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 الممخص 

( يعّد رائد )طالبالشؾ أنو يمكننا القكؿ ببل تردد إف اإلماـ عمي بف أبي 
ف  التنمية البشرية اإلسبلمية ككاضع أسسيا، كىذا ما يحاكؿ أف يثبتو بحثنا ىذا، كا 
المفكريف كالفقياء الذيف أسيمكا في بناء الفكر التنمكؼ اإلسبلمي البد مف أف يككنكا قد 

 (.تأثركا بشكل أك بآخر بفكر اإلماـ عمي)

قاؿ أحد الباحثيف: " مف المقكالت المعركفة لئلماـ عمي التي طالما تكقفت عندىا 
كما البد أف يتكقف عندىا الكل متأمبل بكثير مف اإلعجاب قكلو: "ربكا أكالدكـ عمى غير 
ما َدَرْجتـ عميو ألنيـ مخمكقكف لزماف غير زمانكـ"، كلعل أفضل ما سمعتو تعميقا عمى 

أحمد جبريل السياسي الميبي المعركؼ كرئيس الكزراء السابق كاف ىذه المقكلة ما قالو 
يتحدث في ندكة في تكنس كنت حاضرا فييا ذكر ىذه المقكلة في سياؽ معيف كقاؿ: "إف 
اإلماـ عمي بيذه المقكلة يعتبر رائدا لمتنمية المستدامة"، كما قالو أحمد جبريل كبلـ دقيق 

 .(ٔ)جدا بشكل مدىش"
( في مجاؿ التنمية كتطبيقاتو عمى بحث آراء اإلماـ عمي)أبرزنا في ىذا ال

أرض الكاقع خبلؿ فترة حكمو خميفة لممسمميف، كما كتبو لعمالو ليككف منياج عمل ليـ 
 في سياسة األمة، كاالرتقاء باإلنساف المسمـ كما أمر هللا تعالى بذلؾ.

 رحيم علي صياح .. م. د. أ   

   املثنىجامعة / الرتبية األساسيةكلية     
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ك تحقيق ( إّنما ىإف اليدؼ األسمى الذؼ سعى إليو أمير المؤمنيف عمي)
العدالة االجتماعية، كصيانة حقكؽ الراعي كالرعية، كتقكية األكاصر بيف السمطة كالشعب، 
حيث يككف الحق سيد المكقف، كحتى ال تجترغ السمطة عمى إتياف الباطل كتعطيل 

 الحقكؽ.
كما أراد بناء الفرد المسمـ بناء صحيحا، بناء المؤمف القكؼ مثمما أراد هللا 

( أف يككف ىذا اإلنساف مف القكة بحيث ال )(، فأراد أمير المؤمنيف عميػو)كآلػكرسكلو
يدع مجاال ألؼ حاكـ أف يظمـ، كال ألؼ جبار أف يبطش كيتغطرس، كأف يككف المسممكف 
ندا قكيا لمحكاـ في قكؿ الحق، كتعديل االعكجاج، كتصحيح المسار، كالمحافظة عمى 

 الديف، كصكف كرامة اإلنساف.
في بحثنا ىذا تعريف التنمية كتطكرىا التاريخي، كأسباب إخفاقيا في  كما تناكلنا

 تحقيق العدالة االجتماعية كالنيكض بكاقع اإلنساف.
ثـ تطرقنا بعد ذلؾ إلى مكضكع التنمية في القرآف الكريـ حيث لـ نجد القرآف الكريـ 

حاطتو بو، كحثو الدائب عمى ضركر  ة أف يككف عمى كثرة تناكلو لمسمكؾ االقتصادؼ، كا 
ىذا السمكؾ رشيدا سكاء في مجاؿ اإلنفاؽ أـ في مجاؿ الكسب كاإلنتاج أـ في غيرىما 
مف المجاالت االقتصادية، لـ نجد في القرآف الكريـ استعماال لمصطمح النمك أك التنمية 
في معرض الحث كاألمر، لكنا كجدنا بدال مف ذلؾ العديد مف المصطمحات التي يدؿ 

َن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ﴿. فقد جاء قي قكلو تعالى: (ٕ)رفييا عمى األعما ُهَو َأنَشَأُكم مِّ
: "االستعمار طمب العمارة، كالطمب المطمق مف هللا تعالى عمى (ٗ)، قاؿ القرطبي(ٖ)﴾ِفيَها

 الكجكب".
مصطمح العمارة كالتعمير مف اصدؽ المصطمحات تعبيرا عف التنمية؛ إذ  يعػػػػد

يحمل مضمكف التنمية االقتصادية كيزيد عميو، فيك نيكض في مختمف مجاالت الحياة 
  .(٘)اإلنسانية
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Abstract 

We can say without hesitation that Imam Ali is the pioneer and 

founder of Islamic human development which is what we are trying 

to prove in such research ,  thinkers  and clerks whom contributed 

in growing the Islamic human development should have effected by 

Imam Ali intellect anyway .  

“ One of Imam Ali speech that I have totally effected for a 

long time as well as all should be get much admiration was “ don’t 

bring your sons up for  your traditions because they have been 

created for another ones  “  though the best what I’ve heard in 

comment of this speech was by Ahmed Jibril ( the well-known 

politician ) at a forum in Tunisia where I was attended , he said “ 

Imam Ali is considered the pioneer of  the perpetual human 

development “ it was recherché speech “ one of researcher said .    

In this research we approached to the opinions of Imam Ali at 

the human development field and its applications in reality during 

his reign as a Caliph , what he wrote to his cabinet members to be 

their approach to lead the nation and promote the Muslims as Allah  

stated . 

Assist Prof. Dr. Rahim Ali Sayyah 

College of Basic Education / University of Al-Muthanna  
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The supreme aim that Imam Ali proposed was achieving the 

social justice and maintain the leader and folks rights as well as 

bolstering the ties between the authorities and folks where the right 

is the master and enhancing  the authority in order not to dare to 

conduct injustice and break the rights .    

Also Imam Ali wanted to properly construct the Muslim 

individual as good as Allah and his prophet wanted , he wanted the 

person to be quiet strong in a way that make impossibility to any 

ruler to oppressing him , also making the Muslims a hard opponent 

to the rulers in the right affairs ,  amending the trajectories , 

maintaining the religion and keeping the human pride  .  

Also we approached in this research to the definition of the 

human development and its historian progress , the reasons behind 

its fizzle  to achieve the social justice and uplifting the human being 

reality .  

Then we approached to the human development in the holy 

Quran where we didn’t find it using the term of  development in the 

urgent or commands aspects in spite of its plenty points that it deals 

with the economic conduct and the continue urging for this conduct  

to be  rational in spending and gaining or any other terms of 

economic aspects , but we found instead several terms that refer to 

the construction such as the verse of Quran “ He brought you forth 

from the earth and settle you therein  “ … the Qurtubi said “ Settle 

is demanding construction and the absolute demand from Allah to 

be applicable “  

The term of construction and structuring  is consider one of the 

more honest in expression of developing , as it solves the argument 

of economical developing , it is a resurgence in all human life 

aspects .   
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 المقدمة

( في كدراسة فكر اإلماـ عمي بف أبي طالب)إف دراسة الفكر االقتصادؼ اإلسبلمي، 
مجاؿ التنمية ليس سردا ألحداث تاريخية، أك إبرازا لآلراء شخصية فذة تركت بصمة كاضحة في 

( لمعالجة التاريخ، بل ىك إلى جانب إبراز ىذه اآلراء كالمعالجات التي كضعيا اإلماـ عمي)
ه األفكار كاالستفادة منيا في معالجة الكاقع كالنيكض بالمجتمع، يككف اليدؼ منيا تبني ىذ الفقر

 االقتصادؼ المتردؼ الذؼ تعيشو األمة اإلسبلمية.
فيذه األفكار التي كاف منبعيا القرآف الكريـ كالسنة النبكية المباركة ما زالت صالحة لبناء 
ي مجتمع إسبلمي متماسؾ، كما أنيا تصبغ كل العمميات االقتصادية بطابع االقتصاد اإلسبلم

الذؼ يجب أف يأخذ دكره في الحياة اإلسبلمية بعد أف جربت الدكؿ اإلسبلمية مختمف النظريات 
االقتصادية الرأسمالية منيا كاالشتراكية، كفشمت في تحقيق التنمية الشاممة التي ترتقي باإلنساف 

 المسمـ.
التنمية ( يجعل اإلنساف ىدؼ مف ىنا تأتي أىمية المكضكع في أف فكر األماـ عمي)

كغايتيا، أؼ إف اإلنساف ىك صانع التنمية ذلؾ أف التنمية ال تتكقف عمى تكاجد الثركة كالمكارد 
بل تتكقف عمى مقدرة اإلنساف عمى إيجادىا، كالمتطمبات غير االقتصادية تتعامل كميا مع 

 .(ٙ)اإلنساف تككينا كتشكيبل، أؼ إنيا بعبارة أخرػ تتعامل مع صانع التنمية اإلنساف
عرضت في بحثنا ىذا جممة مف المكاضيع منيا: التطكر التاريخي لمفيـك التنمية، 

( في كتعريف التنمية في المغة، كالتنمية في القرآف الكريـ، ثـ تطرقت إلسيامات اإلماـ عمي)
مجاؿ التنمية فأبرزت بالتحميل كالمناقشة الفكر التنمكؼ لئلماـ عمي مف خبلؿ ما قاـ بو في أثناء 

، أك مف خبلؿ ما كاف يكجو بو حكاـ الكاليات كاألقاليـ بضركرة النيكض باإلنساف، كتغير حكمو
الكاقع المتردؼ الذؼ يعيشو لمكصكؿ بو إلى الحياة األفضل التي تمكنو مف أداء كظائفو التي 

 خمق ألجميا.
 أرجك مف هللا تعالى أف يضيف بحثي ىذا كلك إسيامة بسيطة ترفد المجتمع بما يساعده 

 عمى النيكض بكاقعو كتحسيف حاؿ الببلد كالعباد كمف هللا نسأؿ التكفيق.
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 تعريف التنمية البشرية
: نما الشيء ينمك نمكا (ٚ)التنمية في المغة: التنمية مف نما: بمعنى الزيادة . قاؿ الخميل

كادا، كنمى ينمي نماء ، كأنماه هللا رفعو، كزاد فيو إنماء... كنما الخضاب إذا زاد حمرة كس
الشيء: ارتفع مف مكاف إلى  كنميت فبلنا في الحسب أؼ: رفعتو فانتمى في حسبو. كتنمى

 .(ٛ)مكاف
في االصطبلح فقد عرفت التنمية البشرية بأنيا: عبارة عف تحريؾ عممي مخطط  أما

لمجمكعة مف العمميات االجتماعية كاالقتصادية مف خبلؿ عقيدة معينة لتحقيق التغيير 
 .(ٜ)المستيدؼ بغية االنتقاؿ مف حاؿ غير مرغكب فييا إلى حالة مرغكب فييا

رية كما يشير إلى ذلؾ الدكتكر إحساف دمحم الحق أف ىناؾ أكثر مف تعريف لمتنمية البش
، فمف تعاريفيا: "أنيا تعني عممية التكافق االجتماعي كتنمية طاقات الفرد إلى مستكػ (ٓٔ)الحسف

 معيف مف المعيشة كأسمكب الحياة".
كما أف ىناؾ تعريفا أشمل كأعـ كما أرػ، كىك أكثر تعبيرا عف مفيـك التنمية البشرية، 

سعى إلى تحقيقيا يشير إلى أنيا: عممية تغيير حضارؼ تتناكؿ آفاقا كاسعة مف كاألىداؼ التي ت
المشركعات التي تيدؼ إلى خدمة اإلنساف، كتكفير الحاجات المتصمة بعممو كنشاطو، كرفع 
مستكاه الثقافي كالصحي كالفكرؼ كالركحي، كىذه التنمية تعمل بصكرة عامة عمى استخداـ 

 .(ٔٔ)ع مستكػ المعيشة كمف اجل خدمة أىداؼ التنميةالطاقات البشرية مف أجل رف
أما تقارير التنمية البشرية لؤلمـ المتحدة فأكدت أف التنمية البشرية ىي: عممية تيدؼ إلى 
زيادة الخيارات المتاحة أماـ الناس، كمع ككف ىذه الخيارات غير محددة فإنو يمكف تمييز ثبلثة 

الناس حياة طكيمة خالية مف العمل، كأف يكتسبكا خيارات ميمة تتمثل في ضركرة أف يحيا 
المعرفة كيحصمكا عمى المكارد البلزمة لتحقيق مستكػ حياة كريمة، ثـ تحدد ىذه الخيارات حتى 

 .(ٕٔ)تستكعب الحريات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف
رادتو كتطمعو تعد قضية التنمية قضية محكرية مصيرية تعكس عـز شعب كت صميمو كا 

لمستقبل أفضل مف التقدـ كالرفاىية، مما يستكجب االلتزاـ بالعمل الجاد كالجيد كالعطاء 
المتكاصل في سبيل الكصكؿ بالمجتمع كتقدمو مف أجل أف نمحق بركب التقدـ اإلنساني 

 .(ٖٔ)الحضارؼ 
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تبرز أىمية مفيـك التنمية في تعدد أبعاده كمستكياتو كتشابكو مع العديد مف المفاىيـ 
األخرػ مثل التخطيط كاإلنتاج كالتقدـ، كقد برز مفيـك التنمية بصكرة أساسية منذ الحرب 
العالمية الثانية حيث لـ يستعمل ىذا المفيـك منذ ظيكره في عصر االقتصادؼ البريطاني البارز 

في الربع األخير مف القرف الثامف عشر كحتى الحرب العالمية الثانية إال عمى سبيل  ادـ سمث
االستثناء، فالمصطمحاف المذاف استخدما لمداللة عمى حدكث التطكر المشار إليو في المجتمع 
كانا )التقدـ المادؼ أك التقدـ االقتصادؼ(، كعندما ثارت مسألة تطكير بعض اقتصاديات أكربا 

 .(ٗٔ)في القرف التاسع عشر كانت المصطمحات المستخدمة ىي التحديث أك التصنيعالشرقية 
لقد اقتصر مفيـك التنمية منذ ظيكره نياية الحرب العالمية الثانية، عمى الكمية التي 
يحصل عمييا الفرد مف سمع كخدمات مادية، إذ كاف االىتماـ منصبا فقط عمى النمك االقتصادؼ 

 .(٘ٔ)ت كتنمية الصادرات باعتبارىا المقياس الحقيقي لمتقدـ كالتنميةكتحسف ميزاف المدفكعا
في مطمع السبعينيات ظير اتجاه جديد بيف االقتصادييف يسمط الضكء عمى مفيـك جديد 
لمتنمية ىك التنمية االجتماعية آخذا بعيف االعتبار انعكاس السياسات التنمكية عمى بنى المجتمع 

عتمد أصحاب ىذا االتجاه الجديد عمى معيار آخر يسمى بمعيار أك كأنشطتو االقتصادية، كقد ا 
نظرية )إشباع الحاجات األساسية( كاعتبركه أفضل مف المعيار السابق )متكسط دخل الفرد( ألنو 
كببساطة يسمط الضكء عمى اكبر شريحة مف أؼ مجتمع مف حيث االىتماـ بحاجاتو المادية 

 .(ٙٔ)كالمعنكية

تبنى برنامج األمـ المتحدة لئلنماء مفيكما لمتنمية البشرية بمقتضاه ـ ٜٜٓٔفي العاـ 
أصبح اإلنساف ىك صانع التنمية كىدفيا، كذلؾ باعتبار البشر ىـ الثركة الحقيقية لؤلمـ، كأف 
التنمية البشرية ىي عممية تكسيع خيارات البشر، كأف قدرات أؼ أمة تكمف فيما تمتمكو مف 

 .(ٚٔ)ة كقادرة عمى التكيف كالتعامل مع أؼ جديد بكفاءة كفعاليةطاقات بشرية مؤىمة كمدرب
بدخل الفرد، كعمره المتكقع،  اعتمد مفيـك التنمية البشرية عمى ثبلث عناصر تعمقت

كمستكػ تعميمو، كأضحى تصنيف الدكؿ يتـ حسب ىذا المعيار. كعمى الرغـ مف افتقاده 
لعناصر عديدة لحجـ البطالة أك العمالة كالتضخـ كنمط العبلقات االجتماعية كغيرىا، إال أنو 

ا مف جية، كتطكر العديد لقي قبكال كاسعا عند العارفيف بو، إال أف تدىكر البيئة كأىبلؾ مكاردى
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مف المفاىيـ جعل االقتصادييف يطرحكف مفيكما أعمق مف ذلؾ كىك مفيـك التنمية اإلنسانية 
الذؼ تضمف استدامة التنمية مف حيث البيئة، كما شمل االىتماـ بالحريات كالمرأة كدرجة 

 .(ٛٔ)االتصاالت كغيرىا
ككاف أكؿ مف أشار إلى ىذا المفيـك  ثـ ظير مفيـك آخر لمتنمية تمثل بالتنمية المستدامة

بشكل رسمي ىك تقرير مستقبمنا المشترؾ الصادر عف المجنة العالمية لمتنمية كالبيئة في عاـ 
ـ. كأعمف عف تبني ىذا المفيـك لمتنمية في قمة األرض المنعقدة في ريك دؼ جانيرك في ٜٚٛٔ
ركز التنمية المستدامة كأف مف ـ، حيث كرد في إعبلف ريك بأف البشر ىـ صميـ كمٕٜٜٔالعاـ 

 .(ٜٔ)حقيـ أف يحيكا حياة صحية كمنتجة في كئاـ مع الطبيعة
 التنمية في القرآن الكريم

حاطتو بو كحثو الدائب  لـ نجد في القرآف الكريـ عمى كثرة تناكلو لمسمكؾ االقتصادؼ كا 
كسب كاإلنتاج، أك عمى ضركرة أف يككف ىذا السمكؾ رشيدا إف في مجاؿ اإلنفاؽ أك في مجاؿ ال

في غيرىما مف المجاالت االقتصادية، لـ نجد في القرآف الكريـ استعماال لمصطمح النمك أك 
التنمية، في معرض الحث كاألمر، كلكننا كجدنا بدال مف ذلؾ العديد مف المصطمحات التي فييا 

صبلح األرض كعدـ إفسادىا  .(ٕٓ)األعمار كاالبتغاء مف فضل هللا كالسعي في األرض كا 
كقد عمل أحد الباحثيف ذلؾ بقكلو: "كليس معنى ذلؾ زىد اإلسبلـ في الرخاء االقتصادؼ 
نما ىك  ذلؾ المعنى الذؼ تمحكرت حكلو عممية التنمية في المصطمح االقتصادؼ المعاصر، كا 
حرص اإلسبلـ كتأكيده عمى أف المطمكب كالمستيدؼ ىك شيء أكبر مف ذلؾ كأجل منو، إنو 

كل ما تحممو ىذه الكممة مف معنى كمدلكؿ يتجاكز إلى حد بعيد الحدكد طيب الحياة ب
االقتصادية، محتكيا عمى كافة جنبات الحياة االجتماعية كالسياسية كالثقافية، إضافة إلى 
االقتصادية، كما أنو في الكقت نفسو مشغكؿ كل الشغل باإلنساف نفسو بكل مقكماتو الذاتية 

ة كالكجدانية كالمالية، معنى ذلؾ بكضكح أف مكضكع التنمية في كالخارجية، الركحية كالفكري
 .(ٕٔ)المفيـك اإلسبلمي ىك اإلنساف"

كرد في القرآف الكريـ الكثير مف المصطمحات التي تدؿ عمى التنمية، كلعل اقرب ىذه 
المصطمحات كممة العمراف بمشتقاتيا لمداللة عمى التنمية كاإلصبلح، كاستغبلؿ منافع األرض 

 مغ جغ مع جع ٹٱٹٱُّٱ: أراد المشرع العظيـ، فقد كرد في سكرة ىكد قكلو تعالى كما
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 حم جم  هل مل خل حل جلمك لك خك حك جك مق حق مف  خف حفجف

، فالعمارة ىنا تقابل مفيـك التنمية الذؼ (ٕٕ) َّ ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم
 استحدث في العصر الحديث.

في تفسير اآلية الكاردة ما نصو: "جعمكـ عمارا فييا، فكاف المعنى فيو ( ٖٕ)ذكر الطبرؼ 
: "أؼ جعمكـ عمار األرض باف مكنكـ مف (ٕٗ)أسكنكـ فييا أياـ حياتكـ". كقاؿ الطبرسي

: "االستعمار: طمب العمارة، كالطمب المطمق مف هللا تعالى عمى (ٕ٘)عمارتيا". أما القرطبي فقاؿ
اؿ: "أمركـ بعمارة ما تحتاجكف إليو فييا مف بناء مساكف كغرس الكجكب". كفي مكضع آخر ق

 أشجار، كقيل المعنى: أليمكـ عمارتيا مف الحرث كالغرس كحفر األنيار".
لذلؾ حرص القرآف الكريـ عمى االىتماـ بمكضكع التنمية بمجاالتيا المختمفة لتكفير 

لما يتمتع بو مكضكع التنمية مف ( ٕٙ)المناخ المناسب لئلنساف في العيش الرغيد كتأدية كاجباتو
لذا فبل غرك إف ترد في القرآف الكريـ الكثير مف  أىميو شغمت باؿ الناس أفرادا كجماعات،

اآليات المباركات التي تحث الفرد كالجماعة عمى إعمار األرض كاستغبلليا االستغبلؿ األمثل، 
ٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱٱقاؿ تعالى:ادة الداريف، الذؼ يمكف اإلنساف مف االستفادة مف خيراتيا، في تحقيق سع

  .(ٕٚ) )َّجخ مح جح مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ٹٱٹٱُّٱكقاؿ تعالى: 

 رت يب ىب نب ٹٱٹٱُّٱكما قاؿ جل شأنو: ،  (ٕٛ)َّ ِّّٰ ُّ ٍَّّ

كقد عمق أحد  .(ٜٕ) َّ يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت
، اآليات باألمر المطمق عمى كجكب األكلعمى ىذه اآلية المباركة بقكلو: "فجاءت ( ٖٓ)الباحثيف

كالمقصكد مف األكل ىك االنتفاع مف جميع الكجكه أؼ إف )األكل( في اآليات أعـ كأكسع مف 
المفيـك المعتاد، فيك أمر باألكل بمعنى مطمق االنتفاع، كال يتحقق ذلؾ إال عف طريق القياـ 

أف تمر بمراحل مختمفة حتى تصبح بعمميات اإلنتاج المختمفة الف السمعة االقتصادية يجب 
 صالحة لبلستيبلؾ المباشر. 
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فبل جـر أف تككف التنمية في حقيقتيا عممية حضارية لككنيا تشمل مختمف أكجو النشاط 
في المجتمع، بما يحقق رفاىية اإلنساف ككرامتو، كىي أيضا بناء لئلنساف كتحرير لو كتطكير 

طبلؽ لقدراتو، كما أنيا اكتش اؼ لمكارد المجتمع كتنميتيا كحسف تسخيرىا بحيث تعكد لكفاءاتو كا 
 . (ٖٔ)بالنفع عمى المجتمعات اإلنسانية دكف المساس بسيادتيا كأمنيا

 المنظور اإلسالمي لمتنمية
التعمير أك)التنمية( جزء ال يتجزأ مف اإلسبلـ الذؼ قضى باستخبلؼ هللا تعالى اإلنساف 

كاجب الخبلفة تحقيق التقدـ لؤلفراد كالمجتمع بالسيطرة عمى المكارد  في األرض، كيقتتضي
ٱٹٱٱالمتاحة في الككف التي سخرىا هللا سبحانو كتعالى لخدمتو فقد قاؿ سبحانو:  جخ ٹٱُّٱٱ

 مع جع مظ  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ

 ،(ٕٖ)  َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ

كعمارة األرض مف بيف المجاالت كالخبلفة: ىي تنفيذ أكامر هللا عز كجل في شتى المجاالت 
المأمكر بيا اإلنساف، إف التنمية فريضة إسبلمية افترضيا اإلسبلـ عمى الجماعة اإلسبلمية، 
كعمى الفرد المسمـ كعمى الدكلة المسممة، كال يتحقق اإلسبلـ عمميا إال إذا تكافرت في المجتمع 

 .(ٖٖ)اإلسبلمي
يختمف كثيرا عف مفيـك التنمية االقتصادية في  إف مفيـك التنمية االقتصادية اإلسبلمي ال

الفكر المعاصر، إال في اليدؼ مف ىذه العممية، كما إذا كاف مجرد تحقيق إشباع الحاجات 
  ٹٱٹٱُّٱالمادية، أـ إف ذلؾ مرحمة ليدؼ أسمى كىك العبكدية  تعالى، كما في قكلو تعالى: 

التنمية في الفكر ذلؾ ىك الفرؽ بيف ىدؼ ، (ٖٗ) َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ
 .(ٖ٘)االقتصادؼ المعاصر كىدفيا اإلسبلمي

نيا       لذا فإف التنمية يجب إف تركز عمى تطكير اإلنساف صانع التنمية، ال تطكير األشياء كا 
عممية اجتماعية ال يمكف الفصل بيف بعدييا االقتصادؼ كاالجتماعي باعتبارىما كجيي عممة 

كل منيما األخر، كأىداؼ احدىما تصاحبو تنمية البعد كاحدة، ال يمكف فصميما،بل يكمل 
 .(ٖٙ)اآلخر، كما أف كل بعد مظير مف مظاىر تحقيق أىداؼ البعد اآلخر
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عمى ىذا فإف المفيـك اإلسبلمي لمتنمية يتميز عف المفيـك الكضعي ليا الذؼ ىك      

َـّ فيي مكضكعيا األمكاؿ، كاألشياء ككسيمتيا في المقاـ األكؿ ىي أيضا األمكا ؿ كاألشياء، كمف َث
تنمية ما بيدؼ اإلنساف كليست تنمية اإلنساف نفسو، كقد جر ىذا المفيـك المادؼ لمتنمية عمى 
المجتمعات المعاصرة الكثير مف المتاعب كاألكزار، مما جعل المنصفيف مف فبلسفة الغرب 

حتى أف الكثير مف  كعممائو يجأركف بالتحذير مف مغبة االنصياع كراء عقيدة تكارث النمك،
عمماء االقتصاد أنفسيـ أخذكا في مؤلفاتيـ الحديثة يصركف عمى ضركرة إحداث تغيير جذرؼ 
في مفيـك التنمية كأبعادىا، كأىدافيا ككسائميا، كبعضيـ أخذ يقترب ركيدا ركيًدا مف المفيـك 

كالتكاثر المادؼ، اإلسبلمي مؤكدا عمى أف المستيدؼ مف عممية النمك ال ينبغي أف يككف الكثرة 
بل حياة أفضل بما تنطكؼ عميو مف أبعاد غير اقتصادية، ال تقل أىمية عف البعد 

 .(ٖٚ)االقتصادؼ
 لمتنمية ()نظرة اإلمام عمي
رؤية فمسفية خاصة في العمارة )التنمية( ال نبالغ إذا قمنا أنو سبق بيا  ()لئلماـ عمي

المفكريف، كيتضح لنا ذلؾ جميا مف خبلؿ كتابو إلى مالؾ األشتر الذؼ تضمف الرؤية الفمسفية 
( لمعمراف بقكلو: "جباية خراجيا كجياد عدكىا كاستصبلح أىميا كعمارة )ألمير المؤمنيف عمي

 .(ٖٛ)ببلدىا"
نما  ()ر المؤمنيف عميفأمي لـ يذىب مباشرة لعمارة الببلد، أك استصبلح العباد، كا 

ىناؾ مقدمات ليذه العمارة البد مف تحقيقيا أكال لتتـ عممية التنمية الشاممة لمعباد كالببلد، كألف 
اليدؼ مف التنمية ىك اإلنساف فبلبد أف تككف التنمية في مختمف الجكانب كفي كقت كاحد ككتيرة 

 حدة كبنفس األىمية كي تؤتي أكميا كتككف نتائجيا مثمرة، كمف ىذه المقدمات:كا
 الخراج )التنمية االقتصادية(

يعد الخراج مكردا ماليا ميما لميزانية الدكلة، تمكنيا مف تحقيق ما تصبك إليو مف إصبلح 
 كعمارة كعدالة اجتماعية.
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مكانا بارزا كىاما في الفكر  لقد احتمت مكانة الطبقة التي تفمح األرض كتستزرعيا
(، بل إف حديثو عنيا ككصاياه بشأنيا تجعمنا نقكؿ: إف فكره )االجتماعي لعمي بف أبي طالب

  .(ٜٖ)االجتماعي قد جعل مكاف ىذه الطبقة ابرز مكاف، كأىمو بالقياس إلى باقي الطبقات
كال ريب أف تحتل ىذه الطبقة االجتماعية مكانتيا الرفيعة تمؾ بيف طبقات المجتمع، نظرا      

( ذىب أبعد )لما تقدمو مف فائدة كمنفعة لعمـك شرائح المجتمع األخرػ، بل إف اإلماـ عمي
مف ذلؾ بأف ربط صبلح كل طبقات المجتمع بصبلح ىذه الطبقة، فقد كتب أمير المؤمنيف 

صبلحيـ ( لععمي) اممو عمى مصر: "كتفقد أمر الخراج بما يصمح أىمو، فإف في إصبلحو كا 
صبلحا لمف سكاىـ، كال صبلح لمف سكاىـ إال بيـ ،ألف الناس كميـ عياؿ عمى الخراج 

 .(ٓٗ)كأىمو"
( أىمية ىذه الطبقة، كأىمية الدكر الذؼ تؤديو لممجتمع، كبعد أف يعيف لنا اإلماـ عمي)

التنمكية الصحيحة لمنيكض بيذا القطاع كديمكمتو، كاستمراره برفد المجتمع، يضع لنا األسس 
فيكصي عاممو عمى مصر بقكلو: "كليكف نظرؾ في عمارة األرض أبمغ مف نظرؾ في استجبلب 
الخراج، الف ذلؾ ال يدرؾ إال بالعمارة، كمف طمب الخراج بغير عمارة أخرب الببلد كأىمؾ 

 .(ٔٗ)العباد"
إلى أف مصطمح العمارة كالتعمير مف أصدؽ المصطمحات تعبيرا ( ٕٗ)حثيفأشار أحد البا

عف التنمية، إذ يحمل مضمكف التنمية االقتصادية كقد يزيد عنو، فيك نيكض في مختمف 
مجاالت الحياة اإلنسانية، كأف تناكؿ بصيغة أكلية جكانب التنمية االقتصادية بمعناىا المتعارؼ 

 يـ عمميات اإلنتاج المختمفة.عميو، كالذؼ ال يخرج عف تعظ
عمالو أف يأخذكا حالة الزرع بعيف االعتبار أيضا تحقيقا  ()كما أكصى اإلماـ عمي

لعمارة الببلد كتطكير ىذا القطاع الحيكؼ بعدـ إثقاؿ كاىل الفبلح بالفركض المالية المترتبة عميو 
كضا تختمف عما كضعو نتيجة استغبلؿ األرض، فقد ذكر أنو كضع عمى جريب البر الرقيق فر 

عمى البر الغميع، أك البر المتكسط، كميز في الفركض بيف النخل كالشجر المجتمع كالنخل 
 .(ٖٗ)المنفرد

نقبل عف أبي زيد األنصارؼ ما نصو: "قاؿ بعثني ( ٗٗ)أكرد لنا الببلذرؼ  ففي ىذا الصدد
ير الممؾ، كككثى، كقرػ، فسمى ن( ٘ٗ)عمي بف أبي طالب عمى ما سقي الفرات، فذكر رساتيق
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، كأمرني أف أضع (ٜٗ)الِبْيُقباذات، ك ( ٛٗ)، كنير جكبر، كنير درقيط( ٚٗ)، كالركمقاف( ٙٗ)كبيرسير

مف طعاـ، كعمى كل جريب ( ٔ٘)زرع غميع مف البر درىما كنصفا كصاعا( ٓ٘)عمى كل جريب
كسط درىما، كعمى كل جريب مف البر رقيق الزرع ثمثي درىـ، كعمى الشعير نصف ذلؾ، 
كأمرني أف أضع عمى البساتيف التي تجمع النخل كالشجر عمى كل جريب عشرة دراىـ، كعمى 

كل  جريب الكـر إذا أتت عميو ثبلث سنيف، كدخل في الرابعة، كأطعـ عشرة دراىـ، كأف ُألِغيَ 
نخٍل شاذ عف القرػ يأكمو َمْف َمرَّ بو، كأف ال أضع عمى الخضركات شيًئا، المقاثي، كالحبكب، 

 كالسماسـ، كالقطف".
( الى استثمار القطاع الزراعي بتخفيف األعباء عف كاىل كىذه دعكة مف اإلماـ عمي)

ج الذؼ يعكد بالخير المزارع كتكسيع المكارد التي يممكيا المجتمع، كالعمل عمى زيادة اإلنتا
 .(ٕ٘)كالمنفعة عمى األفراد، كليس إلى تكديسيا في خزائف الدكلة كجيكب الحكاـ

كبعد أف بيف الخطكط العامة لعمارة األرض كتنمية القطاع الزراعي، يدعك عاممو بل 
يكصيو كيف يتعامل مع ىذه الشريحة، كي تتـ عممية التنمية بكل يسر كتؤتي ثمارىا بقكلو: "فإف 

ككا ثقبل أك عمة، أك انقطاع شرب، أك بالة، أك إحالة ارض اغتمرىا غرؽ، أك أجحف بيا ش
عطش خففت عنيـ بما ترجك أف يصمح بو أمرىـ، كال يثقمف عميؾ شيء خففت بو المؤكنة 

 .(ٖ٘)عنيـ"
ف كثرت  فيذه الدعكة لكاليو بسعة الصدر، كبعد النظر في االستجابة لمطالب الفبلح، كا 

ا فكائدىا كمزاياىا في خمق حالة مف المكدة بيف الراعي كالرعية، ثـ أنيا ليا فكائدىا أك تعددت لي
( المباشرة سكاء ليذا المسؤكؿ أك لممجتمع بشكل عاـ، كىذا ما يذكره أمير المؤمنيف عمي)

بقكلو: " فإنو ذخر يعكدكف بو عميؾ"، أؼ إف ما تقدمو ليـ مف عكف كمساعدة إنما ىك في كاقع 
مستقبل األياـ سيعكدكف بو عميؾ في أكقات األزمات حيث تككف بأمس الحاجة ليـ، فبل ادخار ل

 ينكركف فضمؾ كال ينسكف مكقفؾ تجاىيـ في أكقات محنيـ التي كقفت فييا إلى جانبيـ .
كما أنو في الكقت نفسو استثمار بشرؼ راٍؽ، فيؤالء سكؼ ينمي عندىـ الحس الكطني 

كاطنة الصالحة كيشعركف أف ىذه الدكلة دكلتيـ ال دكلة الحكاـ كما ينمي عندىـ الشعكر بالم
كاألمراء فيككف جل اىتماميـ الكطف، كىذا ىك اليدؼ مف التنمية أف تخمق شعكرا متبادال بيف 

 الراعي كالرعية يتجسد فيو حب الكطف كاالرتقاء بو إلى المراتب البلئقة.
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ؼ إلى جانب الفبلح كقت األزمة ( يزيف لكاليو الكقك كعمى ىذا يبدأ اإلماـ عمي)
كالشدة بما سيجنيو ىذا الكالي كالمجتمع مف ذلؾ العمل كالمكقف بقكلو: "فإنو ذخر يعكدكف بو 
عميؾ في عمارة ببلدؾ، كتزييف كاليتؾ مع استجبلبؾ حسف ثنائيـ، كتبجحؾ باستفاضة العدؿ 

يـ بما عكدتيـ مف عدلؾ فييـ معتمدا فضل قكتيـ بما ذخرت عندىـ مف إجمامؾ ليـ كالثقة من
عمييـ كرفقؾ بيـ، فربما حدث مف األمكر ما إذا عكلت فيو عمييـ مف بعد احتممكه طيبة أنفسيـ 

 .(ٗ٘)بو فإف العمراف محتمل ما حممتو"
( أسباب فشل التنمية كخراب البنية التحتية لمقطاع الزراعي، ثـ يبف لنا اإلماـ عمي)

نما إعكاز ككيف تتراكـ أسباب الخراب بقكلو:  نما يؤتى خراب األرض مف إعكاز أىميا، كا  " كا 
 .(٘٘)أىميا إلشراؼ أنفس الكالة عمى الجمع، كسكء ظنيـ بالبقاء، كقمة انتفاعيـ بالعبر"

فالسبب األساس في عرقمة التنمية ىي النظرة القاصرة مف الكالة الذيف يككف اكبر ىميـ 
كينشغمكف بالجمع فقط إلرضاء المسؤكؿ األعمى، الجمع، فيقيدكف اإلنفاؽ كييممكف االستثمار، 

أك ألخذ ما يمكف أخذه مف ىذه األمكاؿ إلدراكيـ بأنيـ سكؼ يعزلكف كيفقدكف ىذه المناصب، 
نما عمى  كىذا يحدث عندما يككف تنصيب الكالة كعزليـ ليس عمى أساس الكفاءة كالنزاىة كا 

الببلد كسياسة العباد، فيككف تنصيبو سيبل أساس المحاباة كالمكالة، فيأتي مف ليس أىبل لقيادة 
 يسيرا كعزلو أسيل؛ لذ ال يككف ىمو إال الجمع كاالستئثار بماؿ المسمميف.

أما إذا تطمعت الدكلة إلى جمع الماؿ بتحميل القطاع الزراعي ما يستنزؼ كل إمكاناتو 
راتو اإلنتاجية كيحدث فمف يبقى بأيدؼ أىمو ما يمكنيـ مف بناء استثمارات جديدة بو، فتتدىكر قد

بو الخراب، أؼ التخمف االقتصادؼ كما يعرؼ اليـك بضعف إنتاجية ىذا القطاع، كستحدث 
بالمجتمع مممات، كلف يجد عندىا في القطاع الزراعي كبير غناء، كلف يتمكف المجتمع عندىا 

 .(ٙ٘)مف التغمب عمى ما حصل بو
الطبقة كتدريب الكالة عمى التفكير  ( عمى أىمية العناية بيذهلذا يؤكد اإلماـ عمي)

يثار المنفعة العامة، كعدـ التبـر مف القياـ بما يكجب حق الرعية، فيكصي  بمصمحة األمة، كا 
عاممو بقكلو: "كال يثقمف عميؾ شيء خففت بو المؤكنة عنيـ فإنو ذخر يعكدكف بو عميؾ في 

 .(ٚ٘)عمارة ببلدؾ كتزييف كاليتؾ"
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الخراج كتخفيف المؤف قدر اإلمكاف عمى أىل األراضي الخراجية، ليبقى في أيدييـ أمكاؿ أك 
مدخرات يمكف تحكيميا إلى مجاالت االستثمار المتنكعة، كالتي سيككف ليا أثرىا في عمارة 

 .(ٛ٘)التنمية االقتصادية عمى كافة األصعدةالببلد، كتزييف الكالية، كمف ثـ تحقيق 
 جهاد العدو)التنمية األمنية(

أف مف مياـ الدكلة اإلسبلمية في نظر ىذا الخميفة الراشد جياد ( ٜ٘)أكد احد الباحثيف
عدكىا، كىذا يككف بإعداد الجيش بكافة فركعو، كتكفير العدة كالعتاد كالتدريب ألفراده مف اجل 

 كأىمو مف األعداء الخارجيف.حفع أرض اإلسبلـ 
ال شؾ أف لؤلمف أثرا رئيسا في استقرار أؼ بمد، كاالستقرار يعد مف األمكر الميمة لجمب 

 االستثمارات فكما يقاؿ إف رأس الماؿ جباف.
فاستقرار الببلد كانتشار األمف كالنظاـ يخمق شعكرا لدػ الفرد باالطمئناف كاالرتياح النفسي      

 يتو مصانة ال يمكف التعدؼ عمييا.بأف حياتو كممك
( يعني فيما يعنيو الحفاظ عمى حدكد الدكلة )كجياد العدك الذؼ عبر عنو اإلماـ عمي

كحمايتيا مف االعتداءات الخارجية، أؼ بمعنى الحفاظ عمى سيادة الدكلة كحمايتو استقبلليا، 
قتصادية التي ىي األساس في كعدـ فتح المجاؿ لمقكػ الخارجية بالسيطرة عمى مقدرات الدكلة اال

 حدكث عممية العمراف كالتنمية.
( يضع جياد العدك في المرتبة الثانية مف حيث األىمية في لذا نرػ اإلماـ عمي)

 تحقيق مستمزمات التنمية الشاممة.
( أىمية كبرػ لؤلمف كالنظاـ، يعمق احد الباحثيف عمى ذلؾ بقكلو: " يعطي اإلماـ)

ف ُفقدا ُفقد كل خير، كىما فيما قكاـ الحكـ  كأمل الرعية، فإذا ُكجدا أمكف أف يتحقق كل خير، كا 
ضركرياف لتحقيق العمارة كالتنمية، يقكؿ اإلماـ: " كال يككَنفَّ المحسف كالمسيء عندؾ بمنزلة 
سكاء، فإف في ذلؾ تزىيدا ألىل اإلحساف في اإلحساف، كتدريبا ألىل اإلساءة عمى اإلساءة، 

 .(ٓٙ)نيـ ما ألـز نفسو"كألـز كبل م
( مف ضركرة االىتماـ بالقكة العسكرية أف مكقف اإلماـ عمي)( ٔٙ)فيما أكد باحث آخر

يتجمى بقكلو: "ىذا ما أمر بو عبد هللا أمير المؤمنيف جباية خراجيا كجياد عدكىا"، نممس مف 
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ارة معطكفة عمى ىذا النص أف ازدىار الببلد كعمارتيا يعتمد عمى جياد األعداء، إذ إف العم
الجياد ألنو ال يمكف لدكلة أف تتمتع بالرفاه االقتصادؼ كىي عرضة لغارات أعدائيا أك مستسممة 
ليـ فبيف اإلماـ في ىذا المناخ المبلئـ لمتنمية كىك تحقيق االستقرار برد االعتداءات الخارجية، 

قة النمك االقتصادؼ، كما كأف حالة عدـ االستقرار تؤدؼ إلى عدـ تشجيع االستثمار كمف ثـ إعا
يترتب عميو أف أصحاب رؤكس األمكاؿ يمتنعكف كيخشكف مف استثمار أمكاليـ، لذلؾ كمما كاف 

 .(ٕٙ)البمد أكثر استقرارا كأمانا في الكقت الحاضر كالمستقبل كاف تككيف رأس الماؿ أكبر"
كعز الديف،  كتب أمير المؤمنيف)ع(: "فالجنكد بإذف هللا حصكف الرعية، كزيف الكالة،

كسبل األمف، كليس تقـك الرعية إال بيـ. ثـ ال قكاـ لمجنكد إال بما يخرج هللا ليـ مف الخراج الذؼ 
 .(ٖٙ)يقككف بو في جياد عدكىـ، كيعتمدكف عميو فيما أصمحيـ كيككف مف كراء حاجاتيـ"

الخراج كجباية الخراج كما نعمـ ىي تحصيل ألىـ مكارد الدكلة اإلسبلمية، بل إف جباية 
ىي عماد بيت ماؿ المسمميف الذيف يكزع في أعطياتيـ، كمنيـ الجند القائمكف عمى حماية الببلد، 
كجياد العدك، إذف فيناؾ حمقة مترابطة بيف جباية الخراج، كجياد العدك، كعمارة الببلد، ألنيا 

قكة لمدفاع عف تكسع كتزيد مكارد بيت الماؿ، كتزيد في عطاء الجند، كتمكف مف امتبلؾ كسائل ال
 اإلسبلـ كأىمو.

إذف ىناؾ ارتباط كثيق بيف كسائل التنمية فيما بينيا مف جية، كبينيا كبيف التنمية نفسيا 
( قد حدد أكال كسائل التنمية: جباية الخراج، كجياد العدك، مف جية أخرػ، فاإلماـ عمي)

صبلح الناس، إلى اليدؼ األسمى كىك التنمية الشاممة التي تشمل   كل جكانب الحياة.كا 
إف االىتماـ بجباية الخراج كجياد العدك، ليس مقدمات لمتنمية البشرية التي كاف ينشدىا 

( فقط، بل ىما جزء  أصيل مف التنمية، فكاف البد مف تنمية القطاع الزراعي، اإلماـ عمي)
ـ إلى المنزلة ( إلى التنمية البشرية كاالرتقاء بالفرد المسمكالقطاع األمني كي يصل اإلماـ)

التي أرادىا هللا تعالى، فبل أحد ينكر قيمة التنمية االقتصادية كأىميتيا لحدكث التنمية البشرية، 
أؼ أف ُتسخر التنمية االقتصادية إلحداث التنمية البشرية، كأف ال تككف  التنمية االقتصادية ىي 

زىا في االرتقاء باإلنساف اليدؼ بحد ذاتيا، كىذا ىك السر في فشل التنمية االقتصادية كعج
ألنيا كضعت المعيار المادؼ فقط لقياس التقدـ البشرؼ لذلؾ بدأ البحث عف بديل فظير لنا ما 

 يعرؼ بالتنمية البشرية، كالتنمية اإلنسانية، كأخيرا التنمية المستدامة.
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 التنمية البشرية

إصبلح أىل ( في كتابو إلى مالؾ األشتر إلى ضركرة تطرؽ أمير المؤمنيف عمي)
مصر، كاإلصبلح ىنا إنما ىك النيكض بكافة الجكانب، كليس إصبلح المفسد كالمفاسد مف 
األمكر فقط، بمعنى آخر: ىك االرتقاء بإنسانية اإلنساف كتكفير الظركؼ المبلئمة مما يجعمو 

 مؤىبل ألداء ما افترض هللا عميو حيف استخمفو في األرض.
فصـ بيف التنمية البشرية ك كالتنمية االقتصادية، فكل كالحق أف ىناؾ رابطا يكاد ال ين

تنمية اقتصادية تيمل اإلنساف تعد فاشمة، كال يكتب ليا النجاح، كقد اثبت الكاقع أف الكثير مف 
الدكؿ قد حققت نمكا اقتصاديا كبيرا لكنيا لـ تستطع أف تقضي عمى الفقر كالحرماف، ألنيا 

ادؼ دكف تحقيق تنمية بشرية، فازداد األثرياء ثراء كضعت نصب عينيا تحقيق النمك االقتص
 كالفقراء فقرا.

( تنصب في عمكميا كخصكصيا حكؿ اإلنساف، كانت فمسفة أمير المؤمنيف عمي)
كتسعى في أكؿ ما تسعى إليو حفع كرامة اإلنساف كصيانة كجيو، عف طريق التكزيع العادؿ 

مـ، كالحث عمى مزاكلتو لما فيو مف حفع كرامة لممكارد، ككذلؾ تقديس العمل كتحبيبو لمفرد المس
 اإلنساف كديمكمة عطائو كنفعو لمفرد كالمجتمع.

( إلى إقامة دكلة يككف الكل فييا سكاسية، ال سمطاف كما سعى أمير المؤمنيف عمي)
جائر، كال مكاطف مظمكـ، كال صاحب سطكة حائف، كال صاحب حق خائف، لذا كاف يكجو 

رىابو بمظاىر السمطة كىيبة السمطاف، كىذه عمالو عمى ضركرة احت راـ اإلنساف كعدـ إخافتو كا 
أكؿ خطكات التنمية البشرية كأىميا، كىي أف تخمق إنسانا قكيا غير متعتع، يثق بالدكلة 

 كمؤسساتيا، كتككف الدكلة عند ثقتو فبل تخذلو كال تسممو لظالميو.
خمل التي حدثت في المجتمع قبل في جانب التنمية البشرية ىناؾ الكثير مف مكاطف ال

 ( إلى سدة الحكـ، أشار إلييا ككجو عمالو عمى معالجتيا.كصكؿ أمير المؤمنيف)
كأيضا يمكف أف نقكؿ ىناؾ الكثير مف األمكر التي تحقق التنمية البشرية كما يراىا أمير 

 كمنيا:(، كعمل عمى تحقيقيا، فأكصى عمالو بيا كشدد عمييـ بذلؾ، المؤمنيف عمي)
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 الحقوق السياسية -ٔ
( لمالؾ األشتر الكثير مف ىذه الصكر الرائعة لقد تضمف عيد أمير المؤمنيف عمي)

التي سبق بيا غيره، كبالتالي سبقت أمتنا اإلسبلمية غيرىا مف األمـ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف 
 كتحقيق التنمية البشرية كما أرادىا المشرع العظيـ.

( عاممو عمى مصر قكلو: "كاجعل لذكؼ لمؤمنيف عمي)كمما أكصى بو أمير ا
الحاجات منؾ قسما تفرغ ليـ فيو شخصؾ، كتجمس ليـ مجمسا عاما تتكاضع فيو  الذؼ 
خمقؾ، كتقعد عنيـ جندؾ كأعكانؾ مف أحراسؾ كشرطؾ، حتى يكممؾ متكمميـ غير متعتع فإني 

أمة ال يؤخذ لمضعيف فييا حقو  سمعت رسكؿ هللا عميو السبلـ يقكؿ في غير مكطف: ال تقدس
مف القكؼ غير متعتع. ثـ احتمل الخرؽ منيـ كالعي، كنح عنؾ الضيق كاألنف يبسط هللا عميؾ 
بذلؾ أكناؼ رحمتو، كيكجب لؾ ثكاب طاعتو، كأعط ما أعطيت ىنيئا، كامنع في إجماؿ 

 .(ٗٙ)كا عذار"
ؼ يضمف األمف ( حريص كل الحرص عمى تكفير المناخ السميـ الذفاإلماـ عمي)

كاألماف لمضعيف حتى يصدع بحقو، كيقكؿ كممتو ببل خكؼ مف سمطاف جائر، كما أف ذلؾ 
يكسر ىيبة السمطاف في نفسو، كيزيل الرىبة لدػ العامة، فبل يخاؼ أحد مف أف يقكؿ الحق 

(، إذ يخاطب بكجو سمطاف جائر، كىذه الحقيقة ىي التي كاف يرمي ليا أمير المؤمنيف عمي)
ير المسمميف بقكلو: "فبل تكممكني بما تكمـ بو الجبابرة، كال تتحفظكا مني بما يتحفع بو عند جماى

أىل البادرة، كال تخالطكني بالمصانعة، كال تظنكا بي استثقاال في حق قيل لي كال التماس إعظاـ 
عميو،  لنفسي، فإنو مف استثقل الحق أف يقاؿ لو، أك العدؿ أف يعرض عميو كاف العمل بيما أثقل

فبل تكفكا عف مقالة بحق أك مشكرة بعدؿ، فإني لست في نفسي بفكؽ أف أخطئ، كال آمف ذلؾ 
 .(٘ٙ)مف فعمي" 

( أراد بناء الفرد المسمـ بناء كالمبلحع مف ىذيف النصيف أف أمير المؤمنيف عمي)
أف يككف ىذا اإلنساف  ())ص( فأراد اإلماـصحيحا، بناء المؤمف القكؼ كما أراده هللا كرسكلو

مف القكة بحيث ال يدع مجاال ألؼ حاكـ أف يظمـ، كال ألؼ جبار أف يبطش كيتغطرس، كأف 
يككف المسممكف ندا قكيا لمحكاـ في قكؿ الحق كتعديل االعكجاج كتصحيح المسار، كالمحافظة 

 عمى الديف كصكف كرامة اإلنساف .
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ذا ما قارناه بعالـ اليكـ، نجد أف أمير كىذا مما ال ريب فيو مجاؿ سياسي متطكر جدا إ

قد سبق غيره بكثير في إقرار الحقكؽ السياسية لؤلمة كاألفراد، كضمف ليـ  ()المؤمنيف عمي
خطب بالككفة، فقاؿ رجل مف جانب  ()حق التعبير كحرية الرأؼ، كقد كرد أف اإلماـ عمي

ى عدة رجاؿ يحكمكف، فقاؿ عمي" المسجد: ال حكـ إال ،، فقاـ آخر فقاؿ مثل ذلؾ، ثـ تكال
:هللا أكبر كممة حق يمتمس بيا باطل، أما أف لكـ عندنا ثبلثا ما صحبتمكنا: ال نمنعكـ مف 
مساجد هللا أف تذكركا فييا اسمو، كال نمنعكـ مف الفيء ما دامت أيديكـ مع أيدينا، كال نقاتمكـ 

 . (ٙٙ)حتى تبدؤكنا"
( لقتمكا أك صمبكا، أك نفكا )في غير زماف عمينقكؿ إف ىؤالء المعارضيف لك كانكا 

(،ىمو األكؿ اإلنساف مكافقا مف األرض، بل لسمبت أمكاليـ، كسبيت نسائيـ، كلكنو عمي)
كاف أك معارضا، ىدفو مف كل السياسات التي اتبعيا أف يخمق المناخ الذؼ يكفر لئلنساف البيئة 

 ذا الكصف كالمعنى.الصالحة ليككف إنسانا كما أراد هللا مف خمقو بي
( إليجاده، ىك جزء أساس كىذا المناخ السياسي كاالجتماعي الذؼ سعى أمير المؤمنيف)     

 في خمق عممية التنمية البشرية التي سعى إلى تحقيقيا.
(: "كأعظـ ما افترض سبحانو كما تضمف العيد إلى مالؾ األشتر قكؿ اإلماـ عمي)

عية، كحق الرعية عمى الكالي فريضة فرضيا هللا سبحانو مف تمؾ الحقكؽ حق الكالي عمى الر 
لكل عمى كل، فجعميا نظاما أللفتيـ كعزا لدينيـ، فميست تصمح الرعية إال بصبلح الكالة، كال 
تصمح الكالة إال باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الكالي حقو، كأدػ الكالي إلييا حقيا عز 

ف، كاعتدلت معالـ العدؿ، كجرت عمى إذالليا السنف، فصمح بذلؾ الحق بينيـ، كقامت مناىج الدي
ذا غمبت الرعية كالييا، أك أجحف  الزماف، كطمع في بناء الدكلة، كيئست مطامع األعداء، كا 
الكالي برعيتو اختمفت ىناؾ الكممة، كظيرت معالـ الجكر، ككثر اإلدغاؿ في الديف كتركت 

كاـ ككثرت عمل النفكس، فبل يستكحش لعظيـ حق محاج السنف، فعمل باليكػ كعطمت األح
عطل، كال لعظيـ باطل فعل، فينالؾ تذؿ األبرار كتعز األشرار، كتعظـ تبعات هللا سبحانو عند 

 .(ٚٙ)العباد"
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( إنما ىك تحقيق كمف ىذا نستشف أف اليدؼ األسمى الذؼ سعى إليو أمير المؤمنيف)
كالرعية، كتقكية األكاصر بيف السمطة كالشعب حيث العدالة االجتماعية، كصيانة حقكؽ الراعي 

 يككف الحق سيد المكقف، كحتى ال تجترغ السمطة عمى إتياف الباطل كتعطيل الحقكؽ.
عمى ذلؾ بقكلو: "يرػ اإلماـ عمي أف إقامة العدؿ كتحقيق المساكاة يؤدياف ( ٛٙ)عمق أحد الباحثيف

الرعية كتعاكنيا فيما بينيا كبيف راعييا، كىذا  إلى التماسؾ االجتماعي بيف المكاطنيف، كالى رضا
ال اضطربت األمكر كخيـ  شرط أساسي لبناء العمارة كبمكغ التنمية، كيمكنيا مف االنطبلؽ، كا 

 التخمف.
كلمتأكيد عمى حسف معاممة الرعية كصيانة كرامتيا، ككف غضب السمطاف كبطشو 

ذا حدث يكصي أمير المؤمنيف عمي) لؾ ما أنت فيو مف سمطانؾ أبية، أك ( عاممو بقكلو: "كا 
مخيمة فانظر إلى عظـ ممؾ هللا فكقؾ، كقدرتو منؾ، عمى ماال تقدر عميو مف نفسؾ، فاف ذلؾ 
ياؾ كمساماة  يطامف إليؾ مف طماحؾ، كيكف عنؾ مف غرمؾ كيفيء إليؾ ما عزب مف عقمؾ كا 

 .(ٜٙ)مختاؿ" هللا في عظمتو كالتشبو في جبركتو، فاف هللا يذؿ كل جبار كيييف كل
 عدالة التوزيع -ٕ

كما أسمفنا كاف ىدؼ التنمية االقتصادية منصبا عمى النمك االقتصادؼ كتحسيف ميزاف 
المدفكعات كتنمية الصادرات باعتبارىا المقياس الحقيقي لمتقدـ كالتنمية، دكف العناية بالعدالة 

 المستكػ المعاشي لمجميع.االجتماعية كتكزيع الثركة عمى فئات المجتمع بما يؤدؼ إلى رفع 
( فإف اإلنساف ىك محكر التنمية كقطبيا، لذا كاف االىتماـ أما في فكر أمير المؤمنيف)

بالعمراف كتكفير األمف سبيبل لرفع المستكػ المعاشي لمفرد المسمـ عف طريق التكزيع العادؿ 
 لمثركة عمى أبناء األمة اإلسبلمية.

اإلجراءات التي تحقق التنمية البشرية المتكازنة، ( جممة مف فاتخذ أمير المؤمنيف)
فالتنمية ليست رفع مستكػ كاردات الدكلة، بل ىي فضبل عف ذلؾ كيف تصل ثمار ىذه 
الكاردات إلى مختمف الشرائح االجتماعية، التي بدكرىا ترفد عممية التنمية باليد العاممة كالفكر 

 اه الكطف، فكاف مف ىذه اإلجراءات:السميـ القادر عمى النيكض بكاجباتو الشرعية تج
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 اإلعانات المالية: -أ

سياسة اإلعانات لدعـ الطبقات الفقيرة التي تحتاج إلى عكف الدكلة ( )اتبع اإلماـ عمي
كدعميا، مبينا أىمية ىذه المعكنات في رفد ىذه الطبقات بما تحتاج إليو في حياتيا اليكمية مما 

عف الجانب المعنكؼ ليذه اإلعانات، كالتي تشعر الفرد بأف يقـك بأكدىا كيسد رمقيا، فضبل 
 الدكلة معو تشعر بيمو، كتحنك عميو، كتربت عمى كتفو، كتشد مف أزره لمكاجية الصعاب.

إلى عاممو عمى مصر يكصيو: "ثـ الطبقة السفمى مف  ()في ىذا الصدد كتب اإلماـ عمي
كفي هللا لكل سعة، كلكل عمى الكالي حق أىل الحاجة كالمسكنة الذيف يحق رفدىـ كمعكنتيـ، 

 .(ٓٚ)بقدر ما يصمحو"
يأمر عاممو بإعانة المحتاجيف مف أىل الحاجة كالمسكنة  ()كالذؼ نستشف مف ىذا أنو

عمى ما فرض هللا لكل صنف في كتابو الكريـ، ثـ أف ىذه المعكنة ليست منة أك تفضبل مف 
نما ىي حق شرعو هللا تعالى ليذه الفئات، كما نستشف أف مقدار المعكنة ليس محددا  أحد، كا 

كىذه لفتة اجتماعية كاقتصادية غير مسبكقة، بسقف معيف، بل يعطى كل فرد بما يصمح حالو، 
فإعطاء كل فرد بما يصمح حالو، يعني تييئة األسباب المناسبة ليذا الفرد عمى مكاجية الحياة، 
كا عطاؤه ليس ما يسد رمقو فحسب، بل إعطاؤه كما يفيـ مف العبارة ما يمكنو مف إصبلح حالو، 

َـّ االعتماد عمى كسبو، أؼ ما يمكنو مف إيجاد عمل يكسب منو قكتو كقكت  عيالو، كمف َث
 كالخركج مف دائرة الفقر كالمسكنة، كحفع ماء كجيو مف ذؿ المسألة.

كىذه اإلعانة بما تمثمو مف مكاصفات يمكف أف نشبييا اليـك بالقركض التشغيمية التي 
 تعطى ببل مقابل، كال تسترد لبيت ()تعطى لمعاطميف عف العمل، إال أنيا في عيد اإلماـ

 الماؿ.
إلى عاممو قثـ بف العباس ما نصو: "انظر إلى ما اجتمع عندؾ مف  ()ككتب اإلماـ عمي

ماؿ هللا، فاصرفو إلى َمف قبمؾ مف ذكؼ العياؿ كالمجاعة، مصيبا بو مكاضع المفاقر 
 .(ٔٚ)كالخبلت"

( قد فرض لكل مكلكد في اإلسبلـ نصيبا مف ماؿ هللا، فقد أكرد ) اإلماـ كمعمـك أف
عف رجل مف خثعـ: "قاؿ: كلد لي كلد، فأتيت عميا فأثبتو في مائة". أؼ فرض لو (ٕٚ)أبك عبيد
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( فرض مائة درىـ لمقيط، ) اإلماـ أف( ٖٚ)مائة درىـ حيف كالدتو، كفي ركاية أخرػ ألبي عبيد
 قاؿ: "أتيت عميا بمنبكذ فأثبتو في مائة".

اس أف يصرفيا لذكؼ العياؿ كالمجاعة، كعمى ىذا فتمؾ األمكاؿ التي أمر بيا قثـ بف العب
كأمره أف يصيب بيا مكاضع المفاقر كالخبلت، أؼ أف يتحرػ عف ذكؼ العياؿ المحتاجيف فعبل 

 (  في أف تكضع األمكاؿ في مكاضعيا.عمي) اإلماـ لئلعانة، كىذا نابع مف حرص
قدميا لمف بو حاجة ( أف يعمي) اإلماـ نقكؿ البدَّ مف أف تمؾ األمكاؿ إعانات مالية اعتاد

ماسة، فرّبما ال تكفي حصة الفرد مف العطاء، أك لحدكث طارغ، أك ألؼ سبب أخر، لذا نراه 
يكصي عاممو باف يصيب بيذه األمكاؿ مكاضع الفاقة، أك المفاقر كيسد بيا كل خمل قد تظير 

 عمى المحتاج، فينكشف عكزه كفقره.
ني لفتة إنسانية رائعة، كفكر ( لمفكر اإلنساعمي) اإلماـ كفي نص أخر يضيف

اجتماعي خبلؽ مف خبلؿ نظرتو اإلنسانية إلى الفئات التي تستحق إعانة الدكلة، كيصف ىذه 
الفئات بكصف نبيل يتجمى فيو سمك أخبلقو، كرقة نفسو، فيكضح مصارؼ المعكنة إلى مف 

نصيب، كال في تصرؼ، فضبل عما ذكرنا مف فئات، فيقكؿ كاصفا إياىـ: "ليس ليـ في اإلمارة 
العمارة حع، كال في التجارة ماؿ، كال في اإلجارة معرفة، كقد فرض هللا في أمكاؿ األغنياء ما 

 .(ٗٚ)يقكتيـ كيقـك بيـ"
 تخصيص مورد مالي ثابت: -ب

( عمى تقديـ اإلعانات المالية لضعاؼ الناس مف عمي) اإلماـ لـ تقتصر جيكد
لتككيف ما يشبو الشبكة االجتماعية تحمي الفقير المحتاجيف، كأصحاب العياؿ، بل سعى 

كالمريض، كالطفل اليتيـ مف العكز كالفقر، كذلؾ بتخصيص مكرد مالي ثابت ليذه الفئات مف 
( لـ عمي) لئلماـ مكارد بيت الماؿ، كمف غبلت صكافي اإلسبلـ، كالحق أف ىذا اإلجراء

ة ليذه الفئات، ككضع ليا المعالجة العممية يسبقو إليو أحد بأف نظر ىذه النظرة اإلنسانية الراقي
( نظره عمى صرؼ مكارد مالية فقط ليذه عمي) اإلماـ كالعممية في آف كاحد، كلـ يقصر

نما أمر عاممو باتخاذ ما يشبو المجنة مف أىل الصبلح كالتقكػ المعركفيف  الفئات المستحقة، كا 
 لي ليتخذ ما يمـز بشأنيا مف اإلجراءات.بخشية هللا تعالى، لمنظر في أمكر ىؤالء، كرفعيا لمكا
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( عاممو عمى مصر بقكلو: "ثـ هللا هللَا في الطبقة السفمى مف عمي) اإلماـ يكصي

الذيف ال حيمة ليـ، كالمساكيف كالمحتاجيف، كأىل البؤسى كالزمنى، فإف في ىذه الطبقة قانعا 
مف بيت مالؾ، كقسما مف  كمعترا، كاحفع هللا ما استحفظؾ مف حقو فييـ، كاجعل ليـ قسما

صكافي اإلسبلـ في كل بمد، فإف لؤلقصى منيـ مثل الذؼ لؤلدنى، ككل قد استرعيت حقو، فبل 
 .(٘ٚ)يشغمنؾ عنيـ بطر، فإنؾ ال تعذر بتضييع التافو إلحكامؾ الكثير الميـ"

في كفي ىذا النص تأكيد كبير عمى االىتماـ بيذه الشرائح االجتماعية، قمما نجد لو مثيبل 
( عمى كل المكائح التي كضعت لضماف حقكؽ عمي) لئلماـ التاريخ، كىك بحق يعد سبقا

اإلنساف، فاإلماـ يؤكد حق ىذه الشرائح في العيش الكريـ بقكلو: "هللا هللَا في الطبقة السفمى" أؼ 
ينشدىا احفع هللا في ىذه الطبقة التي ال حيمة ليا في كسب العيش، كتحقيق الحياة الكريمة التي 

 اإلسبلـ.
كىذه الطبقة شممت المحتاجيف، كالبؤساء، كالمرضى غير القادريف عمى الكسب بالطرؽ 

( بتخصيص مكرد مالي ثابت ليـ مف بيت ماؿ )اإلماـ االعتيادية لعجزىـ عف ذلؾ، فأمر
 المسمميف، كمف غبلت صكافي اإلسبلـ.

نما ثبات الت خصيص مف المكارد، فكمية كال اقصد بالثبات ىنا ثبات كمية الماؿ، كا 
األمكاؿ تتغير تبعا لكاردات بيت الماؿ، فقد تزيد أك تنقص لكف ثبات التخصيص المالي ليـ أمر 
ميـ جدا، فقد أصبح لممحتاجيف منذ ىذا العيد مكرد مالي مسمى ليـ في بيت ماؿ المسمميف، 

 كغبلت الصكافي.
عمى بيت ماؿ المسمميف الذؼ ىك ( كىك أمر جديد )اإلماـ إف ىذا اإلجراء الذؼ أجراه

مؤسسة مالية تختص بما يرد لمدكلة مف أمكاؿ كريع أراضي الخراج، كجباية العشكر كغيرىا، 
ككانت تصرؼ ىذه المكارد في المسمميف بحسب القرابة مف رسكؿ هللا)ص( كالسابقة في 

 اإلسبلـ، كلـ يشمل بالعطاء مكالي المسمميف.
أف ساكػ في العطاء بيف المسمميف، كفرض لممكالي كما عمي)ع( بعد  اإلماـ فيما قرر

فرض لمعرب ببل فرؽ أك تمييز، يقرر أف في بيت الماؿ حقِّا لممحتاجيف مف المرضى 
كالمساكيف، كأىل البؤسى، ليقييـ العكز كشظف العيش، كيخرجيـ مف دائرة الفقر كالحاجة كما 

ي أراض كانت تعكد ممكيتيا لئلماـ ليذه الطبقة قسما مف كاردات أراضي الصكافي، كى خصص
 يضعيا حيث شاء بما يحقق النفع لؤلمة اإلسبلمية.
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 إشاعة ثقافة العمل:
يعد العمل في مختمف المجاالت مف قبيل اإلنتاج، كتكفير السمع كالبضائع االستيبلكية، 

ية، كقد كالخدمات التي تقتضييا متطمبات المجتمع كحاجاتو مف العناصر الميمة في عممية التنم
(ىذه المسألة عناية خاصة، ناىيؾ عف ممارستو لئلعماؿ المختمفة طكاؿ أكلى اإلماـ عمي)

( يكفُّ لمعمل المنتج الصالح احتراما عميقا انعكس مف أقكالو المتناثرة ، فيك)(ٙٚ)(حياتو)
، (ٚٚ)كالمجتمع( لمعمل الذؼ يعكد بالفائدة عمى الفرد في بطكف الكتب، كالتي بينت لنا رؤيتو)

( إلى إشاعة ثقافة العمل، كبياف قدسيتو، كأف أىميتو تكمف في القضاء فقد سعى اإلماـ عمي)
عمى آفة الكسل كالعجز كالفقر التي تسيـ في تفشي األمراض الجسمانية كالنفسية عمى نطاؽ 

جتمع عمى ( مف خبلؿ خطبو ككصاياه أفراد المالفرد كالمجتمع عمى السكاء، لذا حث اإلماـ )
( قاؿ: "إني ألبغض الرجل يككف كسبلنا مزاكلة العمل بكصفو كاجبا عباديا، إذ كرد عنو أنو)

 .(ٛٚ)مف أمر دنياه، فيك مف أمر أخرتو اكسل"
كليعيش المؤمف حالة المكازنة بيف العبادة كالعمل، كاألمكر الحياتية األخرػ، فبل ينزلق 

كبلِّ عمى اآلخريف بحجة الزىد كالعبادة، أك ينغمس في في التطرؼ، كأف يترؾ العمل، كيصبح 
( كقت المؤمف بشكل مثالي العمل، فينسى كاجباتو العبادية األخرػ، قسـ أمير المؤمنيف)

كمتكازف يضمف مف خبللو سعادة الدنيا كاآلخرة، إذ قاؿ: "لممؤمف ثبلث ساعات: فساعة يناجي 
يف نفسو كبيف لذتيا في ما يحل كيجمل، كليس فييا ربو، كساعة يرـّ معاشو، كساعة يخمي ب

لمعاقل أف يككف شاخصا إال في ثبلث: مرمة لمعاش، أك خطكة في معاد، أك لذة في غير 
"  .(ٜٚ)محـر

(: "إف العمل شعار كفي إطار سعيو إلشاعة ثقافة العمل الصالح المنتج قاؿ)
. كقاؿ (ٔٛ)محت سريرتو"(: "طكبى لمف ذؿ في نفسو، كطاب كسبو، كص، كقاؿ)(ٓٛ)المؤمف"

أيضا: "آفة العمل البطالة"، كقد عمق احد الباحثيف بعد أف أكرد ىذا الحديث بقكلو: "بأف اإلنساف 
قد يعتاد الخمكؿ كالبطالة، فإذا فعل ذلؾ أخمد إلى الراحة كالدعة، كبذؿ قصارػ جيده بيذه لينأػ 

نطكؼ ممارستيا عمى نكع مف العناء بنفسو بعيدا عف اإلعماؿ ذات الطبيعة اإلنتاجية، كالتي ت
كالجيد كالتعب، فإذا ما انيمؾ في عمل لـ يكف ىمو سكػ الفراغ منو بغض النظر عف جكدتو 
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تقانو، كعميو فبل ينبغي لمفرد أف يجعل الشعكر بالميل لمبطالة، كالقعكد عف العمل يتسرب إلى  كا 

 .(ٕٛ)قمبو"
( دعا إلى كالمجتمع في فكر اإلماـ عمي) كعمى ىذا األساس، كتأكيدا ألىمية العمل لمفرد

(  مكاصمة العمل، كعدـ الكسل، أك االتكاؿ عمى ما جمع الفرد مف ثركة، فالعمل في فكره)
ليس مجرد كسيمة لكسب الماؿ فقط عمى الرغـ مف أىمية ذلؾ، بل لقيمتو المعنكية كالذاتية لمفرد، 

د ينعكس عمى المجتمع مف خبلؿ ما يقـك فضبل عف مردكده االقتصادؼ كاالجتماعي، فعمل الفر 
بو الفرد المسمـ مف إنتاج بضائع كسمع، أك تقديـ خدمات نافعة، كما أنو مف جية أخرػ ينعكس 
عمى دكرة النقكد في األسكاؽ، فما يحصل عميو العامل مف أمكاؿ سينفق معظميا عمى شراء ما 

فإشاعة العمل، كالحث عميو ستقضي يحتاج إليو مف سمع كخدمات، أما مف الناحية االجتماعية 
عمى آفة البطالة، كما أنو يسيـ في تشغيل عدد كبير مف اليد العاممة، كما أف المردكد المالي 
الذؼ يحصل عميو العامل فيو حقكؽ شرعية إذا ما أخرجيا، ككضعيا بيد مف ُسميت لو، فانو 

مة كالمكدة، فبل تبقى ضغينة سيخمق مجتمعا متماسكا متكافبل ينعدـ فيو الفقر، كتسكده الرح
شاعة ثقافة العمل تجعل األفراد في سباؽ محمكد عمى  بصدر فقير معكز تجاه غني مترؼ، كا 
َـّ تخميص المجتمع مف النظرة  انتياز الفرص ، كالقياـ بمختمف األعماؿ المشركعة، كمف َث

إلسبلـ منذ البداية، السمبية التي ينظر بيا لبعض األعماؿ كالميف، ىذه النظرة التي حاربيا ا
عمى ذلؾ بقكلو: "بمعنى إف (ٗٛ)، كقد عمق ابف خمدكف (ٖٛ)(: "قيمة كل امرغ ما يحسنو"قاؿ)

: "كىذه الكممة (٘ٛ)صناعتو ىي قيمتو أؼ قيمة عممو الذؼ ىك معاشو". كقاؿ الشيخ دمحم عبده
 التي ال تصاب ليا قيمة، كال تكزف بيا حكمة، كال تقرف إلييا كممة".

جادتو قاؿ: "ال تطمب سرعة العمل، كاطمب عكة اإلماـ)كفي د ( إلى إتقاف العمل كا 
نما يسألكف عف جكدة صنعتو" ، كىذه (ٙٛ)تجكيده، فالناس ال يسألكف في كـ فرغ مف العمل، كا 

النظرة الفمسفية لمعمل كجكدة الصناعة في حقيقتيا دعكة إلى التخصص في اإلنتاج كتقسيـ 
 تو إتقاف الصنعة.العمل الذؼ مف أىـ ميزا
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إف مبدأ التخصص، أك تقسيـ العمل في الصناعات كما يسمكنو حديثا ىك مف أىـ 
المبادغ التي اعتمدىا اإلماـ في القطاع الصناعي كالذؼ يؤدؼ إلى مستكػ عاٍؿ مف الدقة 

 .(ٚٛ)كالجكدة 
، كىي دعكة إلى عدـ (ٛٛ)(: "برككب األىكاؿ تكسب األمكاؿ"كقاؿ اإلماـ عمي)

دعكة إلى السفر  االنزكاء في محيط المدينة، أك القرية، إذا ما شح الرزؽ، كضاقت السبل، فيي
 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ٱٹٱُّٱٱٹفي أرض هللا الكاسعة، قاؿ تعالى: 

 ىي مي  خي حي جي يه ٱٹٱُّٱٱٹ، كقاؿ تعالى:(ٜٛ) َِّّّٰ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى
 .(ٜٓ) َّ ِّّٰ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

إلى الجد كاالجتياد في العمل، كخمق ركح  (كفي دعكة أخرػ مف اإلماـ عمي )
 .(ٜٔ)المثابرة في الفرد المسمـ قاؿ: "مف قصر في العمل ابتمي باليـ"

( إلى تكفير الفرص لمعاطميف عف العمل، حيث كاف أىـ مياديف العمل كسعى اإلماـ عمي)
ؿ األرض كقتذاؾ الزراعة، لذا فقد اتخذ عدة خطكات لتشجيع العاطميف عف العمل عمى استغبل

كاالنتفاع بنتاجيا لمقضاء عمى الفقر، كزيادة اإلنتاج، كمف أىـ ىذه الخطكات تشجيعو عمى إحياء 
 األراضي المكات.

شاعة ثقافة العمل ىي جزء ميـ مف مستمزمات التنمية البشرية فحدكث تنمية حقيقية  كا 
 ايتيا.البد مف مجتمع منتج يقدس العمل كيحترمو، فاإلنساف ىك صانع التنمية كغ
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 الخاتمة

( يعّد رائد التنمية )الشؾ أنو يمكننا القكؿ ببل تردد إف اإلماـ عمي بف أبي طالب
ف المفكريف كالفقياء  البشرية اإلسبلمية ككاضع أسسيا، كىذا ما يحاكؿ أف يثبتو بحثنا ىذا، كا 

تأثركا بشكل أك بآخر بفكر الذيف أسيمكا في بناء الفكر التنمكؼ اإلسبلمي البد مف أف يككنكا قد 
 (.اإلماـ عمي)

قاؿ أحد الباحثيف: " مف المقكالت المعركفة لئلماـ عمي التي طالما تكقفت عندىا كما 
البد أف يتكقف عندىا الكل متأمبل بكثير مف اإلعجاب قكلو: "ربكا أكالدكـ عمى غير ما َدَرْجتـ 

ما سمعتو تعميقا عمى ىذه المقكلة ما قالو عميو ألنيـ مخمكقكف لزماف غير زمانكـ"، كلعل أفضل 
أحمد جبريل السياسي الميبي المعركؼ كرئيس الكزراء السابق كاف يتحدث في ندكة في تكنس 
كنت حاضرا فييا ذكر ىذه المقكلة في سياؽ معيف كقاؿ: "إف اإلماـ عمي بيذه المقكلة يعتبر 

 .(ٕٜ)دقيق جدا بشكل مدىش"رائدا لمتنمية المستدامة"، كما قالو أحمد جبريل كبلـ 
كنحف إذ ننيي ىذه الصفحات نقكؿ: البد لنا مف كجكب اإلستفادة مف منيج أمير 

( التنمكؼ الذؼ كاف فيو اإلنساف ىدفا كغاية، فبل زالت السياسات المتبعة المؤمنيف عمي)
كالخطط تضع التطكر المادؼ فقط معيارا أساسا لكل تقدـ، كىذا ما أكدتو معظـ الدراسات، بل 

االقتصادية فشمو الذريع، فالتنمية أكال ىي االىتماـ بصنع اإلنساف القادر عمى تغيير الظركؼ، 
 كتقديـ العطاء لمكطف.

لذا يجب أف تككف السياسة المكضكعة شاممة لجميع نكاحي الحياة، مف التعميـ كالصحة، 
دالة االجتماعية، فتكفر كل كالمستكػ المعاشي، كالرقي الثقافي، كأف يككف ىناؾ مقياس دقيق لمع

 ىذه األسباب ببل عدالة يفرغ التنمية مف محتكاىا، كيقتل أىدافيا.
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 الهوامش
زىرة، السيد، التنمية المستدامة، مقاؿ منشكر في جريدة أخبار الخميج، جريدة يكمية، العدد  (ٔ)

 ـ(.ٖٕٔٓـ، )المنامة،ٖٕٔٓ/٘/ٔٔفي ٕٖٕٛٔ
دنيا، شكقي احمد، دكر الدكلة في التنمية في ضكء االقتصاد اإلسبلمي، بحث منشكر في مجمة ( ٕ)

 .ٙٚىػ(، صٗٔٗٔ، )الرياض،ٜٔالبحكث الفقييو المعاصرة، العدد
 .ٔٙسكرة ىكد، آية ( ٖ)
 ىػ(، الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيق: عبد هللا بف عبد المحسف التركئٚٙدمحم بف احمد بف أبي بكر)تػ(ٗ)

 .ٜٗٔ، صٔٔـ(، جٕٙٓٓ،مؤسسة الرسالة، كآخركف، )بيركت
احمد، فؤاد عبد المنعـ، السياسة الشرعية كعبلقتيا بالتنمية االقتصادية كتطبيقاتيا المعاصرة، )جدة، ( ٘)

 .ٗ٘ىػ(، صٕٕٗٔالمعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب،
بحث منشكر في مجمة  االسبلمي،دكر الدكلة في التنمية في ضكء االقتصاد  شكقي احمد، دنيا، (ٙ) 

 .ٗٛىػ(،صٗٔٗٔ،)الرياض،ٜالعدد  البحكث الفقييو المعاصرة،
احياء التراث  دار ، ىػ(،العيف ،)بيركت٘ٚٔعبد الرحمف الخميل بف احمد الفراىيدؼ)ت ( ٚ)

)ت .ينظر:)ابف منظكر،ٜٛٛـ،(،صٕٔٓٓالعربي،  ىػ(،لساف العرب،ٔٔٚجماؿ الديف دمحم بف مكـر
 .ٕٛٓٗ،صٕـ(،مجٕ٘ٓٓمؤسسة االعممي، البقاعي كاخركف،)بيركت،يكسف  تدقيق:

عبد  ،تحقيق: معجـ مقاييس المغة ىػ(،ٜٖ٘،ابك الحسف احمد بف فارس بف زكريا)تػ ابف فارس( ٛ)
 .ٜٚٗ،ص٘ببل(،ج السبلـ دمحم ىاركف،)قـ ،دار الكتب العممية،

 .ٜـ(،صٜٜٜٔ،دار القمـ، ،)دمشقمدخل الى التنمية المتكاممة رؤية اسبلمية بكار،عبد الكريـ،( ٜ)
 .ٗٗٔـ(،صٜٜٓٔمطبعة دار الحكمة، عمـ االجتماع االقتصادؼ،)المكصل،( ٓٔ)
 .ٗٗٔـ.ف،ص( ٔٔ)
،رسالة ماجستير  ،دراسة مكضكعية التنمية البشرية في السنة النبكية سماح طو احمد، الغندكر،( ٕٔ)

 .ٖـ(،صٕٔٔٓالديف،)غزة،كمية اصكؿ  جامعة غزة، الغير منشكرة،
المكتب  التنمية االجتماعية مف الحداثة الى العكلمة،)االسكندرية، طمعت مصطفى، السركجي،( ٖٔ)

 .ٙص٘ـ(،صٜٕٓٓالجامعي الحديث،
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 ،بحث منشكر في مجمة ديكاف العرب، في مفاىيـ التنمية كمصطمحاتيا نصر، عارؼ، ينظر:( ٗٔ)

 .ٔ(،صـٕٛٓٓـ،)لقاىرة،ٕٛٓٓعدد حزيراف لسنة 
بحث مقدـ الى الممتقى الدكلي الثالث  التنمية البشرية مف منظكر اسبلمي، اشرؼ دمحم، دكابة،( ٘ٔ)

،كمية العمـك االقتصادية  جامعة الجزائر حكؿ كاقع التنمية البشرية في اقتصاديات البمداف االسبلمية،
 .ٕـ(،صٕٚٓٓكالتسيير،)الجزائر،

دار  التنمية نظريات نماذج استراتيجيات،)عماف،اقتصاد  اسماعيل دمحم، بف قانة،( ٙٔ)
 .ٕٕٛصٕٕٚ(،صٕٕٔٓاسامة،

 .ٕدكابة، التنمية البشرية مف منظكر اسبلمي،ص( ٚٔ)
 .ٕٕٛاقتصاد التنمية،ص بف قانة، (ٛٔ)
بحث رمنشكر في مجمة  نشأة كتطكر مفيـك التنمية المستدامة، ضرار الماحي، العبيد احمد، (ٜٔ)

،٘العدد  التنكير،  .ٜـ(،صٕٛٓٓ،)الخرطـك
 .ٙٚدكر الدكلة في التنمية،ص دنيا،( ٕٓ)
 .ٙٚف،ص ـ،( ٕٔ)
 .ٔٙآية  سكرة ىكد،( ٕٕ)
 محمكد دمحم شاكر،)القاىرة، تحقيق: ىػ(،جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف،ٖٓٔدمحم بف جرير)تػ( ٖٕ)

 .ٖٛٙ،ص٘ٔ،ببل(،ج مكتبة ابف تيمية
 ـ(،ٕٙٓٓ ،دار المرتضى، الحسف)تػ(،مجمع البياف في تفسير القرآف،)بيركتالفضل بف  ابك عمي،(ٕٗ)
 .ٖٕٓ،ص٘ج
ىػ(، الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيق: عبد هللا بف عبد المحسف ٔٚٙدمحم بف احمد بف أبي بكر)تػ( ٕ٘)

 .ٜٗٔ، صٔٔـ(، جٕٙٓٓمؤسسة الرسالة، التركي كآخركف، )بيركت،
بحث منشكر في مجمة كمية التربية لمبنات لمعمـك  لقرآف الكريـ،التنمية في ا دمحم جكاد، شبع،( ٕٙ)

 .ٕـ(،صٕٓٔٓ،جامعة الككفة،)النجف االشرؼ،ٔٔ،مجٙالعدد  االنسانية،
 .ٓٔ،آية األعراؼ سكرة ( ٕٚ)
 .٘ٔ،آية  سكرة الممؾ( ٕٛ)
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 .ٕٚٔآية  سكرة البقرة،( ٜٕ)
السياسة الشرعية كعبلقتيا بالتنمية االقتصادية كتطبيقاتيا المعاصرة،  عبد المنعـ احمد، فؤاد ،( ٖٓ)

 .ٚ٘ىػ(، صٕٕٗٔ)جدة، المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب،
بحث منشكر في  مفيـك التنمية كخصائصيا مف كجية نظر اسبلمية، حسف بف ابراىيـ، الينداكؼ،( ٖٔ)

،٘العدد  مجمة التنكير،  .ٕٕـ(،صٕٛٓٓ،)الخرطـك
 .ٜٕٔآية  كرة االعراؼ،س (ٕٖ)
 .ٚ٘صٙ٘عبد المنعـ، اليسياسة الشرعية كعبلقتيا بالتنمية،ص( ٖٖ)
 .ٙ٘،آية  الذاريات سكرة( ٖٗ)
عبد اليادؼ عمي، االسبلـ كاالقتصاد دراسة في المنظكر االسبلمي البرز القضايا  النجار،( ٖ٘)

 .ٓٙ(،صـٖٜٛٔاالقتصادية كاالجتماعية المعاصرة،)الككيت، عالـ المعرفة،
 .ٜ،التنمية االجتماعية،ص السركجي( ٖٙ)
 .ٚٚصٙٚدكر الدكلة في التنمية،ص دنيا،( ٖٚ)
 .ٙٔٗـ(،صٕٛٓٓمؤسسة المختار، نيج الببلغة،)القاىرة، الشيخ دمحم، عبده،( ٖٛ)
المؤسسة العربية لمدراسات  عمي بف ابي طالب نظرة عصرية جديدة،)بيركت، حمد، ـ عمارة،( ٜٖ)

 .ٖٚـ(،صٜٗٚٔكالنشر،
 .ٕٙٗنيج الببلغة،ص عبده، (ٓٗ)
 .ٕٙٗـ.ف،ص( ٔٗ)
 .ٗ٘السياسة الشرعية كعبلقتيا بالتنمية،ص عبد المنعـ،( ٕٗ)
مركز  الخراج منذ الفتح االسبلمي حتى اكاسط القرف الثالث اليجرؼ،)بيركت، غيداء، خزنة كاتبي، (ٖٗ)

 .ٖٕٚـ(،صٜٜٚٔدراسات الكحدة العربية،
، ٕٙٙـ(، صٜٛٛٔىػ(، فتكح البمداف، )بيركت، مكتبة اليبلؿ، ٜٕٚأحمد بف يحيى )ت( ٗٗ)

 .ٕٚٙكص
الرساتيق: جمع رستاؽ، فارسية معربيا: الرزداؽ، كىي: القرية، أك محمة العسكر، أك البمد ( ٘ٗ)

 التجارؼ. 



                                                                      

 ٖٜٕ (ٕٕٓٓ حزيرانوالعشرون/ الثامن)العدد دراسات تاريخية  مجمة

 التنمية البشرية في فكر اإلمام عمي بن أبي طالب  
، دار ينظر: عمارة، دمحم، قامكس المصطمحات االقتصادية في الحضارة اإلسبلمية، )بيركت    

 .ٕٛٗـ(، صٖٜٜٔالشركؽ، 
بيرسير: مف نكاحي سكاد بغداد قرب المدائف، كيقاؿ بيرسير الركمقاف، كقيل بيرسير إحدػ  (ٙٗ)

، ٔالمدائف السبع التي سميت بيا المدائف، كىي غربي دجمة. ينظر: )ياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف، مج
 (.٘ٔ٘ص
الككفة. ينظر:)ياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف،  الركمقاف: طسكج مف طساسيج السكاد في سمت( ٚٗ)

 (.ٜٚ، صٖمج
، ٕنير درقيط: ككرة ببغداد مف جية الككفة. ينظر: )ياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف، مج (ٛٗ)

 (.ٔ٘ٗص
بيقباذ: اسـ لثبلث ككر ببغداد مف أعماؿ سقي الفرات منسكبة إلى قباذ بف فيركز كالد أنك ( ٜٗ)

 (.ٙٔ٘، صٔكؼ، معجـ البمداف، مجشركاف. ينظر: )ياقكت الحم
الجريب: بفتح فكسر مقياس مساحة مقداره ثبلثة آالؼ كستمائة ذراع، كقيل عشرة آالؼ ذراع. ( ٓ٘)

 (.ٖٜـ(، صٜٔٛٔينظر: )الشرباصي، أحمد، المعجـ االقتصادؼ اإلسبلمي، )بيركت، دار الجيل،
الككفة أربعة أمناء. ينظر: )الشرباصي،  الصاع: أربعة أمداد، كىك مكياؿ أىل المدينة، كعند أىل( ٔ٘)

 (.ٜٕ٘المعجـ االقتصادؼ، ص
المؤسسة الجامعية  التنمية في االسبلـ مفاىيـ مناىج كتطبيقات،)بيركت، ابراىيـ، العسل، (ٕ٘)

 .ٜ٘ـ(،صٜٜٙٔلمدراسات كالنشر،
 .ٕٙٗنيج الببلغة،ص عبده، (ٖ٘)
 .ٕٚٗصٕٙٗـ.ف،ص( ٗ٘)
 .ٕٚٗـ.ف،ص( ٘٘)
الفكر االنماءؼ عند االماـ عمي)عميو السبلـ(،بحث منشكر في مجمة  ابراىيـ، ،ينظر:العسل( ٙ٘)

 .ٚٚـ(،صٜٜٚٔ،)بيركت،٘العدد  المنياج،
 .ٕٙٗنيج الببلغة،ص عبده، (ٚ٘)
الفكر االقتصادؼ عند االماـ عمي بف ابي طالب مف خبلؿ رسالتو  عبد هللا حاسف، الجابرؼ،( ٛ٘)

بحث رمنشكر في مجمة اـ القرػ  دراسة مقابمة بالفكر المالي الحديث،لكاليو عمى مصر االشتر النخعي 
 .ٖٖٙىػ(،صٕٙٗٔ،)الرياض،ٖٗ،العدد ٚٔلعمـك الشريعة كالمغة العربية كادابيا،ج



                                                                     

 ٜٕٗ (ٕٕٓٓ حزيران/الثامن والعشرون )العدد دراسات تاريخية  مجمة 

 رحيم عمي صياح .م.د.أ

 .ٕٖٔـ.ف،ص ( ٜ٘)
 .٘ٚالفكر االنمائي،ص العسل،( ٓٙ)
أبي طالب، رسالة السياسة االقتصادية في خبلفة اإلماـ عمي بف  إبراىيـ، أحمد اسعد محمكد،( ٔٙ)

 .ٔٙـ(.صٜٜٚٔماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، كمية الشريعة، )عماف، 
 .ٔٙابراىيـ ،السياسة االقتصادية،ص( ٕٙ)
 .ٕٔٗ،نيج الببلغة،ص دمحم عبده( ٖٙ)
 .ٖٓٗنيج الببلغة،ص عبده،( ٗٙ)
 تحقيق: رح نيج الببلغة،ىػ(،شٙ٘ٙعزالديف عبد الحميد بف ىبة هللا المدائني)تػ ابف ابي الحديد،( ٘ٙ)

 .ٙٙ،صٔٔـ(،جٕٛٓٓالدار المبنانية لمنشر، دمحم ابك الفضل ابراىيـ،)بيركت،
 .ٖٕٛ،صٖـ(،جٕٓٔٓدار االميرة، ،تاريخ االمـ كالممكؾ،)بيركت، الطبرؼ ( ٙٙ)
 .ٓٙصٜ٘،صٔٔ،شرح نيج الببلغة،ج ابف ابي الحديد (ٚٙ)
 .ٖٚالفكر االنمائي،ص العسل، (ٛٙ)
 .ٛٔٗالببلغة،ص نيج عبده،( ٜٙ)
 .ٕٕٗنيج الببلغة،ص عبده،( ٓٚ)
 .ٛٗٗـ.ف،ص (ٔٚ)
 .ٕٓ٘ـ(،صٜٙٛٔدار الكتب العممية، ىػ(،األمكاؿ،)بيركت،ٕٕٗالقاسـ بف سبلـ)تػ (ٕٚ)
 .ٕٓ٘ـ.ف،ص (ٖٚ)
 .ٜٖٔحقكؽ اإلنساف،ص السعد،( ٗٚ)
 .ٜٕٗنيج الببلغة،ص عبده،( ٘ٚ)
 بحث منشكر في مجمة المنياج، اإلماـ عمي، العدالة كالتنمية في منيج صادؽ، بختيارؼ،ال( ٙٚ)

 .. ٗٔـ( صٕٕٓٓ،)بيركت،ٕٚالعدد
 . ٖٔٔحقكؽ اإلنساف،ص السعد،( ٚٚ)



                                                                      

 ٜٕ٘ (ٕٕٓٓ حزيرانوالعشرون/ الثامن)العدد دراسات تاريخية  مجمة

 التنمية البشرية في فكر اإلمام عمي بن أبي طالب  
ميسكف دمحم حسيف، الفكر اإلبداعي في تراث اإلماـ عمي)نيج الببلغة نمكذجا(،أطركحة  المكسكؼ،( ٛٚ)

ـ(، ٕ٘ٓٓي لمدراسات العميا،)بغداد،مقدمة إلى معيد التاريخ العربي كالتراث العمم دكتكراه غير منشكرة،
 . ٖٜص
 . ٜٚٗنيج الببلغة،ص عبده،( ٜٚ)
 .ٕٖٔحقكؽ اإلنساف،ص السعد، (ٓٛ)
 .ٗٚٗنيج الببلغة،ص عبده،( ٔٛ)
 .ٗٔص بختيارؼ،( ٕٛ)
 .ٚٙٗنيج الببلغة،ص عبده، (ٖٛ)
 ـ(،ٜٛٛٔ، دار اليبلؿ )بيركت، حجر عاصي، تحقيق: ىػ(،المقدمة،ٛٓٛعبد الرحمف بف دمحم)تػ( ٗٛ)

 .ٕٙ٘ص
 .ٚٙٗنيج الببلغة،ص( ٘ٛ)
 .ٜٗالفكر اإلبداعي،ص المكسكؼ،( ٙٛ)
 .ٛٚـ، صٜٜٚٔ، ٘العدد   مجمة المنياج، ،إبراىيـ، الفكر اإلنمائي عند اإلماـ عمي، العسل( ٚٛ)
 .ٖٙٔـ.ف،ص( ٛٛ)
 .٘ٔ،آية  سكرة الممؾ( ٜٛ)
 .٘ٔ،آية  سكرة الممؾ( ٜٓ)
 .٘ٚٗنيج الببلغة،ص عبده،( ٜٔ)
زىرة، السيد، التنمية المستدامة، مقاؿ منشكر في جريدة أخبار الخميج، جريدة يكمية، العدد ( ٕٜ)

 ـ(.ٖٕٔٓ)المنامة،ـ،ٖٕٔٓ/٘/ٔٔفي ٕٖٕٛٔ
 
 
 
 
 



                                                                     

 ٜٕٙ (ٕٕٓٓ حزيران/الثامن والعشرون )العدد دراسات تاريخية  مجمة 

 رحيم عمي صياح .م.د.أ

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 أوال: المصادر األولية
 .ـ(ٜٛٛٔىػ(،فتكح البمداف،)بيركت، مكتبة اليبلؿ، ٜٕٚأحمد بف يحيى )تالببلذرؼ،ػ ٔ
دمحم  تحقيق: ق(،شرح نيج الببلغة،ٙ٘ٙعز الديف عبد الحميد بف ىبة هللا المدائني)تػ ابف ابي الحديد،ػ ٕ

 ـ(.ٕٛٓٓالدار المبنانية لمنشر، ابك الفضل ابراىيـ،)بيركت،
،دار  حجر عاصي،)بيركت ،تحقيق: ىػ(،المقدمةٛٓٛابف خمدكف، عبد الرحمف بف دمحم)تػػ ٖ

 ـ(.ٜٛٛٔاليبلؿ،
دار  مجمع البياف في تفسير القرآف،)بيركت، ، ،ابك عمي الفضل بف الحسف)تػ( الطبرسيػ ٗ

 ـ(.ٕٙٓٓالمرتضى،
محمكد دمحم  ىػ(،جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف، تحقيق:ٖٓٔدمحم بف جرير)تػ الطبرؼ،ػ ٘

 ببل(. مكتبة ابف تيمية، شاكر،)القاىرة،
 ـ(ٕٓٔٓاالميرة،دار  تاريخ االمـ كالممكؾ،)بيركت،ػ ٙ
 ـ(.ٜٙٛٔدار الكتب العممية، ىػ(،األمكاؿ،)بيركت،ٕٕٗالقاسـ بف سبلـ)تػ ابك عبيد،ػ ٚ
عبد السبلـ  تحقيق: ىػ(،معجـ مقاييس المغة،ٜٖ٘ابك الحسف احمد بف فارس بف زكريا)تػ ابف فارس،ػ ٛ

 ،ببل(. دمحم ىاركف،)قـ ،دار الكتب العممية
احياء التراث  دار ىػ(،العيف ،)بيركت،٘ٚٔل بف احمد)ت الفراىيدؼ، عبد الرحمف الخميػ ٜ

 ـ،(.ٕٔٓٓالعربي،
اصف عمي  تحقيق: ىػ(،دعائـ االسبلـ،ٖٖٙابك حنيفة النعماف بف دمحم التميمي)تػ القاضي النعماف،ػ ٓٔ

 ـ(.ٜٜٔٔدار االضكاء، اصغر فيضي،)بيركت،
ألحكاـ القرآف، تحقيق: عبد هللا بف عبد الجامع ىػ(،ٔٚٙ بف احمد بف أبي بكر)تػدمحم القرطبي،ػ ٔٔ

 ـ(.ٕٙٓٓمؤسسة الرسالة، المحسف التركي كآخركف، )بيركت،
)ت ابف منظكر،ػ ٕٔ يكسف البقاعي  دقيق: ىػ(،لساف العرب،تٔٔٚجماؿ الديف دمحم بف مكـر

 ـ(،ٕ٘ٓٓمؤسسة االعممي، كاخركف،)بيركت،
ىػ(،معجـ البمداف، )بيركت، دار صادر، ٕٙٙتياقكت الحمكؼ، أبك عبد هللا ياقكت بف عبد هللا )ػ ٖٔ

 ـ(.ٜٜ٘ٔ



                                                                      

 ٜٕٚ (ٕٕٓٓ حزيرانوالعشرون/ الثامن)العدد دراسات تاريخية  مجمة

 التنمية البشرية في فكر اإلمام عمي بن أبي طالب  
 ثانيا: المراجع

 ـ(.ٜٜٜٔدار القمـ، مدخل الى التنمية المتكاممة رؤية اسبلمية،)دمشق، عبد الكريـ، ػ بكار،ػ ٗٔ
 ـ(.ٜٜٓٔمطبعة دار الحكمة، عمـ االجتماع االقتصادؼ،)المكصل، دمحم، احساف  ػ الحسف،ػ ٘ٔ
مركز  الخراج منذ الفتح االسبلمي حتى اكاسط القرف الثالث اليجرؼ،)بيركت، غيداء، خزنة كاتبي،ػ ٙٔ

 ـ(.ٜٜٚٔدراسات الكحدة العربية،
،المكتب اإلسكندرية التنمية االجتماعية مف الحداثة الى العكلمة،) طمعت مصطفى، السركجي،ػ ٚٔ

 ـ(.ٜٕٓٓالجامعي الحديث،
عمي بف أبي طالب)عميو السبلـ( رؤية  غساف، حقكؽ اإلنساف عند اإلماـ السعد،ػ ٛٔ

 ـ(.ٕٛٓٓعممية،)بغداد،د.ـ،
 ـ(.ٜٔٛٔالمعجـ، االقتصادؼ اإلسبلمي، )بيركت، دار الجيل، الشرباصي، أحمدػ ٜٔ
 ـ(.ٕٛٓٓمؤسسة المختار، نيج الببلغة،)القاىرة، الشيخ دمحم، عبده،ػ ٕٓ
،المؤسسة الجامعية لمدراسات  قات،)بيركتابراىيـ، التنمية في االسبلـ مفاىيـ مناىج كتطبي العسل،ػ ٕٔ

 ـ(.ٜٜٙٔكالنشر،
المؤسسة العربية لمدراسات  عمي بف ابي طالب نظرة عصرية جديدة،)بيركت، دمحم، عمارة،ػ ٕٕ

 ـ(.ٜٗٚٔكالنشر،
 ـ(.ٖٜٜٔقامكس المصطمحات االقتصادية في الحضارة اإلسبلمية، )بيركت، دار الشركؽ، ػ ٖٕ
 (.ٕٕٔٓدار اسامة، اقتصاد التنمية نظريات نماذج استراتيجيات،)عماف، ،بف قانة، اسماعيل دمحمػ ٕٗ
االسبلـ كاالقتصاد دراسة في المنظكر االسبلمي البرز القضايا  عبد اليادؼ عمي، النجار،ػ ٕ٘

 ـ(.ٖٜٛٔاالقتصادية كاالجتماعية المعاصرة،)الككيت، عالـ المعرفة،
 

 ثالثا: الدوريات
العدالة كالتنمية في منيج اإلماـ عمي، بحث منشكر في مجمة  صادؽ، بختيارؼ،الػ ٕٙ

 ..ٗٔـ(، صٕٕٓٓ،)بيركت،ٕٚالمنياج،العدد
الفكر االقتصادؼ عند االماـ عمي بف ابي طالب مف خبلؿ رسالتو لكاليو  عبد هللا حاسف، الجابرؼ،ػ ٕٚ

جمة اـ القرػ لعمـك بحث منشكر في م عمى مصر االشتر النخعي دراسة مقابمة بالفكر المالي الحديث،
 ىػ(.ٕٙٗٔ،)الرياض،ٖٗ،العدد ٚٔالشريعة كالمغة العربية كادابيا،ج



                                                                     

 ٜٕٛ (ٕٕٓٓ حزيران/الثامن والعشرون )العدد دراسات تاريخية  مجمة 

 رحيم عمي صياح .م.د.أ

سياسة اإلعانات عند اإلماـ عمي بف ابي طالب)ع(،بحث منشكر في مجمة  رضا صاحب، بكحمد،ػ ٕٛ
 (.ٕ٘ٓٓ)ذؼ قار،ٔ،مجٕالعدد  جامعة ذؼ قار،

بحث مقدـ الى الممتقى الدكلي الثالث حكؿ  اسبلمي،التنمية البشرية مف منظكر  اشرؼ دمحم، دكابة،ػ ٜٕ
كمية العمـك االقتصادية  جامعة الجزائر، كاقع التنمية البشرية في اقتصاديات البمداف االسبلمية،

 ـ(.ٕٚٓٓكالتسيير،)الجزائر،
بحث منشكر في مجمة  دكر الدكلة في التنمية في ضكء االقتصاد االسبلمي، شكقي احمد دنيا،ػ ٖٓ

 ىػ(.ٗٔٗٔ،)الرياض،ٜالعدد  الفقييو المعاصرة، البحكث
بحث منشكر في مجمة كمية التربية لمبنات لمعمـك  التنمية في القرآف الكريـ، دمحم جكاد، شبع،ػ ٖٔ

 ـ(.ٕٓٔٓ،جامعة الككفة،)النجف االشرؼ،ٔٔ،مجٙالعدد  االنسانية،
االقتصادية كتطبيقاتيا المعاصرة، )جدة، عبد المنعـ احمد، فؤاد، السياسة الشرعية كعبلقتيا بالتنمية ػ ٕٖ

 ىػ(.ٕٕٗٔالمعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب،
عدد حزيراف  بحث منشكر في مجمة ديكاف العرب، في مفاىيـ التنمية كمصطمحاتيا، نصر، عارؼ،ػ ٖٖ

 ـ(.ٕٛٓٓـ،)لقاىرة،ٕٛٓٓلسنة 
بحث رمنشكر في مجمة  ة،نشأة كتطكر مفيـك التنمية المستدام ضرار الماحي، العبيد احمد،ػ ٖٗ

،٘العدد  التنكير،  ـ(.ٕٛٓٓ،)الخرطـك
بحث منشكر في  مفيـك التنمية كخصائصيا مف كجية نظر اسبلمية، حسف بف ابراىيـ، الينداكؼ،ػ ٖ٘

،٘العدد  مجمة التنكير،  ـ(.ٕٛٓٓ،)الخرطـك
 في مجمة المنياج،بحث منشكر  الفكر االنمائي عند االماـ عمي)عميو السبلـ(، ،ابراىيـ، العسلػ ٖٙ

 ـ(.ٜٜٚٔ،)بيركت،٘العدد 
 االطاريح والرسائل

السياسة االقتصادية في خبلفة اإلماـ عمي بف أبي طالب، رسالة  إبراىيـ، أحمد اسعد محمكد،ػ ٖٚ
 ـ(.ٜٜٚٔماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، كمية الشريعة، )عماف، 

رسالة ماجستير  دراسة مكضكعية، السنة النبكية،التنمية البشرية في  سماح طو احمد، الغندكر،ػ ٖٛ
 ـ(.ٕٔٔٓكمية اصكؿ الديف،)غزة، جامعة غزة، غير منشكرة،

ميسكف دمحم حسيف، الفكر اإلبداعي في تراث اإلماـ عمي)نيج الببلغة نمكذجا(،أطركحة  المكسكؼ،ػ ٜٖ
 ـ(.ٕ٘ٓٓاسات العميا،)بغداد،مقدمة إلى معيد التاريخ العربي كالتراث العممي لمدر  دكتكراه غير منشكرة،

 


