــه تكس ــدان ب ــن ي ــامل دي ــة الع حمب
ــم  ــوال وه ــزان األم ــات خ ــل م ــا كمي ــه ي ــزول بزوال ــال ت ــة امل ــه فمنفع وفات
أحيــاء والعلــاء باقــون مــا بقــي الدهــر أعيانــم مفقــودة وأمثاهلــم يف القلــوب 
ــر  ــامل كب ــيخًا والع ــر وإن كان ش ــل صغ ــك: اجلاه ــال كذل ــودة )36( وق موج
وإن كان حدثــًا وقــال: ال كنــز أنفــع مــن العلــم وأيضــًا: ال علــم كالتفكــر وال 

ــم )37(. رشف كالعل

ومل يقتــرص حــث اإلمــام عــى طلــب العلــم والتفقــه يف الديــن عــى فئــة دون 
ــال  ــوا إن ك ــاس إعلم ــا الن ــام: أهي ــول اإلم ــلمن يق ــع املس ــمل مجي ــل ش ــة ب فئ
الديــن طلــب العلــم والعمــل بــه وان طلــب العلــم أوجــب عليكــم مــن طلــب 
املــال )38( حيــث ربــط عليــه الســالم امتــام وكــال الديــن مــن خــالل طلــب 
العلــم وطلــب االخــر هــذا افضــل مــن طلــب املــال انــا دعــوة رصحيــة لطلــب 
العلــم مــن اجلميــع بــدون اســتثناء حيــث ركــز عليــه الســالم عــى أمهيــة التعليم 
لعمــوم افــراد املجتمــع وجــاء ذلــك مــن خــالل تفســره ملــن ال علــم لــه اجلهــل 
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ــط  ــك رب ــن ذل ــر م ــل كل رش )40( ال واالكث ــه اص ــر )39( ووصف ــدن ال مع
بــن الفقــر واجلهــل وجعلــه اكثــر رضرا مــن الفقــر عــى املــرء ال فقــر اشــد مــن 

اجلهــل )41(.

ــاء  ــا ج ــع ان ــراد املجتم ــه إلف ــم وتعليم ــة العل ــام )ع( بامهي ــدة اإلم ان مناش
ــة  ــة صائب ــة عــى مرتكــزات علمي مــن اجــل رســم منهــج ســليم حلياهتــم مبني
وبذلــك خيــرج جمتمــع متعلــم واعــي ومــدرك. لقــد ربــط اإلمــام عليــه الســالم 
بــن العلــم والعمــل حيــث ان العمــل بــدون العلــم يكــون عمــال ناقصــا الن 
العلــم ليــس نظريــا فقــط وانــا جيــب ان يطبــق يف جوانــب احليــاة املختلفــة انفــع 
العلــم مــا عمــل بــه )42( حيــث ان الــذي يعمــل بموجــب مــا تعلمــه وطبقــه 

فــأن طريقــه ســالك اىل النجــاح كــا وضحــه ذلــك )عليــه الســالم(.

لقــد نــادى اإلمــام عــي عليــه الســالم بأمهيــة فتــح ابــواب التعليــم 
ــن  ــالم م ــه الس ــر علي ــم ويعت ــة التعلي ــة اىل جماني ــه الواضح ــع اي دعوت للجمي
ــق  ــن طب ــالم اول م ــه الس ــم وكان علي ــة التعلي ــادوا بمجاني ــن ن ــل الذي االوائ
ــاس  ــه الن ــع إلي ــمس جيتم ــوع الش ــر وطل ــالة الفج ــد ص ــث كان بع ــك حي ذل
ــل  ــة أله ــد اول مدرس ــذي كان يع ــة وال ــع الكوف ــم يف جام ــل تعليمه ــن اج م
البيــت )عليهــم الســالم( مارســت جمانيــة التعليــم. ولقــد أشــار ســاحة الســيد 
ــدارس  ــم( يف م ــة التعلي ــب )جماني ــذا اجلان ــم اىل ه ــر احلكي ــد باق ــة حمم العالم
أهــل البيــت )عليهــم الســالم( حــن قــال وان جمانيــة التعليــم يف مــدارس أهــل 
البيــت )عليهــم الســالم( العلميــة يعــد احــد املعــامل وامليــزات الواضحــة التــي 
تتصــف هبــا هــذه املــدارس )43(. لقــد ارســى )عليــه الســالم( عــددا كبــرا من 
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املفاهيــم التعليميــة التــي انبثقــت منهــا مــدارس علميــة يف الكثــر مــن املعــارف 
التــي ســاعدت عــى توفــر التعليــم والتــي مــن خالهلــا شــق الكثــر طريقهــم يف 

ــة. ــة واملعرف ــم والرتبي العل

البعد الرابع: املراأة

ــاوي  ــن س ــه أي دي ــبق ل ــرة مل يس ــة كب ــرأة عناي ــالم بامل ــي اإلس ــد ُعن لق
آخــر مثــل هــذه العنايــة فقــد احرتمهــا وكرمهــا وقدرهــا بعدمــا كانــت حمتقــرة 
ــا  ــا ومنحه ــن عبوديته ــرأة م ــرر امل ــالم ليح ــاء اإلس ــا. فج ــوذة يف جمتمعه ومنب
ــل حــق العيــش  ــح للرجــل مث ــي كانــت متن ــازات الت احلقــوق وأعطاهــا االمتي

ــخ. ــيايس... ال ــرار الس ــار الق ــق اختي ــزوج وح ــار ال ــق اختي ــاوات وح واملس

ُنِســبْت اىل عــي بــن ايب طالــب عليــه الســالم الكثــر مــن األقــوال التي تســيئ 
اىل املــرأة عــى اعتبارهــا حمــور الــر واخلطيئــة ولكــن لدينــا رأي اخــر يف ذلــك 
حيــث انــه ال يمكــن ان تصــدر عــن اإلمــام مثــل هــذه االقــوال لســبب واحــد 
رئيــي أال وهــو ان النهــج الدينــي والفكــري واألنســاين عنــد األمــام يتعــارض 
ــي ان  ــرأة والت ــن امل ــط م ــال وحت ــي تن ــوال الت ــن األق ــه م ــب إلي ــا نس ــا ع متام
تــم عرضهــا عــى القــرآن لظهــر التناقــض وعــدم انســجامها مــع العديــد مــن 
اآليــات التــي وردت فيــه. ناهيــك عــن التناقــض بــن هــذه األحاديــث وبــن 
احلقــوق التــي منحهــا عليــه الســالم للنــاس مجيعــا وخاصــة احلقــوق األجتاعية 
ــث  ــد األحادي ــل اهلل اىل أح ــن فض ــر حس ــَرض املفك ــد تع ــة. وق واألقتصادي
ــوظ  ــص احلظ ــان نواق ــص االي ــاء نواق ــالم النس ــه الس ــام علي ــوبة لإلم املنس
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ــره،  ــر ظاه ــه غ ــراد ب ــون امل ــد ان يك ــه فالب ــا ثبوت ــو فرضن ــول ل ــص العق نواق
منطلقــا مــن خــالل طبيعــة اجلانــب التعبــري فبعــض االشــياء يف ذاك الوقــت 
متثــل حالــة نقصــان مثــال، او يعــر عنهــا عــى هــذا النحــو بشــكل عــام...)44(

منــذ بدايــة خالفتــه عليــه الســالم أعلــن اإللتــزام بمنهــج املســاواة بــن أبنــاء 
األمــة وكافــة مواطنــي الدولــة اإلســالمية وجــاء ذلــك رصحيــا يف كتابــه ملالــك 
ــة  ــة، واملحب ــة للرعي ــك الرمح ــعر قلب ــالم: وأش ــه الس ــال علي ــن ق ــرت ح االش
هلــم، واللطــف هبــم، وال تكونــّن عليهــم ســبعًا ضاريــًا، تغتنــم أكلهــم، فإنــم 

صنفــان: إمــا أخ لــك يف الديــن، أو نظــر لــك يف اخللــق )45(.

مل يذكــر لنــا التأريــخ أي حادثــة يف عهــد أمــر املؤمنــن عليــه الســالم إهانــة 
ــة احلطــب  ــا خــر نســاء العاملــن ومنكــم محال ــل: ومن للمــرأة اليــس هــو القائ
ــل  ــا. وَت ــا وكرامته ــا وحريته ــل حقوقه ــت كام ــد نال ــس لق ــل العك )46( ب
إهتامــُه عليــه الســالم باملــرأة مــن خــالل وصيتــه لإلمــام احلســن عليــه الســالم 
ــر  ــر يف غ ــاك والتغاي ــة، فإي ــت بقهرمان ــة، وليس ــرأة رحيان ــال: ان امل ــث ق حي
موضــع غــرة، فــان ذلــك يدعــو الصحيحــة اىل الســقيم، والريئــة اىل الريــب!( 
)47(. وصــف عليــه الســالم املــرأة يف حديثــه هــذا بعبــارات مجيلــة واوصــاف 
ــرة  رقيقــة حــن مثلهــا بالرحيانــة التــي تعنــي بالرمحــة وليســت بقهرمانــة اي مدبِّ

البيــت ومتوليــة شــيئونه وهنــا تتجــى متكــن املــرأة يف افضــل التمكــن.

ــرأة وان  ــل وامل ــن الرج ــاواة ب ــق املس ــالم بح ــه الس ــام علي ــادى اإلم ــد ن لق
ــا  ــد منه ــة كل واح ــى خصوصي ــد ع ــانية تعتم ــز انس ــا ركائ ــذه هل ــه ه دعوت
ــرك،  ــن غ ــك وب ــا بين ــا في ــك ميزان ــل نفس ــالم اجع ــه الس ــال علي ــا ق وحين
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ــذه  ــن ه ــا )48( وم ــره هل ــا تك ــه م ــره ل ــك واك ــب لنفس ــرك ماحت ــب لغ فاح
الدعــوة أســس املفكــر حممــد حســن فضــل اهلل فكــرة مســاواة املــرأة مــع الرجل 
عنــد اإلمــام عليــه الســالم رضورة ان ينطلــق الرجــل مــن غايــة ايانيــة وانســانية 
ــا  ــع بتجربته ــاء املجتم ــانية واغن ــا اإلنس ــاء تربته ــق يف اغن ــراة احل ــي للم ليعط

ــل )49(. ــع الرج ــاوي م بالتس

لقــد نــادى اإلمــام بتمكــن املــرأة اثنــاء فــرتة خالفتــه كيــف ال وهــو الــذي 
ــة،  ــدي خمتلف ــة، واالي ــوال مضطرب ــة: فاألح ــرص اجلاهلي ــف ع ــال يف وص ق
ــام  ــؤودة واصن ــات م ــن بن ــل م ــاق جه ــالء ازل واطب ــة، يف ب ــرة متفرق والكث
معبــودة )50( حيــث ذكــر ان مــن ســلبيات املجتمــع اجلاهــي هــي وأد البنــات 

ــن. وقتله

وتتجــى ابــرز معــامل التمكــن للمــرأة لــدى اإلمــام حــن قــال عليــه الســالم 
الحداهــن: انطلقــي حيــث شــيئت وانكحــي مــن احببــت البــاس عليــك )51( 
وانــه عليــه الســالم يعــزز متكــن املــرأة يف املجتمــع بحديــث ينقلــه عــن رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه عندمــا حــرض عــدد مــن املســلمن املســافرين ليســألوه 
ان امــراة توفيــت معنــا وليــس معهــا ذو حمــرم )52( فــرد عليهــم صــى اهلل عليــه 

وآلــه دون ان يســتنكر خروجهــا معهــم بــدون حمــرم.

ويف جمــال متكــن املــرأة يف العمــل فقــد شــجع )ع( املــرأة عــى العمــل حيــث 
روي عــن ام احلســن النخعيــة قالــت: مــر يب أمــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالبعليه 
الســالم فقــال: أي يشء تصنعــن يــاام احلســن؟ قالــت: اغــزل، فقــال: امــا انــه 
الحــل الكســب )53( ويف هــذه الواقعــة منــح عليــه الســالم كامــل الرعيــة يف 
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متكــن املــرأة عــى العمــل الريــف.

البعد اخلام�س: العمل

يعتــر العمــل احــد العنــارص االساســية يف عمليــة االنتــاج وهــو الــذي يلعب 
ــان  ــد اإلنس ــه يس ــن خالل ــث م ــاد. حي ــو االقتص ــة نم ــال يف عملي ــدور الفع ال
حاجاتــه الرضوريــة مــن املــأكل وامَللبــس وامَلســكن ان اســتمرار ديمومــة العمــل 
يــؤدي اىل اســتمرار حيــاة اإلنســان ولقــد اكــد القــرآن الكريم عــى أمهيــة العمل 
ــه يف نمــو األقتصــاد حيــث وصفــُه )العمــل الصالــح( أي  ــدور الــذي يلعب وال
أن كل عمــل صالــح هــو بحــد ذاتــه عمــال ُمنتجــا والعمــل الصالــح هــو قريــن 
اإليــان مــن عمــل صاحلــا فلنفســه ومــن أســاء فعليهــا وماربــك بظــالم للعبيــد 
)54( واكــد اإلمــام عليــه الســالم يف هــذا اجلانــب عــى العمــل الصالــح حــن 

قــال: ان اهلل حُيــب املحــرتف األمــن )55(.

لقــد حــَث )عليــه الســالم( عــى العمــل ويف حديثــه: مــن أبطــأ بــه عملــه مل 
يــرسع بــه نســبه )56( ومنــح عليــه الســالم حــق اإلنســان يف متلــك مــا ينتجــه 
ــه.. )57(  ــي ل ــن فه ــن املؤمن ــا م ــا ارض ــن أحي ــالم: م ــه الس ــال علي ــث ق حي
وفيــا بعــد اعتــرت هــذه قاعــدة حيــث اعتمدهــا الفقهــاء كدليــل عــى متلــك 
الشــخص لــالرض التــي حييهــا وكذلــك احقيتــه يف العمــل وكل مــا ينتــج منــه.

ــاء  ــة البق ــى رشعي ــل واعط ــم العم ــالم بتنظي ــه الس ــي علي ــام ع ــم اإلم اهت
للعمــل املنتــج وامُلثمــر لذلــك فــأن دولــة اإلمــام عليــه الســالم منعــت ممارســة 
ــذي  ــك ال ــة وكذل ــع عام ــة واملجتم ــورة خاص ــرد بص ــرض الف ــد ي ــل ق أي عم
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يــرض العامــل نفســه هبــذه املهنــة املــرضة ومــن امثلــة االعــال التــي منعهــا عليــه 
ــكار  ــار )58( االحت ــيمة الفج ــكار ش ــال: االحت ــث ق ــكار حي ــالم االحت الس
رذيلــة )59( وكان )ع( افضــل نمــوذج لتطبيــق هــذا القاعــدة يف املارســة حيــث 
ــأول دون تأخــر او تكديــس  ــه الســالم مــا يف بيــت املــال أول ب كان يــوزع علي
بأمجــل صــور املارســات وبصــورة عادلــة للجميــع بــدون أي اســتثناء لقريــب 

ــق. أو صدي

مل جييــز اإلمــام عليــه الســالم كافــة األعــال بــل منــع وحــّرم البعــض منهــا 
حيــث منــع عليــه الســالم كافــة اعــال الربــا وبــأي صيغــة كانــت وهــذا املنــع 
اصــاًل جــاء مــن اجــل تطبيــق الريعــة اإلســالمية التــي حرمــت ومنعــت الربــا 
ــن  ــيطان م ــه الش ــذي يتخبط ــوم ال ــا يق ــون اال ك ــا ال يقوم ــون الرب ــن يأكل الذي
ــا  ــا واحــل اهلل البيــع وحــرم الرب ــا البيــع مثــل الرب ــوا ان املــس ذلــك بانــم قال
)60( وألن الربــا يقلــل مــن قيمــة العمــل ويزيــد مــن قيمــة رأس املــال ولذلــك 
ــرك  ــة ال ــة: الكبائرمخس ــر اخلمس ــن الكبائ ــالم م ــه الس ــام علي ــره اإلم اعت

ــة.... )61( ــد البين ــا بع ــن واكل الرب ــوق الوالدي وعق

واعتــر اإلمــام عليــه الســالم إن أي عمــل غــر منتــج هــو عمــل عبثــي ومنع 
كل مــن يمتهــن االعــال العبثيــة مثــل أعــال كشــف الطالــع ومعرفة الغيــب وما 
اىل ذلــك حيــث قــال: مــن اتــى كاهنــًا او عرافــًا فصدقــه بــا يقــول فقــد كفــر بــا 
انــزل عــى حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه )62( وكذلــك اعتــر عليــه الســالم كل 
عمــل فيــه مضيعــة للوقــت هــو مــن األعــال العبثيــة مثــل اعــال اللهــو وامليــرس 
وكذلــك الفجــور حيــث ان عمــر اإلنســان ووقتــه اثمــن بكثــر مــن مضيعتهــا 
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يف مثــل هــذه االعــال العبثيــة التــي ال تقــدم لصاحبهــا وال للمجتمــع اي خدمــة 
تنمــي اقتصــاد دولــة اخلالفــة وهنــا يشــر اإلمــام عليــه الســالم اشــارة واضحــة 

ورصحيــة اىل إدارة الوقــت وامهيتــه يف تنميــة وتطويــر الفــرد.

ــل  ــر العم ــو توف ــالم ه ــه الس ــه علي ــة يف زمن ــة اخلالف ــؤولية دول ان مس
للجميــع مســلمن كانــوا أم غــر مســلمن ويذكــر لنــا التأريــخ ان اإلمــام عليــه 
ــر  ــلمن فأنك ــوال املس ــن ام ــدق م ــرصة يتص ــى بالب ــيخا أعم ــد ش ــالم وج الس
أمــر املؤمنــن ذلــك فقالــوا لــه: يــا أمــر املؤمنــن نــرصاين فقــال اســتعملتموه 

ــال )63(. ــت امل ــن بي ــه م ــوا علي ــوه؟ انفق ــز منعتم ــر وعج ــى اذا ك حت

ــه  ــز علي ــل ورك ــر العام ــرق اىل أج ــا تط ــذا وان ــالم هب ــه الس ــي علي ومل يكتف
واعتــرُه حــق مــن احلقــوق اإلســالمية هــو اخــذ األجــر عــى العمــل وذلــك 
ــن  ــم م ــة أحده ــى ثالث ــن ع ــلمن بالع ــن املس ــادي ب ــادي ين ــل من ــا ارس حين

ــه. خــان اجــرا عــى اجرت

البعد السادس: االستهالك واالنتاج املستدامان.

ــة يف  ــروط املهم ــن ال ــة م ــه النهائي ــتهالك يف خمرجات ــاج واالس ــر االنت يعت
ــن  ــتهلك م ــا اىل املس ــل وصوهل ــات قب ــة املنتج ــد وان مراقب ــاد البل ــة اقتص تنمي
ــة  ــة ومحاي ــن جه ــة م ــر الدولي ــق املعاي ــج وف ــان املنًت ــة لض ــات الدول واجب
ــالل  ــن خ ــش م ــرة الغ ــى ظاه ــز )ع( ع ــد رك ــة ولق ــة ثاني ــن جه ــتهلك م املس
املراقبــة الدقيقــة واليوميــة حيــث كان يقــوم عليــه الســالم بنفســه كحاكــم لألمــة 
األســالمية بالرقابــة عــى األســواق ويتنقــل بــن البائعــن يراقــب اعــال تــار 
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ــن  ــأل ع ــك يس ــة اىل ذل ــم )64( باالضاف ــاء وغره ــن واطب ــن وخياطي وقصاب
ــعار )65(. ــن االس ــأل ع ــواق يس ــع يف االس ــة للبي ــع املطروح ــعار البضائ اس

ــى  ــد ع ــادال ال يعتم ــا ع ــا اقتصادي ــالم نظام ــه الس ــام علي ــى اإلم ــد بن لق
الرأســالية وال عــى االشــرتاكية او اي مذهــب اقتصــادي اخــر وانــا كان لديــه 
ــع  ــى التوزي ــد ع ــب يعتم ــذ املذه ــاس ه ــه وأس ــاص ب ــادي اخل ــه اإلقتص مذهب
العــادل بــن كافــة النــاس. حيث تعهــد عليه الســالم بحايــة احلقــوق االقتصادية 
لكافــة رعايــا الدولــة اإلســالمية والــذي يضمــن هلــم العيــش الكريــم فقــد قال: 
اهيــا النــاس ان يل عليكــم حقــّا ولكــم عــّي حــّق فأمــا حقكــم عــّي: النصيحــة 
لكــم وتوفــر فيئكــم عليكــم )66(. والفــيء الــذي يوفــره اإلمــام لرعيتــه هــو 
اخلــراج ومــا جيلــب اىل بيــت املــال والظاهــر ان توفــر ذلــك انــا يكــون بتهيئــة 

مجيــع وســائل العمــل ومياديــن االنتــاج )67(.

ــع  ــل املجتم ــتهالك بداخ ــاج واالس ــات االنت ــتدامة لعملي ــل االس ــن اج وم
ــم  ــي تنظ ــكام الت ــد واألح ــن القواع ــة م ــع جمموع ــد وض ــالم ق ــه الس كان علي
ذلــك ووفــق مبــادئ الريعــة اإلســالمية وخاصــة يف حالــة حــدوث النزاعــات 
فيــا بينهــا اي البائــع او املنتِــج واملشــرتي ومــن اجــل بــث روح الطمأنينــة فيــا 
ــت  ــي كان ــث والت ــة والعب ــن الرسق ــا م ــم وتنبه ــى امواهل ــاظ ع ــم وللحف بينه
تســاهم هــذه اخلطــوات الفعالــة يف اســتدامة العمليــة االقتصاديــة بداخــل دولــة 

اخلالفة.  

ــه  ــلم واليت ــد تس ــالم عن ــه الس ــب علي ــن ايب طال ــي ب ــام ع ــز اإلم ــد رك لق
ــتدامة  ــة املس ــة والتنمي ــاس املعيش ــه اس ــب االقتصــادي الن ــة عــى اجلان الرعي
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حيــث اكــد عليــه الســالم عــى رضورة االدخــار مــن الثــروة العامــة مــن اجــل 
مواجهــة متطلبــات احليــاة حيــث يقــول عليــه الســالم: االقتصــاد ينمــي اليســر 
)68( و االقتصــاد نصــف املؤونــة )69( و اقتصــد يف امــرك حتمــد مغبــة عملــك 

.)70(

ــا ســيئًا ممــا  ــه الســالم نظامــا اقتصادي ورث اإلمــام عــي بــن أيب طالــب علي
جعلــه يتخــذ العديــد مــن األصالحــات يف هــذا اجلانــب. فمــن أول إصالحاتــه 
عنــد اســتالمه اخلالفــة هو عــزل الــوالة املفســدين الســابقن الذيــن نبــوا أموال 
املســلمن والذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل عثــان بــن عفــان وتغرهــم بمــن هــم 
أجــدر منهــم بالواليــة وكذلــك قطــع مجيــع األمــوال التــي تــم ختصيصهــا مــن 

قبــل عثــان اىل أتباعــه مــن قبــل بيــت املــال.

ومــن اجراءاتــه )عليــه الســالم( االقتصاديــة التــي تتســم باألصالحيــة هــي 
عــودة سياســة العطــاء اىل ســابق عهدهــا يف زمــن الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه 
وهــي املســاواة يف توزيــع العطــاء بــن املســلمن ســواء كانــوا عربــا او موالــن. 
وبذلــك حقــق التــوازن يف املجتمــع اإلســالمي. لقــد كان منهجــه )عليــه 
الســالم( يف السياســة االقتصاديــة مبنــي عــى مبــدأ التوزيــع العــادل والرسيــع 

لالمــوال عــى مســتحقيها.

لقــد اهتــم اإلمــام )ع( اهتامــا غــر طبيعيــا باالقتصــاد وان نقــل اخلالفــة مــن 
ــت  ــي كان ــة والت ــاف اىل الكوف ــف باجلف ــي تتص ــة الت ــرة العربي ــا يف اجلزي مقره
ــروة  ــعة الث ــة وس ــاه واالراض الزراعي ــة املي ــرة وخاص ــوارد الكب ــف بامل تتص
باالضافــة اىل مــا وصلــت إليــه مــن عمــران وجمتمــع يتصــف باملتطــور حضاريــا 
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ــارات  ــداد حلض ــة امت ــف ال والكوف ــاورة كي ــدول املج ــات ال ــا اىل جمتمع قياس
ســومر واكــد وبابــل اال دليــال عــى اهتامــه عليــه الســالم باالقتصــاد وتنميتــه 
ــزي  ــر العزي ــن زائ ــس ب ــب روك ــى الكات ــذا املعن ــى ه ــد ع ــد اك ــتدامة. وق املس

)71(

البعد ال�سابع: ا�ستدامة دولة اخلالفة

ــق  ــى حتقي ــه ع ــة خالفت ــاء دول ــالم اثت ــه الس ــام علي ــازات اإلم ــت إنج متثل
مجلــة مــن االهــداف التنمويــة املســتدامة االخــرى والتــي هلــا عالقــة بالناحيــة 
االجتاعيــة والسياســية والثقافيــة والبيئيــة مــن اجــل االنتقــال اىل جمتمــع تنمــوي 

مســتدام.

لقــد قــام عليــه الســالم بجملــة اصالحــات عديــدة داخــل دولتــه نســتعرض 
مجلــة منهــا:

1- عــزل الــوالة الفاســدين الســابقن الذيــن كانــوا يتصفــون بالفســاد املــايل 
واالداري.

2- إعــادة مجيــع األراض التــي تــم توزيعهــا عــى بعــض املتنفذيــن خــالل 
ــه واعادهتــا اىل بيــت املــال. الفــرتة الســابقة لواليت

ــا  ــاوي وك ــلمن بالتس ــى املس ــال ع ــت امل ــن بي ــع م ــام التوزي ــادة نظ 3- إع
كان متبعــا أبــان فــرتة خالفــة الرســول العظيــم صــى اهلل عليــه وآلــه حيــث كان 
ــل  ــاس قب ــن الن ــل ب ــام التفضي ــع نظ ــع ويتب ــاوي يف التوزي ــدم التس ــف بع يتص
ــوم  ــار الق ــي لكب ــأن يعط ــه ب ــوا ل ــا قال ــالم. وعندم ــه الس ــة علي ــه للخالف تولي
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أكثــر فقــال عليــه الســالم هلــم انــه ليــس مــايل وانــا مــال اهلل.

ــذي  ــي ال ــام اإلجتاع ــاء النظ ــام بإلغ ــام اإلم ــي ق ــب االجتاع 4- ويف اجلان
ــتند  ــذي يس ــالمي ال ــام اإلس ــتبداله بالنظ ــة واس ــة القبلي ــل بالنزع ــه واملتمث ورث
ــد كان  ــر. لق ــد وآخ ــن ح ــرق ب ــذي ال يف ــادل ال ــي الع ــام االجتاع ــى النظ ع
ــتدامة وان  ــة املس ــال التنمي ــع األول يف جم ــل املجتم ــالم رج ــه الس ــام علي اإلم
ــي  ــدة اإلنائ ــم املتح ــج االم ــدة )برنام ــم املتح ــة االم ــل هيئ ــن قب ــاره م اختي
ــة  ــد العدال ــه رائ ــى ان ــم( ع ــة والتعلي ــن البيئ ــان وحتس ــوق اإلنس ــاص بحق اخل
ــة  ــة وباللغ ــن 60 صفح ــور م ــا املنش ــك يف تقريره ــة وذل ــانية واإلجتاعي اإلنس

ــك. ــى ذل ــل ع ــر دلي ــام 2002 م خل ــة ع االنكليزي

ــه الســالم نظامــا حمكــا يف  5- ويف اجلانــب االداري )التنفيــذي( وضــع علي
اختيــار وتعيــن املوظفــن ووضــع عليهــم املفتشــن )بــا يســمى اليــوم بالتفتيش 
ــؤولياهتم  ــم ومس ــاب وصالحياهت ــواب والعق ــام الث ــم نظ ــم رشع هل االداري( ث

)وبــا يســمى اليــوم بالوصــف الوظيفــي(.

6- ويف اجلانــب القضائــي وضــع اإلمــام عليــه الســالم مجلــة رشوط 
ــة  ــح لوظيف ــذي سرش ــخص ال ــار الش ــة يف اختي ــة وعلمي ــات( موضوعي )صف
ــه(  ــوان اهلل علي ــرت )رض ــك االش ــالم اىل مال ــه الس ــالته علي ــاض ويف رس الق
تتجــى هــذه الــروط التــي حددهــا اإلمــام عليــه الســالم ب )14( صفــة جيــب 

ــن. ــل التعي ــاض قب ــا الق ــف هب ان يتص

اخلامتة 
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مــن خــالل مــا تــم اســتعراضه يف بحثنــا املوســوم التنمية املســتدامة املســتنبطة 
مــن واقعــة الغديــر نــرى إن أحــكام وأفعــال وتوجيهــات اإلمــام عليــه الســالم 
بخصــوص االبعــاد الســبع التــي تــم اســتنباطها مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 
والتــي حددهتــا منظمــة الفــاو الدوليــة التابعــة هليئــة االمــم املتحــدة وكأنــا هــي 
مســتوحات مــن افعــال وأقــوال اإلمــام عــي بــن ايب طالــب عليــه الســالم. وان 
مــا قــام بــه رســولنا العظيــم صــى اهلل عليــه وآلــه يف حجــة الــوداع يف غديــر خــم 
مل يكــن مــن فــراغ صحيــح انــه كان توجــه ربــاين وكذلــك كان ايانــا مطلقــا منــه 
صــى اهلل عليــه وآلــه وثقــة كاملــة باملنهــج التنمــوي الــذي ســيطبقه اإلمــام عليــه 
الســالم مــن اجــل حتقــق الرفاهيــة لدولــة اخلالفــة كيــف ال وهــو بــاب مدينــة 

العلــم.
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ــه  ــي علي ــن ع ــر املؤمن ــام أم ــن كالم اإلم ــم م ــر، احلك ــم مدي 69- كاظ
.168 ص   ،1 ج  الســالم، 
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ــه،،  ــالم وقديس ــد اإلس ــي اس ــام ع ــزي، اإلم ــد العزي ــن زائ ــس ب 71- روك
.50 ص 

امل�سادر واملراجع: 

1- القرآن الكريم كتاب اهلل سبحانه وتعاىل.

ــن )1424 هـــ -  ــو احلس ــطي أب ــد الواس ــن حمم ــي ب ــازيل ع ــن املغ 2- اب
ــن  ــد الرمح ــق ايب عب ــب حتقي ــن أيب طال ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــب أم 2003م( مناق

ــار. ــي ط1 دار االث ــد اهلل الوادع عب

3- ابــن ســالمة، ابــو عبــد اهلل حممــد )1332 هـــ - 1914 م(، دســتور معــامل 
احلكــم ومآثــر مــكارم الشــيم، املكتبــة االزهريــة.

4- ابــو النــرص مدحــت حممــد )1422 هـــ - 2002 م( ادارة وتنميــة املــوارد 
البريــة )االتاهــات املعــارصة( القاهــرة جمموعــة النيــل العربيــة.

ــان يف  ــدة والره ــع الفائ ــد )1411 هـــ - 1990م(، جمم ــي، أمح 5- االردبي
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ــورات  ــم، منش ــي ق ــى العراق ــا جمتب ــاج آغ ــق احل ــان، حتقي ــاد االذه رشح ارش
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12- اخلطيــب البغــدادي امحــد بــن عــي بــن ثابــت تاريــخ بغــداد ج6 املدينــة 
ــلفية. ــورة املكتبة الس املن

13- الدينــوري، امحــد بــن داوود )1379 هـــ - 1960 م(، االخبــار الطوال، 
ــاب العريب. ــاء الكت دار احي
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14- الريشــهري حممــد )1416 هـــ -1996 م(، ميــزان احلكمــة، ج3 ط 1،، 
قــم دار احلديــث.

15- الريشــهري حممــد )1376 هـــ - 1956 م( العلــم واحلكمــة يف الكتــاب 
والســنة قــم مؤسســة دار احلديــث الثقافيــة.

16- الرقاوي، عبد الرمحن، عي إمام املتقن، مرص، دار املعارف.

ــدادي )1380  ــوي البغ ــن املوس ــن احلس ــد ب ــرض، حمم ــف ال 17- الري
ــق وفهرســة د. صبحــي الصالــح، حتقيــق  هـــ - 1960م(، نــج البالغــة، تعلي

ــرة. ــة دار اهلج ــران، مؤسس ــان، إي ــارس تريزي ف

18- شــفيق حممــد )1987(، البحــث العلمــي )اخلطــوات املنهجيــة إلعــداد 
البحــوث االجتاعيــة(، اإلســكندرية املكتــب اجلامعــي احلديــث.

ــن،  ــن الدي ــن زي ــن ب ــور احلس ــن ايب املنص ــال الدي ــاين، مج ــهيد الث 19- الش
منتقــى اجلــان يف األحاديــث الصحــاح واحلســان، تصحيــح وتعليــق عــي اكــر 

الغفــاري قــم مؤسســة النــر اإلســالمية.

20- الطــري، امحــد بــن عبــد اهلل)1356 هـــ - 1983 م(، ذخائــر العقبى يف 
منابــت ذوي القربــى، القاهــرة، مكتبــة القــديس.

21- الطــويس، ابــو جعفــر حممــد بن احلســن بــن عــي )1414 ه- 1998م(، 
االمــايل، ط 1، قــم، دار الثقافة.

ــن احلســن احلــر )1418 هـــ - 1997م(، الفصــول  22- العامــي، حممــد ب
املهمــة يف معرفــة االئمــة، حتقيــق حممــد بــن حممــد احلســن القائينــي ج 1 ايــران 
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مؤسســة معــارف اســالمي امــام رضــا )ع(.

ــائل  ــر )1403 هـــ - 1983م(، وس ــن احل ــن احلس ــد ب ــي، حمم 23- العام
الشــيعة إىل حتصيــل مســائل الريعــة، حتقيــق عبــد الرحيــم ربــاين، بــروت دار 

ــاء الــرتاث. احي

ــع  ــالح والواق ــالة األص ــذراء )1434هـــ 2013م( رس ــذاري ع 24- الع
ــزارات  ــة وامل ــجد الكوف ــة مس ــالم أمان ــه الس ــي علي ــام ع ــي لإلم االجتاع

ــه. ــة ب امللحق

25- العزيــزي، روكــس بــن زائــد )1398 هـــ 1979 م(، اإلمــام عــي اســد 
اإلســالم وقديســه، ط 2 بــروت، دار الكتــاب العــريب.

ــان -  ــراة لبن ــا امل ــن )1417 هـــ -1996م( دني ــد حس ــل اهلل حمم 26- فض
ــر. ــة والن ــالك للطباع ــك دار امل ــارة حري ح

27- القزوينــي عــالء الديــن الســيد امــر حممدالقزوينــي )1405 هـــ 1986 
م( الفكــر الرتبــوي عنــد الشــيعة اإلماميــة الكويــت مكتبــة الفقيــه.

28- القزوينــي حمســن باقــر صالــح احلقــوق واحلّريــات مــن ِمنظــار عــي بــن 
أيب طالــب عليــه الســالم باملقارنــة مــع اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان جملــة 

أهــل البيــت عليهــم الســالم العــدد 3.

ــوار اجلامعــة  29- املجلــي حممــد باقــر)1403 هـــ - 1983م( بحــار االن
لــدرر اخبــار األئمــة االخيــار )عليهــم الســالم( ط 2 بــروت - لبنــان مؤسســة 

الوفــاء.
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30- حمبوبــة، د. مهــدي )1386 هـــ - 1967 م(، مالمــح مــن عبقرية اإلمام 
عــي)ع(، ط 2، بغــداد، مطبعة اإلرشــاد.

31- مديــر، كاظــم )1417 هـــ - 1996 م(، احلكــم مــن كالم اإلمــام أمــر 
ــتانة  ــة لالس ــر التابع ــع والن ــة الطب ــهد مؤسس ــي )ع(، ط 1، مش ــن ع املؤمن

ــة. ــة املقدس الرضوي

ــروت دار  ــة ط 5 ب ــج البالغ ــد )1412 هـــ - 1991 م( ن ــده حمم 32- عب
ــر. ــة والن ــة للطباع املعرف

ــن )1409 هـــ -  ــن حســام الدي ــن عــي املتقــي ب ــدي، عــالء الدي 33- اهلن
ــز العــال يف ســنن االقــوال واالفعــال، ضبــط وتصحيــح الشــيخ  1989 م( كن

ــالة. ــة الرس ــروت، مؤسس ــان، ب ــري حي البك

ــي )1376  ــد الليث ــن حمم ــي ب ــن ع ــو احلس ــن اب ــطي كايف الدي 34- الواس
ــم دار  ــيني، ق ــن احلس ــق حس ــظ، حتقي ــم واملواع ــون احلك هـــ - 1957 م(، عي

ــث. احلدي

35- اليعقويب، امحد بن يعقوب، تاريخ اليعقويب، بروت، دار صادر.



 التنمية املستدامة املستنبطة من واقعة الغدير

173

التنمية املستدامة املستنبطة من واقعة الغدير

م. رائد رمثان ح�سني التميمي.. م. م. ح�سن حيال حمي�سن ال�ساعدي

ــة  ــن واقع ــتنبطة م ــتدامة املس ــة املس ــى التنمي ــّرف ع ــث التع ــدف البح ه
الغديــر، ونظــًرا لطبيعــة البحــث اعتمــد الباحثــان املنهــج الوصفــي التقريــري 
الــذي يعمــل عــى مجــع املعلومــات واملصــادر بطريقــة علميــة ومناقشــتها وبيــان 
مصــادر القــوة والضعــف فيهــا، ولتحقيــق أهــداف البحــث جــرى حتديــد أبعــاد 
التنميــة املســتدامة املســتنبطة مــن واقعــة الغديــر ومناقشــتها ومعرفــة أمهيتهــا يف 

الواقــع احلــايل، أظهــرت النتائــج: 

1- أن البعــد االجتاعــي لواقعــة الغديــر لــه تأثــر كبــر يف الواقــع احلــايل وله 
أمهيــة اتبــاع منهــج أهــل البيــت عليهــم الســالم يف التعايــش الســلمي واحــرتام 

األخــر والتســامح والعيــش وفــق مبــدأ األخــوة.

ــتقبلية يف  ــة واملس ــات الراهن ــر إىل االنعكاس ــادي يش ــد االقتص 2- أن البع
ــت  ــل البي ــالق أه ــف أخ ــالل توظي ــن خ ــة م ــى البيئ ــر ع ــة الغدي ــر واقع تأث
عليهــم الســالم يف الواقــع احلــايل يف مســاعدة الفقــر واملحتــاج وتطبيــق التعاليم 

ــدة. ــالمية احلمي اإلس

3- أن البعــد البيئــي يتمثــل يف واملحافظــة عــى رضورة عالقــة أهــل البيــت 
ــال  ــة ك ــغ أي ــالل تبلي ــن خ ــك م ــا وذل ــاء هب ــة واالعتن ــالم يف البيئ ــم الس عليه
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الديــن 

وقد أوىص البحث با يأيت: 

- رضورة تفعيــل وترســيخ ثقافــة الغديــر يف املجتمعــات اإلنســانية بصــورة 
هادفــة، ونــر مضامينهــا يف األوســاط العلميــة واألكاديميــة بصــورة أكثــر.

- جعــل لغــة اخلطــاب يف الفضــاء اإللكــرتوين تعــزز منهــج الوســطية 
واالعتــدال بــا خيــدم التعايــش الســلمي بــن األديــان املختلفــة لقــراءة واقعــة 

ــارصة. ــوم املع ــة والعل ــج احلديث ــوء املناه ــر يف ض الغدي

الكلات املفتاحية: التنمية، املستدامة، املستنبطة، واقعة، الغدير.

الف�سل الأول

ــنة  ــيعة والس ــب الش ــق كت ــن طري ــر م ــة الغدي ــن واقع ــة ع ــرة مقتضب نظ
األجنبيــة: والدراســات 

يف قــول النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وعــى آلــه »مــن كنــت مــواله فهــذا عــى 
مواله«.

أ-واقعة الغدير يف كتب الشيعة:

نشــر إىل بعــض مــا ســجله علــاء الشــيعة يف نقــل واقعــة الغديــر كنمــوذج 
لذلــك:

1-فلــا رجــع رســول اهللّ صــى اهلل عليــه و آلــه مــن حجــة الــوداع نــزل عليــه 
ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــك ِمــْن َربِّــك  ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ جرئيــل عليــه الســالم فقــال: َيــا َأهيُّ
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ــِدي  ــاِس إِنَّ اهللّ َ الَ هَيْ ــْن النَّ ــك ِم ــاَلَتُه َواهللّ ُ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف َوإِْن مَلْ َتْفَع
اْلَقــْوَم اْلكافِِريــَن. )ســورة املائــدة: 67(

فنــادى النــاس فاجتمعــوا، ثــم قــال عليــه الصــالة والســالم: )يــا أهيــا النــاس 
َمــن وليكــم وأوىل بكــم مــن أنفســكم؟

فقالوا: اهللّ ورسوله.

ــن  ــاِد م ــن وااله وع ــم واِل م ــواله، الله ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــال: م فق
ــرات. ــالث م ــاداه ث ع

ــد دعيــت ويوشــك أن أجيــب،  ــه: إين ق ــه و آل ــي صــى اهلل علي ــال النب 2-ق
وقــد حــان منــي خفــوق مــن بــن أظهركــم وإين خملــف فيكــم مــا أن متســكتم 
بــه لــن تضلــوا: كتــاب اهللّ وعــرتيت أهــل بيتــي، فإنــا لــن يفرتقــا حتــى يــردا 

عــيَّ احلــوض.

ثم نادى بأعى صوته: ألست أوىل بكم منكم بأنفسكم؟

قالوا: اللهم بى.

فقــال: فمــن كنــت مــواله فهــذا عــّي مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد 
مــن عــاداه وانــرص مــن نــرصه واخــذل مــن خذلــه. )الــكايف، 1363 ه: 295(

3ـ-وقــال النبــي )صــى اهللّ عليــه وآلــه وســلم(: أال وإين أشــهدكم أين أشــهد 
ــل  ــهم، فه ــن أنفس ــن م ــا أوىل باملؤمن ــلم وأن ــوىل كّل مس ــا م ــوالي وأن أّن اهللّ م

تقــّرون يل بذلــك وتشــهدون يل بــه؟
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فقالوا: نعم، نشهد لك بذلك.

فقــال: أال مــن كنــت مــواله فــإّن علّيــا مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد 
مــن عــاداه وانــرص من نــرصه وأخــذل مــن خذلــه. )الصــدوق، 1424 ه: 166(

4-قــال النبــي صــى اهلل عليــه و آلــه: مــن كنــُت مــواله فهــذا عــي مــواله. 
)كــال الديــن ومتــام النعمــة: 103(

5- قال النّبي صى اهلل عليه و آله: »من كنت مواله فعي مواله.

6- قــال النبــي صــى اهلل عليــه و آلــه: فمــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهم 
واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه وانــرص مــن نــرصه واخــذل مــن خذله.

وأثبــت املحــدث هاشــم البحــراين 88 حديثــا يف الغديــر مــن طــرق العامــة 
ــي يف  ــق الطباطبائ ــة مــن طــرق الشــيعة. ولقــد أحــى الســّيد املحّق و36 رواي
كتابــه )الغديــر يف الــرتاث اإلســالمي( 164 كتابــا صنــف حــول واقعــة الغديــر.

ب-واقعة وحديث الغدير يف مصادر أهل السنة:

1- قــال النبــي صــى اهلل عليــه و آلــه يــوم غديــر خــم: ألســت أوىل باملؤمنــن 
مــن أنفســهم وأزواجــي أمهاهتــم؟ فقلنــا بــى يــا رســول اهللّ. قــال: فمــن كنــت 

مــواله فعــّي مــواله اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه.

ــد  ــو ينش ــة، وه ــا يف الرحب ــمعت علّي ــال: س ــر ق ــن زاذان أيب عم 2- وع
ــو  ــم وه ــر خ ــوم غدي ــه ي ــه و آل ــى اهلل علي ــول اهللّ ص ــهد رس ــن ش ــاس: م الن

ــال. ــا ق ــول م يق
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فقــام ثالثــة عــر رجــاًل فشــهدوا أنــم ســمعوا رســول اهللّ صــى اهلل عليــه و 
آلــه وهــو يقــول: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله.

3- إّن النبــي صــى اهلل عليــه و آلــه قــال يــوم غديــر خــم: مــن كنــُت مــواله 
فعــي مــواله قــال ربــا الــراوي وهــو أبــو مريــم أو غــره( فــزاد النــاس بعــد: 
»واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه. )مســند أمحــد، 2001 م: رقم احلديــث 915(

وفيــه: أّن هــذه الزيــادة ليســت مــن النــاس، بــل هــي روايــة عــن النبــي صــى 
ــند  ــم 18522 يف مس ــث رق ــول اهللّ يف حدي ــن رس ــد ع ــن زي ــه ع ــه و آل اهلل علي

أمحــد.

ثــم إن هــذه اإلضافــة موجــودة يف مصــادر احلديــث األخــرى عنــد الطائفتن، 
فــال إشــكال يف ثبــوت صدورهــا عــن النبــي صــى اهلل عليــه و آلــه، ثــم إن مــورد 
ــُت  ــه: »مــن كن ــه و آل ــا بصــدر احلديــث أي قولــه صــى اهلل علي االستشــهاد إن

مــواله فعــي مــواله«. وليــس بذيلــه، أي: )اللهــم واِل مــن وااله(.

1- وعــن أيب رسحــة أو زيــد بــن عــي عــن النبــي صــى اهلل عليــه و آلــه: مــن 
كنــت مــواله فعــي مــواله.

2- وقــال ســعد بــن أيب وقــاص ملعاويــة بــن أيب ســفيان بعــد أن نــال األخــر 
مــن عــي عليــه الســالم: »تقــول هــذا لرجــل ســمعت رســول اهللّ صــى اهلل عليه 

و آلــه يقــول: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله

3- »وعــن عامــر بــن ســعد عــن ســعد، أّن رســول اهللّ صــى اهلل عليــه و آلــه 
خطــب فقــال: أمــا بعــد، أهّيــا النــاس فــإين وليكــم قالــوا: صدقــت، ثــم أخــذ 
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بيــد عــّي فرفعهــا ثــم قــال: هــذا وليــّي واملــؤدي عنــي، واِل اللهــم مــن وااله، 
وعــاِد اللهــم مــن عــاداه.

ــال: أخــذ رســول اهللّ صــى اهلل  4- وعــن عائشــة بنــت ســعد عــن ســعد ق
عليــه و آلــه بيــد عــي فخطــب فحمــد اهللّ وأثنــى عليــه ثــم قــال: أمل تعلمــوا أين 

أوىل بكــم مــن أنفســكم؟

ــد عــي فرفعهــا: فقــال:  ــم أخــذ بي ــا رســول اهللّ. ث ــوا: نعــم، صدقــت ي قال
ــاداه. ــن ع ــادي م ــن وااله ويع ــوال م ــه، وإن اهللّ لي ــذا ولي ــه فه ــت ولي ــن كن م

ــول اهللّ  ــع رس ــا م ــال: كن ــه ق ــعد أن ــن س ــعد ع ــت س ــة بن ــن عائش 5- »وع
ــف  ــذي بخــم وق ــر خــم ال ــغ غدي ــا بل ــا، فل ــة، وهــو متوجــه إليه ــق مك بطري
ــا  ــال: أهّي ــاس ق ــا اجتمــع الن ــه مــن ختلــف فل ــم رّد مــن مــى وحلق ــاس ث الن
النــاس هــل بلغــت؟ قالــوا: نعــم. قــال: اللهــم اشــهد. ثــم قــال: أهيــا النــاس 
ــاس  ــم قــال( أهيــا الن ــا )ث ــوا: نعــم. قــال: اللهــم اشــهد ثالث هــل بلغــت؟ قال

ــم؟ ــن وليك م

قالــوا: اهللّ ورســوله ثالثــا ثــم أخــذ بيــد عــي بــن أيب طالــب فأقامــه فقــال: 
ــه، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن  ــإن هــذا ولي ــه ف مــن كان اهللّ ورســوله ولي

ــائي، 1986: 5(. ــاداه. )النس ع

ــا  6- روى عثــان بــن ســعيد عــن رشيــك بــن عبــد اهللّ، قــال: ملــا بلــغ علّي
عليــه الســالم أّن النــاس يتهمونــه فيــا يذكــره مــن تقديــم النبــي صــى اهلل عليــه 
و آلــه وتفضيلــه إيــاه عــى النــاس، قــال عليــه الســالم: »أنشــد اهللّ مــن بقــي ممـّـن 
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لقــى رســول اهللّ صــى اهلل عليــه و آلــه، وســمع مقالــه يف يــوم غديــر خــم إالّ قــام 
فشــهد بــا ســمع؟

فقــام ســتة ممــن عــن يمينــه مــن أصحــاب رســول اهللّ صــى اهلل عليــه و آلــه، 
وســتة ممــن عــى شــاله مــن الصحابــة أيضــًا، فشــهدوا أنــم ســمعوا رســول اهللّ 
صــى اهلل عليــه و آلــه يقــول ذلــك اليــوم، وهــو رافــع بيــدي عــي: مــن كنــُت 
مــواله فهــذا عــي مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه وانــرص مــن 
ــه وأبغــض مــن أبغضــه. )رشح  ــه، وأحــبَّ مــن أحبَّ نــرصه وأخــذل مــن خذل

ــد 1978م: ج 3(. ــن أيب احلدي اب

ــة  ــذه القطع ــد ه ــن أيب احلدي ــل اب ــج ينق ــاب النه ــن كت ــر م ــكان آخ ويف م
اإلضافيــة »وأنــس بــن مالــك يف القــوم مل يقــم: فقــال لــه يــا أنــس! مــا يمنعــك 

ــا؟ ــد حرضهت ــهد ولق ــوم فتش أن تق

فقــال: يــا أمــر املؤمنــن كــرت ونســيت. فقــال: اللهــم إن كان كاذبــا فارمــه 
هبــا بيضــاء ال توارهيــا العامــة.

قــال طلحــة بــن عمــر: فــو اهللّ لقــد رأيــت الوضــح بــه بعــد ذلــك أبيــض 
مــن عينيــه.

ــي  ــواله فع ــت م ــن كن ــم: م ــر خ ــوم غدي ــه ي ــه و آل ــى اهلل علي ــال ص 7- ق
ــاداه. ــن ع ــاِد م ــن وااله وع ــم واِل م ــواله، الله م

8- وقــام النبــّي صــى اهلل عليــه و آلــه خطيبــا وأخــذ بيــد عــي بــن أيب طالــب 
فقــال: ألســت أوىل باملؤمنــن مــن أنفســهم؟
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قالوا: بى يا رسول اهللّ صى اهلل عليه و آله.

ــن  ــاِد م ــن وااله وع ــم واِل م ــواله، الله ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــال: فم ق
ــاس، 1997: 122. ) ــو العب ــر وأب ــن حج ــاداه. )ب ع

ــة  ــن حّج ــه م ــلمن يف عودت ــه للمس ــه و آل ــى اهلل علي ــي ص ــال النب 9- وق
ــن  ــاِد م ــن وااله وع ــم واِل م ــواله، الله ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــوداع: »م ال

ــاداه. ع

ج-غدير خم يف البحوث والدراسات الغربية:

الباحــث الغــريب الروفســور روبــرت غليــف هــو أســتاذ يف قســم الدراســات 
ــوان  ــت عن ــًة حت ــة، دّون مقال ــيرت الريطاني ــة إكس ــالمية بجامع ــة واإلس العربي
ــه(  ــًا عنوان ــت موضوع ــيع األول( وتضّمن ــخ التش ــول تأري ــوث ح ــر البح )آخ
ــام  ــي ق ــات الت ــة للدراس ــرة التارخيي ــه إىل املس ــّرق في ــد )تط ــّي حمّم ــة النب خالف
ــة  ــات الغربي ــر الدراس ــى أّن آخ ــه ع ــّوه في ــا نن ــون، وهن ــون الغربي ــا الباحث هب
ــخ  ــّي تاري ــاة النب ــد وف ــة بع ــد باخلالف ــّي حمّم ــة النب ــول خالف ــبت ح ــي نس الت
نشــأة هويــة التشــّيع إىل اّدعــاء أحقيــة اإلمــام عــّي والــذي أثــار جــدالً واســعًا. 
وتــدر اإلشــارة إىل أّن هــذه املقالــة بشــكٍل عــامٍّ متأّثــرٌة بكتــاب الســّيد ويلفــرد 
ماديلونغ(خلفــاء الرســول يف اخلالفــة الراشــد( )خالفــة، 1996(، وقــال غليف 
إّنــه قبــل تأليــف هــذا الكتــاب مل يكــن الباحثــون الغربيــون يعرفــون مــا إن كان 
النبــّي حمّمــد خليفــًة لــه أو أّنــه اّدعــى ذلــك بنفســه، قــد نّصــب علّيــًا، وبالطبــع 
فــإّن هــذا التريــر ليــس بعيــدًا عــن الواقــع فحســب، بــل يعتــر تافهــًا يف ظــّل 
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ســعة نطــاق معلومــات الباحثــن الغربيــن واّطالعهــم عــى خمتلــف النصــوص 
ــٍغ  ــاٍم بال ــى باهت ــؤاٌل حيظ ــاك س ــر، هن ــٍب آخ ــن جان ــة، وم ــالمية القديم اإلس
بــن الباحثــن، وهــو كيــف أصبــح هــذا املوضــوع املثــر للجــدل ســببًا لــرسد 
ــالمية  ــوص اإلس ــم يف النص ــيعة وخمالفيه ــل الش ــن قب ــٍص م ــاٍت وقص حكاي
ــة  ــة واقع ــان بحتمي ــى اإلذع ــن ع ــم الباحث ــد أرغ ــر ق ــذا األم ــة؟ وه القديم
الغديــر التــي يرجــع تأرخيهــا إىل صــدر اإلســالم، لذلــك مل يتطّرقــوا يف بحوثهــم 
ــان  ــى بي ــم ع ــّب اهتامه ــل انص ــًا أو ال، ب ــت حّق ــت حدث ــا إن كان ــان م إىل بي
ــة: 1593- ــاث احلديث ــدى الشــيعة وخمالفيهــم )األبح مفهومهــا ومضمونــا ل

).1605

ويضيــف غليــف أّنــه مل يطــرح حّتــى اآلن جــواٌب حمــّدٌد حــول النتائــج التــي 
توّصــل إليهــا ماديلونــغ يف كتابــه املذكــور باســتثناء مــا قالــه مــوروين وغراهــام 
ودانييــل وماتســون بعــد نــر هــذا الكتــاب يف عــام 1997 م مل يــدّون الباحثــون 
الغربيــون أّيــة دراســٍة عــى صعيــد اخلالفــة اإلســالمية يف عهدهــا األّول، ورغــم 
ــٍة  ــٍة علمي ــادر بطريق ــع املص ــل م ــن إىل التعام ــا املؤّرخ ــغ دع ــّيد ماديلون أّن الس
ــد  ــول العه ــدٍة ح ــة معتم ــاٍر تارخيي ــن آث ــن تدوي ــوا م ــل أن يتمّكن ــٍة ألج صائب
ــي  ــج الت ــر إىل النتائ ــاٍل يذك ــَظ بإقب ــذه مل حت ــه ه ــّن دعوت ــة، لك األّول للخالف
توّصــل إليهــا، فقــد دّلــت عــى قابلياتــه العلميــة املشــهودة ورغبتــه احلقيقيــة يف 
إجــراء البحــوث العلميــة وفــق ُأســٍس صحيحــٍة، لذلــك قّلــا جيــرؤ أحــٌد عــى 
ــة  ــازات العلمي ــا، أن اإلنج ــذات عليه ــض املؤاخ ــود بع ــم وج ــا رغ معارضته
التــي قــام هبــا هــذا الباحــث يمكــن اعتبارهــا رّدًا عــى مــا طرحــه كايتــاين، ومــن 
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بعــده وليــام مونتغمــري واللــذان زعــا صّحــة أخبــار أهــل الســنّة التــي وردت 
حــول مســائلة اخلالفــة ومــا يتعّلــق هبــا، وتــدر اإلشــارة إىل مــا قالــه روبــرت 
ــد  ــغ ق ــن ماديلون ــاء الغربي ــوربن العل ــى أّن الروفس ــد ع ــث أّك ــف، حي غلي
أّثــر عــى منهــج البحــث العلمــي حــول خالفــة النبــّي وغــّر تصّورهــم بحيــث 
جعلهــم يعتقــدون بأّنــه صلــوات اهلل عليــه قــد نّصــب علّيــًا خليفــًة لــه، واعتــر 
ــن  ــغ وم ــور ماديلون ــاز الروفس ــن إنج ــد حماس ــو أح ــر ه ــذا األم ــف أّن ه غلي

ــة، 1996: 471(. ــة(. خالف ــاره اإلجيابي آث

وتقــول الباحثــة ماريــا مــايس دقــاق حــول ذيــاع صيــت حديــث الغديــر بــن 
املســلمن إّن املراجــع التارخييــة واألحاديــث التفســرية قــد أشــارت يف العــرص 
اإلســالمي األّول إىل حديــث غديــر ُخــم الــذي كان شــهرًا عــى نطــاٍق واســٍع 
ــلمن،  ــالد املس ــن ب ــٍة م ــرًا يف كّل بقع ــالمية األوىل، كان منت ــور اإلس يف العص
ــٍد  ــٍق وفري ــاٍط وثي ــود ارتب ــت وج ــٌح يثب ــٌر وصحي ــٌل معت ــاك دلي ــك هن لذل
ــع  ــب... والواق ــن أيب طال ــّي ب ــخصية ع ــة وش ــوم الوالي ــن مفه ــه ب ــن نوع م
ــام األوىل  ــذ األي ــة من ــذه احلقيق ــدرك ه ــي كان ي ــالمي الواع ــن اإلس أّن الذه
لإلســالم، ونالحــظ مــن شــهرة حديــث الغديــر وانتشــاره هــو شــهرته بــن فئــٍة 
معّينــٍة يف املجتمــع اإلســالمي األّول، ألّنــا بعــد أن نقلــت بعــض األخبــار مــن 
املصــادر التــي ذكــرت مــا جــرى يف يــوم الغديــر، أّكــدت عــى أّن إحــدى النقاط 
ــل  ــن قب ــر م ــث الغدي ــة حدي ــول بصّح ــي القب ــار ه ــذه األخب ــن ه ــرتكة ب املش
املســلمن األوائــل الذيــن كانــوا مقيمــن يف املدينــة، لذلــك اســتنتجت أّن هــذا 
األمــر يثبــت عــدم شــهرته عــى نطــاٍق واســٍع بــن عاّمــة النــاس واقتصــاره عــى 
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ــك، 1998:  ــٍة. )داكاي ــرٍب داخلي ــدالع أّول ح ــى ان ــادر حّت ــذه املص ــي ه مؤّلف
.)44-43

الف�سل الثاين

اوًل: واقعة الغدير م�سدر التنمية امل�ستدامة ب�سكلها املعا�سر:

إن أمعنــا النظــر يف تفاصيــل احلادثــة وظروفهــا املوضوعيــة والتارخييــة، جيــزم 
ــج  ــيس املرم ــالق والتأس ــة االنط ــل يف نقط ــت تتّمث ــد كان ــة، فق ــك األمهي بتل
ــة التــي أسســت ملجتمــع  ــوة، تلــك احلقب ــة بعــد النب ــة الزماني واملخطــط للحقب
ــي  ــأراد النب ــي، ف ــى النب ــي ع ــا الوح ــزل هب ــة ن ــات إهلي ــد وتريع ــر بقواع تأطَّ
ــالل  ــن خ ــه؛ م ــد وفات ــة بع ــالمية الرائع ــة اإلس ــك التجرب ــج تل ــتمر نتائ أن تس
اســتمرار التطبيــق الصحيــح للريعــة، فــكان البــد أن تكــون هنــاك شــخصية 
ــة  ــنم اخلالف ــى تس ــادرة ع ــون ق ــي، لتك ــاة النب ــت يف حي ــت وترعرع ــد ترب ق
واإلمامــة مــن بعــده، فاإلمامــة إذن، وهبــذا اللحــاظ، تشــكل ركنــا رئيًســا مــن 

ــلمن. ــي للمس ــري واالجتاع ــان الفك ــدة والكي أركان العقي

ــخ  ــرتاث والتاري ــة يف ال ــا اجلغرافي ــر أمهيته ــة الغدي ــبت واقع ــد اكتس ولق
اإلســالمي، ومنزلتــه التكريميــة كمعلــم مهــم مــن معــامل التاريــخ اإلســالمي، 
وهلــذا مــن األمهيــة بمــكان أن نســلِّط البحــث عــى حتديــد املــكان الــذي وقعــت 
ــًا  ــر فه ــدث أكث ــارئ للح ــتجعل الق ــي س ــه، الت ــاء أوصاف ــة وإعط ــه الواقع في
ــا حيظــى  ــة اخــرى، نوثــق مكاًن ــة، وكذلــك مــن ناحي ــة مــن ناحي لتلــك احلادث
ــر  ــع غدي ــالف يف أن موض ــول: ال خ ــالمي. فنق ــاري إس ــي وحض ــد تارخي ببع
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خــم يقــع بــن مكــة واملدينــة، وقــد ذكــر ابــن منظــور يف لســان العــرب، حيــث 
قــال: وخــم: غديــر معــروف بــن مكــة واملدينــة، باجلحفــة، وهــو غديــر خــم 

ــور، 1984 ج 12 ص 19( ــن منظ ــم. )اب ــر خ وغدي

ثانيًا: املعامل اجلغرافية القدمية للغدير:

احتفظ لنا التاريخ بصورة تكاد تكون كاملة املعامل، متكاملة األبعاد، 

ملوضع غدير خم، فذكر ّأنه يضم املعامل اآلتية:

1 -العن:

أ- قــال ابــن األثــر: هــو موضــع بــن مكــة واملدينــة تصــب فيــه عن هنــاك(. 
ابن كثــر، 1987:ج 2 ص 81(

ــتعجم، وروض  ــا اس ــم م ــن: ويف معج ــه ع ــب في ــر تص ــذا الغدي ب- وه
املعطــار. )البكــري، 1982: ج 2 ص 368.

ــوي،  ــدان(. احلم ــم البل ــن: ويف معج ــه ع ــب في ــع تص ــم: موض ت- وخ
)3 ص   2 ج   :1987

2 - الغدير:

وهــو الــذي تصــب فيــه العــن املذكــورة، كــا هــو واضــح مــن النصــوص 
ــة املتقدمــة. املنقول

3- الشجر:

ففــي حديــث الطــراين: أن رســول اهلل، خطــب بغديــر خــم ملــا رجــع رســول 
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اهلل مــن حجــة الــوداع حتــت شــجرات. )احلمــوي، 1987: ج 2 ص 3(

ونــزل غديــر خــم أمــر بدوحــات فقممــن ويف حديــث اإلمــام أمحــد وظلــل 
لرســول اهلل، بثــوب عــى شــجرة ســمرة مــن الشــمس. )النيســابوري، 1990: 

ج 3 ص 109(

4 - الغيضة

ــاض  ــى غي ــع ع ــف، وتم ــجر ويلت ــه الش ــر في ــذي يكث ــع ال ــي املوض وه
وأغيــاض، وموقعهــا حــول الغديــر، كــا ذكــر البكــري يف معجــم مــا اســتعجم، 
وهــذا الغديــر تصــب فيــه عــن، وحولــه شــجر كثــر ملتــف، وهــي: قــال وهذا 
الغديــر تصــب فيــه عــن، وحولــه شــجر كثــر ملتــف، وهــي الغيضــة. )مســند 

ــد، 1964: ج 4 ص 37( أمح

5 - النبات الري

ونقــل ياقــوت عــن عــرام ّأنــه قــال )ال نبــت فيــه غــر املــرخ والثــالم واألراك 
والعــر( )احلمــوي، 1987: ج 2 ص 389(

6 - املسجد

ــول اهلل  ــه رس ــف في ــذي وق ــكان ال ــى امل ــيد ع ــجًدا ش ــه مس ــروا أن في وذك
وصــى وخطــب، ونصــب عليــا للمســلمن خليفــة ووليــا، وعينــوا موقعــه بــن 
الغديــر والعــن مســجد: الغديــر والعــن، قــال البكــري يف معجمــه بــن الغديــر 
ــدان: أن  ــم البل ــه( ويف معج ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــجد رس ــن مس والع
صاحــب املشــارق قــال عــن، وبــن الغديــر والعــن مســجد رســول )صــى اهلل 
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ــري، 1982: ج 2 ص 36( ــه وآله()البك علي

ثالثًا: االفادة من املعلم البيئة واالجتاعية والسياسية من واقعة الغدير:

إن مفهــوم اجلانــب البيئــي واجلانــب االجتاعــي واحليــايت يف التصــور 
اإلســالمي يعنــي مجلــة االشــياء التــي حتيــط باإلنســان، بــدءا مــن االرض التــي 
ــرات  ــا بينهــا مــن العوامــل واملؤث ــه، وم ــي تظل ــه، وصعــودا اىل الســاء الت تقل
املختلفــة، كــا انــا تتعمــق داخــل النفــس البريــة تضبــط مــا فيهــا، مســتعلية 
عــى غرائــز الــر، وســاعية اىل هتذيبهــا، وذلــك ألن رشيعــة التوحيــد التقــف 
باإلنســان عنــد حــدود املاديــات وشــكلها، وانــا تعلهــا وســيلة لبلــوغ اهلــدف 
ــادة  ــا، واع ــس وتطهره ــة النف ــو تزكي ــنى، أال وه ــد األس ــمى، واملقص األس
ــه  ــرد ب ــا تنف ــو م ــات، وه ــد واالنفصام ــن العق ــال م ــو خ ــى نح ــا ع صياغته
احلنيفيــة الســمحة عــا ســواها مــن رشائــع البــر وقوانينهــم الوضعية)احلموي، 

ــوء(، ط2( ــادة )ب 1987: م

ــة  ــاوية اىل البري ــاالت الس ــة الرس ــا خامت ــالمية كون ــالة اإلس وألن الرس
كافــة اهتمــت بالبيئــة اهتامــا كبــرا مــن منطلــق انــا مــراث االجيــال املتالحقة 
حيــث أودع اهلل فيهــا كل مقومــات احليــاة لإلنســان املســتخلف فيهــا كــا أرســى 
ــه  ــان ببيئت ــن اإلنس ــط وتقن ــي تضب ــادئ الت ــد واملب ــس والقواع ــالم األس اإلس
لتحقــق مــن خالهلــا العالقــة الســوية واملتوازنــة التــي تصــون البيئــة مــن ناحيــة، 
وتســاعدها عــى أداء دورهــا املحــدد مــن قبــل اخلالــق العليــم يف إعالــة احليــاة 

مــن ناحيــة أخــرى )الشــرازي، 2000: 6(.



 التنمية املستدامة املستنبطة من واقعة الغدير

187

ولعــل نقطــة االنطــالق نحــو فهــم طبيعــة الديــن اإلســالمي يف تعاملــه مــع 
االنظمــة البيئيــة تتمثــل يف النظــرة القرآنيــة هلــذه االنظمــة التــي يعترهــا القــرآن 
ــن  ــا م ــود، وان ــن جه ــان م ــخرة لإلنس ــا مس ــة ان ــات الريف ــم والرواي الكري
ــة  ــي حاكم ــالمية ه ــة اإلس ــرى، فالريع ــة اخ ــن جه ــره م ــه وتدب ــع اهلل ل صن
عــى مجيــع أفعــال العبــاد، بحيــث ال خيلــو فعــل مــن األفعــال عــن حكــم مــن 
ــق  ــن اخلال ــة ب ــم العالق ــتوى تنظي ــى مس ــواء ع ــة، س ــكام الرعي ــذه األح ه
ــه  ــان بأرست ــة اإلنس ــه، وعالق ــان بنفس ــة اإلنس ــم عالق ــن، أو تنظي واملخلوق
وجمتمعــه التكليفيــة اخلمســة وهــي: الوجــوب، واالســتحباب، واحلرمــة، 

ــة. ــة، واالباح والكراه

الف�سل الثالث

ــان  ــة املســتدامة ســيعرض الباحث ــة أبعــاد التنمي ــر عــى معرف ولالطــالع أكث
كل بعــد بنحــٍو منفــرد كــا هــو يف اآليت:

1-البعد االجتاعي:

مــن الواضــح أن التنميــة املســتدامة تعتمــد اعتــادًا كبــرًا عــى مشــاركة مجيــع 
أفــراد املجتمــع يف حتقيــق أبعادهــا، لــذا يمكــن القــول بأنــا تنميــة عامــة تشــمل 
ــع النــاس يعنــي االســتثار يف قــدرات  ــة مجي األفــراد واملجتمعــات معــا، وتنمي
ــم أم  ــا بينهــم يف التعلي البــر وتوســيع نطــاق اخلــرات املتاحــة هلــم ســواء في
املهــارات حتــى يمكنهــم العمــل عــى نحــو منتــج وخــالق، فهــي إعطــاء لــكل 

فــرد فرصــة يف املشــاركة يف تفعليهــا )عبــد الغنــي، 2013: 35(
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إذ يرتكــز هــذا البعــد عــى أن اإلنســان حمــور التنميــة وجوهرهــا يف العدالــة 
االجتاعيــة، كــا يؤكــد يف هــذا البعــد ايضــا يف مشــاركة الشــعوب معــًا يف اختــاذ 
ــال  ــدق ع ــفافية وص ــم بش ــر يف حياهت ــي تؤث ــرتكة، الت ــة مش ــرارات املصري الق

ــد، 2008: 21(. ــع )أمح ــة للجمي خدم

إن واقعــة الغديــر متثلــت بانــا صــام أمــان وتبليــغ شــامل جلميــع األفــراد 
ــى  ــد ص ــي حمم ــق النب ــن طري ــا ع ــة وتبليغه ــة اإلهلي ــة املجتمعي ــان العدال لض
ــا  ــالم أمام ــه الس ــي علي ــام ع ــب اإلم ــالل تنصي ــن خ ــلم م ــه وس ــه وال اهلل علي
للجميــع لضــان حــق األمــة ونفعهــا بــا خيــدم مصاحلهــا ويعمــل عــى ضــان 

ــا. حقوقه

إن التبليــغ اإلهلــي أراد اهلل بــه متكــن األمــة اإلســالمية يف بعدهــا االجتاعــي 
ــم  ــكام والتعالي ــرف األح ــي يع ــد حقيق ــاج قائ ــن وحتت ــة التكوي ــا حديث ألن
اإلســالمية الواضحــة فكيــف وان اإلمــام تربــى ونشــأ يف كنــف النبــوة الســمحة 
وتغــذى منهــا وكان أول املســلمن وأول مــن فــدى نفــس النبــي األكــرم عنــد 
ــه  ــع حروب ــه يف مجي ــه ولوائ ــل رايت ــة وحام ــه يف فراش ــالل مبيت ــن خ ــرة م اهلج
وغزواتــه هلــذا كان أكثــر النــاس معرفــة وفهــم للتعاليــم اإلســالمية وهــو نفــس 

رســول اهلل تعــاىل عندمــا باهــل بــه اليهــود.

ويتمثــل البعــد االجتاعــي مــن العنــارص املكونــة للمجتمــع، مثــل: 
ــاط  ــد، واالن ــراف، والتقالي ــدات، واألع ــادات، واملعتق ــن، والع ــم، والدي القي
الســلوكية، والنظــم االجتاعيــة وعالقتهــا بالعنــرص البــري يف إعــداده، 
وممارســة حقــه الطبيعــي يف العيــش يف بيئــة ســليمة ونظيفــة، يــارس مــن خالهلــا 
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مجيــع األنشــطة؛ التــي تضمــن حقــه مــن الثــروات الطبيعيــة، والتنميــة البريــة، 
وضــان توافــر التعليــم، واجلانــب الصحــي، واحلــد مــن الفقــر، وحقــوق املــرأة 
ــتوى  ــع مس ــان، ورف ــوق اإلنس ــة، وحق ــم الوطني ــيخ املفاهي ــل، وترس والطف

ــرون، 2015: 124( ــر واخ ــة )زاي ــال القادم ــًا لألجي ــية ضان املعيش

ــال، وهــو  ــدوم عــر األجي فاملجتمــع املســتدام هــو ذلــك املجتمــع الــذي ي
جمتمــع ذو بعــد نظــر طويــل ومــرن وحكيــم، وال يمكــن هــدم دعائمــه ونظمــه 

ــة. االجتاعي

ومن مؤرشات البعد االجتاعي يف التنمية املستدامة:

أ- تثبيــت النمــو الســكاين: النمــو الســكاين يف بدايــة اإلســالم كان يف طــور 
االزديــاد والتوســع ودخــول القبائــل يف الديــن املحمــدي اجلديــد بعدمــا كانــوا 
يعتنقــون عبــادة األوثــان، لــذا حيتاجــون مــن يرشــدهم ويعلمهــم تعاليــم دينهــم 

ويوضــح هلــم األحــكام.

ــا  ــة اىل حمتاجيه ــات الصحي ــر اخلدم ــوب توف ــم: وج ــة والتعلي ب- الصح
ــة  ــة الدائم ــمل التنمي ــٍو يش ــل بنح ــة التعام ــدرة واحلاج ــس الق ــر يعك ــو ام وه
ــن  ــذي يضم ــادل ال ــة الع ــب اخلليف ــلمن بتنصي ــة املس ــة رعاي ــالل تنمي ــن خ م
ــن اإلســالمي  ــم الدي ــة وتعالي ــة العيــش وتعليمهــم القــراءة والكتاب هلــم رفاهي

ــف. احلني

ــم  ــة احلك ــك ان طريق ــي: ال ش ــلوب ديمقراط ــم بأس ت- اإلدارة يف احلك
هــي خارطــة طريقــة تســر فيهــا عمليــة التنميــة وســاهتا تعتمــد عــى احلريــات 
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وســيادة القانــون واملشــاركة اجلاعيــة يف حريــة التعبــر يف اختــاذ القــرار )الطويل، 
ــي  ــان حقيق ــر ض ــة الغدي ــام يف واقع ــب اإلم ــد تنصي ــك ت 2010: 30(. لذل
ــة  ــي لإلمام ــداد الرع ــالل االمت ــن خ ــالمي م ــن اإلس ــان للدي ــام أم وص

ــا. ــروض طاعته املف

2-البعد االقتصادي:

ــباع  ــلع إلش ــاج الس ــاح بإنت ــو الس ــتدام ه ــادي املس ــد االقتص ــد بالبع يقص
ــؤدي ذلــك إىل اإلرضار  ــة هلــا دون أن ي ــق الرفاهي ــم وحتقي اإلنســانية بنحــٍو دائ
ــث  ــم البح ــد يت ــذا البع ــل، 2014: 219( ويف ه ــد اجللي ــة )عب ــة الطبيعي بالبيئ
عــن األســاليب الفعالــة التــي تلبــي حاجــات املســلمن االقتصاديــة مــن خــالل 
ــى  ــوبية أو ع ــدون حمس ــة وب ــال بعدال ــت امل ــن بي ــة م ــوق الرعي ــع احلق توزي
أســس الســبق يف اإلســالم أو رشف النســب لذلــك أشــار الرســول أن اإلمــام 

ــغ. ــه يف التبلي هــو نفــس رســول اهلل وهــو املتمــم ل

وال تقتــرص االســتدامة االقتصاديــة عــى اســتغالل مــوارد طبيعيــة فحســب، 
بــل أنــا أكثــر شــمولية، إذ تعمــل باملحافظــة عــى البيئــة الطبيعيــة واالجتاعيــة 
لإلنســان، كــا إن عمليــة إدارة املصــادر يف أجــزاء واســعة مــن العامل حالــة صعبة 
للغايــة، فاملصــادر االقتصاديــة تــرصف عــى احلاجات احلاليــة، بــرصف النظر يف 
أخــذ األجيــال القادمــة باحلســبان، وإن االســتمرار هــذا االســلوب ســيؤدي إىل 
نفــاد تلــك املصــادر بمــرور الزمــن، وضيــاع حــق االجيــال، فاالســتدامة هــي 
مســؤولية واعيــة للمصــادر الطبيعيــة والبيئيــة املتوافــرة؛ لكــي تتحمــل وجــود 

تلــك األجيــال يف القــادم )األحبــايب، 2010: 5(.
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3-البعد البيئي:

وهــو االهتــام بــإدارة املصــادر البيئيــة الطبيعيــة، إذ ُيعــد هــذا البعــد العمــود 
الفقــري للتنميــة املســتدامة، إذ إن كل حتركاتنــا بصــورة رئيســة ترتكــز عــى كمية 
ونــوع املصــادر الطبيعيــة. وواقــع االســتنزاف البيئــي هلــا واحــدًا مــن العوامــل 
التــي تتعــارض وتقلــص دور التنميــة املســتدامة، لــذا نحــن بحاجــة ملحــة إىل 
معرفــة علميــة يف إدارة املصــادر الطبيعيــة للعــوام الالحقــة مــن أجــل احلصــول 
ــوع يف  ــة الوق ــة للحيلول ــام البيئ ــع إدارة نظ ــة م ــة ومرتابط ــق منهجي ــى طرائ ع

املحــذور عنــد زيــادة الضغوطــات عليــه )ديــب وســليان، 2009: 4(.

لذلــك وجــوب ترشــيد اســتخدام املــوارد الطبيعيــة واملحافظــة عــى مــا هــو 
متجــدد منهــا إلنائــه وإلطالــة أمــده ملصلحــة اجليــل احلــايل واجليــل الالحــق، 
مــن طريــق إعــداد وتطويــر وتطبيــق األنظمــة واالجــراءات اخلاصــة يف حتقيــق 
ــة  ــة التحميلي ــل للطاق ــتخدام األمث ــدالت االس ــاط ومع ــن أن ــجام ب االنس

ــم، 2013: 323(. ــوارد )جاس للم

ومن مؤرشات البعد البيئي يف التنمية املستدامة:

أ- التنــوع البيولوجــي: وهــو يعنــي التنــوع املوجــود الــذي يدعــم احليــاة عى 
كوكــب االرض، إذ تعتمــد صحــة اإلنســان عــى خمرجــات النظــام اإليكولوجي 
يف توفــر املــاء والغــذاء، واي اخفــاق ســيهدد حيــاة اإلنســان باهلاويــة واهلــالك. 
)منظمــة الصحــة العامليــة، 2014: 25(. لذلــك تــد اإلمــام عــي عليــه الســالم 
ــتصالح األراض  ــى اس ــل ع ــرتع والعم ــار وال ــق االب ــى ش ــص ع كان حري
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وزراعتهــا واملحافظــة عــى األشــجار واالهتــام هبــا.

ب- تدهــور الرتبــة: ويعــود ملجموعــة اســباب منهــا التصحــر ومتليــح امليــاه 
وانجــراف الرتبــة، والزحــف العمــراين )حريــزي، 2011: 68(. فــكان اإلمــام 
ــرة يف  ــة كب ــا نعم ــل يف األرض وعده ــتصالح والعم ــى االس ــدًا ع ــص ج حري
خدمــة االخريــن ونفعهــم فــكان يعمــل وال يســتحي أو خيجــل بــل كان مبــادرًا 

دائــا.

وجيــد الباحثــان أن االبعــاد الثالثــة للتنميــة املســتدامة التــي قــام بالتنظــر هلــا 
العلــاء والباحثــن حتتــاج إىل بعديــن أخريــن مهــا:

4-البعد الزمني:

وهــو بعــد مهــم جــدًا وينبغــي أال نغفــل عنــه وهــو الوقــت فــأن هــذه االبعاد 
تــكاد تكــون غــر جمديــه نفعــا وقليلــة القيمــة إذا تــم امهــال الوقــت ألن لــكل 
يشء موعــد حمــدد وينبغــي عــدم تــاوزه فمثلــا نعلــم ان الديــن اإلســالمي يف 
بداياتــه تعــرض إىل الكثــر مــن املؤامــرات واملحاربــة والتشــويه لذلــك ينبغي أن 
يكــون احلامــي واملبلــغ بعــد النبــي بنفــس القــوة واملكانــة والقــدرة واملؤهــالت 

التــي يمتلكهــا يف قيــادة األمــة والنهــوض هبــا.

لــذا تــد ان اختيــار واقعــة الغديــر وخطبــة الرســول كان هلــا األثــر الكبــر يف 
نفــوس املســلمن مــن حيــث الوقــت وعوهتم مــن احلــج والعمــرة وان الرســول 
يبلــغ مــا أمــره اهلل بــه مــن اســتمرار الديــن اإلســالمي يف وقــت يســتعد الرســول 
فيــه لتهيئــة األرض املناســبة لتــويل عــي عليــه الســالم أمــور املســلمن وتدبــر 
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شــؤونم بعــده ألنــه نفــس رســول اهلل.

5-البعد األدائي:

ــكان  ــف امل ــر وتنظي ــكان الغدي ــم يف م ــول الكري ــي للرس ــب األدائ أن اجلان
مــن النباتــات لتهيئــة املســلمن يف امــر مهــم اذ يمثــل الغديــر املــاء الــذي يصــب 
فيــه والرســول هــو منبــع العلــم وعــي عليــه الســالم هــو االســتمرار احلقيقــي 

لذلــك النبــع الصــايف.

فقــد قــام الرســول الكريــم بتهيئتهــم للخطبــة واســتعدادهم يف وقــت 
الظهــرة حتــت اشــعة الشــمس ليعلمــوا أمهيــة األمــر وتضمــن الواقعــة ونقلهــا 

ــكان  ــذا امل ــي يف ه ــار اهل ــك كان االختي ــافهتا لذل ــن مش إىل االخري

امل�سادر

ــة 6/7،  ــخ البوصل ــيعة، يف: التاري ــر الش ــخ مبك ــة يف تاري ــاث احلديث األبح
).1605-1593 ص.   ،2009
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معايري القيادة يف خطبة الغدير

د. ن�سيب حممد حطيط

مبايعة اأمري املوؤمنني الإمام علي )عليه ال�سالم(

ُكــْم َأْكَثــُر ِمــْن َأْن ُتصافُِقــوين بَِكــفٍّ واِحــد يف َوْقــت واِحد،  َمعــارِشَ النـّـاِس، إنَّ
ــِيٍّ  ــْدُت لَِع ــا َعقَّ ــراَر بِ ــنَتُِكُم االْْق ــْن َأْلِس ــَذ ِم ــلَّ َأْن آُخ ــزَّ َوَج ــَريِنَ اهللُ َع ــْد َأَم َوَق
ــِة ِمنـّـي َوِمنـْـُه، َعــى مــا َأْعَلْمُتُكــْم َأنَّ  َأمــر ِامْلُْؤِمنــَن، َوملَِــْن جــاَء َبْعــَدُه ِمــَن االَِئمَّ
تــي ِمــْن ُصْلبـِـِه. َفُقوُلــوا بَِأمْجَِعُكــْم: »إّنا ســاِمُعوَن ُمطيُعــوَن راُضــوَن ُمنْقاُدوَن  يَّ ُذرِّ
ــَك يف َأْمــِر إماِمنــا َعــِيٍّ َأمــِر امْلُْؤِمنــَن َوَمــْن ُولِــَد ِمــْن  نــا َوَربِّ ْغــَت َعــْن َربِّ ملِــا َبلَّ
ــا.  ــنَتِنا َوَأْيدين ــنا َوَأْلِس ــا َوَأْنُفِس ــَك بُِقُلوبِن ــى ذلِ ــَك َع ــِة. ُنباِيُع ــَن االَِْئمَّ ــِه ِم ُصْلبِ
ُل، َوال َنُشــكُّ  ُ َوال ُنَبــدِّ َعــى ذلـِـَك َنْحيــى َوَعَلْيــِه َنُمــوُت َوَعَلْيــِه ُنْبَعــُث. َوال ُنَغــرِّ
ــا  ــاَق. َوَعْظَتن ــُض امْليث ــِد َوالن َْنُق ــِن اْلَعْه ــُع َع ــاُب، َوال َنْرِج ــُد َوال َنْرت َوال َنْجَح
تـِـَك ِمــْن ُوْلــِدِه  يَّ ذيــَن َذَكــْرَت ِمــْن ُذرِّ ــِة الَّ بَِوْعــِظ اهللِ يف َعــِيٍّ َأمــِر امْلُْؤِمنــَن َواالَِئمَّ
َبْعــَدُه، احْلََســِن َواحْلَُســْنِ َوَمــْن َنَصَبــُه اهللُ َبْعَدمُهــا. َفاْلَعْهــُد َوامْليثــاُق هَلـُـْم َمْأُخــوٌذ 
ــِدِه َوإالّ  ــا، ِمــْن ُقُلوبِنــا َوَأْنُفِســنا َوَأْلِســنَتِنا َوَضاِئِرنــا َوَأْيدينــا. َمــْن َأْدَرَكهــا بَِي ِمنّ

َفَقــْد َأَقــرَّ بِِلســانِِه، َوال َنْبَتغــي بِذلـِـَك َبــَدالً َوال َيــَرى اهللُ ِمــْن َأْنُفِســنا ِحــَوالً.

َنْحــُن ُنــَؤّدي ذلـِـَك َعنـْـَك الــّداين َواْلقايص ِمــْن َأْوالِدنــا َوَأهالينــا، َوُنْشــِهُد اهللَ 
بِذلـِـَك )َوَكفــى بـِـاهللِ َشــهيدًا()َوَأْنَت َعَلْينــا بـِـِه َشــهيٌد«(.
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مقدمة

مــن الســنن التارخييــة واالجتاعيــة ان يكــون لــكل مجاعــة قائــد مســؤول عــن 
رعايتهــا وتنظيــم امورهــا ومحايــة مصالــح اجلاعــة البريــة التــي يعيــش معهــا 
ويمكــن ان تكــون القيــادة مجاعيــة او فرديــة وفــق نظــام دينــي او نظــام وضعــي 
ــدم  ــر لع ــد اآلخ ــة تقلي ــارصة او حماول ــة واملع ــة احلداث ــا ملواكب ــزج بينه او امل
القــدرة عــى منافســة عقائــده ووســائلها نتيجــة الضعــف او عــدم الثقــة بالنفــس 
او بســبب التحايــل عــى النــاس حيــث يعلــن التزامــه باملنظومــة الدينيــة شــعارا« 
ليســهل لــه قيــادة النــاس ثــم يتــرصف بعيــدا عــن كل املثــل واملبــادئ واألحــكام 
التــي يدعــو اليهــا الديــن فيكــون مثــال نظامــا إســالميا بالشــكل وديكتاتوريــا« 

او علانيــا« باملضمــون.

ان القيــادة تكــون عــر الوراثــة او التعيــن او اإلنقــالب )املتغّلــب بالســيف 
وفــق الوهابيــة والتكفريــن وحتــى بالقــوة يف الســقيفة( وتكــون بحكــم اهلــي او 
قــرار بــري يفرضــه »فــرد« او »مجاعــة« او »حــزب« او »دولــة« او عــر تعــاون 

طرفــن او اكثــر مــن األطــراف املذكــورة.

وتتوزع القيادة عى ثالثة أنواع:

- قيادة دينية: غر معنية بالعمل السيايس املبارش.

- قيــادة مدنيــة: ال عالقــة هلــا باألحــكام الدينيــة وتنقســم عــى أربعــة اقســام 
وفــق التــايل:

ــا  ــميات، ومنه ــدة مس ــوع ع ــذا الن ــى ه ــق ع ــة يطل ــادة األوتوقراطي - القي
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ــة الدكتاتوري

- القيادة الديمقراطية مستمدة من االنتخاب الشعبي وفق راي األكثرية.

ــادة  ــاهلية، والقي ــادة التس ــل، والقي ــدم التدخ ــادة ع ــرة اوقي ــادة احل - القي
ــر ــدوره أي ذك ــون ل ــًا وال يك ــا ثانوي ــد فيه ــون دور القائ ــلية، ويك الرتس

- القيــادة املوقفيــة )املوقــف اللحظــوي( يعتمــد هــذا األســلوب يف القيــادة 
ــة  ــادة التبادلي ــرى او القي ــرتة ألخ ــن ف ــر م ــد يتغ ــف، وق ــرف أو املوق ــى الظ ع
)اجلاعيــة( يمتــاز هــذا النــوع مــن القيــادة بتبــادل األدوار بــن الرئيــس 
واملرؤوســن، )جملــس حكــم رئــايس( فيمكــن أن يكــون الرئيــس أحــد 
األعضــاء، وكــا يمكــن للمــرؤوس أن يتــوىل دور الرئاســة يف بعــض املواقــف.

ــا عــرف  ــة والسياســية ب ــة الديني ــة: تمــع بــن الوالي ــة -مدني ــادة ديني - قي
ــر  ــيعة ب »أم ــلمن الش ــد املس ــة« وعن ــة بـ«اخلليف ــالمي بداي ــم اإلس يف احلك

ــم » ــه األعل ــع الفقي ــام- املرج ــب اإلم ــام« او »نائ ــن« او »اإلم املؤمن

لقــد غلــب التصــادم والــرصاع عــر التاريــخ بــن القيادتــن الدينيــة واملدنيــة 
بســبب تناقــض املنطلقــات واألهــداف والوســائل ويف بعــض األحيــان فرضــت 
القيــادة املدنيــة نفســها وكيــال هلل ســبحانه عــى األرض بحيــث صــادرت 
ــبحانه )دون ان  ــال هلل س ــها ممث ــت نفس ــل فرض ــة ب ــادة الديني ــات القي صالحي
ــم اهلل  ــا« باس ــها »اهل ــت نفس ــايل فرض ــض( وبالت ــر او الرف ــق األم ــه ح تعطي

ــد.. !! ــورة اح ــرار ذايت دون مش ــبحانه وبق س

ــاذج  ــن ن ــم ع ــرآن الكري ــا الق ــارش اخرن ــي املب ــن اإلهل ــة التعي يف منظوم
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ــون  ــن يتلق ــل الذي ــطة الرس ــارش بواس ــر املب ــن غ ــارش او بالتعي ــي املب بالوح
ــايل: ــق الت ــي وف الوح

- النبــي إبراهيــم)ع( بالنســبة للنبــي إبراهيــم )ع( تــم ابالغــه مــن اهلل 
ــُه بَِكِلــَاٍت  ســبحانه بالوحــي املبــارش بتعيينــه امــام للنــاس )َوإِِذ اْبَتــَىٰ إِْبَراِهيــَم َربُّ
تـِـي َقــاَل اَل َينـَـاُل َعْهــِدي  يَّ َُّهــنَّ َقــاَل إيِنِّ َجاِعُلــَك لِلنَّــاِس إَِماًمــا َقــاَل َوِمــن ُذرِّ َفَأمَت

ــَن(1. الظَّاملِِ

ــاَدٰى  ــا إِْذ َن ــه )َوُنوًح ــوح )ع( حيــث اســتجاب اهلل ســبحانه لدعائ ــي ن - النب
ــَن اْلَكــْرِب اْلَعظِيــِم(2. ــُه ِم ــاُه َوَأْهَل ْينَ ــُه َفنَجَّ ــُل َفاْســَتَجْبنَا َل ِمــن َقْب

- النبــي موســى )ع( امــا بالنســبة للنبــي موســى )ع( فقــد ابلغــه اهلل ســبحانه 
ــٰى(3  ــُه َطَغ ــْوَن إِنَّ ــْب إىَِلٰ فِْرَع ــون )اْذَه ــة فرع ــاين بمواجه ــد الرّب ــه القائ بتعيين
وبالنســبة لطلــب النبــي موســى مــن اهلل ســبحانه بــأن يشــد أزره بأخيــه »هارون« 
ــي،  ــاُروَن َأِخ ــِي، َه ــْن َأْه ــرًا مِّ ــل يلِّ َوِزي ــه )َواْجَع ــاء نبّي ــتجاب اهلل دع ــد اس فق
ــرًا،  ــَرَك َكثِ ــرًا، َوَنْذُك ــبَِّحَك َكثِ ــْي ُنَس ــِري، َك ــُه يِف َأْم ْك ــِه َأْزِري، َوَأرْشِ ــُدْد بِ اْش

ــْد ُأوتِيــَت ُســْؤَلَك يــا ُموَســى(4. ــا َبِصــرًا، َقــاَل َق ــَك ُكنــَت بِنَ إِنَّ

ــَا امْلَِســيُح  - نبــي اهلل عيســى املســيح)ع( قــال اهلل ســبحانه يف بــالغ للنــاس )إِنَّ

)1( سورة البقرة -آية رقم 124. 
)2( سورة األنبياء- آية رقم 76. 

)3( سورة النازعات - آية رقم 17. 
)4( سورة طه - من اآلية 24حتى اآلية 41. 
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ِعيَســى اْبــُن َمْرَيــَم َرُســوُل اهللَِّ َوَكِلَمُتــُه(1.

ــارش  ــي املب ــالغ اإلهل ــه. ان الب ــه وآل ــى اهلل علي ــد ص ــاء حمم ــم األنبي - خات
ــا النَّبِــيُّ  َ لرســول اهلل قــد تكــرر اكثــر مــن مــرة ويف آيــات متكــررة منهــا )َيــا َأهيُّ
ــة )ومــا أرســلناك اال رمحــة  ــة ثاني ــًرا(2 وآي ا َوَنِذي ً ــرِّ ــاِهًدا َوُمَب ــْلنَاَك َش ــا َأْرَس إِنَّ
للعاملن(3وغرهــا مــن اآليــات وقــد تكــّررت حادثــة النبــي موســى )ع( 
بالنســبة إلرشاك أخيــه النبــي هــارون يف النبــوة واســتجابة اهلل ســبحانه لــه مــع 
ــل رســول اهلل األكــرم  ــارق أســايس ان تنصيــب وتعيــن اإلمــام عــي مــن قب ف
جــاء تنفيــذا ألمــر اهلــي حاكــم مــع التنبيــه اإلهلــي لــرضورة التبليــغ واال فــإن 
ــْغ  ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ رســالة اإلســالم ال تكــون قــد متـّـت او تــم تبليغهــا للناس)َيــا َأهيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــَك َوإِن ملَّ بِّ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ
ــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريَن4)وذلــك لتدبــر اهلــي بتثبيــت منظومــة  النَّــاِس إِنَّ اهللََّ اَل هَيْ
ــوم القيامــة عــر منظومــة  ــى ي ــة الناظمــة واحلاكمــة للعاملــن حت ــادة اإلهلي القي
)اإلمامــة( التــي تبــدأ بإمامــة عــي بــن ايب طالــب بقانــون اهلــي ومرســوم نبــوي 

واضــح لتمتــد اإلمامــة حتــى اإلمــام املنتظــر )عــج(

ــى  ــن ع ــادة اهلي ــا ق ــي عّينه ــبحانه والت ــل اهلل س ــة يف رس ــور امللفت ــن األم م
العاملــن انــم كامــوا ايتامــا جلهــة »األبــاء« فالنبــي إبراهيــم كان عنــد عمــه »آزر« 

)1( سورة النساء- آية رقم 171. 
)2( سورة األحزاب- آية رقم 45. 
)3( سورة األنبياء - آية رقم 107. 

)4( سورة املائدة -آية رقم 67. 
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ــص  ــق الن ــى« وف ــت موس ــى« »اخ ــه »أم موس ــه واخن ــد ام ــى عن ــي موس والنب
القــرآين وكذلــك الســيد املســيح ولــد بــدون »أب« ورســول اهلل خاتــم األنبيــاء 

ــه ابوطالــب. كان يتيــم األب وتربــى يف كنــف عّم

اخلالف يف تفسر خطبة الغدير.

ان اخلــالف بــن املســلمن حــول خطبــة الغديــر وتفســرها وتأويلهــا يرجــع 
ــاد  ــي واالجته ــص اإلهل ــن الن ــاس ب ــر وااللتب ــزات التفس ــكالية مرتك اىل إش
البــري فبينــا يتبــع املســلمون الشــيعة النــص اإلهلــي والفعــل النبــوي يتجــه 
ــة  ــة القبلي ــري والعصبي ــاد الب ــي اىل االجته ــاوز اإلهل ــنة اىل ت ــلمون الس املس
ــس  ــذي أس ــالف ال ــوع اخل ــا أدى اىل وق ــة، مم ــوح للرئاس ــش( او الطم )قري
للخــالف الفقهــي بــن املســلمن مــع اتفاقهــم يف األمــور واالركان األساســية 
ــالف  ــالة...( واخل ــوم- الص ــج - الص ــاد احل ــوة- املع ــد - النب للدين)التوحي

ــة(. ــى املؤمنن)اإلمام ــة ع ــول الوالي ح

هــل هــي حكــم اهلــي واضــح ورصيــح ام متشــابه غــر حمكــم يفتــح بــاب 
ــم يف  ــول احلك ــت ليتح ــي أسس ــلطة الت ــتالم الس ــات واس ــاد والرغب االجته
ــح  ــالمية ليصب ــة اإلس ــمى الدول ــه مس ــق علي ــا اطل ــالمية او م ــة اإلس اخلالف
معاويــة او املتــوكل العبــايس وامثاهلــم خلفــاء رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 

ــن!! ــي والدي ــى الوح ــاء ع واالمن

حيــث نفــت خطبــة الغديــر بتوصيفهــا للحاكــم الــويص والــويل عــن 
ــر  ــب أم ــن( منص ــراء للمؤمن ــاء او ام ــهم خلف ــوا انفس ــن نّصب هؤالء)الذي
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املؤمنــن لعــدم حيازهتــم لصفاهتــا وحمــددات القيــادة واالمــرة يف القرآن والســنة 
النبويــة الريفــة حــول مواصفــات ومعايــر القائــد اإلســالمي املســتويف واحلائز 

ــة. ــة والنبوي ــات اإلهلي ــى املواصف ع

ان تنــاول خطبــة الغديــر يف املطارحــات واملناقشــات الفكريــة والفقهيــة عــى 
مســتوى املذاهــب اإلســالمية كانــت تتمحــور حــول جانــب واحــد يف اخلطبــة 
ويمثــل بطبيعــة احلــال اجلانــب اجلوهــري واألســاس يف اخلطبــة، يتمّثــل بإبــالغ 
الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه بأمــر اهلــي بوجــوب مبايعــة اإلمــام عــي 
عليــه الســالم ولّيــا« ألمــر املســلمن بعــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه، وهذا 
اخلــالف يف التفســر والتأويــل او االلتــزام او عدمــه بنصــوص اخلطبــة الواضحة 
والتــي ال ختضــع للتأويــل نتيجــة الوضــوح يف املصطلحــات والتكــرار عليهــا، 
باإلضافــة اىل الفعــل النبــوي )رفــع يــد اإلمــام عــي مــن قبــل الرســول( فهــو 
مشــهد ال حيتمــل التاويــل او التفســر خاصــة انــه جــرى وفــق منظومــة تــالزم 

)القــول والفعــل(.

ــة«  ــم »الذهبي ــام باملفاهي ــد ابعــد االهت ــة ق ان هــذا األمــر املركــزي يف اخلطب
األخــرى التــي ختتزنــا اخلطبــة ومنهــا معايــر ومواصفــات القائــد اإلســالمي 

ــة. املســتويف للــروط اإلهلي

مراحــل بيعــة الغديــر: لقــد توزعــت »بيعــة الغديــر« عــى مراحــل واعقبتهــا 
مرحلــة االنقــالب الرابعــة وفــق التــايل:

- املرحلــة األوىل:القــرار اإلهلــي وبــالغ رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه )يــا 
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ْغــَت  ــَك يف َعــِيٍّ َواِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــا َبلَّ ــِزَل إَلْيــَك ِمــْن َربِّ ــْغ مــا ُأْن ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ َأهيُّ
َلــُه  ُلــوُه َفَقــْد َفضَّ ِرســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النّــاِس(1.... َمعــارِشَ النّــاِس، َفضِّ

اهللُ، َواْقَبُلــوُه َفَقــْد َنَصَبــُه اهللُ.

ــم  ــد ابالغه ــاس بع ــن الن ــة م ــول العصم ــب الرس ــة: طل ــة الثاني - املرحل
ــلطة. ــو الس ــم نح ــة وجنوحه ــر النقي ــهم غ ــه بنفوس ملعرفت

املرحلــة الثالثــة: البــالغ املبــن لعامــة املســلمن يف غديــر خــم مبــارشة دون 
واســطة حتــى يمنــع التأويــل وإللغــاء حجــة عــدم املعرفــة..

- املرحلــة الرابعــة: االنقــالب عــى األمــر اإلهلــي والنــص النبــوي )اجتــاع 
ســقيفة بنــي ســاعدة(2.

عقاب من ينكر او ينكث بيعة الغدير:

لقــد انقســمت قيــادة املســلمن مــن الصحابــة واملهاجريــن واالنصــار 
ــام: ــة أقس ــر اىل ثالث ــة الغدي ــا لبيع ــا او رفضه ــا واعرتافه ــوم يف موقفه والعم

ــة  ــة التــي اســتالتها الزعامــة والقبلي ــادة مــن الصحاب ــة ضّمــت القي - أكثري

)1( سورة املائدة-آية رقم67. 
)2( االجتاع الذي عقدته األنصار لتويل الوالية واخلالفة بعد وفاة رسول اهلل صى اهلل عليه 
وآله والتحق هبم املهاجرون وعى رأسهم عمر بن اخلطاب وأبو بكر وابوعبيدة اجلراح 
بغياب اإلمام عي املشغول بتجهيز الرسول األكرم لدفنه )والذ غاب عنه اجلميع وانشغلوا 
بالنفاق والطموح بن  التهديد والوعيد واالهتامات  بعد  انتهى االجتاع  باخلالفة( وقد 
املجتمعن بتعين أبو بكر الصديق اول خليفة للمسلمن خالف ما ابلغه النبي للمسلمن 

بأن اإلمام عي هو أمر املؤمنن بأمر اهلي. 
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ــاين. ــن األول والث ــا اخلليفت ــار ويف مقدمته ــن واألنص ــن املهاجري والتفاضــل ب

ــة  ــت اخلليف ــادت فبايع ــي ع ــة والت ــرتددة اخلائف ــة امل ــي احليادي ــا وه - ثانيه
ــث. ــاين والثال األول والث

- الثالثــة وهــي القلــة التــي ثبتــت مــع اإلمــام عــي عليــه الســالم ومل تبايــع او 
تعــرتف وبقيــت يف جهــة اإلمــام ومل ترتكه.

- لقــد رشح الرســول الكريــم يف خطبــة الغديــر عقــاب مــن مل يلتــزم بالبيعــة 
عــى ثالثــة مســتويات )اإلنكار-الشــك- التفاضــل( وأورد عقــاب كل فئــة مــن 

هــؤالء وفــق التــايل:

ــْن  ــَن اهللِ، َوَل ــاٌم ِم ــُه إم ــاِس، إنَّ ــارِشَ النّ ــب.. َمع ــر وانقل ــن انك ــاب م - عق
َيُتــوَب اهللُ َعــى َأَحــد َأْنَكــَر ِوالَيَتــُه َوَلــْن َيْغِفــَر َلــُه، َحْتــًا َعــَى اهللِ َأْن َيْفَعــَل ذلـِـَك 
ُهــوِر. َفاْحَذُروا  َبــُه َعذابــًا ُنْكــرًا َأَبــَد االْبــاِد َوَدْهــَر الدُّ بَِمــْن خاَلــَف َأْمــَرُه َوَأْن ُيَعذِّ

ْت لِْلكافِريــَن(1. جــاَرُة ُأِعــدَّ َأْن خُتالُِفــوُه، َفَتْصُلــوا نــارًا )َوُقوُدَهــا النّــاُس َواحْلِ

.... َفَمْن َشــكَّ يف ذلـِـَك َفَقــْد َكَفــَر ُكْفــَر اجْلاِهِليَّــِة االُوىل،  - عقــاب مــن شــكَّ
، َوَمــْن َشــكَّ  ء ِمــْن َقــْويل هــذا َفَقــْد َشــكَّ يف ُكلِّ مــا ُأْنــِزَل إيَلَّ َوَمــْن َشــكَّ يف يَشْ

ــِة َفَقــْد َشــكَّ يِف اْلــُكلِّ ِمنُْهــْم، َوالّشــاُك فينــا يِف النـّـاِر. يف واِحــد ِمــَن االَِئمَّ

ــُه َأْفَضــُل النّاِس  ُلــوا َعِلّيــًا َفإنَّ - عقــاب مــن مل يفّضــل علّيــا« عــى غــره.. َفضِّ
ــوٌن،  ــوٌن َمْلُع ــُق. َمْلُع ــَي اخْلَْل ْزَق َوَبِق ــرِّ ــَزَل اهللُ ال ــر َوُأْنثــى مــا َأْن ــْن َذَك ــدي ِم َبْع
ين  َ ئيــَل َخــرَّ َمْغُضــوٌب َمْغُضــوٌب َمــْن َردَّ َعــَيَّ َقــْويل هــذا َومَلْ ُيوافِْقــُه. َأال إنَّ َجْرَ

)1( سورة البقرة - آية رقم 24. 
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ــي  ــِه َلْعنَت ــُه َفَعَلْي ــًا َومَلْ َيَتَولَّ ــادى َعِلّي ــْن ع ــوُل: »َم ــَك َوَيُق ــاىل بِذلِ ــِن اهللِ َتع َع
ــِزلَّ  ــوا اهللَ(1 َأْن خُتالُِفـــوُه )َفَت ُق ــد َواتَّ ــْت لَِغ َم ــٌس مــا َقدَّ ــْر َنْف َوَغَضبــي«، )َوْلَتنُْظ

ــوَن(3. ــَا َتْعَمُل ــٌر بِ ــا(2 )إنَّ اهللَ َخب ــَد ُثُبوهِت ــَدٌم َبْع َق

اهلدف من كلمة معارش الناس.

مــن األمــور امللفتــة يف خطبــة الغديــر إرصار رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 
عــى اســتعال كلمــة »معــارش« حيــث كّررهــا اكثــر مــن مخســن مــرة فباإلضافــة 
اىل انــا مــن مصطلحــات اخلطابــة يف ذلــك العــرص لكنهــا تكتنــز مفهومــا قصده 
ــر  ــع مع ــارش )مج ــة مع ــث ان كلم ــه حي ــه وآل ــى اهلل علي ــرم ص ــول األك الرس
ــي: كلُّ  ــة تعن ــُس(4 يف اللغ ، واإِلْن ــنُّ ــِل، واجِل ُج ــُل الرَّ ــُة، وأه : اجلَاَع ــَرُ َمْع
ــِن اْســَتَطاَع  ــَباِب َم ــا َمْعــَرَ الشَّ ــاِء5 َي ــا َمعــارَش األْنبَِي مجاعــة َأمُرهــم واِحــٌد، إن

ْج،..( ــَزوَّ ــاَءَة َفْلَيَت ــُم اْلَب ِمنُْك

تعريف املعاير.

 Standards - لغــة واصطالحــا«6: معايــُر: اســم - معايُر-مجــع ِمعيــار
..Normes

)1( سورة احلر -آية رقم18. 
)2( سورة النحل - آية رقم 94. 

)3( سورة احلر- آية رقم18. 
)4( القاموس املحيط. 

)5( قاموس معجم املعاين اجلامع. 
)6( معجم املعاين اجلامع - معجم عريب عريب
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. املِْعَياُر: الِعياُر

ٌر ملــا ينبغــي أن يكــون عليــه  ــٌق أو ُمَتَصــوَّ املِْعَيــاُر )يف الفلســفة(: نمــوذٌج مَتَحقَّ
ء لي ا

العلوم املعيارية: املنطق واألخالق، واجلال، ونحوها.

ــام  ــة للقي مفهــوم املعايــر: املعايــر جمموعــة مــن املقاييــس والقواعــد امُلنظِم
باألشــياء، وهــي اخلطــوط العامــة التــي يرجــع إليهــا أصحــاب القــرار 
ــة تنظيمهــا  ــة او اإلنســانية فتعطــى صالحي ــة والقيمــة العلمي وإلعطائهــا اجلدي

ــة. ــب املقدس ــة او الكت ــات العاملي ــات واملؤسس للمرجعي

معاير القيادة يف خطبة الغدير.

ــات  ــة ومواصف ــية واجلوهري ــر األساس ــر املعاي ــة الغدي ــّددت خطب ــد ح لق
ــالن  ــالل اإلع ــن خ ــل م ــوي مفّص ــرح نب ــة وب ــّددات اإلهلي ــا ملح ــد وفق القائ
عــن مواصفــات اإلمــام عــي عليــه الســالم لتتحــول املواصفــات والســلوكيات 
)العلويــة(اىل معايــر مســتدامة للقــادة يف اإلســالم حتــى يمكننــا القــول 
)مواصفــات »عــي« تشــكل معايــر القيــادة اإلســالمية( ومــن املعاير األساســية 

ــة: واملحوري

- التعين للقائد )لألمة( تعين إهلي وليس خيارا« بري.

ــل  ــق التسلس ــرم ووف ــول األك ــر الرس ــوث ع ــي املبث ــور اإلهل ــالك الن - امت
ــوي. النب

ــه  ــة القوال ــة مركزي ــة كمرجعي ــة الريف ــنة النبوي ــرآن والس ــاد الق - اعت
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وســلوكياته.

- الزامية توفر املعاير الدينية باملستوى األعى واألفضل.

الدعوة للهدى ولدين اهلل اهلل سبحانه )اإلسالم( كهدف أساس.

- االعلمية واملعرفة الشمولية.

- األفضل واملتقدم يف كل األخالقيات والعلم والسلوكيات.

- الصدق وعدم املحاباة ال خياف يف اهلل لومة الئم.

- املواصفات القتالية

- التضحية والفداء حتى االستشهاد.

- التعين اهلي ووراثة نبوية وليست ملكية او عشائرية.

ــدي  ــتوين عق ــى مس ــادة ع ــة بالقي ــر اخلاص ــر املعاي ــة الغدي ــّددت خطب ح
وســلوكي مــن خــالل التوصيــف النبــوي لشــخصية اإلمــام عــي واختــذت اتّباع 
وصــف اخلــاص إللــزام العــام مــن اجلمهــور ومــن توصيــف اخلــاص باللحظــة 
ــر  ــا ذك ــكاين عندم ــد( وامل ــد ومل يول ــذي ول ــاين )ال ــم الزم ــة اىل التعمي واحلادث
ــا  ــد ان م ــع التأكي ــاهدكم وغائبكم....(م ــه )ش ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس
يقولــه هــو كالم اهلل ســبحانه الــذي ال يتبــّدل وبــالغ رســوله الــذي هــو خاتــم 
ــل آخــر البالغــات والرســائل املبــارشة واألصيلــة  األنبيــاء وبالتــايل اخلطبــة متّث
ــن  ــاء الذي ــكام او العل ــاء او احل ــن او اخللف ــن املحّدث ــطاء م ــاد الوس دون اعت
انحــرصت مهمتهــم بوجــوب التنفيــذ وبوجــوب التبليــغ بــا ســمعوا ويمكــن 
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ــة الغديــر ومــا ورد فيهــا مــن صفــات القائــد يمكــن اعتبارهــا  القــول ان خطب
»املرســوم النبــوي« العــام واخلالــد يف مواصفــات القائــد وعــى الذيــن يتبعــوه 
ويؤمنــوا باإلســالم ان يتقيــدوا بــه دون ممارســة اإلنتقائيــة او املزاجيــة او التأويــل 
ــي  ــام ع ــم اىل اإلم ــول الكري ــن الرس ــت م ــي انتقل ــادة الت ــارة ان القي ــع اإلش م
وصفــت »بالوراثــة« وفــق مــا قــال النبــي ووصــف البيعــة )َمعــارِشَ النّــاِس، إيّن 
ْغــُت مــا ُأِمــْرُت بَِتْبليِغــِه  َأَدُعهــا إماَمــًة َوِوراَثــًة يف َعِقبــي إىل َيــْوِم اْلِقياَمــِة، َوَقــْد َبلَّ
...( بذلــك، لكنهــا ليســت وراثــة ملكيــة او عائليــة او عشــائرية  ــًة َعــى ُكلِّ ُحجَّ
بــل هــي وراثــة دينيــة بأمــر اهلــي نفــت معايــر الوراثــة السياســية والقبليــة التــي 
اعتــاد عليهــا النــاس يف ذلــك العــرص وال يــزال بعضهــم مــن الغــرب والــرق 

يتبعــون تلــك املنظومــة الوراثيــة.. وهــذه اول واهــم املعايــر للقيــادة.

مرجعية تعين القيادة اخلاصة والعامة.

لقــد حــّدد رســول اهلل منظومــة تعيــن القيــادة احلاكمــة للمســلمن، فاخرجها 
مــن املنظومــات املتعــارف عليهــا آنذاك)القبيلــة - العشــرة - او املتغلــب بالقــوة 
»وفــق منظومــة الوهابيــة املعــارصة التــي تعتمــد عــى النهــج األمــوي خصوصــا 
والــذي اتبعــه العباســيون وكل الــدول التــي اعقبتهــم( والغــى فكــرة اإلنتخــاب 
ــة« او  ــادة العامــة للمســلمن بمســتوى »اخلليف ــار يف القي او الشــورى يف اإلختي
»ويل األمــر« ألنــه يعتــر ان احلاكميــة هلل ســبحانه ولــه الواليــة التــي منحهــا اهلل 
إياهــا وبالتــايل ليــس مــن حــق البــر التدخــل والراكــة يف اختيــار احلاكــم او 
ــة  ــة التواصــل مــع اإلمــام باإلضاف ــة مــع عــدم إمكاني الــويل اال يف عــرص الغيب
لتحديــد معايــر القائــد ليــس بصفتــه السياســية او امــرا« للمؤمنــن بــل القائــد 
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ــكري او  ــد العس ــة او القائ ــة او قري ــة يف مدين ــن مجاع ــؤول ع ــى كل مس بمعن
اإلداري ويف املصطلحــات املعــارصة النائــب والوزيــر واملحافــظ واملرجــع 
الفقيــه ورئيــس اجلامعــة ورئيــس املستشــفى والقائــد العســكري وكل منصــب 
يصبــح أي انســان مســؤوال عــن ادارتــه وصــوال اىل املعلــم يف الصــف الــدرايس 
او القــاض او رئيــس البلديــة او احلــارس واجلنــدي بــان يكــون األكفــأ والفضل 
بــن املســلمن الذيــن حيق هلــم تســلم هــذه املســؤولية او االرتقــاء هلــذا املنصب. 

وقــد بــّن مســألة القيــادة العليــا للمســلمن وفــق التــايل »

ــد عــى القــدرة  ــُد(1 والتاكي ــُه احْلَْم ــُك َوَل ــُه امْلُْل ــة هلل ســبحانه.. )َل - احلاكمي
ــٌر ء َقدي ــى ُكلِّ يَشْ ــَو َع َوُه

ــِرِه َوُأطيــُع َوُأبــاِدُر إىل ُكلِّ مــا َيْرضــاُه َوَأْسَتْســِلُم  - الطاعــة هلل... َأْســَمُع الَْم
ــِه... ــِه َوَخْوفــًا ِمــْن ُعُقوَبتِ ملِــا َقضــاُه، َرْغَبــًة يف طاَعتِ

، َحــَذرًا ِمــْن َأْن ال  - تنفيــذ مــا يأمــر ومــا يوحــي... َوُأَؤّدي مــا َأْوحــى بـِـِه إيَلَّ
َأْفَعــَل َفَتِحــلَّ يب ِمنـْـُه قاِرَعــٌة ال َيْدَفُعهــا َعنـّـي َأَحــٌد

ــة...  ــا وخليف ــالم وصي ــه الس ــي علي ــام ع ــن اإلم ــي بتعي ــوم اإلهل - املرس
ئيــَل َهَبــَط إيَلَّ ِمــرارًا  حيــث يقــول الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه )إنَّ َجْرَ
ــالُم َأْن َأُقــوَم يف هــَذا امْلَْشــَهِد َفُأْعِلــَم ُكلَّ  ــالِم َريّب َوُهــَو السَّ َثالثــًا َيْأُمــُرين َعــِن السَّ
تــي  ــي َوَخليَفتــي َعــى ُأمَّ ــَن َأيب طالِــب َأخــي َوَوِصّي ــِيَّ ْب ــَض َوَأْســَوَد: َأنَّ َع َأْبَي
ــُه ال  ــى إالّ َأنَّ ــْن ُموس ــاُروَن ِم ــلُّ ه ــي حَمَ ــُه ِمنّ ــذي حَمَلُّ ــدي، الَّ ــْن َبْع ــاُم ِم َواالْم

)1( سورة التغابن - آية رقم 1. 
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َنبـِـيَّ َبْعــدي، َوُهــَو َولِيُُّكــْم َبْعــَد اهللِ َوَرُســولِِه. َوَقــْد َأْنــَزَل اهللُ َتبــاَرَك َوَتعــاىل َعــَيَّ 
ــَن  ذي ــوا الَّ ــَن آَمنُ ذي ــوُلُه َوالَّ ــُم اهللُ َوَرُس ــا َولِيُُّك ــِه هــي: )إنَّ ــْن ِكتابِ ــًة ِم ــَك آَي بِذلِ

كاَة َوُهــْم راِكُعــوَن(1  ــوَن الــزَّ ــالَة َوُيْؤُت ُيقيُمــوَن الصَّ

- النــص اإلهلــي بلســان رســوله الكريــم َواْعَلُمــوا َأنَّ اهللَ َقــْد َنَصَبــُه َلُكــْم َولِّيًا 
َوإمامــًا َفــَرَض طاَعَتــُه َعــَى امْلُهاِجريــَن َواالَْْنصــاِر َوَعــَى الّتابِعــَن هَلـُـْم بِإْحســان، 
غــِر  ، َواحْلُــرِّ َوامْلَْمُلــوِك َوالصَّ ، َوَعــَى اْلَعَجِمــيِّ َواْلَعــَريِبِّ َوَعــَى اْلبــادي َواحْلــارِضِ
ــاز  ــُه، ج ــاض ُحْكُم ــد م ــى ُكلِّ ُمَوحِّ ــَوِد، َوَع ــِض َواالَْْس ــَى االَْْبَي ــِر، َوَع َواْلَكب
َقــُه، َفَقــْد َغَفــَر  َقْوُلــُه، نافـِـٌذ َأْمــُرُه، َمْلُعــوٌن َمــْن خاَلَفــُه، َمْرُحــوٌم َمــْن َتبَِعــُه َوَصدَّ
َلــُه اهللُ،  ُلــوُه َفَقــْد َفضَّ ــُه َوَأطــاَع َلــُه.. َمعــارِشَ النّــاِس، َفضِّ ــْن َســِمَع ِمنْ اهللُ َلــُه َوملَِ

َواْقَبُلــوُه َفَقــْد َنَصَبــُه اهللُ.

ــَد  ــَك ِعنْ ــِيٍّ َولِيِّ ــَة يف َع ــَت اآلَي ــَك َأْنَزْل ــمَّ إنَّ ــة )الّلُه ــالغ، كخامت ــرار الب تك
َتْبيــِن ذلِــَك َوَنْصبِــَك إّيــاُه هِلــَذا اْلَيــْوِم: )اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم دينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت 
ــَد اهللِ  ــَت: )إنَّ الّديــَن ِعنْ َعَلْيُكــْم نِْعَمتــي َوَرضيــُت َلُكــُم االْْســالَم دينــًا(2 َو ُقْل
ْاإلْســالُم(3 َو ُقْلــَت: )َو َمــْن َيْبَتــِغ َغــْرَ االْْســالِم دينــًا َفَلــْن ُيْقَبــَل ِمنْــُه َو ُهــَو ىِف 

ــُت(. ْغ ــْد َبلَّ ــِهُدَك َأيّن َق ــمَّ إيّن ُأْش ــَن(4 )الّلُه ــَن اخْلارِسي ــَرِة ِم االِْخ

ــُه  ُلــوا َعِلّيــًا َفإنَّ - عــدم جــواز تعيــن او مبايعــة املفضــول عــى االفضــل )َفضِّ

)1( سسورة املائدة -آية رقم 
)2( سورة املائدة - آية رقم 3. 

)3( سورة آل عمران. آية رقم19. 
)4( سورة آلعمران-آية رقم85. 
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ْزَق َوَبِقــَي اخْلَْلــُق...( َأْفَضــُل النـّـاِس َبْعــدي ِمــْن َذَكــر َوُأْنثــى مــا َأْنــَزَل اهللُ الــرِّ

- تسلسلية االمرة والوالية وفق رسول اهلل صى اهلل عليه وآله 

ــإنَّ اهللَ  ــاىل )َف ــة هلل ســبحانه وتع ــة واالزلي ــة واملطلق ــة األوىل واملانح - الوالي
َعــزَّ َوَجــلَّ ُهــَو َمْوالُكــْم َوإهلُُكــم(.

ــه  ــى اهلل علي ــد ص ــم حمم ــول الكري ــة للرس ــة واملروط ــة املمنوح - الوالي
ــْم( ــُب َلُك ــُه امْلُخاطِ ــوُلُه َوَنبِيُّ ــِه َرُس ــْن ُدونِ ــمَّ ِم ــة ُث ــه )الوالي وآل

- الواليــة بالنيابــة والتكليــف املؤقــت والعــام لإلمــام عــي واألئمــة االحــد 
ــْم  ــْم َوإماُمُك ــِيٌّ َولِيُُّك ــدي َع ــْن َبْع ــمَّ ِم ــر)ع( )ُث ــدي املنتظ ــم امله ــر وخامته ع
تــي ِمــْن ُوْلــِدِه إىل َيــْوم َتْلَقــْوَن اهللَ َوَرُســوَلُه.  يَّ ُكــْم، ُثــمَّ االْماَمــُة يف ُذرِّ بَِأْمــِر اهللِ َربِّ
مــع التأكيــد عــى ان مفهــوم احلــالل واحلــرام وفــق اإلســالم ســيكون ضمــن 
منظومــة معروفــة اآلمــر والناهــي بالتسلســل املبــّن يف اخلطبــة النبويــة )ال َحالَل 
ــُه  َم ــْم- األئمــة-،... َوال َحــراَم إالّ مــا َحرَّ ــُه اهللُ... َوَرُســوُلُه... َوُه إالّ مــا َأَحلَّ
َفنـِـَي احْلَــالَل َواحْلَــراَم  اهللُ َعَلْيُكــْم َوَرُســوُلُه َوُهــْم- األئمــة-، َواهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ َعرَّ

َوَأَنــا َأْفَضْيــُت بِــا َعلََّمنــي َريّب ِمــْن ِكتابِــِه َوَحاللـِـِه َوَحراِمــِه إَلْيــِه.

امتالك النور الإلهي1.

، ُثمَّ يف َعِيِّ ْبِن َأيب طالِب، ُثمَّ يِف النَّْسِل  )1( َمعارِشَ النّاِس، النُّوُر ِمَن اهللِ َعزَّ َوَجلَّ َمْسُلوٌك يِفَّ
نَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َجَعَلنا  ِمنُْه إىَل اْلقاِئِم امْلَْهِديِّ الَّذي َيْأُخُذ بَِحقِّ اهللِ َوبُِكلِّ َحقٍّ ُهَو َلنا، الَِ
يَن َوامْلُعانِديَن َوامْلُخالِفَن َواخْلاِئنَن َواالْثِمَن َوالّظاملَِن َواْلغاِصبَن ِمْن  ًة َعَى امْلَُقرصِّ ُحجَّ

مَجيِع اْلعامَلَن.
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ــة«  ــر »حرصي ــة الغدي ــه يف خطب ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــد اعل لق
القيــادة بعــده وحرصهــا بالذيــن يمتلكــون »النــور اإلهلــي« وقــد فّصــل ورشح 
انســيابية وتسلســلية ومســالك هــذا النور مــن اهلل جل وعــال اىل القيــادات اإلهلية 
التسلســلية البريــة عــر انتقــال واضــح مــن اهلل ســبحانه اىل رســوله الكريــم ثم 
وصّيــه اإلمــام عــي وذريتــه مــن األئمــة وآخرهــم املهــدي املنتظــر حتــى قيــام 
الســاعة ويكــون الرســول بذلــك قــد الغــى النقــاش واخلــالف حــول )احقيــة( 
اإلمــام عــي باخلالفــة وحســمها لصاحلــه بــل حســم قضيــة القيــادة اإلســالمية 
ــب  ــو مغتص ــة فه ــى اخلالف ــه ع ــام ونافس ــل أي ام ــن قات ــكل م ــرص ف يف كل ع
ــدم  ــت ع ــي وتثبي ــر اإلهل ــل لألم ــوي الناق ــص النب ــق الن ــادة وف ــة والقي للخالف
ــة بعنوانــا  ــادة اإلهلي ــار القي ــة العنــرص البــري مــن املســلمن يف اختي صالحي
األصيــل واملركــزي وتــرك هلــا اخليــار ضمــن قيــود ورشوط معايــر للقيــادات 
ــي  ــور اإلهل ــب للن ــق املنتس ــه ح ــع ارجحي ــة م ــكرية واملدني ــة والعس االجتاعي
احلقيقــي )وليــس النســب اجلينــي( مــع لفــت االنتبــاه اىل امــر جوهــري يتمثــل 
بوجــود اكثــر مــن شــخص يمتلــكان النــور اإلهلــي املتسلســل ظاهــرا« بالنســب 
لكــن ال يمتلكــون النــور اإلهلــي الباطــن فتــأيت عمليــة التنصيــب والتعيــن مــن 
قبــل اإلمــام - اخلليفــة والــويل بتعيــن احــد أبنائــه خصوصــا دون ســائر اخوتــه 
وفــق علــم اهلــي معطــى او ارشــادي لإلمــام املعلــوم قبــل وفاتــه واألمثلــة عنــد 
ــة كثــرة وأوضحهــا اخلــالف بــن اإلمــام جعفــر الصــادق)ع(  الشــيعة اإلمامي

واخــوه جعفــر الكــّذاب

- مرجعية القرآن والسنة النبوية.
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ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــون الق ــد ان يك ــة للقائ ــر املنهجي ــن املعاي م
الريفــة املرجعيــة األساســية لــكل قــول او فعــل او ســلوك وان يكــون 
ــؤال  ــى أي س ــة ع ــة او اإلجاب ــل أي قضي ــة او ح ــخي ملعاجل ــاد الش االجته
ــكان وان  ــان واي م ــنة يف أي زم ــرآن والس ــن الق ــتنبطا« م ــي مس ــي وفقه رشع
ال يتــم التعامــل معهــا بانــا مرجعيتــان ناقصتــان او انــا ال تســتطيعان مواكبــة 
ــل  ــا حيص ــه ك ــاكله ومتطلبات ــه ومش ــكالياته وموضوعات ــة إش ــور ومعاجل التط
اآلن حيــث حيــاول البعــض افــرتاء عــى اإلســالم االســتعانة بأفــكار اآلخريــن 
كــا حصــل يف العقــود املاضيــة مــن اســتراد الفكــر االشــرتاكي واملاركــي او 
ــن  ــاء م ــع دور العل ــة تراج ــا نتيج ــة ومواطنيه ــاكل األم ــة مش ــايل ملعاجل الرأس
ــك  ــن ذل ــم م ــذي منعه ــلطوي ال ــع الس ــة القم ــم او نتيج ــن واجباهت ــام م القي
ــة واالســتنباط منهــا  ــة والنبوي ــي للنصــوص القرآني ــريف التحلي او القصــور املع
ــد )أقرأهــم  ــذا فــإن التشــديد عــى ان يكــون القائ ــم احللــول املناســبة ول لتقدي
ــم  ــق مــن العل ــة والغــّراف مــن بحــر عمي ــاب اهلل واعلمهــم بالســنة النبوي لكت
واملعرفــة( حلايــة األمــة مــن تــويل القائــد الــذي يعــاين نقصــا يف العلــم واملعرفــة 
لقصــوره مــن الفهــم العميــق للقــرآن خصوصــا« )أقرأهــم( ليــس بمعنــى عــدد 
املــرات التــي خيتــم فيهــا كتــاب اهلل الكريــم بــل األكثــر فهــا وحتليــال« وتفســرا« 
للقــرآن وقــد ورد يف كتــب أهــل الســنة عــن أيب مســعود األنصــاري أن النبــي 
ــإِْن  ــاِب اهللَِّ، َف ــْم لِِكَت ــْوَم َأْقَرُؤُه ــُؤمُّ اْلَق ــال: )َي ــه ق ــه وآل ــى اهلل علي ــرم ص األك
ــنَِّة َســَواًء َفَأْقَدُمُهــْم  ــنَِّة، َفــإِْن َكاُنــوا يِف السُّ َكاُنــوا يِف اْلِقــَراَءِة َســَواًء َفَأْعَلُمُهــْم بِالسُّ
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ُهْم ِســنًّا(1  ْجــَرِة َســَواًء َفَأْقَدُمُهــْم ِســْلًا ويف روايــة َفَأْكَرُ ِهْجــَرًة، َفــإِْن َكاُنــوا يِف اهْلِ
وهــذا مــا يتطابــق مــع مــا جــاء يف خطبــة الغديــر واذا تــم اســقاطها عــى اإلمامة 
بعــد وفــاة الرســول األكــرم لكــن الســبق لإلمــام عــي عليــه الســالم يف اإلمامــة 

فــكل الــروط تنطبــق عليــه مــا عــدا رشط )اكرهــم ســنا«(.

- معاير القائد الدينية.

ــر  ــق معاي ــد وف ــاس للقائ ــرط األس ــّكل ال ــزكاة تش ــالة وال ــة الص إن إقام
ــر  ــر التذك ــاعده ع ــن( تس ــود الدي ــالة )عم ــه للص ــر ألن اقامت ــة الغدي يف خطب
اليومــي ثــالث مــرات او مخــس مــرات يف االنتبــاه مــن اجلنــوح نحــو معصيــة 
اهلل ســبحانه وأن »احلاكــم« »عبــد« هلل ســبحانه يســجد لــه ويركــع لــه وبالتــايل 
ــذا  ــن اهلل ول ــرزق م ــه وان ال ــد ل ــاس عبي ــان الن ــن ب ــون يظ ــرصف كفرع ال يت
جــاء التذكــر اليومــي للنــاس قــادة وعامــة بذلــك مــن خــالل صــالة الظهــر 
ــر  ــي للتذكــر اكث والعــرص واملغــرب والعشــاء حيــث ال يتعــدى الفــارق الزمن
ــارق  ــل والف ــة للعم ــرتة الصباحي ــث كان الف ــة حي ــرتة الراح ــاعتن يف ف ــن س م

بــن صــاليت الفجــر والظهــر حــوايل ســبع ســاعات المتــام العمــل.

- اهلداية للحق والعمل به.

ــذي هَيْــدي إىَل احْلَــقِّ َوَيْعَمــُل بـِـِه وهنــا حيــذر مــن جمــاورة النفــاق  الشــخص الَّ
املســترت ويؤكــد عــى لــزوم تكامــل القــول والدعــوة للنــاس بالعمــل فيهــا حتــى 
ــوا مِلَ َتُقوُلــوَن َمــا  ِذيــَن آَمنُ ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ال ينطبــق عليــه مضمــون اآليــة الكريمــة )َي

)1( رواه مسلم )2373( 
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اَل َتْفَعُلــوَن، َكــُرَ َمْقًتــا ِعنــَد اهللَِّ َأن َتُقوُلــوا َمــا اَل َتْفَعُلــوَن(1 وان هــذا اخلطــاب 
ــة،  ــل العام ــع قب ــاء ورواد املجتم ــؤولن والعل ــادة واملس ــه اىل الق ــوي يتوج النب
حيــث ينّبــه العــامل او املســؤول الــذي يعــظ النــاس بوجــوب الزهــد مثــال وعــدم 
ــرصه...  ــم او ق ــه الفخ ــا« اىل بيت ــره متوّجه ــن من ــزل ع ــم ين ــا ث ــاد للدني اإلنقي
ــم  ــى ث ــه جوع ــا« وجران ــام متخ ــراء وان ال ين ــاعدة الفق ــاس ملس ــو الن او يدع
تتزيــن مائدتــه باشــكال الطعــام ويرمــى مــا فيهــا بعــد شــبعه... واألمثلــة كثــرة 
ومنهــا ان الرســول الكريــم واالمــام عــي كانــا يعمــالن لتحصيــل معايشــهم2 
ــمهم او  ــون باس ــن حيكم ــا الذي ــى.. بين ــع احل ــاء او مج ــع امل ــل او مج يف النخي
يتحدثــون عــن مناقبهــم ال يعملــون بــل هييشــون عــى اخلمــس او مــا يســمونه 

اهلدايــا واملكرمــات.. !

ــُه( العمــل عــى  ــَل َوَينْهــى َعنْ - زهــق الباطــل والنهايــة عنــه )َوُيْزِهــُق اْلباطِ
إزالــة وحمــو الباطــل والقضــاء عليــه كعمــل وواجــب اويل وان مل يســتطع عــى 
العمــل حلصــاره واضمحاللــه وفــق احلديــث الريــف )مــن رأى منكــم منكــرا 

فليغــره بيــده...(

- آمن بالرسول آَمَن يب َوَعى َتْفسِر ِكتاِب اهللِ َعزَّ وَجلَّ

)1( سورة الصف - اآليتن رقم 2و3. 
ٍة يِف َشْهَرْيِن،  اَلِل، َثاَلَثَة َأِهلَّ اَلِل ُثمَّ اهلِْ )2( وعن السيدة عائشة عنها قالت )إِْن ُكنَّا َلنَنُْظُر إىَِل اهلِْ
َأْبَياِت َرُسوِل اهللَِّ صى اهلل عليه وسلم َناٌر، َفُقْلُت - أي عروة بن الزبر  َوَما ُأوِقَدْت يِف 
-: َيا َخاَلُة ! َما َكاَن ُيِعيُشُكْم؟ َقاَلِت: األَْسَوَداِن: التَّْمُر، َوامْلَاُء رواه البخاري )2567(، 
َيْعَمُل  َما  َوَيْعَمُل  َنْعَلُه،  َوخَيِْصُف  َثْوَبُه،  خَيِيُط  َكاَن   « اخرى  رواية  )2972(ويف  ومسلم 

َجاُل يِف ُبُيوهِتِْم » )صححه األلباين يف »صحيح اجلامع )4937(.  الرِّ
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- َوالّداعي إَلْيِه َواْلعاِمُل بِا َيْرضاُه

- َوالنّاهي َعْن َمْعِصَيتِِه

- األعلمية والشمولية يف املعرفة.

ــة  ــد باألعلمي ــف القائ ــر ان يتص ــة الغدي ــق خطب ــادة وف ــر القي ــن معاي ان م
ــل  ــط، ب ــة فق ــة والفقهي ــوم الديني ــتوى العل ــى مس ــس ع ــرصه لي ــه وع يف حميط
يف خمتلــف العلــوم وفــق مــا يتيــرّس، بــل ان تشــمل اعلمّيتــه املعرفيــة والعلميــة 
كل العلــوم املعروفــة وقــد ربــط رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه حــدود هــذه 
ــي«  ــة »الالمتناه ــق منظوم ــاىل أي وف ــبحانه وتع ــاه اهلل س ــه إي ــا عّلم ــوم ب العل
ــة  ــف باملحدودي ــبحانه ال يتص ــاهلل س ــط ب ــم يرتب ــدود« ألن كل عل او »الالحم
ــري  ــة أي ب ــدم إمكاني ــرف ع ــدرك ويع ــول اهلل ي ــاه ان رس ــت اإلنتب ــع لف م
ــل  ــن حتصي ــي م ــر اهل ــول بأم ــا الرس ــي حّدده ــة الت ــة القيادي ــط باملنظوم ال يرتب
ــة )ع(  ــي واألئم ــام ع ــا اإلم ــا يعرفه ــة ك ــمولية العلمي ــع بالش ــة او التمت املعرف
لــذا يثّبــت معادلــة وجــوب اختيــار األكفــأ واألعلــم يف أي منصــب قيــادي يف 
ــة  ــي حتتاجهــا الدول ــة الت ــة والعســكرية والقضائي ــة والتريعي املنظومــة االدراي
ــزيب  ــتوى احل ــى املس ــواص ع ــف اخل ــة توظي ــؤ او حماول ــة او تواط دون حماصص
ــول اهلل(، َوُكلُّ  )رس ــاُه اهللُ يِفَّ ــْد َأْحص ــم إالّ َوَق ــْن ِعْل ــا ِم ــخي او العائي)م الش
ــُه  ْمُت ــْد َعلَّ ــم إالّ َوَق ــْن ِعْل ــا ِم ــَن، َوم ــاِم امْلُتَّق ــُه يف إم ــْد َأْحَصْيُت ــُت َفَق ْم ــم ُعلِّ ِعْل
ٍء أْحَصْينـَـاُه  ــذي َذَكــَرُه اهللُ يف ُســوَرِة يــس: )َوُكلَّ يَشْ َعِلّيــًا، َوُهــَو االْمــاُم امْلُبــُن الَّ
يِف إَِمــاٍم ُمبِــٍن(1... َوَأَنــا َأْفَضْيــُت بِــا َعلََّمنــي َريّب ِمــْن ِكتابِــِه َوَحاللـِـِه َوَحراِمــِه 

)1( سورة يس - آية رقم 12. 
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ــَرين  ــْد َأَم ــي.. إنَّ اهللَ َق ــي ِعْلم ــي َوواع ــي َوَوِصّي ــِيٌّ َأخ ــذا َع ــِه مضيفا)ه إَلْي
ــُه  َوَنــاين، َوَقــْد َأَمــْرُت َعِلّيــًا َوَنَْيُتــُه بَِأْمــِرِه. َفِعْلــُم االَْمــِر َوالنَّْهــِي َلَدْيــِه،.. َأال إنَّ
ُلــُف ِمــْن  واِرُث ُكلِّ ِعْلــم َوامْلُحيــُط بـِـُكلِّ َفْهــم.. وأكثرهــم علــا، َوُهــَو َوَمــْن خَيْ

ــوَن... ــْم مــا ال َتْعَلُم ــوَن َلُك ــُه َوُيَبيِّنُ ــَأُلوَن َعنْ ــا َتْس ــْم بِ وَنُك ــي خُيِْرُ ت يَّ ُذرِّ

- معاير القائد األخالقية والسلوكية.

ــة  ــزات اخلُلقي ــه للمي ــه ووصف ــم يف خطبت ــول الكري ــتعمل الرس ــد اس لق
ــل وهــو الــذي  ــل( اســم تفضي ــوزن )افَع ــة لإلمــام »عــي« ال ــة والديني واخلَلقي
ال يعلــوه أي وصــف آخــر مــع وجــود شــبيه لــه، بحيــث انــه اعــرتف بوجــود 
»الشــجاع« لكنــه وصــف وصّيــه »باألشــجع« وكذلــك وجــود »الزاهــد« لكــن 
ــم  ــاء- أقرأهم-اجوده ــم عن ــم- وأعظمه ــك )أقدمه ــد وكذل ــه »األزه وصّي
علــا..(  اكثرهــم  اعظمهــم-  احســنهم-اصدقهم-  اجتهــادا-  -اشــدهم 
واألكيــد عــى وجــوب اإلقتــداء بــه، كمثــال اعــى ونمــوذج بــري مؤمــن مــع 
لفــت االنتبــاه لعــدم إمكانيــة الوصــول اىل مســتوى اإلمــام عــي ويف هــذا يقــول 
اإلمــام عــي )ولــن تقــدروا عــى ذلــك، فأعينــوين بــورع واجتهــاد..(1 بــل ال 
بــد مــن مبايعــة األقــرب اىل صفاتــه وســلوكياته وبالتــايل الغــاء شــعار إمكانيــة 
ــر  ــى م ــي او ع ــام ع ــد اإلم ــواء يف عه ــل( س ــى األفض ــول ع ــب )املفض تنصي
التاريــخ اىل يــوم القيامــة، فــا يقولــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ال يمكــن 
ــَوٰى، إِْن  ــِن اهْلَ ــُق َع ــا َينطِ ــرآين ))َوَم ــص الق ــق الن ــخه، أوالً وف ــد ان ينس ألح

)1( نج البالغة -اجلزء األربعن - باب الزهد والتقوى. 
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ُهــَو إاِلَّ َوْحــٌي ُيوَحــى(1 وثانيــا وفــق النــص النبــوي اخلــاص يف الغديــر والــذي 
رّصح فيــه رســول اهلل )انــه مأمــور مــن اهلل ســبحانه( بتبليغــه وهــو ينقــل مــا أمــر 
بــه ويطيــع اهلل ســبحانه أوال ثــم يدعــو النــاس اىل املبايعــة والطاعــة بعــده. ومــن 
ــالمي  ــد اإلس ــوذج للقائ ــي كنم ــام ع ــول اهلل لإلم ــا رس ــي اورده ــات الت الصف
ووفــق اللغــة املعــارصة فــإن قاعــدة اختيــار القائــد تكــون وفــق نســبة »مطابقــة« 
ــرم  ــول األك ــان الرس ــام بلس ــح اإلم ــي فيصب ــام ع ــات اإلم ــه ملواصف مواصفات
)املرجعيــة واملعيــار( و«القانــون« الــذي عــى أساســه يتــم اختيــار القائــد ومــن 
هــذه الصفــات )وأعظمهــم حلــا، وأكثرهم علــا، و أشــجعهم لقــاء، وأجودهم 
كفــا،، وأزهدهــم يف الدنيــا، وأشــدهم اجتهــادا، وأحســنهم خلقــا، وأصدقهــم 
ــار الســبق  ــاء بنفســك ومالــك، ان معي لســانا، وأقدمهــم ســلا، وأعظمهــم عن
ــتوي  ــرآين )ال يس ــص الق ــق الن ــد وف ــار القائ ــايس يف اختي ــد أس ــالم بن يف اإلس
ــن  ــن الذي ــة م ــم درج ــك أعظ ــل أولئ ــح وقات ــل الفت ــن قب ــق م ــن أنف ــم م منك
ــر(2  ــون خب ــا تعمل ــنى واهلل ب ــد اهلل احلس ــوا وكال وع ــد وقاتل ــن بع ــوا م أنفق
ألن مــن اســلم وانفــق قبــل الفتــح كان مهــددا« بالقتــل واالعتقــال والتعذيــب 
وال هيــدف للُغنــم مــع انــه دفــع الُغــرم ويكــون األقــدر عــى التضحيــة والفــداء 
للديــن مــن الذيــن اســلموا كرهــا او طمعــا يف الســلطة واحلكــم واملغانــم وهــذا 
ــى اآلن.. فاملجاهــدون  ــزال حت ــخ اإلســالمي خصوصــا« وال ي ــه التاري مــا محل
يستشــهدون وأصحــاب »ربطــة العنــق« واملســتثمرين حيكمــون باســمهم 

)1( سورة النجم -يآليتن رقم 3و4. 
)2( سورة احلديد -آية رقم 10. 
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ــم. ــون تضحياهت ويبيع

- الصدق وعدم املحاباة.

ــديد- ُ  شــيُد السَّ ــِه - الرَّ ــل بَِجْهِل ــِه َوُكلَّ ذي َجْه ــُم ُكلَّ ذي َفْضــل بَِفْضِل )َيِس
ــم ) ــُة الِئ ــُذُه يِف اهللِ َلْوَم َوال َتْأُخ

ــر  ــق الظاه ــول وتطاب ــدق يف الق ــو الص ــية ه ــادة السياس ــر القي ــن معاي ان م
ــْم(1  ــَس يف ُقُلوهِبِ ــا َلْي ــنَتِِهْم م ــوَن بَِأْلِس ــرآين )َيُقوُل ــم الق ــق احلك ــن وف والباط
ــَزٍة(2 بحيــث يســمي األشــياء  ــَزٍة ملَُّ ــُكلِّ مُهَ ــٌل لِّ بعيــدا« عــن اهلمــز واللمــز )َوْي
باســائها دون حمابــاة وال تأخــذه يف اهلل لومــة الئــم، حيــث يلتــزم بــان ال جيامــل 
ــل  ــاء الفض ــق باعط ــي وال ينزل ــع االجتاع ــب املوق ــوي او صاح ــي او الق الغن
لغــر اهلــه وفــق مصاحلــه او يتجــاوز جهالــة الفــرد اذا كان مقربــا« او ذا مكانــة 
اجتاعيــة ألن عــدم توصيــف الواقــع كــا هــو ممــا يــؤدي إليقــاع الــرضر بالفــرد 
املعنــي وباجلاعــة، فمــن ال ختــره بجهلــه ســيظن نفســه عاملــا )خــالف احلقيقــة( 
ويتــرصف عــى أســاس ذلــك فيلحــق الــرضر بالنــاس بســبب أراءه غر احلســنة 
وغــر الصائبــة ويوقــع النــاس مــن جهــة أخــرى بالتضليــل واخلــداع، فتتعامــل 
مــع هــذا الشــخص عــى أســاس انــه »عــامل« بينــا هــو »جاهــل« ال يفقــه مــن 
ــال.  ــرة او م ــب عش ــم اذا كان صاح ــّدر احلك ــن ان يتص ــيئا« ويمك ــم ش العل
ويطيــح عندهــا بــكل معايــر واســس القيــادة الناجحــة و والكفــوءة ويف مجيــع 
األمــور عــى القائــد ان ينهــج ســبيل احلكمــة والســداد واإلرشــاد دون تشــهر 

)1( سورة الفتح -آية رقم 11. 
)2( سورة اهلمزة -آية رقم 1. 
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ــر او اذالل. او حتق

- الصفات واملعاير القتالية للقائد.

ــي  ــم الت ــلوكية واملفاهي ــة والس ــة والعقدي ــد القتالي ــات القائ ــن مواصف م
تتحكــم بأفعالــه ورّدات الفعــل عنــده انــا ال تتعّلــق بنفســه او عائلتــه مــن رّساء 
ــح  ــه فيصب ــن اجل ــل م ــه والعم ــالم ومحايت ــا اإلس ــق يف قضاي ــل تتعل او رّضاء ب
ــة  ــأر الســائد واملعــروف يف البيئ ــده خــالف مفهــوم الث ــأر« »واالنتقــام »عن »الث
ــون  ــن ان يك ــه ويمك ــن وأهل ــأر للدي ــل الث ــائرية، ب ــة والعش ــة القبلي االجتاعي
ــل  ــن اج ــه م ــه وارواح عائلت ــع روح ــاىل فيدف ــبيل اهلل تع ــهيدا« يف س ــد ش القائ
ــُم  ــه )امْلُنَْتِق ــالمة اهل ــالمته وس ــل س ــن اج ــن م ــع الدي ــن، ال ان يبي ــداء الدي ف
ــة  ــرم كلم ــول األك ــتعمل الرس ــد اس ــِن وق ــَى الّدي ــُر َع ــَن( والّظاِه ــَن الّظاملِ ِم

ــات  ــن صف ــر ع ــر« ليع »الظاه

ــون)49(  ــعة واربع ــوايل تس ــا ح ــي هل ــر« الت ــة »الظاه ــا كلم ــدة ختتزهل عدي
ــل(2. ــا« )13( )فع ــر مرادف ــة ع ــوايل ثالث ــم(1 وح مرادفا«)اس

- التضحية يف سبيل اهلل ورسوله )الفداء واإليثار(.

يح،  ، ساطِع، َساطِع، َسافِر، َسْطح، رَصيح، رَصِ ، َجِيّ َباِرز، َبنِّ باٍد،  َأِديم،  َأْبَلُج،  َأْبَلج،   )1(
َناِصع،  َناتِئ،  نافِر،  ناِصع،  اٍء،  ُمرَتَ  ، ُمَتَجلٍّ ُمبِن،  ُمبن،  َمْفُهوم،  َمْعُلوم،  الِئح،  َظْهر، 
، ساطِع، َسْبك، َشْكل، رَصيح، قاِئم، َقالِب،  ، َجِيّ اح، باِرز، َباٍد، َبنِّ َواِضح، َوْجه، َوضَّ

اٍء، ُمْعَلن، َهْيَئة، َواِضح، َوّضاح، َباِدي، َباِرز، َخاِرج.  ، ُمرَتَ َماثِل، َمْفهوم، ُمَتَجلٍّ
َعاَلَن،  َصاَرَح،  َشاَهَر،  َجاَهَر،   ، َنارَصَ بِـ،  َفاَز  َعاَوَن،  َساَعَد، عاَضَد،  َأَغاَث،  َأَعاَن،  آَزَر،   )2(

كاَشَف



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

224

شر
الجزء العا

ان مفهــوم التضحيــة والفــداء يف ســبيل اهلل ورســوله وحفــظ الرســالة 
ــام  ــد اإلم ــد جّس ــوي وق ــوم اإلهلي-النب ــد يف املفه ــب القائ ــزات وواج ــن ممّي م
ــة  ــا عرف)بالعائل ــا ب ــر ايالم ــح واألكث ــى واألوض ــال األرق ــه( املث عي)وعائلت
اإلستشــهادية(1 حيــث نــام يف فــراش الرســول يف مكــة لتســهيل خــروج هجــرة 
الرســول األكــرم مــن مكــة اىل املدينــة امنــّورة، فــكان اول عمــل استشــهادي مل 
يصــل اىل االستشــهاد بفضــل املشــيئة اإلهلية ثــم استشــهدت الزهراء)ع( مســارا 
وغضبــا« وحزنــا« واستشــهد اإلمــام عــي اغتيــاال بالســيف واستشــهد اإلمــام 
احلســن اغتيــاال بالســم بعــد فشــل اغتيالــه بالقتــل واستشــهد اإلمــام احلســن 
واشــقائه أبــو الفضــل العبــاس واخوتــه وولــده عــى األكــر وعبــد اهلل الرضيــع 
ــذا  ــه ول ــه وحتــى خادمــه واصحاب ــاء عمومت ــه وأبن ــاء اخوات ــه وأبن ــا اخوت وابن
ــة  ــهادية وفدائي ــة استش ــروع عائل ــون م ــه ألن يك ــل نفس ــد ان يؤه ــى القائ ع
ــي،  ــاَم يف َمْضَجع ــِن اهللِ َأْن َين ــُه َع ــه )َأَمْرُت ــول اهلل يف خطبت ــه رس ــا يبين ــذا م وه
ــطَن  ــَن َواْلقاِس ــُل للنّاِكث ــه.. َوالقاتِ ــارب ألعدائ ــِه واملح ــًا يل بِنَْفِس ــَل فاِدي َفَفَع

.)... ــَديَّ ــْوُل َل ُل اْلَق ــدَّ ــا ُيَب ــوُل اهللُ: )م ــِر اهللِ َيُق ــَن بَِأْم َوامْلاِرق

خال�سة

اإلمام  أخيهم  مع  كربالء  يف  السالم  عليه  عي  املؤمنن  أمر  أبناء  من  إستشهدوا  الذين   )1(
 - األصغر  بكر-جعفر  أبو  إبراهيم-  فهي:.  أسائهم  أما  سبعة-عر،  هم  احلسن)ع( 
األصغر  اهلل  عبد   - الرمحان  عبد   - األكر  العباس   - األصغر  العباس   - األكر  جعفر 
- عبد اهلل األكر- عتيق- عثان األصغر -عثان األكر- عمر األصغر. -عون -الفضل 
-القاسم- حممد األوسط. )دائرة املعارف احلسينية- للمحقق آية اهلل الشيخ حممد صادق 

حممد الكربايس(
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إن خطبة الغدير قد حّددت امورا« أساسية ملعاير ومواصفات القيادة:

ــه بعــد  ــه وآل ــد لألمــة بعــد رســول اهلل صــى اهلل علي ــن الــويص القائ - تعي
ــي  ــور اإلهل ــن للن ــة احلامل ــن األئم ــه م ــي وذريت ــام ع ــا باإلم ــه وحرصه وفات

ــة. ــيئة اإلهلي ــق املش ــل وف املتسلس

ــر  ــم بغ ــس بتصنيفه ــذ يالم ــي ال ــاب اإلهل ــن العق ــن م ــر املخالف - حتذي
ــن. املؤمن

- تعين القيادة اإلسالمية امر إهلي خارج صالحية املخلوقن.

ــة او  ــام )اخلليف ــزي الع ــه املرك ــد بعنوان ــات القائ ــر ومواصف ــد معاي - حتدي
ــعبة. ــة املتش ــة واجلزئي ــه التفصيلي ــن( وبعناوين ــر املؤمن ام

ــر  ــدة املعاي ــري لوح ــوذج ب ــالم كنم ــه الس ــي علي ــام ع ــاء اإلم - إعط
ــد. ــار القائ ــة إلختي املطلوب

- إضافــة نــوع جديــد مــن القيــادة ختتلــف عــن القيــادات الوضعيــة البريــة 
)االوتوقراطيــة والديمقراطيــة والتبادليــة... وغرهــا(.

التو�سيات

ــا  ــع أمهيته ــي م ــكل جزئ ــا بش ــر ومفاهيمه ــة الغدي ــع خطب ــل م ان التعام
العقديــة واألخالقيــة ودورهــا يف تاريــخ األمــة اإلســالمية وواقعهــا، اال 
ــة  ــلوكية واألخالقي ــة والس ــا العقدي ــتثار كنوزه ــص يف اس ــن النق ــاين م ــه يع ان

ــة: ــور التالي ــويص باألم ــا ن ــذا فانن ــا ول ــي ختتزن ــكرية الت والعس
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- االســتفادة مــن املعايــر األخالقيــة والدينيــة وغرهــا يف صياغــة الــروط 
التــي تنــر للقبــول بالوظائــف العامــة والسياســية.

ــه  ــرح نفس ــامل يط ــاي ع ــرتاف ب ــا يف االع ــا ومعايره ــدرج رشوطه - ان ت
مرجعــا لالمــة بعيــدا« عــن امتالكــه للفضائيــات واالذاعــات او املــا او التنظيــم 

ــزيب. احل

- تلقيــح الرامــج التعليميــة مــن الرتبيــة املدنية او العلــوم السياســية واحلقوق 
وعلــم االجتــاع وان ال تبقــى مناهجنــا التعليميــة بابــا« لنــر أفــكار اآلخريــن 
مهــا كانــت جودهتــا العلميــة دون امهــال االســتفادة مــن تــاري اآلخريــن التــي 

تنســجم مــع معتقداتنــا.

املراجع وامل�سادر

- القرآن الكريم.

- قاموس معجم املعاين اجلامع.

- القاموس املحيط.

- صحيح مسلم.

- نج البالغة -اجلزء األربعن - باب الزهد والتقوى.

- صحيح اجلامع - األلباين

- دائــرة املعــارف احلســينية- للمحقــق آيــة اهلل الشــيخ حممــد صــادق حممــد 
الكربــايس
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التخطيط االسرتاتيجي ودوره يف قيادة األمة )واقعة الغدير أمنوذجًا(

م. حممد جابر كاظم العبودي

م�سكلة البحث:

ــادات  ــث العب ــن حي ــة م ــة متكامل ــمحاء رشيع ــالمية الس ــة اإلس أن الريع
واملعامــالت وكل مــا يتعلــق باحليــاة البريــة، وبالتــايل فــان اختيــار مــن يقــود 
األمــة يعــد مــن أولوياهتــا فــكان حتــًا عــى الرســول األكــرم )صــى اهلل عليــه 
ــد،  ــي للتمهي ــط اإلهل ــه التخطي ــن قبل ــرتاتيجية وم ــة اس ــط بطريق ــه( ان خيط وال

ومــن ثــم اإلعــالن عــن القائــد واخلليفــة الــذي خيلفــه بعــده.

ــي  ــالمي، فه ــخ اإلس ــية يف التاري ــا الرئيس ــن القضاي ــر م ــة الغدي ــد واقع تع
متثــل مفصــاًل مهــًا مــن مفاصــل اإلســالم، إذ كانــت خارطــة طريــق واضحــة 
املعــامل ليســر عليهــا املســلمون، فهــي مل تكــن وليــدة يــوم الغديــر، بــل ســبقتها 
ــف  ــه يف مواق ــه وآل ــى اهلل علي ــد ص ــي حمم ــال للنب ــح وأفع ــارات وتصاري أش
كثــرة تــدل عــى مكانــة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســالم(، ومــن هنــا 

تــأيت مشــكلة البحــث مــن خــالل طــرح التســاؤل التــايل:

ما هو دور التخطيط االسرتاتيجي يف قيادة األمة لواقعة الغدير؟ 

أمهية البحث: تكمن أمهية البحث بااليت: 

1- تسلط الضوء عى التخطيط االسرتاتيجي لبيان مستقبل األمة.
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2- االهتام بقيادة األمة يف واقعة الغدير وفق التخطيط االسرتاتيجي.

3- بيــان بعــض اإلشــارات التــي ســبقت واقعــة الغديــر ومــا بعدهــا والــذي 
متثــل إضافــة لألدبيــات التــي تناولتهــا.

4- حتقيــق التنميــة املجتمعيــة الشــاملة وفــق التخطيــط االســرتاتيجي لواقعــة 
. ير لغد ا

أهداف البحث: هيدف البحث إىل النقاط التالية:

1- التعرف عى دور التخطيط االسرتاتيجي يف قيادة األمة.

2- تقديم واقعة الغدير وفقًا للتخطيط االسرتاتيجي.

مصطلحات البحث: 

- التخطيــط االســرتاتيجي عرفــه )الســكارنة، 2010(: عمليــة اختــاذ قرارات 
ــكارنة،  ــتقبلية )الس ــا املس ــن تأثراهت ــة ع ــات ممكن ــى معلوم ــاء ع ــتمرة بن مس

2010، ص 102(.

- وعرفــه )Jakhotiya 2013(: خارطــة طريــق متكاملــة لتحقيــق رســالة 
 Jakhotiya( املنظمــة التــي متكنها مــن الوصــول إىل احلالة املحــددة يف رؤيتهــا

 )73 2013

ــو  ــق نح ــع الفري ــذي يدف ــخص ال ــار، 2015(: الش ــه )الصف ــد عرف القائ
ــار، 2015، ص235(. ــب )الصف ــت املناس ــال يف الوق ــاز األع ــدم إلنج التق

واقعــة الغديــر عرفهــا )اخلرســان، 2013(: حــدث تارخيــي يف موقــع 
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جغــرايف، ومقطــع زمــاين، حيــث جــرى يف العــارش اهلجــري، بعــد رجــوع النبــي 
ــه  ــه إىل )واٍد يقــال ل ــوداع ووصول ــه مــن حجــة ال ــه وآل األعظــم صــى اهلل علي
وادي خــم( يــوم الثامــن عــر مــن شــهر ذي احلجــة، حيــث عــرف اإلمــام عــي 
عليــه الســالم إىل النــاس خليفــة وأمرهــم النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أن هينئــوه 

ــان، 2013، ص7(  ــن. )اخلرس ــرة املؤمن بإم

اأول: التخطيط ال�سرتاتيجي 

ــة  ــادة الناجح ــل اإلدارة والقي ــاس عم ــدروس أس ــط امل ــة التخطي ــد عملي تع
ــرتاتيجية،  ــداف االس ــق األه ــوازن لتحقي ــم مت ــط حكي ــع بتخطي ــي تتمت الت
فالتخطيــط االســرتاتيجي لــه القــدرة عــى وضــع اخلطــط االســرتاتيجية 
ــا  ــة، ومــن هن ــر والتحســن والتنمي ــؤ هبــدف التطوي املســتقبلية الناجحــة والتنب
ــالل، 2008،  ــي: )ه ــات ه ــع اتاه ــن ارب ــرتاتيجي م ــط االس ــر للتخطي ينظ

 )54 ص

االتاه األول: التخطيط االسرتاتيجي هو عملية مستمرة تبدأ ب: 

- حتديد األهداف.

- وضع االسرتاتيجيات.

- وضع سياسات لتحقيقها.

هــذه  تنفيــذ  مــن  املرغوبــة  النتائــج  حتقــق  التــي  اخلطــط  وضــع   -
. ت تيجيا ا ســرت ال ا
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االتاه الثاين: األثر املستقبي للقرارات احلالية: 

- جوهــر عمليــة التخطيــط االســرتاتيجي هــو التعــرف عــى الفــرص 
املســتقبلية. والتهديــدات 

- معرفة إمكانية االستفادة من الفرص.

- تنب التهديدات.

- هيدف إىل تصميم ورسم مستقبل مرغوب فيه وكيفية حتقيقه.

االتاه الثالث: التخطيط االسرتاتيجي يعتر فسلفة إدارية:

وذلــك ألنــه يتطلــب رضورة التأمــل باســتمرار يف مســتقبل املنظمــة وليــس 
جمــرد إجــراءات وأســاليب وهيــاكل.

االتــاه الرابــع: التخطيــط االســرتاتيجي هــو نظــام متكامــل يربــط بــن كل 
مــن: 

- اخلطط االسرتاتيجية 

- الرامج متوسطة األجل 

- املوازنات قصرة األجل 

- خطط التشغيل

اأهمية التخطيط ال�سرتاتيجي 

للتخطيط أمهية كبرة يف مجيع املجاالت نبن بعض منها بالنقاط التالية: 
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1- يزود املؤسسة بالفكر اخلاص هبا.

2- يساعد عى تكوين رؤية اسرتاتيجية.

3- يساعد عى ختصيص املوارد.

4- يساعد عى تكوين األنشطة اإلدارية والتنفيذية.

5- يفيد يف إعداد الكوادر العليا.

6- يــؤدي إىل تطويــر وحتســن االتصــال بــن املســتويات املختلفــة. )هــالل، 
2008، ص55(

ثانيا: قيادة األمة:

ــة يف  ــق اخلالف ــي، حتقي ــا احلقيق ــالم معناه ــادة يف اإلس ــادة: القي ــف القي تعري
األرض مــن أجــل الصــالح واإلصــالح ولذلــك كان أمــر اهلل واضحــًا يف قولــه 
تعــاىل: )فــال وربــك ال يؤمنــون حتــى حيكمــوك فيــا شــجر بينهــم ثــم ال جيــدوا 

يف أنفســهم حرجــًا ممــا قضيــت ويســلموا تســليًا(.

وأمجــع العلــاء أن لــب وجوهــر فاعليــات عمليــة القيــادة، يف التأثــر املتبــادل 
بــن القائــد واألمــة، فالقيــادة الناجحــة هــي التــي تســتطيع التأثــر عــى ســلوك 
ــة،  ــداف األم ــق أه ــاد، وحتقي ــه واإلرش ــا يف التوجي ــوم بمهمته ــراد، لتق األف
والعمــل عــى تنميتهــا ومتاســكها واملحافظــة عــى قــوة بنائهــا. )مــاض، 1995، 

ص10(

اأهداف القيادة يف الإ�سالم
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النقــاط  بأهــم  تتمثــل  األمــة  لقيــادة  أهــداف  اإلســالمي  للديــن 
ص21(  ،1993 التالية:)الشــرازي، 

1- إيقاظ الناس وتوعيتهم.

2- الرتبية املعنوية وإحياء القيم األخالقية.

3- إقامة القسط والعدل بصورة ذاتية نابعة من كيان املجتمع.

4- حترير اإلنسانية من مجيع أنواع األغالل واألرس.

ثالثا: صفات القائد وفقا للريعة اإلسالمية والتخطيط االسرتاتيجي 

ــران  ــا الق ــر حدده ــن املعاي ــة م ــر جمموع ــد نذك ــات القائ ــدء بصف ــل الب قب
ــرازي، 1993، ص136( ــا: )الش ــد منه ــار القائ ــم الختي الكري

1- يف ســورة البقــرة حيــث جــرى احلديــث عــن قصــة )طالــوت وجالــوت( 
وانتخــاب طالــوت كقائــد لبنــي ارسائيل مــن قبل نبــي ذلــك الزمان)اشــموئيل( 
ملحاربــة الســلطان اجلائــر أشــر إىل خاصيتــن مهمتــن مهــا ســعة العلم واجلســم 
)إن اهلل اصطفــاه عليكــم، وزاده يف العلــم واجلســم واهلل يــؤيت ملكــه مــن يشــاء 

واهلل واســع عليــم(.

2- يف ســورة يوســف عندمــا قــدم عرضــًا بتحمــل مســؤولية خزائــن مــرص 
أشــر إىل األمانــة والعلــم )اجعلنــي عــى خزائــن األرض إين حفيــظ عليــم(.

ــه  ــدى بنات ــت إح ــا اقرتح ــعيب )ع(، عندم ــى وش ــي موس ــة النب 3- يف قص
ــارت  ــا، أش ــة وممتلكاهت ــوال العائل ــرًا ألم ــون مدي ــى )ع( ليك ــتئجار موس اس
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ــت اســتأجره إن خــر مــن  ــا أب ــة )ي ــن أساســيتن مهــا، القــوة واألمان إىل صفت
ــن(. ــوي األم ــتأجرت الق اس

إذ حيــدد القــران الكريــم ضوابــط يف كل مــورد تتناســب مــع املنصــب 
ــي أن  ــات ينبغ ــن الصف ــة م ــن جمموع ــا نب ــن هن ــا، وم ــار إليه ــؤولية املش واملس

ــي اآليت: ــد وه ــر يف القائ تتوف

1- اإليان باهلدف 

2- العلم والقدرة 

3- األمانة واإلصالح 

4- الصدق وحسن السابقة

5- الوراثة الصاحلة 

6- سعة الصدر 

7- التعلق بالعمل 

8- التجربة واخلرة 

9- الشجاعة واحلزم والعدالة 

10- القاعدة الشعبية )املقبولية( 

11- االلتزام باألصول والضوابط 

فــكل هــذه الصفــات حتققــت يف شــخص اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )ع(، 
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لذلــك كان نعــم القائــد املتمكــن مــن ثبيــت وتكميــل دور رســالة النبــي حممــد 
صــى اهلل عليــه وآلــه.

ــار  ــه يف اختي ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــرتاتيجي للرس ــط االس ــا: التخطي رابع
ــة  ــد األم ــداد قائ وإع

يعــد البحــث عــن القــادة مــن املهــات الصعبــة، إذ البــد مــن وجــود فروقــًا 
فرديــة واضحــة تبــن مــن يصلــح لقيــادة األمــة أو ال، فــكان عــى النبــي حممــد 
صــى اهلل عليــه وآلــه ان خيتــار بأمــر اهلل ســبحانه وتعــاىل شــخصًا يرشــحه قــادرا 
عــى قيــادة األمــة، ويضمــن ســالمة الدعــوة اإلســالمية واحلفــاظ عليهــا مــن 
ــاليًا  ــدا رس ــداد قائ ــى إع ــه ع ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــل النب ــراف، فعم االنح
ــق  ــرتاتيجي الدقي ــه االس ــالل ختطيط ــن خ ــالة م ــداف الرس ــق أه ــتطيع حتقي يس

التــي تبينهــا املواقــف التاليــة: 

ــاه،  ــًا صغــرا وتعهــده ورب ــه علي ــه وآل ــي حممــد صــى اهلل علي 1- أخــذ النب
ــالم يف  ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــه أم ــا بين ــذا م ــه، وه ــرتة حيات ــوال ف ــه ط فالزم
ــد  ــه: )وق ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــد بالنب ــه الفري ــف ارتباط ــو يص ــه وه خطبت
علمتــم موضعــي مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بالقرابــة القريبــة واملنزلــة 
اخلصيصــة... ولقــد كنــت أتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه يرفــع يل يف كل يــوم 
مــن أخالقــه علــًا ويأمــرين باالقتــداء بــه ولقــد كان جيــاور يف كل ســنة بحــراء 
فــأراه وال يــراه غــري ومل جيمــع بيــت واحــد يومئــٍذ يف اإلســالم غــر رســول 
ــوة(.  ــح النب ــم ري ــالة وأش ــي والرس ــور الوح ــا أرى ن ــا ثالثه ــة وأن اهلل وخدجي

ــة، ص300( ــج البالغ )ن
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2- اإلمــام عــي عليــه الســالم فــدى نفســه لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 
يف الشــعب، ويف ليلــة املبيــت )اهلجــرة(، فبــاع عــى فــراش النبــي تلــك الليلــة.

3- قــرن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه حــب اإلمــام عــي عليــه الســالم بحــب 
اهلل ورســوله يف قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: )مــن أحــب عليــًا فقــد احبنــي ومــن 
احبنــي فقــد احــب اهلل ومــن ابغــض عليــًا فقــد ابغضنــي، ومــن ابغضنــي فقــد 

ابغــض اهلل(.

ــى اهلل  ــي ص ــال النب ــث ق ــالم حي ــه الس ــي علي ــام ع ــة لإلم ــاء الراي 4- إعط
ــى  ــح اهلل ع ــوله، يفت ــب اهلل ورس ــاًل حي ــة رج ــذه الراي ــن ه ــه )ألعط ــه وآل علي

ــه(. يدي

ــالم ويل كل  ــه الس ــي علي ــام ع ــه اإلم ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــاذ النب 5- اخت
ــدي(. ــن بع ــت ويل كل مؤم ــي: )أن ــي لع ــال النب ــن، إذ ق مؤم

ــن  ــه ب ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــي رس ــث أخ ــاة، حي ــث املؤاخ 6- حدي
أصحابــه، فجــاء عــي تدمــع عينــاه، فقــال يــا رســول اهلل، اخيــت بــن أصحابك 
ومل تــواخ بينــي وبــن احــد، فقــال لــه صــى اهلل عليــه وآلــه )انــت أخــي يف الدنيــا 

واآلخــرة(.

7- ملــا بــرز اإلمــام عــي عليــه الســالم إىل عمــرو ابــن ود، قــال النبــي صــى 
اهلل عليــه وآلــه )بــرز اإليــان كلــه إىل الــرك كلــه، فلــا قتلــه، قــال النبــي لعــي 
)أبــر يــا عــي، فلــو وزن عملــك اليــوم بعمــل أمتــي لرجــح عملــك بعملهم(. 

)امليــالين، 1426( 
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خامسا: واقعة الغدير 

ــه رســالة  ــه وآل ــادة النبــي حممــد صــى اهلل علي متثــل الرســالة اإلســالمية بقي
ســاوية متكاملــة، فمــن املســتحيل ان يرحــل النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه ويــرتك 
ــاالت  ــة الرس ــة خامت ــا، وألمهي ــادة هل ــار القي ــف يف اختي ــارع وختتل ــة تتص األم
ــي  ــد النب ــة بع ــى األم ــويل ع ــد وال ــار القائ ــاء اختي ــد ج ــالم فق ــاوية اإلس الس
صــى اهلل عليــه وآلــه مــن قبــل اهلل ســبحانه وتعــاىل، وان يتــم عنــه اإلعــالن عنــه 
ــر  ــلمن اك ــاة املس ــر يف حي ــم والكب ــدث امله ــذا احل ــهد ه ــر ليش ــوم الغدي يف ي

عــدد منهــم.

ــخ  ــة يف التاري ــة املهم ــا املفصلي ــن القضاي ــر م ــة الغدي ــة واقع ــر قضي تعت
اإلســالمي، جلهــة حتديــد القيــادة واملرجعيــة بعــد رســول اهلل. وقــد ورد حديــث 

ــن. ــة والتابع ــن الصحاب ــرات م ــن ع ــرق، وع ــدة ط ــن ع ــر م الغدي

ــي  ــال: )ان النب ــه ق ــدري، ان ــعيد اخل ــن أيب س ــناده ع ــي بإس روى اخلوارزم
ــت  ــا كان حت ــر ب ــم، أم ــر خ ــاس إىل غدي ــا الن ــوم دع ــه ي ــه وآل ــى اهلل علي ص
ــي  ــاس إىل ع ــا الن ــم دع ــس ث ــوم اخلمي ــك ي ــم، وذل ــوك فق ــن الش ــجرة م الش
عليــه الســالم فأخــذ بضبعــه فرفعهــا حتــى نظــر النــاس إىل بيــاض ابطيــه ثــم مل 
يتفرقــا حتــى نزلــت هــذه اآليــة: )اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأمتمــت عليكــم 
نعمتــي ورضيــت لكــم اإلســالم دينــًا( فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: 
ــة  ــالتي والوالي ــرب برس ــة ورىض ال ــام النعم ــن وإمت ــال الدي ــى إك ــر ع اهلل أك
لعــي، ثــم قــال: اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاده، وانــرص مــن نــرصه، 

ــالين، 1426، ص183(. ــه( )املي ــن خذل ــذل م واخ



)
ل
 التوطيأ امسقراتيعي ويورم  ي قياية األمة )واقعة الغدير ألموطجا

237

ــن أيب  ــة، ع ــث الصحيح ــلة األحادي ــاين يف سلس ــا أورده األلب ــك م وكذل
ــزل  ــوداع ون ــي مــن حجــة ال ــا رجــع النب ــال مل ــم ق ــن أرق ــد ب ــل عــن زي الطفي
ــت، وإين  ــت فأجب ــال: )كأين دعي ــم ق ــن، ث ــات فقمم ــر بدوح ــم، أم ــر خ غدي
تــارك فيكــم الثقلــن أحدمهــا أكــر مــن اآلخــر كتــاب اهلل وعــرتيت أهــل بيتــي 
فانظــروا كيــف ختلفــوين فيهــا، فإنــا لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــّي احلــوض، ثــم 
ــب  ــن أيب طال ــّي ب ــد ع ــذ بي ــم أخ ــن، ث ــا ويّل كّل مؤم ــوالي وأن ــال: إّن اهلل م ق
فقــال: مــن كنــت مــواله فهــذا ولّيــه، اللهــم واِل مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه(.

وروي أن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أمــر بنصــب خيمــة لعــي عليــه الســالم 
وأمــر املســلمن أن يدخلــوا عليــه فوجــًا فوجــًا ويســلموا عليــه بإمــرة املؤمنــن، 
ــه  ــن أزواج ــه م ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــن كان مع ــى م ــم حت ــك كله ــل ذل ففع

ــي، 1427، ص104(  ــع العامل ــلمن. )املجم ــاء املس ونس

وبترصيــح اآليــة فــأن اهلل أكمــل دينــه يف هــذا اليــوم، وإذا كانــت القصــة مــن 
ــة،  ــريس اخلالف ــى ك ــالم ع ــه الس ــي علي ــام ع ــوس اإلم ــو جل ــن ه ــال الدي إك
ــة مل تطبــق، واهلل يقــول  فــان هــذا مل حيصــل بعــد رســول اهلل مبــارشة فعــل اآلي
ــا  ــاض، وهن ــة امل ــي( بصيغ ــم نعمت ــت عليك ــم وأمتم ــم دينك ــت لك )أكمل
ــي  ــة الت ــي النعم ــا ه ــوم وم ــذا الي ــل يف ه ــذي أكم ــن ال ــو الدي ــا ه ــاءل: م نتس

ــه؟  ــلمن في ــى املس ــا اهلل ع أمته

ــر  ــب أن تس ــي جي ــدوة( الت ــن )الق ــو تعي ــن فه ــال الدي ــا إك ــواب: أم واجل
ــدها  ــن جيس ــة إيل م ــادئ بحاج ــدة، ومب ــن كعقي ــك الن الدي ــا، ذل ــة خلفه األم
يف الواقــع العمــي والقــران الصامــت بحاجــة إىل قــران ناطــق يطبقــه ويمثلــه. 
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)املــدريس، 1990، ص438(

ــد مناقشــة  ــاج إىل مزي ــه ال حيت ــر بحــّد ذات خالصــة القــول أن حديــث الغدي
مــن حيــث صحــة الســند، حيــث اعتــره العلــاء املســلمون مــن شــتى 
املذاهــب، إاّل مــن شــّذ منهــم مــن األحاديــث الصحيحــة ســنًدا، بــل هــو مــن 

ــث. ــّح األحادي أص

سادسا: تعزيز وتثبيت واقعة الغدير

بعــد إمتــام واقعــة الغديــر وإمتــام البيعــة ألمــر املؤمنــن عــي عليــه الســالم 
عمــل الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه عــى تثبيــت هــذه البيعــة لكــي ال 
ــى اهلل  ــكان ص ــره، ف ــدًا غ ــوا اح ــا وينصب ــوس لينكروه ــاف النف ــتغل ضع يس
عليــه وآلــه يتوقــع حــدوث اخلــالف بــن املســلمن بعــد وفاتــه، ووضــع خمططــًا 
تريعيــًا وسياســيًا واســعًا ملنــع وقــوع اخلــالف مســتقباًل، فوضــع النبــي صــى 
اهلل عليــه وآلــه اخلطــط الوقائيــة والعالجيــة ملنــع هــذا االختــالف، فمــن اخلطــط 
ــدهيا  ــة كان يس ــات عام ــالمية توجيه ــة اإلس ــمتها الريع ــي رس ــة الت الوقائي
القــران الكريــم والنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يف التحذيــر مــن االختــالف قــال 
تعــاىل: )واعتصمــوا بحبــل اهلل مجيعــا وال تفرقــوا واذكــروا نعمــة اهلل عليكــم إذ 
ــه تعــاىل:  ــا(، وقول ــه إخوان ــم بنعمي ــم أعــداء فألــف بــن قلوبكــم فأصبحت كنت
ــك  ــم(، وكذل ــب رحيك ــلوا وتذه ــوا فتفش ــوله وال تنازع ــوا اهلل ورس )وأطيع
عمــل اإلمــام عــي عليــه الســالم والصحابــة، نذكــر بعــض املواقــف التــي قــام 

هبــا النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه منهــا:
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1- واقعة احلارث بن النعان ونزول اية )سأل سائل بعذاب واقع(

ــواله  ــت م ــن كن ــه: )م ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــول النب ــر ق ــاع وانت ــا ش مل
فعــي مــواله( فبلــغ احلــارث بــن نعــان الفهــري، فأتــى النبــي عــى ناقتــه وكان 
ــا  ــة: ي ــن الصحاب ــأل م ــو يف م ــي وه ــال للنب ــه وق ــل ناقت ــزل وعق ــح، فن باألبط
حممــد أمرتنــا عــن اهلل أن نشــهد أن ال الــه اال اهلل وأنــك رســول اهلل فقبلنــا منــك، 
ثــم ذكــر ســائر اركان اإلســالم وقــال: ثــم مل تــرض هبــذا حتــى مــددت بضبعــي 
ــذا  ــواله( فه ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــت: )م ــا وقل ــه علين ــك وفضلت ــن عم اب
ــه اال  ــذي ال ال ــه: )واهلل ال ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــال النب ــن اهلل؟ فق ــك أم م من
هــو، هــو أمــر اهلل( فــوىل احلــارث يريــد راحلتــه وهــو يقــول: اللهــم ان كان هــذا 
هــو احلــق مــن عنــدك فامطــر علينــا حجــارة مــن الســاء أو ائتنــا بعــذاب اليــم، 
فــا وصــل إليهــا حتــى رمــاه اهلل بحجــر فســقط عــى هامتــه وخــرج مــن دبــره، 

وانــزل اهلل تعــاىل )ســأل ســائل بعــذاب واقــع(.

2- حديــث الثقلــن شــاهد اخــر عــى رضورة التمســك بطاعــة عــي عليــه 
الســالم والســر عــى هديــه ومنهــاج واليتــه لضــان ســالمة العقيــدة اإلســالمية 

وحتصينهــا مــن االنحــراف.

ــي  ــر اإلهل ــام األم ــدة إلمت ــة جدي ــه خط ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــد النب 3- اع
ــه  ــم في ــرًا يض ــًا كب ــد جيش ــاول أن يع ــن)ع(، فح ــر املؤمن ــي أم ــب ع بتنصي
ــع  ــيايس م ــرصاع الس ــة ال ــل يف حلب ــن أن تدخ ــن املمك ــي م ــارص الت كل العن
اإلمــام عــي عليــه الســالم وتناوئــه عــى زعامــة الســاحة اإلســالمية، ومــن ثــم 
ســينحرف مســار الرســالة اإلســالمية عــن طريقهــا القويــم، أو عــى األقــل أنــا 
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تطالــب بمكانــة سياســية أو إداريــة يف جهــاز الدولــة، وقــد تظهــر موقفــًا معاديــًا 
يف حالــة رفــض اإلمــام عــي عليــه الســالم ذلــك، ممــا يثــر الكثــر مــن املشــاكل 

لالمــة وهــي يف حالــة ارتبــاك بفقــده صــى اهلل عليــه وآلــه.

4- إرصار النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه عــى تبيــان خالفــة عــي عليــه الســالم 
وأنــه الــويص مــن بعــده حتــى يف اخــر حلظــات حياتــه املباركــة مضافــًا إىل كل 
الترصحيــات والتلميحــات التــي ابداهــا يف شــتى املناســبات وخمتلــف املواقــف.

5- أراد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أن حيــاول مــع الصحابــة حماولــة جديــدة 
ــال:  ــه فق ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــه ل ــالم وخالفت ــه الس ــي علي ــة ع ــت والي لتثبي
ــدا(،  ــده أب ــوا بع ــن تضل ــًا ل ــم كتاب ــب إليك ــدواة أكت ــف وال ــوين بالكت )إئت
ــة: 1427( ــالم اهلداي ــتفهموه. )أع ــر؟ اس ــأنه؟ أهج ــا ش ــوا: م ــوا فقال فتنازع

سابعًا: ممارسات أمر املؤمنن عليه السالم العملية للغدير

ــة  ــاكل العالق ــل املش ــالم يف ح ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــاركات أم ــل مش متث
واملعضــالت التــي يعجــز عــن حلهــا الباقــون واحتيــاج الــكل إليــه خــر دليــل 
عــى تطبيــق الغديــر العمــي ونذكــر بعــض االمثلــة وهــي كااليت: )اخلرســان، 

ص34(  ،2013

1- علميــًا: فقــد أجــاب اإلمــام عــي عليــه الســالم عــن بعــض معضــالت 
ــو احلســن(،  ــاهلل مــن معضلــة ليــس هلــا أب املســائل، حتــى )كان عمــر يتعــوذ ب
ــي  ــوال ع ــان: )ل ــن عف ــان ب ــال عث ــا ق ــر(، ك ــك عم ــي هلل ــوال ع ــول: )ل ويق

ــان(  ــك عث هلل
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2- قضائيــًا: فقــد أنقــذ اإلمــام أمــر املؤمنــن عليــه الســالم )املجنونــة التــي 
أمــر برمجهــا، و.... التــي وضعــت لســتة أشــهر، فــأراد عمــر رمجهــا، فقــال لــه 
ــه: إن اهلل  ــال ل ــهرًا، وق ــون ش ــه ثالث ــه وفصال ــول: ومحل ــاىل يق ــي: إن اهلل تع ع
رفــع القلــم عــن املجنــون، فــكان عمــر يقــول: لــوال عــي هللــك عمــر(، وهبــذا 
يكــون )ع( خلــص حمكومــًا بتنفيــذ اإلعــدام مــن املــوت، مبينــًا خطــأ احلكــم، 
وأنــه نتيجــة طبيعيــة لتداخــل الســلطات التريعيــة والتنفيذيــة مــع القضائيــة، 
ــوق  ــاكات حلق ــل انته ــال حتص ــا لئ ــل بينه ــدم التداخ ــا وع ــب انفصاهل ــا جي بين

ــا(. اإلنســان، ولذلــك )قــال عمــر: عــي أقضان

3- عســكريًا وأمنيــًا: عندمــا )كانــت وقعــة ناوند ســنة إحــدى وعرين...، 
فقــال عمــر لعــي: مــا تقــول أنــت يــا أبــا احلســن؟(، فقــال عــي عليــه الســالم: 
ــن  ــك األرض م ــت علي ــرم انتقض ــذا احل ــن ه ــت م ــخصت أن ــك... إن ش )إن
أقطارهــا، حتــى يكــون مــا تــدع وراءك مــن العيــاالت أهــم إليــك ممــا قدامــك، 
وإن العجــم إذا رأوك عيانــا قالــو: هــذا ملــك العــرب كلها، فــكان أشــد لقتاهلم، 
وإنــا مل نقاتــل النــاس عهــد نبينــا صــى اهلل عليــه وآلــه وال بعــده بالكثــرة، بــل 
ــث،  ــخص الثل ــان، ويش ــامهم الثلث ــم بش ــم منه ــام أن يقي ــل الش ــب إىل أه أكت
وكذلــك إىل عــان، وكذلــك ســائر األمصــار والكــور(، ممــا يــدل عــى حكمــة 

وحنكــة واهتــام باإلســالم، وتســاٍم فــوق شــخصنة املواقــف.

ــات  ــراء إصالح ــان بإج ــى عث ــار )ع( ع ــد أش ــًا: فق ــيًا وإداري 4- سياس
جذريــة، وإداريــة وغرهــا، وذلــك عندمــا شــكا النــاس )مــا نقمــوه عــى عثــان 
وســألوه خماطبتــه هلــم واســتعتابه هلــم، فدخــل عليــه، فقــال: إن النــاس ورائــي، 
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وقــد استســفروين بينــك وبيهــم،... فــاهلل اهلل يف نفســك، فإنــك واهلل مــا تبــرص 
ــن  ــالم الدي ــة وإن أع ــرق لواضح ــل، وإن الط ــن جه ــم م ــى، وال تعل ــن عم م
لقائمــة فاعلــم أن أفضــل عبــاد اهلل عنــد اهلل إمــام عــادل هــدي وهــدى، فأقــام 
ــر  ــد اهلل إمــام جائ ــاس عن ــة... وإن رش الن ســنة معلومــة، وأمــات بدعــة جمهول
ــمعت  ــة وإين س ــة مرتوك ــا بدع ــوذة وأحي ــنة مأخ ــات س ــه فأم ــل ب ــل وض ض
ــر،  ــام اجلائ ــة باإلم ــوم القيام ــى ي ــول: يؤت ــه يق ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس
ــدار  ــا ت ــا ك ــدور فيه ــم في ــار جهن ــى يف ن ــاذر، فيلق ــر وال ع ــه نص ــس مع ولي
ــة  ــذه األم ــام ه ــون إم ــدك اهلل أال تك ــا، وإين أنش ــط يف قعره ــم يرتب ــى ث الرح
املقتــول..(، األمــر الــذي يــدل عــى مشــاركات واســعة أمالهــا عليــه شــعوره 
)ع( بمســؤولية املنصــب، حيــث مل يكتــف باختــاذ موقــف املعــارض أو املحايــد، 
ــراءات  ــى اإلج ــه ع ــدم موافقت ــح بع ــالم يف الترصي ــة اإلس ــا رأى مصلح عندم
ــح،  ــه والتصحي ــى التوجي ــدم ع ــاس، فأق ــق الن ــذي يلح ــن ال ــفية والغب التعس
ــة،  ــة إال اإلمام ــح األم ــه ال يصل ــة أن ــى صح ــًا ع ــك، مرهن ــعه ذل ــا وس وم
ــه  ــرم ارتكاب ــو حم ــا، وه ــة وتضييعه ــة أو اخلاص ــوق العام ــدر احلق وإال كان ه
ــات  ــن األزم ــرج م ــًا أن املخ ــه، ومبين ــاركة في ــر أو املش ــه التغي ــن يمكن ــى م ع
ــى  ــن واإلنســان ع ــن والوط ــة الدي ــن ثالثي ــة ضم ــب املصلحــة العام هــو تغلي
اخلاصــة الشــخصية، وهــذا ممــا أســهم يف ختليــد ســرة اإلمــام عــي عليه الســالم 
ــه.  ــه ووهج ــى بريق ــر ع ــه التأث ــاول خصوم ــا ح ــانية، مه ــخ اإلنس  يف تأري

االستنتاجات: 

1- انعكاس عقيدتنا يف واقعة الغدير عى حياتنا العملية.
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2- ان اختيــار الزمــان واملــكان لواقعــة الغديــر يــدل عــى عظمــة التخطيــط 
اإلهلــي.

3- ان إكــال الديــن وإمتــام النعمــة ال يتــم بحــب اإلمــام عــي عليــه الســالم 
وحــده، وإنــا باالقتــداء بــه والســر عــى خطــاه.

4- يتضــح مــن خــالل اآليــات والروايــات وحــوادث التاريــخ اإلســالمي 
ــه،  ــه وآل ــى اهلل علي ــالم ص ــول اإلس ــي لرس ــداد الطبيع ــو االمت ــًا )ع( ه أن علي
ــه،  ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــد الرس ــالمية بع ــة اإلس ــادة األم ــل لقي ــو املؤه وه

وليــس ثمــة إنســان اخــر.

5- جلــوء الصحابــة إىل أمــر املؤمنــن عــي عليــه الســالم يف حــل مشــاكلهم 
وقضاياهــم التــي يعجــزون عــن حلهــا دليــل عــى احتيــاج الــكل لــه وال حاجــة 

لــه هبــم.

6- اسســت واقعــة الغديــر وغرهــا مــن املواقــف إىل إمامــة أهــل البيــت )ع( 
األئمــة اإلثنــي عــر.

التوصيات: 

1- تسليط الضوء عى سرة األئمة املعصومن )ع( يف قيادة األمة.

ــالن  ــد إع ــا بع ــي مل ــف التارخي ــث املوق ــن حي ــر م ــة الغدي ــراءة واقع 2- ق
ــة. ــل الصحاب ــن قب ــة م الواقع

ــع األمــة  ــخ اإلســالمي وعكســه عــى واق 3- االســتفادة مــن دروس التأري
ــارض. ــالمية احل اإلس
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ــة  ــادة الرباني ــط القي ــداد خل ــا امت ــيدة باعتباره ــة الرش ــك باملرجعي 4- التمس
ــه الســالم واألئمــة مــن بعــده. ــن علي ــة بأمــر املؤمن املتمثل

5- تنميــة املجتمــع اإلســالمي بثقافــة الغديــر مــن خــالل إقامــة املؤمتــرات 
والنــدوات واملعــارض ومتثيلهــا باملســارح وبيــان حاجــة املجتمــع هلــا.
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عليه السالم ُأمنوذجًا

�سباح جميد حممد، اأزهار جرب هادي

املقدمة: 

احلمــد هلل ربِّ العاملــن محــدًا كثــرًا كــا هــو أهلــه وصــلِّ اللهــم عــى املبعوث 
رمحــًة للعاملــن، صاحــب اخللــق العظيــم خاتــم النبيــن أيب القاســم حمّمــد وآلــه 
الطاهريــن عليهــم ســالم اهلل، والصفــوة مــن خلقــك وعبــادك وأفضــل ُأمنائــك 
ال ســيا املنصــوص عليــه باخلالفــة واإلمامــة واملخصــوص بالرئاســة والزعامــة 

ــا بعــد: أمــر املؤمنــن عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه الســالم، أمَّ

ــالم ودوره يف ترســيخ  ليــس مــن الســهل الكتابــة عــن اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــد  ــاب ق ــن والُكّت ــن أنَّ الباحث ــم م ــى الرغ ــالمية، ع ــة اإلس ــاء الدول ــس بن ُأس
أغنــوا املكتبــات العامــة واخلاصــة بكتاباهتــم يف املوضــوع، إالَّ أنَّ الدافــع الــذايت 
ــاء  ــك ألنَّ العط ــه؛ وذل ــوع ألمهيت ــذا املوض ــة يف ه ــي للكتاب ــذي دفعن ــو ال ه
ــالم  الفكــري واجلهــادي الثــري منــذ بدايــة حياتــه إىل يــوم استشــهاده عليــه السَّ
مل يكــن اعتياديــًا؛ لــذا جعــل مــن الصعــب عــى الباحثــن أْن يتوقفــوا عنــد حــدٍّ 
معــن يف بحوثهــم، أي أنَّ بــاب الدراســة والبحــث ظلــت مفتوحــة للنهــل مــن 

ذلــك العطــاء.
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ــة، وتوضيح  وتعــدُّ بيعــة الغديــر مــن أهــم أبعــاد القيــادة والرئاســة هلــذه األُمَّ
ــر  ــة الغدي ــن بيع ــث ع ــي، وإنَّ احلدي ــري والعم ــا النظ ــة ببعدهي ــى اإلمام معن
ــرد  ــي جم ــل ه ــه، فه ــز إلي ــا ترم ــة وم ــدد دالالت الكلم ــاور بتع ــدد املح متع
ــة ذات  ــة فكري ــي، أو هــي دال حــدث تارخيــي يف موقــع جغــرايف، ومقطــع زمن
بعــد عقائــدي ملــزم، ملــا يمثلــه االلتــزام بذلــك والتصديــق لــه، مــن االســتجابة 
ــا  ــْم ملِ ــوِل إِذا َدعاُك ُس ــَتِجيُبوا هللِ َولِلرَّ ــوا اْس ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــاىل: }ي ــه تع لندائ
ِييُكــْم{)1(، أو هــي ملتقــى جهــود وجهــاد النبــّوة واإلمامــة، ومظهــر الصلــة  حُيْ
ــا رضورة حياتيــة تتوقــف عليهــا ديمومــة املــروع اإلهلــي  بــن املرحلتــن، وأنَّ

ــه؟  ــه وفاعليت واســتمرارية بقائ

ــه  ــًا، وتقويم ــان جذري ــاء اإلنس ــاّدة لبن ــة ج ــل ُأطروح ــر متث ــة الغدي إنَّ بيع
بــا يعــزز لديــه مــن مفاهيــم الطاعــة وااللتــزام والتضامــن والتــآزر واملشــاركة 
ــره، إذ هــي رئاســة عامــة يف ُأمــور  ــة املجتمــع وتطوي اجلــادة والواســعة يف تنمي
ل منصــب للتنصيب، بــل كان مســبوقًا بغره  الدنيــا والديــن، ومل يكــن الغديــر َأوَّ
مــن أحاديــث اإلنــذار، واملنزلــة، والثقلــن، وغرهــا مــن بيانــات نبوّيــة صــادرة 
يف مناســبات زمانيــة ومواضــع مكانيــة خمتلفــة، ولكــنَّ الغديــر هــو الفاتــح ملــا 
اســتقبل، واخلاتــم ملــا ســبق مــن حتضــر وإعــداد عــى مــدى ربــع قــرن تقريبــًا، 
وألمهيــة هــذا املوضــوع ارتأينــا كتابــة هــذا البحــث املوســوم بـــ )بيعــة الغديــر 
ــالم  ودورهــا يف ترســيم معــامل الدولــة اإلســالمية )دولــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ُأنموذجــًا(، واقتضــت طبيعــة الدراســة أْن تقســم إىل: مقدمــة، وخامتــة، وثالثــة 
ــزة  ــذة موج ــث األَّول )نب ــتمل املبح ــع، اش ــادر واملراج ــة املص ــث، وقائم مباح
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عــن تاريــخ بيعــة الغديــر وأمهيتهــا( عــى ثالثــة مطالــب، املطلــب األَّول: واقعــة 
الغديــر، واملطلــب الثــاين: أمهيــة بيعــة الغديــر، واملطلــب الثالــث: أمهيــة عيــد 
الغديــر عنــد املســلمن، واشــتمل املبحــث الثــاين )مفهــوم الدولــة اإلســالمية(، 
ــالح،  ــة واالصط ــة يف اللغ ــف الدول ــب: األَّول: تعري ــة مطال ــى ثالث ــًا ع أيض
ــة  ــدة الدول ــا الثالــث فــكان عــن عقي ــة اإلســالمية، أمَّ ــاين: تعريــف الدول والث

اإلســالمية وواجباهتــا. 

ــالم يف ترســيم معــامل الدولة  ــا املبحــث الثالــث )دور اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ أمَّ
ــة اإلســالمية يف  ن مــن أربعــة مطالــب: األَّول: مفهــوم الدول اإلســالمية( تكــوَّ
ــا الثــاين فتضمــن: اســتخدام لفــظ الدولــة  ــالم، أمَّ فكــر اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــالم، والثالــث: معاجلــات اإلمــام للخروقــات  مــن قبــل اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

ن مــن:  القانونيــة املوروثــة، فتكــوَّ

1- معاجلات التالعب باملال العام. 

2ــ معاجلات التالعب بمبدأ املساواة.

ــوق  ــة حق ــالم يف محاي ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــراءات اإلم ــع: )إج ــب الراب املطل
ــرأي. ــة ال ــاء. 2- حري ــتقالل القض ــن: 1- اس ن م ــوَّ ــان( فتك اإلنس

ــا  ــا م ــة، فمنه ــا للدراس ــدار خدمته ــب مق ــث بحس ــادر البح ــت مص وتنوع
كان شــاماًل ومنهــا مــا متيــز بالتخصيــص، ولكــْن بصــورة عامــة فــإنَّ األولويــة 
كانــت لكتــاب اهلل العزيــز )القــرآن الكريــم( وكتــب التفســر واحلديــث التــي 
ــذا عــى جمموعــة مــن  ــا ه ــا يف بحثن ــك اعتمدن ــات البحــث، كذل وردت يف طي
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ــي،  ــيخ األمين ــر للش ــوعة الغدي ــا، موس ــن أبرزه ــي م ــع والت ــادر واملراج املص
ــة،  ــج البالغ ــد، رشح ن ــن أيب احلدي ــاب اب ــي، وكت ــوار للمجل ــار األن وبح
ــاًل  ــن، فض ــد الفاطمي ــر يف عه ــد الغدي ــري، وعي ــاكر، والط ــن عس ــخ اب وتاري
عــن كتــاب فقــه الدولــة للّســيد حممــد باقــر الصــدر، وكتــاب الدولــة يف فكــر 
ــالم لباقــر  ــالم، ومناهــج حكومــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

ــريش. ــف الق رشي

وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملن.

املبحث الأول:

نبذة موجزة عن تاريخ بيعة الغدير واأهميتها

ــًا  ــًا وعلمي ــًا ديني ــالمية نتاج ــة اإلس ــالم لأُلمَّ ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــرك أه ت
ــتقبلها،  ــا ومس ــه يف حارضه ــع ب ــتبقى تنتف ــا، وس ــتثمرته يف ماضيه ــًا، اس ضخ
فهــذا النتــاج مل يكــن لزمانــه وحســب، بــل هــو خالــد عــى مــرِّ العصــور، ومتثــل 

يف نتــاج أهــل البيــت يف أحاديثهــم وخطبهــم وكتاباهتــم ودروســهم.

ــغلت  ــالمي، ش ــخ اإلس ــجل التاري ــداث يف س ــع وأح ــّدة وقائ ــاك ع وهن
ــول  ــة الرس ــرة، كبعث ــة املطه ــنة النبوّي ــم والس ــرآن الكري ــعة يف الق ــاحة واس مس
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، ونــزول القــرآن واملعــارك التــي خاضهــا املســلمون 
مــع الكفــار واملركــن وغرهــا، ومــن الطبيعــي أْن تنــال هــذه الوقائــع قســطًا 
وافــرًا واهتامــًا بليغــًا مــن املؤرخــن واملفرسيــن وأربــاب الســر والرتاجــم تبعــًا 
لذلــك، وختتلــف هــذه األحــداث التارخييــة مــن حيــث األمهيــة، شــدًة وضعفــًا، 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

250

شر
الجزء العا

ويعــدُّ اكثرهــا أمهيــة مــا ُبنــي عليــه عقيــدة دينيــة، كواقعــة الغديــر التــي شــغلت 
مســاحًة واســعًة يف تاريــخ الفكــر اإلســالمي عمومــًا، واالثنــي عــر خصوصــًا 
ــالمية  ــرق اإلس ــة( والف ــي عري ــة )االثن ــن اإلمامي ــل ب ــزاع احلاص ــد الن بع
األُخــرى حــول اخلالفــة الدينيــة بعــد رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، 
وأهّيــا أحــقُّ باخلالفــة، ومــا ترتــب عــى هــذه القضيــة مــن شــق عصــا املســلمن 

منــذ وفــاة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم حتــى يومنــا هــذا.

ــي  ــادئ الت ــم واملب ــن القي ــة م ــالمي جمموع ــخ اإلس ــز التاري ــا يمي وإذا كان م
ــه  ــاع حوادث ــاع صن ــخ بإخض ــذا التاري ــة ه ــت عظم ــة، وإذا كان ــا الريع حوهت
ــى  ــورة األصف ــر الص ــة الغدي ــت حادث ــد مثل ــارات، فق ــس واالعتب ــذه املقايي هل
ــرؤى  ــد ال ــرآن يف توحي ــالم والق ــر اإلس ــدت فك ــادئ، وجسَّ ــم واملب ــذه القي هل
ــد  ــا بع ــة م ــرة يف مرحل ــه املس ــا توجي ــد منه ــي ُأري ــيدة الت ــادة الرش ــول القي ح

ــوة. النب

املطلب الأول: واقعة الغدير

ــه وســلَّم  ــه وآل يقطــع املؤرخــون وأهــل الســر أنَّ رســول اهلل صــىَّ اهلل علي
ــلمن  ــع املس ــام 10هـــ)2( مج ــرام ع ــت اهلل احل ــه لبي ــك حج ــه مناس ــد أدائ بع
ــالم  ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــيَّ ب ــم أنَّ ع ــم)3( وأعلمه ــر خ ــد غدي ــًا عن مجيع
إمامهــم وســيدهم بعــد رحيلــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم إىل الرفيــق األعــى.

ونعــرض هنــا الروايــة كاملــة كــا عرضهــا املؤرخــون القدامــى: أمجع رســول 
ــره،  ــن مهاج ــارشة م ــنة الع ــجِّ يف الس ــروج إىل احل ــه اخل ــه وآل ــىَّ اهلل علي اهلل ص
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ــك  ــه تل ــه يف حجت ــر يأمتّــون ب ــق كث ــة خل ــدم املدين ــك، فق ــاس بذل وأذن يف الن
ــة  ــالغ وحج ــة الب ــالم وحج ــة اإلس ــوداع وحج ــة ال ــا حج ــال عنه ــي يق الت
ــرج  ــاه اهلل، فخ ــر إىل أْن توف ــذ هاج ــا من ــج غره ــام، ومل حي ــة الت ــال وحج الك
ــن  ــًا مرتجــاًل متجــردًا يف ثوب ــة مغتســاًل متدهن ــه مــن املدين ــه وآل صــىَّ اهلل علي
صحاريــن إزار ورداء، وذلــك يــوم الســبت خلمــس ليــاٍل أو ســٍت بقــن 
ــل  ــه أه ــار مع ــوادج، وس ــن يف اهل ــاءه كلَّه ــه نس ــرج مع ــدة، وأخ ــن ذي القع م
بيتــه، وعامــة املهاجريــن واألنصــار، ومــن شــاء اهلل مــن قبائــل العــرب وإفنــاء 
النــاس، وعنــد خروجــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أصــاب النــاس باملدينــة ُجــَدري 
)بضــم اجليــم وفتــح الــدال وبفتحهــا( أو حصبــة منعــت كثــرًا مــن النــاس مــن 
احلــجِّ معــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ومــع ذلــك كان معــه مجــوع ال يعلمهــا إالَّ اهلل 
ــًا،  ــر ألف ــة ع ــة وأربع ــال: مائ ــًا، ويق ــه تســعون ألف ــرج مع ــال: خ ــاىل، ويق تع
وقيــل: مائــة وعــرون ألفــًا، وقيــل: مائــة وأربعــة وعــرون ألفــًا، ويقــال أكثــر 
ــا الذيــن حجــوا معــه فأكثــر مــن  مــن ذلــك، وهــذه عــّدة مــن خــرج معــه، وأمَّ
ذلــك كاملقيمــن بمكــة والذيــن أتــوا مــن اليمــن مــع عــيٍّ أمــر املؤمنــن عليــه 

ــى. ــالم وأيب موس السَّ

أصبــح صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يــوم األحــد بيلملــم، ثــمَّ راح فتعشــى بــرف 
ــة،  ــرق الظبي ــح بع ــىَّ الصب ــمَّ ص ــاء، ث ــرب والعش ــاك املغ ــىَّ هن ــيالة، وص الس
ثــمَّ نــزل الروحــاء، ثــمَّ ســار مــن الروحــاء فصــىَّ العــرص باملنــرصف، وصــىَّ 
املغــرب والعشــاء باملتعشــى وتعشــى بــه، وصــىَّ الصبــح باإلثابــة، وأصبــح يوم 
الثالثــاء بالعــرج واحتجــم بلحــى مجــل وهــو عقبــة اجلحفــة ونــزل الســقياء يوم 
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ــواء ونــزل يــوم  األربعــاء، وأصبــح باألبــواء، وصــىَّ هنــاك، ثــمَّ راح مــن األب
ــفان،  ــد بعس ــوم األح ــه، وكان ي ــبت في ــد وس ــا إىل قدي ــة، ومنه ــة اجلحف اجلمع
ثــمَّ ســار فلــاَّ كان بالغميــم اعــرتض املشــاة فصفــوا فشــكوا إليــه املــي، فقــال: 
ــة،  ــك راح ــدوا لذل ــوا فوج ــدو ففعل ــع دون الع ــي رسي ــالن م ــتعينوا بالس اس
وكان يــوم اإلثنــن بمــّر الظهــران فلــم يــرح حتــى أمســى وغربــت لــه الشــمس 
ــا انتهــى إىل الثنيتــن بــات  بــرسف، فلــم يصــلِّ املغــرب حتــى دخــل مكــة، وملَّ

بينهــا فدخــل مكــة نــار الثالثــاء.

فلــاَّ قــى مناســكه وانــرصف راجعــًا إىل املدينــة ومعــه مــن كان مــن اجلموع 
املذكــورة، ووصــل إىل غديــر خــم مــن اجلحفــة)4( التــي تتشــعب فيهــا طــرق 
املدنيــن واملرصيــن والعراقيــن، وذلــك يــوم اخلميــس الثامــن عــر مــن ذي 
ــْغ َمــا  ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ احلجــة، نــزل إليــه جرئيــل األمــن عــن اهلل بقولــه: }َيــا َأهيُّ
ــالم علــًا للنــاس،  ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّــَك{)5(، وأمــره أْن يقيــم عليــًا عليــه السَّ
ويبلغهــم مــا نــزل فيــه مــن الواليــة وفــرض الطاعــة عــى كلِّ أحــد، وكان أوائل 
القــوم قريبــًا مــن اجلحفــة، فأمــر رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أن يــرد مــن 
تقــدم منهــم وحيبــس مــن تأخــر عنهــم يف ذلــك املــكان، ونــى عــن ســمرات 
مخــس متقاربــات دوحــات عظــام أن ال ينــزل حتتهــن أحــد، حتــى إذا أخــذ القوم 
منازهلــم فقــم مــا حتتهــن حتــى إذا نــودي بالصــالة صــالة الظهــر عمــد إليهــن 
ــى  ــه ع ــض ردائ ــل بع ــع الرج ــرًا يض ــًا هاج ــن، وكان يوم ــاس حتته ــىَّ بالن فص
ــوب  ــول اهلل بث ــل لرس ــاء، وُظل ة الرمض ــدَّ ــن ش ــه م ــت قدمي ــه حت ــه وبعض رأس
ــن  ــه م ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــرصف ص ــاَّ ان ــمس، فل ــن الش ــمرة م ــجرة س ــى ش ع
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صالتــه قــام خطيبــًا وســط القــوم عــى أقتــاب اإلبــل وأســمع اجلميــع، رافعــًا 
عقرتــه، فقــال: »احلمــد هلل نســتعينه ونؤمــن بــه، ونتــوكل عليــه، ونعــوذ بــاهلل 
مــن رشور أنفســنا، ومــن ســيئات أعالنــا الــذي ال هــادي ملــن ضــلَّ وال مضــلَّ 
ــا بعــد -:  ملــن هــدى، وأشــهد أْن ال إلــه إالَّ اهلل، وأنَّ حمّمــدًا عبــده ورســوله - أمَّ

ــه مل يعمــر نبــيٌّ إالَّ مثــل نصــف عمر  َأهّيــا النــاس قــد نبــأين اللطيــف اخلبــر أنَّ
الــذي قبلــه، وأينِّ أوشــك أْن ُأدعــى فُأجيــب، وإينِّ مســؤول وأنتــم مســؤولون، 
ــدت  ــت وجه ــت ونصح ــد بّلغ ــك ق ــهد أنَّ ــوا: نش ــون؟«، قال ــم قائل ــا أنت ف
فجــزاك اهلل خــرًا، قــال: »ألســتم تشــهدون أن ال إلــه إالَّ اهلل، وأنَّ حمّمــدًا عبــده 
ــٌة ال  ــاعة آتي ــقٌّ وأنَّ الس ــوت ح ــقٌّ وأنَّ امل ــاره ح ــقٌّ ون ــه ح ــوله، وأنَّ جنت ورس
ريــب فيهــا وأنَّ اهلل يبعــث مــن يف القبــور؟«، قالــوا: بــى نشــهد بذلــك، قــال: 
ــال:  ــوا: نعــم، ق ــاس أال تســمعون؟«، قال ــا الن ــال: »أهيُّ ــمَّ ق »اللهــم اشــهد«، ث
»فــإينِّ فــرط عــى احلــوض، وأنتــم واردون عــيَّ احلــوض، وإنَّ عرضــه مــا بــن 
صنعــاء وبــرصى، فيــه أقــداح عــدد النجــوم مــن فضــة، فانظــروا كيــف ختلفوين 
يف الثقلــن«، فنــادى منــاٍد: ومــا الثقــالن يــا رســول اهلل؟ قــال: »الثقــل األكــر 
كتــاب اهلل طــرف بيــد اهلل عــزَّ وجــلَّ وطــرف بأيديكــم فتمســكوا بــه ال تضلــوا، 
ــا لــن يتفرقــا حتــى يردا  واآلخــر األصغــر عــرتيت، وإنَّ اللطيــف اخلبــر نبــأين أنَّ
، فــال تقدمومهــا فتهلكــوا، وال تقــرصوا  عــيَّ احلــوض، فســألت ذلــك هلــا ريبِّ
ــالم فرفعهــا حتــى رؤي بيــاض  عنهــا فتهلكــوا«، ثــمَّ أخــذ بيــد عــيٍّ عليــه السَّ
ــا النــاس مــن أوىل النــاس باملؤمنــن  آباطهــا وعرفــه القــوم أمجعــون، فقــال: »أهيُّ
ــوىل  ــا م ــوالي وأن ــال: »إنَّ اهلل م ــم، ق ــوله أعل ــوا: اهلل ورس ــهم؟« قال ــن أنفس م
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املؤمنــن، وأنــا َأوىل هبــم مــن أنفســهم، فمــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله«، يقوهلا 
ثــالث مــرات، ويف لفــظ أمحــد إمــام احلنابلــة: أربــع مــرات، ثــمَّ قــال: »اللهــم 
ــه، وأبغــض مــن أبغضــه،  واِل مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه، وأحــبَّ مــن أحبَّ
وانــرص مــن نــرصه، واخــذل مــن خذلــه، وأدر احلــق معــه حيــث دار، أال فليبلــغ 
ــْوَم  الشــاهد الغائــب«، ثــمَّ مل يتفرقــوا حتــى نــزل أمــن وحــي اهلل بقولــه: }اْلَي
ــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي{)6(، فقــال رســول اهلل صــىَّ  ــْم َوَأمْتَْم ــُت َلُكــْم ِدينَُك َأْكَمْل
ــربِّ  ــة، ورىض ال ــام النعم ــن، وإمت ــال الدي ــى إك ــر ع ــه: »اهلل أك ــه وآل اهلل علي
برســالتي، والواليــة لعــيٍّ مــن بعــدي«، ثــمَّ طفــق القــوم هينئــون أمــر املؤمنــن 
صلــوات اهلل عليــه، وممَّــن هنــأه يف مقــدم الصحــاب الشــيخان أبــو بكــر وعمــر 
كلٌّ يقــول: بــٍخ بــٍخ لــك يــا بــن أيب طالــب، أصبحــت وأمســيت مــوالي ومــوىل 

كلِّ مؤمــن ومؤمنــة. 

وقــال ابــن عبــاس: وجبــت واهلل يف أعنــاق القــوم، فقــال حســان: ائــذن يل يــا 
رســول اهلل أْن أقــول يف عــيٍّ أبياتــًا تســمعهن، فقــال: »قــل عــى بركــة اهلل«، فقــام 
حســان فقــال: يــا معــر مشــيخة قريــش ُأتبعهــا قــويل بشــهادة مــن رســول اهلل 

يف الواليــة ماضيــة، ثــمَّ قــال:
ــهــم ــُم يــــوم الـــغـــديـــر نــبــيُّ ــادهيـ ــنـ ــول مــنــاديــايـ ــرس ــال ــٍم وأســمــع ب ــخ ب

ــكــم ــي ــم وول ــوالكـ ــن مـ ــم ــال ف ــ التعامياوقـ هــنــاك  ــدوا  ــب ي ومل  فــقــالــوا 

ــا ــن ــي عاصياإهلـــــك مــــوالنــــا وأنـــــــت ول ــوم  ــي ال ــك  ل منا  جتــدن  ولــن 

ــي ــن ــإنَّ ــي ف ــ ــا ع ــ ــم ي ــ ــه ق ــ وهــاديــافـــقـــال ل إمــامــا  بــعــدي  مــن  رضيتك 

كــّلــهــا ــة  ــريـ الـ دون  ــا  هبـ ــص  ــخ ــاف ــي ــائ عــلــيــًا وســـــاه الـــغـــديـــر أخ
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ــت مـــــواله فـــهـــذا ولــيــه ــن ــن ك ــم ــدق مــوالــيــاف ــوا لــه أتــبــاع صـ ــكــون ف

ــه ــي ول واِل  الــلــهــم  دعــــا  ــاك  ــنـ معاديا)7( هـ عليًا  عــادى  للذي  وكــن 

وأورد صاحــب كتــاب مفاهيــم القرآن: هــذه هي واقعــة الغدير اســتعرضناها 
لــك عــى وجــه اإلمجــال، وهــي بحــقٍّ واقعــٌة ال يســوغ ألحــد إنكارهــا بأدنــى 
ــال:  ــن أمث ــة املؤرخ ــر أئم ــا بالذك ــد تناوهل ــدح، فق ــكيك والق ــب التش مرات
ــر،  ــد ال ــن عب ــدادي، واب ــب البغ ــري، واخلطي ــة، والط ــن قتيب ــالذري، واب الب
ــن  ــد، واب ــن أيب احلدي ــر، واب ــن األث ــوي، واب ــوت احلم ــاكر، وياق ــن عس واب
ــر  ــن حج ــي، واب ــدون، والذهب ــن خل ــر، واب ــن كث ــي، واب ــكان، واليافع خل
ــيوطي،  ــن الس ــالل الدي ــزي، وج ــي، واملقري ــاغ املالك ــن الصب ــقالين، واب العس
ونــور الديــن احللبــي إىل غــر ذلــك مــن املؤرخــن الذيــن جــادت هبــم القــرون 
واألجيــال، كــا ذكرهــا أيضــًا أئمــة احلديــث أمثــال: اإلمــام الشــافعي، وأمحــد 
بــن حنبــل، وابــن ماجــة، والرتمــذي، والنســائي، وأبــو يعــى املوصــي، 
ــب  ــازيل، واخلطي ــن املغ ــابوري، واب ــم النيس ــاوي، واحلاك ــوي، والطح والبغ
اخلوارزمــي، والكنجــي، وحمــّب الديــن الطــري، واحلموينــي، واهليثمــي، 
واجلــزري، والقســطالين، واملتقــي اهلنــدي، وتــاج الديــن املنــاوي، وأبــو عبــد 
ــن  ــالم املحدث ــن أع ــك م ــر ذل ــقي، إىل غ ــزة الدمش ــن مح ــاين، واب اهلل الزرق
هــم وحرصهــم، كــا تعــرض هلــا كبــار املفرسيــن،  الذيــن يقــرص املقــال عــن عدِّ
فقــد ذكرهــا: الطــري، والثعلبــي، والواحــدي يف أســباب النــزول والقرطبــي، 
وأبــو الســعود، والفخــر الــرازي، وابــن كثــر الشــامي، والنيســابوري، وجــالل 
الديــن الســيوطي، واآللــويس، والبغــدادي، وذكرهــا مــن املتكلمــن طائفــة مجــة 
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يف خامتــة مباحــث اإلمامــة وإْن ناقشــوا نقضــًا وإبرامــًا يف داللتهــا كالقــاض أيب 
بكــر الباقــالين يف متهيــده، والقــاض عبــد الرمحــن اإلجييــي يف مواقفــه، والســيد 
الريــف اجلرجــاين يف رشحــه، وشــمس الديــن األصفهــاين يف مطالــع النــوار، 
ــك  ــر ذل ــد إىل غ ــجي يف رشح التجري ــد، والقوش ــازاين يف رشح املقاص والتفت
مــن املتكلمــن الذيــن تعرضــوا حلديــث الغديــر وبحثــوا حــول داللتــه ووجــه 

ــه)8(. ــة في احلج

املطلب الثاين: اأهمية بيعة الغدير

ــه أنَّ  ــه، فعلي ــرف غايت ــيء ب ــكة يف أنَّ رشف ال ــرتيب أيُّ ذي مس ال يس
ــخ هــو مــا ُأســس  ــع التاري ــة كــرى مــن مواضي ــات أمهي ل مــا تكســبه الغاي َأوَّ
ــت  ــب، فدان ــم مذه ــه دعائ ــت علي ــة، واعتل ــه نحل ــرت ب ــن، أو ج ــه دي علي
ــة  ــد أئم ــك ت ــد؛ ولذل ــع األب ــر م ــه ذك ــرى ب ــه دول، وج ــت ب ــم، وقام ــه ُأم ب
ــا  ــا يتبعه ــد م ــا، وتقيي ــان وتعاليمه ــادئ األدي ــط مب ــون يف ضب ــخ يتهالك التاري
مــن دعايــات، وحــروب، وحكومــات، وواليــات التــي عليهــا نســلت احلقــب 
ــْوا  ــَن َخَل ِذي ــنََّة اهللِ يِف الَّ واألعــوام، ومضــت القــرون اخلاليــة، قــال تعــاىل: }ُس
ِمــْن َقْبــُل َوَلــْن َتِــَد لُِســنَِّة اهللِ َتْبِديــاًل{)9(، وإذا أمهــل املــؤرخ شــيئًا مــن ذلــك 
فقــد أوجــد يف صحيفتــه فراغــًا ال تســّده أيــة مهمــة، وجــاء فيهــا بأمــر خــداج، 
بــرت َأّولــه، وال يعلــم مبــدؤه، وعســى أْن يوجــب ذلــك جهــاًل للقــارئ يف مصــر 

األمــر ومنتهــاه.

إنَّ بيعــة )غديــر خــم( هــي مــن أهــم تلــك القضايــا، ملــا ابتنــي عليهــا وعــى 
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ــوات اهلل  ــول صل ــر آل الرس ــن أث ــب املقتص ــة، مذه ــج الدامغ ــن احلج ــر م كث
عليــه وعليهــم، وهــم معــدودون باملاليــن، وفيهــم العلــم والســؤدد، واحلكــاء، 
والعلــاء، واألماثــل، ونوابــغ يف علــوم األوائــل واألواخــر، وامللوك، والساســة، 
واألُمــراء، والقــادة، واألدب اجلــم، والفضــل الكثــار، وكتــب قّيمــة يف كلِّ فــن، 
ــأ بــدء دعوتــه،  تــه نب فــإْن يكــن املــؤرخ منهــم فمــن واجبــه أْن يفيــض عــى ُأمَّ
ــخ  ــرسد تاري ــا ي ــيطة عندم ــا بس ــدوه أْن يذكره ــال يع ــم ف ــن غره ــن م وإْن يك
ــة كبــرة كهــذه، أو يشــفعها بــا يرتئيــه حــول القضيــة مــن غميــزة يف الداللــة،  ُأمَّ
ــرات  ــك مــن نع ــا هنال ــة، وم ــزول عــى حكــم العاطف ــج نفســه الن إْن كان مزي
ــيُّ  ــه نب ــاء ب ــإنَّ مــا ن ــه غمــز يف ســندها، ف ــه ال يتســنى ل ــه، عــى حــن أنَّ طائفت
اإلســالم يــوم الغديــر مــن الدعــوة إىل مفــاد حديثــه مل خيتلــف فيــه اثنــان، وإن 
اختلفــوا يف مــؤداه ألغــراض وشــوائب غــر خافيــة عــى النابــه البصــر)10(، 
ــة  ــر عظم ــن تصوي ــر: يمك ــة الغدي ــه بيع ــاري يف كتاب ــب األنص ــر الكات وذك

وأمهيــة يــوم الغديــر مــن جممــوع رواياتــه بــا يــي)11(: 

ــالم  ــة واليــة عــيٍّ عليــه السَّ 1. اقــرتن إبــالغ النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه لأُلمَّ
بظــروف ومميــزات خاصــة، مثــل االجتــاع الكبــر، واألُســلوب اخلــاص 
ــا  ــة، وأنَّ ــة التارخيي ــذه الواقع ــه ه دت ب ــرَّ ــذي تف ــاص ال ــر اخل ــان، واملن يف البي
تــه، وهــي خصوصيــات فريدة  تزامنــت مــع وداع النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ألُمَّ
تــدلُّ عــى حــرص النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عــى حتصــن اإلســالم بــه مــن أيِّ 

حتريــف داخــي أو عــدوان خارجــي.

2. مل يطــرح النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه قضيــة اإلمامــة يف يــوم الغديــر وبعده 
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؛ ولذلــك  بصــورة توجيهــات ونصيحــة، بــل بصــورة حكــم إهلــيٍّ وأمــر نبــويٍّ
ــالم مــن مجيــع املســلمن. اقــرتن إعالنــا بأخــذ البيعــة لعــيٍّ عليــه السَّ

ــز إعــالن الغديــر بظرفــه اجلغــرايف يف ملتقــى الطــرق يف اجلحفــة قبــل  3. متيَّ
أْن يتفــرق املســلمون يف طريــق عودهتــم إىل أوطانــم، وبالصيــف احلــار الــذي 

كان يف تلــك األيــام الثالثــة يف تلــك الصحــراء امللتهبــة.

ــو  ــذي ه ــج ال ــم احل ــا يف موس ــر ووقوعه ــة الغدي ــاين لبيع ــرف الزم 4. الظ
ــلمن. ــري للمس ــع مجاه ــم تم أعظ

5. إعــالن النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه فيهــا عــن قــرب رحيلــه، فإنَّه صــىَّ اهلل 
عليــه وآلــه رحــل مــن هــذه الدنيــا بعــد ســبعن يومــًا مــن إلقائــه هــذه اخلطبة.

6. نــزول اخلطــاب اإلهلــي اخلــاص للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه هبــذا األمــر: 
ــَت  ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَع ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ }َي
ــاِس{)12(، وهــو خطــاب خيتلــف عــن ســائر  ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّ

ــه. ــه وآل ــة للرســول صــىَّ اهلل علي ــات اإلهلي اخلطاب

ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــدى النب ــي أب ــم اإلهل ــذا احلك ــالغ ه ــن إب 7. ضم
ــده عــى أنَّ  ــة، وتأكي ــك املرحل ــه مــن مؤامــرات املنافقــن يف تل ســه وخوف توجُّ

ــالمية. ــة اإلس ــتقبل األُمَّ ــان ملس ــي الض ــة ه ــذه البيع ه

ــه إلمامــة عــيٍّ والعــرتة عليهــم  ــه وآل ــيِّ صــىَّ اهلل علي 8. رافــق إعــالن النب
ــالم، الوعــد اإلهلــي بعصمتــه وحفظــه مــن كيــد األعــداء املعرتضــن، ومهــا  السَّ
ــه  ــه وتبليغ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــر النب ــة عم ــا طيل ــة ال نجدمه ــان وعصم ض
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الرســالة.

9. متيَّــزت خطبــة الغديــر وبيعــة الغديــر بمفاهيــم ســامية ومعــاٍن عميقــة يف 
ــالم. مقــام الواليــة للعــرتة النبوّيــة الطاهــرة عليهــم السَّ

ــل  ــة وبعدهــا، مث ــل اخلطب ــر بمراســمها اخلاصــة قب ــزت بيعــة الغدي 10. متيَّ
ــالم عامتــه اخلاصــة، وأمــره  إهــداء النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه لعــيٍّ عليــه السَّ

املســلمن بتهنئتــه وبيعتــه.

ــة  ــة األُمِّ ــد بيع ــاص بع ــي اخل ــاب اإلهل ــزول اخلط ــر بن ــوم الغدي ــز ي 11. متيَّ
ــي  ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــْم َوَأمْتَْم ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــالم: }اْلَي ــه السَّ ــيٍّ علي لع
ْســاَلَم ِدينـًـا{)13(، وهــو خطــاب ال مثيــل لــه يف اخلطابــات  َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ

ــة الســابقة. اإلهلي

ــالم  ــزت بيعــة الغديــر باهتــام خــاص مــن أهــل البيــت عليهــم السَّ 12. متيَّ
ــالم يف  ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــر أم ــد املن ــد صع ــال، فق ــيعتهم يف كلِّ األجي وش
ــرف  ــر، ليع ــة الغدي ــؤدوا شــهادهتم يف بيع ــة أْن ي ــن الصحاب ــب م ــه وطل خالفت
ذلــك املســلمون الذيــن مل حيرضوهــا)14(، وكذلــك الصديقــة فاطمــة الزهــراء 
ــالم حيــث قالــت: »مــا علمــت أنَّ رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه  عليهــا السَّ
تــرك يــوم الغديــر ألحــد حّجــة وال لقائــل مقــاالً«)15(، وكذلــك بقيــة األئمــة 

ــالم. املعصومــن عليهــم السَّ

ــالم بروايــة هــذه الواقعــة  كــا اهتــم علــاء مذهــب أهــل البيــت عليهــم السَّ
ــا متثِّــل حمــور العقيــدة باإلمامــة،  ونرهــا والتأليــف فيهــا بصــورة مفصلــة، ألنَّ
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ــة لنبيِّهــا يف أهــل بيتــه. ــد وفــاء األُمَّ وتسِّ

13. ومــن مميــزات حديــث الغديــر كثــرة أســناده مــن الصحابــة والتابعــن، 
ــى  ــه، ع ــر أحاديث ــوا توات ــانيده وأثبت ــوا يف أس ــاء ألف ــاظ والعل ــار احلف وأنَّ كب

ــارهبم. ــم ومش ــالف مذاهبه اخت

ــة  ــر يف ثقاف ــة العظيمــة للغدي ــدلُّ عــى األمهي ــزات الضخمــة ت إنَّ هــذه املمي
ــذا  ــى ه ــظ ع ــي نحاف ــالم لك ــى اإلس ــرة ع ــا روح الغ ــر فين ــالم، وتث اإلس
األصــل العقائــدي الربــاين النّبــوي، وندافــع عنــه بــكلِّ كياننــا، ومــن هنــا فــإنَّ 
ــا هــي يف  واقعــة الغديــر ليســت مــن حــوادث التاريــخ اإلســالمية العابــرة، وإنَّ

ــة. ــخ الرســالة املحمدي ــم مــن تاري الصمي

هــذه األهــداف الســامية واملقاصــد العاليــة هــي التــي أعطــت يــوم الغديــر 
ُبعــده اخلالــد، وجعلتــه حادثــة فريــدة يف تاريــخ اإلســالم، ومــن أجــل هــذا كان 
تأكيــد النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عليــه كبــرًا، وكــا قــال اإلمــام الباقــر عليــه 

ــالم: »مل ينــاد بــيء مــا نــودي بالواليــة يــوم الغديــر«)16(. السَّ

املطلب الثالث: اأهمية عيد الغدير عند امل�سلمني

ــي  ــالميًا ه ــدًا إس ــام عي ــن األي ــوٍم م ــل ي ــالك يف جع ــه أنَّ امل ــكَّ في ــا ال ش ممَّ
األدّلــة الرعيــة: القــرآن الكريــم أو الســنّة املطهــرة، وعليــه فــال يمكــن إطــالق 
ــه يف  ــت أمهيت ــه أو بلغ ــت عظمت ــا كان ــا مه ــوٍم م ــى ي ــًا ع ــد رشع ــظ العي لف
اإلســالم، مــا مل ُيطلــق عليــه الــرع ذلــك، وعــى الرغــم مــن األمهيــة البالغــة 
ــوم  ــوي الريــف، أو ي ــوم املبعــث النب ــن اإلســالمي كي ــام يف الدي لبعــض األي
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ــالم وعــى  دحــو األرض أو يــوم عرفــة أو أيــام مواليــد املعصومــن عليهــم السَّ
ــا مل يــرد يف حــقِّ أيٍّ منهــا  رأســهم ســيد الكائنــات صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، إالَّ أنَّ
إطــالق لفــظ العيــد عليهــا، عــى حــن َأطلقــت بعــض الروايــات لفــظ العيــد 

ــه أفضلهــا وأعظمهــا. عــى يــوم الغديــر، بــل ورّصحــت بأنَّ

ــالم،  لذلــك يعــدُّ يــوم الغديــر عيــّد اهلل األكــر وعيــد آل حمّمــد عليهــم السَّ
ــوم  ــذا الي ــد ه ــو يعّي ــًا إالَّ وه ــاىل نبي ــث اهلل تع ــا بع ــاد، وم ــم األعي ــو أعظ وه
وحيفــظ حرمتــه، واســم هــذا اليــوم يف الســاء يــوم العهــد املعهــود، واســمه يف 

ــهود)17(. ــع املش ــوذ واجلم ــاق املأخ ــوم امليث األرض ي

فعيــد الغديــر مل يكــن إبداعــًا بوهييــًا كــا أورد ذلــك النويــري يف قولــه: وعيــد 
ــيِّ  ــاة النب ــه مؤاخ ــم ل ــبب اختاذه ــر، وس ــد الغدي ــّموه عي ــيعة، وس ــه الّش ابتدعت
صــىَّ اهلل عليــه -وآلــه- وســلَّم عــيَّ بــن أيب طالــب )رض اهلل عنــه( يــوم غديــر 
ــذا  ــوا: وه ــق، قال ــرّسة الطَّري ــة ب ــن اجلحف ــام، م ــة أي ــى ثالث ــر ع ــّم، والغدي خ
الغديــر تصــّب فيــه عــن، وحولــه شــجر كثــر ملتــّف بعضهــا ببعــض، وبــن 
ــوم  ــلَّم، والي ــه- وس ــه -وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــجد لرس ــن مس ــر والع الغدي
الــذي ابتدعــوا فيــه هــذا العيــد هــو الثامــن عــر مــن ذي احلجــة، ألنَّ املؤاخــاة 
ــون  ــم حيي ــوداع، وه ــة ال ــي حج ــرة، وه ــن اهلج ــرة م ــنة ع ــه يف س ــت في كان
ليلتهــا بالصــالة، ويصّلــون يف صبيحتهــا ركعتــن قبــل الــزوال، وشــعارهم فيــه 
ــّر األجانــب، والذبائــح، وأّول مــن أحدثــه  لبــس اجلديــد، وعتــق الّرقــاب، وب

معــز الّدولــة أبــو احلســن عــّي بــن بويــه)18(.

وأورد صاحــب كتــاب خالصــة عبقــات األنــوار نقــاًل عــن املقريــزي: )عيــد 
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الغديــر - اعلــم أنَّ عيــد الغديــر مل يكــن عيــدًا مروعــًا، وال عملــه أحــد مــن 
ــام معــّز  ــة املقتــدى هبــم، وَأّول مــا عــرف يف اإلســالم بالعــراق أي ســالف األُمَّ
ــن  ــيعة م ــذه الش ــنة 352هـــ، فاخت ــه يف س ــه أحدث ــه، فإنَّ ــن بوي ــّي ب ــة ع الدول

ــدًا()19(. ــٍذ عي حينئ

ــد  ــي تؤك ــة الت ــق التارخيي ــام الوثائ ــد أم ــا ال تصم ــبهات وغره ــذه الش وه
ــر  ــداده، فذك ــي وأج ــة البوهي ــز الدول ــد مع ــل أْن يول ــه قب ــلمن ل ــم املس تعظي
املســعودي يف كتابــه التنبيــه واإلرشاف: )وغديــر خــم يقــرب مــن املــاء املعــروف 
ــذا  ــون ه ــيعته يعظم ــه وش ــيٍّ رض اهلل عن ــد ع ــة، وول ــة اجلحف ــرار بناحي باخل

ــوم()20(. الي

ــه؛  ــر نفس ــوم الغدي ــع إىل ي ــذوره ترج ــالمي وج ــد اإلس ــذا العي ــد ه إنَّ عه
ــر  ــل أم ــار ب ــن واألنص ــر املهاجري ــلَّم أم ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيَّ ص ألنَّ النب
ــه  ــالم وهتنئت ــه السَّ ــيٍّ علي ــى ع ــول ع ــوم بالدخ ــك الي ــاءه يف ذل ــه ونس زوجات

ــرى)21(. ــة الك ــذه الفضيل هب

ــن أيب  ــد روي ع ــر، فق ــد الغدي ــالم عي ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــم أه ــا عّظ ك
ــالم أّنــه قــال ملــن حــرضه مــن  احلســن الليثــي عــن اإلمــام الصــادق عليــه السَّ
مواليــه وشــيعته: »أتعرفــون يومــًا شــّيد اهلل بــه اإلســالم، وأظهر بــه منــار الدين، 
ــوله  ــن رس ــوله واب ــوا: اهلل ورس ــيعتنا؟«، فقال ــا وش ــا وملوالين ــدًا لن ــه عي وجعل
أعلــم، أيــوم الفطــر هــو يــا ســّيدنا؟ قــال: »ال«، قالــوا: أفَيــوم األضحــى هــو؟ 
قــال: »ال، وهــذان يومــان جليــالن رشيفــان، ويــوم منــار الديــن أرشف منهــا؛ 
وهــو اليــوم الثامــن عــر مــن ذي احلّجــة، وإّن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
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وســلَّم مّلــا انــرصف مــن حّجــة الــوداع وصــار بغديــر خــّم أمــر اهلل عــزَّ وجــلَّ 
ــالم أن هيبــط عــى النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم وقــت  جرئيــل عليــه السَّ
ــه  ــن علي ــر املؤمن ــة أم ــوم بوالي ــره أْن يق ــوم، وأم ــك الي ــن ذل ــر م ــام الظه قي

ــه«)22(.  ت ــتخلفه يف ُأمَّ ــده، وأْن يس ــاس بع ــًا للن ــه عل ــالم، وأْن ينصب السَّ

إنَّ عيــد الغديــر مل خيتــص بشــيعة أهــل البيــت بــل اختــذه أكثــر املســلمن عيدًا 
ــه اشــرتك  ــة املتقادمــة، وإْن كانــت هلــم عالقــة خاصــة بــه، إالَّ أنَّ هلــم يف األزمن
معهــم يف التعبــد بــه غرهــم مــن فــرق املســلمن، فقــد ذكــره صاحــب كتــاب 

ــه مــن أعيــاد املســلمن)23(  اآلثــار الباقيــة أنَّ

ــة اإلســالمية  وتقرئنــا كتــب التاريــخ دروســًا مــن هــذا العيــد، وتتســامل األُمُّ
ــأنه يف  ــن بش ــة والعراقي ــن واملغارب ــاء املرصي ــرب، واعتن ــرق والغ ــه يف ال علي
القــرون املتقادمــة وكونــه عندهــم يومــًا مشــهودًا للصــالة، والدعــاء، واخلطبــة، 

وإنشــاد الشــعر عــى مــا فصــل يف املعاجــم)24(.

ويف ذكــر األيــام التــي كان اخللفــاء الفاطميــون يتخذونــا أعيــادًا أو مواســم 
تتســع هبــا أحــوال الرعيــة وتكثــر نعمهــم، فقــال املقريزي: عيــد الغديــر من تلك 
املواســم واألعيــاد، وفيــه تــزوج األيامــى وفيــه الكســوة وتفــرق اهلبــات لكــراء 
الدولــة ورؤســائها وشــيوخها وُأمرائهــا وعتــق الرقــاب وغــر ذلــك)25(، فهذه 
األوصــاف إْن دلَّــت عــى يشء فإنَّــا تــدلُّ عــى أنَّ عيــد الغديــر كان مــن األعيــاد 

احلكوميــة والشــعبية ويشــرتك فيــه مجيــع الطبقــات بأرسهــم)26(.

ــن  ــر ب ــة كالقم ــر واجلمع ــى والفط ــد األضح ــن عي ــر ب ــد الغدي وإنَّ عي
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ــه  ــار، فصام ــل مــن الن ــم اخللي ــه إبراهي ــذي نجــا في ــوم ال الكواكــب، وهــو الي
ــىَّ اهلل  ــيِّ ص ــة النب ــن يف إقام ــه الدي ــل اهلل ب ــذي أكم ــوم ال ــو الي ــكرًا هلل، وه ش
عليــه وآلــه وســلَّم عليــًا أمــرًا املؤمنــن علــًا وأبــان فضيلتــه ووصايتــه، فصــام 
ــه يــوم الكــال، ويــوم مرغمــة الشــيطان، ويــوم تقبــل أعــال  ذلــك اليــوم، وإنَّ
الشــيعة وحمبــي آل حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم وهــو يــوم التهنئــة، فــإذا 
لقــي املؤمــن أخــاه يقــول: احلمــد هلل الــذي جعلنــا مــن املتمســكن بواليــة أمــر 

ــالم)27(. ــم السَّ ــة عليه ــن واألئم املؤمن

ولإلماميــة جمتمــع باهــر يف عيــد الغديــر عنــد املرقــد العلــوي املقــدس، يضــم 
ــل ووجــوه البــالد مــن الدانــن والقاصــن، إشــادًة هبــذا  ــه رجــاالت القبائ إلي
ــة فيهــا تعــداد  ــارة مطنب الذكــر الكريــم، ويــروون عــن أئمــة دينهــم ألفــاظ زي
أعــالم اإلمامــة، وحجــج اخلالفــة الدامغــة مــن كتــاب وســنة، وتبســط يف روايــة 
ــًا  ــا، رافع ــج هب ــم اآلالف يله ــراد تلك ــن أف ــرد م ــرتى كلَّ ف ــر، ف ــث الغدي حدي
ــرصاط  ــة إىل ال ــة واهلداي ــة الوالي ــن منح ــه اهلل م ــا اختص ــًا ب ــه، مبتهج عقرت
املســتقيم، ويــرى نفســه راويــًا لتلــك الفضيلــة، مثبتــًا هلــا، يديــن اهلل بمفادهــا، 
ــه يتلوهــا يف نائيــة  ومــن مل يتــح لــه اخلطــوة باملثــول يف ذلــك املشــعر املقــدس فإنَّ

البــالد، ويمــي إليــه مــن مســتقره)28(.

والعيــد كــا يبــدو يقــرتن بفرحــة اإلنســان مــن خــالل نجاحــه يف طاعــة اهلل 
ــالم يوضــح فلســفة العيــد ويعرفهــا  تعــاىل؛ ولــذا نجــد اإلمــام علّيــًا عليــه السَّ
بقولــه عــن عيــد الفطــر »إنَّــا هــو عيــد ملــن قبــل اهلل صيامــه وشــكر قيامــه، وكلُّ 

يــوم ال ُيعــى اهلل فيــه فهــو عيــد«)29(.
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ولعيــد الغديــر وظائــف وأعــال عباديــة مــن صــوم وصــالة ودعــاء)30(، 
ــل ال  ــالمي أصي ــد إس ــر عي ــد الغدي ــول إنَّ عي ــن الق ــدم يمك ــا تق ــن كلِّ م وم
يقــلُّ أمهيــة عــن عيــدي الفطــر واألضحــى املباركــن إذا مل يفقهــا جــالالً؛ ذلــك 
ــه اقــرتن باكتــال اإلســالم وإمتــام النعمــة عــى املســلمن وقــد اختــار اهلل لــه  أنَّ
ــارك،  ــى( املب ــد األضح ــهر )عي ــرام ش ــة احل ــن ذي احلج ــر م ــن ع ــوم الثام ي
فــا أحوجنــا إىل االحتفــال بإمتــام النعمــة التــي هيتــف املؤمنــون هبــا يف موســم 

ــد.. )31(. ــك واحلم ــة ل ــج، إنَّ النعم احل

تــرى الباحثــة أنَّ هــذه الشــعرة قــد ُأقيمت رغــم ظــروف اإلرهــاب والكبت 
ــالم مــن االتصــال  وســطوة احلــكام اجلائريــن مــن منــع أهــل البيــت عليهــم السَّ
ــالم  بأتباعهــم، ومالحقتهــم ورضب رقاهبــم، ومل يــأُل أهــل البيــت عليهــم السَّ
جهــدًا يف إقامــة الذكــرى يف يــوم الغديــر ونــر فضائلــه والتمجيــد بــه، مــا بقــي 
هلــم مــن أتبــاع، فــأيُّ عيــد أكــر وأرشف وأنبــل وأعظــم مــن يــوٍم أكمــل اهلل لنــا 

دينــه وأتــمَّ تنزيــل كتابــه، وأتــمَّ املرَســل رســالته.

املبحث الثاين

مفهوم الدولة الإ�سالمية

إنَّ املعرفــة الصورّيــة أليِّ مفهــوم، يتوقــف باألســاس عــى معرفــة الظــروف 
البيئّيــة والثقافّيــة واأليديولوجيــة والفكرّيــة التــي ُبنــي وســطها ذلــك املفهــوم، 
فتقييــم أيِّ حضــارة غابــره اليــوم، يعتمــد باألســاس عــى دراســة إرثهــا الثقــايّف 
ــط  ــة للنم ــات واقعي ــن انعكاس ــذا اإلرث م ــه ه ــا يمثل ــّي، مل ــرّي والعم والفك
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ــم  ــر تقّي ــذه املعاي ــوء ه ــى ض ــارة، وع ــك احلض م لتل ــوِّ ــي املق ــايت واملعي احلي
احلضــارات ومســتوى رقّيهــا وتطورهــا.

ــون  ــذا القان ــن ه ــتثنى م ــالمية ال يس ــارة اإلس ــة يف احلض ــوم الدول إنَّ مفه
ــالم،  ــة يف اإلس ــة الدول ــا دراس ــا أردن ــإذا م ــوين، ف ــنني الك ــام الس ــك النظ وذل
ومــا يعنيــه هــذا املفهــوم، فعلينــا دراســته عــى ضــوء الثقافــة اإلســالمية ووفــق 

ــة)32(. ــة واألخالقّي ــة والفقهّي ــة العقائدّي ــا التوحيدّي منظومته

ــوا يعيشــون  ــور اإلســالم، وكان ــل أْن يــرق ن ــة قب فلــم يكــن للعــرب دول
ــا  يف متاهــات ســحيقة مــن جماهيــل احليــاة، فالقــوّي يأخــذ أمــوال الضعيــف إمَّ
ــة  ــاة اجلاهلّي ــاط للحي ــر واالنحط ــوان التأخ ــع أل ــن أبش ــل، وم ــب أو القت بالنه
ــا رفــع النبــيُّ صــىَّ اهلل  العربّيــة عبادهتــم لألصنــام التــي صنعوهــا بأيدهيــم، وملَّ
عليــه وآلــه وســلَّم، كلمــة التوحيــد، وحماربــة األصنــام واألوثــان، فقــد فتــح اهلل 
ــة،  ــر معــامل اجلاهلّي ــه وســلَّم فدمَّ ــه وآل ــه صــىَّ اهلل علي تعــاىل الفتــح املبــن لنبّي
ــر  ــا وع ــغ يف حارضه ــن والزي ــن الفت ــا م ــن يقيان ــه رصيدي ت ــام ألُمَّ ــد أق ولق
أجياهلــا الصاعــدة، ومهــا كتــاب اهلل تعــاىل الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه 
وال مــن خلفــه، وفيــه تبيــان لــكلِّ يشء، والرصيــد الثــاين العــرتة الطاهــرة التــي 
هــي مصابيــح اإلســالم، والدعــاة إىل اهلل تعــاىل، وقــد أقــام النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه 
ــًا لــه  ــالم وصّي وآلــه وســلَّم ســيد عرتتــه اإلمــام أمــر املؤمنــن عليــًا عليــه السَّ
تــه مــن بعــده)33(، ولكــي نقــف عــى مفهــوم الدولــة اإلســالمية،  وخليفــة ألُمَّ

قســمنا املبحــث إىل املطالــب التاليــة: 

املطلب الأول: املعنى اللغوي وال�سطالحي للدولة
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النحو  اللغة وال�سطالح وعلى  الدولة يف  ببيان مفهوم  املبحث ومطالبه  لهذا  منهد 
التايل:

يف اللغــة: جــاء يف لســان العــرب يف معنــى الدولــة )الدولــة بالضــم يف املــال، 
والدولــة بالفتــح يف احلــرب، قــال: وقــال عيســى بــن عمــر: كلتامهــا يف احلــرب 

ــا أنــا فــو اهلل مــا أدري مــا بينهــا()34(. واملــال ســواء، وقــال يونــس: أمَّ

ــل  ــدة، وقي ــة واح ــة والدول ــًا: دول: الدول ــاين أيض ــب األصفه ــال الراغ وق
ولــة اســم الــيء الــذي  الدولــة يف املــال والدولــة يف احلــرب واجلــاه، وقيــل الدُّ
ــْنَ  ــًة َب ــوَن ُدوَل ــْي ال َيُك ــاىل: }َك ــال تع ــدر، ق ــة املص ــه، والدول ــداول بعين يت
ــة،  ــث الدول ــوه مــن حي ــداول القــوم كــذا أي تناول ــْم{)35( وت ــاِء ِمنُْك األَْغنِي
ــاُم ُنداِوهُلــا َبــْنَ النَّــاِس{)36( وداول اهلل كــذا بينهــم، قــال تعــاىل: }َوتِْلــَك األَيَّ

 .)37(

ــّول يف  ــول حت ــع حص ــال م ــو االنتق ــاّدة: ه ــذه امل ــد يف ه ــل الواح إّن األص
احلالــة والكيفّيــة، وهــذا األصــل لــه مصاديــق: فمنهــا انتقــال مــال مــن مــورد 
ــد  ــال جن ــا انتق ــه. ومنه ــّدل مالك ــه تب ــة وأقلَّ ــن جه ــه م ــّر في ــع تغ ــر م إىل آخ
مــن مــكان إىل مــكان آخــر للخصــم مــع حتــّول مــن جهــة الغالبّيــة واملغلوبّيــة، 
ــه ومقامــه يف  ومنهــا تبــّدل ثــوب مــن حالــة جديــدة إىل حالــة باليــة، فــكأّن حملَّ
ــّدل، ومنهــا انتقــال النبــت مــن مقــام النضــارة إىل مقــام اليبــس  ــد تب ــى ق املعن

ــاف)38(. واجلف

ومــن اجلديــر باملالحظــة أنَّ مشــتقات جــذر )د- و- ل( مل تــرد يف القــرآن إالَّ 
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يف هاتــن اآليتــن الســابقتن ومل يتضمــن القــرآن أيَّ إشــارة لفظيــة مــن اشــتقاق 
هــذه الكلمــة ملعنــى )الدولــة( باملفهــوم الســيايس.

2- الدولة يف االصطالح: 

ــة  ــة عرفي ــي حقيق ــل ه ــة، ب ــة وال مترعي ــة رشعي ــت حقيق ــة ليس إنَّ الدول
خاصــة أو عامــة، ولكــنَّ الظاهــر عــدم وجــود تعريــف جامــع للدولــة يف علــم 
السياســة، حتــى ذهــب بعــض املتخصصــن إىل أنَّــه مجــع مائــة ومخســة وأربعــن 
تعريفــًا هلــذا املفهــوم، وربــا ذلــك ناشــئ مــن كــون الدولــة حديثــة االســتعال 
نســبيًا، وقــد اســتخدمت منــذ القــرن الســابع عــر للتعبــر عــن الكيــان الــذي 

يشــكل يف آن مــا إطــارًا وركيــزة للســلطة السياســية)39(.

ــدًا أو  ــكاًل واح ــذ ش ــة مل تتخ ــدان أنَّ الدول ــزار عي ــب ن ــًا الكات ــر أيض وذك
ــامل  ــد مع ــًا، أو حتدي ــًا مطابق ــا تعريف ــن إعطاؤه ــى يمك ــقًا، حت ــًا متس مضمون

ــا. مفهومه

ــون  ــو يك ــى نح ــة، ع ــة الدول ــد ملاهي ــدٍّ واح ــاء ح ــتحيل إعط ــن املس إذن م
ــة إىل  ــة التنظيمي ــذه اهليئ ــة ه ــت البري ــوم عرف ــن ي ــا م ــن حقيقته ــفًا ع كاش
يومنــا احلــارض، بــل وال يمكــن أْن يكــون ذلــك يف مرحلــة زمنيــة واحــدة إْن مل 
تؤخــذ بنظــر االعتبــار املؤثــرات الســابقة، الزمانيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة 

ــا)40(. ــة وغره أو الديني

إذن الدولــة كمصطلــح مل تســتخدم إالَّ يف وقــت متأخــر، ومل يــرد ذكرهــا يف 
الســياق القــرآين ســوى مــرة واحــدة)41(، قــال تعــاىل: }َكــْي اَل َيُكــوَن ُدوَلــًة 
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ــوا  ــُه َفاْنَتُه ــْم َعنْ ــا َناُك ــُذوُه َوم ــوُل َفُخ ُس ــُم الرَّ ــا آتاُك ــْم َوم ــاِء ِمنُْك ــْنَ األَْغنِي َب
ــاِب{)42(. ــِديُد اْلِعق ــوا اهللَ إِنَّ اهللَ َش ُق َواتَّ

ف الشــهيد الصــدر )رمحــه اهلل( الدولــة يف كتابــه ملحــة فقهيــة متهيديــة:  وعــرَّ
أنَّ الدولــة ظاهــرة أصيلــة يف حيــاة اإلنســان، وقــد نشــأت هــذه الظاهــرة عــى 
يــد األنبيــاء ورســاالت الســاء، واختــذت صيغتهــا الســوية ومارســت دورهــا 
ــذا  ــاء يف ه ــه األنبي ــا حّقق ــالل م ــن خ ــه، م ــع وتوجيه ــادة املجتم ــليم يف قي الّس
ــتهدف  ــدل يس ــقِّ والع ــاس احل ــى أس ــٍم ع ــيٍّ قائ ــٍم اجتاع ــن تنظي ــال م املج

ــح)43(. ــارها الصحي ــا يف مس ــر نموه ــة وتطوي ــدة البرّي ــى وح ــاظ ع احلف

إنَّ الدولــة هــي جمموعــة آليــات تتمــع لتحقيــق الســيادة عــى إقليــم معــن، 
ــن عــى  ــة أو أمــر املؤمن هلــا حدودهــا ومســتوطنها، فيكــون احلاكــم أو اخلليف
رأس هــذه الســلطات، هــذا هــو املقصــود باســتعال مصطلــح )دولــة( عنــد مــن 

اســتعمله مــن فقهــاء السياســة الرعيــة أو األحــكام الســلطانية)44(.

ــمُّ  ــدوام يض ــة ال ــه صف ــيايسٌّ ل ــم س ــي تنظي ــة: ه ــر للدول ــف آخ ويف تعري
جمموعــة مــن األفــراد يقطنــون إقليــًا معينــًا وخيضعــون لســلطة سياســّية)45(.

إنَّ الدولــة تتكــون مــن األركان الثالثــة: الســلطة، الشــعب، اإلقليــم، فيكــون 
مفهــوم الدولــة مقومــًا بالّســلطة، والّســلطة هــي الركن الوحيــد للدولــة، وتكلَّم 
ابــن خلــدون يف مقدمتــه عــن الدولــة وامللــك والّســلطة، وجعلهــا مرتادفــات يف 
كالمــه، فقــد ذكــر أنَّ للدولــة عمــرًا حمــددًا مــن النشــوء حتــى اهلــرم، وقســمها 
ــه يتكّلــم  عــى أســاس ترفهــا وغلظتهــا وعصبيتهــا وقســاوهتا، ومــن الظاهــر أنَّ
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ــه عندمــا يتكّلــم عــن الدولــة يريــد الّســلطة)46(. عــن الّســلطة، ألنَّ

ومــن كلِّ مــا تقــدم ظهــر أنَّ الدولــة هــي جمموعة مــن األفراد مســتقلة تســتقر 
يف إقليــم حتــت تنظيــم خــاصٍّ تكــون جلاعــة معينــة منــه الّســلطة، بغــرض أْن 
ــة  ــة وممارســة حقوقــه، وأصبحــت الدول يكفــل جلميــع أفرادهــا التمتــع باحلرّي

تتكــون مــن الّســلطة والشــعب واألرض.

املطلب الثاين: تعريف الدولة الإ�سالمية

الدولــة اإلســالمية، دولــة رشعيــة قائمــة بالريعــة وجمعولــة باجلعــل 
الرعــي االعتبــاري، فحدودهــا تبــع حــدود جعلهــا)47(.

ــة التــي توجــه الفعل الســيايس  ــا البنيــة الّســلطوّية لأُلمَّ وعرفهــا آخــر عــى أنَّ
وحتــدده وفــق منظومة املبــادئ السياســّية اإلســالمية)48(.

ــب  ــب الغال ــلمن بحس ــراد املس ــن األف ــة م ــا جمموع ــًا بأنَّ ــت أيض وعرف
بالقواعــد  وقاطعــًا  حتميــًا  التزامــًا  ويلتزمــون  اإلســالم  دار  يف  يقيمــون 
ــّية  ــلطة سياس ــون لس ــع، وخيضع ــدة والتري ــام العقي ــة يف نظ ــط اإلهلي والضواب

تلتــزم باالمتثــال ألحــكام الريعــة اإلســالمية)49(.

ــة تقــوم عــى أســاس  ــة نبوّي ــة اإلســالمّية مؤسســة إهلّي إذن الدولــة يف النظرّي
ــيدًا  ــان س ــون اإلنس ــع ليك ــي املجتم ــرد، وتبن ــريبِّ الف ــه، ت ــاهلل وصفات ــان ب اإلي
للدنيــا ال عبــدًا هلــا، ومالــكًا للطبيــات ال مملــوكًا هلــا، ومنطلقــًا إىل حيــاة أوســع 

ــاة األرض)50(.  ــن حي ــى م وأغن
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وبــدأت مالمــح نظــام الدولــة اإلســالمية بالظهــور يف عهــد الرســول صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، حيــث توســعت رقعــة اإلســالم وأوفــد النبــيُّ صــىَّ اهلل 
عليــه وآلــه وســلَّم والتــه إىل األمصــار التــي دخلــت اإلســالم إلدارة شــؤونا، 
ة يف جزيــرة العــرب تأسســت دولــة مركزيــة عاصمتهــا املدينــة املنورة  ل مــرَّ وألَوَّ

تتبعهــا واليــات متعــددة يف أنحــاء اجلزيــرة)51(.

وتســتمد الدولــة اإلســالمّية رشعيتهــا الدســتورّية وتريعاهتــا القانونيــة مــن 
أحــكام الفقــه اإلســالمي )القــادر عــى إثــراء الدولــة اإلســالمية بــكلِّ مــا هــو 
ــا  ــالمي م ــه اإلس ــك ألنَّ الفق ــا؛ وذل ــة متطلباهت ــرهتا وتلبي ــتمرار مس الزم الس
زال حيــًا متحــركًا بســبب مواصلــة العلــاء حلركــة االجتهــاد ليومنا هــذا()52(.

ــي  ــة الت ــوم الدول ــد مفه ــالل حتدي ــن خ ــالمّية م ــة اإلس ــة الدول ــع هوي وتنب
تعنــي اإلطــار التنظيمــي والســيايس واجلغــرايف، الــذي نلتمــس معاملــه يف دولــة 
الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم بعــد هجرتــه إىل املدينــة املنــورة، وإقامــة 
حكــم اهلل يف األرض، وتنظيمــه لشــؤون املســلمن مــع بعضهــم البعــض ومــع 

غرهــم، عــى وفــق رشيعــة الســاء)53(.

ــة  ــذ الّريع ــي تّتخ ــة الت ــالمّية إىل الدول ــة اإلس ــوم الّدول ــر مفه إذن ُيش
اإلســالمّية مصــدًرا ومرجًعــا رئيســًا يف اســتنباط األحــكام والقوانــن منهــا، كــا 

ــالم. ــو اإلس ــة ه ــذه الّدول ــراد ه ــن أف ــد ودي ــوم إىل أّن معتق ــذا املفه ــر ه يش

املطلب الثالث: عقيدة الدولة الإ�سالمية وواجباتها

تشــكل العقيــدة يف فكــر البــر احلجــر األســاس يف بــروز األيديولوجيــات 
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الفكريــة والعقيديــة، وإنَّ عقيــدة الدولــة اإلســالمّية ممَّــا ال شــكَّ فيــه هــي عقيدة 
اإلســالم التــي هــي اإليــان بــاهلل خالقــًا للعــامل واإلنســان ومجيــع املوجــودات، 

وأنَّ اهلل ســبحانه وتعــاىل واضــع ُأســس وقواعــد الدولــة)54(.

ــة  ــدة فكري ــل قاع ــر يمث ــل وفك ــدة وعم ــن عقي ــه م ــا يمثل ــالم ب وإنَّ اإلس
ــانية إىل  ــعى اإلنس ــًا تس ــل هدف ــًا يمث ــو أيض ــودات، وه ــامل واملوج ــم الع يف فه
حتقيقــه، فــإنَّ مــن واجــب املســلمن الواعــن أْن جيعلــوا مــن اإلســالم قاعــدة 
ــن  ــم ع ــة ومفاهي ــكار حضارّي ــن أف ــون م ــا يتبن ــكلِّ م ــًا ل ــارًا عام ــة وإط فكري
الكــون واحليــاة واإلنســان واملجتمــع، وهــذا النــصُّ يؤكــد أنَّ اإلســالم يمثــل 

ــا)55(. ــوا منه ــلمن أْن ينطلق ــى املس ــة، ع ــدة فكري قاع

ــًا  ــًا هدف ــي أيض ــالمية وه ــة اإلس ــة للدول ــدة الفكري ــي القاع ــدة ه والعقي
تســعى الدولــة لتحقيقــه يف خمتلــف املياديــن اإلنســانية واألمــر ال يقتــرص فقــط 

ــه. ــعى لتحقيق ــدٌف تس ــا ه ــة هل ــل كلُّ دول ــالمية، ب ــة اإلس ــى الدول ع

ــرًة  ــاميًة وكب ــت س ــا كان ــا كلَّ ــة إىل حتقيقه ــعى الدول ــي تس ــداف الت إنَّ األه
كانــت التضحيــات مــن أجلهــا كبــرة وســامية، فهــذا ســيد الشــهداء احلســن 
م كلَّ مــا لديــه مــن مــال وأوالد وأصحــاب وإخــوة  ــالم قــدَّ بــن عــيٍّ عليهــا السَّ
م روحــه الطاهــرة مــن أجــل اهلل والديــن واإلنســانية، وهــو هبــذه  وعشــرة، وقــدَّ

التضحيــة ســيد األحــرار حقــًا.

ــالمّية  ــدة اإلس ــن بالعقي ــي تؤم ــالمّية الت ــة اإلس ــح أنَّ الدول ــن الواض وم
تقــوم باســتئصال مجيــع عالقــات االســتغالل التــي تســود املجتمعــات اجلاهليــة 
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ــدل  ــر الع ــى ن ــل ع ــان، وتعم ــه اإلنس ــتغالل أخي ــن اس ــان م ــرر اإلنس وحت
ــا  ــش فيه ــا يعي ــع، ك ــانية املجتم ــق إنس ــا حيق ــات وكلَّ م واملســاواة واحلري
ــز بــن احلاكــم واملحكــوم، وهــذا  احلاكــم واملحكــوم بصــورة ســوّية، فــال متيي
ــًا  ــم زمخ ــة ويعطيه ــات هائل ــن طاق ــوس املواطن ــد يف نف ــوف ُيوج ــوم س املفه
ــة  ــعوب الضعيف ــع الش ــل م ــالمّية ال تتعام ــة اإلس ــا أنَّ الدول ــرًا، ك ــًا كب روحي
ــرصة  ــدل ون ــقِّ والع ــاس احل ــى أس ــل ع ــل تتعام ــتغالل، ب ــاس االس ــى أس ع

املســتضعفن عــى األرض)56(.

ــل نجــد  ــدول غــر اإلســالمية، ب ــا ال نجــد هــذه املعــاين موجــودة يف ال بين
الظلــم والضغــط وكبــت احلريــات وســلب احلقــوق يف املــال والفكــر والكرامة، 
ــن  ــعوب م ــك الش ــه تل ــا متتلك ــول م ــعوب وحت ــتغالل الش ــى اس ــل ع والعم

ــتهلكها. ــات تس ــواق ومنتج ــة إىل أس ــروات طبيعي ث

وكان األئمــة حيافظــون عــى املقيــاس العقائــدي والرســايل يف املجتمــع 
اإلســالمي، وحيرصــون عــى أْن ال هيبــط إىل درجــة تشــكل خطــرًا مــا، وهــذا 
ــح  ــي مصال ــدة وتبن ــة العقي ــاالً يف محاي ــًا فع ــًا دورًا إجيابي ــتهم مجيع ــي ممارس يعن
ــة، وهبــذا فعــل أمــر املؤمنــن اإلمــام عــيُّ بــن أيب طالــب عليــه  الرســالة واألُمَّ
ــادة  ــميًا قي ــلم رس ــالمية وتس ــة اإلس ــؤولية اخلالف ــوىل مس ــا ت ــالم عندم السَّ

ــنوات 35- 40هـــ. ــرتة س ــالمية يف ف ــة اإلس ــة واألُمَّ الدول

وبعــد هــذا العــرض املوجــز لعقيــدة الدولــة يف اإلســالم، ننتقــل إىل واجبــات 
ــام  ــام الع ــة النظ ــو إقام ــة ه ــات الدول ــم واجب ــن أه ــالمّية، وم ــة اإلس الدول
وهــو الغــرض األســاس مــن إنشــاء الــدول، فالدولــة وســيلة رضوريــة حلفــظ 
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مصالــح النــاس وحقوقهــم داخــل االجتــاع)57(؛ لذلــك يقــول اإلمــام عــيُّ 
ــه ال ُبــدَّ للنــاس مــن أمــر بــرٌّ أو فاجــر يعمــل  ــالم: »وإنَّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــه  ــع ب ــل وجيم ــا األج ــغ اهلل فيه ــر، ويبل ــا الكاف ــتمتع فيه ــن ويس ــه املؤم يف إمرت
الفــيء ويقاتــل بــه العــدو وتأمــن بــه الســبل ويؤخــذ بــه للضعيــف مــن القــوي 

حتــى يســرتيح بــرٌّ ويســرتاح مــن فاجــر«)58(.

ــدل  ــة الع ــعي إىل إقام ــًا الس ــة أيض ــا الدول ــوم هب ــي تق ــات الت ــن الواجب وم
ــوالة  ــن ال ــّرة ع ــل ق ــالم: »إنَّ أفض ــه السَّ ــيٌّ علي ــام ع ــول اإلم ــاواة، يق واملس

ــالد«)59(. ــدل يف الب ــتقامة الع اس

إنَّ حتقيــق الواجبــات املناطــة بالدولــة اإلســالمّية تشــكل الغايــات الرعّيــة 
ــوف إىل  ــالم الوق ــة اإلس ــات دول ــن أولوي ــالمية، وإنَّ م ــة اإلس ــرى للدول الك
ــبِّ  ــانية يف احل ــم اإلنس ــر املفاهي ــى ن ــاعدة ع ــة أو املس ــق العدال ــب حتقي جان
والتآخــي والتــآزر وتقديــم يــد العــون للضعفــاء والفقــراء)60(. ومــن وظائــف 
الدولــة الرئيســة إقامــة الديــن اإلســالمي، إنَّ وظيفــة الدولــة األُوىل والتــي مــن 
ــي  ــذايت والفع ــد ال ــع، التوحي ــد يف املجتم ــة التوحي ــي إقام ــت ه ــا رشع أجله
ــان  ــدل واألم ــام والع ــة النظ ــن إقام ــرى م ــف األُخ ــع الوظائ ــادي، ومجي والعب

ــا متفرقــة عــن إقامــة التوحيــد)61(. وغرهــا، إنَّ

كــا ويعــدُّ تطبيــق اإلســالم يف خمتلــف جمــاالت احليــاة هــو واجــٌب عينــيٌّ عى 
ــق روح اإلســالم  ــة اإلســالمّية، وإنَّ تطبي املســؤولن يف جهــاز احلكــم يف الدول
ــة  ــوارق الطبقي ــى الف ــاء ع ــي والقض ــان االجتاع ــادئ الض ــة مب ــون بإقام يك

والتــوازن االجتاعــي، وإعــادة توزيــع الثــروة بأســاليب مروعــة)62(.
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ــة  ــق الدول ــى عات ــاة ع ــك الواجبــات امللق ــام الصــدر إىل تل ــر اإلم ونظ
ــة، ويؤمــن اإلمــام  ــة لأُلمَّ ــا جــزء مــن املنظومــة اإلصالحي اإلســالمّية عــى أنَّ
ــت، أو  ــدٍّ ثاب ــدَّ بح ــن أْن حت ــالمّية ال يمك ــة اإلس ــات الدول ــأنَّ واجب ــدر ب الص
ــد،  ــات اهلل ال تنف ــن كل ــًا م ــاء، انطالق ــة مجع ــاه البري ــا ات ــتنفد واجباهت ُتس
ــْل  والســر نحــوه ال ينقطــع والتحــرك يف اتــاه املطلــق)63(، قــال تعــاىل: }ُق
َلــْو كاَن اْلَبْحــُر ِمــدادًا لَِكِلــاِت َريبِّ َلنَِفــَد اْلَبْحــُر َقْبــَل َأْن َتنَْفــَد َكِلــاُت َريبِّ َوَلــْو 
ِجْئنــا بِِمْثِلــِه َمــَددًا{)64(، إنَّ الدولــة اإلســالمية يف منظــور آل البيــت ليــس هلــا 
ــة. ــة اإلهلي ــن النزع ــًا م ــررة متام ــي متح ــة، وه ــر ثابت ــامل وُأط ــدد ومع ــكل حم ش

املبحث الثالث

دور الإمام عليٍّ عليه ال�سالم يف تر�سيم معامل الدولة الإ�سالمية

ــا،  ــالمّية ومدلوالهت ــة اإلس ــا والدول ــة ومفهومه ــن الدول ــث ع ــد احلدي بع
ينتقــل الباحــث إىل جوهــر بحثــه وُأسِّ مطلبــه يف توضيــح دور اإلمــام عــيٍّ عليــه 

ــالم يف ترســيم معــامل الدولــة اإلســالميَّة. السَّ

ــن برســول  ــط أمــر املؤمن ــت ترب ــي كان ــات الت ــا إىل طبيعــة العالق إذا التفتن
ــه  ــام علي ــذي كان اإلم ف ال ــرِّ ــدور امل ــلَّم وال ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي اهلل ص
ــالم يقــوم بــه يف ســبيل نــر اإلســالم منــذ أوائــل أيامــه وإىل زمــان رحيــل  السَّ
النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، واملعــّر عــن اإليثــار والتضحيــة مــن أجــل 
ــالم كان مــن الشــخصيات العظيمة  اإلســالم، فســوف نفهــم أنَّ اإلمــام عليه السَّ

وأصحــاب النفــوذ يف حيــاة الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم)65(. 
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ــه ضــاع منــه قــد قــام معرتضــًا يف  ــالم الــذي يــرى حقَّ إنَّ اإلمــام عليــه السَّ
بدايــة األمــر لكنَّــه حــن رأى املخالفــات ثــارت مــن أطــراف وأنحــاء اجلزيــرة 
العربيــة كــفَّ عــن املعارضــة مــن أجــل حفــظ اإلســالم، وإْن كان يبــدي بــن 

ــه يف اخلالفــة)66(. احلــن واآلخــر َأحقيت

ــالم التــي اســتمرت مخســًا وعرين  وهــذه الفــرتة مــن حيــاة اإلمــام عليه السَّ
ســنة مــن ســكوته وصــره العظيــم، فهــو عــى الرغــم مــن اعرتاضــه عــى تلــك 
احلكومــة وعلمــه بــأنَّ احلــق معــه ولــه، لكنَّــه مل يمتنــع مــن التعــاون واإلرشــاد 

والتعليــم، وقــدم خدمــات جليلــة وعظيمــة لعــامل اإلســالم)67( 

ــة إزاء اخللفــاء  ــروح مغمــورة باإلجيابي ــالم ب ــه السَّ ووقــف اإلمــام عــيٌّ علي
ــالم إىل  ــه السَّ ــًا علي ــروح العظيمــة اإلمــام علّي ــة، وقــد أوصلــت هــذه ال الثالث
قلــوب اخللفــاء حتــى كان عمــر بــن اخلطــاب يقــول: يــا أبــا احلســن ال أبقــاين 
ة لســت هلــا، وال لبليــة لســت فيهــا، وكان يقــول أيضــًا: أعــوذ بــاهلل مــن  اهلل لشــدِّ

معضلــة ليــس هلــا أبــو احلســن)68(.

الم ل: مفهوم الدولة اإلسالمية يف فكر اإلمام عيٍّ عليه السَّ املطلب األَوَّ

ــالم عقــد يتضمــن  إنَّ مفهــوم الدولــة اإلســالمّية عنــد اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــه  ــار علي ــد أش ــوم، وق ــم واملحك ــا احلاك ــن ومه ــن طرف ــات ب ــًا ووجب حقوق
ــالم:  ــالم رصاحــة إىل الواجبــات املتبادلــة بينــه وبــن رعيتــه، فقــال عليه السَّ السَّ
ــا حّقكــم عــيَّ فالنصيحــة  ــا النــاس إنَّ يل عليكــم حقــًا، ولكــم عــيَّ حــقٌّ فأمَّ »أهيُّ
لكــم وتوفــر فيئكــم عليكــم وتعليمكــم كيــال تهلــوا وتأديبكــم كيــا تعلمــوا، 
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ــة  ــب واإلجاب ــهد واملغي ــة باملش ــة والنصيح ــاء بالبيع ــم فالوف ــي عليك ــا حقِّ وأمَّ
حــن أدعوكــم والطاعــة حــن آمركــم«)69(.

ــات  ــا وصف ــالمّية ومقوماهت ــة اإلس ــكل الدول ــددوا ش ــد ح ــاء فق ــا الفقه أمَّ
احلاكــم مــن خــالل ســلوك ومواقــف اخللفــاء الثالثــة وبنــي ُأميــة وبنــي العباس 
ــالم ومواقفــه وُأنمــوذج دولتــه لكــون طرحــه  متجنبــن اإلمــام علّيــًا عليــه السَّ

ونموذجــه يتناقــض مــع الطــرح والنمــوذج الســائد الــذي يســرون يف ركابــه.

ــن  ــل ب ــتبداد والفص ــنِّي باالس ــرح السُّ ــة يف الط ــرة الدول ــت فك ــد ارتبط لق
ســلطة الفقهــاء وســلطة احلــكام وعــدم التدخــل يف شــؤون احلاكم واالستســالم 
املطلــق لــه وهــذه هــي أخطــر انعكاســات اإلســالم األُمــوي ممَّــا َأدَّى إىل ضيــاع 
الشــورى والعــدل واملســاواة مــن واقــع املســلمن، بينــا ارتبطــت فكــرة الدولــة 
ــرضورة أْن  ــلطتن ل ــن الّس ــل ب ــدم الفص ــورى، وع ــت بالش ــرح آل البي يف ط
ــت  ــر ووضع ــاواة واجلاه ــدل واملس ــت بالع ــا ارتبط ــًا، ك ــم فقيه ــون احلاك يك

احلاكــم حتــت رقابتهــا)70(.

ــالم فهــي دولــة متغــرة  ونــرى ذلــك واضحــًا يف دولــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
حســب متطلبــات الواقــع ومصالــح اجلاهــر، بينــا دولــة األُمويــن ثابتــة املعــامل 
ــة  ــا دول ــر، بين ــة مجاه ــالم دول ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــة اإلم ــر، وإنَّ دول واألُط
ــة  ــالم دول ــه السَّ ــام علي ــة اإلم ــدُّ دول ــا وتع ــكام، ك ــة ح ــه دول ــة وقوم معاوي
العــدل واملســاواة والشــورى، بينــا هــذه األُســس الثالثــة ال وجــود هلــا يف واقــع 
ــالم هــي دولــة احلــوار، بينــا  الــدول األُخــرى، إنَّ دولــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

الــدول األُخــرى عــدّوة لــه وتغلــق األبــواب أمامــه)71(. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

278

شر
الجزء العا

ل أنَّ الدولــة تتكــون مــن األركان الثالثــة:  وقــد ذكرنــا يف املبحــث األَوَّ
ــلطة هــي الركــن األســايس للدولــة  ــعب، اإلقليــم(، والسُّ ــلطة، الشَّ )السُّ
ــلطة التريعّيــة  ــلطة إىل: )السُّ ــالم السُّ اإلســالمية، وقــد قســم اإلمــام عليــه السَّ

ــة(. ــة والقضائّي والتنفيذّي

ــة يف مســائل احلــالل  ــة يمثلهــا اإلمــام، فهــو مرجــع األُمَّ ــلطة التريعّي فالسُّ
واحلــرام ويف مجيــع األحــكام الرعيــة.

لطة التنفيذية: متمثلة بالوالة والوزراء والكتاب وجباة اخلراج. والسُّ

ــالمية  ــالد اإلس ــن يف الب ــاة املنتري ــد يف القض ــة: تتجس ــلطة القضائّي والسُّ
املختلفــة)72(.

وكانت سياسة اإلمام مبنّية عى األهداف التالية)73(:

صيانة وحدة الصف اإلسالمي.

إسداء النصيحة واملشورة للخلفاء.

املسامهة يف األعال اإلجيابية.

الدفاع عن الكيان السيايس.

املراقبة املتواصلة واملحاسبة البناءة. 

ــة  ــة أربع ــة طيل ياس ــذه السَّ ــوب ه ــالم ص ــه السَّ ــام علي ــرك اإلم ــد حت لق
ــة  ــاء الثالث ــع اخللف ــة م ــف املفصلّي ــات املواق ــالل مئ ــن خ ــًا م ــن عام وعري
ــة  ــا حرك ــكل يف جوهره ــامهات تش ــر مس ــن، وع ــار واملهاجري ــوم األنص وعم
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ــؤول. ــج ومس ــع ناض ملجتم

ــالم شــكلت احلركــة السياســّية يف  ــه السَّ ــة اإلمــام عــيٍّ علي ويف عهــد خالف
امتدادهــا وحركيتهــا وعطاءاهتــا تراثــًا فكريــًا وسياســيًا خصبًا يف تاريخ اإلســالم 
ــتمد  ــت واملتحــرك، تس ــًا يف مســتواه الثاب ــد تراث ــا بع ــت في ــذا بات الســيايس، هل
ــة،  ــة واأليديولوجي ــا الفكرّي ــث قواه ــرص احلدي ــالمّية يف الع ــة اإلس ــه احلرك من
ويســتعن بــه أي نظــام إســالميٍّ قائــم عــى أســاس النظرّيــة اإلســالمّية يف بنــاء 

قواعــده لتنظيــم احليــاة)74(، وســنوضح ذلــك يف املطالــب التاليــة.

ام املطلب الثان: استخدام لفظ الدولة من قبل اإلمام عيٍّ عليه السَّ

لقــد أخــذ النــصُّ الســيايسُّ موقعــًا يف جممــل الــرتاث النصــويص الــوارد عــن 
ــالم، وخصوصــًا مــن تصــّدى منهــم إلقامــة الدولــة وتســنم  األئمــة عليهــم السَّ
ــالم، حيــث نجد  قيادهتــا وتدبــر شــؤونا، كــا هــو لــدى اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

غــزارة فيــا ُنقــل عنــه مــن نصــوص يف موضــوع الدولــة وشــؤونا)75(. 

ــالم لفــظ الدولــة تــارًة بمعنــاه اللغــوي وهــو  لقــد اســتخدم اإلمــام عليــه السَّ
ــو  ــي، وه ــاه االصطالح ــرى بمعن ــال، وُأخ ــال إىل ح ــن ح ــوال م ــب األح تقل
ــالم: »الدنيــا  ــلطة، وثالثــة حتتمــل املعنيــن)76(، فقولــه عليــه السَّ احلكــم والسُّ
دول فاطلــب حظــك منهــا بأمجــل الطلــب حتــى تأتيــك دولتــك«)77(، فقــد 
ــن،  ــل املعني ــا حيتم ــا م ــة، أمَّ ــوي للدول ــى اللغ ــا املعن ــا وأراد هب ــتخدمها هن اس
ــالم  ــالم: »الدولــة كــا ُتقبــل ُتدبــر«)78(، وعنــه عليــه السَّ فقــد قــال عليــه السَّ
أيضــًا: »دولــة األكابــر مــن أفضــل املغانــم، دولــة اللئــام مذلــة الكــرام«)79(.
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ــالم: »وأعظــم مــا افــرتض  ــلطة، فقــد جــاء عنــه عليــه السَّ ــا يف معنــى السُّ أمَّ
ــة عــى  ــة، وحــّق الّرعّي اهلل ســبحانه مــن تلــك احلقــوق حــّق الــوايل عــى الّرعّي
، فجعلهــا نظامــًا ألُلفتهــم،  الــوايل، فريضــة فرضهــا اهلل ســبحانه لــكلٍّ عــى كلٍّ
وعــّزًا لدينهــم، فليســت تصلــح الّرعّيــة إالَّ بصــالح الــوالة، وال تصلــح الــوالة، 
إالَّ باســتقامة الّرعّيــة؛ فــإذا أّدت الّرعّيــة إىل الــوايل حّقــه وأّدى الــوايل إليهــا حّقها 
عــزَّ احلــقُّ بينهــم، وقامــت مناهــج الّديــن، واعتدلــت معــامل العــدل، وجــرت 
عــى أذالهلــا الّســنن، فصلــح بذلــك الّزمــان، وطمــع يف بقــاء الّدولــة، ويئســت 

مطامــع األعــداء«)80(.

ــالم، وإذا مــا  يبــدو مــن التأمــل فيــا ورد مــن أقــوال اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
عزلنــا اســتعاالت اللفــظ باملعنــى اللغــوي نجــد ثالثــة مدلــوالت اصطالحّيــة 
ل هــو احلكومــة )القــوة  ــالم: األَوَّ ــه السَّ ــه علي ــة يف أقوال معــارصة للفــظ الدول
ــة،  ــة والقضائّي ــة والتريعيَّ ــة التنفيذّي ــزة احلكوم ــاين كلُّ أجه ــة(، والث التنفيذّي

ــة إليهــا)81(. ــة األُمَّ والثالــث مــا هــو أعــّم مــن املدلولــن الســابقن بإضاف

ــالم كلمــة مرادفــة للدولــة هــي اإلمــرة، وقــد  واســتخدم اإلمــام عليــه السَّ
ــلطة، أي املعنــى  اســتخدمها ســالم اهلل عليــه للتدليــل عــى مــا هــو أعــم مــن السُّ
ــه  ــالم: »كلمــة حــق يــراد هبــا باطــل، نعــم إنَّ الواســع للدولــة، فيقــول عليــه السَّ
ــه ال ُبــدَّ للنــاس مــن أمــر بــرٍّ  ال حكــم إالَّ هلل ولكــنَّ هــؤالء يقولــون ال إمــرة وإنَّ
أو فاجــر يعمــل يف إمرتــه املؤمــن ويســتمتع فيهــا الكافــر ويبلــغ اهلل فيهــا األجــل 
وجيمــع بــه الفــيء ويقاتــل بــه العــدو وتأمــن بــه الســبل ويؤخــذ بــه للضعيــف 

مــن القــوي حتــى يســرتيح بــر ويســرتاح مــن فاجــر«)82(.
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ــم وأرض وشــعب  ــة مــن سياســة وإقلي ــى الدول ــا بمعن فأتــت )اإلمــرة( هن
وســلطة، بغــض النظــر عــن نظامهــا وعقيدهتــا السياســّية، ونظرهتــا إىل الكــون 

واحليــاة.

ــة الصاحلــة دولــة  ــة التــي تكونــا فلأُلمَّ وقــد مّيــز الدولــة عــى أســاس األُمَّ
ــالم: »للحــق دولــة«، ويقــول عليــه  ــة الفاســدة دولــة، فيقــول عليــه السَّ ولأُلمَّ

ــة«)83(. ــل: »دول ــالم: للباط السَّ

ــالم  ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــن اإلم ــواردة ع ــوص ال ــن النص ــر م ــد الكث ويوج
ــه  ــن علي ــر املؤمن ــد أم ــاء يف عه ــا ج ــا: م ــة ومنه ــظ الدول ــا لف ــتعمل فيه يس
ــه  ــال علي ــرص، ق ــا واله م ــه ملَّ ــاىل علي ــوان اهلل تع ــرت رض ــك األش ــالم ملال السَّ
ــا  ــرت عليه ــد ج ــالد ق ــك إىل ب ــد وّجهت ــك، أيّن ق ــا مال ــم ي ــّم اعل ــالم: »ث السَّ
ــا  ــل م ــاس ينظــرون مــن ُأمــورك يف مث دول قبلــك مــن عــدل وجــور، وأّن النّ

ــك«)84(. ــوالة قبل ــور ال ــن ُأم ــه م ــر في ــت تنظ كن

ــالم يريــد بـــ )الدولــة( هنــا الــوالة والســالطن،  ــًا عليــه السَّ إنَّ اإلمــام علّي
ــا كان  ــوايل وم ــل ال ــة عم ــد رؤي ــور بع ــدل واجل ــة بالع ــون الدول ــن يوصف الذي
ــم،  ــال والهت ــر يف أع ــد النظ ــابقة بع ــدول الس ــى ال ــوا ع ــك حكم ــه، بذل من
ــن  ــالم م ــه السَّ ــذره علي ــذا حي ــه؛ ل ــك ودولت ــى مال ــيجري ع ــم س ــذا احلك وه

ــك)85(. ذل

ــال: ســمعت  ــن قيــس اهلــاليل عــن احلســن البــرصي ق ــاب ســليم ب ويف كت
ــىَّ اهلل  ــول اهلل ص ــمعت رس ــان: »س ــل عث ــوم قت ــول ي ــالم، يق ــه السَّ ــًا علي علي
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عليــه وآلــه يقــول: إنَّ التقيــة مــن ديــن اهلل، وال ديــن ملــن ال تقيــة لــه، واهلل لــوال 
التقيــة مــا ُعبــد اهلل يف األرض يف دولــة إبليــس، فقــال رجــل: ومــا دولــة إبليس؟ 
فقــال: إذا ويل إمــام هــدى فهــي دولــة احلــقِّ عــى إبليــس، وإذا ويل إمــام ضاللــة 
ــا  ــًة وأن ــر مهس ــن أيب بك ــد اب ــار وحمّم ــس إىل ع ــمَّ مه ــس«، ث ــة إبلي ــي دول فه
ــاي  ــة إبليــس برتككــم إي ــذ قبــض نبيُّكــم يف دول ــم من ــا زلت أســمع، فقــال: »م

واتباعكــم غــري«)86(. 

وأورد صاحــب ميــزان احلكمــة يف بــاب الدولــة بعــض الروايــات التــي ورد 
ــالم منهــا)87(:  فيهــا لفــظ دولــة، لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

الم: »ما حصن الدول بمثل العدل«. وعنه عليه السَّ

الم: »ثبات الدول بإقامة سنن العدل«. وعنه عليه السَّ

الم: »من مل حيسن يف دولته خذل يف نكبته«. وعنه عليه السَّ

ــالم: »صــر الديــن حصــن دولتــك، والشــكر حــرز نعمتك،  وعنــه عليــه السَّ
فــكلُّ دولــة حيوطهــا الديــن ال تغلــب، وكلُّ نعمــة حيرزها الشــكر ال تســلب«.

الم: »من إمارات الدولة اليقظة حلراسة األُمور«. وعنه عليه السَّ

املطلب الثالث: معاجلات اإلمام للخروقات القانونية املوروثة

إنَّ حصيلــة االمتــداد الفاصــل التارخيــي بــن ارحتــال رســول اإلســالم صــىَّ 
ــالم،  اهلل عليــه وآلــه وســلَّم إىل الرفيــق األعــى، ويف احلــقِّ إىل اإلمــام عليــه السَّ
ــوعة  ــتوعبتها موس ــا اس ــا مل ــا مفرداهت ــو رصدن ــات ل ــل باملخالف ــجل حاف س
ــة  ــا الغاي ــا، وإنَّ ــوار فيه ــان الع ــا وبي ــا تعداده ــن غرضن ــس م ــرى، ولي ك
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ــالم إزائهــا بإمجــاٍل يكشــف عــن رأيــه  الوقــوف عــى سياســة اإلمــام عليــه السَّ
تاههــا كاملــة، وســوف نعــرض بعــض النــاذج مــن أنــاط اخلطــأ والتصحيــح 
ــد  ــة، والنق ــة ثالث ــرى، واملجاهب ــارًة ُأخ ــح ت ــارًة والتلوي ــح ت ــل يف الترصي املتمث

ــع)88(. ــًا أوس ــددة ومفهوم ــن حم ــتهدفًا مواط ــرى، مس ــا ُأخ دون

ــالم،  ــه السَّ ــن علي ــر املؤمن ــد أم ــي تعه ــات الت ــض املعاجل ــنذكر بع وس
ــه  ــع معاجلات ــع جلمي ــث ال يس ــار ألنَّ البح ــًا لالختص ــك توخي ــا وذل بإصالحه

ــات:  ــك املعاجل ــن تل ــالم، وم ــه السَّ علي

1- معاجلات التالعب باملال العام

ــالم اخليانــة ألمــوال دولــة املســلمن مــن اجلرائــم  لقــد عــدَّ اإلمــام عليــه السَّ
ــه  ــر كون ــخص آخ ــم أو أّي ش ــا احلاك ــب عليه ــب أْن حياس ــي جي ــى الت العظم
مؤمتنــًا عليهــا وليــس مالــكًا هلــا، ولقــد رســخ اإلمــام هــذا املوقــف الرعــي يف 

احلفــاظ عــى أمــوال املســلمن)89(.

وقــد رصــد التاريــخ ُمنــح عثــان وإقطاعاتــه وهباتــه ملــن هيــوى مــن قرابتــه 
وأوليائــه مضافــًا إىل االنبســاط الشــخي فيهــا فجــاءت يف قوائــم تضــجُّ وتعــجُّ 
ــه،  ــه حتــى ُأطيــح ب ــورة علي باألرقــام، وكان صنيعــه مــن بواعــث النقمــة والث
ــالم املوقــف احلــازم وأعلــن اإلجــراء احلاســم،  فوقــف منهــا اإلمــام عليــه السَّ
فقــال: »واهلل لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه اإلمــاء لرددتــه، فــإنَّ 

يف العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فاجلــور عليــه أضيــق«)90(.

ــالم بــكلِّ ســالح ُوِجــد لعثــان يف داره ممـّـا  قــال الكلبــي: ثــمَّ أمــر عليــه السَّ
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ــن  ــت يف داره م ــب كان ــض نجائ ــر بقب ــض، وأم ــلمن فقب ــى املس ــه ع ــّوى ب تق
إبــل الصدقــة فقبضــت، وأمــر بقبــض ســيفه ودرعــه، وأمــر أالَّ يعــرض لســالح 
ُوِجــد لــه مل يقاتــل بــه املســلمون، وبالكــفِّ عــن مجيــع أموالــه التــي ُوِجــدت يف 
داره ويف غــر داره، وأمــر أن تســرتجع األمــوال التــي أجــاز هبــا عثــان حيــث 

ُأصيبــت أو ُأصيــب أصحاهبــا)91(.

ــالم فقــد قــدم اإلمــام ُأنموذجــًا  ــه السَّ ــا بالنســبة ألرُسة اإلمــام عــيٍّ علي أمَّ
ــن  ــم كمواطن ه ــى حقِّ ــوا إالَّ ع ــه، إذ مل حيصل ــراد ُأرست ــع أف ــه م ــدًا يف تعامل فري
ــده  ــرق ي ــف أح ــل وكي ــه عقي ــع أخي ــه م ــل إنَّ قصت ــعب، ب ــن الش ــزء م وكج

ــواه)92(. ــن س ــز عم ــب أْن يتمي ــا طل ــاة عندم ــدة حم بحدي

ــىَّ اهلل  ــول اهلل ص ــبطي رس ــال لس ــت امل ــن بي ــام أيَّ يشٍء م ــح اإلم ومل يمن
عليــه وآلــه وســلَّم وعاملهــا كبقيــة أبنــاء املســلمن، ووفــد عبــد اهلل بــن جعفــر 
ومعــه زوجتــه عقيلــة بنــي هاشــم طالبــًا منــه أْن يســعفه باألمــوال، وهيبــه الثــراء 
العــري، فتنكــر لــه اإلمــام، وأعــرض عنــه، وخطــب خطبــة بليغــة ذكــر فيهــا مــا 
يريــد حتقيقــه مــن إقامــة العــدل بــن النــاس، فتنكــر لــه القريــب والبعيــد)93(.

ــالم يف التســوية بــن املســلمن، فلــم  هــذا هــو مبــدأ اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــالم  ــه السَّ ــه علي ــت ل ــد خلق ــة، وق ــى فئ ــة ع ــوم، وال فئ ــى ق ــًا ع ــز قوم يمي
املصاعــب، فقــد فســد عليــه جيشــه وتنكــرت لــه الوجــوه واألعيــان وناهضتــه 
الرأســالية القرشــية التــي اســتأثرت بأمــوال املســلمن يف عهــد اخللفــاء، وقــد 
ــالم بذلــك سياســة عمــر التــي ُبنيــت عــى التفــاوت  خالــف اإلمــام عليــه السَّ
ــل األنصــار  ــل البدريــن عــى غرهــم، وفضَّ بــن املســلمن يف العطــاء فقــد فضَّ
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ــلمن)94(. ــن املس ــالية ب ــة والرأس ــد الطبقي ــك أوج ــم، وبذل ــى غره ع

ــة  ــر يف كيفي ــد آخ ــريش إىل ُبع ــف الق ــر رشي ــالمي باق ــث اإلس ــر الباح ويش
ــة العامــة  ــلطة للمشــاريع احليوّي إشــاعة الفقــر يف املجتمــع، وذلــك بإمهــال السُّ
التــي تنتعــش هبــا البــالد ويــزداد هبــا دخــل الفــرد، فــإنَّ اجلهــاز احلاكــم إذا َأمهل 
ــون  ــه املواطن ــة وواج ــة العام ــاة االقتصادّي ــت احلي ــه اضطرب ــِن ب ــك ومل يعت ذل
أمــرَّ ألــوان العنــت واإلرهــاق وخيــم عليهــم البــؤس واحلرمــان، كــا أنَّ إمهــال 
ــق  ــيوع القل ــب ش ــاوف ويوج ــالد للمخ ض الب ــرِّ ــام يع ــن الع ــلطة لألم السُّ

ــاء البــالد)95(. ــع أبن واالضطــراب بــن مجي

ــأنَّ  ــان ب ــى اإلي ــة ع ــالم االجتاعي ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــفة اإلم ــوم فلس تق
احلقــوق املفروضــة يف أمــوال األغنيــاء لصالــح الفقــراء، كافيــة لرفــع املجتمــع 

ــاء ــوال األغني ــرض يف أم ــبحانه ف ــول: »إنَّ اهلل س ــو يق فه

ــن  ــائلهم ع ــيٌّ واهلل س ــه غن ــع ب ــا ُمتِّ ــر إالَّ ب ــاع فق ــا ج ــراء، ف ــوات الفق أق
ــك«)96(. ذل

ــى  ــاق ع ــن اإلنف ــل م ــاك أفض ــس هن ــه لي ــالم أنَّ ــه السَّ ــام علي ــد اإلم ويؤك
ــدون يف  ــرس، واملجاه ــاق ذوي الي ــات يف أعن ــوق وواجب ــم حق ــام، ولليتي األيت
ســبيل اهلل هلــم حصتهــم مــن الغنيمــة كــا هلــم حصتهــم مــن أمــوال األغنيــاء، 
ــا َغنِْمُتــْم ِمــْن يَشْ ٍء َفــَأنَّ هللِ  قــال تعــاىل يف حمكــم كتابــه الريــف: }َواْعَلُمــوا َأنَّ

ــى{)97(.  ــى َواْلَيتام ــِذي اْلُقْرب ــوِل َولِ ُس ــُه َولِلرَّ مُخَُس

2. معاجلات التالعب بمبدأ املساواة
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إنَّ فكــرة املســاواة شــغلت حيــزًا مهــًا مــن اجلهــد الفكــري والعمــي الــذي 
ــيٌّ  ــام ع ــن اإلم ــاة، ومل يك ــذه احلي ــرته يف ه ــداد مس ــى امت ــان ع ــه اإلنس ــام ب ق
ــالم، بعيــدًا عــن هــذا املســعى اإلنســاين يف ســبيل حتقيــق وإرســاء حــقِّ  عليــه السَّ

املســاواة.

ــارزًا،  ــة نجاحــًا ب ــالم يف جمــال سياســته العادل ــه السَّ لقــد حقــق اإلمــام علي
فقــد شــعر اجلميــع بتلــك السياســة، فجعــل دســتور سياســته يف املســاواة بكلمــة 
قصــرة الصياغــة بعيــدة الداللــة هتــدف لإلصالح وإعــادة بنــاء اإلنســان، فيقول 

ــا أٌخ لــك يف الديــن أو نظــر لــك يف اخللــق«)98(. ــالم: »النــاس إمَّ عليــه السَّ

ــالم يف شــعاره العلــوي هــذا صــورة األُخــّوة عى  أورد اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
أســاس الديــن أو يف اخللــق والتكويــن اجلســدي، حيــث إن مل تتمــع معــه بوحدة 
ــاملة  ــة ش ــذه صف ــق، وه ــدة اخلل ــه بوح ــع مع ــك تتم ــالمية فإنَّ ــدة اإلس العقي

تضــم النــوع اإلنســاين بأمجعــه)99(.

ــاس  ــى أس ــيم ع ــالم التقس ــه السَّ ــام علي ــج اإلم ــه منه ــا رفض ل م ــن َأوَّ وم
ــه شــخصيًا مــن أكــرم األُصــول، ويف ذلــك  العــرق أو العنــرص القومــي، مــع أنَّ

ــه نســبه«)100(.  ــه عملــه مل يــرسع ب ــه: »مــن أبطــأ ب قول

ــع  ــالم اجلمي ــه السَّ ــام علي ــاواة اإلم ــى مس ــوم ع ــى الي ــض حت ــذ البع يأخ
بعضهــم ببعــض، وخيطئونــه يف هــذا األمــر، فــا دام مــن وجهــة نظرهــم يريــد 
ــتاذ  ــذا األُس ــاس يف ه ــح الن ــن أوض ــال، وم ــرتي الرج ــم ال يش ــم، فل احلك
ــتطيع  ــن يس ــرتي م ــب أْن يش ــًا كان جي ــول: إنَّ علّي ــذي يق ــروم ال ــنن ك حس
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ــلطة التــي حتــت يديــه، وكان جيــب أْن يســتخدم املــال  رشاءهــم مســتخدمًا السُّ
اســتخدامًا سياســيًا وليــس اســتخدامًا دينيــًا، أي أْن يكــون رجــل دولــة، قضيتــه 
ــلطة وقهــر أعدائــه واالحتفــاظ هبــا، فــإنَّ كلَّ خطــوة  األساســية امللّحــة هــي السُّ
ــلطة أوالً وقبــل كلِّ  وكلَّ عمــل جيــب أْن يتجــه خلدمــة هــدف واحــد، وهــو السُّ

يشٍء)101(. 

ــالم مل يكــن  وردَّ أحــد الكتــاب عــى األُســتاذ كــروم قائــاًل: إنَّ علّيــًا عليــه السَّ
ــتمل  ــالمي يش ــن اإلس ــل أنَّ الدي ــروم يتجاه ــن، وأنَّ ك ــأيِّ ثم ــلطة ب ــد السُّ يري
ــًا  عــى السياســة واألخــالق والعبــادات واملعامــالت بشــكل مرتابــط، وأنَّ علي

ــالم قــام بتكليفــه الرعــي لوجــه اهلل)102(. عليــه السَّ

وقــد ابتكــر اإلمــام )صنــدوق القصــص( ليضــع فيــه املظلومــون شــكواهم 
واملطالبــة بحقوقهــم، وكان اإلمــام يقــرأ تلــك الرقــاع بنفســه حتــى يكــون قريبــًا 
ــى  ــاًل ع ــي مث ــي يعط ــم، ولك ــف عنه ــم واحلي ــع الظل ــاس ويرف ــض الن ــن نب م
إمكانيــة إجيــاد الوســائل والســبل لتحقيــق العدالــة ســواء مــن الســلطة أو مــن 

ــعب)103(.  الش

ــرز مــن رســم صــورة واضحــة حلقــوق  ــالم أب ــه السَّ يعــدُّ اإلمــام عــيٌّ علي
ــاء  ــر االنت ــراد، واعت ــة األف ــن عام ــاوي ب ــر للتس ــوم، ونظَّ ــر الي ــة بتعب املواطن
للدولــة اإلســالمية هــو املعيــار األســايس هلــذه احلقــوق، وابتعــد عــن التقييــات 
العقائديــة أو مــا نســميه درجــات اإليــان يف حتديــد مســتوى العطــاء مــن قبــل 
ــرآن  ــر يف الق ــذي ذك ــاين ال ــل اإلي ــوم التفاض ــراد، ورشح مفه ــة لألف الدول
رشحــًا ال يتعــارض ومفهــوم املســاواة بــن املواطنــن قــال تعــاىل: }َومــا َلُكــْم 
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ــاواِت َواألَْرِض ال َيْســَتِوي ِمنُْكــْم َمــْن  َأالَّ ُتنِْفُقــوا يِف َســبِيِل اهللِ َوهللِ ِمــراُث السَّ
ــْن  ــوا ِم ــَن َأْنَفُق ِذي ــَن الَّ ــًة ِم ــُم َدَرَج ــَك َأْعَظ ــَل ُأولِئ ــِح َوقاَت ــِل اْلَفْت ــْن َقْب ــَق ِم َأْنَف
َبْعــُد َوقاَتُلــوا َوُكالًّ َوَعــَد اهللُ احْلُْســنى َواهللُ بِــا َتْعَمُلــوَن َخبِــر{ )احلديــد:10(، 
ــِذي َجَعَلُكــْم َخالِئــَف األَْرِض َوَرَفــَع َبْعَضُكــْم َفــْوَق َبْعــٍض َدَرجــاٍت  }َوُهــَو الَّ
ــُه َلَغُفــوٌر َرِحيــٌم{ )األنعــام:  يــُع اْلِعقــاِب َوإِنَّ ــَك رَسِ لَِيْبُلَوُكــْم يِف مــا آتاُكــْم إِنَّ َربَّ
ــالم يف ذلــك الكثــر مــن الصحابــة ومنهــم  165(. وحاجــج اإلمــام عليــه السَّ
طلحــة والزبــر وقالــوا: إنَّــك جعلــت حقنــا يف القســم كحــقِّ غرنــا، وســّويت 
بيننــا وبــن مــن ال ياثلنــا فيــا أفــاء اهلل تعــاىل بأســيافنا ورماحنــا وأوجفنــا عليــه 
بخيلنــا ورجلنــا، وظهــرت عليــه دعوتنــا وأخذنــاه قــرسًا وقهــرًا ممَّــن ال يــرى 

اإلســالم إالَّ كرهــًا)104(.

ــة  ــن عاّم ــوامها م ــاَّ س ــرتق ع ــب أن يف ــاء جي ــا يف العط ه ــان أنَّ حقَّ ــا يري فه
ــنَّة بدأهــا  ــات ُس ــه ب ــح هبــذا األمــر ألنَّ املســلمن ومهــا مل يســتحيا مــن الترصي
ــه)105(،  ــة حكم ــان إىل ناي ــن عف ــان ب ــا عث ــار عليه ــاب وس ــن اخلط ــر ب عم
فــكان جوابــه التــايل: »أال وأّيــا رجــل مــن املهاجريــن واألنصــار مــن أصحــاب 
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يــرى أنَّ الفضــل لــه عــى مــن ســواه لصحبتــه 
ــل  ــا رج ــى اهلل، وأيُّ ــره ع ــه وأج ــد اهلل وثواب ــدًا عن ــر غ ــل الن ــه الفض ــإنَّ ل ف
ــد  ــا فق ــتقبل قبلتن ــا واس ــل يف دينن ــا ودخ ــّدق مّلتن ــول فص ــتجاب هلل وللرس اس
اســتوجب حقــوق اإلســالم وحــدوده، فأنتــم عبــاد اهلل واملــال مــال اهلل يقســم 
بينكــم بالســوية، ال فضــل فيــه ألحــد عــى أحــد وللمتقــن عنــد اهلل غدًا أحســن 
اجلــزاء وأفضــل الثــواب، مل جيعــل اهلل الدنيــا للمتقــن أجــرًا وال ثوابــًا، ومــا عنــد 
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ــرار«)106(.  ــر لألب اهلل خ

الم يف حماية حقوق الإن�سان املطلب الرابع: اإجراءات الإمام عليٍّ عليه ال�سَّ

ــالم ملالــك األشــرت  إنَّ دراســة متعمقــة ومتأنيــة لعهــد اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــس  ــع األُس ــالم وض ــه السَّ ــه علي ــالء أنَّ ــح بج ــه توض ــاىل علي ــوان اهلل تع رض
ــن  ــة ب ــة العالق ــا روحي ــا فيه ــم م ــالم، أه ــة يف اإلس ــام إدارة الدول ــة لنظ املتين
ــلطة مســتوحاة مــن رســالة اإلســالم وفقــًا للكتــاب والّســنة وممّــا  النــاس والسُّ
ــه وآلــه وســلَّم،  ــه ومعّلمــه رســول اهلل صــىَّ اهلل علي تعلمــه شــخصيًا مــن أخي
ــوص  ــت نص ــد أت ، وق ــصٌّ ــه ن ــرد ب ــا مل ي ــاص في ــاده اخل ــى اجته ــدًا ع ومعتم
العهــد بتفاصيــل دقيقــة عــن سياســة الدولــة يف اإلســالم مل يســبق إليهــا أحــد، 
ومــن املالحــظ يف هــذه النصــوص هــو وجــود خطــن متوازيــن، َأوهلــا: فيــه 
ــر  ــادي وتذك ــخي والعب ــلوكه الش ــام بس ــوايل باالهت ــة لل ــادات تربوّي إرش
ــغ  ــاين: هــو اهتامــه البال ــات، والث مســتمر بتقــوى اهلل... وغرهــا مــن التوصي
بوضــع القواعــد الســليمة يف إدارة الدولــة بشــكل يضمــن حقــوق النــاس أوالً، 
ويشــّدهم إىل مبــادئ اإلســالم يف العدالــة واحلريــة، ويمنحهــم الثقــة بــأنَّ الدولة 
هتتــم بشــؤونم املعاشــية ومهومهــم اليوميــة، فلــم يــرتك شــأنًا مــن شــؤون إدارة 

ــة)107(. ــه اإلداري ــه وغّطــى كلَّ جوانب ــة إالَّ وفّصــل في الدول

ــتقالل  ــمول إىل اس ــق وش ــالم بعم ــه السَّ ــن علي ــر املؤمن ــام أم ــر اإلم ونظ
القضــاء وحرّيــة الــرأي فأوالمهــا املزيــد مــن األمهيــة؛ وذلــك ملــا هلــا مــن األثــر 
الفعــال إجيابيــًا وســلبًا عــى النظــام االجتاعــي الــذي يســود البــالد، ونعــرض 
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هلــم بإجيــاز: 

1- استقالل القضاء.

كان املعنــى التقليــدي الســتقالل القضــاء، مقتــرصًا بالنظــر إليــه كونــه ســلطة 
مســتقلة، أو أْن ينظــر إىل هــذا االســتقالل مــن زاويــة ضيقــة ال تتفــق وحقيقــة 
ــن  ــّر ع ــاس، واملع ــن للن ــالذ اآلم ــه امل ــاء كون ــه القض ــوم ب ــذي يق ــدور ال ال
ــك  ــن ذل ــم م ــاء أه ــتقالل القض ــى اس ــل معن ــدل، ب ــي بالع ــهم الطبيع إحساس
وأعمــق، فهــو يعنــي أساســًا أْن ال حُياكــم الشــخص إالَّ أمــام قاضيــه الطبيعــي 
الــذي يعينــه القانــون ســلفًا، وأْن ال تســلب مــن املحاكــم العاديــة واليتهــا، وأْن 
ــوز  ــال جي ــم، ف ــكام املحاك ــرتم أح ــاء، وأن حُت ــتثنائية للقض ــات اس ــأ جه ال تنش
تعديلهــا أو وقــف تنفيذهــا إالَّ طبقــًا لإلجــراءات التي رســمها القانــون)108(.

إنَّ االحتــكام إىل الــرع والعقــل واخللــق اإلنســاين الرفيــع يف حــلِّ املشــاكل 
ــة، كان ديــدن بطــل العقــل والقلــب والضمــر  السياســّية، والقضايــا االجتاعّي
ــالم، فلقــد واجهــت اإلمــام الكثــر مــن املشــاكل  عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــل،  ــرع، والعق ــار ال ــا يف إط ــدة، فحلَّه ــة املعق ــائل القضائّي ــة واملس االجتاعّي

ــالق)109(.  واألخ

ونــرى ذلــك واضحــًا يف الكثــر مــن القضايــا يف احلــدِّ واملواريــث والقطــع، 
ــالم، ويضــع األحــكام  ــه السَّ عجــز عنهــا عمــر فتصــدى هلــا اإلمــام عــيٌّ علي
يف نصاهبــا الرعــي واإلنســاين، ممَّــا جعــل عمــر يقــول أقوالــه املشــهورة منهــا 
ــيٌّ  ــوال ع ــب()110(، )ول ــن أيب طال ــيِّ ب ــل ع ــدن مث ــاء أْن يل ــزت النس )عج
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هللــك عمــر()111(، وقولــه )أعــوذ بــاهلل مــن معضلــة ليــس هلــا أبــو احلســن(
.)112(

ــتقاللية  ــاة باالس ــع القض ــد متت ــالم فق ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــد اإلم ــا يف عه أمَّ
ــالم ومــع  ــة يف عملهــم وإصــدار أحكامهــم، ففــي بدايــة عهــده عليــه السَّ التامَّ
اســتمرار الفتــن أوعــز إىل قضــاة الدولــة اإلســالمّية »فأقضــوا كــا كنتــم تقضون 
حتــى تكــون للنــاس مجاعــة... وحــن ذاك ُأعرفكــم مــا عنــدي يف هــذه القضايــا 

واألحــكام التــي اســتمررتم عليهــا....«)113(. 

ــه  ــالم وخصم ــه السَّ ــام علي ــور اإلم ــو حض ــك ه ــى ذل ــة ع ــن األدل وم
ــه  النــرصاين عنــد قاضيــه رشيــح يف الكوفــة، وذلــك عندمــا وجــد اإلمــام علي
ــام  ــة أم ــرض القضي ــد ع ــرصاين وعن ــوزة الن ــه يف ح ــودًة من ــًا مفق ــالم درع السَّ
القــاض رشيــح قــى لصالــح النــرصاين دون تــردد أو تأثــر مــن ســلطة اخلليفة 

ــم)114(. ــة يف قضائه ــك احلري ــم تل ــذي منحه ال

ــه مل يكــن يرى لنفســه  ــالم للقانــون أنَّ لقــد بلــغ مــن احــرتام اإلمــام عليــه السَّ
ــه ليــس هنــاك شــخص فــوق القانــون،  خاصّيــة أمــام القانــون، وكان يؤمــن أنَّ
ــالم  وال يســتطيع أحــد أْن يكــون مانعــًا عــن تنفيــذ القانــون، وذات عيٍّ عليه السَّ
ذاٌت رّوضهــا عــى حــبِّ العــدل واحــرتام القضــاء، فهــي هــي عندمــا أصبــح 

أمــرًا للمؤمنــن وخليفــة للمســلمن)115(. 

م فــإنَّ املحّصلــة التــي نصل إليهــا، هــي أنَّ اإلمــام علّيًا  وتأسيســًا عــى مــا تقدَّ
ــالم قــد أعطــى الصــورة احلقيقيــة لبهــاء القضــاء يف اإلســالم وأظهــر  عليــه السَّ



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

292

شر
الجزء العا

ــة يمثــل  مــه مــن ُأســس وقواعــد صلب ــه، وأنَّ مــا قدَّ ــه و اعتدال ــه وجالل عظمت
أفضــل عــالج ملشــاكل البــر وفــض نزاعاهتــم مــن خــالل ســاحات املحاكــم 
عــى مــرِّ العصــور، ولعــلَّ خــر دليــل عــى ذلــك اضطــرار املترعــن ورجــال 
الفكــر القانــوين والقضائــي يف دول العــامل، وخصوصــًا الغربيــة منهــا، إىل األخــذ 
بتلــك األُســس والقواعــد، وهــذا يمثــل تســيدًا حيــًا ألحــد تطبيقــات مداليــل 
ــِذي َأْرَســَل َرُســوَلُه بِاهْلـُـدى َوِديــِن احْلـَـقِّ لُِيْظِهــَرُه َعــَى  اآليــة الكريمــة: }ُهــَو الَّ

ُكــوَن{)116()117(.  ــِه َوَلــْو َكــِرَه امْلُْرِ يــِن ُكلِّ الدِّ

ففــي أيــام عمــر بــن اخلطــاب طلــب رجــل مــن عمــر أْن يقــاض عــيٌّ عليــه 
ــع  ــس م ــن فاجل ــا احلس ــا أب ــم ي ــالم: ق ــه السَّ ــيٍّ علي ــر لع ــال عم ــالم فق السَّ
خصمــك، فقــام فجلــس معــه وتناظــرا ثــّمَّ انــرصف الرجــل ورجــع عــيٌّ عليــه 
ــا احلســن، مــايل  ــا أب ــّن عمــر التغــّر يف وجهــه، فقــال: ي ــه، فتب الّســالم إىل حمّل
ــي  ــال: »كنّيتن ــا ذاك ق ــال: وم ــال: »نعــم«، ق ــا كان؟ ق أراك متغــّرًا، أكرهــت م
بحــرضة خصمــي، هــالَّ قلــت: قــم يــا عــّي فاجلــس مــع خصمــك«، فاعتنــق 
ــم  ــا اهلل وبك ــم هدان ــم بك ــأيب أنت ــال: ب ــه، وق ــل وجه ــل يقّب ــًا، وجع ــر علّي عم

ــور)118(. ــة إىل الن ــن الظلم ــا م أخرجن

حرية الرأي

ــه تقــع  ــرًا، وعلي ــش اإلنســان ح ــدة اإلســالمية أْن يعي ــم العقي إنَّ مــن صمي
مســؤولية املحافظــة واحــرتام هــذه احلريــة عــن طريــق نشــاطه اإلنســاين 
ــرآن  ــدَّ الق ــد ع ــة، وق ــاة العاّم ــادة يف احلي ــاركة اجل ــل واملش ــايل يف التفاع والرس
ــا  الكريــم اجلاعــة التــي تقبــل بالظلــم وتستســيغ الســكوت عــن الطغيــان بأنَّ
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ــأيِّ  ــه ب ــه برفض ــم ومطالبت ــذا الظل ــن ه ــؤولة ع ــا مس ــها، ويعتره ــة لنفس ظامل
ــكال)119(.  ــن األش ــكل م ش

ــالم  مــن الســات الواضحــة يف تربــة اإلمــام عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــّية  ــة السياس ــرة احلري ــيع دائ ــاد وتوس ــو إجي ــث نح ــعيه احلثي ــو س ــّية، ه السياس
وفتــح ســبل التعبــر ســواء بحريــة القــول والفكــر والــرأي، أم بالعمــل وتبنــي 
ــقَّ  ــالم ح ــه السَّ ــام علي ــل اإلم ــد كف ــّية، فق ــداث السياس ــف إزاء األح املواق
اختيــار اخلــط الســيايسِّ لــكلِّ مواطــن يف أصقــاع دولتــه، وشــملت هــذه احلريــة 

ــه)120(. ــى مناوئي حت

وذكــر املفكــر فضــل اهلل يف كتابــه عــيٌّ ميــزان احلــق: كان يفتــح بــاب احلــوار 
أمــام األفــراد واجلاعــات حرصــًا منــه عــى حريــة املجتمــع وأســباب تطــوره، 
ــه  ــرى قيادت ــة يف جم ــة العاّم ــن الفردّي ــة ع ــة الفردّي ــزل احلري ــه مل يع ــى أنَّ بمعن
ــة  ــا خالف ت هب ــرَّ ــي م ــن الت ــب الفت ــالمي، ويف أصع ــع اإلس ــؤون املجتم لش
ــه  ــة ورفض ــارم باحلرّي ــي الص ــكه املبدئ ــل متس ــالم، وظ ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع اإلم

ــوٍع كان)121(. ــن أيِّ ن ــراه م ــم لإلك احلاس

وتعــدُّ حرّيــة الكلمــة والــرأي جــزًءا مــن مســؤولية اإلنســان يف نظــر اإلمــام 
ة إلطــالق اآلراء واألحــكام، فــإنَّ  ــالم، وهــذا يتطلــب رشوطــًا عــدَّ ــه السَّ علي
لســان اإلنســان ســالح ذو حديــن وذو أثــر مهــم يف املجتمــع والدولــة، ووفــق 
ــالم الــذي يعطــي للكلمــة الصادقــة قدســية كونــا  رأي اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــة  ــه: »معرف ــالم بأنَّ ــه السَّ ــام علي ــد اإلم ــد عن ــذي يتجس ــان ال ــن اإلي ــزًءا م ج

ــاألركان«)122(. ــل ب ــان وعم ــرار بالّلس ــب وإق بالقل
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ــة الــرأي والكلمــة مل حتجــب  ــالم الحــرتام حرّي ــه السَّ إنَّ دعــوة اإلمــام علي
عــن نظرتــه تشــخيص بعــض الســلبيات التــي قــد توظــف تلــك احلرّيــة للتأثــر 
ــذوا  ــد »اخت ــم ق ــم بأنَّ ــام بعضه ــف اإلم ــع، فيص ــرد واملجتم ــى الف ــلبًا ع س
ــنتهم«)123(، وإنَّ  ــق بألس ــم و نط ــر بأعينه ــالكًا... فنظ ــم م ــيطان ألمره الش
ــس  ــاين والعك ــي واإلنس ــّدم االجتاع ــو للتق ــؤوليتها ه ــة ومس ــدق الكلم ص
ــة،  ــل الدول ــيا رج ــة وال س ــه الذميم ــان وصفات ــاء اإلنس ــن أخط ــح، فم صحي

ــاين«)124(. ــم بلس ــي فيه ــه »يم ــو أنَّ ه

ــي يف  ــيدها العم ــد تس ــت ت ــر كان ــرأي والتعب ــة ال ــام حلرّي ــوة اإلم إنَّ دع
ــالمية، أم  ــة اإلس ــة الدول ــه رئاس ــل تولي ــواء قب ــية س ــام السياس ــف اإلم مواق
ــه  ــًا يف احرتام ــًا وملموس ــاًل حي ــالم مث ــه السَّ ــل علي ــد ظ ــا، فق ــه إّياه ــد تولي بع
حلريــة اآلراء واملواقــف، ويمكــن التوقــف عنــد أبرزهــا وهــي )مســألة البيعــة، 
ــد  ــول النق ــية، قب ــف السياس ــد املواق ــة يف حتدي ــرب، احلري ــن احل ــف م واملوق

ــة()125(. ــة الفردي واملعارض

ــر اهلل  ــر فط ــي أم ــا ه ــة وإنَّ ــن وضعي ــة قوان ــت منح ــرأي ليس ــة ال إذن حرّي
ــلَّ  ــم ج ــن حرره ــر الذي ــر الب ــة يف ضائ ــي مطبوع ــه، فه ــان علي ــاىل اإلنس تع
ــه ســبحانه وتعــاىل، فــال ســلطان غــر ســلطانه عــى  ــة إالَّ ل شــأنه مــن العبوديَّ
النــاس، فــاهلل هــو الــذي منــح النــاس مجيعــًا الشــعور باحلرّيــة وهــذا يدفــع بــه 

ــاىل)126(. ــن اهلل تع ــية م ــوف واخلش إىل اخل

ــات  ــك طاق ــه، ويمتل ــع ب ــذي يتمت ــه ال ــن إيان ــه م ت ــتمد قوَّ ــلم يس واملس
عظيمــة ال تصــحُّ بــأيِّ حــال أْن هُتمــل أو ُتكبــت، فاملســلم فعــال معطــاء منتــج، 
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ــة، فحرّيــة الــرأي والتعبــر  ويعتــر دومــًا حجــر األســاس يف بنــاء املجتمــع واألُمَّ
ــه  حــقٌّ مــن احلقــوق التــي يتمتــع هبــا الفــرد املســلم، فالنصيحــة واجبــة يف حقِّ
وفعــل اخلــر وتغيــر املنكــر مــن الواجبــات، ومل يعتمــد املســلمون مبــدأ الفردّيــة 

واالســتبداد يف اختــاذ القــرار، كــا هــو مالحــظ عــى مــدار التاريــخ)127(.

نــا انطالقــًا مــن إشــكالّية تفصيلّيــة أوصلنــا البحــث إىل  ختــام بحثنــا هــذا أنَّ
ــاوز  ــٍة تتج ــاء دول ــى بن ــد عمــل ع ــه ق ــالم اهلل علي ــن س ــر املؤمن ــام أم أنَّ اإلم
بــا ال يقــاس بــكلِّ املفاهيــم التــي كانــت ســائدة أو حيلــم هبــا النــاس يف زمانــه، 
ــا  ــت إليه ــي رم ــة الت ــاد الرائع ــرة إىل األبع ــؤرشات كث ــن م ــؤرش م ــذا م وه
ــالم، ومــا هــذا البحــث املتواضــع  اإلمامــة املعصومــة يف أهــل البيــت عليهــم السَّ
ــل  ــالم والتأم ــة اإلس ــاء إىل دراس ــة مجع ــو البري ــارات وندع ــن وإش إالَّ عناوي
ــظ،  ــد والغي ــن احلق ــة م ــدور خالي ــة وص ــول متفتح ــه بعق ــه ومعاني يف أحكام
وندعوهــم إليــه بصــدور ســليمة وعــى الــذي يريــد أْن يبحــث عــن اإلســالم 
ــول  ــاه الرس ــن رّب ــق م ــن طري ــا ع ــل إلين ــا وص ــه في ــره وبحث ــون نظ أْن يك
ــه وهــو عــّي بــن  ــه يف قلب ــه وآلــه وســلَّم، وأودع رشيعت األعظــم صــىَّ اهلل علي
ــالم، فهلمــوا إىل  ــالم وأوالده األئمــة األطهــار عليهــم السَّ أيب طالــب عليــه السَّ
رحــاب اإلســالم، أرجــو اهلل تعــاىل أْن ال يكــون ذلــك اليــوم بعيــدًا يــوم يكــون 
ــه يف ســعادة وهنــاء حتــت شــجرة اإلســالم وغصونــا ويتمتــع النــاس  العــامل كلُّ
ــالم  بثارهــا اليانعــة، فــا أحوجنــا اليــوم إىل مبــادئ عــيِّ بــن أيب طالــب عليه السَّ
ليحــوك لنــا نســيجًا متكامــاًل مــن األخــالق والسياســة لرتديــه عاملنــا املنخــور، 
ــالم ليقودنــا إىل عــامل  مــا أحــوج البريــة اليــوم إىل عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
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جديــد تســوده العدالــة واملســاواة واحلريــة.

اخلامتة:

عر هذا البحث، حاولت إبراز أهم النقاط اآلتية:

ــا  ــر فيه ــي تس ــد الت ــة بالتحدي ــذه األزمن ــر، ويف ه ــن الغدي ــث ع إنَّ احلدي
ــذه األرض،  ــداد ه ــى امت ــكان ع ــن م ــر م ــدي يف أكث ــرها التصاع ــة س األُمَّ
بعدمــا اســتعمرها واســتبعدها العــامل اجلديــد املعــادي بشــقيه الرقــي والغــريب، 
ــة  ومل يــزل يســتنفد كلُّ مقدرهتــا الفكرّيــة واملادّيــة واحلضارّيــة لكــي تعتــر األُمَّ
مــن تارخيهــا وتســتفيد مــن أخطائهــا، ولتبنــي مســتقبلها عــى ُأســس متينــة ال 

ــواء. ــا األه ــرات وال تفرقه ــا املتغ تزعزعه

ــه  ــة األُوىل أنَّ ــدو للوهل ــة، يب ــورة عاّم ــة بص ــوم الدول ــن مفه ــث ع إنَّ احلدي
ــا  ــرة تكرارهــا علين ــم نعرفهــا مجيعــًا، وذلــك لكث ــدور ضمــن مفاهي حديــث ي
ــن  ــث ع ــد البح ــن عن ــة، ولك ــم السياس ــم عل ــات ومفاهي ــب مصطلح يف أغل

ــا. ــًا هل ــًا مانع ــًا جامع ــد تعريف ــة، ال ت ــوم الدول مفه

ــدًا يف  ــا كان زاه ــم ك ــدًا يف احلك ــالم كان زاه ــه السَّ ــًا علي ــام علّي إنَّ اإلم
ــة عــى نــج اإلســالم النبــويِّ  الدنيــا، ومــا كان هيــدف إليــه هــو أْن تســتقيم األُمَّ

ــه. ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــن الرس ــه ع ــذي ورث ــه ال ــد بعلم وتسرتش

يــرز حــقُّ حرّيــة الــرأي والتعبــر ســواء يف رؤيــة اإلمــام النظريــة أو ممارســته 
ــة )يف إطــار حقــوق اإلنســان ذات الُبعــد الســيايس(، مؤكــدًا مجلــة مــن  العملي

الضانــات هلــذا احلــقِّ كونــه مقصــدًا رشعيــًا وإهليــًا.
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إنَّ الديــن اإلســالمي احلنيــف أرســى قواعــد مبــدأ اســتقالل القضــاء، وهــذا 
ــالم  مــا نالحظــه يتجــى يف التجربــة اإلســالمية بُأســلوب اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
يف القضــاء، حيــث أبــدع يف منهجــه القضائــي ويف املارســات القضائيــة، وخــر 
ــه عــى مــرص مالــك األشــرت،  ــالم إىل والي ــه السَّ ــال عــى ذلــك رســالته علي مث
ت تلــك الرســالة نظريــًة متكاملــًة يف اســتقالل القضــاء بــا فيهــا مــن  حيــث ُعــدَّ

رشوط اســتقالل القــاض.

إنَّ مشــكلة العــرص، هــي أنَّ السياســة تســر باتــاه واألخــالق تســر باتــاه 
ــالم حــاًل هلــذه املعضلــة  آخــر، لكنَّنــا نجــد عنــد عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــرتك  ــة مل ي ــارس السياس ــا م ــة، وعندم ــن السياس ــَل ع ــام مل يتخ ــة، فاإلم املزمن
املبــادئ والقيــم واألخــالق، فقــد وجدنــاه وفيــًا ألصغــر كلمــة قاهلــا قبــل وبعــد 
احلكــم، وجدنــاه وهــو يراجــع الصعــاب الكــرى وكان باســتطاعته أْن يتخلــص 
ــى  ــتكون ع ــا س ــف أنَّ ــا اكتش ــك عندم ــى ذل ــه أب ــدة، لكنَّ ــوة واح ــا بخط منه
ــل هــو لــكلِّ  ــه فقــط، ب ــن جيل ــالم ليــس اب ــه السَّ ــه، وعــيٌّ علي حســاب مبادئ
ــاق  ــر إىل أع ــرة كان ينظ ــة والس ــالل الكلم ــن خ ــه م ــذي خّط ــال، فال األجي
ــالم منهجــًا، وطريقــًا  املســافات الزمنيــة يف املــاض واملســتقبل، فــكان عليــه السَّ

ــال. ــدًا لألجي معب

ــالم ومقارنيــه يف ذلــك بســواه، أخطؤوا  إنَّ منتقــدي سياســة اإلمــام عليــه السَّ
ــالم، ومــا هــي  النهــج وضلــوا الطريــق فلــم يعرفــوا مــن هــو اإلمــام عليــه السَّ
مواهبــه اإلهليــة، ومهامــه الربانيــة، وظنــوا واعتقــدوا غلطــًا أنَّ النجــاح يقــاس 
بالغلبــة واهليمنــة واســتقامة األُمــور وإِن اصطبغــت بخالئــق الكفــر واتســمت 
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بالباطــل فهــم يغرفــون عــن نفســياهتم وأهوائهــم ال عــن الديــن والقيــم.

الهوام�س:

1- سورة األنفال، آية: 24.

ــم  ــخ األُم ــر )ت: 310هـــ(، تاري ــن جري ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــري، أب 2- الط
ــخ الطــري، ط1، )بــروت: األمــرة، 2005م(، ج2،  وامللــوك املعــروف بتاري

ص189.

ــة،  ــة واملدين ــن مك ــع ب ــم موض ــم اس ــديد املي ــاء وتش ــم اخل ــم: بض 3- خ
ــدًا وخــم،  ــه وبــن اجلحفــة ميــالن، وهــذا املوضــع ال يفارقــه مــاء املطــر أب بين
ــو  ــم( ه ــال: إنَّ )خ ــاف، ويق ــد من ــن عب ــمس ب ــد ش ــا عب ــران حفرمه ورم، بئ
اســم رجــل صبــاغ ُأضيــف إليــه الغديــر، وخــم يف اللغــة: قفــص الدجــاج، ظ: 
احلمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت بــن عبــد اهلل الرومــي البغــدادي، 

ــادر، 1956م(، ج2، ص389. ــروت: دار ص ــدان، )ب ــم البل معج

ــن  ــل ع ــت مراح ــى س ــة ع ــم قري ــكون، اس ــمَّ الس ــم ث ــة: بالض 4- اجلحف
املدينــة، وبينهــا وبــن خــم ميــالن، واجلحفــة عــى ثــالث مراحــل مــن مكــة، 
ــدان،  ــم البل ــوت، معج ــوي، ياق ــام. ظ: احلم ــرص والش ــل م ــات أه ــي ميق وه

ص111. ج2، 

5- سورة املائدة، آية: 67.
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39- الصفــار، فاضــل، فقــه الدولــة، بحــث مقــارن يف الدولــة ونظــام احلكم 
عــى ضــوء الكتــاب والســنة واألنظمــة الوضعيــة، ط1، )قــم: مطبعــة باقــري، 

2005م(، ج1، ص49.

40- عيدان، نزار، الدولة اإلسالمّية من التوحيد إىل املدينة، ص20.

41- عبــد الباقــي، حمّمــد فــؤاد، املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكريــم، 
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ط2، )قــم: ذوي القربــى، 1423هـ(، ص336.

42- سورة احلر، آية، 7.

43- الصــدر، حمّمــد باقــر )1400هـــ(، ملحــة فقهّيــة متهيدّيــة، )بــروت: دار 
التعــارف، 1410هـ(، ص13.

املقتطــف،  44- أفالطــون، اجلمهوريــة األفالطونيــة، )مــرص: مطبعــة 
1929م(.

45- الشــكري، عــي يوســف، مبــادئ القانــون الدســتوري والنظــم 
ص11. 2008م(،  مــط،  د:  )القاهــرة:  ط1،  السياســية، 

46- ينظــر: ابــن خلــدون، عبــد الرمحــن بــن حمّمــد، )ت: 808هـــ(، مقدمــة 
ابــن خلــدون، ط3، )بــروت: دار العــريب، 1422هـــ( ص153.

47- عيدان، نزار، الدولة اإلسالمّية، ص80.

48- صــايف، لــؤي، العقيــدة والسياســة معــامل نظريــة عامــة للدولــة 
اإلســالمية، ط1، )الواليــات املتحــدة األمريكيــة، املعهــد العاملــي للفكــر 

ص119. 1996م(،  اإلســالمي، 

49- املحّمــد، رعــد كاظــم كاكــه اهلل، رئاســة الدولــة يف الفقــه الدســتوري 
ــوراه، )جامعــة الكوفــة/ اإلســالمي مهامهــا وحــدود ســلطتها، ُأطروحــة دكت

كليــة الفقــه/2013م(، ص48.

50- جمموعــة أبحــاث املؤمتريــن العلميــن اللذيــن عقدمهــا املنتــدى الوطنــي 
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ألبحــاث الفكــر والثقافــة، فلســفة الدولــة عنــد الشــهيد الصــدر، ط1، )بروت: 
العارف للمطبوعــات، 2010م(، ص423.

ــد املنعــم، فــن إدارة الدولــة يف اإلســالم، ط1، )بــروت:  51- النــارص، عب
ــة، 2011م(، ص16. ــب العلمي دار الكت

ــة  ــم: مطبع ــاهدها، ط2، )ق ــة وش ــهيد األُمَّ ــا، ش ــد رض ــاين، حمّم 52- النع
رشيعــة، 1424هـــ(، ج2، ص14 

53- املعافــري، أبــو حمّمــد عبــد امللك بــن هشــام، الســرة النبوّيــة، )بروت: 
دار اجلبل، 1987م(، ج2، 106.

54- الصــدر، حمّمــد باقــر، رســالتنا، ط3، )طهــران، مطبعــة النجــاح، 
ص49.  1982م(، 

ــة  ــاء الدول ــا يف بن ــدة ودوره ــالن، العقي ــادق زع ــل ص ــدي، عقي 55- األس
ــروت:  ــه(، ط1، )ب ــدر )رض اهلل عن ــر الص ــد باق ــيد حمّم ــن الس ــالمّية ع اإلس

العــارف، 22010م(، ص408.

العقيــدة ودورهــا يف  56- ينظــر: األســدي، عقيــل صــادق زعــالن، 
ــات، 2010م(،  ــارف للمطبوع ــروت: الع ــالمّية، ط1، )ب ــة اإلس ــاء الدول بن

.414 ص413- 

57- عيدان، نزار، الدولة اإلسالمّية، ص80.

58- ابــن أيب احلديــد، )656هـــ(، رشح نــج البالغــة، )حتقيــق: حمّمــد أيب 
ــاعيليان، 1959م(، 40/79. ــروت: إس ــم(، ط1، )ب ــل إبراهي الفض
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59- ابن أيب احلديد، نج البالغة، 53/599.

ــران:  ــدر، ط1، )إي ــهيد الص ــر الش ــات يف فك ــة اهلل، دراس ــوايل، نعم 60- امل
مطبعــة ســتاره، 1425هـــ(، ص458.

61- عيدان، نزار، الدولة اإلسالمّية، ص101.

ــة اإلســالمّية، ط1،  ــة الدول ــوان، نظرّي ــوري حســون عل 62- الكاظمــي، ن
ــات، 2010م(، ص 373. ــارف للمطبوع ــروت: الع )ب

63- الصــدر، حمّمــد باقــر، اإلســالم يقــود احليــاة، )دمشــق: مؤسســة 
ص22. ت(،  د.  الثقلــن، 

64- سورة الكهف، آية: 109.

ــت  ــل البي ــة أه ــّية ألئم ــة والسياس ــاة الفكرّي ــول، احلي ــان، رس 65- جعفري
ــق، 1994م(، ج1، ص56. ــروت: دار احل ــالم(، ط1، )ب ــم السَّ )عليه

66- أصفهــاين، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حمّمــد ثقفــي كــويف، )ت: 
ــران:  ــق: جــالل الديــن حســني ارمــوي(، ط2، )إي 283هـــ(، الغــارات )حتقي

ص307. ج1،  ت(،  د.  انجمــن، 

ــرس  ــلوب مي ــالم بُأس ــم السَّ ــة عليه ــاة األئم ــر، حي ــبحاين، جعف 67- الس
للناشــئة، ط4، )بــروت: دار اهلــادي، 2007م(، ص6.

ــالم، ط1، )بــروت:  68- املوســوي، حمســن، دولــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــريب، 1993م(. ــان الع دار البي
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ــق:  ــة، )حتقي ــة والسياس ــة، )ت:276هـــ(، اإلمام ــن قتيب ــوري، اب 69-الدين
ــة، د. ت(. ج1، ص129. ــروت: دار املعرف ــي(، )ب ــد الزين ــه حمّم ط

70- الــورداين، صالــح، الســيف والسياســة يف اإلســالم الــرصاع بــن 
اإلســالم النبــوّي واإلســالم األُمــوي، ط1، )قــم: مؤسســة املعارف اإلســالمية، 

ص187. 1417هـ(، 

71- الورداين، صالح، الّسيف والّسياسة يف اإلسالم، ص187.

الم، ص207. 72- املوسوي، حمسن، دولة اإلمام عيٍّ عليه السَّ

ــالم،  ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــي ب ــر، ع ــن باق ــي، حمس ــر: القزوين 73- ينظ
ــوم، 2004م(، ص120. ــروت: دار العل ــة، ط1، )ب ــة والدول ــل املعارض رج

74- عبيــد، ظاهــر جبــار، الدولــة اإلســالمّية ورصاع اإلرادات، ط1، )قــم: 
دار اإلرساء، 1427هـ(، ص225.

ــة  ــيعي )والي ــيايس الش ــر الّس ــة يف الفك ــفة الدول ــد، فلس ــقر، حمّم 75- ش
ــم: دار  ــة(، )ق ــة اللبناني ــن اجلامع ــوراه م ــة دكت ــًا(، )ُأطروح ــه ُأنموذج الفقي

ص76. 2002م(،  اهلــادي، 

76- الفضــي، عبــد اهلــادي، مذهــب اإلمامّيــة، بحــث منشــور عــى موقــع 
مركــز الغديــر للدراســات اإللكرتونيــة، ص3.

77- الصــدوق، )ت:381هـــ(، اخلصــال، )حتقيــق: عــي أكــر، غفــاري(، 
)قــم: مؤسســة النــر اإلســالمي، 1403هـــ(، ص633.
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78- اآلمــدي، عبــد الواحــد بــن حمّمــد التميمــي، غــرر احلكــم ودرر الكلــم 
ــن  ــد احلس ــب: عب ــالم، )ترتي ــه السَّ ــن علي ــر املؤمن ــن كالم أم ــرس م املفه

ــادي، 1993(، ص33. ــروت، دار اهل ــي، )ب الذهب

ــيايس،  ــي، س ــدي، اجتاع ــة، عقائ ــزان احلكم ــد، مي ــهري، حمّم 79- الريش
ج3،  1422هـــ(،  اإلســالمية،  احلديــث  دار  )قــم:  ط1،  أديب،  اقتصــادي، 

.1256 ص

ــم )ت: 679(، رشح  ــن ميث ــّي ب ــن ع ــم ب ــن ميث ــال الدي ــراين، ك 80- البح
ــن، 1999م(، ج4، ص33. ــروت: دار الثقل ــة، ط1، )ب ــج البالغ ن

81- الصفار، فاضل، فقه الدولة، ج1، ص19.

82- املجلي، بحار األنوار، ج33، ص358. باب 23، قتال اخلوارج.

83- اآلمدي، غرر احلكم، ص309.

ــة يف  ــاج الراع ــمي )ت: 1324هـــ(، منه ــب اهلل اهلاش ــي، حبي 84- اخلوئ
رشح نــج البالغــة، )حتقيــق: ســيد إبراهيــم امليانجــي(، ط4، )طهــران: املطبعــة 

اإلســالمية، د. ت،(ج20، ص167.

85- عيدان، نزار، الدولة اإلسالمية، 46.

86- الكــويف، أبــو صــادق ســليم بــن قيــس اهلــاليل العامــري، )ت: 76هـ(، 
ــاين  ــاري الزنج ــر األنص ــد باق ــق: حمّم ــاليل، )حتقي ــس اهل ــن قي ــليم ب ــاب س كت

اخلوئينــي، ط1، )قــم: مطبعــة اهلــادي، 1415هـــ(، ج2، ص896، ح58.
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87-الريشهري، ميزان احلكمة، ج3، ص1256- 1258.

ــالم إمــام الديــن والدولــة، ط1،  88- املعلــم، حمســن عــي، عــيٌّ عليــه السَّ
ــادي، 2006م(، ص764. ــروت: دار اهل )ب

ــالم رؤيــة  89- الســعد، غســان حقــوق اإلنســان عنــد اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
علمية، ط2، )بــروت: دار الرافديــن، 2010م(، ص221.

90- الراونــدي، قطــب الديــن، )ت: 573(، منهــاج الراعــة يف رشح نــج 
البالغــة، )حتقيــق: الســيد عبــد اللطيــف الكوهكمــري(، )قــم: مطبعــة اخليــام، 

1406هـ(، ج1، ص146.

91-ابن أيب احلديد، رشح نج البالغة، ج1، ص370.

92- القــريش، باقــر رشيــف، موســوعة اإلمــام أمــر املؤمنــن عــيِّ بــن أيب 
ــالمية،  ــارف اإلس ــر للمع ــة الكوث ــالم، ط1، )د. م، مؤسس ــه السَّ ــب علي طال

ص40-38. ج11،   ،)2002

ــه  ــن علي ــر املؤمن ــام أم ــة اإلم ــاج حكوم ــف، منه ــر رشي ــريش، باق 93-الق
ــة  ــف األرشف: مطبع ــريش(، ط1، )النج ــر الق ــدي باق ــق: مه ــالم، )حتقي السَّ

ســتاره، 2011م(، ص113.

ــه  94-القــريش، باقــر رشيــف، مناهــج حكومــة اإلمــام أمــر املؤمنــن علي
ــالم، ص111. السَّ

95- القــريش، باقــر رشيــف، النظــام الّســيايس يف اإلســالم، ط2، )بــروت: 
دار التعــارف، 1978م(، ص 90.
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ــانيده،  ــة وأس ــج البالغ ــادر ن ــيني، مص ــرة احلس ــد الزه ــب، عب 96- اخلطي
ط1، )بــروت: دار الزهــراء، 1988م(، ج4، ص252.

97- سورة األنفال، آية:41.

ــم:  ــيعة، )ق ــث الش ــع أحادي ــي، جام ــن الطباطبائ ــردي، حس 98- الروج
مطبعــة الكوثــر، 1423هـــ(، ج22، ص394، بــاب مــا ينبغــي للــوايل العمــل 

ــه.  ــه يف نفســه ومــع أصحاب ب

99- محــود، خضــر كاظــم، السياســة اإلداريــة يف فكــر اإلمــام عــيِّ بــن أيب 
طالــب )بــن األصالــة واملعــارصة(، )بــروت: مؤسســة الباقــر، د. ت(، ص18.

100- الرقــاوي، عبــد الرمحــن، عــيٌّ إمــام املتقــن، )مــرص: دار املعــارف، 
د. ت(، ج2، ص369.

101- عــارة، حمّمــد، وآخــرون، اإلمــام عــيُّ بــن أيب طالــب، ط1، )بروت: 
املؤسســة العربية للدراســات، 1974م(، ص80.

ــم،  ــام احلك ــكلة نظ ــالم ومش ــه السَّ ــيٌّ علي ــام ع ــد، اإلم ــي، حمّم 102- ط
ط2، )قــم: باقــري، 1997م(، ص131.

103- السعد، غسان، حقوق اإلنسان، ص104.

104- ابن أيب احلديد، رشح نج البالغة، ج7، ص42.

105- الطــريف، محيــد مســلم فرهــود، الدولــة املدنيــة عنــد اإلمــام عــيٍّ عليــه 
ــات  ــن للدراس ــد العلم ــف األرشف: معه ــتر، )النج ــالة ماجس ــالم، رس السَّ
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ــا(، ص200. العلي

106- املجلي، حمّمد باقر، بحار األنوار، ج32، ص17.

107- النارص، عبد املنعم، فن إدارة الدولة، ص19، بترصف.

ــتقالل  ــدأ اس ــة ومب ــة القضائي ــد، احلصان ــادر حمّم ــد الق ــي، عب 108- القي
القضــاء يف التريــع اإلســالمي دراســة مقارنــة، ط1، )القاهــرة: املركــز القومي، 

2017م(، ص8.

ــالم، ط1،  ــه السَّ ــن علي ــر املؤمن ــات أم ــادي، أخالقي ــدريس، ه 109- امل
)بــروت: األعلمــي، 1991م(، ص441.

110-حمّمــد بــن حمّمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي )ت: 4113هـــ(، 
ــات، 2008( ص108. ــي للمطبوع ــروت: األعلم ــاد، ط1، )ب اإلرش

111-اجلوينــي، إبراهيــم اخلرســان )ت: 722(، فرائــد الســمطن، )حتقيــق: 
حمّمــد باقــر املحمــودي،( ط1، )قــم: مطبعــة عــرتة، 1428هـــ(، ج1، ص351.

ــوك  ــخ املل ــم يف تواري ــّي، املنتظ ــن ع ــن ب ــد الرمح ــوزي، عب ــن اجل 112- اب
واألُمــم، )بــروت: دار الفكــر، 1955م(. ج3، ص320.

113-ابن أيب احلديد، رشح نج البالغة، ج7، ص56.

114- أبــو يعــى، حمّمــد بــن احلســن الفــراء )حتقيــق: حمّمــد حامــد الفقــي(، 
ــى، 1996م(، ص66.  ــة مصطف ــرة: مطبع ــلطانية، ط2، )القاه ــكام الس األح
ــهيل، )ت:395هـــ(،  ــن س ــد اهلل ب ــن عب ــن ب ــالل احلس ــو ه ــكري، أب العس
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ــة، 1987م(، ص143. ــب العلمي ــل، ط1، )بــروت: دار الكت األوائ

115- الطــريف، محيــد مســلم فرهــود، الدولــة املدنيــة عنــد اإلمــام عــيٍّ عليــه 
ص214. الم،  السَّ

116- سورة التوبة، آية: 33.

ــالم ومنهجــه يف القضاء،  117- املــال، فاضــل عبــاس، اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
ط1، )بــروت: الغدير للطباعــة، 1999م(، ص131.

118-اخلوئــي، حبيــب اهلل اهلاشــمي، )ت:1324( منهــاج الراعــة يف رشح 
نــج البالغــة، )حتقيــق: ســيد إبراهيــم امليانجــي(، ط3، )قــم: املطبعة اإلســالمية 

بطهــران، 1360ش(، ج20، ص239

ــز  ــم: مرك ــاة، ط2، )ق ــود احلي ــالم يق ــر، اإلس ــد باق ــدر، حمّم 119- الص
ص156. 2004م(،  والدراســات،  األبحــاث 

ــالم،  120- الســعد، غســان، حقــوق اإلنســان عنــد اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ص145.

ــادق  ــر: ص ــق، )حتري ــزان احل ــيٌّ مي ــن، ع ــد حس ــل اهلل، حمّم 121- فض
ص6. 2003م(،  املــالك،  دار  )بــروت:  اليعقــويب(، 

122- اهلنــدي، عــالء الديــن عــّي املتقــي بــن حســام الديــن)ت: 975هـــ(، 
كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال، )اعتنــى بــه: عــالء الطيــب(، )بروت: 

األفــكار الدوليــة، 1999م(، ج1، ص80، ح1361.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

312

شر
الجزء العا

123- بيضــون، لبيــب )ت:1357ش(، تصنيــف نــج البالغــة، ط3، )قــم: 
مكتبــة اإلعــالم اإلســالمي، 1375ش(، ص701، البــاب الثامــن/ح275.

124- بيضون، لبيب، تصنيف نج البالغة، 702.

125- ينظر: السعد، غسان، حقوق اإلنسان، ص150.

126- دشــتي، زهــرة، العدالــة واحلريــة يف منظــور اإلمــام عــيٍّ عليــه 
ــالم، بحــث منشــور )جملــة املوســم/املجلد 2015/120م(، ص328. السَّ

127-املشــارقة، جعفــر عايــد، حرّيــة الــرأي والتعبــر يف اإلســالم، )بروت: 
دار الكتــب العلمية،(، ص23.

امل�سادر واملراجع.

القرآن الكريم.

ــد أيب  ــق: حمّم ــة، )حتقي ــج البالغ ــد، )656هـــ(، رشح ن ــن أيب احلدي 1. اب
الفضــل إبراهيــم(، ط1، )بــروت: إســاعيليان، 1959م(.

2. ابــن اجلــوزي، عبــد الرمحــن بــن عــّي، املنتظــم يف تواريــخ امللــوك واألُمم، 
)بــروت: دار الفكر، 1955م(.

ــن  ــة اب ــد، )ت: 808هـــ(، مقدم ــن حمّم ــن ب ــد الرمح ــدون، عب ــن خل 3. اب
ــريب، 1422هـــ(. ــروت: دار الع ــدون، ط3، )ب خل

4. ابــن منظــور)ت: 711هـــ(، لســان العــرب، )علــق عليــه: عــي شــري(، 
ط1، )بــروت: دار إحيــاء الــرتاث، 1988م(.
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ــي(،  ــد الفق ــد حام ــق: حمّم ــراء )حتقي ــن الف ــن احلس ــد ب ــى، حمّم ــو يع 5. أب
ــى، 1996م(. ــة مصطف ــرة: مطبع ــلطانية، ط2، )القاه ــكام الس األح

ــة  ــاء الدول ــا يف بن ــدة ودوره ــالن، العقي ــادق زع ــل ص ــدي، عقي 6. األس
ــروت:  ــه(، ط1، )ب ــدر )رض اهلل عن ــر الص ــد باق ــيد حمّم ــن الس ــالمية ع اإلس

العــارف، 22010م(.

ــة  ــاء الدول ــا يف بن ــدة ودوره ــالن، العقي ــادق زع ــل ص ــدي، عقي 7. األس
اإلســالمية، ط1، )بــروت: العــارف للمطبوعــات، 2010م(.

8. أصفهــاين، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حمّمــد ثقفــي كــويف، )ت: 283هـ(، 
الغــارات )حتقيــق: جــالل الديــن حســني أرمــوي(، ط2، )إيــران: انجمــن، د. 

ت(.

9. األصفهــاين، الراغــب )ت: 425هـــ(، مفــردات ألفــاظ القــرآن، )حتقيــق: 
عدنــان داوودي(، ط4، )قــم املرفــة: مطبعــة كيميــا، 1425هـــ(.

املقتطــف،  مطبعــة  )مــرص:  األفالطونيــة،  اجلمهوريــة  أفالطــون،   .10
1929م(.

11. اآلمــدي، عبــد الواحــد بــن حمّمــد التميمــي، غــرر احلكــم ودرر الكلــم 
ــن  ــد احلس ــب: عب ــالم، )ترتي ــه السَّ ــن علي ــر املؤمن ــن كالم أم ــرس م املفه

ــادي، 1993(. ــروت، دار اهل ــي، )ب الذهب

12. األمينــي، عبــد احلســن )1390هـــ(، يف رحــاب الغديــر، شــذرات مــن 
موســوعة الغديــر يف الكتــاب واألدب، )إعــداد: عــي أصغــر املروج اخلرســاين(، 
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ط1، )قــم املرفــة: مؤسســة النــر اإلســالمي، 1414هـ(.

13. األمينــي، عبــد احلســن أمحــد النجفــي )1390هـــ(، تلخيــص الغديــر 
يف الكتــاب والســنة واألدب، )حتقيــق: حمّمــد حســن الشــفيعي الشــاهروردي(، 

ط1، )قــم املقدســة: القــدس، 1427هـــ(.

14. األمينــي، حمّمــد هــادي، عيــد الغديــر يف عهــد الفاطميــن، ط1، 
.)1962 قضــاء،  مطبعــة  األرشف:  )النجــف 

15. األنصــاري، حمّمــد باقــر، بيعــة الغديــر: أحــداث بيعــة الغديــر يف حّجــة 
الــوداع، ط1، )قــم: مطبعــة نــكارش، 1422هـ(.

ــم )ت: 679(، رشح  ــن ميث ــّي ب ــن ع ــم ب ــن ميث ــال الدي ــراين، ك 16. البح
ــن، 1999م(. ــروت: دار الثقل ــة، ط1، )ب ــج البالغ ن

17. البحــراين، يوســف، احلدائــق النــارضة يف أحــكام العــرتة الطاهــرة، ط2، 
)بــروت: دار األضــواء، 1993م(.

ــم:  ــيعة، )ق ــث الش ــع أحادي ــي، جام ــن الطباطبائ ــردي، حس 18. الروج
ــر، 1423هـــ(. مطبعــة الكوث

ــم:  ــة، ط3، )ق ــج البالغ ــف ن ــب )ت:1357ش(، تصني ــون، لبي 19. بيض
ــالمي، 1375ش(. ــالم اإلس ــة اإلع مكتب

ــت  ــل البي ــة أه ــية ألئم ــة والسياس ــاة الفكري ــول، احلي ــان، رس 20. جعفري
ــق، 1994م(. ــروت: دار احل ــالم(، ط1، )ب ــم الّس )عليه
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ــق:  ــمطن، )حتقي ــد الس ــان )ت: 722(، فرائ ــم اخلرس ــي، إبراهي 21. اجلوين
حممــد باقــر املحمــودي( ط1، )قــم: مطبعــة عــرتة، 1428هـــ(.

ــة البحــوث(، يف رحــاب أهــل البيــت )عليهــم  22. احلائــري، أيــوب، )جلن
ــر، ط2، )قــم: مطبعــة ليــى، 1426(. ــالم(، الغدي السَّ

23. احلســيني، أمحــد، وقائــع بيعــات األمــر الثــالث مــن يــوم الــدار إىل يــوم 
الغديــر، ط1، )د. م، مؤسســة التطويــر واإلبداع الفكــري، 2009م(.

24. محــود، خضــر كاظــم، السياســة اإلدارّيــة يف فكــر اإلمــام عــيِّ بــن أيب 
ــالم )بــن األصالــة واملعــارصة(، )بــروت: مؤسســة الباقــر،  طالــب عليــه السَّ

د. ت(.

ــي  ــد اهلل الروم ــن عب ــوت ب ــد اهلل ياق ــن أيب عب ــهاب الدي ــوي، ش 25. احلم
ــادر، 1956م(. ــروت: دار ص ــدان، )ب ــم البل ــدادي، معج البغ

26. اخلرســاين، عــي أصغــر املروجــي، نظــرة إىل الغديــر، ط1، )قــم املرفة، 
مؤسســة النر اإلســالمي، 1416هـ(.

ــانيده،  ــة وأس ــج البالغ ــادر ن ــيني، مص ــرة احلس ــد الزه ــب، عب 27. اخلطي
ط1، )بــروت: دار الزهــراء، 1988م(.

ــروين )ت: 440هـــ(،  ــد الب ــن أمح ــد ب ــان حمّم ــو الرحي ــي، أب 28. اخلوارزم
ــى، 1923م(. ــة املثن ــداد: مكتب ــة، )بغ ــرون اخلالي ــن الق ــة ع ــار الباقي اآلث

ــة يف  ــاج الراع ــمي )ت: 1324هـــ(، منه ــب اهلل اهلاش ــي، حبي 29. اخلوئ
رشح نــج البالغــة، )حتقيــق: ســيد إبراهيــم امليانجــي(، ط4، )طهــران: املطبعــة 
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ــالمية، د. ت(. اإلس

ــة يف رشح  ــاج الراع ــمي، )ت:1324( منه ــب اهلل اهلاش ــي، حبي 30. اخلوئ
نــج البالغــة، )حتقيــق: ســيد إبراهيــم امليانجــي(، ط3، )قــم: املطبعة اإلســالمية 

بطهــران، 1360ش(.

ــالم،  31. دشــتي، زهــرة، العدالــة واحلريــة يف منظــور اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
بحــث منشــور )جملــة املوســم/املجلد 2015/120م(.

ــق:  ــة، )حتقي ــة والسياس ــة، )ت:276هـــ(، اإلمام ــن قتيب ــوري، اب 32. الدين
ــة، د. ت(. ــروت: دار املعرف ــي(، )ب ــد الزين ــه حمّم ط

ــج  ــة يف رشح ن ــاج الراع ــن، )ت: 573(، منه ــب الدي ــدي، قط 33. الراون
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اأياد هادي ابو العي�س املو�سوي... فالح مهدي عبد ال�سادة

عنــد النظــر اىل حديــث الغديــر مــن منظــار قانــوين ورشعــي ملــا حتملــه مــن 
مفهــوم الواليــة والقيــادة املنصــوص عليهــا مــن قبــل الســاء تبــن ان السياســية 
واحلكــم ليســت منفصلــة عــن حيــاة اإلنســان ان احلديــث عــن الغديــر وأمهيتــه 
يف اجلانــب اإلســالمي يتطلــب احلديــث عنــه بمجلــدات كاملــة إال إننــا ســنقف 
ــذ األمــر اإلهلــي  ــد نقطــة رئيســة وهــي التخلــف عــن تنفي يف هــذا البحــث عن
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــق رس ــن طري ــلمن ع ــادر للمس ــي الص والرع
وســلم( ومــا انتــج مــن نتائــج خطــرة وافســاد يف مجيــع اجلوانــب وربــط تلــك 
احلادثــة او الواقعــة بــا الــت إليــه األمــور يف الوقــت ي مــن ســوء إدارة وفســاد 
ــادة  ــة والقي ــات املرجعي ــا وتوجيه ــض لوصاي ــاع البع ــدم اتب ــبب ع ــم بس منظ
ــد  ــة ت ــة ومهم ــة وحساس ــة تارخيي ــر أمهي ــة الغدي ــك الن لواقع ــة... ذل الديني

صداهــا ليومنــا هــذا...

تناولنــا يف بحثنــا البســيط هــذا واقعــة الغديــر وتاثرهــا عــى واقــع املجتمــع 
اإلســالمي والعاملــي ومــا هــي ابــرز النتائــج التــي افرزهتــا ختلــف املســلمن عــن 

اتبــاع تلــك الوصيــة وخمالفــة العهــد...

ــوع  ــة املوض ــا أمهي ــن خالهل ــا م ــة بين ــبقته مقدم ــن وس ــث بمطلب ــاء البح ج
ــف  ــب األول التعري ــا... املطل ــع فيه ــج املتب ــة واملنه ــكلة الدراس ــه ومش واهداف
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بالغديــر وداللتهــا عــى الواقــع اإلســالمي وتوثيــق الواقعــة كــا تناولنــا حديــث 
الغديــر لــدى مجهــور املســلمن ومــا هــي نتائــج التخلــف وعــدم العمــل بوصية 

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه والتــي افــرزت نتائجهــا ليومنــا هــذا...

ــد  ــلمون بع ــا املس ــر هب ــي م ــداث الت ــط األح ــا رب ــاين كان لن ــب الث ويف املطل
ــعوب  ــل بالش ــا ح ــه وم ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــة رس ــن وصي ــف ع التخل
اإلســالمية مــن بعدهــا مــن ســوء إدارة الدولــة وإعــادة بعــض رواســب اجلهــل 
ــراق  ــري يف الع ــا جي ــن م ــه وب ــالم يف حين ــا اإلس ــى عليه ــي ق ــف الت والتخل
ــات  ــادات وتوجيه ــض إلرش ــاع البع ــدم اتب ــبب ع ــاد بس ــوء إدارة وفس ــن س م
ــة ورســائلها عــر معتمدهيــا يف صــالة اجلمعــة  ــادة الدين ــا والقي ــة العلي املرجعي
ــا  ــن بحثن ــة... خامت ــاء الدول ــرة بن ــى مس ــر ع ــكل كب ــر بش ــا اث ــة مم املبارك

ــول. ــال اهلل القب ــات ونس ــج والتوصي ــن النتائ ــة م بمجموع

املقدمة:

احلمــد هلل رب العاملــن والصــالة والســالم عــى ســيد املرســلن والــه الغــر 
امليامــن وبعــد....

عندمــا نتكلــم عــن حديــث الغديــر نشــر اىل عبــارة بســيطة هــي قيام رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( بتعيــن وصيــه ووليــه مــن بعــده أمــر املؤمنن 
)عليــه الســالم( كخليفــة وقائــدا للمســلمن ولكــن هلــذه احلادثــة اإلهليــة معــاين 
كثــرة وعظيمــة القــدر ال تســتطيع تلــك الكلــات او الســطور ان تبــوح بغــور 
ارسارهــا لواقعــة اراد اهلل جــل وعــال هبــا عــزة املؤمنــن ونقلهــم اىل بــر االمــان 
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ــن  ــد ب ــرم حمم ــول األك ــا الرس ــاء هب ــي ج ــاء الت ــرة الس ــال مس ــا إلك ومنطلق
ــان  ــا الفخــر ب ــه والــه وســلم( وبالرغــم مــن ذلــك فلن عبــد اهلل )صــى اهلل علي
نــدون اســائنا يف هكــذا حمفــل تقــوده مؤسســة اســالمية وعلميــة عريقــة لنضــع 
نتاجــا علميــا بســيطا يضــاف اىل ذلــك الســفر اخلالــد مــن البحــوث اإلســالمية 
والعلميــة والــذي مجــع بــن الصبغــة اإلســالمية العقائديــة واالكاديميــة هادفــا 
ــوة  ــدة املرج ــا اىل الفائ ــن ان توصلن ــن املمك ــي م ــم الت ــض املفاهي ــع بع اىل وض

مــن املشــاركة ونســأل اهلل القبــول.

اهداف البحث:

ــة  ــادة احلقــة وتوضيــح مســألة وصي ــد عــى مســألة اإلمامــة والقي 1- التأكي
ــه وســلم( لالمــة اإلســالمية. ــه وال الرســول األكــرم )صــى اهلل علي

ــدى  ــى م ــة ع ــة واملصلح ــالمية الصاحل ــادة اإلس ــك بالقي 2- رضورة التمس
ــة مجعــاء. ــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن نتائــج تســعد البري الدهــور واالزمن

ــا  ــاز باعتبارن ــن االنحي ــدا ع ــة بعي ــة وموضوعي ــة بواقعي ــف احلقيق 3- كش
نتبــع مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســالم( التــي تقــر بالواليــة احلقــة المــر 

ــالم(. ــه الس ــن )علي املؤمن

امهية البحث:

تتلخص أمهية البحث يف النقاط التالية:

1- التأكيــد عــى الــدور القيــادي لرســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( 
وخليفتــه مــن بعــده أمــر املؤمنــن )عليــه افضــل الصــالة والســالم( يف قيــادة 
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األمــة نحــو بــر االمــان والســالم.

2- التأكيــد عــى ان اهلل ســبحانه وتعــاىل مل ولــن يــرتك األمــة مــن دون قائــد 
اســالمي متكامــل قــادر عــى قيادهتــا بالوجهــة اإلســالمية احلقــة وبــا يــرض 

اهلل جــل وعــال ويكــون خليفــة لرســول اهلل خاتــم الرســل واالنبيــاء.

ــة  ــالمية لوصي ــة اإلس ــاد األم ــال اعت ــة يف ح ــج االجيابي ــح النتائ 3- توضي
الرســول األكــرم )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( والنتائــج الســلبية يف حــال عــدم 

تنفيــذ الوصيــة.

ــع  ــاض م ــة يف امل ــادة الصاحل ــار القي ــى اختي ــم ع ــالح القائ ــط األص 4- رب
ــتقبله. ــد ومس ــارض البل ح

منهجية البحث:

ــى  ــم ع ــي القائ ــي التحلي ــج الوصف ــى املنه ــث ع ــة البح ــنعتمد يف دراس س
مناقشــة وحتليــل األحاديــث والنصــوص وكذلــك املنهج االســتداليل والشــواهد 

التارخييــة واآليــات القرانيــة املباركــة مــع ربــط املــاض باحلــارض.

فرضية البحث:

ــت  ــر احدث ــة الغدي ــا ان واقع ــة مفاده ــن حقيق ــث م ــة البح ــق فرضي تنطل
مفــرتق طــرق لــدى املســلمن فامــا النجــاة باتبــاع الوصيــة والتخلــف والتفرقــة 
ــوص  ــى النص ــث ع ــد البح ــك اعتم ــة لذل ــة االهلي ــة الوصي ــرسان بمخالف واخل

ــة. ــواهد التارخيي ــة والش ــث الريف ــة واألحادي ــة املبارك القرآني

مشكلة البحث:
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ــبه  ــود ش ــك لوج ــه وذل ــن عدم ــر م ــث الغدي ــة حدي ــكلة بصح ــت املش ليس
ــدم  ــن يف ع ــة تكم ــكلة الرئيس ــن املش ــى ولك ــف يف املعن ــه وان اختل ــاق علي اتف
تطبيقــه مــن قبــل غالبيــة املســلمن ممــا ادى اىل ضيــاع األمــة وتشــتتها وختلفهــا 
ومــا اثــر ســلبا عــى حيــاة األمــة اإلســالمية اىل يومنــا هــذا ومــن خــالل ذلــك 
نحــاول ان نتطــرق اىل األصــالح الــذي جــاء بــه أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( 
ــا  ــبب م ــى بس ــا تبق ــاذ م ــة انق ــة الديني ــة املرجعي ــة وحماول ــتات األم ــة ش للملم

تعانيــه األمــة مــن ظلــم واضطهــاد.

خطة البحث:

ــر وبفرعــن  ــن اثنــن ســنتناول يف األول مفهــوم الغدي جــاء البحــث بمطلب
اثنــن نــدرس يف األول تعريــف الغديــر ويف الفــرع الثــاين ارتبــاط واقعــة الغديــر 
بالنــص القــرآين وواليــة أمــر املؤمنــن ويف املطلــب الثــاين ســنتناول بالدراســة 
ــام  ــا اإلم ــن اوهل ــن اثن ــي وبفرع ــا األصالح ــر ودوره ــة الغدي ــث واقع والبح
ــي  ــب الرع ــق باجلان ــا يتعل ــالح وثانيه ــة األص ــالم( وعملي ــه الس ــي )علي ع

والقانــوين يف قيــادة األصــالح وذلــك تباعــا

املطلب الأول: مفهوم الغدير

يعــد حديــث الغديــر مــن األحاديــث التارخييــة اهلامــة و املصريــة التــي أدىل 
هبــا رســول اهلل )صــىَّ اهلل عليــه و آلــه( يف الســنة األخــرة مــن حياتــه املباركــة، 
ــن أيب  ــي تثبــت إمامــة اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي ب و هــي مــن األحاديــث الت
ــالم( و توجــب واليتــه عــى مجيــع املؤمنــن بعــد واليــة اهلل  طالــب )عليــه السَّ
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ــة و  ــكل رصاح ــه( ب ــه و آل ــىَّ اهلل علي ــى )ص ــوله املصطف ــة رس ــاىل و والي تع
ــوح. وض

لذلــك ســنتناول يف هــذا املطلــب وبفرعــن اثنــن مفهــوم الغديــر وتعريفــه 
والروايــات الــواردة عــن بيــان مضامينــه العظيمــة عنــد فــرق املســلمن.

الفرع األول: تعريف الغدير

أوالً: مفهوم حديث الغدير:

إن حديــث الغديــر حديــث متواتــر روي عــن النبــي األكــرم )صــىَّ اهلل عليــه 
ــة  ــى احقي ــدت ع ــا اك ــة، االن مجيعه ــارات خمتلف ــاء بعب ــلم( وان ج ــه وس و آل
ــالم(، لكــون املعنــى والغــزى فيــه واحــد و إن  إمامــة أمــر املؤمنــن )عليــه السَّ

ــارات. اختلفــت بعــض العب

ــه او  ــاء الــذي يغــادره الســيل يف مســتنقع ينتهــي إلي ــر هــو امل ــى الغدي ومعن
ــى يرتكــه)1(. ــاء ليغــادره بمعن ــذي يمــأل املنخفــض بامل الســيل ال

اما سبب تسميته:

فيعــود ســببه إىل أن النبــي أدىل هبــذا احلديــث عــى أرض تســمى غديــر خم)2( 
يف مجــع كبــر مــن املســلمن مــا يقــارب مائــة ألــف مــن املســلمن و ذلــك بعــد 

رجوعــه مــن أداء مناســك احلــج يف آخــر ســنة مــن حياتــه املباركــة.

)1( الراغب االصفهاين املفردات يف غريب القران ص602. 
)2( وهي منطقة معروفة بن مكة واملدينة بني بينها مسجد النبي األكرم )صى اهلل عليه واله 

وسلم(
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رواة هذا احلديث:

ــوم  ــغ كان يف ي ــة التبلي ــزول آي ــأن ن ــن)1( ب ــن املفرسي ــر م ــد رّصح الكث لق
الغديــر لــدى رجــوع النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن حجــة الــوداع يف مــكان 

يســمى بـــ » غديــر خــم »، و منهــم:

ــا  ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ ــة: ﴿َي ــت اآلي ــال: نزل ــاس)2(، ق ــن عب ــن اب 1. ع
ــَك...﴾)3( يف عــي حيــث أمــر اهلل ســبحانه أن خيــر النــاس  بِّ ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ
ــن  ــى اب ــوا حاب ــه( أن يقول ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــّوف رس ــه، فتخ بواليت
عمــه و أن يطعنــوا يف ذلــك عليــه، فأوحــى اهلل تعــاىل إليــه، فقــام بواليتــه يــوم 
غديــر خــم، و أخــذ بيــده، فقــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: » مــن كنت 

مــواله فهــذا عــي مــواله، اللهــم واِل مــن وااله و عــاِد مــن عــاداه ».

ُســوُل  َــا الرَّ 2. عــن أيب ســعيد اخلــدري، قــال)4(: » نزلــت هــذه اآلية:﴿َيــا َأهيُّ
ــَك...﴾ يــوم غديــر خــم، يف عــي بــن أيب طالــب. بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ َبلِّ

)1( أما رواة حديث الغدير الذين متّكن التاريخ من ضبط أسائهم فهم: من األصحاب )110( 
ثن فيبلغ  صحابيًا و من التابعن )84( تابعيًا، و أما رواة هذا احلديث من العلاء و املَحدِّ
عددهم )370( راويًا، كا أّلف علاء اإلسالم كتبا مستقلة يف هذا احلديث إذعانًا منهم 

بأمهية هذا احلديث و صحته و مصرّية موضوعه
)2( رواه أبو الفضل شهاب الدين حممود اآللويس البغدادي، املتوىف سنة 127 هجرية. 

)3( من سورة املائدة اآلية )67(. 
)4( رواه أبو احلسن عي بن أمحد الواحدي النيسابوري، املتوىف سنة: 468 هجرية. 
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ــا  : ﴿َي ــزَّ و َجــلَّ ــه َع 3. روى احلاكــم احلســكاين)1( عــن ابــن عبــاس يف قول
ــَك...﴾ قــال: نزلــت يف عــي، أمــر  بِّ ــَك ِمــن رَّ ــا ُأنــِزَل إَِلْي ــْغ َم ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ َأهيُّ
ــه، فأخــذ رســول اهلل )صــى اهلل  ــغ في ــه( أن يبّل ــه وآل رســول اهلل )صــى اهلل علي
عليــه وآلــه( بيــد عــي فقــال: » مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم واِل مــن 

وااله و عــاِد مــن عــاداه »

ُســوُل  َــا الرَّ 4. ذكــر مــن مجلــة الوجــوه الــواردة يف ســبب نــزول آيــة: ﴿َيــا َأهيُّ
ــَك...﴾ أنــا نزلــت يف اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه  بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ َبلِّ
الســالم(،، قــال: نزلــت اآليــة يف فضــل عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســالم(، 
ــا نزلــت هــذه اآليــة أخــذ بيــده و قــال: » مــن كنــت مــواله فعــي مــواله،  و مّل
اللهــم واِل مــن وااله و عــاِد مــن عــاداه »، فلقيــه عمــر فقــال: هنيئــًا لــك يــا ابــن 

أيب طالــب، أصبحــت مــوالي و مــوىل كل مؤمــن و مؤمنــة.

5. جــالل الديــن الســيوطي، املتــوىف ســنة: 911 هجريــة: روى بإســناده عــن 
ــْغ َمــا ُأنــِزَل  ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ أيب ســعيد اخلــدري قــال: » نزلــت هــذه اآليــة: ﴿َيــا َأهيُّ
ــَك...﴾ 3 عــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يــوم غديــر خــم  بِّ إَِلْيــَك ِمــن رَّ

يف عــي بــن أيب طالــب »)2(.

ويؤكــد ابــن حجــر صحة هــذا احلديــث بقولــه: » إن حديــث الغديــر صحيح 
ال مريــة فيــه وقــد أخرجــه مجاعــة كالرتمــذي والنســائي وأمحــد، ومــن ثــم رواه 
ســتة عــر صحابيــا وشــهدوا بــه لعــي ملــا نــوزع أيــام خالفتــه... وكثــر مــن 

)1( عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أمحد، املعروف من أعالم القرن اخلامس اهلجري. 
)2( فخر الدين الرازي، املتوىف سنة: 604 هجرية
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أســانيدها صحــاح وحســان وال التفــات ملــن قــدح يف صحتــه وال ملــن رده)1(.

يقــول ابــن كثــر يف تفســره: » وقــد ثبــت يف الصحيــح أن رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( قــال يف خطبتــه بغديــر » خــم »)2( وعــن امحد بــن حنبــل)3(، عن 
الــراء بــن عــازب، قــال: كنــا مــع رســول اهلل )صــىَّ اهلل عليــه و آلــه( يف ســفر 
فنزلنــا بغديــر خــم، فنــودي فينــا الصــالة جامعــة، وُكســح لرســول اهلل )صــىَّ 
اهلل عليــه و آلــه( حتــت شــجرتن فصــى الظهــر و اخــذ بيــد عــي )رض اهلل عنــه( 

فقــال: » ألســتم تعلمــون أين أوىل باملؤمنــن مــن أنفســهم »؟

قالوا: بى.

قال: » ألستم تعلمون أين أوىل بكل مؤمن من نفسه »؟

قالوا بى.

ــن  ــم واِل م ــواله، الله ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــال: » م ــي فق ــد ع ــذ بي فاخ
ــاداه ». ــن ع ــاِد م وااله و ع

ــت و  ــب أصبح ــن أيب طال ــا اب ــا ي ــه: هنيئ ــال ل ــك فق ــد ذل ــر بع ــه عم فلقي
ــة  ــن و مؤمن ــوىل كل مؤم ــيت م أمس

واحلديــث وارد عــن أيب هريــرة، قــال: مــن صــام يــوم ثــان عــرة مــن ذي 
احلجــة كتــب لــه صيــام ســتن شــهرا، و هــو يــوم غديــر خــم مّلــا اخــذ رســول 

)1( ابن حجر اهليثمي: الصواعق املحرقة - ص 42 - 44. 
)2( ابن كثر: تفسر القرآن العظيم ج 4 - ص 113. 

)3( أبو عبد اهلل امحد بن حنبل بن هالل الشيباين، املتوىف سنة: 241 هجرية. 
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ــالم( فقــال: »  ــه السَّ ــه و آلــه( بيــد عــي بــن أيب طالــب )علي اهلل )صــىَّ اهلل علي
ألســت أوىل باملؤمنــن »؟

قالوا: بى يا رسول اهلل.

قال: » من كنت مواله فعي مواله ».

فقــال عمــر بــن اخلطــاب: بــٍخ بــٍخ لــك يــا ابــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي 
و مــوىل كل مســلم.

حديث الغدير عند علاء املذهب اجلعفري 

ان علــاء الشــيعة الســابقن كالكلينــي والطــويس وغرهــم اهتمــوا اهتامــا 
كبــرا بحديــث الغديــر وقــد اعتــر الشــيخ الكلينــي يــوم الغديــر هــو اذن مــن 
ــلم(  ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــرم )ص ــه األك ــق نبي ــن طري ــاىل ع ــبحانه وتع اهلل س

ــه الســالم()1(. ــن ايب طالــب )علي ــة اإلمــام عــي ب بوالي

وروي عــن الشــيخ املفيــد » ملــا قــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه ســلم( 
ــة  ــه اىل املدين ــار ب ــم س ــن ث ــه وم ــالم( يف هدي ــه الس ــا )علي ــكه ارشك علي مناس
مــع املســلمن ونــزل بمــكان يقــال لــه غديــر خــم ليعلــن واليــة اإلمــام )عليــه 

الســالم( عــى املســلن)2(.

وروى الشــيخ الطــويس ان حديــث )مــن كنــت مــواله فهــذا عي مــواله....( 

)1( الكليني الكايف ج1 ص289. 
)2( الشيخ املفيد االرشاد ج1 ص176. 
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نــزل بحــق عي بــن ايب طالــب )عليــه الســالم()1(

ومل يقتــرص حديــث الغديــر عنــد املفكريــن اإلســالمين فلقــد كتــب الباحثــن 
 )mire missy( )ــة )مــاري مــايس الغربيــن عــن ذلــك حيــث تقــول الباحث
ــر  ــث الغدي ــارت اىل حدي ــرية اش ــث التفس ــة واألحادي ــع التارخيي » ان املراج
ــالمية األوىل وكان  ــور اإلس ــع يف العص ــاق واس ــى نط ــهورا ع ــذي كان مش وال
منتــرا يف بــالد املســلمن لذلــك هنــاك دليــل صحيــح ومعتــر يثبــت وجــود 

ارتبــاط بــن مفهــوم الواليــة وشــخصية عــي بــن ايب طالــب »)2(

ــا: اهــم املقاصــد التــي اســتهدفها النبــى صــى اهلل عليــه وآلــه ىف خطبــة  ثاني
الغديــر وتتلخــص أهــم مقاصــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يف خطبــة الغديــر 

باألمــور التاليــة:

ــي  ــار الت ــاع الث ــدم ضي ــح وع ــايل الصحي ــط الرس ــتمرار اخل ــان اس 1- ض
انتهجتهــا رســالة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه خــالل ثــالث وعريــن عامــًا يف 
ــن  ــن م ــك بتعي ــا. وذل ــاد أعدائه ــة وجه ــاء األم ــة وإنش ــالة اإلهلي ــالغ الرس إب
ــالمية  ــة اإلس ــرك األم ــك ان ت ــة ذل ــرة النبوي ــة املس ــة وإدام ــل األمان ــوىل مح يت
ــود  ــتيت جه ــاع وتش ــؤدي اىل ضي ــا ي ــة ان ــادة اهلي ــدون قي ــة ب ــة العظيم والدول
ــل  ــداء الداخ ــن اع ــن م ــر املرتبص ــه ملخاط ــا عرض ــن وجيعله ــادة الرباني الق

ــارج. اخل

)1( الشيخ الطويس هتذيب األحكام ج3 ص264. 
احلجة  ذي   )2( العدد  العقيدة  جملة  الكعبي  اسعد  ترمجة  الغربية  البحوث  يف  خم  غدير   )2(

1435 ص359. 
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2- تأكيــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه لألمــة اإلســالمية عــى أن مســؤولية 
ــم اهلل  ــن اختاره ــوة الذي ــاء النب ــق خلف ــى عات ــع ع ــه تق ــالم وادامت ــظ اإلس حف
ــل  ــار أه ــن اختي ــس م ــم ولي ته ــة ألداء مهمَّ ــاءة التام ــم الكف ــن هل ــاىل، والذي تع
ــا  ــا ومغرياهت ــا وجاهه ــة بأمواهل ــا الدني ــم الدني ــن غرهت ــص م ــا وباألخ الدني

ــا. ومنزلقاهت

3- تعيــن اخلليفــة رســميًا عــى ســنة اهلل يف أنبيائــه عليهــم الســالم، وكيــف 
ــه وســلم(  ــه وال ــى اهلل علي ــاء )ص ــم االوصي ــة هــو خات ــار اخلالف ــن اخت ال وم
ــدة  ــن والعقي ــل الدي ــن اج ــكل يشء م ــى ب ــذي ضح ــم ال ــل العظي ــك الرج ذل

احلقــة 

ــرك  ــن ت ــال يمك ــة ف ــوم القيام ــلمن إىل ي ــى للمس ــج السياس ــم املنه 4- رس
املســلمن وهــم يف اوج عظمتهــم وبدايــة انتصــار دولتهــم مــن دون قائد ســيايس 
ورشعــي ينهــل مــن الديــن اإلســالمي وتعاليــم الريعــة الســمحاء كيفيــة ادارة 

الدولــة وقيادهتــا اىل بــر االمــان.

5-امتــام احلجــة عــى املخالفــن، املقرصيــن منهــم واملعانديــن والذيــن كان يف 
قلوهبــم يــرسي الشــك وظهــر مبــارشة بعــد شــهادة الرســول األكــرم )صــى اهلل 

عليــه والــه وســلم(.

هــذه األهــداف الســامية واملقاصــد العاليــة هــي التــي أعطــت يــوم الغديــر 
ُبعــده اخلالــد، وجعلتــه حادثــة فريــدة يف تاريــخ اإلســالم. ومــن أجــل هــذا كان 
تأكيــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه عليــه كبــرًا، وكــا قــال اإلمــام الباقــر عليــه 
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الســالم: »مل ينــاد بشــىء مــا نــودى بالواليــة يــوم الغديــر.

ثالثــا: بعــض الصفــات القياديــة عنــد أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( والتــي 
ســنتحدث فيهــا عــن ابــرز معــامل القيــادة عنــد أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( 
ــادة  ــه يف قي ــالم( ومكانت ــه الس ــي )علي ــام ع ــن دور اإلم ــث ع وان كان احلدي
املجتمــع عمليــة صعبــة وشــاقة كونــه يمثــل موســوعة علميــة وفكريــة تتمثــل 
بالعلــم واألخــالق واإلنســانية والتــي حــاول اعــداء الديــن واإلنســانية ســواء 
اكانــوا مــن الداخــل او مــن اخلــارج تغيبهــا عــن الســاحة اإلســالمية والعامليــة.

لــذا ســنجمل عــدد مــن الصفــات القياديــة التــي كانــت تتجــى يف شــخصية 
أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( مــن خــالل عــدة نقــاط)1(:

1- الصفة اإلنسانية:

يمثــل اإلمــام عــي )عليــه الســالم( قمــة اإلنســانية ألنــه ينظــر للحيــاة نظــرة 
ــه الســالم(  ــايل ينظــر أمــر املؤمنــن )علي شــاملة بــكل ابعادهــا واركانــا وبالت
لالنســان بــا هــو انســان ككائــن كرمــه اهلل لذلــك كان يتعامــل مــع اجلميــع عــى 
ــن اهلل مــن خــالل  ــه اىل دي تلــك الشــاكلة فيحــاول ان يصلــح املجتمــع واعادت
البحــث عــن مكامــن الضعــف ليقوهيــا ومكامــن القــوة ليفعلهــا الجــل جعــل 

اإلنســان متكامــال يف احليــاة.

2- الصفة التنظيمية: 

هيتــم اإلمــام عــي )عليــه الســالم( بالرتكيــز عــى النظــام والتنظيــم يف مجيــع 

)1( د. حمسن باقر القزويني جملة أهل البيت العدد األول ص36 وما بعدها. 
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ــه وســلم( مل تصــل اىل  ــه وال ــة يف عهــد الرســول )صــى اهلل علي االمــور فالدول
مــا وصلــت إليــه اال مــن خــالل التنظيــم والعمــل وكل حســب واجبــه وطبيعــة 
عملــه وقــد جــاء يف وصيتــه )عليــه الســالم( » اوصيكــم ومجيــع ولــدي واهــي 

ومــن عليــه كتــايب بتقــوى اهلل ونظــم امركــم » 

3- الصفة اجلاعية:

االدارة جيــب ان تكــون عــن جمموعــة مــن النــاس والبــد ان ترتبــط بروابــط 
عديــدة فــاإلدارة عنــد اإلمــام عــي )عليــه الســالم( هــي مــن ولــدت مــن رحــم 

املعانــاة لتمثــل مســالة اجلاعــة مســالة كبــرة يف قيادتــه لالمــة.

4- اهلدف: 

مل ختلــق احليــاة عبثــا بــل خلقهــا عــامل قديــر رزاق حكيــم ولذلــك كان أمــر 
املؤمنــن )عليــه الســالم( يركــز يف قيادتــه عــى ذلــك اهلــدف والغايــة االســمي 

تكامــل اإلنســان ووصولــه اىل اهلــدف االســمى وهــو رضــا اهلل.

ــه الســالم كانــت مزيــج مــن  الفــرتة التــي ســبقت خالفــة األمــام عــي علي
ــوة  ــى الق ــد ع ــي تعتم ــة الت ــم القديم ــم احلك ــة لنظ ــودة الرسيع ــن والع الفت
والقســوة يف ســبيل التوســع وتثبيــت احلكــم بخــالف طريقــة الرســول اخلاتــم 
صــى اهلل عليــه وآلــه يف احلكــم والتــي اعتمــدت العــدل أساســا للحكــم ومــن 
ــم إىل  ــن وحتوهل ــن منافق ــة م ــم ثل ــود نج ــض وصع ــداد البع ــرى ارت ــة أخ جه
مصــدر للتريــع وروايــة احلديــث ممــا جعــل األمــة تســر يف طريــق غــر الــذي 

أريــد هلــا.
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الفرع الثاين

ارتباط واقعة الغدير بالن�س القراآين وولية امري املوؤمنني

ــت  ــم والن ال البي ــران الكري ــا بالق ــا وثيق ــط ارتباط ــر يرتب ــث الغدي ان حدي
ــال  ــرض إك ــة لغ ــاىل للبري ــبحانه تع ــه اهلل س ــذي بعث ــق ال ــران الناط ــم الق ه
املســرة االهليــة مــن خلــق العبــاد فــان اهلل جــل وعــال ال يمكــن ان يــرتك انــاس 
مــن دون خليفــة وويل بعــد ختــام رســالته بالنبــي األكــرم )صــى اهلل عليــه والــه 

وســلم( و ممــا تقــّدم يمكــن اســتخالص النقــاط التاليــة:

1- ان رســول اهلل )صــىَّ اهلل عليــه و آلــه( إنــا أدىل هبــذا احلديــث بأمــر من اهلل 
ــْغ َمــا ُأنــِزَل  ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ تعــاىل و ذلــك بعــد نــزول آيــة التبليــغ و هــي: ﴿َيــا َأهيُّ
ــاِس  ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللُّ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع ــَك َوإِن ملَّ بِّ ــن رَّ ــَك ِم إَِلْي
ــب  ــى تنصي ــه ع ــر حتّث ــوم الغدي ــَن﴾)1(، يف ي ــْوَم اْلَكافِِري ــِدي اْلَق إِنَّ اهللَّ الَ هَيْ
ــن  ــاس م ــًا للن ــه و إمام ــًة ل ــالم( خليف ــه السَّ ــب )علي ــن أيب طال ــي ب ــام ع اإلم
ــم  ــاراد مجعه ــاس ف ــى الن ــة ع ــي احلج ــاىل ان يلق ــبحانه وتع ــده اذ اراد اهلل س بع
ــد  ــن عب ــاء النــص عــى اســاعهم وعــى لســان الرســول األكــرم حممــد ب والق
اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( لتأكيــد احلجــة و تعيــن املســار القيــادي لالمــة 
اإلســالمية دينيــا و عقائديــا وسياســيا واجتاعيــا ويمكــن القــول: ان عــدم إبالغ 
ــالم(  ــه السَّ ــن )علي ــر املؤمن ــة أم ــاَس بوالي ــه( الن ــه و آل ــىَّ اهلل علي ــي )ص النب
ــة، و يفهــم هــذا املعنــى مــن قــول اهلل تعــاىل: ﴿...  خيــل يتبليــغ الرســالة اإلهلي

)1(( اآلية )67( من سورة املائدة. 
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ْغــَت ِرَســاَلَتُه...﴾)1( اذ إن املخطــط اإلهلــي للحيــاة البريــة  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ َوإِن ملَّ
خمطــط حكيــم ومتكامــل و ال يمكــن أن هيمــل مســالة القيــادة اإلســالمية احلقــة 
بعــد الرســول األكــرم )صــى اهلل عليــه و آلــه( أو ان يــرتك األمــة مــن غــر ويل 
وخليفــة، ممــا يدفــع األمــة إىل االنــزالق نحــو اهلاويــة وتلقــي الفتــن والنزاعــات 
والتناقضــات، و يكــون ســببًا كافيــا هلــدر مــا بنــاه الرســول األكــرم )صــى اهلل 
عليــه والــه وســلم( مــن الرســالة اإلســالمية، و هــو مــا ال يقبلــه العقــل الســليم 

وال املرجــو مــن نــزول الرســالة اخلامتــة 

ــْم  ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــي: ﴿... اْلَي ــن و ه ــال الدي ــة ك ــزول آي 2- إن ن
ــر  ــوم الغدي ــا...﴾ يف ي ــاَلَم ِدينً ــُم اإِلْس ــُت َلُك ــي َوَرِضي ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك َوَأمْتَْم
بعــد إبــالغ النبــي )صــىَّ اهلل عليــه و آلــه( النــاَس بواليــة أمــر املؤمنــن عــي بــن 
ــالم( يــدل بوضــوح عــى أن اكتــال اهــم االهــداف التــي  أيب طالــب )عليــه السَّ
ــي  ــراٍغ تريع ــراٍف أو ف ــوع انح ــدم وق ــان ع ــاء و ض ــالة الس ــا رس ــاءت هب ج
ــه(، وهــذا  ــه و آل ــد الكامــل بعــد الرســول )صــىَّ اهلل علي أو عــدم تعيــن القائ
ــة و  ــادة احلق ــتمرارية القي ــة اس ــق يف حال ــل ان يتحق ــز وج ــاري ع ــا اراده الب م
املنصــوص عليهــا مــن قبلــه وعــى لســان رســوله احلبيــب )صــى اهلل عليــه والــه 

ــلم()2(. وس

ــالة  ــون الص ــن يقيم ــوا الذي ــن امن ــوله والذي ــم اهلل ورس ــا وليك 3- ﴿ان

)1( اآلية )67( من سورة املائدة. 
)2( د. حممد حسن القزويني واقعة غدير خم )دراسة توثيقية( مؤسسة ويل العرص للدراسات 

اإلسالمية ط1 2013 ص60. 
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ويؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون﴾)1( تشــر هــذه اآليــة املباركة حســب التفاســر 
عــى داللــة قاطعــة عــى واليــة أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( حيــث جــاء عــى 
لســان اإلمــام جعفــر الصــادق )عليــه الســالم( ان اهلل جــال وعــال امــر رســوله 
ــه الســالم(  ــة أمــر املؤمنــن )علي ــه وســلم( بوالي ــه وال األكــرم )صــى اهلل علي

حيــث نزلــت اآليــة اعــاله ليفــرض الواليــة العامــة عــى املســلمن)2(.

ويمكــن بيــان أمهيــة ارتبــاط حديــث الغديــر بالقــران الكريــم كونــه حديــث 
عظيــم جليــل جلهــات عديــدة:

أ- تلــك الظــروف اخلاصــة التــي خطــب فيهــا رســول اهلل هــذه اخلطبــة متثــل 
اواخــر حياتــه املباركــة والن اهلل ســبحانه وتعــاىل ال يريــد ان يــرتك األمــة بعــد 
ــد  ــن دون قائ ــلم( م ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــرم )ص ــي األك ــالة بالنب ــام الرس خت
وويل يكمــل مســرة الرســالة املحمديــة االصيلــة فقــد اختــار لتلــك املهمــة قائــد 

اســالمي متكامــل بعــد رســوله األكــرم )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(.

ــلم( يف  ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــن رس ــوارد ع ــث ال ب- ان احلدي
هــذه اخلطبــة يشــكل امــرا مهــا وصــادرا بامــر اهلــي بــا ال يقبــل الشــك بخالفــة 
ــة  ــى والي ــة ع ــة قاطع ــدل دالل ــه ي ــا ان ــه ك ــوىص ب ــد م ــت قائ ــلمن وحت املس
وامامــة أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( وهــذا مــا اكدتــه األحاديــث والتفاســر 

ــع املذاهــب اإلســالمية. ــرق املســلمن مــن مجي ــة عــن مجهــور ف املروي

)1( اآلية )( من سورة 
)2( الكليني الكايف ج1 ص289. 
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ــاله  ــبق يف اع ــا س ــا ك ــي وضحناه ــة الت ــة املبارك ــات القراني ــزول اآلي ج- ن
والتــي اشــارت بــا ال يقبــل الشــك بواليــة أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( بــل 
ــْل  ْ َتْفَع ربطتهــا بامتــام تبليــغ الرســالة الســاوية كــا يف قولــه تعــى: ﴿... َوإِن ملَّ

ــاَلَتُه...﴾)1(. ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ َف

ــاع مذهــب أهــل  ــه البعــض اتب فليــس مــن املبالغــة او الغلــو الــذي يتهــم ب
ــع  ــلمن م ــة املس ــة ووالي ــالم( بامام ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــة أم ــت باحقي البي

ــنة. ــران والس ــن الق ــة م ــج الدامغ ــذه احلج ــود ه وج

املطلب الثاين: واقعة الغدير ودورها الأ�سالحي

ســنتناول يف هــذا املطلــب عــن دور املصلحــن وفكــرة ربــط احلــارض باملاض 
ودورهــم يف احلفــاظ عــى األمــة ومعاجلــة االخطــاء او تصحيحهــا مســتندين يف 
ــن  ــادة املصلح ــاول الق ــدة حي ــاع عدي ــن اوض ــد م ــه البل ــر ب ــا يم ــى م ــك ع ذل

معاجلتهــا.

ســنحاول ان نكتــب هــذا املطلــب مــن خــالل رشح خطبــة املرجعيــة الدينيــة 
املوجهــة للمجتمــع قبيــل الدخــول باالنتخابــات الرملانيــة االخــرة مــع اضافــة 
ــم  ــن معه ــن وم ــده املصلح ــا يري ــح م ــي توض ــا والت ــات عليه ــض التعليق بع

ومــن حيــاول ان يقــف عثــرة يف طريــق األصــالح واملصلحــن.

الفرع األول

)1( اآلية )67( من سورة املائدة. 
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المام علي )عليه ال�سالم( وعملية الأ�سالح

بعــد ان ختلــت األمــة عــن وصيــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( 
ــه يف ســنة 35  ــة لألمــام عــي حيــث أمجعــت األمــة عــى انتخاب جــاءت اخلالف
ــرتة  ــا الف ــة خلفته ــات عميق ــن وانحراف ــة بفت ــت األم ــد أن غرق ــرة بع للهج

ــلم(  ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــهادة رس ــت ش ــي تل ــابقة الت الس

ــا  ــح م ــار وتصحي ــل املس ــاملة لتعدي ــالح ش ــة اص ــي خط ــام ع ــع األم وض
ــن  ــت م ــد كان ــة وق ــت األم ــن وترذم ــت الفت ــا حل ــه بعدم ــن تصحيح يمك
أولويــات اخلطــة اصــالح اجلوانــب اإلداريــة يف احلكــم واجلانــب االقتصــادي 

ــى: ــا تبق ــاذ م ــدا إلنق ــعى جاه وس

اجلانــب األول: األصــالح يف اجلانــب االداري: بعدمــا اعــاد أمــر املؤمنــن 
ــار  ــدا الختي ــعى جاه ــراء س ــة الغ ــكام الريع ــل بأح ــالم( العم ــه الس )علي
الــوالة والعاملــن ممــن يتميــزون باإلخــالص والفكــر والســرة محيــدة كعثــان 
بــن حنيــف وحممــد ابــن أيب بكــر ومالــك االشــرت فكانــت تعيــن األمــام )عليــه 
ــراف يف  ــاء االنح ــوة إلن ــالمية أول خط ــخصيات اإلس ــك الش ــالم( لتل الس
املناصــب اإلداريــة ألجــل اصــالح مــا تبنــاه مــن ســبقه يف احلكــم عندما كرســوا 
منهجهــم يف تقريــب األقــارب أو العشــرة أو املقربــن الذيــن ال خيالفــون اوامــر 
احلــكام وان كانــت خمالفــة للريعــة اإلســالمية بعيــد عــن أي مبــدأ اســتحقاق 
كاخلــرة والكفــاءة والنزاهــة والشــجاعة أو الفكــر اإلســالمي الصحيــح ممــا ادى 
اىل ســقوط الدولــة بيــد جمموعــة مــن االشــخاص الذيــن مههــم كنــز االمــوال 
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مقابــل ارضــاء احلاكــم 

فــكان األمــام عــي يتخــذ خطواتــه بشــجاعة ومــن دون تــردد ألنــه كان يفكر 
ــى  ــول اهلل )ص ــا رس ــن اجله ــى م ــي ضح ــالمية الت ــة اإلس ــة الدول ــادة هيب بإع
اهلل عليــه والــه وســلم( واهــل بيتــه الكــرام واصحابــه املنتجبــن مــن بعــده ممــا 
اوجــد تغيــر حقيقــي ولــوال احلــروب التــي اشــتعلت مــن قبــل أعــداء الدولــة 

اإلســالمية المكــن أن تزهــر ثمــرة اإلصــالح العلــوي طويــال.

ــم  ــث كان ه ــة« حي ــة االجتاعي ــق العدال ــعي لتحقي ــاين: »الس ــب الث اجلان
ــه  ــم في ــاد الظل ــع ع ــي يف جمتم ــدل االجتاع ــق الع ــو حتقي ــر نح ــام األك األم
ــه  ــبقت تولي ــي س ــنوات الت ــدار الس ــى م ــئ ع ــيايس اخلاط ــلوك الس ــة الس نتيج

ــا: ــوات أمهه ــه بخط ــو هدف ــام نح ــل األم ــد عم ــم وق احلك

1- العدالة االجتاعية:

ان فكــرة العدالــة شــغلت حيــزا كبــرا لــدى أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم(
ــانية  ــة واإلنس ــاواة االجتاعي ــة واملس ــادئ العدال ــاء مب ــق وارس ــل حتقي )1( الج

اضافــة اىل ذلــك فقــد تبنــى أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( مبــدأ املجتمــع املنتــج 
ــالمية  ــة اإلس ــع فالم ــرد واملجتم ــد الف ــف ض ــي تق ــق الت ــى العوائ ــب ع للتغل

العدالة يف نظر اإلمام عي )عليه  املفكر اإلسالمي مرتى مطهري » ان معنى  )1( وقد ذكر 
السالم( ان تالحظ احلقوق الواقعية والطبيعية فيعطى لكل شخص ما يستحقه بحسب 
كمصنع  املجتمع  ويصبح  املجتمع  يف  مكانه  شخص  كل  جيد  وحينئذ  وعمله  استعداده 
مؤسسة  ط1  البالغة  نج  رحاب  يف  مطهري  مرتى  ينظر:  للمزيد   » جاهز....  منظم 

الدار اإلسالمية للطباعة 1992 ص82. 
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ليســت جمــرد جمموعــة مــن االفــراد وانــا هــي رســالة ســاوية حتمــل مســؤولية 
تكامليــة خلدمــة الفــرد واملجتمــع)1( وقــد ســعى أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( 
يف ســبيل ذلــك مــن خــالل القضــاء عــى ســلبيات العمــل واالتــاه لالخــالص 

والدقــة والتفــاين واحــرتام الوقــت والتعــاون وعــدم االتكاليــة)2(.

2- الرقابة:

ــع  ــى مجي ــيطرة ع ــن والس ــة واملواط ــن الدول ــة ب ــتقرار العالق ــل اس ــن اج م
املفاصــل االقتصاديــة واالجتاعيــة والسياســية فقــد وضــع أمــر املؤمنــن )عليــه 
ــل  ــالمية الج ــة اإلس ــة احلكوم ــرض رقاب ــل لف ــل متكام ــاج عم ــالم( منه الس
الســيطرة عــى املفاصــل التــي ذكرناهــا يف اعــاله وتنظيــم عالقــة الدولــة برعيتها 
ومل يكتفــي أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( بــا موجــود مــن والة وعاملــن ليــس 
لعــدم كفائتهــم بــل النــه قائــد يستشــعر معانــاة ومهــوم النــاس فــكان يتجــول 

بنفســه ليــال ونــارا ملتابعــة احــوال الرعيــة)3(.

ــن  ــق م ــالم( تنطل ــه الس ــب )علي ــن ايب طال ــي ب ــام ع ــوة اإلم ــت دع وكان
ــان  ــة اإلنس ــا خلدم ــرة وتوظيفه ــان اخل ــات اإلنس ــتثار طاق ــاس الس ــوة الن دع
ــتغالل  ــن اس ــابقا م ــع س ــوب املجتم ــت تش ــي كان ــات الت ــتئصال العالق واس

)1( السيد الشهيد حممد باقر الصدر اإلسالم يقود احلياة ص131. 
)2( د. حمسن باقر املوسوي االدارة والنظام عند اإلمام عي )عليه السالم( ط1 مركز الغدير 

للدراسات اإلسالمية 1998 ص18. 
)3( الريف الرض نج البالغة رشح اخلطبة 187 ص343. 
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ــاالت)1(. ــان يف كل املج ــر اإلنس ــل حتري الج

فمــن يريــد اإلصــالح عليــه بمنهــج عــي ابــن أيب طالــب الــذي ارتكــز عــى 
العــدل واملســاواة واملحاســبة الدقيقــة والرعايــة الكبــرة للفقــراء والبحــث عــن 

عوامــل ســعادة اإلنســان واملجتمــع.

وكــا اشــارت املرجعيــة الدينيــة اىل ان اي حركــة اصالحيــة يف املجتمــع هــي 
جوهــر حركــة االنبيــاء واالئمــة لبيــان اهلــدف مــن البعثــة والدعــوة اىل التوحيــد 
ــة  ــة املبارك ــات القرآني ــن اآلي ــد م ــم يف العدي ــران الكري ــده الق ــا اك ــذا م وه
ــْوِم  ــا َق ــاَل َي ــود ﴿َق ــورة ه ــة س ــة املبارك ــة اجلمع ــاء بخطب ــا ج ــهد ب وسنستش
ــُد َأْن  ــا ُأِري ــنًا َوَم ــا َحَس ــُه ِرْزًق ــي ِمنْ ــْن َريبِّ َوَرَزَقنِ ــٍة ِم ــى َبيِّنَ ــُت ع ــْم إِْن ُكنْ َأَرَأْيُت
ْصــاَلَح َمــا اْســَتَطْعُت َوَمــا َتْوفِيِقــي  ُأَخالَِفُكــْم إىَِلٰ َمــا َأْنَاُكــْم َعنـْـُه إِْن ُأِريــُد إاِلَّ اإْلِ

ــُب﴾)2(. ــِه ُأنِي ــُت َوإَِلْي ْل ــِه َتَوكَّ ــاهللَِّ َعَلْي إاِلَّ بِ

أوالً: تعريف األصالح:

- التعريف من اجلانب اللغوي

ــًة  ــا وَصالِحي ــح، َصالًح ــح وَيصُل ــَح لـــ َيصَل ــَح / صَل ــَح: )فعــل( صَل َصَل
ــُه: َصــاَر  ــُرُه َأْو َحاُل ــَح َأْم وُصُلوًحــا، فهــو صالِــح، واملفعــول مصلــوٌح لــه َصَل

ــا)3( ــل صاحلً ــن وعم ــن آم ــَل،: م ، َفُض ــفَّ ــاُد، َع ــُه اْلَفَس ــنًا َوَزاَل َعنْ َحَس

)1( السيد الشهيد حممد باقر الصدر اإلسالم يقود احلياة ص93. 
)2( اآلية )88( من سورة هود. 

)3( املعجم الوسيط
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ــاَلح َصَلــَح الــيُء: كان نافِعــًا أو ُمناِســبًا  َصَلــَح يِف َعَمِلــِه: َلــِزَم الصَّ
ــنًَة َوَزاَل  ــاَرْت َحَس ــا، َص ــاَدْت إىَِل َصَواهِبَ ــْت، َع ــْت، َعفَّ ــُه: َفُضَل ــْت َحاُل َصُلَح
ــح،  ــو ُمصلِّ ــا، فه ــح، تصليًح ــَح يصلِّ ــُه صلَّ يَرُت ــِلَمْت رَسِ ــْن َس ــاُد َم ــا اْلَفَس َعنَْه
ــه  ــاَده إىَِل َحاَلتِ ــاَده، َأَع ــه، أزال فس َء: أصلح ــيَّ ــَح ال ــح وصلَّ ــول ُمصلَّ واملفع

األُوىَل َوَأَزاَل َعنْــه اْلَعَطــَب

حها)1(. مها وصحَّ َصلََّح اْلَعاِمُل اآلَلَة وصلَّح املعلُِّم أخطاَء التَّالميذ: قوَّ

تعريف األصالح اصطالحًا:

- من اجلانب القانوين:

ــرف أن  ــدث املنح ــم احل ــون لتقوي ــا القان ــّص عليه ــي ن ــائل الت ــي الوس ه
ــرق  ــه بالط ــح وتأهيل ــرم أو اجلان ــالج املج ــو ع ــالح ه ــارص لإلص ــوم املع املفه
الفنيــة القائمــة عــى العلــم وذلــك لتغيــر ســلوك مــن ســلوك مضــاد للمجتمــع 
ــلوك  ــآلداب والس ــد ل ــات قواع ــد ومتطلب ــع القواع ــجم م ــلوك املنس إىل س

ــا: ــين مه ــن أساس ــى ركن ــوم ع ــاس يق ــذا األس ــى ه ــو ع ــي وه االجتاع

1. محاية اهليئة االجتاعية من خطر السلوك اإلجرامي

ــه  ــه وتقويم ــه وإصالح ــك بمعاجلت ــه وذل ــح نفس ــرم أو اجلان ــة املج 2. محاي
ــه. ــش في ــذي يعي ــع ال ــه وللمجتم ــا لنفس ــوا نافع ــح عض ــه ليصب وتأهيل

ومــن ذلــك يتبــن إن لإلصــالح وظيفتــن متناقضتــن مــن ناحيــة ومتالزمتن 
ــث إن  ــع حي ــة املجتم ــرد ومصلح ــة الف ــض مصلح ــرى إذ تتناق ــة أخ ــن ناحي م

)1( لسان العرب. 
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محايــة مصلحــة الفــرد قــد تقــي بــان تضحــي مصلحــة املجتمــع وقــد تتطلــب 
محايــة املجتمــع إن تضحــي مصلحــة املجــرم والبــد مــن إزالــة هــذا التناقــض 
ــا  ــدة منه ــالل بواح ــا دون اإلخ ــن تأمينه ــن يمك ــن املصلحت ــث إن كال م بحي

وقــد يصعــب التوفيــق بينهــا يف كثــر مــن األحيــان)1(

- من اجلانب االجتاعي:

ــة  ــع االمــور يف املجتمــع يف كاف هــو حركــة يف املجتمــع الصــالح حــال مجي
ــع)2(. ــا املجتم ــي حيتاجه ــاالت الت املج

ثانيا: اركان األصالح: لالصالح اركان ثالث نوجزها با يي:

1- توفــر املناهــج الكاملــة للحيــاة يف كافــة جماالهتــا )ســواء اكانــت اقتصادية 
اجتاعيــة سياســية ثقافيــة...( اي املنهــاج الــذي يعالــج مشــاكل اإلنســان ويضع 

ــا احللول. هل

2- قــادة احلركــة األصالحيــة والذيــن يمثلــون النهــج احلقيقــي األصالحــي 
والــذي تتوافــر فيــه الصفــات الفضــى والتــي تؤهلــه لقيــادة املجتمــع.

3- االستجابة والوعي واالنقياد والطاعة من قبل رشائح املجتمع.

)1( د. عار سليم محزة معنى األصالح واهدافه حمارضة عن األصالح جامعة بابل كلية الرتبية 
قسم االجتاع 2016. 

)2( جاء يف خطبة املرجعية الدينية ان املجتمعات منذ البرية األوىل اىل يوم القيامة يوجد فيها 
ظلم وفساد ورذيلة وانحراف لكن يقابل ذلك الظلم والفساد حق وخر ويقابل الرذيلة 

حركة حق وصالح اهلدف منها تقويم املجتمع. 
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ومــن خــالل هــذه االركان نحــاول ان نوجــز لــكل ركــن مــن هــذه االركان 
بــيء مــن التوضيــح:

الركن األول )منهج احلياة الكامل(

االديــان الســاوية التــي انزهلــا اهلل ســبحانه وتعــاىل وختمهــا بالقــران 
الكريــم والــذي وضــع منهــج متكامــل للحيــاة ويف وكذلــك بالنســبة للقوانــن 
ــاة فتجــد  ــة فهــي حتــاول ان تضــع منهــج متكامــل للحي والتريعــات الوضعي
الدســتور الــذي ينظــم احليــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة بشــكل عــام 
ويــرتك التفاصيــل للقوانــن الوطنيــة مــن خــالل قوانــن االقتصــاد واالجتــاع 

ــا... ــة وغره ــة والتجاري ــن العقابي ــك القوان وكذل

الركن الثاين )القادة املصلحن(:

هــذا اجلانــب الــذي طرحتــه املرجعيــة واكــدت انــه يشــمل االنبيــاء واألولياء 
والقــادة املصلحــن الذيــن تــواىل عــى االمــم هلدايتهــم واصــالح احواهلــم ولنــا 
اســوة بالرســول األكــرم حممــد بــن عبــد اهلل )صــى اهلل عليه والــه وســلم( واخيه 
أمــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب )عليــه الســالم( صاحــب الذكــرى واخلالفــة 
والواليــة ولكــن ارادة املجتمــع اإلســالمي بعــد شــهادة الرســول 0ص( مل تقــف 
مــع قائــد األصــالح الــذي حــاول اســتمرار األصــالح الــذي جــاء بــه رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه عــى مــدى رســالة الســاء األصالحيــة والتــي نجحــت 
ــة  ــر راي ــامح لين ــة والتس ــن روح املحب ــد ع ــي البعي ــع اجلاه ــل املجتم يف حتوي
ــه  ــن وصيت ــة ع ــت األم ــى ختلف ــتمرت حت ــي اس ــالح والت ــالح والص األص
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وعــدم اتبــاع خليفتــه مــن بعــده وهــو أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( والــذي 
ــع  ــن املجتم ــرم ولك ــول األك ــا الرس ــي بدأه ــالح الت ــرة األص ــل مس ــو واص ل
ــي  رفــض تلــك املســرة ممــا ادى اىل تراجــع احلركــة اإلســالمية الصحيحــة الت
بدأهــا رســول اهلل ومتنــى اســتمراراها عــى يــد خليفتــه ووصيــه أمــر املؤمنــن 
ــل  ــة ولع ــة املنجي ــك الوصي ــض تل ــذي رف ــع ال ــالم( اال ان املجتم ــه الس )علي
اختــالف الشــعب العراقــي عــن وصايــا املرجعيــة الدينيــة وقيادتــه احلقــة مــع 
التــزام الكثــر لكــن مــع رفــض اخريــن االلتــزام بتلــك الوصايــا القيمــة التــي 
ــة  ــة وحداث ــض الساس ــيايس لبع ــر الس ــعب اال ان املك ــاة للش ــوق نج ــت ط كان
ــزام  ــدم االلت ــى ع ــرت ع ــة اث ــرات الدولي ــك املؤم ــة وكذل ــة العراقي التجرب

ــة. ــة الديني ــا املرجعي الكامــل بوصاي

الركــن الثالــث )اجلهــة التــي توجــه هلــا احلركــة األصالحيــة ومــدى 
اســتجابتها(

كيف يتعامل الناس مع احلركة األصالحية يف املجتمع؟ 

ولالجابــة حــول هــذا الســؤال يتعــن ان نشــر اىل املجتمــع ينقســم اىل فئــات 
ــل يف  ــع العراقي ــل ويض ــررات ب ــع امل ــق ويض ــب احل ــا جيان ــات بعضه او طبق
ــرى  ــات اخ ــف وفئ ــع االس ــرة م ــم الكث ــن وه ــالح واملصلح ــق األص طري
تنــارص احلــركات األصالحيــة وان كانــت بشــكل متفــاوت ولكــن حيســب هلــا 

ــق. ــا للح منارصهت

الفئة التي تقف ضد احلركة األصالحية:
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الطبقــة األوىل: الطبقــة املتنفــذة يف املجتمــع كاصحــاب السياســة او اجلــاه او 
املــال والتــي هلــا نفــوذ وتســلط عــى باقــي فئــات املجتمــع وتتحكــم بالقــرارات 

املصريــة للبلــد وهــذه الفئــة او الطبقــة هــي االكثــر متــردا ورضرا.

الطبقــة الثانيــة: الطبقــة اجلاهلــة: وهــي مــن الطبقــات التــي ليــس هلــا وعــي 
وينعقــون مــع كل ناعــق ويتاثــرون باالعــالم والتــي تعتمــد التضليــل ولالســف 

ال حياولــون اصــالح حاهلــم.

الطبقــة الثالثــة: اصحــاب الفكــر الســلبي: وهــم املتكريــن واالنانيــن وهــم 
فلبــا وقالبــا ضــد احلركــة األصالحيــة.

وهــذه الطبقــات الثــالث اعــاله تثــر الكثــر مــن املشــاكل والعراقيــل تــاه 
املصلحــن وحركتهــم األصالحيــة كاهتامهــم بالكــذب والســحر والتضليــل)1(

ــليم  ــي والتس ــه االهل ــزم بالتوجي ــي تلت ــة الت ــي الطبق ــة: ه ــة املؤمن ــا الطبق ام
املطلــق للحركــة األصالحيــة وهــذه مــا بينتــه اآليــات القرانيــة واتبــاع املصلحن 

للقــادة احلــق اال انــم ولالســف امــا قليليــون او يتــم حماربتهــم...

الفرع الثاين

اجلانب القانوين وال�سرعي يف قيادة الأ�سالح

أوالً: دور املرجعية يف قيادة األمة:

)1( وهذا ما جاء يف قصص االنبياء يف القران الكريم وهناك شواهد كثرة واخرها نبي الرمحة 
ايب القاسم حممد )صى اهلل عليه واله وسلم(
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لقــد راقبــت املرجعيــة عــر التاريــخ وتضــع برناجمــا متكامــال ملعاجلــة 
مشــاكل النــاس وخاصــة مــا جــرى بعــد احــداث 2003 ميالديــة مــن حتــوالت 
اســتطاعت املرجعيــة الدينيــة ان تضــع احللــول الالزمــة مراعيــة تركيبــة املجتمــع 
ــر  ــة وتاث ــات التارخيي ــك املعطي ــة وكذل ــة واالجتاعي ــة واملذهبي ــي الديني العراق
االوضــاع اخلارجيــة)1( ولذلــك مل تــرتك الوضــع الســيايس رغــم مــا شــابه مــن 
ــم  ــن هل ــد وتب ــم الرش ــه هل ــة وتوج ــح الساس ــت تنص ــرات فكان ــاء او تعث اخط

)1( موقف السيد السيستاين من االحتالل واألزمات الداخلية لقد كان للسيد السيستاين موقفًا 
واضحًا يف رفضه سياسة االحتالل، وقد بّن ذلك يف مواقف عّدة، منها: رفضه استقبال 
ُأشر هلذا  إذ  اللقاء  يستدعي هذا  ما  لعدم وجود  ملّرات عّدة؛  برايمر  بول  املدين  احلاكم 
األمر يف رّد عى أحد أسئلة صحيفة اسهاي اليابانية ونصُّ السؤال هو: ما هي العالقة بن 
احلكومة املؤقتة وبينكم؟ هل تتلقون الدعم منهم؟ أم ماذا؟ وكان جواب مكتب السيد 
ما يي: »ال عالقة بيننا وبن السلطة املؤقتة، وأّما احلكومة املؤقتة، فلم تتشكل بعُد« وبعد 
سقوط النظام وانيار مقومات الدولة وركائزها، أصبح العراق يعيش يف فراغ سيايس 
كبر، يف ظّل هذه األوضاع توّجه الناس إىل املرجعية الدينية التي عاشت املعاناة كسائر 
أبناء العراق، وصمدت بوجه الظلم واحلرمان مع مجيع أبناء الشعب، فا كان من املرجعية 
إذ  القائمة آنذاك،  إاّل أن تبدي رأهيا يف األوضاع  وبفعل دورها يف رعاية مصالح األُّمة 
أوضح السيد السيستاين أّن تغير النظام كان ُيفرتض أن ال يكون عن طريق االحتالل 
العسكري الذي وّلد مآيس كثرة، منها: انيار ركائز الدولة، والعيش يف حالة من انعدام 
األمن واالستقرار ولقد أّكد السيد عى أبناء العراق الذين يمتلكون الكفاءة واملؤهالت 
أن يتصّدوا إلدارة البالد، وليس عليهم أن يفعلوا ذلك حتت أّي سلطٍة أجنبيٍة، ورفض 
السيستاين كّل أشكال التدخل يف الشأن العراقي، ووجوب نيل العراق الستقالله بصورة 
كاملة غر منقوصة... للمزيد ينظر: د. امحد عي عبود باحث واستاذ يف احلوزة العلمية 
 https://afaq. العراقي. منشور عى موقع  الواقع  الدينية يف اصالح  املرجعية  دور 

 67259=tv/contents/view/details?id
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مكامــن اخلطــا وحماولــة العــالج كــا حرصــت عــى التعايــش الســلمي ودورهــا 
ــة  ــة ملحارب ــوى املبارك ــا الفت ــات واخره ــف الرصاع ــن خمتل ــد م ــاذ البل يف انق
داعــش االرهــايب والتــي لبــى مــن خالهلــا مئــات االلــف مــن العراقيــن فتــوى 

ــة)1(. ــة الديني املرجعي

ــات  ــوص االنتخاب ــي بخص ــعب العراق ــة للش ــة الديني ــات املرجعي توجيه
ــرة: ــة االخ الرملاني

1- بالنسبة للمرشح:

أ- ان يكون نزهيا وذو كفاءة واخالص وقادر عى خدمة شعبه.

ب- ال جيوز انتخاب املرشح غر املرض او القائمة غر املرضية.

ج- عدم املجرب الذي مل جيلب اخلر للبالد والعباد

2- بالنسبة للناخب:

أ- الصوت امانة فال جيوز التفريط به.

ب- البحــث عــن مــاض املرشــح ونزاهتــه وكفاءتــه وعــدم االســتاع 
للوعــود الراقــة واخلطــب الرنانــة فاملعيــار الكفــاءة واالخــالص.

ولالســف الشــديد فــان البعــض مل يلتــزم بتوجيهــات املرجعيــة الدينيــة التــي 
ارادات اخلــر للبــالد والعبــاد فانتــج خيــارات عشــائرية وقبليــة وحزبيــة مما ادى 
ــا  ــة بتوجيهاهت ــة الديني ــت املرجعي ــي حاول ــلبية الت ــر الس ــب املظاه ــاء اغل اىل بق

)1( خطبة املرجعية الدينية يف مدينية كربالء املقدسة 2018/5/5
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ــر كان  ــذا األم ــاد وه ــم والفس ــر الظل ــن مظاه ــع م ــالص املجتم ــديدة خل الس
مالزمــا للمســلمن عقــب ختليهــم عــن وصيــة الرســول األكــرم )صــى اهلل عليه 
والــه وســلم( يف غديــر خــم يــوم اوىص األمــة بالرجــوع اىل القيــادة اللهيــة احلقة 
ــي جــاءت بعــد شــهادة الرســول األكــرم  ــدة والوعــود الت لكــن ضعــف العقي

ضيعــت حــق القيــادة يف الســر باالتــاه الصحيــح لقيــادة األمــة وانقاذهــا.

ــن  ــالم والقوان ــه الس ــي )علي ــام ع ــون اإلم ــن قان ــوين ب ــب القان ــا اجلان ثاني
ــة( الوضعي

امــا اجلانــب القانــوين دســتوريا او التريعــات الوطنيــة العراقيــة فقــد ســعت 
ــام  ــا النظ ــل منعه ــا ب ــي اغفله ــوق الت ــض احلق ــع بع ــا لوض ــد متنفس اىل ان ت
ــوق  ــض احلق ــنعرض بع ــي وس ــعب العراق ــق الش ــرم بح ــذي اج ــابق ال الس

ــي)1(.(  ــتور العراق ــا الدس ــاء هب ــي ج ــات الت واحلري

1- العراقيــون متســاوون امــام القانــون دون متييــز بســبب اجلنــس او العــرق 
ــراي او  ــد او ال ــب او املعتق ــن او املذه ــون او الدي ــل او الل ــة او األص او القومي

الوضــع االقتصــادي او االجتاعــي)2(.

واذا مــا قرانــا عــن ســرة أمــر املؤمنــن )عليــة الســالم( نجــده مل يفــرق بــن 
النــاس وهــو صاحــب املقولــة الشــهرة )النــاس صنفــان امــا اخ لــك يف الديــن 
او نظــر لــك يف اخللــق( وكذلــك عدالتــه يف توزيــع العطــاء بــن املحتاجــن او 

)1( جاءت هذه احلقوق يف الباب الثاين )باب احلقوق واحلريات( يف دستور مجهورية العراق 
لعام 2005

)2( املادة )14( من دستور مجهورية العراق لعام 2005. 
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اصحــاب احلــق حتــى روي ان اخيــه عقيــل اراد عطــاء اكثــر فــا كان مــن أمــر 
املؤمنــن اال الرفــض وذلــك النــه ال يريــد التمييــز عــى اســاس العــرق او الديــن 

وغــره.

2- لــكل فــرد احلــق يف احليــاة واالمــن واحلريــة وال جيــوز احلرمــان مــن هــذه 
احلقــوق او تقييدهــا اال وفقــا للقانــون)1(.

ــاة احلــرة الكريمــة  ــه الســالم( بتوفــر احلي ــا ســعى أمــر املؤمنــن )علي وهن
ملواطنــي دولتــه وهــو الــذي كان جيــوب البيــوت ويؤنــس الفقــر وحيمــي املــال 

واالرض.

ــا وويص  ــة ووليه ــع األم ــه مرج ــم ان ــع)2( رغ ــول للجمي ــاض مكف 3- التق
ــوع  ــا يف موض ــه كان حازم ــلم( اال ان ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص رس
القضــاء ويــروى ان هيــودي ختاصــم معــه عــى درع فجــيء هبــا امــام القــاض 
الــذي نــاده بأمــر املؤمنــن فــا كان منــه ســالم اهلل عليــه اال ان يرفــض ان ينــادى 
عليــه بصفتــه الرســمية ألنــه خصــم يف الدعــوى وبســبب هــذه احلادثــة اســلم 

ــه الســالم(. ــة أمــر املؤمنــن )علي اليهــودي لعدال

ــام  ــراق لع ــتور الع ــا دس ــاء هب ــي ج ــوق الت ــن احلق ــر م ــاك الكث 4- وهن
.)3 ()2005 (

)1( املادة )15( من دستور مجهورية العراق لعام 2005. 
)2( الفقرة ثالثا من املادة )19( من دستور العراق 2005. 

)3( للمزيد: ينظر املواد من )14-36( من دستور العراق 2005. 
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ــات(  ــوان )احلري ــت عن ــاء حت ــاب ج ــس الب ــن نف ــاين م ــل الث 5- ويف الفص
ــتور  ــوص الدس ــه نص ــاءت ب ــي ج ــات الت ــن احلري ــد م ــاءت بالعدي ــي ج والت
ــواع التعذيــب النفــي واجلســدي  ــع ان ــه وحتريــم مجي ــة اإلنســان وكرامت كحري
ــة  ــي وحري ــر الدين ــة الفك ــة حلري ــة الدول ــع محاي ــانية م ــر اإلنس ــة غ واملعامل

ــراي)1(. ــن ال ــر ع التعب

ــي  ــالم( والت ــه الس ــي )علي ــام ع ــار اإلم ــن منظ ــوق م ــا للحق ــا عدن واذا م
جــاءت قبــل انشــاء القوانــن والدســاتر الوضعيــة بمئــات الســنن)2( اكثــر مــن 
ــاين  ــع اإلنس ــات للواق ــا ومعاجل ــرح حقوق ــاء تط ــالة الس ــام ورس )1400( ع
واالجتاعــي فاحلقــوق عنــد أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( هــي الركــن 
القانــوين االجتاعــي يف العالقــات اإلنســانية عــى حــد ســواء فهنــاك احلقــوق 
الشــخصية واالقتصاديــة واالجتاعيــة وكذلــك السياســية والدينيــة والقضائيــة 
وغرهــا كثــر منهــا مــا ينظــم عالقــة الفــرد باملجتمــع ومنهــا مــا ينظــم عالقــة 
الفــرد بربــه)3( اذ يقــول أمــر املؤمنــن )عليــه افضــل الصــالة والســالم( » جعــل 

ــه«  ــة حلقوق ــاده مقدم ــوق عب ــبحانه حق اهلل س

ــاءت  ــك ج ــن ولذل ــداء االخري ــن اعت ــه م ــاة ومحايت ــان يف احلي ــق اإلنس فح

)1(- للمزيد ينظر املراد من )37-41( من دستور العراق 2005. 
)2( اول دستور مدون يف العامل هو الدستور االمريكي عام 1787 جاء بعده الدستور الفرني 
1791 ومن اول الدساتر العربية دستور سوريا 1920 ودستور مرص 1923 ودستور 

العراق 1925 واملسمى بالقانون االسايس العراقي. 
السالم(  ايب طالب )عليه  بن  منظار عي  القزويني احلقوق واحلريات من  باقر  )3( د. حمسن 

باملقارنة مع االعالن العاملي حلقوق اإلنسان ص24. 
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ــا  ــم وطبقه ــران الكري ــدها الق ــال جس ــذا املج ــة يف ه ــكام صارم ــة بأح الريع
ــر  ــه أم ــه ووصي ــل اخي ــر متثي ــا خ ــه( ومثله ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص رس

ــالم()1(. ــه الس ــن )علي املؤمن

وكذلــك احلقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة فانــا مقدســة يف اإلســالم وحتث 
عليهــا القوانــن الوضعيــة)2( وروي عــن أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( » مــن 

ابطــأ بــه عملــه مل يــرسع بــه نســبه« 

ــار الســن ومــن  ــه الســالم( عــى احــرتام كب كــا يشــدد أمــر املؤمنــن )علي
ــة  ــن مواجه ــه م ــا يمكن ــر م ــه وتوف ــل ورضورة محايت ــن العم ــادر ع ــد ق مل يع
صعــاب احليــاة)3( وروي عنــه )عليــه الســالم( انــه مــر يف مدينــة البــرصة فوجــد 
ــا  ــوا ي ــه فقال ــر يف الســن يتصــدق فاســتنكر ذلــك العمــل فســأل عن رجــل كب
أمــر املؤمنــن انــه نــرصاين فقــال )عليــه الســالم( » اســتعملتموه حتــى اذا كــر 
وعجــز منعتمــوه انفقــوا عليــه مــن بيــت املــال » ممــا يــدل عــى عدالتــه ومحايتــه 
ــن  ــان يف تكوي ــق اإلنس ــك ح ــة وكذل ــرة الكريم ــاة احل ــر احلي ــع وتوف للجمي

)1( عرت الكثر من القوانن العراقية بحق اإلنسان يف احلياة ووضعت الكثر من العقوبات 
قانون  مراجعة  ويمكن  الغراء  اإلسالمية  الريعة  من  املنبثق  احلق  ذلك  حلاية  الرادعة 

العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969. 
)2( من القوانن العراقية التي حتمي حق امللكية القانون املدين العراق رقم 41 لسنة 1951 
وكذلك قانو ن العمل وقانون العقوبات العراقي وغره من القوانن التي حتث عى توفر 

العمل ومحاية حق امللكية 
الزكاة  حق  االجتاعي  والتكافل  التضامن  تبن  والتي  الواجبة  اإلسالمية  التكاليف  من   )3(

واخلمس التي جاء هبا القران الكريم وطبقها الرسول األكرم ومن بعده املسلمون. 
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االرسة ضمــن العيــش الكريــم والتــي تنــادي هبــا اغلــب القوانــن الوضعيــة)1(.

وكذلــك حــق املشــاركة السياســية يف احلكــم وتشــجيع النــاس عــى املطالبــة 
بحقوقهــم وحــق معارضــة احلاكــم اذا تــاوز تلــك احلقــوق وواجبــه للمحافظة 

عــى كيــان الدولــة ومحايــة شــعبه وتوفــر احليــاة احلــرة الكريمــة)2(.

امــا يف اجلانــب القضائــي فقــد جســد أمــر املؤمنــن اروع معــاين العدالــة ومــا 
روايتــه مــع اليهــودي التــي ســبق ان ارشنــا اليهــا يف موضــع ســابق مــن البحــث 
اال اشــارة بســيطة لعدالــة أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( كيــف ال وهــو احلــق 
ــة اجللســات وحــق  ــاع والتقــاض وعلني والعــدل املطلــق فقــد امــر بحــق الدف
ــذذه  ــي وه ــدين او النف ــب الب ــراه او التعذي ــدم االك ــاع وع ــرتاض والدف االع

احلقــوق مســتوحاة مــن الريعــة الغــراء)3(

ال�ستنتاجات:

)1( جاء يف القرة أواًل من املادة )29( من دستور مجهورية العراق لعام 2005 )أ( » االرسة 
اساس املجتمع وحتافظ الدولة عى كيانا وقيمها الدينية واألخالقية والوطنية.

)ب( تكفل الدولة محاية االمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشيئ والشباب وتوفر هلم 
الظروف املناسبة لتنمية ممتلكاهتم وقدراهتم. 

احلقوق  تلك  لتعلن  املتحدة  االمم  اصدرهتا  التي  العاملية  التريعات  من  العديد  جاءت   )2(
االعالن  السنن ومنها  باالف  السالم(  )عليه  املؤمنن  أمر  وثائق رسمية سبقهم هبا  يف 
العاملي حلقوق اإلنسان 1948 والعهود الدولية احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 

لعام 1966. 
)3( وقد جاء يف قانون اصول املحاكات اجلزائية العراقي لسنة 1971 الكثر من تلك احلقوق 

ومنها علنية اجللسات وحق الدفاع واالعرتاض وغرها من احلقوق. 
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بعــد ان تــم بحثنــا بعــون اهلل وقوتــه توصلنــا اىل جمموعــة مــن النتائــج التــي 
نوجزهــا عــى شــكل نقــاط:

ــه و  ــىَّ اهلل علي ــرم )ص ــي األك ــان النب ــى لس ــاء ع ــر ج ــث الغدي 1- إن حدي
ــالم(  آلــه وســلم( ويؤكــد، االن مجيعهــا احقيــة إمامــة أمــر املؤمنــن )عليــه السَّ

ــلمن. ــى املس ــه ع وواليت

ــب  ــات املذاه ــاء برواي ــيعة ج ــاء الش ــا رواه عل ــر مثل ــث الغدي 2- ان حدي
ــة. ــات الغربي ــى الكتاب ــل حت ــرى ال ب ــالمية االخ اإلس

3- اراد اهلل جــل وعــال بحديــث الغديــر ان يضــع الــويل واخلليفــة املناســب 
إلكــال مســرة الرســالة اإلســالمية احلقــة التــي ختمهــا اهلل جــل وعــال بالنبــي 
ــي  ــة االهل ــن اخلليف ــا تع ــن ضمنه ــلم( وم ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــرم )ص األك

ــادة املتكاملــة. الــذي حيمــل صفــات القي

ــا  ــا وعقائدي ــدا ديني ــا بع ــم اعطاه ــران الكري ــص الق ــر بن ــاط الغدي 4- ارتب
ــتويات. ــدة واملس ــة االصع ــى كاف ــا وع ــيا واجتاعي وسياس

ــوىل  ــا ت ــالمية بعدم ــة اإلس ــالح األم ــة اص ــن حماول ــر املؤمن ــوىل أم 5- ت
ــة  ــالمية الصحيح ــكام اإلس ــاع األح ــق وارج ــاق احل ــه الحق ــة وتفرغ اخلالف

ــم. ــدة احلك ــى س ــم ع ــا وه ــض ابعاده ــاول البع ــي ح الت

ــج  ــتمرار ن ــع واس ــة املجتم ــوع وصي ــة ملوض ــة الديني ــاول املرجعي 6- تن
النصــح واالرشــاد يف اختيــار احلــكام بعيــدا عــن العشــرة والقرابــة واجلــاه او 

ــخصية. ــح الش املصال
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ــكام  ــار احل ــالح باختي ــة األص ــاط عملي ــوين وارتب ــب القان ــان اجلان 7- بي
ــة  ــالح طويل ــة اص ــالل عملي ــن خ ــع م ــون باملجتم ــن يرتبط ــن الذي احلقيق

ــاملة. وش

التوصيات واملقرتحات:

نضــع عــدد مــن التوصيــات واملقرتحــات التــي جــاءت بعــد االنتهــاء مــن 
ــة البحــث ونوجــزه بعــدة نقــاط: كتاب

1- ان االلتــزام بالنــص االهلــي الــوارد عــى لســان الرســول األكــرم )صــى 
ــا  ــزام ان ــدم االلت ــان ع ــذا ف ــة ل ــاة األم ــوق نج ــو ط ــلم( ه ــه وس ــه وال اهلل علي
يــؤدي اىل عــدم متكــن العمليــة األصالحيــة مــن متــام مســارها كــا حــدث مــع 

املســلمن عندمــا خالفــوا وصيــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(.

ــة يف  ــي الدق ــا توخ ــب علين ــاله جي ــابقة يف اع ــة الس ــالل النقط ــن خ 2- م
ــا  ــة التــي تريــد لن ــة الديني ــا املرجعي ــا مــن خــالل االلتــزام بوصاي ــار ممثلين اختي

ــالح. ــر والص اخل

ــن ســليمة  ــاك قوان ــؤدي اىل ان تكــون هن ــادة الصاحلــة ي ــار القي 3- ان اختي
تديــر البــالد والعبــاد بالشــكل الســليم القــادر عــى قيــادة البــالد اىل بــر االمــان.

ــك  ــة لذل ــس البري ــالح النف ــرتن بص ــالمتها تق ــة وس ــالح األم 4- ان ص
ــالم  ــم الس ــت عليه ــل البي ــل اله ــر ممث ــون خ ــا الن نك ــنا واخوتن ــو انفس ندع

ــا( ــينا علين ــوا ش ــا وال تكون ــا لن ــوا زين ــن )كون ــم القائل وه

ختامــا نســأل اهلل ان يوفقنــا مجيعــا لنيــل رضــاه واالبتعــاد عــن معاصيــه وان 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

360

شر
الجزء العا

ــرسة  ــة يف م ــة حقيق ــم واضاف ــه الكري ــص لوجه ــو خال ــث ه ــذا البح ــون ه يك
ــا  ــكرنا وتقديرن ــا وش ــل اعتزازن ــع ج ــب... م ــا احلبي ــم يف عراقن ــم والتعل العل

ــق. ــر... واهلل ويل التوفي ــذا املؤمت ــى ه ــن ع للقائم

امل�سادر:

أوالً: القران الكريم.

ثانيا: املعاجم اللغوية 

1- لسان العرب.

2- املعجم الوسيط

3- الراغب االصفهاين املفردات يف غريب القران.

ثالثا: الكتب:

ــن ايب  ــات مــن منظــار عــي ب ــي احلقــوق واحلري ــر القزوين 1- د. حمســن باق
طالــب )عليــه الســالم( باملقارنــة مــع االعــالن العاملي حلقــوق اإلنســان ص24.

ــه  ــي )علي ــام ع ــد اإلم ــام عن ــوي االدارة والنظ ــر املوس ــن باق 2- د. حمس
الســالم( ط1 مركــز الغديــر للدراســات اإلســالمية 1998.

1- د. حممــد حســن القزوينــي واقعــة غديــر خــم )دراســة توثيقيــة( مؤسســة 
ويل العــرص للدراســات اإلســالمية ط1 2013.

2- الكليني الكايف ج1..
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3- مرتــى مطهــري يف رحــاب نــج البالغــة ط1 مؤسســة الدار اإلســالمية 
.1992 للطباعة 

4- السيد الشهيد حممد باقر الصدر اإلسالم يقود احلياة 

5- الريف الرض نج البالغة 

6- الشيخ الطويس هتذيب األحكام ج3.

7- الشيخ املفيد اإلرشاد ج1.

رابعا: املجالت والدوريات العلمية 

1- د. حمسن باقر القزويني جملة أهل البيت العدد األول.

ــدة  ــة العقي ــي جمل ــعد الكعب ــة اس ــة ترمج ــوث الغربي ــم يف البح ــر خ 2- غدي
ــة 1435. ــدد )2( ذي احلج الع

خامسا: اخلطب واملحارضات:

1- خطبة املرجعية الدينية يف مدينية كربالء املقدسة 2018/5/5

2- د. عــار ســليم محــزة معنــى اإلصــالح وأهدافــه حمــارضة عــن اإلصــالح 
جامعــة بابــل كليــة الرتبيــة قســم االجتــاع 2016.

سادسا: القوانن الوطنية والدولية:

1- دستور مجهورية العراق لعام 2005

2- قانون أصول املحاكات اجلزائية العراقي لسنة 1971 
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3- قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969.

4- القانون املدين العراق رقم 41 لسنة 1951 

ــوق  ــة احلق ــود الدولي ــان 1948 والعه ــوق اإلنس ــي حلق ــالن العامل 5- اإلع
ــام 1966. ــة لع ــية واالقتصادي ــة والسياس املدني

سابعا: املواقع اإللكرتونية:

ــة  ــة دور املرجعي ــوزة العلمي ــتاذ يف احل ــث وأس ــود باح ــي عب ــد ع - د. امح
ــع  ــى موق ــور ع ــي. منش ــع العراق ــالح الواق ــة يف إص الديني

67259=https://afaq. tv/contents/view/details?id



15- حمور الدرا�سات اجلغرافية.

- اجلغرافية التاريخية ملوقع غدير خم.
- اخل�سو�سية املكانية لغديرخم.
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دور الزمان واملكان يف حتديد املطالب القرآنية والنبوية )غدير خم 
أمنوذًجا(

ولء عبودي حممد ح�سني ن�سار

املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمــد هلل رب العاملــن والصــالة والســالم عــى ســيدنا حممــد صــى اهلل عليــه 
ــوات ريب  ــب صل ــن أيب طال ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــا أم ــك ي ــالم علي ــه، والس وآل

وســالمه عليــه.

إن مــا جــاء بــه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة يف الريعــة اإلســالمية ثابــت 
ال يتغــر مهــا دار عليــه الزمــان واملــكان ســوى األحــكام املتعلقــة بــا تفرضــه 
احلداثــة مــن أمــور التكنلوجيــة والتطــور؛ فهــي ثابتــة بثبــات النصوص املقدســة 
التــي ذكــرت يف كتــب املســلمن عــى حد ســواء، عــى نحــو األصالــة والصدور 

القطعــي مــن اهلل عــز وجــل والرســول الكريــم حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه.

إن احلديــث الريــف خاصــة املتواتــر منــه باللفــظ كحديــث الغديــر: ))مــن 
كنــت مــواله فهــذا عــي مــواله(( ويف روايــة أخــرى ))... اللهــم وال مــن وااله، 
ــه  ــق مع ــه وأدر احل ــن خذل ــذل م ــرصه واخ ــن ن ــرص م ــاداه، وان ــن ع ــاد م وع
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حيــث دار.. أال فليبلــغ الشــاهد منكــم الغائــب(()1(.

إن احلديــث أتــى باللفــظ الواحــد عنــد الفريقــن، فاملفهــوم ثابــت ال يتغــر 
وأمــا التفســرات والراهــن التــي تطلــق مــن هنــا وهنــاك عــى وفــق آراء مــن 
ينفــي أمهيــة حديــث الغديــر فهــي مــا أراده اهلل عّزروجــل مــن نبيــه حممــد صــى 
ــه األولــون واآلخــرون  ــوم املوعــود الــذي يفــرح ب ــه يف ذلــك الي ــه وآل اهلل علي
ممــن يعــرف منزلــة عــي بــن أيب طالــب عليــه الســالم ومــا حتتاجــه األمــة بعــد 
الرســول حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه مــن شــخص مســدد مــن الســاء يف الديــن 

والعلــم والشــجاعة والبطولــة والفــداء.

ــة  ــا دراس ــم منه ــر يفه ــة الغدي ــكان يف واقع ــان وامل ــف الزم ــألة توظي إن مس
ــه  ــم وتوظيف ــوله الكري ــن رس ــا أراده اهلل م ــناد م ــان يف إس ــكان و الزم ــة امل أمهي
ــي  ــري احلقيق ــع الظاه ــة الواق ــص بدراس ــة ختت ــي دراس ــر، وه ــو األم ــى نح ع
ــث  ــة واألحادي ــة القرآني ــه واألدل ــه وآل ــى اهلل علي ــد ص ــول حمم ــن الرس يف زم
ــام  ــه ع ــلمن بوج ــب املس ــا كت ــو منه ــي ال ختل ــن الت ــرة والراه ــة املتوات النبوي
وعنــد الشــيعة بشــكل خــاص التــي روت واقعــة الغديــر، وكذلــك روت كتــب 
التاريــخ والســر القديمــة واملعــارصة الواقعــة وبــأدق التفاصيــل ويمكــن ألي 
شــخص حتــى لــو كان غــر متعلــٍم أن يفهــم قصــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 

106ـــ  األمايل:  الصدوق،  228/2؛  طالب:  أيب  آل  مناقب  آشوب،  شهر  ابن  ينظر:   )1(
املعجم  الطراين،  احلق: 456/6؛  إحقاق  الكايف: 287/1؛التسرتي،  الكليني،  107؛ 
الكبر: 201/3؛ مسند أمحد بن حنبل: 5/ 347؛ ابن عبد الر، اإلستيعاب: 257؛ سنن 

ابن ماجة: 18ـــ19؛ فقد ذكره ابن أيب احلديد يف األخبار الشائعة: 9/ 166. 
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ــد و مبحثــن مهمــن مهــا: ــر. فكتبــت البحــث عــى متهي يف بيعــة الغدي

التمهيد: بيان مصطلحات العنوان لغة وإصطالحًا.

املبحث األول: التدرج الزماين واملكاين يف أدلة الوالية.

املبحث الثاين: داللة الزمان واملكان يف ترسيخ واقعة الغدير.

إن ســبب إختيــاري للبحــث هــو وجــود تســاؤل يف نفــي؛ مــا هــو الســبب 
اإلهلــي الــذي جعــل تبليــغ النبــي يف مــكان غديــر خــم؟!! وملــاذا يف زمــن حجــة 
الــوداع ويف مــكان تفــرق املســلمن إىل أمصارهــم ويف حــر اهلجــر؟!! هــل يف 

ذلــك حكمــة إهليــة؟!!.

وال أقــول إين أول مــن كتــب يف هــذا املضــار لكــن ليــس هبــذه اخلصوصيــة 
التــي تبــن توظيــف الزمــان واملــكان يف واقعــة الغديــر وماهلــا مــن دور لرتســيخ 
الواقعــة وفهمهــا، وكثــرة الشــهود عليهــا وزمــان تفــرق القبائــل يف حجــة الوداع 

للنبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه، واهلل مــن وراء التوفيــق.

التمهيد: بيان مفردات العنوان لغًة وا�سطالحًا

1- التوظيف لغًة وا�سطالحًا.

التوظيــف لغــة: مــن الفعــل وظــف: الوظيفــة مــن كل يشء، مــا يقــدر لــه يف 
كل يــوم مــن رزق أو طعــام أو علــف أو رشاب، ومجعهــا الوظائــف والوظــف. 
وقــد وظفــت لــه توظيفــًا عــى الصبــي كل يــوم حفــظ آيــات مــن كتــاب اهلل عــز 
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وجــل وكذلــك التوظيــف: هــو تعيــن الوظيفــة)1(.

ــة متعــددة  التوظيــف اصطالحــًا: إن ملعنــى التوظيــف مدلــوالت اصطالحي
تتعلــق بحســب العلــم املرتبــط هبــذا املصطلــح، وقــد قــام جمموعــة مــن العلــاء 
ــه  ــف ومدلوالت ــوم التوظي ــف مفه ــه بتعري ــن اختصاص ــن وكاًل ضم واملختص

ــرتاتيجية)2(. ــة واإلس ــة واالقتصادي ــية واالجتاعي املتعــددة كالسياس

ــة معــاٍن يف األقــل للتعبــر عــن  ــاك ثالث حيــث يقــول أحــد الباحثــن أن هن
التوظيــف وهــي: 

أ- املعنــى العــام: إذ يــدل التعبــر عــى حرفــة أو شــغل أو مركــز وهــو يــدل 
عــى جمموعــة مهــات تقــع عــى عاتــق الشــخص الــذي يشــغل املركــز.

ــا  ــانية وقدرهت ــة اإلنس ــة بالطبيع ــي( املتعلق ــايت )البيولوج ــى احلي ب- املعن
عــى إظهــار قدرهتــا الذاتيــة وكذلــك يــدل عــى معنــى اإلســهام الــذي يقدمــه 
عنــرص إىل املنظمــة أو العمــل اجلاعــي املشــرتك الــذي يكــون جــزءًا ال يتجــزأ 
ــة  ــع واملحافظ ــم املجتم ــهم يف تنظي ــف تس ــود وظائ ــر إىل وج ــث يش ــا حي منه

ــه ونشــاطه. عــى بقائ

ج- املعنــى الريــاض: وهــو يــدل عــى وجــود عالقــة قائمــة بــن عنرصيــن 
أو أكثــر وأيــة عمليــة تغيــر تــري عــى أحدمهــا يــؤدي إىل تغيــر اآلخــر وجيــره 

339؛   /15 العرب:  لسان  منظور،  ابن  1226؛  الصحاح:  معجم  اجلوهري،  ينظر:   )1(
الفروز آبادي، القاموس املحيط: 794. 

)2( كاظم هاشم نعمة، دراسات يف اإلسرتاتيجية والسياسة الدولية: 5. 
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للتكيــف وفقــًا لذلــك)1(. فاملعنــى الريــاض مــن التوظيــف هــو مــا نبتغيــه مــن 
وجــود عالقــة قائمــة بــن عنــرصي الزمــان واملــكان ودورمهــا يف تثبيــت احلدث 
وتبعاتــه. وإلن اإلمامــة منصــب اهلــي جعــي عــى وفــق املنهــج القــرآين، وإلنــم 
اســتحقوا مقــام خالفــة اهلل تعــاىل، لذلــك خاطــب اهلل نبيــه حممــد صــى اهلل عليــه 
ــْغ مــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن  ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ وآلــه يف آيــة التبليــغ بقولــه تعــاىل: }يــا َأهيُّ
ــاِس إِنَّ اهللَ ال  ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُم ــَت ِرس ْغ ــا َبلَّ ــْل َف ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَع َربِّ

ــِدي اْلَقــْوَم اْلكافِِريــَن{)2(. هَيْ

2- الزمان لغة وا�سطالحًا.

الزمــان لغــًة: ))اســم لقليــل الوقــت وكثــره، ويف املحكــم الزمــن والزمــان 
العــرص، واجلمــع أزمــن وأزمــان وأزمنــة، وزمــن زامــن، شــديد، وأزمــن الي: 

طــال عليــه الزمــان، واالســم مــن ذلــك الزمــن والزمنــة(()3(.

ــاء،  ــد احلك ــس عن ــك األطل ــة الفل ــدار حرك ــو مق ــًا: ه ــان اصطالح الزم
فتعريــف الزمــان يف املصطلــح الفقهــي ليــس إال معنــاه الكنائــي وهــو: ))تطــور 
ــة حســب تقــدم الزمــان وتوســع شــبكة  ــاة والظــروف االجتاعي أســاليب احلي

ــاالت(()4(. اإلتص

)1( إحسان حممد احلسن، علم اإلجتاع العسكري: 22. 
)2( املائدة: 67. 

)3( ينظر: ابن منظور، لسان العرب: 6/ 86؛ الفروز آبادي، القاموس املحيط: 1109. 
)4( جعفر سبحاين، اإلسالم ومتطلبات العرص: 10. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

370

شر
الجزء العا

ــي  ــان ح ــم: إن الزم ــده يف قوهل ــن فنج ــد الغربي ــان عن ــف الزم ــا تعري أم
واحليــاة زمانيــة)1(.

ويقصــد منــه الديمومــة عنــد تواصــل الزمــن ليــس كــا يقــول بعضهــم بأنــه 
قــد مــى زمــن بعيــد عــى هــذه الواقعــة أو تلــك وليــس هلــا أمهيــة وال فائــدة 
منــه اليــوم فهــي عبــارة عــن أحــداث عــارصت النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآله 
وانتهــت. إن حقيقــة الزمــان مرتبطــة بالوجــود اإلنســاين منــذ نشــأته وذلــك مــن 
أجــل فهــم اإلنســان للطبيعــة والكــون، ومراحــل تقــدم احليــاة البريــة، وهــذا 

يؤكــد ارتباطــه بعنــرص الزمــن)2(.

ــم  ــاىل يقس ــبحانه وتع ــاهلل س ــرة، ف ــن كث ــة الزم ــى أمهي ــة ع ــة القرآني فاألدل
} بكثــر مــن األزمنــة يف القــرآن مثــل زمــن الفجــر: }َواْلَفْجــِر * َوَليــاٍل َعــْرٍ

ــِل إِذا  ْي ــى * َواللَّ ح ــاىل: }َوالضُّ ــال تع ــل ق ــى واللي ــن الضح ــك زم )3(. وكذل

ــجى{)4(. َس

قــال اإلمــام الرضــا عليــه الســالم يف صفــة القــرآن وزمانــه: ))هــو حبــل اهلل 
املتــن، وعروتــه الوثقــى، وطريقتــه املثــى، املــؤدي إىل اجلنــة، واملنجي مــن النار، 
ال خيلــق عــى األزمنــة، وال يغــث)5( عــى األلســنة، إلنــه مل جيعــل لزمــان دون 

)1( غاستون بالشر، جدلية الزمن، ترمجة خليل أمحد خليل: 15. 
)2( سهام سديرة، بنية الزمان واملكان يف قصص احلديث النبوي: 36. 

)3( الفجر: 1ــ2. 
)4( الضحى: 1ــ2. 

)5( غث: ردؤ وفسد. الرازي، الصحاح: 821. 
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ــه الباطــل  زمــان، بــل ُجعــل دليــل الرهــان، واحلجــة عــى كِل إنســان، ال يأتي
مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه تنزيــل مــن حكيــم محيــد(()1(.

إن القــرآن متجــدد يف كل زمــان فهــو ثابــت يف أزمنــة الدنيــا ومــن املنجيــات 
ــة يف  ــات الزماني ــن اخلصوصي ــك ع ــن اهلل ناهي ــا م ــة علين ــار واحلج ــن الن م
اإلســالم خــالل الســنة؛ كيــوم الفطــر، ويــوم األضحــى، ويــوم عرفــة، ويــوم 

ــا)2(. ــوي وغره ــث النب ــة املبع ــر، وليل الغدي

3- املكان لغًة وا�سطالحًا:

املــكان لغــًة: هــو موضــع لكينونــة الــيء فيــه، قالــوا: مكنــًا لــه وقــد متكــن، 
ــم  ــك، وق ــن مكان ــول: ك ــرب تق ــة، والع ــع أمكن ــع، واجلم ــكان املوض وامل

ــه)3(. ــع من ــن كان أو موض ــدر م ــه مص ــك فإن ــد مكان ــك، واقع مكان

املــكان اصطالحــًا: املوضــع احلــاوي للــيء، وهــو اجتــاع جســمن حــاٍو 
وحمــوٍي، فاملــكان هــو املناســبة بــن هذيــن اجلســمن.

ــورة وبيــت املقــدس  ــة املن ــل املدين وقــد ذكــر اهلل أماكــن أخــرى مقدســة مث
ــاره نصــًا يســعى  وغرهــا مــن األماكــن، فلذلــك يمكــن عــد املــكان: ))باعتب
للكشــف عــن املعــاين التــي ختتفــي داخــل الظاهــرة املكانيــة التــي تتوفــر عــى 

)1( ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا: 130/2؛ الريشهري، ميزان احلكمة: 8/ 3329. 
)2( ينظر: نبيل قدوري احلسني، دعاء األمام احلسن يف يوم عاشوراء: 41/1. 

)3( لسان العرب: 13/ 163. 
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ــات(()1(. ــة نســقية حتكمهــا جمموعــة مــن املكون بني

ــر يف  ــر كب ــة أث ــة أو الواقع ــار الواقع ــكان يف إط ــان بامل ــرتن الزم ــث يق حي
النفــس إذ يســتعيد اإلنســان رموزهــا ومــا تنطــوي عليــه مــن عــر ومــا تتضمنــه 

مــن عطــاء تربــوي ثــر.

وإن ملوضــع غديــر خــم داللــة يف عوامــل إثبــات الواليــة، وإن هــذه احلقائــق 
القرآنيــة والنبويــة قــد أسســت لثبــات احلكــم والنــص مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل 
عــى اإلمــام عــي عليــه الســالم املؤيــد مــن ِقبــل النبــي األكــرم صــى اهلل عليــه 
ــون  ــي تك ــات، ك ــذه اخلصوصي ــة هب ــاول اإلحاط ــث نح ــذا البح ــه. ويف ه وآل
جــواز عبــور إىل هــذا الــرصح العظيــم )غديــر خــم( الــذي زخــر بالتجليــات 
الربانيــة و اآلثــار الغيبيــة التــي رافقــت نــزول النــص القــرآين بواقعــة الغديــر.

4- الفهم لغًة واإ�سطالحًا

الفهــم لغــًة: معرفتــك الــيء بالقلــب. فهمــه فهــًا وفهــًا وفهامــة: وفهامــة: 
ــت  ــه، وفهم ــه وعرفت ــيء: عقلت ــت ال ــيبويه، وفهم ــن س ــرة ع ــه؛ األخ علم
فالنــًا وأفهمتــه، وتفهــم الــكالم: فهمــه شــيئًا بعــد يشء. ورجــل فهــم: رسيــع 

ــم)2(. الفه

ــال:  ــن يق ــا حيس ــاين م ــق مع ــا يتحق ــان ب ــة اإلنس ــًا: هيئ ــم اصطالح الفه

)1( ماجد احلسن، تليات النص مسارات تأملية يف سؤال الذات:124. 
)2( ابن منظور، لسان العرب: 10/ 343. 
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ــأن جعــل  ــا ب ــك إم ــَلْياَن()1(، وذل ْمناهــا ُس ــه تعــاىل: )َفَفهَّ فهمــت كــذا، وقول
اهلل لــه مــن فضــل قــوة الفهــم مــا أدرك بــه ذلــك، وأفهمتــه: إذا قلــت لــه حتــى 

ــه)2(. ــره أن يفهم ــن غ ــب م ــتفهام: أن يطل ــوره، واالس تص

وقد عرفه اجلرجاين بقوله: ))تصور املعنى من لفظ املخاطب(()3(.

وقــد عرفــه الزبيــدي بقولــه: ))فيــه إشــارة إىل الفــرق بــن الفهــم والعلــم، 
فــإن العلــم مطلــق اإلدراك، وأمــا الفهــم فهــو رسعــة انتقــال النفــس مــن األمور 
اخلارجيــة إىل غرهــا. وقيــل الفهــم هــو تصــور املعنــى مــن اللفــظ وقيــل هيئــة 

للنفــس يتحقــق بــا حيســن(()4(.

5- مقا�سد لغًة وا�سطالحًا

ــاب  ــن ب ــو م ــد وه ــد يقص ــن قص ــتق م ــد، مش ــع مقص ــًة: مج ــد لغ املقاص
)رضب( وقصــد الــيء بمعنــى طلبــه. يقــال إليــه قصــدى ومقصــدى )بفتــح 
ــتقامة  ــد اس ــود)5(. والقص ــى قص ــد ع ــع القص ــاء مج ــض الفقه ــاد( وبع الص
ــق  ــوه، وطري ــوت نح ــده، أي: نح ــدت قص ــال: قص ــاد، يق ــق واالعت الطري
ــاىل:  ــه تع ــه قول ــب)6(. ومن ــهل قري ــد س ــفر قاص ــتقيم وس ــهل مس ــد، س قاص

)1( األنبياء: 79. 
)2( الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن: 646. 

)3( اجلرجاين، التعريفات: 169. 
)4( الزبيدي، تاج العروس: 8/ 250. 
)5( الفيومي، املصباح املنر: 2/ 163. 

)6( ينظر: الفراهيدي، العن: 5/ 54؛ الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 
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ــق املســتقيم والدعــاء  ــن الطري ــبِيِل{)1( أي عــى اهلل تبي ــُد السَّ ــَى اهللِ َقْص }َوَع
ــة)2(. ــن الواضح ــج والراه ــه باحلج إلي

ــان  ــوة كحجــة ودليــل يف بي ــاك أفضــل مــن مقصــد القــرآن والنب وليــس هن
ــا كان  ــم م ــا عل ــتحدث؛ ألّن فيه ــي س ــت والت ــي حدث ــع الت ــوادث والوقائ احل

ــام. ــل األي ــيكون يف قاب ــا س وم

ــوم)3(  ــن العل ــم م ــة إلي عل ــث الذاتي ــي املباح ــالح: ه ــد يف االصط املقاص
ــها)4(  ــد يف أنفس ــح واملفاس ــة للمصال ــكام املتضمن ــوارد األح ــي م ــد ه فاملقاص
واملقاصــد ال تــدل عــى احلســن مطلقــًا أو القبــح مطلقــًا، وإن حســن املقاصــد 
أو قبحهــا تابــع للعمــل املقصــود، فــإن كان العمــل حســنًا فاملقاصــد حســنة وإن 
كان ســيئًا فاملقاصــد ســيئة)5(. فاملقاصــد كانــت موجــودة ومرعيــة منــذ عــرص 
الرســول؛ إلنــا ال تكتســب صفــة رشعيــة إال إذا جــاءت يف كتــاب اهلل تعــاىل أو 
يف ســنة نبيــه، فقــد وضــع القــرآن الكريــم األســس الرئيســة ملقاصــد الريعــة 
كلهــا ومنــذ بدايــة نزولــه، ثــم جــاءت الســنة النبويــة موضحــة مــا شــاده القــرآن 

672؛ الفروز آبادي، القاموس املحيط: 294. 
)1( النحل: 8. 

)2( ابن منظور، لسان العرب: 11 / 179. 
)3( التفتازاين، احلاشية عى خمترص ابن احلاجب: 5/2. 

)4( القرايف، الفروق: 32/2. 
)5( ابن عاشور، مقاصد الريعة: 146. 
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الكريــم)1(.

ــة  ــي جمموع ــن اإلهل ــل الدي ــذي حيم ــو ال ــت ه ــي الثاب ــد التريع إن البع
ــن  ــه وباآلخري ــان برب ــة اإلنس ــت عالق ــي نظم ــن الت ــات والقوان ــن التريع م

ــين. ــن أساس ــى مبدأي ــات ع ــذه التريع ــت ه ــي ابتن ــة، والت والطبيع

6- مبداأ الولية الإلهية:

وعــى أساســه يــرع اهلل التريعــات بحكــم واليتــه احلقيقيــة، وكل واليــة 
ــْن  ــْم ِم ــا َلُك ــاواِت َواألَْرِض َوم ــُك السَّ ــُه ُمْل ــْم َأنَّ اهللَ َل ــع }َأ مَلْ َتْعَل ــداه بالتب ع

ــر{)2(. ــْن َويِلٍّ َوال َنِص ُدوِن اهللِ ِم

مبدأ احلكمة والغاية.

إن اهلل مل خيلــق اخللــق عبثــًا، بــل إن ذلــك مســتحيل يف حقــه، قــال تعــاىل: }َأ 
ُكــْم إَِلْينــا ال ُتْرَجُعــوَن{)3(. َفَحِســْبُتْم َأنَّــا َخَلْقناُكــْم َعَبثــًا َوَأنَّ

ومــن املعلــوم أن احليــاة اإلنســانية ال تســتقيم مــن دون تريــع قانــون حيــدد 
ــادم  ــزم تص ــث ال يل ــم، بحي ــرد منه ــوق كل ف ــّن حق ــم ويب ــاس وظائفه للن
وتضــارب يف املصالــح، واملبــدأ املذكــور يســتدعي أن يــرع اهلل ســبحانه وتعــاىل 
للنــاس مثــل هــذا القانــون. وهــذا األمــر الــذي تعهــد البــاري عــز اســمه بــه، 
ــاء عليهــم الســالم بالرســاالت الســاوية  ــق إرســال الرســل، واألنبي عــن طري

)1( ينظر: الكبيي، الفكر املقاصدي يف جهود الشاطبي:184ـــ 185. 
)2( البقرة: 107. 

)3( املؤمنون: 115. 
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التــي اهتمــت بتحقيــق هــذا األمــر.

يف الديــن اإلســالمي توجــد الكثــر مــن التريعــات ســواء أكان املتعلــق منها 
باجلانــب العبــادي أم بغــره تتمتــع بصفــة الثبــات واالســتقرار، فاألصــل األويل 
يقتــي االلتــزام بمضمــون كل تريــع إهلــي إال أن يثبــت نســخه أو انتهــاء أمــده 
أو تغــر موضوعــه أو طــروء ختصيــص أو تقييــد لــه، وهــذه أمــور يقررهــا مــن 
ــكام  ــة األح ــه يف معرف ــه مدخلي ــا ل ــتكمل كل م ــاىل واس ــكام اهلل تع ــر يف أح نظ

الرعيــة)1(.

وُعــد الغــزايل والشــاطبي مــن أكثــر مــن اعتمــد عــى املقاصــد ففيهــا أمــور ال 
تتغــر مهــا تغــر الزمــان أو املــكان أو الطــوارئ وهنــاك أحــكام قطعيــة الداللــة 
وهــي كذلــك ال جمــال لالجتهــاد فيهــا فــال تتغــر، فالبعــد العقائــدي لإلنســان 
ــة إشــارة  املؤمــن ال يتغــر حتــى مــع الفهــم اإلنســاين املتطــور للحقائــق الديني
ــز  ــال: ))إن اهلل ع ــد فق ــن التوحي ــؤاله ع ــد س ــجاد عن ــام الس ــة اإلم إىل رواي
وجــل علــم أنــه يكــون يف آخــر الزمــان أقــواٌم متعمقــون فأنــزل اهلل قــل هــو اهلل 

أحــد،... فمــن رام وراء ذلــك فقــد هلــك(()2(.

ــل  ــلمن؛ مث ــن املس ــة ب ــالت عقدي ــالف يف تفصي ــن اخت ــراه م ــا ن ــا م وأم
مســألة فعــل اإلنســان هــل هــو جمبــور بــه، أو خمتــار، أو غرمهــا، وعالقتــه بــاهلل 
تعــاىل، وصفاتــه، ونظائرمهــا، ال يعنــي أنــا قضايــا متغــرة، بــل إن هنــاك رأيــن 

)1( ينظر: كال اهلاشمي، الثابت واملتغر يف الفكر الديني، رسالة التقريب، العدد 73/10ـ 
 .74

)2( الصدوق، التوحيد: 283. 
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تنازعــوا يف فهمهــا، أو قــد يكــون معانــدة أو جمــاوزة عــى قبــول احلقيقــة)1(.

املبحث الأول: التدرج الزماين واملكاين يف اأدلة الولية لآيات القراآن.

اتهــت آيــات القــرآن يف الســور املباركــة مبنــى الوحــدة املوضوعيــة يف ترابط 
ــياق  ــط س ــل يف رب ــل وتعلي ــاد يف حتلي ــا اجته ــالم أي ــدت األق ــات، واجته اآلي
آيــات الســورة الواحــدة ومنهــا آيــات الواليــة حســب التــدرج يف نــزول القــرآن 
عــى وجــه اخلصــوص وإن اختلفــت الســور، والرتابــط املتــأيت فيــا بينهــا مــن 
ــي  ــدة وه ــورة واح ــوص يف س ــة نص ــاك ثالث ــل وهن ــزول ب ــل الن ــث تسلس حي

ســورة املائــدة يف واليــة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب)2(.

ــه مــن آيــات أول موقــف للتنصيــب،  ــر ومــا جــاء في مل يكــن حديــث الغدي
ــات واألحاديــث. ــل كان مســبوقًا بغــره مــن اآلي ب

وقــد روت التفاســر يف تفســر قولــه تعــاىل: }وََأنـْـذِرْ عَشِــرَتَكَ اأَلْقرَبـِـنَ{
ــة بســنده عــن عبــد بــن عبــاس عــن عــي  )3( فــروى الطــري يف تفســره رواي

بــن أيب طالــب: ملــا نزلــت هــذه اآليــة عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وأنــذر 
ــا عــي إّن  ــه فقــال يل ي ــه وآل عشــرتك األقربــن: دعــان رســول اهلل صــى اهلل علي
اهلل أمــرن أن أنــذر عشــريت األقربــن، فأعــد هلــم الطعــام يف اليــوم األول يف حديــث 

)1( ينظر: جواد أمحد البهاديل، الثابت واملتغر يف الريعة اإلسالمية: 143. 
سورة  سياق  يف  الوالية  جدلية  املدين،  ابتسام   .8  /1 الغدير:  موسوعة  األميني،  ينظر:   )2(

املائدة، املجلد 113، السنة 28: 141. 
)3( سورة الشعراء، اآلية: 214. 
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طويــل ثــم أمــر الرســول عــي بــأن يســقيهم وســقاهم مجيعــًا، فلــام أراد الرســول 
ــم  ــه صاحبك ــحركم ب ــا س ــم م ــال هل ــكام فق ــب إىل ال ــو هل ــدره أب ــم ب ان يكلمه
فتفــرق القــوم ومل يكلمهــم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فقــال الغــد يــا عــي 
إنَّ هــذا الرجــل قــد ســبقني اىل مــا قــد ســمعت مــن القــول فتفــرق القــوم قبــل أن 
أكملهــم فعــدَّ لنــا مــن الطعــام مثــل الــذي صنعــت ثــم أمجعهــم يل قــال: ففعلــت 
ــوا  ــس فأكل ــل باألم ــام فع ــل ك ــم ففع ــه هل ــام فقربت ــان بالطع ــم دع ــم ث ــم مجعته ث
حتــى ماهلــم بــيء قــال اســقهم فجئتهــم بذلــك العــس فربــوا حتــى رووا منــه 
مجيعــًا، ثــم تكلــم رســول اهلل فقــال يــا بنــي عبــد املطلــب ان واهلل مــا أعلــم شــابًا يف 
العــرب جــاء قومــه بأفضــل ممــا جئتكــم بــه ان قــد جئتكــم بخــر الدنيــا واآلخــرة 
وقــد أمــرن اهلل أن أدعوكــم إليــه فأيكــم يــؤازرن عــى هــذا األمــر عــى أن يكــون 
أخــي وكــذا وكــذا)1( فقــال فأحجــم القــوم عنهــا مجيعــًا وقلــت وإن ألحدثكــم 
ســنًا وأرمصهــم عينــًا وأعظمهــم بطنــًا وامحشــهم ســاقًا أنــا يــا نبــي أكــون وزيــرك 
فأخــذ برقبتــي ثــم قــال ))ان هــذا أخــي وكــذا وكــذا فأســمعوا لــه وأطيعــوا(( قــال 
فقــام القــوم يضحكــون ويقولــون أليب طالــب قــد أمــرك أن تســمع البنــك وتطيــع(

.)2(

إن اختيــار الــويص واخلليفــة جيــب أن يكــون ذا مواصفــات يســبق هبــا قومــه 
ــًرا يف  ــاًل كب ــب رج ــو طال ــن كان أب ــكله يف ح ــره أو ش ــن عم ــر ع ــض النظ بغ
الســن ال يقــدر عــى حتمــل مشــاق اخلالفــة والدعــوة وكذلــك عشــرته مل يكــن 

)1( عبارة الطري. 
)2( الطري، جامع البيان يف تفسر القرآن: 19/ 75-74. 
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هلــا النيــة يف قبــول وطاعــة مــا أمــر بــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه.

ــر  ــد ذك ــذِرٌ وَلِــُكلِّ َقــوْمٍ هــادٍ{)1( وق ــاىل: }إِنَّمــا َأنْــتَ مُنْ ــه تع ــك قول وكذل
الفخــر الــرازي )ت606هـــ( يف تفســر اآليــة الكريمــة: )واعلــم ان الظاهــر من 
املفرسيــن ذكــروا ههنــا أقــواالً منهــا: املنــذر حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه واهلــادي 
ــى  ــده ع ــلم ي ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــع رس ــاس: وض ــن عب ــال اب ــي: ق ع
صــدره فقــال: )أنــا املنــذر( ثــم أومــأ إىل منكــب عــي - عليــه الســالم - وقــال: 

انــت اهلــادي يــا عــي بــك يتــدي املهتــدون مــن بعــدي(()2(.

إن هنالــك ترابًطــا وثيًقــا يف العبــارات ومــا تــدل عليــه اآليــات مــن مؤاخــاة 
ومــؤازرة ومســاندة مــن اإلمــام صلــوات اهلل وســالمه عليــه وبــن النبــي حممــد 
ــاري عــز وجــل مــن  ــه الب ــه وكأن ذلــك األمــر قــد مهــد ل ــه وآل صــى اهلل علي
قبــل حجــة الــوداع ويــوم الغديــر؛ يف قولــه تعــاىل: }إِنَّمــا وَلِيُُّكــمُ اهلُل وَرَسُــوُلهُ 
ــونَ{ ــمْ راكِعُ ــزَّكاةَ وَهُ ــونَ ال ــاةَ وَيُؤُْت ــونَ الصَّ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ

.)3(

فتواتــرت األخبــار عــى نزوهلــا بأمــر املؤمنــن حــن تصــدق باخلاتــم وهــو 
ــل  ــذا التسلس ــوداع. إن ه ــج ال ــل ح ــورة قب ــة املن ــذا كان يف املدين ــع)4( وه راك

)1( سورة الرعد، اآلية: 7. 
)2( التفسر الكبر: 19/ 14. 

)3( سورة املائدة، اآلية: 55. 
)4( ينظر: الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 6/ 388. هاشم البحراين، الرهان يف 

تفسر القرآن: 317/2. 
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ــا  ــا، فل ــة يف حينه ــية والظرفي ــاءات النفس ــة بالفض ــة جدلي ــه عالق ــزول ل بالن
كانــت الرســالة املحمديــة يف طــور تناميهــا كانــت الفضــاءات غنيــة بواليــة اهلل 
والرســول صــى اهلل عليــه وآلــه. فتوجــد جمموعــة مــن اآليــات الكريــات التــي 
أنزهلــا اهلل تعــاىل متهيــدًا ليــوم الغديــر وذلــك يف يــوم عرفــة الــذي صــادف يــوم 
ــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ  ــه: }الْيَ ــم كتاب ــل يف حمك ــز وج ــال ع ــة ق اجلمع

ــامَ دِينــًا{)1(. ــتُ َلُكــمُ اإِلسْ ــي وَرَضِي ــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِ وََأتْمَمْ

روى الواحــدي )ت410هـــ( يف أســباب نــزول اآليــة: )نزلــت هــذه اآليــة 
يــوم اجلمعــة يف حجــة الــوداع ســنة عــر والنبي صــى اهلل عليــه وســلم بعرفات 
عــى ناقتــه العضبــاء؛ وقــد أخــر بســنده قــال جــاء رجــل مــن اليهــود إيل عمــر 
بــن اخلطــاب فقــال: يــا أمــر املؤمنــن إنكــم تقــرأون القــرآن آيــة مــن كتابكــم 
ــال:  ــي؟ ق ــة ه ــال: أي آي ــدًا فق ــا عي ــت الختذناه ــود نزل ــر اليه ــا مع ــو علين ل
ــر:  ــال عم ــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي{ فق }الْيَ
واهلل إين ألعلــم اليــوم الــذي نزلــت فيــه عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه - والــه 
- وســلم والســاعة التــي نزلــت فيهــا عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه - وآلــه - 

عشــية يــوم عرفــة يف يــوم اجلمعــة()2(.

ومــن روايــات أهــل البيــت حــول اآليــة فقــد قــال العيــايش يف تفســره عــن 
تفســر }الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ{ بســنده قــال: ))ســمعت أبــا عبــد 
اهلل عليــه الســالم يقــول: ملــا نــزل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه عرفــات يــوم 

)1( سورة املائدة، اآلية: 3. 
)2( الواحدي، أسباب النزول: 140 141. 
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ــام  ــرؤك الس ــد ان اهلل يق ــا حمم ــه: ي ــال ل ــام فق ــه الس ــل علي ــاه جرئي ــة أت اجلمع
ــي  ــة ع ــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ{ بوالي ــك }الْيَ ــل ألمت ــك: ق ــول ل ويق
بــن أيب طالــب }وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ األِسْــامَ دِينــًا{ 
ولســت أنــزل عليكــم بعــد هــذا، قــد أنزلــت عليكــم الصلــوة والزكــوة والصــوم 

واحلــج وهــي اخلامســة ولســت أقبــل هــذه األربعــة اال هبــا(()1(.

فمفــردة اليــوم يف صــدر اآليــة داللــة زمانيــة ترتبــط بواقعــة الغديــر ارتباًطــا 
وثيًقــا بــل وتدفــع الشــبهات، وهــو اليــوم الــذي يئــس فيــه الذيــن كفــروا مــن 
ــرض  ــم بف ــا إليك ــي أنزلته ــة الت ــارف الديني ــوع املع ــم جمم ــت لك ــم أكمل دينك
الواليــة، وأمتمــت عليكــم نعمتــي وهــي الواليــة التــي هــي إدارة أمــور الديــن 
وتدبرهــا تدبــرًا إهليــًا، فإنــا كانــت إىل اليــوم واليــة اهلل ورســوله، وهــي إنــا 
تكفــي مــا دام الوحــي ملــا بعــد ذلــك مــن زمــان انقطــاع الوحــي وال رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وآلــه القيــم عــى أمــور الديــن واألمــة... وإذا ينــزل، وال تكفــي 
إكــال الديــن يف تريعــه، ومتــت نعمــة الواليــة فقــد رضيــت لكــم مــن حيــث 

الديــن اإلســالم)2(.

ــا  ــال: مل ــنده ق ــر بس ــة الغدي ــص واقع ــه يف ن ــراين يف معجم ــد روى الط فق
ــه  ــى أصحاب ــوداع ن ــة ال ــن حج ــلم م ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــدر رس ص
ــم بعــث اليهــن فقــم  ــوا حتتهــن ث ــات أن ينزل عــن شــجرات بالبطحــاء متقارب
مــا حتتهــن مــن الشــوك وعمــد إليهــن فصــى حتتهــن ثــم قــام فقــال: ))يــا أيــا 

)1( العيايش، التفسر: 1/ 293. 
)2( ينظر: حممد حسن الطباطبائي، امليزان:5/ 181.
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النــاس نبــأن اللطيــف اخلبــر أنــه مل يعمــر نبــي إال نصــف عمــر الــذي يليــه مــن 
قبلــه وان ألظــن ان يوشــك أن أدعــا فأجيــب وإن مســؤول وإنكــم مســؤولون فامذا 
أنتــم قائلــون((؟ قالــوا نشــهد أنــك قــد بلغــت وجهــدت ونصحــت فجــزاك اهلل 
ــده ورســوله وأن  ــه اال اهلل وأن حممــدًا عب خــرًا فقــال: ))أليــس تشــهدون أن ال إل
جنتــه حــق ونــاره حــق وأن املــوت حــق وأن البعــث بعــد املــوت حــق وأن الســاعة 
آتيــة ال ريــب فيهــا وأن اهلل يبعــث مــن يف القبــور(( قالــوا بــى نشــهد بذلــك قــال: 
))اللهــم اشــهد(( ثــم قــال: ))أيــا النــاس ان اهلل مــوالي وأنــا مــوىل املؤمنــن وأنــا 
أوىل هبــم مــن أنفســهم فمــن كنــت مــواله فهــذا يعنــي عليــا)1( مــواله اللهــم وال 
ــم  ــم وانك ــاس أن فرطك ــا الن ــا أي ــال: ))ي ــم ق ــاداه(( ث ــن ع ــاد م ــن وااله وع م
واردون عــى احلــوض حــوض أعــرض مــا بــن بــرى وصنعــاء فيــه عــدد النجوم 
قدحــان مــن فضــة وان ســائلكم حــن تــردون عــي عــن الثقلــن فانظــروا كيــف 
ختلفــون فيهــام الثقــل األكــر كتــاب اهلل عــز وجــل ســبب طرفــه بيــد اهلل وطرفــه 
بأيديكــم فاستمســكوا بــه ال تضلــوا وال تبدلــوا وعــرتيت أهــل بيتــي فإنــه قــد نبــأن 

اللطيــف اخلبــر أنــام لــن ينقضيــا حتــى يــردا عــي احلــوض(()2(.

روى النســائي يف ســننه بســنده عــن زيــد بــن أرقــم، قــال: ملــا رجــع رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مــن حجــة الــوداع ونــزل غديــر خــم أمــر بدوحــات 
ــن:  ــم الثقل ــت فيك ــت، إن ترك ــت فأجب ــد دعي ــال: ))كأن ق ــم ق ــن)3( ث فقمم

)1( العبارة من الطراين. 
)2( ينظر: الطراين، املعجم الكبر: 3/ 200 201. 

)3( قممن: من القامة: الكناسة. ابن منظور، لسان العرب: 11/ 308. 
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كتــاب اهلل وعــرتيت أهــل بيتــي، فانظــروا كيــف ختلفــون فيهــام، فإنــام لــن يفرتقــا 
حتــى يــردا عــي احلــوض، ثــم قــال: اهلل مــوالي وأنــا ويل كل مؤمــن((، ثــم أخــذ 
ــاد  ــن وااله وع ــم وال م ــه، الله ــذا ولي ــواله فه ــت م ــن كن ــال: ))م ــّي، فق ــد ع بي
مــن عــاداه((، فقلــت لزيــد ســمعته مــن رســول اهلل، فقــال: مــا كان أحــد إال رآه 

بعينــه وســمعه بأذنيــه تفــرد بــه النســائي)1(.

ــن  ــال الدي ــكايف: )كان ك ــول ال ــي )ت 329هـــ( يف أص ــد روى الكلين فق
بواليــة عــي ابــن أيب طالــب عليــه الســالم فقــال عنــد ذلــك رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وآلــه: أمتــي حديثــوا عهــد باجلاهليــة ومتــى أخرهتــم هبــذا يف ابــن عمــي 
ــن  ــة م ــي عزيم ــان فأتتن ــه لس ــق ب ــر أن ينط ــن غ ــي م ــت يف نف ــل فقل ــول قائ يق
ــا  ــة: }يــا َأيُّهَ ــي، فنزلــت األي ــة)2( أوعــدن أن أبلــغ أو أن يعذبن اهلل عــز وجــل بتل
ْغــتَ ِرســاَلَتهُ وَاهلُل  ــْغ مــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمــا بَلَّ الرَّسُــوُل بَلِّ

يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اهلَل ال يَهْــدِي الَْقــوْمَ الْكافِِريــنَ{)3(.

إن اآليــة مــن أدلــة ثبــوت الواليــة لعــي بــن أيب طالــب عــى املســلمن وهــو 
نــص حمكــم مــن الســاء بــرضورة التبليــغ واإلعــالن، فقــد قــال الواحــدي )ت 
410هـــ( يف أســباب النــزول عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: )نزلــت هــذه اآليــة 
يــا أهيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك يــوم غديــر خــم يف عــي بــن أيب 

)1( ابن كثر، البداية والنهاية: 197/5.
)2( بتلة: أي مقطوعة. 

)3( سورة املائدة، اآلية: 67. 
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طالــب -عليــه الســالم-()1(.

ــغ بلوغــًا وبالغــًا وصــل  ــغ الــيء يبل ــدى العــرب مــن بل إن كلمــة بلــغ ل
وانتهــى، والبــالغ مــا يبتلــغ بــه ويتوصــل إىل الــيء املطلــوب، وبلــغ الغــالم 
احتلــم كأنــه بلــغ وقــت الكتــاب عليــه والتكليــف... واملبالغــة أن تبلــغ األمــر 
جهــدك)2( ويقــول الراغــب يف مفــردات القــرآن: )البلــوغ والبــالغ: االنتهاء من 
إىل أقــى املقصــد و املنتهــى، مكانــًا كان أو زمانــًا، أو أمــرًا مــن األمــور املقــدرة 

وإن مل ينتــه إليــه، وبلغتــه اخلــر وأبلغتــه مثلــه، وبلغتــه أكثــر()3(.

ــه بســنده قــال يف توضيــح القصــة:  روى اخلوارزمــي )ت 568هـــ( يف مناقب
)أقبلنــا مــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يف حجــة حتــى إذا كنــا بــن مكــة 
واملدينــة نــزل النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فأمــر مناديــًا ينــادي بالصــالة اجلامعــة 
ــكل  ــت أوىل ب ــال: ألس ــى ق ــوا ب ــهم؟ قال ــن أنفس ــن م ــت أوىل باملؤمن ــال: ألس ق
مؤمــن مــن نفســه؟ قالــوا: بــى قــال: فهــذا ويل مــن أنــا وليــه اللهــم وال مــن وااله 
ــى اهلل  ــول اهلل ص ــادي رس ــواله، ين ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــاداه م ــن ع ــاد م وع
ــًا  ــال: هنيئ ــك فق ــد ذل ــاب بع ــن اخلط ــر ب ــه عم ــه فلقي ــى صوت ــه بأع ــه وآل علي

ــا بــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن)4(. لــك ي

ففــرس حممــد رشــيد رضــا )ت1935م( يف تفســره املنــار قولــه تعــاىل: )وإن 

)1( الواحدي، أسباب النزول: 150. 
)2( ابن منظور، لسان العرب: 1/ 350. 

)3( الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن: 144. 
)4( املناقب: 94. 
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ــك  ــزل إلي ــا أن ــام مل ــغ الع ــن التبلي ــه م ــرت ب ــا أم ــل م ــل( أي وإن مل تفع مل تفع
كلــه وهــو مــا عليــه اجلمهورــــ أو اخلــاص بأهــل الكتــاب عــى مــا ســبق مــن 
ــًا مــن األذى بالقــول أو الفعــل أو هبــا  ــًا خوف ــه ولــو مؤقت ــأن كتمت االحتــال ب
مجيعــًا ))فــا بلغــت رســالته(( أي فحســبك جرمــًا انــك مــا بلغــت رســالته وال 
قمــت بــا بعثــت ألجلــه، وهــو تبليــغ النــاس مــا أنــزل إليــك مــن ربــك بــأن 
كتمــت بعضــه فكأنــك مل تبلــغ شــيئًا قــط، الن كتــان البعــض ككتــان اجلميــع. 
ــه تعــاىل )مــن قتــل نفســًا بغــر نفــس أو فســاد يف األرض  فهــو مــن قبيــل قول
ــر  ــن أيب بك ــر واب ــن عام ــع واب ــراءة ناف ــه ق ــًا( ويقوي ــاس مجيع ــل الن ــا قت فكأن

ــع)1(. ــاالته( باجلم )رس

يــرى الباحــث أن رشــيد رضــا مل يفــرس مــا هــو األمــر املكتــوم الــذي كتمــه 
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه الــذي إن مل يبلــغ بــه فكأنــا مل يبلــغ رســاالته.

ــا  ــة }يــا َأيُّهَ ــر اآلي ــام تفس ــر يف مق ــر والتنوي ــور يف التحري ــن عاش ــول اب يق
ْغــتَ ِرســاَلَتهُ وَاهلُل  ــْغ مــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمــا بَلَّ الرَّسُــوُل بَلِّ
ــًا:  يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اهلَل ال يَهْــدِي الَْقــوْمَ الْكافِِريــنَ{ تفســرًا داللي
)والتبليــغ جعــل الــيء بالغــًا، والبلــوغ الوصــول إىل املــكان املطلــوب وصوله، 
واألمــر بالتبليــغ مســتعمل يف طلــب الــدوام، وملــا كان نــزول الريعــة مقصــودًا 
بــه عمــل األمــة هبــا ســواء كان النــازل متعلقــًا بعمــل أم كان بغــر عمــل، كالذي 
ينــزل ببيــان أحــوال املنافقــن أو فضائــل املؤمنــن أو يف القصــص ونحوهــا، ألن 
ذلــك كلــه إنــا أنــزل لفوائــد يتعــن العلــم هبــا حلصــول األغــراض التــي نزلــت 

)1( حممد رشيد رضا، تفسر املنار: 6/ 468. 
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ألجلهــا()1(.

فبلــغ الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه مــا أرســل بــه، وصــدع بــا أمــر، وأدى ما 
محــل مــن أثقــال النبــوة، وصــر لربــه وجاهــد يف ســبيله ونصــح ألمتــه، ودعاهم 
ــج ودواع  إىل النجــاة، وحثهــم عــى الذكــر، ودهلــم عــى ســبيل اهلــدى، بمناه
ــده  ــن بع ــوا م ــال يضل ــا، كي ــم أعالمه ــع هل ــار رف ــها، ومن ــاد أساس ــس للعب أس

وكان هبــم رؤوفــًا رحيــًا)2(.

ــدأت  ــا، إذ ب ــن كليه ــوع يف اآليت ــة املوض ــرس جدلي ــظ بي ــدارس يلح وال
ــول  ــرت الرس ــة أم ــة املطلق ــذه الوالي ــم إن ه ــبحانه، ث ــة هلل س ــة املطلق بالوالي
صــى اهلل عليــه وآلــه وهــو الــويل الثــاين بحســب تسلســل اآليــة أن يــويل الطبقــة 
ــة  ــة الوالي ــا ذكــرت يف آي ــون املتصفــون بتلــك الصفــة. ومل ــة وهــم املؤمن الثالث
واليــة الرســول حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه كان األمــر بالتوليــة بوســاطته صــى 
اهلل عليــه وآلــه وليــس بســلطان مبــارش، وهــذا شــبيه بــا يصطلــح عليــه يف لغتنــا 
ــويل  ــر ال ــت معاي ــد أعلن ــغ، فق ــة التبلي ــات بطريق ــاء الصالحي ــارصة بإعط املع
ــخص  ــى ش ــر إال ع ــك املعاي ــق تل ــن ومل تنطب ــن الزم ــدة م ــر م ــرك األم ــم ت ث
ــد أن  ــغ بع ــر بالتبلي ــم كان األم ــر، ث ــات نظ ــه إلف ــذا كل ــالم ه ــه الس ــي علي ع
متــت احلجــة كاملــة ونــودي الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه: )يــا أهيــا الرســول( 
بالصفــة نفســها يف آيــة إعــالن واليــة اهلل ورســوله. مل ينــاِد بصفاتــه األخــرى مثل 
يــا أهيــا النبــي أو يــا حممــد. ثــم بينــت اآليــة املقصــود تبليغــه يشء أنــزل ســابقًا: 

)1( ابن عاشور، التحرير والتنوير: 5/ 153. 
)2( ينظر: الكليني، الكايف: 1/ 445. 
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)بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك( ومــن املعلــوم أن الفعــل أنــزل فعــل مــاض 
فالتبليــغ بــيء أنــزل إليــه مــن قبــل ويف زمــن مــى وليــس يف الوقــت ذاتــه، 
وهــذا ترابــط واضــح ومــن هنــا يمكننــي القــول أن للغديــر مســاحة مهمــة يف 
ــد  ــه ق ــة، وإن ــة اإلهلي ــذه احلقيق ــاءة ه ــي إلض ــاحة تكف ــم... مس ــرآن الكري الق
ــه  ــرصف نبي ــد من ــر عن ــم اجلاه ــان مزدح ــغ يف زم ــر بالتبلي ــه األم ــدر األل أص

صــى اهلل عليــه وآلــه مــن احلــج األكــر.

ــة والتابعــن، وأخرجــه  فقــد روى حديــث الغديــر عــدد كبــر مــن الصحاب
عــدد كبــر مــن العلــاء واحلفــاظ عنــد أهــل العامــة، وقــد أورد العالمــة األميني 
مــن خــالل تقصيــه الواســع قائمــة طويلــة اشــتملت عــى أعــالم احلفــاظ الذيــن 

يؤيــدون احلديــث والواقعــة التارخييــة)1(.

أمــا عنــد اإلماميــة أخــذ حديــث الغديــر مســاحة واســعة شــملت حديــث 
ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــال النب ــنده: ق ــه بس ــاري يف صحيح ــد روى البخ ــة؛ فق املنزل

ــة هــارون مــن موســى(()2(. ــه لعــي: ))امــا تــرىض ان تكــون منــي بمنزل وآل

ــة  ــع مكاني ــة ومواق ــبات زماني ــادرة يف مناس ــة ص ــات نبوي ــن بيان ــا م وغره
خمتلفــة، ولكــن الغديــر هــو الفاتــح ملــا اســتقبل، واخلاتــم ملــا ســبق مــن حتضــر 
ــه دورًا رابطــًا  ــًا، األمــر الــذي أهلــه ألدائ وإعــداد عــى مــدى ربــع قــرن تقريب
ــه  ــة نبي ــبحانه، وطاع ــه س ــدادهم لطاعت ــن، وانش ــاىل واملخلوق ــق تع ــن اخلال ب

)1( ينظر: األميني، موسوعة الغدير، املقدمة: 138-134. 
)2( صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي صى اهلل عليه وآله، باب مناقب عي بن 

أيب طالب، ح 3706: 659. 
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املصطفــى صــى اهلل عليــه وآلــه)1(.

وإن ملوضــع غديــر خــم داللــة يف عوامــل إثبــات الواليــة، وإن هــذه احلقائــق 
القرآنيــة والنبويــة قــد أسســت لثبــات احلكــم والنــص مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل 
عــى اإلمــام عــي عليــه الســالم املؤيــد مــن ِقبــل النبــي األكــرم صــى اهلل عليــه 
ــون  ــي تك ــات، ك ــذه اخلصوصي ــة هب ــاول اإلحاط ــث نح ــذا البح ــه. ويف ه وآل
جــواز عبــور إىل هــذا الــرصح العظيــم )غديــر خــم( الــذي زخــر بالتجليــات 
الربانيــة و اآلثــار الغيبيــة التــي رافقــت نــزول النــص القــرآين بواقعــة الغديــر.

املبحث الثاين: دللة الزمان واملكان يف تر�سيخ واقعة الغدير.

ــن  ــر م ــهدت أكث ــي ش ــالمية الت ــع اإلس ــن املواض ــم م ــر خ ــع غدي إن موض
ــا  ــن تلخيصه ــي يمك ــه، والت ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــف النب ــن مواق ــف م موق

ــايل: بالت

1- وقوعه يف طريق اهلجرة النبوية.

2- وقوعه يف طريق عودة النبي صى اهلل عليه وآله من حجة الوداع.

3- وقوع بيعة الغدير فيه.

وكل واحــد مــن هــذه املواقــف الثالثــة يشــكل بعــدًا مهــًا يف مســرة التاريــخ 
ــا  ــالمية وانطالقه ــوة اإلس ــار الدع ــدء النتش ــت الب ــرة كان ــالمي، فاهلج اإلس
خــارج ربــوع مكــة ومــن ثــم إىل العــامل كلــه، وحجــة الــوداع والعــودة منهــا إىل 

)1( ينظر: حممد صادق اخلرسان، الغدير واملنصب: 16-14. 
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املدينــة املنــورة كانــت ختــم الرســالة؛ وقــد أكــد اهلل ســبحانه الوقائــع التارخييــة 
ــاء الســابقن عــى ترابــط الزمــان  التــي حدثــت قبــل اإلســالم ويف زمــن األنبي
واملــكان وامتيــاز بعــض األزمنــة واألمكنــة بخصوصيــات متعــددة منهــا 
الرافــة، ومنهــا الشــعرة، أي العالمــة ومنهــا االســتجابة، ومنهــا مــا اكتســبت 
خصوصيتهــا حلــدث مــا، إمــا زمانــًا وإمــا مكانــًا. والقــرآن الكريــم مفعــًا هبــذا 
ــة  ــد مك ــا نج ــى أنن ــعائر)1(، حت ــام والش ــر باألي ــي يف التذك ــلوب اإلهل األس
املكرمــة )أعزهــا اهلل وحفظهــا( هلــا خصوصيــات متعــددة منهــا مكانيــة ومنهــا 
زمانيــة. فأمــا خصوصيتهــا املكانيــة فهــي أول بيــت وضــع للنــاس، قــال تعــاىل: 
ــدىً لِْلعاَلمِــنَ{)2(  ــَة مُبــارَكًا وَهُ ــذِي بِبَكَّ ــاِس َللَّ ــعَ لِلنَّ ــتٍ وُضِ }إِنَّ َأوََّل بَيْ
وقــد بنــاه إبراهيــم اخلليــل عليــه الســالم فهــي أيضــًا موطــن نبينــا حممــد صــى 
ــة فهــي  ــه، أمــا خصوصيتهــا الزماني ــه ومســقط رأســه وحمــل بعثت ــه وآل اهلل علي
ــة  ــات زمني ــرات بأوق ــس م ــوم مخ ــلم يف الي ــه املس ــه إلي ــذي يتوج ــع ال املوض
حمــددة للصــالة، واملوضــع الــذي تشــد إليــه الرحــال زمانــًا ومكانــًا معلومــًا يف 

ــهُرٌ مَعُْلومــاتٌ{)3(. ــجُّ َأشْ ــاىل: }الْحَ ــال تع ــج ق ــة احل ــة فريض ــرآن لتأدي الق

ــر يف  ــر كب ــة أث ــة أو الواقع ــار الواقع ــكان يف إط ــان بامل ــرتن الزم ــث يق حي
النفــس إذ يســتعيد اإلنســان رموزهــا ومــا تنطــوي عليــه مــن عــر ومــا تتضمنــه 

)1( رضغام خالد عبد الوهاب أبو كلل؛ حممد جواد عباس شبع، واقعة بيعة الغدير، بحث يف 
موسوعة املوسم، األنسكلوبيديا العلوية: 110/ 211. 

)2( سورة آل عمران، اآلية: 96. 
)3( سورة البقرة، اآلية: 196. 
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مــن عطــاء تربــوي ثــر.

ــد  ــي عه ــث ينته ــام حي ــة واإلم ــد اإلمام ــد لعه ــي التمهي ــر ه ــة الغدي وبيع
الرســالة والرســول وقــد اشــتهر املوقــع بحادثــة الواليــة لإلمــام أمــر املؤمنــن 
ــرة  ــق اهلج ــامل طري ــن مع ــزالً م ــًا أو من ــهرته موقع ــن ش ــر م ــالم أكث ــه الس علي

ــوداع)1(. ــة ال ــن حج ــودة م ــق الع ــن طري ــة أو م النبوي

ــن  ــي م ــض الطبيع ــو املنخف ــًا: )ه ــم( اصطالح ــر خ ــى )غدي ــايت إىل معن فن
األرض جيتمــع فيــه مــاء املطــر أو الســيل، وال يبقــى إىل القيــظ. امــا خــم: فقــد 
ــه  ــاغ، أضيــف إلي نقــل احلمــوي عــن الزخمــري قولــه: خــم أســم رجــل صب
الغديــر الــذي بــن مكــة واملدينــة باجلحفــة، وقيــل أن مخــًا اســم غيضــة هنــاك، 

وهبــا غديــر نســب إليهــا()2(.

وقــد أطلقــت عــى موقــع )غديــر خــم( أســاء عــّدة تبعــًا لتعاقــب األزمــان 
ــمية  ــاب تس ــن ب ــة م ــًا اجلحف ــمي أيض ــة)3(، وس ــكن املنطق ــن س ــال مم واألجي
ــد  ــو عبي ــر أب ــر، ذك ــة الكب ــن وادي اجلحف ــزءًا م ــًا ج ــكل؛ إلن مخ ــزء بال اجل
البكــري األندلــي يف معجمــه نقــاًل عــن الســكوين قــال: موضــع الغديــر غديــر 

العدد 25؛ بحث يف موسوعة  تراثنا  مقالة يف جملة  الغدير،  الفضي، موضع  اهلادي  )1( عبد 
اإلمام عي بن أيب طالب يف الكتاب والسنة، حممد الريشهري: 2/ 363. 

)2( ينظر: احلموي، معجم البلدان: 2/ 289. ابن منظور، لسان العرب: 12/ 191. 
)3( يظهر ان أقوامًا من خزاعة وكنانة كانت تسكن املنطقة يف األعصار السالفة، وليس فيهم 
كثرة. رضغام أبو كلل؛ حممد شبع، واقعة بيعة الغدير )دراسة يف اجلغرافية اإلسالمية(، 

بحث يف جملة املوسم )االنسكلوبيديا العلوية(العدد 110: 1/ 218. 
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خــم يقــال لــه اخلــّرار)1(.

ــن  ــت األرض م ــه: دحي ــه، قول ــه وآل ــى اهلل علي ــة ص ــي الرمح ــن نب وورد ع
مكــة، وكانــت املالئكــة تطــوف بالبيــت... وعــن ابــن عبــاس قــال: فدحــا اهلل 

ــة()2(. ــا )مك ــن حتته األرض م

ويــرى أحــد الباحثــن أّن مــا يلــوح بــه املعنــى الــداليل القــرآين لواقعــة الغدير 
ــكان  ــة بامل ــه العميق ــة وترابطات ــه الرسي ــه عالئق ــم ل ــر خ ــداين لغدي ــع املي واملوق
والزمــان، فهــو أبعــد مــن أن يكــون حادثــة عابــرة؛ فبــدأ بتحليــل ســورة املائــدة 
بلحــاظ داللــة االســم فمــن معانيهــا تــأيت بمعنــى امليــد فلســفيًا وفيزيائيــًا؛ هــو 
ــة  ــن احلرك ــا ب ــكون، وم ــًا، س ــة منطقي ــبق احلرك ــذي يس ــل)3( ال ــة واملي احلرك
ــة  ــر أن آي ــد كل يشء، واآلن لنتذك ــا يوج ــة، بوجوده ــدة معرفي ــكون عق والس
ــكَ وَإِنْ  ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــِزَل إَِليْ ــا ُأنْ ــْغ م ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ ــا َأيُّهَ ــا }ي ــي نصه ــغ الت التبلي
ــن  ــد وردت ضم ْغــتَ ِرســاَلَتهُ وَاهلُل يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس{)4( ق ــْل َفمــا بَلَّ َلــمْ تَْفعَ
ســورة، تلــك فضاءاهتــا املعرفيــة التــي لوحــت هبــا وأشــارت إليهــا وأومــأت، 
ــة التبليــغ بــكل مــا  ــا إىل قــراءة تدبريــة اســتنطاقية أخــرى آلي وهــذا مــا يدعون
تزخــر بــه مــن مكنونــات عقائديــة قرآنيــة، ومــا حيــف هبــا مــن حقائــق تارخييــة، 
وبإجــراء نــوع مــن املعاقــدة املعرفيــة بــن احلقائــق النبويــة والتارخييــة، وليــس 

)1( البكري األندلي، معجم ما استعجم من أساء البالد واملواضع: 2/ 136. 
)2( الطريس، جممع البيان يف تفسر القرآن: 1/ 187. 

)3( ابن منظور، لسان العرب: 13/ 230. 
)4( سورة املائدة، اآلية: 67. 
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ــة  ــًا حلقب ــر تبيان ــة الغدي ــرت واقع ــخ، فج ــا والتاري ــذه اجلغرافي ــن ه ــد ع ببعي
جديــدة مــن حقــب التاريــخ، وترســيًا ملعــامل كونيــة أخــرى حلركــة اإليــان يف 
األرض، تلــك احلركــة التــي ســكنت قبــل البعثــة املحمديــة ثــم مــادت عــى يــد 
الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه وحتركــت ضمــن قوانينهــا العامــة خــالل 
احلقبــة النبويــة، واســتلزمت حركتهــا األخــرى ضمــن احلقبــة الوالئيــة، فهــي 
مــا بــن حقبــة عمــوم اإليــان التــي توالهــا الرســول األكــرم وبــن احلقبــة التــي 
اســتلزم فيهــا، وليســت ثمــة صدفــة يف الفعــل االهلــي، وإنــا كل يشء بحكمــة 
ــا ُكلَّ يَشْ ٍء َخَلْقنــاُه بَِقــَدٍر()1( وهــذا يعنــي أن آيــة التبليــغ بمضامينها  وبقــدر؛ )إِنَّ
القرآنيــة الناصــة عــى لــزوم ديمومــة حركــة اإليــان املنضبــط مــن خــالل إعالن 
الواليــة للــويل حــق، وإن حقائقهــا التارخييــة حــق، وكذلــك تقديرهــا يف الزمــان 
بعــد الفــراغ مــن حجــة الــوداع حــق، وكذلــك تقديرهــا يف املــكان ونزوهلــا يف 
غديــر خــم الواقــع ضمــن الرقعــة اجلغرافيــة ملكــة حــق، بــكل مــا ختتزنــه مــن 

حقائــق الدحــو وامليــد)2(.

ليــس ذلــك فحســب بــل لزمــان غديــر خــم ومكانــه دوٌر إعالمــي وســيايس 
أشــار إليــه الســيد حممــد باقــر احلكيــم قائــاًل: )إن اختيــار النبــي )صــى اهلل عليــه 
ــة خاصــة  ــه أمهي ــة والسياســية ل ــة اإلعالمي ــه( للزمــان واملــكان مــن الناحي وآل
وفائقــة، إذ إن الصــورة اجلاليــة للحديــث موقوفــة عــى إرادتــن: ضــان العــدد 
األكــر اخلــارج عــن املألــوف واخلــارج عــن تسلســل األعــال الطبيعيــة للحــج 

)1( سورة القمر، اآلية: 49. 
)2( ينظر: عباس أمر، بالغة الغدير بن عنوان النص وفاحتة السور: 669-665. 



ا(  يور الأمان واملعان  ي تحديد املطالب القرآلية والنبوية )ادير سم ألموطجل

393

ــى  ــق ع ــع الطري ــن، وقط ــوخًا يف الذه ــي ورس ــرًا يف النف ــر تأث ــون أكث فيك
السياســات املضــادة مــن منافقــن تــاه عمليــة التنصيــب وإعــالن الواليــة كــا 

نصــت عليــه أكدتــه آيــة التبليــغ يف إفهــام عامــة املســلمن()1(.

إن إيقــاع حادثــة الغديــر يف هــذا املــكان جيعــل مــن اســتخالف الرســول صى 
اهلل عليــه وآلــه لإلمــام عــي عليــه الســالم آخــر حديــث يســمعه املســلمون قبــل 
افرتاقهــم عنــه، وإّن نــزول القــوم عــى تلــك األرض يف حــر الظهــرة الالهــب 
ــرًا يف نظــر  ــازًا كب ــاز امتي ــة متت ــة جيعــل القضي ال لــيء إال إليقــاع هــذه احلادث
ــك إىل  ــاًل، ألدى ذل ــة مث ــة يف أرض مك ــذه احلادث ــاع ه ــو كان إيق ــلمن، فل املس
ــوح  ــه بوض ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــدها الرس ــي ينش ــة الت ــور القضي ــدم تبل ع
ملجيئهــا يف ســياق حجــة الــوداع التــي قــد تطغــى عــى غرهــا مــن احلــوادث)2(.

ــان إىل  ــزه؛ هيدف ــلوب يمي ــة واس ــة بياني ــاًل وظيف ــي مث ــاب اإلهل ــكل خط ول
التأثــر عــى املتلقــي بإتــاه مــا يؤمــن بــه صاحــب اخلطــاب، فــال منــاص مــن 
اإلقــرار بقــدرة النــص اخلطــايب عــى تبيــان اآلثــار النفســية واملعــامل الوجدانيــة 
ملبدعــه التــي يريــد أن يؤثــر هبــا عــى الســامع وجيعلــه منفعــاًل بخطابــه ســلبًا أو 
إجيابــًا، ويثــر يف نفســه مكامــن اخلــر والــر، وتعــد أســلوبية اخلطــاب ونســقه 
يف زمــان مــا ومكانــه مــن املؤثــرات النفســية املهمــة، وكيــف اســتثمر اخلطــاب 

النفــس اإلنســانية جلمــع شــتات األمــة املتبعثــرة)3(.

)1( ينظر: اإلمام عي عليه السالم دراسة جلوانب من شخصيته واملنهج: 67-66. 
)2( حيدر الكعبي، ملاذا أرض غدير خم، مقالة يف جملة الوالية، العدد 22: 8. 

)3( ينظر: صباح عيدان، مقامات اإلمامة اإلهلية ومراتبها يف اخلطاب احلسيني قراءة يف أسلوبية 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

394

شر
الجزء العا

ــم  ــر خ ــب: )غدي ــر واملنص ــة الغدي ــان يف كتاب ــادق اخلرس ــيد ص ــرى الس وي
ــه  ــا لقول ــتندة يف مبدئه ــل مس ــًا، ب ــة نبوي ــا مؤصل ــة، وإن ــة اإلمام ــل حموري يمث
ــه رضورة  ــكَ...{؛ ألن ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــِزَل إَِليْ ــْغ مــا ُأنْ ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ ــا َأيُّهَ ــاىل: }ي تع
ــي  ــروع اإلهل ــة امل ــا ديموم ــف عليه ــة، تتوق ــتوى النظري ــى مس ــة ع حياتي
ــاء  ــود األنبي ــن جه ــل ب ــة التواص ــا ضان ــه إلن ــه وفعاليت ــتمرارية بقائ واس
ــل  ــردة، ب ــات جم ــت تعلي ــا، وألضح ــة بينه ــت الصل ــاء، وإال انقطع واألوصي
ــع  ــرد، م ــق وال ــا التصدي ــة، يعروه ــات تارخيي ــم إىل رواي ــت تضحياهت لتحول
إنــا متثــل جهــودًا وجهــادًا عــر قــرون متتاليــة، ويف مواقــع جغرافيــة متعــددة، 
ــب  ــتقطاب، متغل ــى االس ــادر ع ــق ق ــتوى التطبي ــى مس ــج ع ــا برنام ــل إن ب
ــان  ــاح لإلنس ــق النج ــا حيق ــكاين؛ ب ــدل امل ــاين والتب ــادم الزم ــل التق ــى عوام ع
ويوســع مــن قاعــدة خياراتــه احلياتيــة، وحيفــزه نحــو اإلنتــاج والتواصــل مــع 
ــر  ــه الغدي ــا يمثل ــح؛ مل ــداع والتصحي ــًا لإلب ــًا صاحل ــد مناخ ــا يوج ــر، ب اآلخ
مــن أطروحــة جــادة لبنــاء اإلنســان جذريــًا، وتقويمــه بــا يعــزز لديــه مفاهيــم 
ــة  ــعة يف تنمي ــادة والواس ــاركة اجل ــآزر واملش ــن والت ــزام والتضام ــة واإللت الطاع
املجتمــع وتطويــره، فقــد حشــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه عوامــل عــدة 
للتعبــر عــن أمهيــة الغديــر وفاعليتــه التصحيحيــة، فاســتعان بالزمــان واملــكان 
ــة  ــوت وطريق ــورة والص ــرى كالص ــرة األخ ــرات املع ــائر املؤث ــان وس واإلنس
ــرز دور  اإلعــداد للتجمــع اجلاهــري، وأرشف عــى حتضــر ذلــك بنفســه، لُت
الغديــر فكريــًا وتنمويــًا، ولئــال يفــرس بكونــه بيعــة البــن عمــه، وكأّنــه موضــوع 

التوظيف النفي:1/ 386-383. 
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أرسي خــاص بينــا هــو اهتــام بتكميــل الديــن وإنجــاز مــا عليــه صــى اهلل عليــه 
ــه تعــاىل()1(. ــه رب وآلــه ممــا محلــه ب

فجعــل اهلل ســبحانه وتعــاىل إكــال الديــن وإمتــام النعمــة منوطــًا ببيعــة اإلمام 
عــي عليــه الســالم؛ وذلــك إلن اإلمــام عــي هــو أّول القــوم إســالمًا وأقدمهــم 
ــه  ــن وكان ال يفــارق رســول اهلل صــى اهلل علي ــاء الدي ــًا وبســيفه اســتقام بن إيان
وآلــه، ونــل مــن علــم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه حتــى قــال رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وآلــه: »أنــا مدينــة العلــم وعــي باهبــا(()2( وكأنــه يشــر إىل مــكان 
العلــم وأيــن يوجــد وممــن يؤخــذ، ومل يســبق لرســول اهلل أن أعطــى هــذه املرتبــة 
ــف  ــول إن توظي ــي الق ــك يمكنن ــن ذل ــن. وم ــن واآلخري ــن األول ــد م إىل أح
ــى اإلرادة  ــًا ع ــن متام ــا متوافق ــز كان ــوىل العزي ــل امل ــن ِقب ــكان م ــان وامل الزم
ــا  ــف مل ــك املوق ــول يف ذل ــغ الرس ــو مل يبل ــذاك ول ــلمن آن ــع املس ــة لواق احلقيقي
اســتطاع الرســول حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه إيصــال مهمــة الســاء يف أحــكام 
مســألة اخلالفــة اإلهليــة عــى األرض بعــد األنبيــاء وهــي حلقــة وصــل املــاض 
ــي  ــام ع ــد اإلم ــن بع ــة م ــر األئم ــن س ــر م ــدروس والع ــتلهم ال ــارض نس باحل
عليــه الســالم، فقــد أعطــى غديــر خــم وحجــة الــوداع للرســول األكــرم عنــرص 

ــاة وحلــد اآلن. الديمومــة واحلي

اخلامتة 

)1( ينظر: الغدير واملنصب: 18-16. 
)2( حسن عبد احلسن اللوايت، الغدير يف العقيدة اإلسالمية: العدد 113/ 134. 
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1- إّن هنــاك دوًرا للزمــان واملــكان يف فهــم األدلــة القرانيــة والســنة النبويــة 
التــي تــدور حــول واقعــة غديــر خــم؛ والتــي وقعــت أمــام أنظــار حشــد مــن 
املؤمنــن وأســباب نــزول آيــات الواليــة وحتذيــر اهلل لرســوله مــن عــدم التبليــغ.

ــول  ــه الرس ــغ ب ــا بّل ــدث وم ــا ح ــكل م ــة ل ــة الداللي ــاة الوظيف 2- إن مراع
ــه يف ذلــك املوقــف يف الزمــان واملــكان نفســها ومــا  ــه وآل حممــد صــى اهلل علي
فــرسه أهــل العلــم يف بيــان مقصــود اآليــات ومــا تواتــر عليــه الفريقــان يف نقــل 

الواقعــة هلــا أمهيــة البالغــة يف حتديــد القــرار اإلهلــي.

3- إن هنــاك عالقــة وشــيجة بــن زمــان الواقعــة ومكانــا املرتبــط بالرتتيــب 
ــر خــم وتعميقهــا يف  ــر يف ترســيخ واقعــة غدي ــر الكب ــا هلــا األث اإلهلــي هلــا؛ ب
األذهــان ومــا متيــزت بــه مــن ظــروف ومالبســات قــد مهــدت الطريــق هلــذه 
ــة  ــل العربي ــتنفار القبائ ــوداع( واس ــة ال ــي )حج ــر للنب ــج األك ــة كاحل الواقع
للخــروج للحــج يف مكــة قــد أضافــت إىل الغديــر عامــل التوثيــق يف هــذا املــكان 
ــة  ــا دارت األزمن ــلمن مه ــة املس ــن خميل ــب ع ــذي ال يغي ــان ال ــذا الزم ويف ه

ــروف. والظ

4- غديــر خــم يمثــل حموريــة اإلمامــة، وإنــا مؤصلــة نبويــًا، بــل مســتندة يف 
ــْغ مــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ...{؛  ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ ــاىل: }يــا َأيُّهَ ــه تع ــا لقول مبدئه
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــايل للرس ــاب الرس ــة، إن اخلط ــه رضورة حياتي ألن
بقولــه: )مــن كنــت مــواله فهــذا عــي مــواله( هــو خطــاب للمســلمن عامــة، 
ــه الســالم كخليفــة  فهــو أمــر بالبيعــة ألمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب علي

هلــم، وليــس بيعــة البــن عمــه بنحــو الدافــع األرسي أو املحبــة.
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ــه إيصــال مهمــة الســاء يف  ــه وآل 5- اســتطاع الرســول حممــد صــى اهلل علي
أحــكام مســألة اخلالفــة اإلهليــة عــى األرض بعــد األنبيــاء وهــي حلقــة وصــل 
املــاض باحلــارض نســتلهم الــدروس والعــر مــن ســر األئمــة مــن بعــد اإلمــام 
عــي عليــه الســالم، فقــد أعطــى غديــر خــم وحجــة الــوداع للرســول األكــرم 

عنــرص الديمومــة واحليــاة وحلــد اآلن.

قائمة امل�سادر واملراجع

القرآن الكريم.

1- أمحــد بــن حنبــل، مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، دار صــادر، بــروت، 
الط، الت.

ــر يف  ــوعة الغدي ــي، موس ــي النجف ــد األمين ــن أمح ــد احلس ــي، عب 2- األمين
الكتــاب والســنة واألدب، حتقيــق مركــز الغديــر للدراســات اإلســالمية، لبنــان 
ــة،  ــة الثالث ــالمي، الطبع ــه اإلس ــارف الفق ــرة مع ــة دائ ــارش مؤسس ــروت الن ب

2005م. 1425ه 

ــن  ــالل الدي ــق ج ــن، حتقي ــد، املحاس ــن خال ــد ب ــن حمم ــد ب ــي، أمح 3- الرق
ــران، 1307ه. ــة األوىل، طه ــني، الطبع احلس

ــز)ت487ه(،  ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــد عب ــو عبي ــي، أب ــري االندل 4- البك
معجــم مــا أســتعجم مــن أســاء البــالد والبلــدان، حتقيــق مجــال طلبــة، 
منشــورات حممــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت لبنــان، الطبعــة 

1998م. 1418ه  األوىل، 
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5- التفتازاين، حاشية عى خمترص ابن احلاجب، مطبعة بوالق.

6- جعفــر ســبحاين، اإلســالم ومتطلبــات العــرص، النــارش مؤسســة اإلمــام 
الصــادق عليــه الســالم، الطبعــة األوىل، 1424ه.

ــة، بــروت  7- اجلرجــاين، عــي بــن حممــد، التعريفــات، دار الكتــب العلمي
ــة األوىل، 1403ه، 1983. ــان، الطبع لبن

8- جــواد أمحــد البهــاديل، الثابــت واملتغــر يف الريعــة اإلســالمية، النــارش 
ــه الســالم، العــراق النجــف األرشف، الطبعــة  مطبعــة جممــع أهــل البيــت علي

2009م. 1430ه  األوىل، 

9- اجلوهــري، اســاعيل بــن محــاد )ت393ه(، معجــم الصحــاح، تصحيــح 
ــان، 1433ه  ــروت، لبن ــي، ب ــة األعلم ــارش رشك ــن، الن ــمس الدي ــم ش إبراهي

ــ2012م.

10- ابــن أيب احلديــد، رشح نــج البالغــة، حممــد أبــو الفضــل ابراهيــم، دار 
إحيــاء الــرتاث العــريب، الطبعــة الثانيــة، 1386ه 1967م

11- اخلوارزمــي، أبــو املؤيــد املوفــق بــن أمحــد بــن حممــد بــن البكــري املكي 
)ت568ه(، املناقــب، قــدم لــه حممــد رضــا املوســوي اخلرســان، النــارش حممــد 
ــف، 1385ه  ــة، النج ــة احليدري ــي، املطبع ــادق الكتب ــد ص ــاج حمم ــم احل كاظ

1965م.

ــاح، دار  ــار الصح ــادر، خمت ــد الق ــن عب ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــرازي، حمم 12- ال
ــة. ــة الرابع ــروت، الطبع ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال إحي
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13- الراغــب األصفهــاين )ت425ه(، مفــردات أفــاظ القــرآن، حتقيــق 
صفــوان عدنــان داوودي، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الرابعــة، 1425ه.

14- ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــر القرطبي، 
اإلســتيعاب يف معرفــة األصحــاب )ت463ه(، ختريــج األحاديث عادل مرشــد، 

دار اإلعــالم، األردن، الطبعة األوىل، 1423ه 2002م.

ــت،  ــة، الكوي ــة األربع ــلفيون واألئم ــق، الس ــد اخلال ــن عب ــد الرمح 15- عب
1397ه.

ــن أيب طالــب، بمســاعدة  16- الرشــهري، حممــد، موســوعة اإلمــام عــي ب
حممــد كاظــم الطباطبائــي؛ حممــود الطباطبائــي، دار احلديــث للطباعــة والنــر، 

ــان، الطبعــة األوىل، 1421ه. بــروت لبن

17- الزبيــدي، حممــد مرتــى احلســيني، تــاج العــروس مــن جواهــر 
القامــوس، حتقيــق نــواف اجلــراح، دار صادر، بــروت، الطبعــة األوىل، 2011م.

ــوي،  ــث النب ــص احلدي ــكان يف قص ــان وامل ــة الزم ــديره، بني ــهام س 18- س
ــوراه(، 2005ـ2006م. ــة دكت ــنيطية، اجلزائر)أطروح ــة قس ــة منرتي جامع

19- رضغــام خالــد عبــد الوهــاب أبــو كلــل؛ حممــد جــواد عبــاس شــبع، 
ــوعة  ــث يف موس ــالمية، بح ــة اإلس ــة يف اجلغرافي ــر )دراس ــة الغدي ــة بيع واقع
ــدا،  ــة، هولن ــة الكوف ــد 110، أكاديمي ــة املجل ــكلوبيديا العلوي ــم، األنس املوس

ــة، 1436ه 2015م. ــة الثاني ــاي، الطبع ــة، اله ــة امللكي املكتب

ــب  ــرآن، دار الكت ــر الق ــزان يف تفس ــن، املي ــد حس ــي، حمم 20- الطباطبائ
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ــران، 1361ـــــ 1362ه. ــالمية، طه اإلس

ــق  ــر، حتقي ــم الكب ــد، املعج ــن أمح ــليان ب ــم س ــو القاس ــراين، أب 21- الط
محــدي عبــد املجيــد الســلفي، النــارش الــدار العربيــة للطباعــة، بغــداد، الطبعــة 

1399ه. 1979م  األوىل، 

22- الطــري، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر، جامــع البيــان يف تفســر القرآن، 
دار املعرفــة، بــروت لبنان، الطبعــة األوىل، 1328ه.

ــن عاشــور، حممــد الطاهــر، مقاصــد الريعــة اإلســالمية، الركــة  23- اب
ــر، 1985م. ــاب، اجلزائ ــة للكت ــة الوطني ــر، املؤسس ــع والن ــية للتوزي التونس

24-، تفســر التحريــر والتنويــر، النــارش مؤسســة التاريــخ، بــروت لبنــان، 
الطبعــة األوىل.

25- العيــايش، أبــو النــرض حممــد بــن مســعود بــن عيــاش الســلمي 
ــة  ــارش املكتب ــاليت، الن ــويل املح ــم الرس ــق هاش ــر، حتقي ــمرقندي، التفس الس

1380ه. هتــران،  اإلســالمية،  العلميــة 

26- غاســتون بالشــر، جدليــة الزمــن، ترمجــة خليــل أمحــد خليــل، ديــوان 
املطبوعــات اجلزائريــة.

27- الصــدوق، حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن بابويــه )ت381ه(، عيــون 
أخبــار الرضــا، حتقيــق مهــدي احلســيني الالجــوردي، انتشــارات جهــان، 

28-، التوحيد، حتقيق هاشم احلسيني، قم.
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29-، األمــايل أو املجالــس، منشــورات مؤسســة األعلمــي، بــروت لبنــان، 
تقديــم حســن األعلمــي، الطبعــة اخلامســة، 1410ه 1990م.

ــورة،  ــة الس ــص وفاحت ــوان الن ــن عن ــر ب ــة الغدي ــر، بالغ ــاس أم 30- عب
ــة  ــة الرتبي ــوراه يف كلي ــة(، دكت ــكلوبيديا العلوي ــم )انس ــة املوس ــث يف جمل بح

ــية. ــة القادس جامع

ــة،  31- كاظــم هاشــم نعمــة، دراســات يف اإلســرتاتيجية والسياســة الدولي
ــة العامــة، 1990م. بغــداد، دار الشــؤون الثقافي

32- الكبيــي، بشــر مهــدي، الفكــر املقاصــدي يف جهــود الشــاطبي، 
مطبعــة ديــوان الوقــف الســني، الطبعــة األوىل، 2005م.

ــريش  ــر الق ــن كث ــاعيل اب ــداء اس ــن أيب الف ــاد الدي ــر، ع ــن كث 33- اب
الدمشــقي )ت774ه(، قــدم لــه حممــد عبــد الرمحــن املرعــي، دار إحيــاء الرتاث 

ــة األوىل، 1422ه 2001م. ــان، الطبع ــروت لبن ــريب، ب الع

ــي  ــحاق الكلين ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــن حمم ــر ب ــو جعف ــي، أب 34- الكلين
ــران  ــالمية، طه ــب اإلس ــكايف، دار الكت ــن ال ــول م ــرازي )ت 329ه(، األص ال

ــة، 1388ه. ــة الثالث الطبع
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العالقة بني اعتماد اجلمهور العراقي على مواقع التواصل االجتماعي 
واجتاهاتهم حنو ثقافة الغدير دراسة ميدانية

اأ. م. د. حممد ح�سني علوان ال�سعدي

املقدمة:

يشــهد العــامل تطــورات رسيعــة يف ميــدان االتصــال، انعكســت بصــورة كبرة 
عــى ميــدان اإلعــالم الرقمــي الــذي مجــع بــن تكنلوجيــا املعلومــات وتكنلوجيا 
االتصــال، ممــا أدى إىل ظهــور ســوق حقيقــي للوســائط املتعــددة، التــي تســمح 
ــور  ــوص والص ــة، كالنص ــادر خمتلف ــن مص ــات م ــن املعطي ــر م ــاج الكث بإدم
واألصــوات والبيانــات والرســومات والفيديــو، راميــة بذلــك إىل تطويــر 
ــتخدم  ــع املس ــة، ودف ــددة التفاعلي ــائط املتع ــات الوس ــدة ملنتج ــكال اجلدي األش
ــة، يف  ــالم التقليدي ــائل اإلع ــى وس ــرص ع ــتعاله يقت ــت كان اس ــا يف وق القتنائه
ظــل بحــث املســتخدم عــن فضــاءات أفضــل للتعبــر واالتصــال. وهــذا أيضــًا، 
مــا خلقتــه الثــورة مــن أنــاط إعالميــة جديــدة، يف مقدمتهــا وســائل التواصــل 
ــه  ــه عالقت ــي باتــت ترســم ل ــد والت االجتاعــي كأحــد أشــكال اإلعــالم اجلدي

ــة. ــة املحيطــة وحتــدد نمــط وشــكل مشــاركته االجتاعي بالبيئ

فتلــك املواقــع تتصــف بســات اآلنيــة أو الفوريــة واســتعال خاصيــة 
ــة وأفــالم  ــة وصوري الوســائط املتعــددة مــن نصــوص وصــور وملفــات صوتي
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ــا  ــوص وب ــوى والنص ــرض املحت ــرق ع ــوع ط ــاهم يف تن ــا يس ــذا م ــو وه فيدي
يســاهم يف توفــر كــم هائــل مــن املعلومــات املتنوعــة ألفــراد اجلمهور وبالشــكل 
الــذي يغنــي املوضــوع الــذي تتــم معاجلتــه. وهــذا مــا يوفــر ملســتخدمي مواقــع 
ــي قــدرا هائــال مــن املعلومــات واآلراء والتــي يمكــن  التواصــل االجتاع
عــن طريقهــا أن تســاهم يف تشــكيل آرائــه باتــاه معــن أو التأثــر عــى قناعاتــه 
بطريقــة أو بأخــرى الســيا خاصيــة التفاعليــة واملشــاركة مــع املتلقــي بالشــكل 
الــذي جيعــل منهــم أفــراد فاعلــن ومؤثريــن يف العمليــة االتصاليــة األمــر الــذي 
جيعــل مــن مواقــع التواصــل االجتاعــي وســيلة إعالميــة اجيابيــة بفعــل اعتادها 
ــة اتــاه  ــاز بثنائي ــة يف االتصــال باجلمهــور والتــي متت النمــط أو الطريقــة الدائري
ــس  ــة بعك ــة االتصالي ــاركة يف العملي ــتقبل واملش ــل اىل املس ــن املرس ــال م االتص
مــا هــو عليــة احلــال يف وســائل اإلعــالم التقليديــة التــي تعتمــد الطريقــة اخلطيــة 
ــاد  ــى أجي ــل ع ــذي يعم ــكل ال ــتقبل. وبالش ــل اىل املس ــن املرس ــد م ــاه واح بات
ــا  ــة بــن اجلمهــور والقائــم باالتصــال وب ــة االتصالي مشــاركة فاعلــة يف العملي
ــور واع  ــاد مجه ــاهم يف أجي ــي ويس ــى املتلق ــرات ع ــرص التأث ــزز ف ــد ويع يزي
ــيلة  ــا وس ــذي جيعله ــر ال ــة. األم ــة االتصالي ــارك يف امللي ــايب ومش ــل واجي وفاع
ــة  ــة االتصالي ــداف العملي ــق أه ــا حيق ــن وب ــرة يف املتلق ــزة ومؤث ــة متمي إعالمي
وخصوصــا فئــة اجلمهــور الــذي يعتمــد عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي يف 

ــه. ــه واتاهات ــه ومواقف ــكيل آرائ ــه وتش ــى معلومات ــول ع احلص

ــات  ــرت يف توقيت ــة وف ــي اإللكرتوني ــل االجتاع ــع التواص ــور مواق إن ظه
متزامنــة فتحــًا تارخييــًا نقــل اإلعــالم إىل آفــاق غــر مســبوقة وأعطى مســتخدميه 
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فرصــًا كــرى للتأثــر واالنتقــال عــر احلــدود بــال قيــود وال رقابــة إال بشــكل 
ــوات  ــي قن ــل االجتاع ــائل التواص ــور وس ــد ظه ــد أوج ــدود. ولق ــبي حم نس
للتعاطــي املبــارش والفــوري مــن مجهورهــا يف تطــور يغــّر مــن جوهــر النظريات 
ــا إىل  ــة لينقله ــالة اإلعالمي ــة الرس ــكار صناع ــف احت ــة ويوق ــة املعروف االتصالي
ــو  ــا حملل ــة مل يتصوره ــة وتفاعلي ــدرة تأثري ــمولية، وبق ــر ش ــع وأكث ــدى أوس م

وخــراء اإلعــالم واالتصــال.

وتعــد مواقــع التواصــل االجتاعــي هــي األكثــر انتشــارًا عــى شــبكة 
اإلنرتنــت ملــا متتلكــه مــن خصائــص متيزهــا عــن املواقــع اإللكرتونيــة ممــا شــجع 
ــا يف  ــد عليه ــال املتزاي ــى اإلقب ــامل ع ــاء الع ــة أنح ــن كاف ــت م ــي اإلنرتن متصفح
ــن  ــم م ــة وبالرغ ــع اإللكرتوني ــى املواق ــال ع ــه اإلقب ــع في ــذي تراج ــت ال الوق
ــي تتعــرض هلــا شــبكات التواصــل االجتاعــي عــى  ــديدة الت ــادات الش االنتق
ــادات  ــك االنتق ــه تل ــي تتهم ــوك( والت ــس ب ــع )الفي ــًا موق ــدوام وخصوص ال
ــده  ــراط عق ــامهة يف انف ــع األرسي واملس ــى املجتم ــارش ع ــلبي واملب ــر الس بالتأث
ــن  ــام ب ــي وااللتح ــة لتنام ــيلة مهم ــه وس ــرى في ــن ي ــاك م ــإن هن ــاره ف واني
املجتمعــات وتقريــب املفاهيــم والــرؤى مــع اآلخــر واالطــالع والتعــرف عــى 
ثقافــات الشــعوب املختلفــة إضافــة لــدوره الفاعــل واملتميــز كوســيلة اتصــال 

ــة. ــات اجلاهري ــات واالنتفاض ــة يف اهلب ناجع

ــل  ــكلت عام ــا ش ــا إن ــة ك ــكار املعلوم ــرس احت ــع ك ــذه املواق ــجل هل ويس
ضغــط عــى احلكومــات واملســؤولن ومــن هنــا بــدأت تتجمــع وتتحــاور بعض 
التكتــالت واألفــراد داخــل هــذه املواقــع حتمــل أفــكارًا ورؤى خمتلفــة متقاربــة 
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ــا  ــبكات وزادهت ــك الش ــى تل ــوارات ع ــذه احل ــرت ه ــا أث ــًا مم ــدة أحيان أو موح
ــة الوصــول إليهــا أو الســيطرة  ــى وجعلــت مــن الصعــب جــدًا عــى الرقاب غن

ــة. عليهــا أو جلمهــا يف حــدود معين

م�سكلة البحث:

وتتلخــص املشــكلة البحثيــة برصــد العالقــة بــن اعتــاد اجلمهــور العراقــي 
ــرف  ــر والتع ــة الغدي ــو ثقاف ــه نح ــي واتاهات ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ع
ــع  ــاد )الدواف ــرات االعت ــد متغ ــق حتدي ــن طري ــة ع ــذه العالق ــة ه ــى طبيع ع
ــاد اجلمهــور العراقــي عــى  ــاس التأثــرات التــي حيدثهــا اعت والتأثــرات( وقي
مواقــع التواصــل االجتاعــي والتعــرف عــى دور مواقــع التواصــل االجتاعــي 
يف تشــكيل اتاهاتــه نحــو هــذه املوضوعــات القضايــا وقيــاس مــدى فاعليتهــا 
يف تكويــن هــذه االتاهــات عــن طريــق أجــراء دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن 
مســتخدمي هــذه املواقــع والذيــن يعتمــدون عليهــا يف احلصــول عــى معلوماهتم 
ــائل  ــى وس ــاد ع ــة االعت ــروض نظري ــوء ف ــك يف ض ــا وذل ــذه القضاي ــأن ه بش

األعــالم.

اأهمية الدرا�سة: 

وتتحدد أمهية هذه الدراسة بالنقاط اآلتية:

1- أمهيــة دراســة اتاهــات مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتاعــي نحــو 
خمتلــف أنــواع القضايــا اهلامــة للمجتمــع ومنهــا موضوعــات ثقافــة الغديــر.
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2- متثــل موضوعــات ثقافــة الغديــر أمهيــة بالغــة للجمهــور بمختلــف فئاتــه 
العمريــة ومســتوياته االقتصاديــة واالجتاعيــة وحتصيلــه الــدرايس.

3- تــأيت أمهيــة الدراســة يف العمــل عــى حتديــد العالقــة بــن اعتــاد 
اجلمهــور العراقــي عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي وتكويــن اتاهاهتــم نحــو 
ــور  ــات اجلمه ــا يف دراس ــا واضح ــد نقص ــا يس ــر مم ــة الغدي ــات ثقاف موضوع

ــي. ــل االجتاع ــع التواص ــه بمواق ــي يف عالقت العراق

ــاد اجلمهــور  ــة بــن اعت ــي تناولــت دراســة العالق ــدرة الدراســات الت 4- ن
عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي واتاهاهتــم نحــو موضوعــات ثقافــة الغديــر.

5- تعمــل هــذه الدراســة عــى اختبــار فــروض نظريــة االعتــاد عــى وســائل 
ــي(  ــل االجتاع ــع التواص ــة )مواق ــة حديث ــيلة إعالمي ــال وس ــالم يف جم األع
ولقضايــا جمتمعيــة ذات أمهيــة لفئــات واســعة مــن اجلمهــور وهــي موضوعــات 

ثقافــة الغديــر.

التواصــل  اتاهــات مســتخدمي مواقــع  توفــر معلومــات حــول   -6
االجتاعــي معتمــدة عــى القيــاس العلمــي يف دراســة هــذه االتاهــات 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــاد ع ــن االعت ــة ب ــة العالق ــرات وطبيع ــخيص متغ وتش

االجتاعــي وتشــكيل هــذه االتاهــات.

أهداف الدراسة:

ــاد  ــن اعت ــة ب ــة العالق ــد ماهي ــة يف حتدي ــي للدراس ــدف الرئي ــل اهل يتمث
اجلمهــور العراقــي عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي واتاهاهتــم نحــو 
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موضوعــات ثقافــة الغديــر وتفســر طبيعــة هــذه العالقــة وتتفــرع عــن اهلــدف 
ــة وكاآليت:  ــداف الفرعي ــن األه ــة م ــي جمموع الرئي

ــع  ــى مواق ــي ع ــور العراق ــاد اجلمه ــن اعت ــة ب ــل العالق ــد وحتلي 1- رص
ــر  ــة الغدي ــات ثقاف ــن موضوع ــه ع ــتقاء معلومات ــي يف اس ــل االجتاع التواص

ــة. ــذه العالق ــف ه ــا وتوصي ــذه القضاي ــو ه ــه نح واتاهات

ــاد  ــن االعت ــي م ــل االجتاع ــع التواص ــتخدمي مواق ــع مس ــر دواف 2- تفس
ــر. ــة الغدي عليهــا بشــأن احلصــول عــى املعلومــات عــن موضوعــات ثقاف

ــاد  ــن اعت ــة ع ــلوكية( النات ــة الس ــة الوجداني ــاس التأثرات)املعرفي 3- قي
اجلمهــور العراقــي عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي بشــأن موضوعــات ثقافــة 

ــر. الغدي

4- حتديــد مــدى اعتــاد اجلمهــور العراقــي عــى مواقــع التواصــل االجتاعي 
بشــأن احلصــول عــن املعلومــات عــن موضوعــات ثقافــة الغدير.

5- رصــد دور املتغــرات الوســيطة)املتغرات الديموغرافيــة دوافــع التعرض 
ملواقــع التواصــل االجتاعــي( يف درجــة اعتــاد اجلمهــور عــى مواقــع التواصــل 

االجتاعي.

فروض الدراسة:

ــرض  ــة تع ــن كثاف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــرض األول: توج الف
ــوع  ــة )الن ــم الديموجرافي ــي ومتغراهت ــل االجتاع ــع التواص ــن ملواق املبحوث

ــي(. ــادي واالجتاع ــتوى االقتص ــة املس ــي املهن ــتوى التعليم ــن املس الس
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ــرص  ــة ح ــن درج ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــاين: توج ــرض الث الف
ــل  ــع التواص ــر يف مواق ــة الغدي ــا ثقاف ــى قضاي ــالع ع ــى االط ــن ع املبحوث
االجتاعــي ومتغراهتــم الديموجرافيــة )النــوع الســن املســتوى التعليمــي املهنــة 

ــي(. ــادي واالجتاع ــتوى االقتص املس

ــاد  ــة اعت ــن درج ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــث: توج ــرض الثال الف
ــم  ــى معلوماهت ــول ع ــي يف احلص ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع املبحوث
ــا ثقافــة الغديــر ومتغراهتــم الديموجرافيــة )النــوع الســن املســتوى  عــن قضاي

ــي(. ــادي واالجتاع ــتوى االقتص ــة املس ــي املهن التعليم

الفــرض الرابــع: توجــد عالقــة أرتباطيــة اجيابيــة بــن درجــة اعتــاد املبحوثن 
عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي ودوافعهــم )النفعيــة الطقوســية( يف االعتــاد 

. عليها

ــاد  ــة اعت ــن درج ــة ب ــة اجيابي ــة أرتباطي ــد عالق ــس: توج ــرض اخلام الف
ــذا  ــن ه ــة ع ــرات النات ــي والتأث ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع املبحوث

االعتــاد )املعرفيــة الوجدانيــة الســلوكية(.

ــاد  ــة اعت ــن درج ــة ب ــة اجيابي ــة أرتباطي ــد عالق ــادس: توج ــرض الس الف
ــة  ــا ثقاف ــو قضاي ــم نح ــي واتاهاهت ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع املبحوث

ــر. الغدي

ــع  ــن دواف ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــد عالق ــابع: توج ــرض الس الف
ــا  ــص قضاي ــا خي ــي في ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــاد ع ــن يف االعت املبحوث
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ــاد. ــذا العت ــن ه ــة ع ــرات النات ــر والتأث ــة الغدي ثقاف

ــن  ــع املبحوث ــن دواف ــة ب ــة اجيابي ــة أرتباطي ــد عالق ــن: توج ــرض الثام الف
)النفعيــة الطقوســية( يف االعتــاد عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي فيــا خيــص 

ــا. ــر وبــن اتاهاهتــم نحــو هــذه القضاي ــة الغدي ــا ثقاف قضاي

الإطار النظري للدرا�سة:

مدخل العتماد على و�سائل الأعالم:

ــور  ــرًا للتط ــن نظ ــن األخري ــة يف العقدي ــذه النظري ــام هب ــد ازداد االهت ولق
التقنــي اهلائــل و الثــورة املعرفيــة التــي نعيشــها حيــث أشــار دينــس ماكويــل إىل 
أن وجــود اإلنرتنــت وتأثره املتزايــد بإمكانياتــه املعلوماتيــة اهلائلة واســتخداماته 
املتعــددة قــد أحــدث تطويــرًا يف البيئــة اإلعالميــة، ويف العالقــات التقليديــة بــن 

الفــرد والنظــام اإلعالمــي. )11(

ومــن األهــداف الرئيســية لنظريــة االعتــاد عــى وســائل اإلعــالم الكشــف 
عــن األســباب التــي تعــل لوســائل اإلعــالم أحيانــا اثــأر قويــة ومبــارشة ويف 

أحيــان أخــرى تكــون هلــا تأثــرات غــر مبــارشة وضعيفــة نوعــا مــا.

ــة  ــي )نظري ــالم ه ــائل اإلع ــى وس ــاد ع ــة االعت ــارة إن نظري ــدر اإلش وت
ــي  ــا، وه ــا عضوي ــاره تركيب ــع باعتب ــر إىل املجتم ــة تنظ ــة البيئي ــة(، والنظري بيئي
ــرة  ــرة وكب ــة صغ ــم االجتاعي ــن النظ ــزاء م ــاط أج ــة ارتب ــن كيفي ــف ع تكش
يرتبــط كل منهــا باآلخــر ثــم تســعى لتفســر ســلوك األجــزاء فيــا يتعلــق هبــذه 
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العالقــات واملفــرتض إن يكــون نظــام وســائل اإلعــالم جــزءا هامــا من النســيج 
االجتاعــي للمجتمــع املعــارص وهــذا النظــام لــه عالقــة باإلفــراد واجلاعــات 
ــا  ــي حتكمه ــية الت ــة الرئيس ــرى، والعالق ــة األخ ــم االجتاعي ــات والنظ واملنظ
ــور  ــي واجلمه ــام االجتاع ــالم والنظ ــائل اإلع ــن وس ــاد ب ــة االعت ــي عالق ه
وقــد تكــون هــذه العالقــات مــع نظــم وســائل اإلعــالم مجيعهــا او مــع احــد 

ــت. )12( ــون- اإلنرتن ــو -التلفزي ــف- الرادي ــل: الصح ــا مث أجزاءه

ــائل  ــر وس ــات تأث ــة لعملي ــة التفاعلي ــى الطبيع ــاد ع ــوذج االعت ــد نم ويؤك
األعــالم بصــورة أساســية وتفاعــل نظــم وســائل األعــالم والنظــم االجتاعيــة 
والتأثــر عــى اســتجابات األفــراد والتــي تؤثــر عــى املجتمــع ووســائل 

األعــالم)13(.

ويعــد تكويــن اتاهــات نحــو قضيــة معينــة هــو أحــد نتائــج االعتــاد عــى 
وســائل األعــالم والتــي هــي أحــد أشــكال التأثــرات املعرفيــة حيــث تزودنــا 
ــا  ــا واألشــخاص مم ــداث والقضاي ــن األح ــتمر ع ــق مس ــالم بتدف ــائل األع وس
ــالل  ــن خ ــياء م ــك األش ــو تل ــات نح ــكيل اتاه ــى تش ــر ع ــاعد اجلاه يس

ــراد)14(. ــا األف ــوم هب ــي يق ــة الت ــات االنتقائي العملي

ــارف  ــكيل مع ــة أي تش ــرات املعرفي ــالم بالتأث ــائل األع ــرات وس ــدأ تأث تب
ــر  ــمل التأث ــي تش ــة والت ــرات عاطفي ــا وتأث ــز هل ــدة أو تعزي ــات جدي ومعلوم
عــى شــعور وعواطــف اجلمهــور نحــو حــدث أو قضيــة معينــة تتضمــن تغــر 
ســلوك اجلمهــور وذلــك باختــاذ موقــف معــن والســلوك نحــوه دون أشــكال 
أخــرى مــن أنــواع الســلوك فاملعرفــة هــي أحــدى عنــارص االتــاه وهــي مؤثــر 
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أســايس يف الســلوك جيعــل الفــرد يقبــل أو يرفــض متأثــرا ببنائــه املعــريف الــذي 
ــاوت  ــي تتف ــارب الت ــات والتج ــارف واملعلوم ــن املع ــر م ــددا أك ــن ع يتضم
ــر يف  ــث تؤث ــاه حي ــوع االت ــا بموض ــا ويف عالقاهت ــن يف طبيعته ــا وتتباي أمهيته

ــاه)15(. ــوع االت ــو موض ــرد نح ــي للف ــعوري والتقويم ــرص الش العن

ــاد  ــا كان اعت ــه كل ــالم أن ــائل األع ــى وس ــاد ع ــة االعت ــرتض نظري وتف
ــر  ــا كان تأث ــم كل ــتخداماهتم واحتياجاهت ــائل يف اس ــذه الوس ــى ه ــراد ع األف
هــذه الوســائل عليهــم أكــر )16(. وأن درجــة اعتادنــا عــى وســائل األعــالم 
ومضموناهتــا هــي بمثابــة املفتــاح لفهــم متــى وكيــف تغــر الرســائل االتصاليــة 
ــراد  ــراد)17(. وأن األف ــلوك األف ــاعر أو س ــدات ومش ــالم معتق ــائل األع لوس
ــاد عــى وســائل األعــالم ألن  ــة ينشــيئون عالقــات اعت ــل النظــم االجتاعي مث
ــادر  ــول اىل مص ــي الوص ــم تقت ــض أهدافه ــداف وبع ــم األه ــراد توجهه األف

ــة)18(  ــالم اجلاهري ــائل األع ــا وس ــيطر عليه تس

ويعتمد اجلمهور عى وسائل األعالم لتحقيق األهداف اآلتية:)19(

ــى  ــول ع ــم واحلص ــالل التعل ــن خ ــذات م ــة ال ــل بمعرف ــم: ويتمث 1- الفه
اخلــرات الفهــم االجتاعــي مــن خــالل معرفــة أشــياء عــن العــامل أو اجلاعــة 

ــرها. ــة وتفس املحلي

2- التوجيــه: ويتضمــن توجيــه العمــل مثــل: أن تقــرر مــاذا تشــرتي وتوجيه 
تفاعــي مثــل احلصــول عــى دالالت عــن كيفيــة التعامــل مــع مواقــف جديــدة 

أو صعبــة.
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ــرتخاء  ــة واالس ــل: الراح ــل مث ــه العم ــى توجي ــتمل ع ــلية: ويش 3- التس
واالستشــارة والتســلية االجتاعيــة مثــل الذهــاب اىل الســينا ومشــاهدة 

التلفزيــون مــع األرسة.

ــرات  ــن التأث ــة م ــالم جمموع ــائل األع ــى وس ــاد ع ــن االعت ــق م ويتحق
أمههــا:)20(

1- التأثرات املعرفية:

مثــل إزالــة الغمــوض احلاصــل مــن افتقــاد املعلومــات الكافيــة لفهــم احلدث 
وذلــك بتقديــم معلومــات كافيــة وتفســرات صحيحــة للحــدث وأيضــا التأثــر 
ــب  ــا إىل جان ــض القضاي ــا لبع ــي متنحه ــبية الت ــة النس ــراد لألمهي يف أدراك األف

التأثــرات اخلاصــة بالقيــم واملعتقــدات.

2- التأثرات الوجدانية:

والتــي تتصــل باملشــاعر واألحاســيس مثــل زيــادة املخــاوف والتوتــر 
واحلساســية للعنــف وأيضــا التأثــرات املعنويــة مثــل االغــرتاب عــن املجتمــع.

3- التأثرات السلوكية:

وتتمثــل يف احلركــة أو الفعــل الــذي يظهــر يف ســلوك علنــي وهــذه التأثــرات 
ناتــة عــن التأثــرات املعرفيــة والتأثــرات الوجدانيــة ومرتتبــة عليهــا. وتصنــف 
بحــوث االعتــاد عــى الوســائل اجلديــدة والتــي تعــد مواقــع التواصــل 
االجتاعــي أحــد هــذه الوســائل ضمــن أنــواع بحــوث التأثــرات)21(. وتشــر 
نتائــج الدراســات اىل أن عمليــات التعــرض االنتقائــي لألفــراد ودراســة تأثرات 
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ــر  ــأن تأث ــرتض ب ــي تف ــدات والت ــلوك واملعتق ــى الس ــة ع ــالة اإلعالمي الرس
الرســائل اإلعالميــة عــى أدراك األفــراد ســيكون داال عــى درجــة االعتــاد عــى 
وســائل األعــالم للمعلومــات وأن العنــرص الرئيــس يف فهــم كيــف ومتــى وملــاذا 
ــو  ــلوكهم ه ــاعرهم أو س ــراد أو مش ــدات األف ــالم يف معتق ــائل األع ــر وس تؤث

درجــة اعتادهــم عــى وســائل األعــالم كمصــادر ملعلوماهتــم. )22(

وتفــرتض نظريــة االعتــاد عــى وســائل األعــالم أن نظــام وســائل األعــالم 
هــو جــزء هــام مــن النســيج االجتاعــي للمجتمــع لــه عالقــة باألفــراد 
ــاون أو  ــات بالتع ــك العالق ــاز تل ــد متت ــرى وق ــة األخ ــات االجتاعي واملؤسس
بالــرصاع وقــد تكــون ديناميكيــة متغــرة أو ســاكنة وثابتــة وقــد تكــون مبــارشة 
وقويــة أو غــر مبــارشة وضعيفــة وترتكــز نظريــة االعتــاد عــى وســائل األعالم 
عــى قاعدتــن أساســيتن مهــا: األهــداف واملصــادر)23(. وقيــاس االتاهــات 
يعــد مــن االهتامــات الرئيســة لبحــوث تأثــرات األعــالم وذلــك مــن أجــل 
حتديــد مــدى درجــة النجــاح التــي قامــت بــه وســيلة إعالميــة معينــة يف التأثــر 

ــا)24(. ــى مجهوره ع

فزيــادة تأثــرات وســائل األعــالم عــى األفــراد تكــر عندمــا متــد مؤسســات 
ــدة  ــراد بخدماهتــا وتوصــل هلــم معلومــات رئيســة وفري وســائل األعــالم األف
ــائل  ــن وس ــتقونا م ــي يس ــات الت ــى املعلوم ــراد ع ــاد األف ــة اعت ــر درج فتعت
األعــالم متغــرا أساســيا لفهــم متــى وملــاذا تغــر وســائل االتصــال معتقــدات 

ــراد)25(. ــلوك األف ــاعر وس ومش

الإطار الإجرائي للدرا�سة:
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نوع البحث ومنهجه:

تعتــر هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التــي تســتهدف مجــع احلقائق 
ــل  ــع التواص ــرض ملواق ــن التع ــة ب ــي العالق ــا وه ــرة م ــن ظاه ــات ع والبيان
االجتاعــي واالعتــاد عليهــا وبــن معــارف واتاهــات اجلمهــور العراقــي نحــو 
ــرا  ــق تفس ــذه احلقائ ــر ه ــة لتفس ــك يف حماول ــيايس وذل ــالح الس ــا اإلص قضاي
علميــا دقيقــا واعتمــدت هــذه الدراســة عــى اســتخدام منهــج املســح الختبــار 
فــروض الدراســة والتعــرف عــى مــدى تعــرض عينــة مــن اجلمهــور العراقــي 
لقضايــا اإلصــالح الســيايس يف مواقــع التواصــل االجتاعــي ومــدى اعتادهــم 
ــى  ــاد ع ــذا االعت ــرات ه ــا وتأث ــم عليه ــداف اعتاده ــع وأه ــذه املواق ــى ه ع

معارفهــم واتاهاهتــم نحــو قضايــا اإلصــالح الســيايس.

جمتمع الدراسة امليدانية:

ــي  ــل االجتاع ــع التواص ــتخدمي مواق ــع مس ــة بجمي ــع الدراس ــل جمتم يتمث
ممــن كانــت أعارهــم أكثــر مــن 18ســنة فــا فــوق وجلميــع املســتويات التعليمية 

وخمتلــف املســتويات االقتصاديــة واالجتاعيــة.

عينة الدراسة امليدانية:

قــام الباحــث بتوزيــع االســتارات عــى )430(مبحوثــا بلــغ عــدد املســرتجع 
ــال  ــدم اكت ــتارات لع ــبعة اس ــتبعاد س ــث باس ــام الباح ــد ق ــا )407( وق منه
ــا  ــة الدراســة يكــون )400( مبحوث ــأن حجــم عين ــات فيهــا. وبذلــك ف اإلجاب
ــنة  ــم 18س ــت أعاره ــن كان ــي مم ــل االجتاع ــع التواص ــتخدمي مواق ــن مس م
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فــا فــوق وممــن يطلعــون عــى قضايــا اإلصــالح الســيايس يف مواقــع التواصــل 
ــي. االجتاع

نوع العينة:

اعتمــد الباحــث طريقــة العينــة العمديــة يف اختيــار عينــة الدراســة وهــي التي 
يقصــد هبــا أن يعمــد الباحــث اىل حتديــد مفــردات معينــة للعينــة جيــري عليهــا 
الدراســة بحيــث تكــون جمالــه البحثــي)26(. فاشــرتط يف املبحوثــن أن تتوفــر 
ــى  ــالع ع ــمة االط ــي وس ــل االجتاع ــع التواص ــرض ملواق ــمة التع ــم س لدهي
ــدون  ــي يعتم ــي الت ــل االجتاع ــع التواص ــيايس يف مواق ــالح الس ــا اإلص قضاي

عليهــا كمصــادر للحصــول عــى معلوماهتــم عــن هــذه القضايــا.

احلدود الزمنية للدراسة امليدانية:

أجريت الدراسة امليدانية للمدة من 2018/12/1حتى 2018/12/31.

أداة مجع بيانات الدراسة امليدانية:

تــم تصميــم اســتارة اســتبيان تتضمــن متغــرات الدراســة القابلــة للقيــاس 
ــات  ــع بيان ــم مج ــا وت ــري هل ــار النظ ــة واإلط ــروض الدراس ــوء ف ــك يف ض وذل
ــار  ــري اختب ــد أج ــن وق ــع املبحوث ــخصية م ــة الش ــالل املقابل ــن خ ــة م الدراس
ــة بواقــع )20(  ــة األصلي ــة حجمهــا )5%( مــن حجــم العين قبــي هلــا عــى عين
مفــردة ثــم أجريــت بعــض التعديــالت الطفيفــة عليهــا اىل أن طبقــت بشــكلها 

ــي. النهائ

الصدق والثبات:
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أ- الصدق:

اســتعمل الباحــث طريقــة الصــدق الظاهــري مــن أجــل الوصــول اىل صــدق 
اســتارة األســتبانة وذلــك بعرضهــا عــى جمموعــة مــن املحكمــن)*( الختبــار 
مــدى صالحيتهــا ألجــراء الدراســة امليدانيــة وحتقيــق أهدافهــا ومــدى مالئمتهــا 
لقيــاس متغــرات الدراســة وقــد أجــرى الباحــث التعديــالت التــي أوىص هبــا 
املحكمــن عــى بعــض األســئلة وإضافــة أســئلة أخــرى عــى أصــل االســتارة 

وفــق مــا رأوه مناســبا.

ب- الثبات:

 )Re- Test( ــار ــار الثبــات عــن طريــق أعــادة االختب قــام الباحــث باختب
ــة )40(  ــة الدراس ــراد عين ــكي ألف ــوع ال ــن املجم ــت 10% م ــة بلغ ــى عين ع
ــتعال  ــق األول باس ــاء التطبي ــى انته ــبوعن ع ــرور أس ــد م ــك بع ــا وذل مبحوث

ــة: ــة اآلتي املعادل

نسبة الثبات = عدد اإلجابات املطابقة ألسئلة االستارة

جمموع األسئلة

ــات  ــي ثب ــا يعن ــة مم ــبة مرتفع ــي نس ــات 0 79 وه ــبة الثب ــت نس ــد بلغ وق
ــتبانة  ــتارة األس اس

مواقع التواصل االجتاعي من منظور اتصايل

تتســم مواقــع اإلنرتنــت بســات عــدة تعلهــا وســيلة فعالــة منهــا: الطبيعــة 
ــاع  ــة، واتس ــع االليكرتوني ــي املواق ــة ع ــيطرة والرقاب ــة الس ــة، وصعوب التفاعلي
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نطــاق القاعــدة االجتاعيــة املســتخدمة هلــا، وعــدم تقييدهــا باحلــدود اجلغرافيــة 
ــتهلك  ــي ومس ــرد متلق ــن جم ــا م ــي فيه ــور املتلق ــول اجلمه ــية، وحت والسياس
جمهــول للرســالة اإلعالميــة إيل مشــارك فاعــل يف تشــكيل تلــك الرســالة، كــا 
حتفــز عــى حتقيــق أكــر قــدر مــن الديمقراطيــة ىف املجتمــع، وأدت إىل اندمــاج 
ــة اإلعــالم حقيقــة ال مفــر منهــا،  وســائل اإلعــالم املختلفــة، وأصبحــت حري
كــا تعتمــد عــى إعــالم متعــدد الوســائط، يمتــاز باالنتشــار وعامليــة الوصــول، 
وبتشــتيت اجلاهــر، وبغيــاب التزامنيــة، وبإمكانيــة التواصــل بعيــدا عــن 

ــوى. ــيئ للمحت ــس املنش ــات ومقايي مواصف

ومــن املواصفــات األساســية للمواقــع االجتاعيــة إنــا مُتكــن األفــراد 
ــكالهتم  ــول ملش ــاد حل ــة أجي ــم، وحماول ــباع اهتاماهت ــن إش ــي م ــكل عم وبش
ــم  ــوا خرهت ــة، فيقدم ــروا بالتجرب ــم، أو م ــاهبن هل ــن، مش ــخاص آخري ــع أش م
وتارهبــم، هلــؤالء األشــخاص، وإمكانيــة إيصــال الرســائل اإلليكرتونيــة عــر 
ــة عــن املوضوعــات  ــة وفوري ــم معلومــات كامل ــة، وتقدي الشــبكات االجتاعي
ــث يف  ــر أو يب ــا ين ــة م ــة متابع ــهيل عملي ــة، وتس ــع االجتاعي ــم املواق ــي هت الت
ــاد  ــات، وإجي ــن املوضوع ــة ع ــبكات اإلليكرتوني ــى الش ــالم أو ع ــائل اإلع وس
ــا،  ــي تتناوهل ــا الت ــن القضاي ــد م ــن العدي ــن ع ــة لإلعالمي ــات الالزم املعلوم
وإبــداء املســاعدة للقائمــن عــى أمــر هــذه الشــبكات يف القضايــا والفعاليــات 
السياســية التــي هتتــم هبــا، واملســامهة يف مجــع الترعــات واحلصــول عــى الدعــم 
ــاعدة يف  ــون املس ــخاص يقدم ــة أش ــة اىل معرف ــن، باإلضاف ــن املواطن ــايل م امل
ــا  ــن عده ــن، ويمك ــدد واملتنوع ــارف اجل ــى املع ــول ع ــة، واحلص ــاة العام احلي
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ــادة ثقــة الفــرد يف  ــًدأ للتعبــر عــن الــذات، وهــذا مــا يــؤدي اىل زي ــًرأ جدي من
نفســه، اىل جانــب إمكانيــة التعبــر عــن الــرأي دون اخلــوف مــن أي مالحقــة، 
ــا  ــل في ــم والتواص ــع جمتمعاهت ــف م ــى التكي ــدرة ع ــراد الق ــي األف ــا تعط ك
ــع  ــاء املجتم ــن أبن ــوار ب ــاب واحل ــتوى اخلط ــن مس ــؤدي اىل حتس ــم، وت بينه
ــن  ــر اآلخري ــة تفك ــاعد يف طريق ــا تس ــة، ك ــوف أو ريب ــرح اآلراء دون خ وط
حيــال املوضوعــات املختلفــة، والبحــث عــن مواهــب جديــدة، وتقــوم بتعزيــز 
القــرارات ممــا يــؤدي إىل نجاحهــا أو معارضتهــا، ومشــاركتها يف حتقيــق التقارب 
الثقــايف مــع املجتمعــات األخــرى يف العــامل، والتقــارب االتصــايل مــع خمتلــف 

ــام. )27( ــرأي الع ــة ال ــعي اىل عومل ــامل و الس ــدان الع بل

نتائج الدرا�سة امليدانية:

ــى  ــا ع ــم أجراؤه ــي ت ــة والت ــة امليداني ــج الدراس ــث نتائ ــذا املبح ــاول ه يتن
)400( مبحــوث مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتاعــي وممــن يتعرضون 

لقضايــا اإلصــالح الســيايس وكانــت النتائــج كاآليت:

توصيف عينة الدراسة طبقا ملتغراهتم الديموجرافية.

جدول رقم )1( توصيف عينة الدراسة طبقا ملتغراهتم الديموجرافية.

جدول رقم )1(

يبن خصائص إفراد العينة الديموجرافية واملهنية
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ات النسبة المئويةالتكرارالفئاتالتغ�ي
56 %2265ذكرالنوع

43 %1745أن�ث

الفئة العمرية 

29 - 1811228%
39 -3018125% 45

26 %4010775 سنة فأك�ث

المستوى التعليمي

%7619متوسط

%29674جامعي
%287دراسات عليا

الوظيفة

41 %16775طالب 
34 %13975موظف
23 %945 أعمال حرة

المستوى االقتصادي 

واالجتماعي
12 %5175مرتفع

%72 288متوسط
15 %6125منخفض

تشــر بيانــات اجلــدول رقــم )1( إىل أن نســبة الذكــور مــن املجمــوع الــكي 
للعينــة بلــغ 56 5% ونســبة اإلنــاث 43 5% وأن نســبة املبحوثــن الذيــن كانــت 
أعارهــم 18-29 28% ونســبة الفئــة العمريــة 30-39 45 25% ونســبة 
ــن كان  ــبة م ــر 26 75% ونس ــنة فأكث ــم 40س ــت أعاره ــن كان ــن مم املبحوث
ــات  ــبة دراس ــي 74% ونس ــبة جامع ــط 19% ونس ــي متوس ــتواهم التعليم مس
عليــا 7% ونســبة مــن كانــت مهنتهــم طالــب 41 75% ونســبة موظــف حكومــي 
ــادي  ــتواهم االقتص ــن كان مس ــبة م ــرة 23 5% ونس ــال ح ــبة أع 34 75% ونس

ــض 15 %25. ــط 72% ومنخف ــت 12 75% ومتوس ــع بلغ مرتف

املعدل األسبوعي الستخدام املبحوثن ملواقع التواصل االجتاعي:



يم لحو رقافة الغدير يراسة ميدالية  العالقة بين اعتماي الجمقور العراتي على مواقع التوايل امجتماعي واتجاعّا

425

جــدول رقــم )2( يوضــح توزيــع العينــة حســب املعــدل األســبوعي 
االجتاعــي التواصــل  مواقــع  الســتخدام 

يوضــح توزيــع العينــة حســب املعــدل األســبوعي الســتخدام مواقــع 
االجتاعــي التواصــل 

النسبة المئويةالتكرارمعدل التعرض
20852يوميا

22 8925بصورة غ�ي منتظمة 
10 4125من 3-1 مرات

15 625من 5-4 مرات 
100 %400المجموع

ــل  ــع التواص ــتخدمون مواق ــن يس ــدول )2( اىل أن الذي ــات اجل ــر بيان تش
ــراد  ــة أف ــم غالبي ــبة 52% وه ــة األوىل بنس ــاءوا باملرتب ــا( ج ــي )يومي االجتاع
ــبة 22  ــة بنس ــر منتظم ــورة غ ــتخدمونا بص ــن يس ــن الذي ــم املبحوث ــة ث العين
25% ثــم مــن )4-5مــرات( بنســبة 15 5% ثــم مــن يســتخدمونا )1-3مرات( 

ــرة. ــة األخ ــاءوا باملرتب ــد ج ــبة 10 25% وق بنس

ــل  ــع التواص ــتخدم مواق ــة تس ــراد العين ــة أف ــر اىل أن غالبي ــذي يش ــر ال األم
ــة. ــورة يومي ــي بص االجتاع

الوقت الذي يقضيه املبحوثن يف استخدام مواقع التواصل االجتاعي

ــتخدام  ــن يف اس ــه املبحوث ــذي يقضي ــت ال ــح الوق ــم )3( يوض ــدول رق ج
ــي ــل االجتاع ــع التواص مواق
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النسبة المئويةالتكرارالوقت
10426أقل من ساعة

ن  24 9975من ساعة ألقل من ساعت�ي
ن ألقل من ثالث 39 1585من ساعت�ي

9 3975أك�ث من ذلك
100 %400المجموع

يتبــن مــن اجلــدول رقــم )3( اىل أن مــن يقضــون )مــن ســاعتن ألقــل مــن 
ــاءوا  ــي ج ــل االجتاع ــع التواص ــتخدام مواق ــا يف اس ــاعات( يومي ــالث س ث
ــن يقضــون )أقــل مــن ســاعة( بنســبة  ــم الذي بالرتتيــب األول بنســبة 39 5% ث
ــبة 24 %75  ــاعتن( بنس ــن س ــل م ــاعة ألق ــن س ــون )م ــن يقض ــم الذي 26% ث
والذيــن يقضــون )أكثــر مــن ذلــك( جــاءوا بالرتتيــب األخــر بنســبة 9 %75.

ــل  ــع التواص ــتخدمون مواق ــن يس ــة املبحوث ــر اىل أن غالبي ــذي يش ــر ال األم
االجتاعــي ملــدة تــرتاوح مــن ســاعتن ألقــل مــن ثــالث ســاعات وهــو وقــت 
ــي  ــل االجتاع ــع التواص ــرض ملواق ــة للتع ــراد العين ــه أف ــه خيصص ــأس في ال ب
ــل  ــع التواص ــن ملواق ــرض املبحوث ــبة تع ــاع نس ــدل اىل ارتف ــا ي ــو م ــا وه يومي

ــي. االجتاع

كثافة تعرض املبحوثن ملواقع التواصل االجتاعي:

ــتخدامهم  ــدل اس ــب مع ــن حس ــع املبحوث ــح توزي ــم )4( يوض ــدول رق ج
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ــي ــل االجتاع ــع التواص ملواق
النسبة المئويةالتكرارالمعدل

7619دائما 
55 22125أحيانا
25 10375نادرا

100 %400المجموع

تشــر بيانــات اجلــدول رقــم )4( اىل أن الذيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل 
االجتاعــي بمعــدل )أحيانــا( جــاءوا بالرتتيــب األول بنســبة 55 25% وهو أكثر 
مــن نصــف أفــراد العينــة ثــم الذيــن يســتخدمونا )نــادرا( بنســبة 25 75%ويف 
الرتتيــب األخــر الذيــن يســتخدمونا )دائــا( بنســبة 19%. األمــر الــذي يشــر 
ــدل  ــل االجتاعــي بمع ــع التواص ــتخدمون مواق ــة يس ــراد العين ــة أف اىل أن غالبي

)أحيانــا( وهــو مــا يــدل عــى كثافــة التعــرض ملواقــع التواصــل االجتاعــي.

املدة التي بدأ املبحوثون استخدام مواقع التواصل االجتاعي:

ــدأ فيهــا املبحوثــون اســتخدام مواقــع  ــي ب جــدول رقــم )5( يبــن املــدة الت
ــي ــل االجتاع التواص

النسبة المئويةالتكرارالمدة
15 625منذ أقل من سنة

ن 16 6775منذ سنة ألقل من سنت�ي
ن ألقل من ثالث سنوات 54 21975منذ سنت�ي

5213ثالث سنوات فأك�ث
100 %400المجموع

ــع  ــتخدام مواق ــدأوا اس ــن ب ــم )5( اىل أن الذي ــدول رق ــات اجل ــر بيان تش
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التواصــل االجتاعــي منــذ )ســنتن ألقــل مــن ثــالث( جــاءوا بالرتتيــب األول 
ــاءوا  ــنتن( ج ــن س ــل م ــنة ألق ــذ )س ــدأوا من ــن ب ــبة 54 75% وأن الذي بنس
بالرتتيــب الثــاين بنســبة 16 75% ثــم منــذ )أقــل مــن ســنة( بنســبة 15 5% ثــم 
الذيــن بــدأوا اســتخدامها منذ)أكثــر مــن ثــالث ســنوات( بنســبة 13% جــاءوا 
بالرتتيــب األخــر. األمــر الــذي يشــر اىل أن غالبيــة املبحوثــن بــدأوا باســتخدام 
مواقــع التواصــل االجتاعــي منــذ مــدة قصــرة نســبيا مــن ســنتن ألقــل مــن 

ثــالث ســنوات.

درجة حرص املبحوثن يف االطالع عى موضوعات ثقافة الغدير:

ــم يف  ــة حرصه ــب درج ــن حس ــع املبحوث ــح توزي ــم )6( يوض ــدول رق ج
ــر ــة الغدي ــات ثقاف ــى موضوع ــالع ع االط

النسبة المئويةالتكراردرجة الحرص
27 10925دائما
22857أحيانا
15 6375نادرا

100 %400المجموع

ــى  ــالع ع ــون يف االط ــن حيرص ــم )6( اىل أن الذي ــدول رق ــات اجل ــر بيان تش
ــب  ــاءوا بالرتتي ــا( ج ــة )أحيان ــن بدرج ــن املبحوث ــة الغديرم ــات ثقاف موضوع
ــم  ــبة 27 25% ث ــا( بنس ــا )دائ ــون عليه ــن يطلع ــم الذي ــبة 57% ث األول بنس
ــر اىل  ــذي يش ــر ال ــر. األم ــب األخ ــاءت بالرتتي ــبة 15 75% وج ــادرا( بنس )ن
أن غالبيــة أفــراد العينــة حيرصــون يف االطــالع عــى موضوعــات قضايــا ثقافــة 
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ــة. ــراد العين ــف أف ــن نص ــر م ــبة أكث ــاءوا بنس ــا( إذ ج ــة )أحيان ــر بدرج الغدي

ــول  ــي يف احلص ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــون ع ــاد املبحوث ــة اعت درج
ــر:  ــة الغدي ــا ثقاف ــأن قضاي ــم بش ــى معلوماهت ع

ــم  ــة اعتاده ــب درج ــة حس ــراد العين ــع أف ــح توزي ــم )7( يوض ــدول رق ج
عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي يف احلصــول عــى معلوماهتــم بشــأن قضايــا 

ــر ــة الغدي ثقاف
النسبة المئويةالتكرارالدرجة
ة 19 7725كب�ي

53 2145متوسطة
27 10925قليلة

100 %400المجموع

تشــر بيانــات اجلــدول رقــم )7( اىل أن الذيــن يعتمــدون عــى مواقــع 
ــأن  ــم بش ــى معلوماهت ــول ع ــن يف احلص ــن املبحوث ــي م ــل االجتاع التواص
ــبة 53  ــب األول بنس ــاءوا بالرتتي ــطة( ج ــة )متوس ــر بدرج ــة الغدي ــا ثقاف قضاي
5% ثــم الذيــن يعتمــدون عليهــا بدرجــة )قليلــة( بنســبة 27 25% ثــم بالرتتيــب 

ــبة 19 %25. ــرة( بنس ــة )كب ــا بدرج ــدون عليه ــن يعتم ــر الذي األخ

ــع  ــى مواق ــدون ع ــة يعتم ــراد العين ــة أف ــر اىل أن غالبي ــذي يش ــر ال األم
التواصــل االجتاعــي يف احلصــول عــى معلوماهتــم بشــأن قضايــا ثقافــة الغديــر 

ــة. ــراد العين ــف أف ــن نص ــر م ــكلون أكث ــم يش ــطة( وه ــة )متوس بدرج

األماكن التي يستخدم فيها املبحوثون مواقع التواصل االجتاعي:
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ــع  ــون مواق ــا املبحوث ــتخدم فيه ــي يس ــن الت ــن األماك ــم )8( يب ــدول رق ج
ــي ــل االجتاع التواص

النسبة المئويةالتكراراألماكن
68 2745المنزل

14 5725الجامعة
11 4525أماكن العمل

نت 246مقاهي االن�ت
100 %400المجموع

تشــر بيانــات اجلــدول رقــم )8( اىل أن الذيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل 
ــن  ــم الذي ــبة 68 5% ث ــب األول بنس ــاءوا يف الرتتي ــزل( ج ــي يف )املن االجتاع
يســتخدمونا يف )اجلامعــة( بنســبة 14 25% ثــم يف )أماكــن العمــل( بنســبة 11 
25% ويف الرتتيــب األخــر الذيــن يســتخدمونا يف )مقاهــي االنرتنــت( بنســبة 

.%6

األمــر الــذي يشــر اىل أن أكثــر مــن ثلثــي أفــراد العينــة وهــم غالبيــة أفــراد 
املبحوثــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتاعــي يف املنــزل وذلــك بســبب 
ــتلزمات  ــول ومس ــف املحم ــوب واهلات ــاز احلاس ــف رشاء جه ــاض تكالي انخف
ــذي  ــراد اجلمهــور األمــر ال ــة أف ــدي غالبي االتصــال باالنرتنــت وتوفرهــا يف أي
ــف  ــيب واهلوات ــزة احلواس ــون أجه ــتخدمن يمتلك ــراد املس ــة أف ــل غالبي جع

ــي. ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــالع ع ــتلزمات االط ــة ومس املحمول

الوســائل اإلعالميــة التــي يعتمــد عليهــا املبحوثــون يف احلصــول عــى 
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ــر: ــة الغدي ــا ثقاف ــأن قضاي ــم بش معلوماهت

جــدول رقــم )9( يوضــح الوســائل اإلعالميــة التــي يعتمــد عليهــا املبحوثون 
يف احلصــول عــى معلوماهتــم بشــأن موضوعــات ثقافــة الغدير

 درجة االعتماد

الوسيلة 

نادرا احيانادائما 

%ك%ك%ك
القنوات الفضائية 

المحلية
23325 5813975 34287

مواقع التواصل 
االجتماعي

16775 411082712525 31

ونية 36 4214775 2017175 825المواقع االلك�ت
القنوات الفضائية 

العربية
4125 101563920375 50

المحطات اإلذاعية 
المحلية

2775 610525 2626867

الصحف المطبوعة 
المحلية

375 012338525 96

ن=400

ملحوظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل 

تشــر بيانــات اجلــدول رقــم )9( اىل أن القنــوات الفضائيــة املحليــة هــي أكثــر 
الوســائل اإلعالميــة اعتــادا مــن قبــل املبحوثــن يف احلصــول عــى معلوماهتــم 
بشــأن قضايــا ثقافــة الغديــر حيــث جــاءت بالرتتيــب األول بنســبة 58 25% ثــم 
شــبكات التواصــل االجتاعــي بنســبة 41 75% ثــم املواقــع اإللكرتونيــة بنســبة 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

432

شر
الجزء العا

20 5% ثــم القنــوات الفضائيــة العربيــة بنســبة 10 25% ثــم املحطــات اإلذاعيــة 
ــة بنســبة 0 75%. األمــر  ــم الصحــف املطبوعــة املحلي ــة بنســبة 6 75% ث املحلي
ــة  ــة املحلي ــوات الفضائي ــة يفضلــون القن ــة أفــراد العين الــذي يشــر اىل أن أغلبي
ــي يف  ــل االجتاع ــع التواص ــا مواق ــال تليه ــة تفضي ــائل اإلعالمي ــر الوس كأكث

احلصــول عــى معلوماهتــم عــن موضوعــات ثقافــة الغديــر.

مواقع التواصل االجتاعي األكثر تفضيال لدى املبحوثن:

ــل  ــع التواص ــب مواق ــن حس ــع املبحوث ــح توزي ــم )10( يوض ــدول رق ج
ــال ــر تفضي ــي األكث االجتاع

النسبة المئويةالتكرارالموقع
97 3905الفيس بوك

89 35975توت�ي
13 545اليوتيوب

ونية 10 4125الصحف االلك�ت

ن=400

ملحوظة:أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل

تشــر بيانــات اجلــدول رقــم )10( اىل أن موقــع الفيــس بــوك جــاء بالرتتيــب 
األول كأكثــر مواقــع التواصــل االجتاعــي تفضيــال مــن قبــل املبحوثــن بنســبة 
97 5% ثــم موقــع التوتــر بنســبة 89 75% ثــم موقــع اليوتيــوب بنســبة 13 %5 
ــذه  ــرة. ه ــة األخ ــاءت باملرتب ــبة 10 25% وج ــة بنس ــف اإللكرتوني ــم الصح ث
النتائــج تشــر اىل تفضيــل أفــراد العينــة للمواقــع التــي تدعــم لدهيــم احلاجــات 
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ــداث  ــة األح ــاء ومواكب ــع األصدق ــل م ــل التواص ــة مث ــخصية واالجتاعي الش
وإبــداء الــرأي احلــر األمــر الــذي يعطــي داللــة عــى أمهيــة الفيــس بــوك وتوتــر 

بوصفهــا أدوات التواصــل االجتاعــي.

املوضوعات األكثر اطالعا يف مواقع التواصل االجتاعي:

جــدول رقــم )11( يوضــح توزيــع املبحوثــن حســب املوضوعــات األكثــر 
اطالعــا يف مواقــع التواصــل االجتاعــي

ن النسبة المئويةالتكرارالمضام�ي
89 3560الموضوعات السياسية

82 33175الموضوعات الدينية 
81 3265الموضوعات االقتصادية
30 12125الموضوعات االجتماعية 

21 840الموضوعات الفنية
20 825الموضوعات الرياضية 
18 745الموضوعات العلمية 
17 6925الموضوعات المنوعة

ن=400

ملحوظة أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل

ــاءت  ــية ج ــات السياس ــم )11( اىل أن املوضوع ــدول رق ــات اجل ــر بيان تش
بالرتتيــب األول كأكثــر املوضوعــات اطالعــا مــن قبــل املبحوثــن بنســبة %89 
ثــم املوضوعــات الدينيــة بنســبة 82 75% ثــم املوضوعــات االقتصاديــة بنســبة 
81 5% ثــم املوضوعــات االجتاعيــة بنســبة 30. 25% ثــم املوضوعــات الفنيــة 
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بنســبة 21% ثــم املوضوعــات الرياضيــة بنســبة 20 5% ثــم املوضوعــات العلمية 
بنســبة 18 5%ثــم املوضوعــات املنوعــة بنســبة 17 %25.

وتفســر ذلــك ان املوضوعــات السياســية هتــم مجيــع فئــات اجلمهــور وعــى 
ــة والتعليميــة كونــا متــس حياهتــم  خمتلــف مســتوياهتم االقتصاديــة واالجتاعي
ــذي  ــر ال ــي األم ــهم اليوم ــادر عيش ــم ومص ــة ملصاحله ــل أمهي ــة ومتث اليومي

ــتمرار. ــا باس ــون عليه ــم يطلع جيعله

مدى حرص املبحوثن عى مناقشة قضايا ثقافة الغدير:

جــدول رقــم )12( يوضــح توزيــع املبحوثــن حســب درجــة حرصهــم عــى 
مناقشــة قضايــا ثقافــة الغديــر 

النسبة المئويةالتكراردرجة الحرص
15238دائما 
52 21175أحيانا
9 3725نادرا

100 %400المجموع

ــى  ــون ع ــن حيرص ــن الذي ــم )12( اىل أن املبحوث ــدول رق ــات اجل ــر بيان تش
مناقشــة قضايــا ثقافــة الغديــر مــع اآلخريــن بدرجــة )أحيانــا( جــاءت بالرتتيــب 
األول بنســبة 52 75% يليهــا الذيــن حيرصــون عــى ذلــك بدرجــة )دائــا( بنســبة 

38% وأخــرا الذيــن حيرصــون عــى ذلــك )نــادرا( بنســبة 9 %25.

ــة(  ــف العين ــن نص ــر م ــن )أكث ــة املبحوث ــر اىل أن غالبي ــذي يش ــر ال األم
ــذه  ــة ه ــك ألمهي ــا. وذل ــر أحيان ــة الغدي ــا ثقاف ــة قضاي ــى مناقش ــون ع حيرص
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القضايــا بالنســبة هلــم ومــا متثلــه مــن مســاس حلياهتــم. األمــر الــذي يدفعهــم 
ــمون  ــن يتقاس ــن الذي ــع اآلخري ــا م ــذه القضاي ــورات ه ــل وتط ــة تفاصي ملناقش

ــاكل. ــوم واملش ــس اهلم ــم نف معه

األشخاص الذين حيرص املبحوثون عى مناقشتهم قضايا ثقافة الغدير:

ــى  ــون ع ــرص املبحوث ــن حي ــخاص الذي ــح األش ــم )13( يوض ــدول رق ج
ــر  ــة الغدي ــا ثقاف ــتهم قضاي مناقش

النسبة المئويةالتكراراالختيار
44 17975أفراد األرسة

2 105األقارب
10 425زمالء العمل

38 15325األصدقاء
ي المقىه

4 160الناس �ن
100 %400المجموع

تشــر بيانــات اجلــدول رقــم )13( اىل أن أفــراد األرسة هــم أكثــر األشــخاص 
ــاءوا  ــر أذ ج ــة الغدي ــا ثقاف ــتهم قضاي ــى مناقش ــن ع ــرص املبحوث ــن حي الذي
ــالء  ــم زم ــبة38 25% ث ــاء بنس ــم األصدق ــبة 44 75% ث ــب األول بنس بالرتتي
ــر  ــب األخ ــبة4% ويف الرتتي ــى بنس ــاس يف املقه ــم الن ــبة10 5% ث ــل بنس العم

ــبة2 %5. ــارب بنس األق

األمــر الــذي يشــر اىل أن أفــراد األرسة هــم غالبيــة األشــخاص الذين حيرص 
املبحوثــن مناقشــتهم قضايــا ثقافــة الغديــر وذلــك بســبب الصلــة العائليــة بينهم 
ومــا يمثلونــه مــن تقــارب محيــم إليهــم وكونــم يقضــون أكثــر األوقــات معهــم 
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ولكونــم يتقاســمون احليــاة معهــم ومــن ثــم الظــروف السياســية ذاهتا.

ــي  ــي الت ــل االجتاع ــع التواص ــون يف مواق ــا املبحوث ــي يفضله ــات الت الس
ــا:  ــدون عليه يعتم

ــع  ــون يف مواق ــا املبحوث ــي يفضله ــات الت ــح الس ــم )14( يوض ــدول رق ج
ــا ــدون عليه ــي يعتم ــي الت ــل االجتاع التواص

ن=400

ملحوظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل 

ــع  ــى مواق ــول ع ــة احلص ــم )14( اىل أن جماني ــدول رق ــات اجل ــر بيان تش
ــا  ــي يفضله ــات الت ــم الس ــب األول كأه ــاءت بالرتتي ــي ج ــل االجتاع التواص
ــط  ــا بمتوس ــدون عليه ــي يعتم ــي الت ــل االجتاع ــع التواص ــن يف مواق املبحوث
ــاز هبــا بمتوســط حســايب 4  ــي متت ــة الت ــة والفوري ــم ســمة اآلني حســايب 4 23ث
6ثــم ســمة اخلصائــص التفاعليــة التــي توفرها للمســتخدمن بمتوســط حســايب 
ــة  ــايب 3 60وباملرتب ــط حس ــة بمتوس ــر مصداقي ــا األكث ــزة ألن ــم مي 3 71 ث
األخــرة ســمة التــوازن بعــرض وجهــات النظــر املختلفــة بمتوســط حســايب 3 

.32

األمــر الــذي يشــر اىل أن ســمة املجانيــة هــي أهــم ســات مواقــع التواصــل 
ــع  ــن دون دف ــا م ــالع عليه ــهولة االط ــك لس ــن وذل ــدى املبحوث ــي ل االجتاع
ــف  ــع الصح ــل م ــا حيص ــا ك ــن يف رشائه ــود مع ــذل جمه ــة أو ب ــف معين تكالي

ــة. املطبوع
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التواصــل  مواقــع  يف  املبحوثــن  يفضلهــا  التــي  التفاعليــة  اخلصائــص 
االجتاعــي.

ــي  ــة الت ــص التفاعلي ــب اخلصائ ــن حس ــع املبحوث ــم )16( توزي ــدول رق ج
ــا يفضلون

 الخصائص 
التفاعلية

االختيار

المتوسط نادراأحيانادائما

ي الحسا�ب
االنحراف 
المعياري

الوزن 

ي النس�ب %ك%ك%ك

كتابة تعليقات عن 
موضوعات ثقافة 

الغدير

127 31
75

113 28
25

1604087 1843 03 26

االطالع عىل 
تعليقات 

ن  المستخدم�ي
اآلخرين لمواقع 

التواصل االجتماعي 
عن قضايا ثقافة 

الغدير

120 3123 30
75

265 66
25

34 1519 07 19

ك بإرسال  تش�ت
صور وتعليقات عن 
قضايا ثقافة الغدير 
ي مواقع التواصل 

�ن

االجتماعي

7 1
75

101 25
25

2927323 1445 02 18

ك بإرسال  تش�ت
تسجيالت فيديو 
تعليقا عىل قضايا 
ي 

ثقافة الغدير �ن
مواقع التواصل 

االجتماعي

160 467 16
75

317 79
25

17 1450 06 17

 ن=400
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تشــر بيانــات اجلــدول رقــم )16( إىل أن كتابــة تعليقــات عــن قضايــا 
ثقافــة الغديــر يف مواقــع التواصــل االجتاعــي هــي أهــم اخلصائــص التفاعليــة 
ــايب  ــط حس ــب األول بمتوس ــاءت بالرتتي ــث ج ــن حي ــتعملها املبحوث ــي يس الت
ــن  ــتخدمن اآلخري ــات املس ــى تعليق ــالع ع ــم االط ــبي 26 3 ث 1 87ووزن نس
ملواقــع التواصــل االجتاعــي عــن قضايــا ثقافــة الغديــر بمتوســط حســايب 1 34 
ووزن نســبي 19 7 ثــم املشــاركة بإرســال صــور وتعليقــات عــن قضايــا ثقافــة 
ــر يف مواقــع التواصــل االجتاعــي بمتوســط حســايب 1 23 ووزن نســبي  الغدي
18 2ثــم إرســال تســجيالت فيديــو تعليقــا عــى قضايــا ثقافــة الغديــر يف مواقــع 
التواصــل االجتاعــي بمتوســط حســايب 1 17 ووزن نســبي17 6 0 األمــر 
ــي  ــر ه ــة الغدي ــا ثقاف ــن قضاي ــات ع ــة تعليق ــة كتاب ــر إىل أن خاصي ــذي يش ال
أكثــر اخلصائــص التفاعليــة اســتخداما مــن قبــل املبحوثــن يف مواقــع التواصــل 
االجتاعــي التــي يعتمــدون عليهــا يف حــن جــاءت بقيــة اخلصائــص التفاعليــة 
األخــرى موزعــة بدرجــات خمتلفــة مــن األمهيــة بــن املبحوثــن. ممــا يعنــي أن 
عامــل املشــاركة مــن قبــل املبحوثــن جــاء يف مقدمــة اخلصائــص التفاعليــة ممــا 

يعــد مــؤرشا جيــدا للعمليــة التفاعليــة بــن هــذه املواقــع واجلمهــور.

دوافــع اطــالع املبحوثــن عــى موضوعــات ثقافــة الغديــر يف مواقــع التواصل 
االجتاعي

جــدول رقــم )17( يوضــح توزيــع املبحوثــن حســب دوافــع اطالعهــم عــى 
ــة الغدير  ــات ثقاف موضوع
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ــع )احلصــول عــى معلومــات  ــات اجلــدول رقــم )17( اىل أن داف تشــر بيان
ــدى  ــع ل ــم الدواف ــب األول كأه ــاء بالرتتي ــر( ج ــة الغدي ــا ثقاف ــأن قضاي بش
ــل  ــع التواص ــر يف مواق ــة الغدي ــات ثقاف ــى موضوع ــالع ع ــن يف االط املبحوث
االجتاعــي بمتوســط حســايب4 23 ووزن نســبي 13 1ثــم دافــع )تكويــن رأي 
ــم  ــبي 11 7 ث ــايب 3 82ووزن نس ــط حس ــر( بمتوس ــة الغدي ــا ثقاف ــأن قضاي بش
دافــع )فهــم وأدراك أبعــاد وتفصيــالت قضايــا ثقافــة الغديــر( بمتوســط حســايب 
ــة  ــا ثقاف ــي بقضاي ــة الوع ــادة وتنمي ــع )زي ــم داف ــبي 11 4 ث 3 79 ووزن نس
ــرتخاء  ــع )االس ــم داف ــبي 11 1 ث ــايب 3 76ووزن نس ــط حس ــر( بمتوس الغدي
ــايب 3 22 ووزن  ــط حس ــي( بمتوس ــي تواجهن ــكالت الت ــن املش ــروب م واهل
ــايب  ــط حس ــدة( بمتوس ــعور بالوح ــن الش ــص م ــع )التخل ــم داف ــبي 10 2ث نس
3 04 ووزن نســبي 9 3ثــم دافــع )املســاعدة يف ترتيــب القضايــا التــي جيــب أن 
ــبي 9 0  ــايب 2 91ووزن نس ــط حس ــي( بمتوس ــات اهتام ــن أولوي ــون ضم تك
ثــم دافــع )التعــود عــى االطــالع عليهــا( بمتوســط حســايب 2 88 ووزن نســبي 
ــايب 2  ــط حس ــي( بمتوس ــا أمام ــا أجده ــة حين ــا بالصدف ــع )اقرأه ــم داف 8 6ث
34 ووزن نســبي 7 1 ثــم باملرتبــة األخــرة دافــع )الرتفيــه والتســلية( بمتوســط 

ــبي 6 6. ــايب 2 11 ووزن نس حس

ــية يف  ــع الطقوس ــى الدواف ــة ع ــع النفعي ــة الدواف ــر إىل غلب ــذي يش ــر ال األم
اطــالع املبحوثــون عــى موضوعــات ثقافــة الغديــر وذلــك بســبب كــون قضايــا 
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ــى  ــر ع ــن وتؤث ــح املواطن ــس مصال ــات مت ــاد ومضمون ــر ذات أبع ــة الغدي ثقاف
ــوم  ــذه اهلم ــول هل ــكالت وحل ــوم ومش ــن مه ــه م ــا حتمل ــة وم ــم اليومي حياهت
ــة اخلاصــة هبــم عــى دوافعهــم  ــا األمــر الــذي يغلــب الدوافــع النفعي والقضاي

ــية. الطقوس

نتائج اختبار فروض الدراسة:

ــرض  ــة تع ــن كثاف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــرض األول: توج الف
ــوع  ــة )الن ــم الديموجرافي ــي ومتغراهت ــل االجتاع ــع التواص ــن ملواق املبحوث

ــي(. ــادي واالجتاع ــتوى االقتص ــة املس ــي املهن ــتوى التعليم ــن املس الس

جدول رقم )20( 

يوضــح العالقــة بــن كثافــة تعــرض املبحوثــن ملواقــع التواصــل االجتاعــي 
ومتغراهتــم الديموغرافيــة )النــوع، الســن، املســتوى التعليمــي، املهنة، املســتوى 

ــادي واالجتاعي(  االقتص
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 كثافة تعرض والعامل 
ي
اإلحصا�ئ

السمات الديموغرافية 

قيمة نادراأحيانا دائما 
مربــع كاي 
المحسوبة

قيمة 
مربــع كاي 
الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى الداللة 

النوع

3712195ذكر

غ�ي دال عند مستوى 52 099 385
)05 0(

227649أن�ث

59197144المجموع

الفئة 
العمرية

29 - 20156044

غ�ي دال عند مستوى 94 249 237
)05 0(

39 - 302211388

4082822 فأك�ث

45201154المجموع

المستوى 
التعليمي

142221متوسط

غ�ي دال عند مستوى 94 249 237
)05 0(

5514391جامعي

152623عليا

84191125المجموع

المهنة

115860طالب

دال عند مستوى )0 94 1549 903
)05

2910473موظف

53121إعمال حرة

45201154المجموع

المستوى 
االقتصادي 

واالجتماعي

386044مرتفع

غ�ي دال عند مستوى 94 149 092
)05 0(

2210266متوسط

182822منخفض

78190132المجموع
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ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــم )20( إىل ع ــدول رق ــات اجل ــر بيان تش
إحصائيــة بــن الســات الديموجرافيــة )النــوع الســن املســتوى التعليمــي املهنــة 
ــع  ــن ملواق ــرض املبحوث ــة تع ــن كثاف ــي( وب ــادي واالجتاع ــتوى االقتص املس
التواصــل االجتاعــي حيــث مل تكــن قيمــة مربــع كأي املحســوبة دالــة إحصائيــا 
عنــد مســتوى معنويــة )0 05(. بينــا ظهــرت داللــة إحصائيــة بــن املهنــة وبــن 
كثافــة تعــرض املبحوثــن ملواقــع التواصــل االجتاعــي. وأمجــاال فأنــه مل تثبــت 
صحــة الفــرض األول القائــل بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن كثافــة 
ــة  ــم الديموجرافي ــي ومتغراهت ــل االجتاع ــع التواص ــن ملواق ــرض املبحوث تع
ــي(  ــادي واالجتاع ــتوى االقتص ــة املس ــي املهن ــتوى التعليم ــن املس ــوع الس )الن

ــة فقــط. ــا يف متغــر املهن إال جزئي

ــرص  ــة ح ــن درج ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــاين: توج ــرض الث الف
ــل  ــع التواص ــر يف مواق ــة الغدي ــا ثقاف ــى قضاي ــالع ع ــى االط ــن ع املبحوث
االجتاعــي ومتغراهتــم الديموجرافيــة )النــوع الســن املســتوى التعليمــي املهنــة 

ــي(. ــادي واالجتاع ــتوى االقتص املس

ــى  ــن ع ــرص املبحوث ــة ح ــن درج ــة ب ــح العالق ــم )21( يوض ــدول رق ج
االطــالع عــى قضايــا ثقافــة الغديــر يف مواقــع التواصــل االجتاعــي ومتغراهتــم 
الديموغرافيــة )النــوع، الســن، املســتوى التعليمــي، املهنــة، املســتوى االقتصادي 

واالجتاعــي(
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ن  حرص المبحوث�ي
ي 

والعامل اإلحصا�ئ

السمات 
الديموغرافية 

قيمة نادراأحيانا دائما 
مربــع كاي 
المحسوبة

قيمة 
مربــع كاي 
الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى 
الداللة 

النوع

أن�ث

المجموع

3812884ذكر

143 999 52
دال عند 
مستوى 
)05 0(

97665

47204149

الفئة العمرية

39 - 30

40 فأك�ث

المجموع

29 - 20106641

660 749 94

غ�ي دال 
عند 

مستوى 
)05 0(

298996
172923

56184160

المستوى التعليمي

جامعي

عليا

المجموع

252814متوسط

660 749 94

غ�ي دال 
عند 

مستوى 
)05 0(

2314799
91926

67194139

المهنة

موظف

إعمال حرة

المجموع

135264طالب

903 1549 94
دال عند 
مستوى 
)05 0(

3011363
43922

47204149

المستوى 
االقتصادي 

واالجتماعي

متوسط

منخفض

المجموع

346641مرتفع

735 149 94

غ�ي دال 
عند 

مستوى 
)05 0(

2910260
162923

79197124
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تشــر بيانــات اجلــدول رقــم)21( اىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــن الســات الديموجرافيــة )النــوع الســن املســتوى التعليمــي 
املهنــة املســتوى االقتصــادي واالجتاعــي( وبــن درجــة حــرص املبحوثــن عــى 
التعــرض ملوضوعــات ثقافــة الغديــر يف مواقــع التواصــل االجتاعــي حيــث مل 
ــة)0  ــتوى معنوي ــد مس ــا عن ــة إحصائي ــوبة دال ــع كأي املحس ــة مرب ــن قيم تك
ــن  ــة وب ــوع واملهن ــن الن ــن كل م ــة ب ــة إحصائي ــاك دالل ــا كان هن 05(. بين
درجــة حــرص املبحوثــن عــى التعــرض ملوضوعــات ثقافــة الغديــر يف مواقــع 

ــي. ــل االجتاع التواص

وبذلــك مل تثبــت صحــة الفــرض الثــاين بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
فيــا خيــص متغــرات املبحوثــن الديموجرافيــة ودرجــة حرصهــم عــى االطالع 
عــى موضوعــات ثقافــة الغديــر يف مواقــع التواصــل االجتاعــي إال يف متغــري 

النــوع واملهنــة فقــط.

ــاد  ــة اعت ــن درج ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــث: توج ــرض الثال الف
ــم  ــى معلوماهت ــول ع ــي يف احلص ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع املبحوث
ــا ثقافــة الغديــر ومتغراهتــم الديموجرافيــة )النــوع الســن املســتوى  عــن قضاي
ــم )22( ــدول رق ــي(. ج ــادي واالجتاع ــتوى االقتص ــة املس ــي املهن التعليم

ــة  ــة الفــروق بــن املبحوثــن حســب متغراهتــم الديموغرافي ــار)ت( ملعرف اختب
ودرجــة اعتادهــم عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي يف احلصــول عــى 

ــر. ــة الغدي ــا ثقاف ــن قضاي ــم ع معلوماهت
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ن  حرص المبحوث�ي
ي
والعامل االحصا�ئ

السمات الديموغرافية 

ة قيمة قليلة متوسطة كب�ي
مربــع كاي 
المحسوبة

قيمة 
مربــع كاي 
الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى 
الداللة 

النوع

3211999ذكر
117 199 52

غ�ي دال عند 
مستوى )0 

)05
276162أن�ث

59180161المجموع

الفئة 
العمرية

29 - 20283945
117 199 5

4

غ�ي دال عند 
مستوى

)05 0(

39 - 302210598
40142722 فأك�ث

64171165المجموع

المستوى 
التعليمي

52923متوسط

614 949 94
دال عند 

مستوى )0 
)05

33144112جامعي
91530عليا

47188165المجموع

المهنة

197248طالب

033 649 94
غ�ي دال عند 
مستوى )0 

)05

319372موظف
إعمال 

173414حرة

67199134المجموع

المستوى 
االقتصادي 

واالجتماعي

194946مرتفع

934 649 94
غ�ي دال عند 
مستوى )0 

)05

2710198متوسط
142422منخفض
60174166المجموع

ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــم)22( اىل ع ــدول رق ــات اجل ــرت بيان أظه
إحصائيــة بــن الســات الديموغرافيــة )النــوع الســن املســتوى التعليمــي املهنــة 
املســتوى االقتصــادي واالجتاعــي( وبــن درجــة اعتــاد املبحوثــن عــى مواقــع 
التواصــل االجتاعــي للحصــول عــى معلوماهتــم بشــأن قضايــا ثقافــة الغديــر 
حيــث مل تكــن قيمــة مربــع كأي املحســوبة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة 
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ــي  ــتوى التعليم ــن املس ــة ب ــة ضعيف ــة إحصائي ــاك دالل ــا كان هن )0 05(. بين
ــول  ــي للحص ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع ــاد املبحوث ــة اعت ــن درج وب

عــى معلومــات بشــأن قضايــا ثقافــة الغديــر.

ومــن هنــا فقــد ثبــت عــدم صحــة الفــرض الثالــث القائــل بوجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بــن الســات الديموجرافية)النــوع الســن املســتوى 
ــاد  ــة اعت ــن درج ــي( وب ــادي واالجتاع ــتوى االقتص ــة املس ــي املهن التعليم
املبحوثــن عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي للحصــول عــى معلوماهتــم بشــأن 

ــط. ــي فق ــتوى التعليم ــر املس ــا يف متغ ــر إال جزئي ــة الغدي ــا ثقاف قضاي

الفــرض الرابــع: توجــد عالقــة أرتباطيــة اجيابيــة بــن درجــة اعتــاد املبحوثن 
عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي ودوافعهــم )النفعيــة الطقوســية( يف االعتــاد 

. عليها

جــدول رقــم )23( يوضــح معامــل ارتبــاط برســون لقيــاس العالقــة 
ــي  ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع ــاد املبحوث ــة اعت ــن درج ــة ب االرتباطي

ــا ــاد عليه ــية( يف االعت ــة الطقوس ــم )النفعي ودوافعه
الدوافع

االعتماد

الدوافع الطقوسية الدوافع النفعية
RPRP

درجة االعتماد 
عىل مواقع 
التواصل 
االجتماعي

638 005 0352 005 0

ن= 400
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حيث أن:

ن= جمموع العينة

r= قيمة معامل ارتباط برسون 

P = مستوى املعنوية

ــن  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــود عالق ــدول وج ــات اجل ــن بيان ــح م يتض
ــاد  ــاد املبحوثــن عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي ودوافــع االعت درجــة اعت
)النفعيــة الطقوســية(. وتبــن أنــا عالقــة أرتباطيــة طرديــة للدوافــع النفعيــة إذ 

ــة0 05. ــد مســتوى معنوي ــاط برســون 0 638عن بلغــت قيمــة معامــل ارتب

ــية إذ  ــع الطقوس ــوة للدواف ــطة الق ــة متوس ــة أرتباطي ــت العالق ــن كان يف ح
ــة0 05. ــتوى معنوي ــد مس ــون 0 352عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم بلغ

وهــذا يعنــي أنــه كلــا زادت درجــة اعتــاد املبحوثــن عــى مواقــع التواصــل 
ــة  ــم )النفعي ــا زادت دوافعه ــر كل ــة الغدي ــا ثقاف ــص قضاي ــا خي ــي في االجتاع

ــاد عليهــا. الطقوســية( يف االعت

وبذلــك تثبــت صحــة الفــرض يف وجــود عالقــة أرتباطيــة اجيابيــة بــن درجة 
اعتــاد املبحوثــن عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي ودوافــع املبحوثــن )النفعية 

الطقوســية( يف االعتــاد عليهــا.

ــاد  ــة اعت ــن درج ــة ب ــة اجيابي ــة أرتباطي ــد عالق ــس: توج ــرض اخلام الف
ــذا  ــن ه ــة ع ــرات النات ــي والتأث ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع املبحوث

االعتــاد )املعرفيــة الوجدانيــة الســلوكية(.
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ــة  ــة االرتباطي ــاس العالق ــون لقي ــاط برس ــل ارتب ــم )24( معام ــدول رق ج
ــرات  ــي وتأث ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع ــاد املبحوث ــة اعت ــن درج ب

ــلوكية(. ــة الس ــة الوجداني اعتادهم)املعرفي
ات التأث�ي

االعتماد

السلوكية الوجدانيةالمعرفية
RPRPRP

درجة االعتماد عىل 
مواقع التواصل 

االجتماعي

712 005 0504 005 0623 005 0

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول وجــود عالقــة أرتباطيــة دالــة إحصائيــا 
ــرات  ــي وتأث ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع ــاد املبحوث ــة اعت ــن درج ب
ــة  ــة قوي ــة طردي ــا عالق ــن أن ــد تب ــلوكية( وق ــة الس ــة الوجداني االعتاد)املعرفي
بــن درجــة االعتــاد عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي والتأثــرات املعرفيــة إذ 

ــة0 05  ــتوى معنوي ــد مس ــون 0 712عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم بلغ

ــى  ــاد ع ــة االعت ــن درج ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــود عالق ــن وج وتب
ــة  ــا عالق ــن أن ــد تب ــة وق ــرات الوجداني ــي والتأث ــل االجتاع ــع التواص مواق
ــتوى  ــد مس ــون0 504عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم ــة إذ بلغ ــة قوي طردي

ــة0 05. معنوي

ــع  ــى مواق ــاد ع ــة االعت ــن درج ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــود عالق ــن وج وتب
ــة إذ  ــة قوي ــا عالق ــن أن ــد تب ــلوكية وق ــرات الس ــي والتأث ــل االجتاع التواص
ــة0 05. ــتوى معنوي ــد مس ــون0 623عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم بلغ
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وهــذا يعنــي أنــه كلــا زادت درجــة اعتــاد املبحوثــن عــى مواقــع التواصــل 
االجتاعــي فيــا خيــص قضايــا ثقافــة الغديــر زادت عليهــم التأثرات)املعرفيــة 

الوجدانيــة الســلوكية( الناتــة عــن هــذا االعتــاد.

وبذلــك تثبــت صحــة الفــرض يف وجــود عالقــة أرتباطيــة اجيابيــة بــن درجة 
اعتــاد املبحوثــن عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي وتأثــرات االعتاد)املعرفيــة 

ــلوكية(. الوجدانية الس

ــاد  ــة اعت ــن درج ــة ب ــة اجيابي ــة أرتباطي ــد عالق ــادس: توج ــرض الس الف
ــة  ــا ثقاف ــو قضاي ــم نح ــي واتاهاهت ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع املبحوث

ــر. الغدي

جــدول رقــم )25( يوضــح معامــل ارتبــاط برســون لقيــاس العالقــة 
ــي  ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع ــاد املبحوث ــة اعت ــن درج ــة ب االرتباطي

ــر ــة الغدي ــا ثقاف ــو قضاي ــم نح واتاهاهت
درجة االعتماد عىل مواقع 

التواصل االجتماعي
ن  اتجاهات المبحوث�ي

RP
186 005 0

ن=400

ــة  ــن درج ــة ب ــة ضعيف ــة طردي ــود عالق ــدول وج ــات اجل ــن بيان ــح م يتض
االعتــاد عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي واتاهــات املبحوثــن نحــو قضايــا 
ــتوى  ــد مس ــون0 186عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم ــر إذ بلغ ــة الغدي ثقاف

ــة0 05. معنوي
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وهــذا يعنــي أنــه كلــا زادت درجــة اعتــاد املبحوثــن عــى مواقــع التواصــل 
ــو  ــم نح ــززت اتاهاهت ــا تع ــر كل ــة الغدي ــا ثقاف ــص قضاي ــا خي ــي في االجتاع

ــا. تلــك القضاي

ــن  ــة ب ــة اجيابي ــة أرتباطي ــود عالق ــرض يف وج ــة الف ــت صح ــك تثب وبذل
درجــة اعتــاد املبحوثــن عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي واتاهاهتم)االجيابية 

ــر. ــة الغدي ــا ثقاف الســلبية( نحــو قضاي

ــع  ــن دواف ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــد عالق ــابع: توج ــرض الس الف
ــا  ــص قضاي ــا خي ــي في ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــاد ع ــن يف االعت املبحوث

ــذا  ــن ه ــة ع ــرات النات ــر والتأث ــة الغدي ثقاف

االعتاد.

ــة  ــة االرتباطي ــاس العالق ــون لقي ــاط برس ــل ارتب ــم )26( معام ــدول رق ج
بــن دوافــع املبحوثــن يف االعتــاد عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي فيــا خيص 

قضايــا ثقافــة الغديــر والتأثــرات الناتــة عــن هــذا االعتــاد
الدوافع

ات  التأث�ي

الدوافع الطقوسية الدوافع النفعية
RPRP

ات المعرفية 0 005 0283 005 792التأث�ي
ات الوجدانية 0 005 0186 005 610التأث�ي
ات السلوكية  0 005 0248 005 708التأث�ي

ــن  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــود عالق ــدول وج ــات اجل ــن بيان ــح م يتض
ــل  ــع التواص ــى مواق ــاد ع ــية( يف االعت ــة الطقوس ــن )النفعي ــع املبحوث دواف
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االجتاعــي فيــا خيــص قضايــا ثقافــة الغديــر والتأثــرات )املعرفيــة الوجدانيــة 
الســلوكية( الناتــة عــن هــذا االعتــاد. وقــد تبــن أن العالقــة أرتباطيــة طرديــة 
قويــة بــن الدوافــع النفعيــة والتأثــرات املعرفيــة إذ بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط 

ــة0 05. ــتوى معنوي ــد مس ــون0 792عن برس

ــة إذ  ــرات الوجداني ــة والتأث ــع النفعي ــن الدواف ــة ب ــة قوي ــة طردي وأن العالق
ــة0 05. ــتوى معنوي ــد مس ــون0 610عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم بلغ

ــلوكية إذ  ــرات الس ــة والتأث ــع النفعي ــن الدواف ــة ب ــة قوي ــة طردي وأن العالق
ــة0 05. ــتوى معنوي ــد مس ــون0 708عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم بلغ

ــية  ــع الطقوس ــن الدواف ــة ب ــة ضعيف ــة طردي ــة أرتباطي ــن أن العالق ــد تب وق
ــد  ــون0 283عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم ــة إذ بلغ ــرات املعرفي والتأث

ــة0 05. ــتوى معنوي مس

وأن العالقــة طرديــة ضعيفــة بــن الدوافــع الطقوســية والتأثــرات الوجدانيــة 
إذ بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط برســون0 186عنــد مســتوى معنويــة0 05.

وأن العالقــة طرديــة ضعيفــة بــن الدوافــع الطقوســية والتأثــرات الســلوكية 
إذ بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط برســون0 248عنــد مســتوى معنويــة0 05.

ــية( يف  ــة الطقوس ــن )النفعي ــع املبحوث ــا زادت دواف ــه كل ــي أن ــذا يعن وه
االعتــاد عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي كلــا زادت التأثرات)النفعيــة 
ــر التــي حيدثهــا  ــة الغدي ــا ثقاف ــا خيــص قضاي ــة الســلوكية( عليهــم في الوجداني

ــي. ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــم ع اعتاده
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وبذلــك تثبــت صحــة الفــرض يف وجــود عالقــة أرتباطيــة اجيابيــة بــن دوافع 
املبحوثــن )النفعيــة الطقوســية( يف االعتــاد عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي 
فيــا خيــص قضايــا ثقافــة الغديــر والتأثــرات )املعرفيــة الوجدانيــة الســلوكية( 

الناتــة عــن هــذا االعتــاد.

ــن  ــع املبحوث ــن دواف ــة ب ــة اجيابي ــة أرتباطي ــد عالق ــن: توج ــرض الثام الف
)النفعيــة الطقوســية( يف االعتــاد عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي فيــا خيــص 

ــا. ــر وبــن اتاهاهتــم نحــو هــذه القضاي ــة الغدي ــا ثقاف قضاي

جــدول رقــم )27( يوضــح معامــل ارتبــاط برســون لقيــاس العالقــة 
ــى  ــاد ع ــية( يف االعت ــة، الطقوس ــن )النفعي ــع املبحوث ــن دواف ــة ب االرتباطي
مواقــع التواصــل االجتاعــي فيــا خيــص قضايــا ثقافــة الغديــر وبــن اتاهاهتــم 

ــا. ــك القضاي ــو تل نح
اتجاهات 
ن المبحوث�ي

الدوافع الطقوسية الدوافع النفعية
RPRP

346 005 043 005 0

ن=400

ــن  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــود عالق ــدول وج ــات اجل ــن بيان ــح م يتض
ــا  ــاد عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي في ــة يف االعت ــن النفعي ــع املبحوث دواف
خيــص قضايــا ثقافــة الغديــر وبــن اتاهاهتــم نحــو هــذه القضايــا وقــد تبــن أن 
العالقــة طرديــة ضعيفــة بــن الدوافــع النفعيــة واتاهــات املبحوثــن إذ بلغــت 

قيمــة معامــل ارتبــاط برســون0 346عنــد مســتوى معنويــة0 05.
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ــع  ــن الدواف ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة أرتباطي ــود عالق ــدم وج ــن ع وتب
ــة  ــت قيم ــر إذ بلغ ــة الغدي ــا ثقاف ــو قضاي ــن نح ــات املبحوث ــية واتاه الطقوس
ــتوى  ــد مس ــا عن ــة إحصائي ــر دال ــي غ ــون0 023 وه ــاط برس ــل ارتب معام
ــة( يف  ــن )النفعي ــع املبحوث ــا زادت دواف ــه كل ــي أن ــذا يعن ــة0 05 وه معنوي
ــر  ــة الغدي ــا ثقاف ــا خيــص قضاي ــع التواصــل االجتاعــي في ــاد عــى مواق االعت

ــج. ــواد والرام ــك امل ــو تل ــم نح ــززت اتاهاهت ــا تع كل

وبذلــك تثبــت صحــة الفــرض بالنســبة لوجــود عالقــة أرتباطيــة اجيابيــة بــن 
دوافــع املبحوثــن )النفعيــة( يف االعتــاد عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي فيــا 

خيــص قضايــا ثقافــة الغديــر واتاهاهتــم نحــو هــذه القضايــا.

يف حــن أنــه مل تثبــت صحــة الفــرض فيــا خيــص دوافــع املبحوثــن 
)الطقوســية( واتاهاهتــم نحــو قضايــا ثقافــة الغديــر. وهــذا يعــود إىل أن قضايــا 

ــادة. ــا ج ــي قضاي ــر ه ــة الغدي ثقاف

الفــرض التاســع: توجــد عالقــة أرتباطيــة اجيابيــة دالــة إحصائيــا بــن ســات 
مواقــع التواصــل االجتاعــي بتقديــر املبحوثــن ودرجــة اعتادهــم عليهــا فيــا 

خيــص قضايــا ثقافــة الغديــر.

ــة  ــة االرتباطي ــاس العالق ــون لقي ــاط برس ــل ارتب ــم )28( معام ــدول رق ج
بــن ســات مواقــع التواصــل االجتاعــي التــي يعتمــد عليهــا املبحوثــن ودرجة 

اعتادهــم عليهــا فيــا خيــص قضايــا ثقافــة الغديــر
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درجة االعتماد عىل 
مواقع التواصل 

االجتماعي

ن  اتجاهات المبحوث�ي
RP

804 005 0

ن=400

ــن  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــود عالق ــدول وج ــات اجل ــن بيان ــح م يتض
ســات مواقــع التواصــل االجتاعــي التــي يعتمــد عليهــا املبحوثــن فيــا خيــص 
ــة  ــذه العالق ــن أن ه ــد تب ــا وق ــم عليه ــة اعتاده ــر ودرج ــة الغدي ــا ثقاف قضاي
ــد  ــون0 804عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم ــة إذ بلغ ــة قوي ــة طردي أرتباطي

ــة0 05. ــتوى معنوي مس

ــي  ــل االجتاع ــع التواص ــات مواق ــة س ــا زادت نوعي ــه كل ــي أن ــذا يعن وه
التــي يعتمــد عليهــا املبحوثــن كلــا زادت درجــة اعتادهــم عليهــا فيــا خيــص 

ــر. ــة الغدي ــا ثقاف قضاي

ــة  ــة دال ــة اجيابي ــة أرتباطي ــود عالق ــرض يف وج ــة الف ــت صح ــك تثب وبذل
إحصائيــا بــن ســات مواقــع التواصــل االجتاعــي التــي يعتمــد عليهــا 

ــر. ــة الغدي ــا ثقاف ــص قضاي ــا خي ــا في ــم عليه ــة اعتاده ــن ودرج املبحوث

االستنتاجات: 

ــم  ــكل دائ ــون بش ــي يتعرض ــور العراق ــراد اجلمه ــف أف ــن نص ــر م 1 - أكث
ــر ويليهــا  ــوك وتوت ــس ب ــع الفي ــع التواصــل االجتاعــي وباألخــص موق ملواق

ــوب. اليوتي



يم لحو رقافة الغدير يراسة ميدالية  العالقة بين اعتماي الجمقور العراتي على مواقع التوايل امجتماعي واتجاعّا

455

2 - أحيانــا وليــس دائــا يطلــع اجلمهــور العراقــي عــى قضايــا ثقافــة الغديــر 
يف مواقــع التواصــل االجتاعــي.

3 - القنــوات الفضائيــة العراقيــة أكثــر تفضيــال لــدى اجلمهــور العراقــي مــن 
مواقــع التواصــل االجتاعــي والوســائل اإلعالميــة األخــرى يف متابعــة قضايــا 

الغديــر.

4 - كتابــة التعليقــات هــو أحــد األســباب التفاعليــة األكثــر تفضيــال لــدى 
اجلمهــور العراقــي فيــا خيــص قضايــا ثقافــة الغديــر.

5 - احلصــول عــى املعلومــات وتكويــن الــرأي الشــخي متثــل أهــم دوافــع 
اجلمهــور العراقــي الســتخدام مواقــع التواصــل االجتاعــي.

6 - ال يوجــد تأثــر للعوامــل الديموغرافيــة )النــوع العمــر املهنــة املســتوى 
التعليمــي واملســتوى االقتصــادي واالجتاعــي( وكثافــة التعــرض ملواقــع 

ــي. ــل االجتاع التواص

ــم  ــة تفاعله ــة بدرج ــور عالق ــية للجمه ــة و الطقوس ــات النفعي 7 - للحاج
ــي. ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ع

8 - يوجــد تأثــر لالتاهــات الســلبية واالجيابيــة نحــو قضايــا ثقافــة الغديــر 
ودرجــة تفاعليــة اجلمهــور العراقــي عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي.

املقرتحات:

ــا ثقافــة الغديــر  1 - رضورة اســتفادة اجلهــات التــي هلــا دور بالقيــام بقضاي
ــى آراء  ــرف ع ــل التع ــن أج ــاص م ــذا االختص ــة يف ه ــات العلمي ــن الدراس م
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املواطنــن فيــا خيــص اإلجــراءات واخلطــوات التــي تقــوم هبــا يف هــذا الشــأن 
ــد  ــي ق ــلبيات الت ــاليف الس ــا وت ــه عمله ــات يف أوج ــز االجيابي ــل تعزي ــن أج م
ــا  ــر وب ــة الغدي ــا ثقاف ــص قضاي ــا خي ــا في ــر أدائه ــى تطوي ــل ع ــل والعم حتص
ــة  ــوث العلمي ــات البح ــا ملعطي ــة وفق ــن الفعلي ــات املواطن ــالءم واحتياج يت

ــال0  ــذا املج ــزة يف ه املنج

ــى  ــرف ع ــل التع ــن أج ــة م ــات علمي ــراء دراس ــع بأج 2 - رضورة التوس
مــدى تأثــر وســائل األعــالم اجلديدة)مواقــع التواصــل االجتاعــي املدونــات 
الصحــف االلكرتونيــة( عــى املســتخدمن ودورهــا يف تشــكيل اتاهاهتــم نحــو 

ــة0  ــا املجتمعي ــيا القضاي ــا الس ــات والقضاي ــف املوضوع خمتل

3 - التوســع بأجــراء الدراســات العلميــة يف جمــال مواقــع التواصــل 
االجتاعــي كونــا وســيلة إعالميــة حديثــة ومتميــزة مــن أجــل حتديــد النواحــي 
ــل  ــن أج ــلبية م ــي الس ــد النواح ــا وحتدي ــرض تطويره ــا لغ ــة يف عمله االجيابي

ــتقبال0  ــا مس ــى معاجلته ــل ع ــا والعم تالفيه

4 - اقــرتان الدراســات العلميــة بأجــراء دراســات ميدانيــة يف جمــال القضايــا 
ــا  ــي وم ــث العلم ــال البح ــة يف جم ــن أمهي ــه م ــا متثل ــام مل ــكل ع ــة بش املجتمعي
توفــره مــن مــؤرشات كميــة جلميــع طبقــات املجتمــع وبمختلــف فئاتــه العمرية 

ــة واألقتصاديــة0  ومســتوياته التعليمي

5 - أجــراء دراســات علميــة مقارنــة لوســائل األعــالم التقليديــة واحلديثــة 
يف مــدى تأثرهــا عــى اجلمهــور مــن ناحيــة تشــكيل اتاهاتــه نحــو قضايــا ثقافة 
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الغديــر 0 

6 - رضورة حتســن أداء مواقــع التواصــل االجتاعــي والعمل عى االســتفادة 
مــن اخلصائــص املتميــزة لشــبكة اإلنرتنــت والتــي تتخــذ منهــا مواقــع التواصــل 
االجتاعــي وســيلة للوصــول إىل املتلقــن نواحــي الروابــط الفائقــة واخلصائــص 
التفاعليــة والوســائط املتعــددة كــون مواقــع التواصــل االجتاعــي عينة الدراســة 
مل تنجــح بــا فيــه الكفايــة يف االســتفادة مــن هــذه العنــارص وتوظيفهــا بالشــكل 
األمثــل يف تنــاول موضوعــات قضايــا ثقافــة الغديــر وبالصــورة التــي تزيــد مــن 

تأثراهتــا عــى املتلقــن 0

التو�سيات:

ــة  ــات ثقاف ــام بموضوع ــا دور بالقي ــي هل ــات الت ــتفادة اجله 1 - رضورة اس
ــرف  ــل التع ــن أج ــاص م ــذا االختص ــة يف ه ــات العلمي ــن الدراس ــر م الغدي
عــى آراء املواطنــن فيــا خيــص اإلجــراءات واخلطــوات التــي تقــوم هبــا يف هــذا 
الشــأن مــن أجــل تعزيــز االجيابيــات يف أوجــه عملهــا وتــاليف الســلبيات التــي 
قــد حتصــل والعمــل عــى تطويــر أدائهــا فيــا خيــص موضوعــات ثقافــة الغديــر 
وبــا يتــالءم واحتياجــات املواطنــن الفعليــة وفقــا ملعطيــات البحــوث العلميــة 

املنجــزة يف هــذا املجــال. 

ــى  ــرف ع ــل التع ــن أج ــة م ــات علمي ــراء دراس ــع بأج 2 - رضورة التوس
مــدى تأثــر وســائل األعــالم اجلديدة)مواقــع التواصــل االجتاعــي املدونــات 
الصحــف االلكرتونيــة( عــى املســتخدمن ودورهــا يف تشــكيل اتاهاهتــم نحــو 
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 . ملجتمعيــة ا خمتلف املوضوعات والقضايا السيا القضايا  

3 - التوســع بأجــراء الدراســات العلميــة يف جمــال مواقــع التواصــل 
االجتاعــي كونــا وســيلة إعالميــة حديثــة ومتميــزة مــن أجــل حتديــد النواحــي 
ــل  ــن أج ــلبية م ــي الس ــد النواح ــا وحتدي ــرض تطويره ــا لغ ــة يف عمله االجيابي

ــتقبال.  ــا مس ــى معاجلته ــل ع ــا والعم تالفيه

4 - اقــرتان الدراســات العلميــة بأجــراء دراســات ميدانيــة يف جمــال القضايــا 
ــا  ــي وم ــث العلم ــال البح ــة يف جم ــن أمهي ــه م ــا متثل ــام مل ــكل ع ــة بش املجتمعي
توفــره مــن مــؤرشات كميــة جلميــع طبقــات املجتمــع وبمختلــف فئاتــه العمرية 

ومســتوياته التعليميــة واألقتصاديــة. 

5 - أجــراء دراســات علميــة مقارنــة لوســائل األعــالم التقليديــة واحلديثــة 
يف مــدى تأثرهــا عــى اجلمهــور مــن ناحيــة تشــكيل اتاهاتــه نحــو موضوعــات 

ثقافــة الغديــر. 

والعمــل عــى  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  أداء  6 - رضورة حتســن 
ــا  ــذ منه ــي تتخ ــت والت ــبكة اإلنرتن ــزة لش ــص املتمي ــن اخلصائ ــتفادة م االس
ــط  ــي الرواب ــن نواح ــول إىل املتلق ــيلة للوص ــي وس ــل االجتاع ــع التواص مواق
ــل  ــع التواص ــون مواق ــددة ك ــائط املتع ــة والوس ــص التفاعلي ــة واخلصائ الفائق
ــذه  ــن ه ــتفادة م ــة يف االس ــه الكفاي ــا في ــح ب ــة مل تنج ــة الدراس ــي عين االجتاع
ــر  ــة الغدي ــات ثقاف ــاول موضوع ــل يف تن ــكل األمث ــا بالش ــارص وتوظيفه العن

ــن. ــى املتلق ــا ع ــن تأثراهت ــد م ــي تزي ــورة الت وبالص
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القاهرة:الــدار العامليــة للنــر والتوزيــع 2003 ص280.

ــة  ــة أملســلمي مناهــج البحــث يف الدراســات اإلعالمي ــم عبدالل 21- إبراهي
ــريب 2013 ص31. ــر الع ــرة:دار الفك القاه

ــواد  ــرض للم ــرص بالتع ــزيب يف م ــاء احل ــة االنت ــي عالق ــيد ع ــي س 22- ع
السياســية يف الراديــو والتلفزيون:دراســة ميدانيــة رســالة ماجســتر )غــر 

منشــورة( جامعــة أســيوط كليــة اآلداب قســم األعــالم ص76-70.

ــات  ــارف واتاه ــكيل مع ــال يف تش ــائل االتص ــوزي دور وس ــا ف 23- صف
اجلمهــور املرصي نحــو االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة 2008 املجلــة املرصية 

لبحــوث الــرأي العــام مــج9 ع2 ديســمر2008 ص83.
-24 Mark Balnves Media Theories New York Palgrave 

2009 P. 58.

25- عبــد الرحيــم درويــش مقدمــة يف علــم االتصــال القاهرة:عــامل الكتــب 
2012 ص205.

ــث  ــج البح ــة يف مناه ــة مقدم ــام عطي ــان و هش ــش اللب ــف دروي 26- رشي
ــع 2008 ص74. ــر والتوزي ــة للن ــدار العربي ــرة: ال ــي القاه أألعالم

وهؤالء املحكمن هم كل من:

1- أ. د وســام فاضــل راض/ قســم اإلذاعــة والتلفزيــون/ كليــة األعــالم/ 
جامعــة بغــداد.



يم لحو رقافة الغدير يراسة ميدالية  العالقة بين اعتماي الجمقور العراتي على مواقع التوايل امجتماعي واتجاعّا
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ــالم/  ــة األع ــة/ كلي ــات العام ــم العالق ــمري/ قس ــار ألش ــي جب 2- أ. د ع
جامعــة بغــداد.

3- أ. د وهيــب جميــد الكبيــي/ قســم علــم النفــس/ كليــة اآلداب/ جامعــة 
. د ا بغد

4- أ. د جليل وادي محود/ كلية الفنون اجلميلة/ جامعة دياىل.

ــالم/  ــة األع ــون/ كلي ــة والتلفزي ــم اإلذاع ــر / قس ــار طاه 5- أ. م. د ع
ــداد. ــة بغ جامع

27 -Lusk B. Digital Natives and Social Media Behaviors: An 
overview The Prevention Researcher vol. )17( supplement 
December 2010 p. 6-3
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عيد الغدير مثاال

م. د. �سعد اإبراهيم عبا�س.. م.م حيدر فالح زايد

املبحث الأول 

الإطار املنهجي 

أوال: مشكلة البحث 

ــور يف  ــي تتمح ــا الت ــكلة بحثن ــة ملش ــى إجاب ــول ع ــث للحص ــعى البح يس
التســاؤل االيت التغطيــة اإلعالميــة لألحــداث عــر مواقــع التواصــل االجتاعــي 
ــئلة  ــن األس ــدد م ــرع ع ــاؤل تتف ــذا التس ــن ه ــاال؟ وم ــر مث ــد الغدي ــبة عي مناس

ــة. الفرعي

1- ما هي التغطية اإلعالمية وكيف تكون يف عيد الغدير؟

2- ما هي املواقع األكثر تغطية ملناسبة عيد الغدير؟ 

3- ما هي املواضيع التي تنر عن الغدير يف مواقع التواصل االجتاعي

ثانيا: أمهية البحث 

ــة  ــون قل ــة ك ــوث لالحق ــا للبح ــدرا مه ــون مص ــا ان يك ــة بحثن ــن أمهي تك
البحــوث املنشــورة يف هــذا اجلانــب، وكذلــك لوضــع اســس معرفيــة واكاديميــة 
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وطــرق ســالكة للقائمــن عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي يف تغطيــة مناســبة 
الغديــر وكيفيــة النــر والطــرق التــي يرغــب اجلمهــور هبــا عنــد النــر وتــأيت 
ــام  ــال االهت ــدة يف جم ــة جدي ــاول موضوع ــه يتن ــن كون ــا م ــث ايض ــة البح أمهي
االكاديمــي وهــي كيفيــة تنــاول مواقــع التواصــل االجتاعــي للتغطيــات 
ــة  ــة الغديري ــق الثقاف ــر وتوثي ــهام يف ن ــر واالس ــوم الغدي ــبة ي ــة ملناس اإلعالمي
وبالتــايل فهــو يبحــث يف قواعــد التغطيــات اإلعالميــة املخصصــة ملواقــع 
التواصــل االجتاعــي بالطريقــة التــي تبــن التغطيــة اإلعالميــة ملناســبة الغديــر.

ثالثا: أهداف البحث 

تتمثل أهداف البحث بالتايل 

1- ملعرفة التغطية اإلعالمية وحجمها عن مناسبة عيد الغدير.

2- مــدى تفاعــل مرتــادي مواقــع التواصــل االجتاعــي مــع التغطيــة 
اإلعالميــة بمناســبة عيــد الغديــر.

3- معرفة املواقع التي تنر عن مناسبة الغدير.

ــرون  ــن ين ــي الذي ــل االجتاع ــع التواص ــم يف موق ــن وتوجهاهت 4- القائم
ــر. عــن مناســبة الغدي

رابعا: منهج البحث: 

واســتخدم الباحثــان املنهــج التارخيــي الــذي يعتمــد عــى وصــف وتســجيل 
ــرات  ــاد التفس ــداث واجي ــع واألح ــل الوقائ ــة وحتلي ــة ودراس ــع املاضي الوقائ
املالئمــة واملنطقيــة هلــا عــى أســس علميــة دقيقــة بغــرض الوصــول اىل حقائــق 
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ــرتداد  ــمى باس ــا يس ــاض وأيض ــك امل ــم ذل ــاعد يف فه ــات تس ــة وتعمي منطقي
املــاض تبعــا ملــا تركــة مــن اثــار ايــا كان نــوع هــذه االثــار 1)1(. وكذلــك املنهج 
الوصفــي الــذي يعــرف بأنــه » اســتقصاء ينصــب عــى ظاهــرة مــن الظواهــر كــا 
هــي قائمــة يف احلــارض بقصــد تشــخيصها وكشــف جوانبهــا وحتديــد العالقــات 

بــن عنارصهــا وبينهــا وبــن الظواهــر االخــرى2)2(.

خامسا: جمتمع وعينة البحث: 

ــي  ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــابات ع ــث كل احلس ــع البح ــل جمتم يمث
الصفحــات النشــطة التــي تنــر عــن كثــب عــن حادثــة الغديــر والصفحــات 
التــي تعمــل عــى تغطيــة حادثــة الغديــر ونرهــا بــا يضمــن وصوهلــا اىل اقــى 
حــد يف الواقــع االفــرتاض. وقــد اختــار الباحثــان حســابات العتبــات العلويــة 

واحلســينية والعباســية املطهــرة عــى فيــس بــوك.

سادسا: حدود البحث:

1- احلــدود املوضوعيــة: متثلت احلــدود املوضوعية يف البحــث بــــ))التغطية 
اإلعالميــة لألحــداث عــر مواقــع التواصــل االجتاعــي مناســبة عيــد الغديــر 

) ) ال مثا

2- احلدود الزمانية: 2019/7/15 لغاية 2019/9/26 

3- احلدود املكانية: العراق مواقع التواصل االجتاعي 

سابعا: املصطلحات الدراسية:

أوالً: مواقع التواصل االجتاعي
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ــي  ــة الت ــبكات اإللكرتوني ــن الش ــة م ــي: » منظوم ــف االصطالح أ- التعري
تســمح للمشــرتك فيهــا بإنشــاء موقــع خــاص بــه، ومــن ثــم ربطــه عــن طريــق 
نظــام اجتاعــي الكــرتوين مــع أعضــاء آخريــن لدهيــم االهتامــات و اهلوايــات 

ــها«3)3(. نفس

ــع  ــن املواق ــة م ــا جمموع ــى أن ــة ع ــبكات االجتاعي ــت الش ــد عرف ب- ولق
عــى شــبكة اإلنرتنــت ظهــرت مــع اجليــل الثــاين للويــب تتيــح التواصــل بــن 
ــبه  ــرتك أو ش ــام مش ــا اهت ــن أفراده ــع ب ــرتاض جيم ــع اف ــة جمتم ــراد يف بني األف
ــات  ــى امللف ــالع ع ــائل آو االط ــالل الرس ــن خ ــم م ــل بينه ــم التواص ــاء، يت انت

ــرض4)4(. ــا للع ــي يتيحون ــم الت ــم ومعلوماهت ــة أخياره ــخصية ومعرف الش

ثانيا: التغطية اإلعالمية: 

ــادث أو  ــة بح ــل اخلاص ــات والتفاصي ــى املعلوم ــول ع ــة احلص ــي عملي ه
ــف  ــدوب املكل ــو املن ــص ه ــي متخص ــة صحف ــذه املهم ــوم هب ــا.. ويق ــة م واقع
ــع  ــا موق ــات ومنه ــة للمعلوم ــادر األصلي ــع إىل املص ــه أن يرج ــك وعلي بذل
احلــدث واملشــاركن فيــه وشــهود العيــان وكل مــا حيــدث عــن ذلــك املوضوع.. 

الخ5)5(.

ثالثا: الغدير:

نقصــد بــه اجرائيــا وملتطلبــات البحــث هــو املناســبة الســنوية التــي تشــر اىل 
قــام الرســول صــى اهلل عليــه والــه بتنصيــب أمــر املؤمنــن عليــه الســالم خليفــة 
مــن بعــده يف املوقــع الــذي يعــرف تارخييــا بغديــر خــم يف 18 مــن ذي احلجــة 
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مــن الســنة العــارشة للهجــرة.

املبحث الثاين

التغطية الإعالمية

أوالً: التغطية اإلعالمية 

ــمله  ــا تش ــالم مل ــاس يف اإلع ــر األس ــي حج ــة ه ــة اإلعالمي ــر التغطي تعت
مــن تأثــرات نفســية ومعنويــة عــي املتلقــى كــا أن التغطيــة اإلعالميــة ليســت 
ــن  ــن ولك ــذ زم ــدة من ــي متواج ــن ه ــة ولك ــاحة اإلعالمي ــد يف الس ــر جدي بأم
ــور  ــع تط ــب م ــكل يتناس ــورت بش ــا تط ــياء يف جمتمعن ــال كل األش ــا كح حاهل
التكنولوجيــا ووســائل اإلتصــال.. وســتبقي إيل األبــد التغطيــة اإلعالميــة هــي 
الوســيلة الوحيــدة ملعرفــة كافــة احلقائــق وعرضهــا أمــام املتلقــى الــذي يعتمــد 

ــة،  ــة اإلعالمي ــك التغطي ــق تل ــن طري ــداث ع ــة األح ــي مواكب ــاد كي ع إعت

ــات  ــدى املؤسس ــام إح ــي قي ــد ع ــي تعتم ــة الت ــي العملي ــا ه ــرف ايض وتع
الصحفيــة او اإلعالميــة باحلصــول عــي معلومــات مــا عــن حــدث معــن وعــن 
كافــة التفاصيــل البســيطة التــي تتعلــق بشــكل كي بالترصحيــات والوقائــع التــي 
تتــم أثنــاء اســتقبال البيانــات والتفاصيــل للحــدث ويشــمل ذلــك نــر املعرفــة 
ــذي  ــكان ال ــدث وامل ــي حت ــورات الت ــدث والتط ــوع احل ــباب وق ــاملة ألس الش
ــة اخلــر مــن هــذا املــكان و  ــه ويقــوم الصحفــي أو اإلعالمــي بتغطي حيــدث في

أســاء املشــرتكن. 6)6(.
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ــر  ــرف اخل ــن ع ــف أول م ــورث كلي ــر ن ــارة اىل ان يعت ــن اإلش ــا يمك وهن
العــام 1870 عندمــا قــال أن اخلــر هــو اإلثــارة واخلــروج عــن املألــوف وعرفــه 
ــور  ــبة للجمه ــم بالنس ــدث مه ــر حل ــف أو تقري ــه وص ــون بأن ــد جونس جرال
وقابــل للنــر7)7(. وعرفــه كل مــن عبــد اللطيــف محــزة وأديــب خضــور بأنــه 
ــع  ــدم وقائ ــو يق ــه فه ــوف علي ــه والوق ــور ملعرفت ــف اجلمه ــذي يتله ــد ال اجلدي

ــدة عــن حــدث مهــم هيــم هــذا اجلمهــور8)8(. ــة وجدي دقيقــة ومتوازن

ونتطــرق اىل مفهــوم التغطيــة اإلخباريــة فهــو يشــر إىل العمليــة التــي يقــوم 
بموجبهــا الصحفــي أو اإلعالمــي للحصــول عــى املعلومــات عــن التطــورات 
ــات  ــع والترصحي ــداث والوقائ ــة لألح ــب املختلف ــة باجلوان ــل املتعلق والتفاصي
كــا أن مفهــوم التغطيــة اإلخباريــة يشــتمل أيضــا عــى تقويــم املــادة اإلخباريــة 
وحتريرهــا بأســلوب صحفــي مناســب وشــكل صحفــي إخبــاري مناســب مــن 
خــالل احلصــول عــى البيانــات والتفاصيــل حلــدث معــن واملعلومــات املتعلقــة 
بــه، واإلحاطــة بأســبابه ومــكان وقوعــه، وأســاء املشــرتكن فيــه وكيــف وقــع، 
وغــر ذلــك مــن املعلومــات التــي تعــل احلــدث مالــكًا للمقومــات والعنــارص 

التــي تعلــه صاحلــًا للعــرض9)9(.

ويمكــن الوصــول إىل كل هــذه املقومــات مــن تفاصيــل وبيانــات ومعلومات 
مــن خــالل اإلجابــة عــى ســتة تســاؤالت هي: 

1-من..... من الذي لعب الدور األول يف وقوع احلدث؟

2-ماذا؟.... ماذا حدث؟
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3-متى..... زمن وقوع احلدث؟

4-أين.... مكان وقوع احلدث؟

5-كيف...... تفاصيل احلدث؟

6-ملاذا..... أوليات أو خلفيات احلدث؟

ــة يف  ــة كافي ــات معين ــا بمعلوم ــص كل منه ــاؤالت ختت ــذه التس ــث أن ه حي
ــدث ــة للح ــة متكامل ــكيل تغطي ــة لتش النهاي

ثانيا: أنواع التغطية اإلخبارية: 

ــة مــن )أ(حيــث التوقيــت ومــن )ب( ــة اإلخباري ــواع للتغطي ــاك عــدة أن هن
حيــث املضمــون وتنقســم التغطيــة اإلخباريــة مــن حيــث توقيــت حدوثهــا إىل 

ثالثــة أنــواع هــي:

ــى  ــول ع ــم باحلص ــي هتت ــى الت ــة: وه ــة التمهيدي ــة اإلخباري أوال-التغطي
التفاصيــل واملعلومــات املتعلقــة بحــدث متوقــع، أي حــدث مل يتــم بعــد ولكــن 
ــول  ــؤرشات ح ــك امل ــع تل ــم تتب ــه يت ــال وقوع ــر إىل احت ــؤرشات تش ــاك م هن
احلــدث وانجــاز تغطيــة بخصوصــه مــن اجــل األســبقية يف الوصــول باملعلومــة 

ــي. للمتلق

ثانيا-التغطيــة اإلخباريــة التقريريــة أو التســجيلية: تتــم بعــد وقــوع احلــدث 
فعــاًل، وهــى تتمــة لألحــداث املتوقعــة حيــث يظهــر فيهــا مــدى االتفــاق بــن 
مــا كان متوقعــًا حدوثــه ومــا حــدث فعــاًل وعــى هــذا األســاس تعالــج التغطيــة 

اإلخباريــة املــادة اإلعالميــة املتوفــرة.
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ثالثا-تغطيــة املتابعــة: بحيــث تعالــج نتائــج أو تطــورات جديــدة يف أحــداث 
أو وقائــع ســابقة.

من حيث اتاه املضمون:

أوال-التغطيــة اإلخباريــة املحايــدة: وفيهــا يقــدم الصحفــي احلقائــق فقط، أي 
قصصــًا إخباريــة موضوعيــة خالية مــن العنــرص الــذايت الشــخي، والتحيز، أي 
يعــرض احلقائــق األساســية، واملعلومــات املتعلقــة باملوضــوع، مــن دون تعميــق 
ــع،  ــزج الوقائ ــرأي، أو م ــل بال ــات، أو تدخ ــم خلفي ــدة، أو تقدي ــاد جدي أبع

بوجهــات النظــر

ــات  ــي املعلوم ــع الصحف ــا جيم ــرية: وفيه ــة التفس ــة اإلخباري ــا: التغطي ثاني
ــة  ــص اإلخباري ــية للقص ــق األساس ــب احلقائ ــرية، إىل جان ــاعدة، أو التفس املس
هبــدف تفســر اخلــر، أو رشحــه، وخدمــة القــراء، الذيــن ليــس لدهيــم وقــت 
كاف للبحــث بأنفســهم، وتتضمــن هــذه التغطيــة وصــف اجلــو العــام، املحيــط 
باحلــدث، وذكــر بعــض املعلومــات اجلغرافيــة، أو التارخييــة، أو االقتصاديــة، أو 
السياســية، عــن البيئــة التــي وقــع فيهــا احلــدث، وحتليــل األســباب، والدوافــع 
والنتائــج، واآلثــار املتوقعــة، املبنيــة عــى اجلهــد والدراســة والربــط بــن الواقــع 

واألحــداث املشــاهبة، وعقــد املقارنــات 10)10(.

ثالثــا- التغطيــة اإلخباريــة املنحــازة: ويف هــذه التغطيــة، يركــز الصحفــي عى 
جانــب معــن، مــن اخلــر، وقــد حيــذف بعــض الوقائــع، أو يبالــغ يف بعضهــا، أو 
يشــوه بعــض الوقائــع، وقــد خيلــط وقائــع اخلــر برأيــه الشــخي، وهــدف هــذه 
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التغطيــة هــو تلوين، أو تشــويه اخلــر11)11(.

ثالثا: مراحل التغطية اإلخبارية:

متــر التغطيــة اإلخباريــة لألحــداث بمجموعــة مــن املراحــل املتكاملــة 
ــل  ــذه املراح ــدث وه ــة للح ــة مثالي ــة معاجل ــكل يف النهاي ــي تش ــقة والت واملتناس

ــو اآليت: ــى النح ــا ع ــا تباع ــن حرصه يمك

ــادة  ــى امل ــول ع ــات واحلص ــع املعلوم ــة مج ــي مرحل ــة األوىل:ه 1-املرحل
اإلخباريــة ولــكل وســيلة إعــالم بالــرضورة جمموعــة مــن املصــادر التــي تعتمــد 
عليهــا مــن اجــل تغطيــة األحــداث ومتابعــة تطوراهتــا وختتلــف مصــادر التغطية 

مــن وســيلة إعالميــة إىل أخــرى.

2- املرحلــة الثانية:بعــد االنتهــاء مــن مجــع املعلومــات تــأيت مرحلــة تقويــم 
ــل  ــي حص ــات الت ــت املعلوم ــا كان ــر إذا م ــالل تقري ــن خ ــة م ــادة اإلخباري امل
ــي  ــل لك ــح والتعدي ــا للتنقي ــدى حاجته ــر وم ــة للن ــي مؤهل ــا الصحف عليه

ــول. ــب مقب ــرج يف قال خت

ــادة  ــم امل ــا تقوي ــن خالهل ــن م ــي يمك ــر الت ــن املعاي ــة م ــاك جمموع وهن
اإلخباريــة وتقييــم مــدى صالحيتهــا للنــر ومــن هــذه املعايــر نجــد:

ــار  ــاء األخب ــرى يف انتق ــة ك ــم أمهي ــب القي ــث تلع ــة: حي ــم اإلخباري -القي
وتؤثــر عــى ترتيبهــا وأولويــات عرضهــا ويمكــن حتديــد جمموعــة مــن القيــم يف 
هــذا اإلطــار: اجلــدة، أو احلاليــة، والفائــدة، والتوقيــت، والضخامة، والتشــويق، 
والــرصاع، واملنافســة، والتوقــع، والغرابــة، والشــهرة، واالهتامــات اإلنســانية، 
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واألمهيــة، واإلثــارة12)12(.

ــر  ــر اخل ــب ن ــه يتطل ــث ان ــار بحي ــاين معي ــي ث ــة: وه ــة التحريري -السياس
توافقــه مــع اخلــط االفتتاحــي لوســيلة اإلعــالم فحتــى مــع نيــل اخلــر جلميــع 
القيــم املمكنــة يف اخلــر إال أن أيديولوجيــة وسياســة التحريــر الضمنيــة العرفيــة 

الغــر مكتوبــة تلعــب دور يف انتقــاء األخبــار وتقديمهــا للجمهــور.

3- املرحلة الثالثة: وهي مرحلة حترير املادة اإلخبارية

ويقصــد هبــا صياغــة املــادة اإلخباريــة يف شــكل قالــب فنــي مناســب فهــي 
ــة التــي بواســطتها يتــم هتذيــب املــادة الصحفيــة، مــن خــالل تصويــب  العملي
ــادي  ــذف وتف ــب والق ــوع يف الس ــب الوق ــة، وتن ــة والنحوي ــاء اإلمالئي األخط

ــة. ــات القانوني ــاكل املتابع ــوع يف مش الوق

ويلعــب املحرريــن دورا كبــرا يف حتقيــق التــوازن بــن االلتــزام واإلثــارة مــن 
خــالل اختيــار القوالــب الفنيــة املناســبة لتحريــر األخبــار.

ومــن ابــرز القوالــب الفنيــة التــي تســتجيب للجديــة وحتقــق اإلثــارة والذوق 
ــام نجد: الع

ــدل قالــب  ــدرج قالــب اهلــرم املعت قالــب اهلــرم املعكــوس قالــب اهلــرم املت
ــي  ــب التجميع ــارش القال ــرسد املب ــب ال ــويقي قال ــب التش ــي القال ــع الزمن التتاب

ــة 13)13(. ــايس القانوني ــب امل ــة اإلوزة القال ــدورق بيض ال

4- املرحلة الرابعة: وهي مرحلة مراجعة املادة اإلخبارية

ــا  ــم عرضه ــابقة يت ــة الس ــل الثالث ــى املراح ــة ع ــادة اإلخباري ــرور امل ــد م بع
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ــرر  ــل املح ــي يعم ــم النهائ ــة للتقدي ــون صاحل ــة لتك ــة اإلخباري ــى املراجع ع
املراجــع عــى دمــج األخبــار املتشــاهبة واملتكاملــة واختصــار األخبــار الطويلــة 
وتعديــل البنــاء اإلخبــاري عــى مســتوى فصــول اخلــر املشــوهة وقــد يلجــا إىل 
إعــادة تركيــب اخلــر مــن جديــد بــا يالئــم مــع العمــل الفنــي الــذي تعتمــده 

ــالم. ــيلة اإلع وس

ــى  ــة ع ــالم املختلف ــائل اإلع ــل وس ــل تعم ــذه املراح ــة كل ه ــرا ألمهي ونظ
ــا يف  ــب إتباعه ــي جي ــراءات الت ــوات واإلج ــروط واخلط ــا بال ــد أفراده تزوي
ــة  ــة الرسيع ــة املعاجل ــة بغي ــادة إخباري ــة أي م ــر ومراجع ــم وحتري ــع وتقوي مج
واملثاليــة لألخبــار وتقديــم تغطيــة مشــوقة مثــرة وصادقــة للجمهــور14)14(.

رابعا: صفات التغطية اإلخبارية:

مــا  منهــا  حُتــدد مالحمهــا،  بعــدة صفــات  التغطيــة اإلخباريــة  تتميــز 
..)15 (15 يــأيت

ــبق  ــى الس ــول ع ــل احلص ــن أج ــر م ــة اخل ــن صح ــد م ــة: التأك 1. الصح
ــي. الصحف

ــا  ــة للحــدث أو الواقعــة دون ــة الكامل ــة: أي أن يذكــر اخلــر احلقيق 2. الدق
حــذف مــا خيــل بســياقها أو يعطيهــا معنــى أو تأثــر خمالــف للحقيقــة، أو عكــس 

مــا كان يعطيــه لــو كان قــد نــر كامــاًل ودقيقــًا.

3. املوضوعية: أي عدم حتريف اخلر باحلذف أو باإلضافة.

ــارص  ــع عن ــتويف جلمي ــر مس ــد خ ــد يوج ــة: ق ــيلة اإلعالمي ــة الوس 4. سياس
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ــة  ــيلة إعالمي ــذاع يف وس ــر أو ي ــه ال ين ــا إال أن ــرٍة منه ــزاٍء كب ــر أو ألج اخل
ــتها. ــع سياس ــه م ــة، لتعارض معين

خامسا: العوامل املؤثرة يف التغطية اإلخبارية:

ــة  ــة اإلخباري ــة التغطي ــر يف عملي ــي تؤث ــل الت ــن العوام ــد م ــاك العدي هن
التلفازيــة، منهــا مــا يــأيت16)16( العوامــل االقتصاديــة: أن النشــاط اإلخبــاري 
يتأثــر شــأنه شــأن النشــاطات اإلنســانية األخــرى بالتخصيصــات املاليــة ومــدى 
وفرهتــا والدعــم املمنــوح لعمــل املراســلن واملحرريــن وتكاليــف أجهــزة البــث 

ومــا إىل ذلــك.

1. العوامــل السياســية: إذ تــؤدي الضغوط السياســية دورًا مؤثــرًا يف اتاهات 
التغطيــة اإلخباريــة، الســيا أن الفضائيــات العربيــة كــا أســلفنا ختضــع للنظــام 

الســيايس احلاكــم.

2. القواعــد والقوانــن واألعــراف التــي حتــدد أعــال املؤسســات اإلعالميــة 
الســيا القنــوات الفضائيــة العربيــة.

ــات  ــا واألخالقي ــة أو أفراده ــا املؤسس ــن هب ــي تؤم ــة الت ــم اإلخباري 3. القي
ــلن. ــن واملراس ــة للمحرري املهني

4. السياسة اإلعالمية التي تتبعها املؤسسة اإلعالمية.

ــات  ــا واألخالقي ــة او أفراده ــا املؤسس ــي تعتمده ــة الت ــم اإلخباري 5. القي
ــلن ــن واملراس ــة للمحرري املهني

ــانية  ــطة اإلنس ــأن األنش ــارش ش ــكل مب ــاري وبش ــاط االخب ــر النش 6. يتاث
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بالتخصيصــات املاليــة )التمويل(ومــدى وفرهتــا ومــا يقــدم مــن دعــم للعاملــن 
ــرض ــر او الع ــزة الن ــر أجه ــن( وتف ــلن واملحرري )املراس

7. كيفيــة التعامــل الــدول مــع املكاتــب املفتوحــة فيهــا التابعــة للمؤسســات 
اإلعالميــة العاملــة عــى تغطيــة االخبــار17)17(.

املبحث الثالث

مواقع التوا�سل الجتماعي

1- نشأة مواقع التواصل االجتاعي 

ــل  ــة للتفاع ــدة األمريكي ــات املتح ــي يف الوالي ــل االجتاع ــرت التواص ظه
ــالب  ــن ط ــا ب ــل فيه ــع التواص ــر اول مواق ــة وظه ــالء الدراس ــض زم ــن بع ب
املــدارس عــام 1995 ويســمى classmates وهــذا املوقــع قســم املجتمــع 
ــرد  ــن للف ــدارس ويمك ــدة م ــق لع ــق واملناط ــات ومناط ــي اىل والي األمريك
البحــث عــن املدرســة التــي ينتســب اليهــا وأيضــا جيــد زمالئــه ويتعــرف عــى 
ــر  ــي اخ ــل اجتاع ــع تواص ــة ملوق ــة ناجح ــك حماول ــع ذل ــدد، وتب ــاء ج أصدق
وهــو sixdegrees. com يف عــام 1997 وركــز ذلــك املوقــع عــى الروابط 
ــة او  ــة او العرقي املبــارشة بــن األشــخاص بغــض النظــر عــن انتاءاهتــم العلمي
ــاح للمســتخدمن جمموعــه مــن اخلدمــات وامههــا إنشــاء امللفــات  ــة وات الديني
الشــخصية وإرســال الرســائل اخلاصــة وكانــت هــذه ملجموعــة مــن األصدقــاء 
ــدون حــدود. وبالرغــم مــن  ــاح يف عــامل التواصــل االجتاعــي ب ــة لالنفت البداي
ــن  ــة م ــات املقدم ــل اخلدم ــى متوي ــه ع ــدم قدرت ــع لع ــالق املوق ــم اغ ــك ت ذل



 التغطية اإلعالمية لمحداث عجر مواقع التوايل امجتماعي مناسبة عيد الغدير مثام

475

خاللــه، وتبــع ذلــك ظهــور جممــوع مــن مواقــع التواصــل االجتاعــي خــالل 
الفــرتة )1997 -1999( وكان اهتامهــا يف تدعيــم املجتمــع مــن خــالل مواقــع 
ــن  ــع األمريكي ــل موق ــه مث ــات معين ــة بمجموع ــي املرتبط ــل االجتاع التواص
االســيوين asianavenue. com، وموقــع البــر ذوي البــرة الســمراء 
blackplanet. com وظهــر بعــد ذلــك مواقــع كثــرة ولكــن مل تنجــح بــن 
األعــوام )1999- 2001(، وقــد اعتمــدت هــذه املواقع يف نشــأهتا خــالل الفرتة 
األوىل عــى تقنيــات الويــب يف مراحلــه األوىل والتــي تركــز عــى اســتخدام غرف 
الدردشــة والرســائل االلكرتونيــة، وخــالل تلــك الفــرتة تقنيــات اجليــل الثــاين مل 
تكــن موجــوده عــى الســاحة وكذلــك التفاعــل واالضافــة واحلــذف والنقــاش 
وتبــادل امللفــات واالراء وكل مــا تتيحــة تقنيــة الويــب، ويف بدايــة عــام 2002 
ظهــر موقــع Friendster. com وهــو وســيله للتعــارف والصداقــات بــن 
خمتلــف فئــات املجتمــع العاملــي وقــد حقــق شــهره كبــره، ويف النصــف الثــاين 
ــم  ــن، ث ــع skyrock. com للتدوي ــا موق ــر يف فرنس ــام ظه ــس الع ــن نف م
حتــول بعــد ذلــك اىل شــبكة تواصــل اجتاعــي مــع ظهــور تقنيــات اجليــل الثــاين 

للويــب.

ويف بدايــة 2003 ظهــر موقــع myspace. com وهــو مــن أوائــل مواقع 
التواصــل االجتاعــي املفتوحــة واألكثــر شــهرة عــى مســتوى العــامل كــا ظهــر 
ــتخدميه  ــل مس ــد وص ــع linkedin. com وق ــذا املوق ــل ه ــن مث ــد م العدي
ــع  ــور موق ــرة لظه ــه كب ــت انطالق ــهر 2012، وحصل ــة ش ــون بنهاي 250 ملي
facebook. com وقــد انطلــق رســميا يف 2004 وحيــث تطــور مــن املحلية 
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ــن  ــات للمتطوري ــن التطبيق ــاح تكوي ــام 2006، ويف 2007 أت ــة يف ع اىل الدولي
ــى  ــهر ع ــد كان األش ــر وق ــكل كب ــتخدميه بش ــداد مس ــادة اع ــو أدى اىل زي وه
ــل  ــع التواص ــن مواق ــتخدمن وكان األول ب ــدد املس ــث ع ــن حي ــالق م االط
االجتاعــي عــى مســتوى العــامل، وبعــد ذلــك انتــرت فكــره مواقــع التواصــل 
ــر يف اول  ــد ظه ــع twitter وق ــور املوق ــرة بظه ــات الصغ ــي للمدون االجتاع
عــام 2006 وانطلــق رســميا للمســتخدمن يف شــكل عــام باكتوبــر2006 وقــد 
بــدأ املوقــع باالنتشــار كخدمــة جديــدة للتواصــل االجتاعــي عــى الســاحة يف 
2006 ويف عــام 2009 قامــت رشكــه )Odeo( بفصــل اخلدمــة عــن الركــة 
وتكويــن رشكــة جديــدة باســم تويــرت، ومواقــع التواصــل االجتاعــي أنشــيئت 
هبــدف واضــح وهــي حتقيــق التواصــل والتفاعــل بــن األصدقــاء دون حتديــد 
ــى  ــع ع ــة للجمي ــع عام ــي مواق ــات فه ــة املناقش ــتخدمن او طبيع ــة املس نوعي
مســتوى العــامل، وعــى الرغــم مــن ذلــك ظهــرت العديــد مــن مواقــع التواصــل 
ــات دون  ــة موضوع ــددة ومناقش ــات حم ــات وختصص ــة بفئ ــي املعين االجتاع

غرهــا.

ــة  ــن معين ــة بمه ــي مرتبط ــل اجتاع ــع تواص ــرت مواق ــار ظه ــذا االط ويف ه
ومنهــا موقــع financial. com للمســتثمرين، وموقــع لرجــال الطــب 
Dailysturnt. com، ومواقــع للغــات معينــه ومنهــا موقــع اللغــة األملانيــة 
 .Kaixin001 وأيضــا موقــع املتحدثــن باللغة الصينيــة ،Doltoday. com

ــة. ــة العربي ــن اللغ ــع aywaa. com للمتحدث com، وموق

ــع  ــا موق ــرتك ومنه ــام ملش ــات او اهت ــة هلواي ــع خاص ــرت مواق ــا ظه وايض
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الكمبيوتــر  أللعــاب  وموقــع   ،Amystreet. com املوســيقى  ملحبــي 
ــات  ــع مللف ــا موق ــن ومنه ــوى مع ــع ملحت ــر موق Wakoopa. com، وظه
 Emiem. والصــور  للموســيقى  وموقــع   ،youtube. com الفيديــو 
ــات  ــة يف املوضوع ــي متخصص ــواص اجتاع ــع ت ــرت مواق ــا ظه com، وك
الدينيــة ومنهــا موقــع Mychurch. com وهــو خــاص للكنائــس املســيحية، 
ــذب  ــرى بج ــات الك ــت املؤسس ــم اهتم ــة والتعلي ــع الرتبي ــه مواق ــع أمهي وم
ــا  ــة خصيص ــي خمصص ــة وه ــبكات التعليمي ــذه الش ــر ه ــن ع ــور املتعلم مجه
ــق التواصــل االجتاعــي التعليمــي واهــم هــذه  خلدمــة املعلــم واملتعلــم لتحقي
ــم  ــن املعل ــل ب ــمح للتواص ــذي يس ــهرها Edmodo. com ال ــع واش املواق
ــة  والطالــب، وكــا ظهــر موقــع للمــدارس ويقــدم التعليــم للمرحلــة االبتدائي
حتــى نايــة املرحلــة الثانويــة بجمــع املعلــم والتالميــذ ومــن خمتلــف العــامل وهو 
twiducate. com، وقــد اهتمــت شــبكات التواصــل االجتاعــي باملكتبــات 
باعتبــار مــن اهــم عنــارص منظومــة الرتبيــة مــن خــالل إنشــاء عــددا مــن مواقــع 
التواصــل االجتاعــي مــن أمههــا موقــع libraryThing. com وهــي هتتــم 

ــات18)18(. ــب واملكتب ــي الكت ملحب

مواقــع التواصــل االجتاعــي هلــا الــدور االكــر اليــوم يف توثيــق األحــداث 
ــزات  ــج وممي ــوم نتائ ــد ي ــوم بع ــق ي ــي حتق ــال وه ــتوى ع ــى مس ــا ع ونره
ملرتادهيــا جيــدة، ومنــذ تاسيســها اىل االن هــي يف تطــور مســتمر ونشــأهتا متثلــت 

ــح يف االيت  ــا موض ــددة ك ــل متع بمراح

املرحلة األوىل:
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ــعينات  ــر التس ــور يف أواخ ــة يف الظه ــع االجتاعي ــن املواق ــة م ــدأت جمموع ب
ــا  ــذا م ــة وه ــالء الدراس ــن زم ــط ب ــام 1995 للرب ــس( ع ــل )كالس ميت مث

يعــرف باملرحلــة األوىل 19)19(.

املرحلة الثانية: 

ويشــر إىل جمموعــة مــن التطبيقــات عــى الويــب )مدونــات، مواقــع 
وغرهــا(20)20(. املتعــددة  الوســائط  املشــاركة، 

املرحلة الثالثة

وتعــد مواقــع التواصــل االجتاعــي عــر االنرتنــت، مــن احــدث منتجــات 
ــا االتصــال وأكثرهــا شــعبية 21)21(. تكنولوجي

2- مفهوم مواقع التواصل االجتاعي 

 )social media( ال يوجــد تعريــف حمــدد ملواقــع التواصــل االجتاعــي
حيــث بــدء اســتخدام املصطلــح ليعــر عــن نــوع جديــد مــن التواصــل هنــا يتــم 
التعريــف التواصــل االجتاعــي »عــى انــا كل االجهــزة واملواقــع التــي تســمح 
مســتخدميها بمشــاركة املعلومــات عاملــا وتســتخدم املواقــع يف إزالــة املســافات 
ــا  ــات، ام ــاركة املعلوم ــرح ومش ــع والط ــاركن للتجم ــن املش ــة ب االفرتاضي
االجهــزة فهــي التكنولوجيــا التــي تســتخدم للدخــول عــى تلــك املواقــع وهناك 
تعريــف اخــر ملواقــع التواصــل االجتاعــي » بانــا مواقــع تتشــكل مــن خــالل 
االنرتنيــت تســمح لالفــراد بتقديــم ملحــة عــن حياهتــم العامــة واتاحــة الفرصــة 
لالتصــال بقائمــة املســجلن والتعبــر عــن وجهــة نظــر االفــراد او املجموعــات 



 التغطية اإلعالمية لمحداث عجر مواقع التوايل امجتماعي مناسبة عيد الغدير مثام

479

ــر  ــع ألخ ــن موق ــال م ــة االتص ــف طريق ــال وختتل ــة االتص ــالل عملي ــن خ م
ولعــل مــن ابــرز هــذه املواقــع )الفيــس بــوك، تويــرت، غوغل بلــس، ولينكــد ان( 

وغرهــا مــن املواقــع املتخصصــة مثــل اليوتيــوب واالنســتغرام 22)22(.

3- انواع مواقع التواصل االجتاعي: 23)23( 

هناك عرة أنواع من الشبكات االجتاعية وما تستخدمه من أجل:

1. الشبكات االجتاعية - تواصل مع الناس

2. شــبكات مشــاركة الوســائط - مشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو 
والوســائط األخــرى

3. منتديات املناقشة - مشاركة األخبار واألفكار

ــاركة  ــظ ومش ــف وحف ــوى - اكتش ــبكة املحت ــة وش ــبكات املرجعي 4. الش
ــد ــوى اجلدي املحت

5. شبكات مراجعة املستهلك — ابحث عن الركات واستعرضها

6. شبكات التدوين والنر - نر املحتوى عر اإلنرتنت

7. الشبكات القائمة عى االهتامات - شارك االهتامات واهلوايات

8. شبكات التسوق االجتاعي - تسوق عر اإلنرتنت

9. تقاسم شبكات االقتصاد - السلع واخلدمات التجارية

10. الشبكات االجتاعية املجهولة - التواصل جمهول اهلوية.
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4- خصائص شبكات التواصل االجتاعي 

ــي  ــص الت ــن اخلصائ ــد م ــي يف العدي ــل االجتاع ــبكات التواص ــرتك ش تش
منهــا:24)24(

- املشــاركة: حيــث تشــجع املســامهات والتعليقــات مــن األشــخاص 
املهتمــن.

- االنفتــاح: ســاعدت عــى االنفتــاح والعامليــة لســهولة تواصــل األفــراد مــع 
غرهــم متخطيــة مجيــع احلواجــز، والقيــام بتبــادل املعلومــات واآلراء... إلــخ.

ــر  ــدث واخل ــع احل ــل م ــاركة والتفاع ــة، واملش ــة املحادث ــة: إتاح - املحادث
ــة. ــة املطروح واملعلوم

- ارســال الرســائل: تتيــح ارســال الرســائل بــن املســتخدمن ذات العالقات 
املبــارشة أو غــر املبارشة.

- املجتمــع: تتيــح للمجتمعــات املحليــة بالتواصــل مــع املجتمعــات الدوليــة 
حــول مصالــح أو اهتامــات مشــرتكة.

ــا وذات  ــمى م ــت مس ــام حت ــات اهت ــاء جمموع ــح انش ــات: تتي - املجموع
ــدا. ــض ج ــاق عري ــى نط ــوار ع ــدى ح ــبه بمنت ــو أش ــا ه ــددة ب ــداف حم أه

- الرتابــط: عبــارة عــن شــبكة اجتاعيــة مرتابطــة مــع بعضهــا البعــض عــر 
الوصــالت والروابــط التــي توفرهــا.

5- عيوب مواقع التواصل االجتاعي العيوب 25)25(
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ــان  ــؤدي إىل اإلدم ــة وت ــا جذاب ــث أن ــة: حي ــة االجتاعي ــان والعزل 1. اإلدم
ــا  ــرتاض مم ــع اإلف ــالق للمجتم ــع لالنط ــن املجتم ــة ع ــؤدي إىل العزل ــذي ي ال

ــة. ــال قيم ــت ب ــح الوق ــات ويصب ــدار الطاق ــؤدي إله ي

ــتخدمة يف  ــة املس ــد اللغ ــتخدمن: إذ تع ــن املس ــدة ب ــة جدي ــور لغ 2. ظه
الشــبكات اإلجتاعيــة

مفهومــة فقــط لــدى مســتخدمي الشــبكات، ممــا هيــدد اللغــة العربيــة حيــث 
حتولــت رمــوز وأرقــام مثــل احلــاء إىل رقــم 7، واهلمــزة إىل رقــم 2، والعــن إىل 

رقــم 3... إىل غــر ذلــك

3. غياب الرقابة وعدم شعور بعض املستخدمن باملسئولية.

4. عدم الدقة يف نقل األخبار واملبالغة أحياًنا يف نقل األحداث.

5. انعدام اخلصوصية التي تؤدي إىل أرضار نفسية.

املبحث الرابع

الغدير 

أوالً: مفهوم الغدير لغة واصطالحا 

عرفــت كلمــة الغديــر بأنــه: املنخفــض الطبيعــي مــن األرض الــذي جيتمــع 
ــَل ياقــوت احلمــوي يف معجــم  ــا »ُخــّم«، َفنََق ــه مــاء املطــر أو مــاء الســيل أّم في
ــه  ــف إلي ــاغ، ُأضي ــل صّب ــم رج ــّم: اس ــال: »ُخ ــه ق ــري أّن ــن الزخم ــدان ع البل
الغديــر الــذي بــن مكــة واملدينــة باجلحفــة«. ثــّم نقــل عــن صاحــب »املشــارق« 
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ــًا اســم غيضــة هنــاك، وهبــا غديــر ُنســب إليهــا« عــّد موضــع  أّنــه قــال: »إّن مُخّ
ــن  ــف م ــن موق ــر م ــهدت أكث ــي ش ــالمّية الت ــع اإلس ــن املواض ــّم م ــر ُخ غدي
مواقــف النبــي صــّى اهلل عليــه وآلــه و ســلم، والتــي يمكــن تلخيصهــا كالتــايل 
ــّى اهلل  ــي )ص ــودة النب ــق ع ــه يف طري ــة. وقوع ــرة النبوّي ــق اهلج ــه يف طري وقوع
عليــه وآلــه وســلم( مــن حجــة الــوداع. وقــوع بيعــة الغديــر فيــه. وكّل واحــد 
ــة يشــّكل ُبعــدًا مهــّاً يف مســرة التاريــخ اإلســالمي.  مــن هــذه املواقــف الثالث
ــوع  ــارج رب ــا خ ــالمّية وانطالقه ــوة اإلس ــار الدع ــدء النتش ــت الب ــرة كان فاهلج
مّكــة، ومــن ثــّم إىل العــامل كّلــه. وحجــة الــوداع والعــودة منهــا إىل املدينــة املنّورة 
كانــت ختــم الرســالة، حيــث َكُمــل الديــن فتّمــت النعمــة. أّمــا بيعة الغديــر فهي 
املمّهــدة لعهــد اإلمامــة واإلمــام حيــث ينتهــي عهــد الرســالة والرســول. ومــن 
ــالمي،  ــرتاث اإلس ــة يف ال ــه اجلغرافّي ــّم« أمّهيت ــر ُخ ــع »غدي ــب موض ــا اكتس هن
ــع  ــتهر املوق ــالمي. واش ــخ اإلس ــامل التاري ــن مع ــٍم م ــة كَمْعَل ــه التكريمّي ومنزلت
بحادثــة الواليــة لإلمــام أمــر املؤمنــن عليــه الســالم أكثــر مــن شــهرته موقعــًا 
أو منــزالً مــن معــامل طريــق اهلجــرة النبوّيــة، أو مــن طريــق العــودة مــن حّجــة 

ــوداع26)26(. ال

ويعــد يــوم الغديــر هــو اليــوم الثامــن عــر مــن شــهر ذي احلجــة مــن الســنة 
ــول  ــَب الرس ــذي َنصَّ ــوم ال ــو الي ــة. و ه ــة املبارك ــرة النبوي ــن اهلج ــارشة م الع
ــن أيب  ــي ب ــلَّ ع ــزَّ و ج ــن اهلل ع ــر م ــه بأم ــه و آل ــى اهلل علي ــد ص ــى حمم املصطف
ــًا مــن بعــده. و هــو يــوم  ــًا و إمامــًا و ولي ــه الســالم خليفــًة و وصي طالــب علي
ــي  ــوم، فف ــذا الي ــة ه ــن عظم ــب م ــة جوان ــث الريف ــرت األحادي ــم ذك عظي
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روايــة اإلمــام عــي بــن موســى الرضــا عليــه الســالم عــن أبيــه عــن جــده: » إِنَّ 
ــَاِء َأْشــَهُر ِمنْــُه يِف اأْلَْرِض«. و عــن اإلمــام جعفــر بــن حممــد  َيــْوَم اْلَغِديــِر يِف السَّ
ــَاِء َيــْوُم اْلَعْهــِد امْلَْعُهــود، َو يِف اأْلَْرِض  الصــادق عليــه الســالم: »َو اْســُمُه يِف السَّ
َيــْوُم امْلِيَثــاِق امْلَْأُخــوِذ َو اجْلَْمــِع امْلَْشــُهوِد«. و عــن اإلمــام الرضــا عليــه الســالم: » 
َو اهللَِّ َلــْو َعــَرَف النَّــاُس َفْضــَل َهــَذا اْلَيــْوِم بَِحِقيَقتِــِه َلَصاَفَحْتُهــُم امْلَاَلِئَكــُة يِف ُكلِّ 
ات«. و هــو ثــاين أهــم حــدث يف اإلســالم بعــد البعثــة النبويــة  ــرَّ ــْوٍم َعــْرَ َم َي
ــاد  املباركــة و نــزول القــرآن الكريــم. يــوم الغديــر يــوم عيــد بــل أعظــم األعي
ــطُّ إاِلَّ  ــًا َق ــلَّ َنبِّي ــزَّ َو َج ــَث اهللَُّ َع ــا َبَع ، َو َم ــَرُ ــُد اهللَِّ اأْلَْك ــَو ِعي و أرشفهــا 4، َو ُه
ــَد يِف َهــَذا اْلَيــْوِم، ألنــه يــوم إكــال الديــن و متــام النعمــة. فقــد ُروي عــن  َو َتَعيَّ
ــُه  ــالم أنَّ ــم الس ــِه عليه ــْن آَباِئ ــِه َع ــْن َأبِي ــادق َع ــد الص ــن حمم ــر ب ــام جعف اإلم
ــاِد  ــِر ُخــمٍّ َأْفَضــُل َأْعَي ــْوَم َغِدي ــه: »َي ــه و آل ــاَل َرُســوُل اهللَِّ صــى اهلل علي ــاَل: َق َق
ــِذي َأَمــَريِن اهللَُّ َتَعــاىَل ِذْكــُرُه فِيــِه بِنَْصــِب َأِخــي َعــِيِّ ْبــِن َأيِب  تـِـي، َو ُهــَو اْلَيــْوُم الَّ ُأمَّ
ــِذي  تِــي هَيَْتــُدوَن بِــِه ِمــْن َبْعــِدي، َو ُهــَو اْلَيــْوُم الَّ َطالـِـٍب عليــه الســالم َعَلــًا أِلُمَّ
ــاَلَم  ْس ــُم اإْلِ ــَة، َو َرِضَ هَلُ ــِه النِّْعَم ــي فِي تِ ــَى ُأمَّ ــمَّ َع ــَن، َو َأَت ي ــِه الدِّ ــَل اهللَُّ فِي َأْكَم

ــا27)27(. ِدين

ثانيا: املواقع التي تناولت عيد الغدير 

الهوام�س

1-)1( حممــود امحــد درويــش: مناهــج البحــث يف العلــوم اإلنســانية: 
للنــر والتوزيــع، ط1،، 2018، ص71. العربيــة  مؤسســة األمــة 
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2-)2( عبــد الرمحــن ســيد ســليان: مناهــج البحــث، عــامل الكتــب، 2014، 
ص 131.

3-)3( زاهــر راض:اســتخدام مواقــع التواصــل االجتاعــي يف العــامل 
العــريب، جملــة الرتبيــة، عــدد 15، جامعة عــان األهليــة، عــان، 2003، ص23.

4-)4( تقيــة فرحي:مواقــع التواصــل االجتاعــي وإشــكالية اهلويــة الثقافيــة 
ــة،  ــان التنمي ــالم وره ــر دويل، اإلع ــا، مؤمت ــر أنموذج ــريب -اجلزائ ــل الع للطف

ــع، األردن، 2016، ص 301. ــر والتوزي ــث للن ــب احلدي ــامل الكت ع

ــروق،  ــة، دار ال ــات اإلعالمي ــم املصطلح ــلبي، معج ــرم ش 5-)5( د. ك
القاهــرة، 1998 ص 393

/https://mp. com. eg/media-coverage )6(-6

ــا  ــة وحتريره ــار اإلعالمي ــة األخب ــج كتاب ــو مناه ــلان احلت ــد س 7-)7( حمم
ــع 2012 ص22. ــر والتوزي ــامة للن ــان:دار أس ع

ــان:دار  ــالم ع ــائل اإلع ــر يف وس ــي اخل ــد الدليم ــرزاق حمم ــد ال 8-)8( عب
ــة 2012 ص 32. ــع والطباع ــر والتوزي ــرة للن املس

9-)9( حممد سلان احلتو مرجع سابق ص186

10-)10( عبد الرزاق حممد الدليمي مرجع سابق ص ص 34-33.

ــاة  ــة قن ــج الثالث ــرب اخللي ــة حل ــة اإلعالمي ــس التغطي ــال إدري 11-)11( أم
املنــار نموذجــا رســالة ماجســتر يف علــوم اإلعــالم واالتصــال ختصــص وســائل 
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اإلعــالم واملجتمــع جامعــة اجلزائــر3 2010 ص 103.

12-)12( عبد الرزاق حممد الدليمي مرجع سابق ص ص56-54.

13-)13( حممد سلان حتو مرجع سابق ص197 -203.

14-)14( حممد سلان حتو مرجع سابق ص ص 206-204.

15-)15( د. ليــى عقــاد، مدخــل إىل التلفزيون، بـــال، دمشـــق، 1989. ص 
.34

16-)16( كامــل خورشــيد مــراد: تغطيــة وكالــة األنبــاء الفرنســية لقضايــا 
العــامل الثالــث، أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة بغــداد، كليــة اآلداب، 

قســم اإلعــالم، 1997، ص91.

الصحافــة  يف  االخباريــة  التغطيــة  فيــي،  اناروحيــد  د.   )17(-17
ص22  ،2016 ط1  للنــر،  اســاه  دار  االلكرتونيــة، 

http:// 2019/8/16 ــارة ــخ الزي ــي:2013 تاري ــة ارائ 18-)18( مدون
 html .22_blog-post/11/2013/fatenahh. blogspot. com

19-)19( عــادل امينــة و هبــة خليفــة: الشــبكات االجتاعيــة و تاثرهــا عــى 
 httlp://. االخصائــي و املكتبــة، دراســة شــاملة للتواجــد و االســتخدام ملوقــع
 .aminaheba. doc/2009/eleagypt. com/downloads

 3/1/2013

ــامل  ــي يف الع ــل االجتاع ــع التواص ــتخدام مواق ــي: اس ــر رام 20-)20( زاه
العــريب، جملــة الرتبيــة، عــدد 15، جامعة عــان األهليــة، عــان، 2003، ص23.
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يف  األجتاعيــة  التواصــل  مواقــع  اثــر  عــوض  حســني  د.   )21(-21
ــباب  ــس ش ــة جمل ــة ترب ــباب )دراس ــدى الش ــة ل ــؤولية املجتمعي ــة املس تنمي
عالرأنموذجــًا(، برنامــج التنميــة األجتاعيــة واألرسيــة، جامعــة القــدس 

.2017 املفتوحــة 

ــريب  ــي، الع ــل االجتاع ــع التواص ــروب مواق ــة: ح ــاب خليف 22-)22( اهي
ــوك(. ــوك لب ــع، 2016، ص42. )ك ــر والتوزي للن

 2019/8/27 الزيــارة  تاريــخ  ينظــر  فورمــان  كورتيــس   )23(-23
.https://blog. hootsuite. com/types-of-social-media

24-)24(( د. ابراهيــم امحــد الــدوي: شــبكات التواصــل االجتاعــي: 
http:// .7ــر، 2015، ص ــب األمح ــر والصلي ــالل األمح ــة لله ــة العربي املنظم
88%AF%D9%arabrcrc. org/submenu/Publications/%D8

AA. aspx%D8%A7%8A%D8%D9%B1%D8%

25-)25(( د. ابراهيــم امحــد الــدوي: شــبكات التواصــل االجتاعــي: 
http:// .8ــر، 2015، ص ــب األمح ــر والصلي ــالل األمح ــة لله ــة العربي املنظم

 arabrcrc. org/submenu/Publications

ــت ع  ــل البي ــة أه ــة ملدرس ــوعة اإللكرتوني ــيعة املوس ــي الش 26-)26( ويك
 2019http://ar. wikishia. net/view/8/12 الزيــارة تاريــخ 

ــالمية  ــوث اإلس ــات والبح ــالمي للدراس ــعاع اإلس ــز االش 27-)27( مرك
https://www. islam4u. com/ar/ 2019/8/12 تاريــخ الزيــارة

almojib
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