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  الملخص 

حاولنا في البحث التعرف اوال على مفهوم الطبقية لغـةً واصـطالحاً          

ومن ثم التعرف على الطبقية االقتصادية عند العرب قبل االسالم  ثم التعرف 

ت على موقف االسالم من الطبقية  االقتصادية كنظرية وذلك من خالل االيـا 

القرآنية وما ورد في تفسيرها عن االئمة عليهم السالم ، ومـن بعـد ذلـك    

التعرف على موقف السلطة الرسمي من هذه النظرية وهل تم تطبيقها علـى  

عليهم السالم مـن هـذه   اهل البيت ئمة رض الواقع ام ال ؟ وماهو موقف اا

  .النظرية ؟ 

  

  

  

אאא
אא 

KKא  

אא  

 א 

KK  

א 



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

  عالء حميد فيصل.م.م   عبد الحسنشكري ناصر.د.أ

٢٦ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

  We tried in the research to identify first the concept of 
class language idiomatically and then identify the economic 
class when the Arabs before Islam and then identify the 
position of Islam class economic theory, through Koranic 
verses and contained in its interpretation for Imams peace be 
upon them, and then identify the position of power the 
official of this theory has been applied and whether on the 
ground or not? What is the position of the Imams of this 
theory? 
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  تقديم

ال شك ان موضوع الطبقية من الموضوعات الحساسة التي قلت الدراسات 

حولها وخصوصا الدراسات االكاديمية لما لهذا الموضوع من حساسية في دراسته 

كونه يتعرض لبعض الرموز التي توصف بالقدسية من قبل بعض الفرق االسالمية 

في الحقبة السابقة كان له  من جانب ،و إن الوضع السياسي الذي كان يعيشه العراق

اثر كبير في منع الباحثين من الخوض في هكذا موضوعات بحجة السالمة الفكرية 

  . او العمل على اظهار الوجه المشرق لالمة العربية او غيرها من االعذار 

كان منهجنا في البحث التعرف اوال على مفهوم الطبقية لغةً واصطالحاً ومن 

االقتصادية عند المجتمع العربي  قبل االسالم  ثم التعرف  ثم التعرف على الطبقية

على موقف االسالم من الطبقية  االقتصادية كنظرية وذلك من خالل االيات 

، ومن بعد ذلك التعرف على تفسيرها عن االئمة عليهم السالم القرآنية وما ورد في

واقع ام ال ؟ موقف السلطة الرسمي من هذه النظرية وهل تم تطبيقها على ارض ال

  . وماهو موقف االئمة عليهم السالم منها ؟ 

  الطبقية لغةً واصطالحاً : اوالً 

  غةًل ةالطبق/ أ     

ال بد لنا قبل الشروع بالبحث أن نتعرف اوالً على معنى الطبقية كما وردت 

لى ان ا) م٧٩١/ هـ١٧٥ت ( في كلمات اصحاب اللغة ، اذ اشار الخليل الفراهيدي

، اما الطبقة "كل غطاء الزم " لذي يعني لغةً ا"طبق " مشتقة من المصدركلمة طبقة 

فتعني الحال ،  اذ يقال ان فالن على طبقات شتى من الدنيا  أي انه على حاالت  

، أي )١( چ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ )لتركبن طبقا عن طبق ( : مختلفة  كما في قوله تعالى 

  . )٢(حاال عن حال يوم القيامة
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الى ان الطبق  واحد االطباق  ويعني )م١٠٠٢/هـ٣٩٣ت(يار الجوهرواش

  .  )٣(الحال، وله معنى اخر وهو الجماعة ، اما طبقات الناس فانها تعني مراتبهم 

الطبق (: اذ قال ) م١٣١١/هـ٧١١ت(والى هذا المعنى اشار ابن منظور 

هم والطبق الجماعة من الناس يعدلون جماعة مثل... غطاء كل شيء والجمع اطباق 

وقيل ...الن طبقات الناس اصناف مختلفة ... وطبقات الناس في مراتبهم ... 

... ويقال معنى طبق من النهار وطبق من الليل أي ساعة ... الطبقة عشرون سنة 

  . ) ٤() والطبقة الحال

مفهوم الطبقة مشتق من يتلخص لنا من اقوال اصحاب اللغة اعاله ان 

، اما الطبقة فتعني عانيه الى تطابق الشيئينل اكثر م، والذي تؤوالمصدر طبق

الحال ، والمرتبة ، والجماعة من الناس الذين يجمعهم رابط مشترك كما نفهمه من 

  .كالم ابن منظور 

  الطبقية اصطالحاً /ب

لقد اشار كالم ابن منظور الى استعمال اصطالحي لكلمة الطبقة اذ بين انها 

بعشرين سنة وهو احد االستعماالت تشير الى تقسيم زمني  اسالمي  تقدر 

االصطالحية لمفهوم الطبقة ،  وقد وجد هذا التقسيم في الفكر التاريخي االسالمي 

كنتيجة طبيعية لفكرة تقسيم الناس الى صحابة وتابعين وتابعي التابعين من اجل 

خدمة الحديث النبوي من حيث الجرح والتعديل ، وظهرت لنا هذه الفكرة واضحة 

) م٨٥٤/هـ٢٤٠(، وخليفة بن خياط ) م٨٤٥/هـ٢٣٠ت(ات ابن سعد في مؤلف

  . وغيرهم 

اما االستعمال االصطالحي الشائع في التاريخ االسالمي ولدى الباحثين 

الفئة او الجماعة من الناس التي تختلف في (لمحدثين ايضا فهو ان الطبقة تعنيا

ما فالعمال الزراعيون  مركزها االجتماعي عن باقي الفئات التي تشكل معاً مجتمعاً

والصناعيون طبقة ، وصغار المالك طبقة،  واصحاب الشراء طبقة ، والمهرة 
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العسكريون طبقة، ورجال الدين طبقة ، وهذا التقسيم اليمنع وجود تعاون بين طبقة 

  . )٥()واخرى الن هذا االختالف من ضرورات العمران وسبب وجوده فطري 

ة طبقة بهذا المفهوم قد ورد في الفكر ان االستعمال االصطالحي لكلم

بشكل خاص ، اذ ورد عن امير  )عليهم السالم( االسالمي وفي كلمات ائمة اهل البيت

الرعية طبقات ال يصلح بعضها اال ببعض ، وال غنى : (  قوله  )عليه السالم( المؤمنين

ضاة لبعضهاعن بعض فمنها جنود اهللا ، ومنها كتاب العامة والخاصة ، ومنها ق

العدل ، ومنها عمال االنصاف والرفق،ومنها اهل الجزية والخراج واهل الذمة 

ولكل على الوالي حق بقدر ما ... ومسلمة الناس ،ومنها التجار واهل الصناعات 

  . )٦()يصلحه 

فنفهم من قول االمام عليه السالم ان الطبقة عنده تعني التمايز الوظيفي بين 

ابية للمجتمع اذ ان االنسان مدني الطبع وهذا االمر الناس وهو من االمور االيج

يؤدي بال شك الى اختالف احتياجاته وتعددها من ماكل وملبس ومسكن وغيرها 

من االحتياجات االخرى ، ومعلوم ان االنسان لوحده ال يمكنه القيام بهذه االعمال 

م االمام جميعها وال بد من مساعدة الناس بعضهم في ذلك وهو ما اشار اليه كال

  .اعاله 

وفي الوقت الذي اشار فيه االمام عليه السالم الى اهمية التمايز الطبقي فانه  

اكد ان هذا التمايز ال يوجب التفضيل اذ ان جميع هذه االصناف لها الحقوق وعليها 

الواجبات نفسها امام الوالي او االمام  ولهذا ينبغي ان ال تترفع او تتعالى طبقة على 

فئة على اخرى ، فليس للرجل فضل بماله او منصبه او وظيفته او نسبه  طبقة  او

  . انما الفضل في االسالم يكون بالعمل الصالح واالخالق الفاضلة 

الى استعمال الطبقية بمفهوم التقسيم  عليه السالم واشارت كلمات االمام الحسن

افقة للخير وهي طبقة مو: وجدنا بطانة السلطان ثالث طبقات : (الوظيفي اذ قال 

بركة عليها وعلى السلطان وعلى وعلى الرعية ، وطبقة غايتها المحاماة على ما 
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، فتلك ال محمودة وال مذمومة بل هي الى الذم اقرب ، وطبقة موافقة في ايديها

  .  )٧()للشر وهي مشؤومة ، مذمومة عليها وعلى السلطان 

الى استعمال الطبقية  المعليه السكما اشارت كلمات االمام علي بن الحسين 

أسد وذئب : طبقات  الناس في زماننا على ست:(نى التقسيم الوظيفي اذ قالبمع

كل واحد منهم أن يغلب  وثعلب وكلب وخنزير وشاة ، فأما األسد فملوك الدنيا يحب

إذا باعوا ، وأما ن إذا اشتروا ، ويمدحون وأما الذئب فتجاركم يذمو. وال يغلب 

ما يصفون بألسنتهم ،  الذين يأكلون بأديانهم ، وال يكون في قلوبهمالثعلب فهؤالء 

وأما الخنزير  .وأما الكلب يهر على الناس بلسانه ويكرمه الناس من شر لسانه 

فالمؤمنون  فهؤالء المخنثون وأشباههم ال يدعون إلى فاحشة إال أجابوا ، وأما الشاة

أسد  نيكيف تصنع الشاة بالذين تجز شعورهم ويؤكل لحومهم ويكسر عظمهم ف

  . )٨() وذئب وثعلب وكلب وخنزير

نخلص من هذا العرض ان التقسيم الطبقي للمجتمع هو من االمور االيجابية  

ويعتبر من بديهيات الشريعة االسالمية ، اال انه ال يعني مطلقاً ان تكون لطبقة او 

تالف المؤهالت فئة امتيازات على فئة اخرى انما يكون هذا التمايز نتيجة الخ

والقدرات االنسانية وال مانع من انتقال االنسان من طبقة الى طبقة اخرى اذا امتلك 

المؤهالت التي تمكنه من ذلك االنتقال ، وقد اشارت االيات القرانية الى االختالفات 

بعض بين الناس في المؤهالت والقدرات وانها تؤدي الى احتياج الناس بعضهم لل

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في :(وله تعالى االخر كما في ق

الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 

  .)٩()ورحمت ربك خير مما يجمعون 

فاالية اشارت الى ان االختالف من اجل ديمومة  الحياة والتواصل  

نبحث هذا االمر بشكل مفصل في  االجتماعي ال من اجل التفاضل والتمايز وسوف

  . الفقرة القادمة 
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  الطبقية االقتصادية النشأة والنظرية والتطبيق :ثانيا

تبين لنا بشكل واضح ان الطبقية ليست باالمر السلبي اذ ان المجتمع 

ات الناس، أي االنساني السليم هو المجتمع الذي يقوم على اساس اختالف طبق

والفكرية، ازلهم االجتماعية، واالقتصادية، منومراتبهم و ،اختالف احوالهم

والسياسية، وفي الوقت نفسه يكفل المساواة والعدالة بين جميع هذه االصناف وال 

يميز فئة على اخرى على اسس عرقية او مذهبية او وظيفية او ما شابه من امور 

اساسها جبرية ال شان لالنسان في ايجادها ويترك االمور المكتسبة التي يقوم على 

  . التمايز والتفضيل 

القتصادية عند العرب قبل وسنحاول في هذه الفقرة التعرف على الطبقية ا 

، وما هو موقف االسالم منها وما هي االسس السليمة  التي يمكن من االسالم

خاللها تقسيم المجتمع الى فئات او طبقات ؟ ، وهل تم العمل على وفق تلك االسس 

دين للسلطة ،ام انها بقيت كنظام نظري وما تم العمل به عملياً من قبل المتص

  .  اختلف اختالف جذري عن  اصل النظرية ؟

وحاولنا التعرف على هذه االسس  من خالل مراجعة االيات القرآنية وما 

دور بارز في اثراء الساحة (، فال شك ان القرآن الكريم له فهمه المفسرون منها

ث رفد كل العلوم والمعارف بما يحويه من سائر الفكرية بالعلوم والمعارف حي

االفكار والنظريات والتجارب وترك القرآن الكريم عقل االنسان يستنتج ما هو خفي 

فان صعب وتعسر عليه ذلك قام النبي واالئمة المهديون من بعده بايضاح 

  . )١٠()الخفي

هم السالم وقد كان منهجنا التعرف اوالً على ما ورد عن االئمة االطهار علي

بشان تفسير االيات القرانية ومن ثم االستئناس بما ورد عن المفسرين وذلك استنادا 

 على  )١١(امةـل قتادة بن دعـدخ) ( م١٦٩٩/ هـ١١١١(المجلسي  الى ما ذكره

هكذا : فقال  يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة ؟: الـأبي جعفر عليه السالم فق
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: قتادة  ، قال لهبلغني أنك تفسر القرآن: الم الس يزعمون، فقال أبو جعفر عليه

ن من إن كنت إنما فسرت القرآ ويحك يا قتادة: فقال أبو جعفر عليه السالم  ...نعم

، أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكتقد  ، وإن كنتتلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت

  .)١٢(  )إنما يعرف القرآن من خوطب به... ويحك يا قتادة 

  ة االقتصادية عند العرب  قبل االسالم الطبقي/  أ

لم يٌك تقسيم المجتمع الى طبقات ومراتب ومنازل بالشيء الغريب في 

، بل لعلنا ال نبالغ اذا قلنا انه كان من ربي والعالمي للشعوب قبل االسالمالمحيط الع

المسلمات التي يقوم عليها النظام االجتماعي سواء اكان العربي ام الفارسي ام 

  . وماني الر

 ،اربعة اقسام الملك الفارسي قد قسم الناس على )١٣(اذ اننا نجد ان اردشير

لثالث ، والقسم الثاني النسك وسدنة النيران، والقسم ااالول االساورة من ابناء الملوك

، والقسم الرابع الزراع والمهان واضرابهم  وكان االطباء والكتاب والمنجمون

قال الدول وخراب المملكة من انتقال هذه الطبقات عن ما شيء اسرع في انت( :يقول

مراتبها حتى يرفع الوضيع الى مرتبة الشريف ويحط الشريف الى مرتبة    

  . )١٤()الوضيع 

وكان المجتمع الروماني منذ عهد االغريق قبل الميالد والى ما بعد الميالد 

عاصمة يتكون على اساس طبقي ولم تنجح المسيحية عندما دخلت روما ـ 

االمبراطورية الرومانية ـ في ازالة الطبقية من المجتمع االوربي النها تاثرت 

  . )١٥(بالوضع المادي لالمبراطورية وبنظمها في المجتمع 

من اغنياء  وهكذا كان تقسيم المجتمع العربي في الحجاز عبارة عن  طبقات

ير معدم وبين ، اذ كان اهل مكة ما بين غني متخم  وفقوفقراء ومتوسطي الحال

الجماعتين طبقة متوسطة، وبين هذه الطبقات كان يعيش الرقيق وكانوا كاالنعام 



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٣٣ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 

ملكاً السيادهم يسخرونهم ويتصرفون بهم كيف يشاؤون بالهبة والبيع بدون ان 

  . )١٦(يسالهم احد عن ذلك 

تمكن هؤالء االغنياء من بسط نفوذهم على قبائل الحجاز  وتكوين (وقد 

اب المال في العربية الجنوبية والعراق وبالد الشام من اجل صالت مع  اصح

التجارة وزيادة الثروة ، ويظهر مما جاء في القرآن الكريم ان بعض هؤالء كان 

قاسياً وال يتورع عن اكل مال اليتيم والضعيف مقابل زيادة ثرائه ، بل ان بعضهم 

  .)١٨()ه من مال ليستولي على ما ياتين ب )١٧(كان يكره فتياته على البغاء

كان الشرف (لقد كان للمادة اهمية كبيرة في حياة العرب قبل االسالم ، اذ  

، ولهذا كانت احد  )١٩()والعزعندهم على منازل ودرجات تعتمد على النسب والمال 

الحجج التي واجه بها مشركي قريش الدعوة االسالمية هي ان الرسول االعظم 

: اصحاب الثروة ، وهذا ما اشار اليه قوله تعالى  صلى اهللا عليه واله لم يكن من

وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم (

  .)٢٠()من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين 

اذ روي في سبب النزول ان مشركي مكة طلبوا من النبي صلى اهللا عليه 

يطرد الفقراء من حوله كي يتبعوه فرفض ذلك الطلب ونزلت هذه واله ان 

   .)٢١(االية

فاالية تشير الى مدى تسلط التمييز الطبقي االقتصادي على نفوس العرب 

، اما الشخصية تكون بما تملكه من اموالقبل االسالم  فصدق وكمال وشرف وعزة 

ت ات والمهارات والقابلياالفقراء فلم يكن لهم راي يطاع وان كانوا من ذوي الكفاء

  .اذ انها تسقط  امام سلطة المال
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٣٤ 

      الطبقية االقتصادية في االسالم بين النظرية والتطبيق         /ب

لما كان االسالم ثورة على قيم الجاهلية ومنها هذه التمايزات الطبقية القائمة  

طبقي المادي ، اذ ان على اسس باطلة فقد اكدت االيات القرآنية على نبذ االتمييز ال

اساس التفاضل بين الناس هو التقوى والعلم والعمل الصالح وهو ما اشار اليه قوله 

ارفوا ان يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتع: تعالى 

  .)٢٢()اكرمكم عند اهللا اتقاكم

ية فلسفة واقعية ولما كانت فلسفة االسالم في معالجة االمراض االجتماع

، فان االسالم اكد على ان المجتمع السليم هو وليست من قبيل الفلسفات المثالية

المجتمع الذي يتكون من طبقات اقتصادية مختلفة أي من اغنياء وفقراء ومتوسطي 

الحال ، وان هذا التفاوت االقتصادي نابع من تفاوت القدرات والمؤهالت والقابليات 

روري لبناء مجتمع سليم يراد له ان ان يدوم ويستمر في الحياة بين االفراد وهو ض

ويتفاعل معها بصورة صحيحة ، اذ ال يمكن ان نتصور وجود مجتمع يكون فيه 

االفراد في مستوى اقتصادي واحد الن وجود مثل هذا المجتمع ال يكون قائم على 

  . )٢٣(اسس صحيحة وبالتالي ال يدوم طويال هذا ان وجد اصال 

ذا نجد االيات القرآنية اشارت الى هذه الحقيقة وهي وجوب اختالف وله

واهللا  : (  الناس من الناحية االقتصادية وتفاوتهم ماديا  وهذا ما اشار اليه قوله تعالى

فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت 

يقول اهللا تعالى ( ، اذ ذكر الطوسي  )٢٤()ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة اهللا يجحدون 

لخلقه بانه فضلهم بعضهم على بعض في الرزق النه خلق فيهم غنيا وفقيرا وقادرا 

جعل بعضكم احرار وبعضكم عبيدا ( ، وروي في تفسيرها ايضا  )٢٥()وعاجزاً  

يعني الرزق من " فما الذين فضلوا " فوسع على بعض الناس  وقتر على بعض 

  . )٢٦()االموال 



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٣٥ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 

ولقد اشار الرسول االعظم صلى اهللا عليه واله الى ضرورة تفاضل الناس 

أما الطبق األول فال يحبون : يكون أمتي في الدنيا على ثالثة أطباق : (ماديا بقوله 

، وإنما رضاهم من الدنيا سد ، وال يسعون في اقتنائه واحتكارهجمع المال وادخاره 

، فأولئك اآلمنون الذين ال خوف بلغ بهم اآلخرة ، وغناهم فيها ماجوعة وسترعورة 

وأما الطبق الثاني فإنهم يحبون جمع المال من أطيب  ،يحزنون عليهم وال هم

، يصلون به أرحامهم ويبرون به إخوانهم ويواسون به سبيله وجوهه وأحسن

أيسر عليه من أن يكتسب درهما من غير حله ، أو  ...أحدهم  فقراءهم ، ولعض

 حقه أن يكون له خازنا إلى حين موته ، فأولئك الذين إن نوقشوا عذبوا من يمنعه

، نهم يحبون جمع المال مما حل وحرموأما الطبق الثالث فإ،وإن عفي عنهم سلموا 

وإن أمسكوه أمسكوه بخال ...، إن أنفقوه أنفقوه إسرافا ووجب ومنعه مما افترض

  .)٢٧( ) حتى أوردتهم النار بذنوبهم احتكارا، أولئك الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهمو

وقد اكد االئمة عليهم السالم على ان هذا التفاوت في الرزق ال يعني 

المؤمنين عليه السالم  االستئثار باالموال وانعدام العدالة وهذا ما اشار اليه امير

فيها  وقللها ، وقسمها على الضيق والسعة ، فعدل وقدر األرزاق فكثرها: (بقوله

 وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها ي من أراد ، بميسورها ومعسورها ،ليبتل

واعلموا انما اموالكم واوالدكم ( :في قوله تعالى) : عليه السالم(عنه و )٢٨()وفقيرها

يختبرهم باألموال واألوالد  معنى ذلك أنه(: ))٢٩()فتنة وان اهللا عنده اجٌر عظيم 

  .)٣٠()سمهلرزقه ، والراضي بق ليتبين الساخط

واهللا ( : ه السالم في تفسير قوله تعالىوهذا ماروي عن االمام الصادق علي

ال يجوز للرجل  ان يخص نفسه بشيء من ) :(فضل بعضكم على بعض في الرزق

  . )٣١()الماكول دون عياله 

ومن جانب اخر نجد مجموعة من االيات القرانية قد بينت  لنا فلسفة هذا 

ناس من الناحية المادية ويمكن اجمالها بثالثة عوامل رئيسة التفاوت بين البشر ال

  : وهي 
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٣٦ 

  ـ  اختبار الناس ١

وهو الذي جعلكم خالئف االرض ورفع ( :وهو ما اشار اليه قوله تعالى
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور 

" في القدر والمال :(ي تفسيرها الصادق عليه السالم ف، قال االمام )٣٢()رحيم 
  .  )٣٣()أي يختبركم " ليبلوكم

هذا التفاوت ليس الجل العجز والجهل والبخل فانه متعال : (وقال الرازي 
  .)٣٤()عن هذه الصفات ، وانما هو الجل االبتالء واالمتحان 

  ـ  ضمان العمل واالجارة٢

نحن قسمنا بينهم  اهم يقسمون رحمت ربك: ( وهو ما اشار اليه قوله تعالى
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 

، اذ روي عن امير المؤمنين عليه )٣٥()سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون 
اخبرنا اهللا سبحانه ان االجارة احد معايش الخلق اذ :(سيرها قوله السالم في تف

هم وسائر حاالتهم ، وجعل ذلك  قواما لمعايش خالف بحكمته بين هممهم وارادات
الخلق ولو كان الرجل منا يضطر الى ان يكون بناءا لنفسه ، او نجارا ، او صانعا 

لما ... في شيء من جميع انواع الصنائع لنفسه ، ويتولى جميع ما يحتاج اليه 
  .)٣٦()استقامت احوال العالم بذلك ، وال اتسعوا اليه ولعجزوا عنه 

هذا من اعظم داللة اهللا على التوحيد (عن االمام الصادق عليه السالم  وروي
ليستعين بعضهم على بعض الن احدا اليقوم ... النه خالف بين هيئاتهم وتشابههم 

النه لو ... بنفسه لنفسه والملوك والخلفاء ال يستغنون عن الناس وبهذا قامت الدنيا 
  .)٣٧()عز وجل خالف بينهم  طلب كل انسان العلم ما قامت الدنيا ولكنه

الوجه في اختالف الرزق بين : ( ولهذا وجدنا  الطوسي قال في تفسير االية 
الخلق في الضيق والسعة زيادة على ما فيه من المصلحة ان في ذلك تسخير بعض 
العباد لبعض باحواجهم اليهم ، لما في ذلك من االحوال التي تدعوا الى طلب 

  .)٣٨()ة الرفعة  وارتباط النعم
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في االسالم الطبقة االقتصادية 

  ـ  تجنب الكفر والفساد ٣

ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا في االرض ( :وهو ما اشار اليه قوله تعالى

، اذ روي عن االمام )٣٩()رولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصي

لو فعل لفعلوا ولكن جعلهم محتاجين بعضهم : ( في تفسيرها قوله  عليه السالمالصادق

ولكن ينزل " واستعبدهم بذلك ولو جعلهم كلهم اغنياء لبغوا في االرض الى بعض 

انه بعباده خبير بصير " مما يعلم انه يصلحهم في دينهم ودنياهم  )٤٠("بقدر ما يشاء 

ما كان من ولد ادم مؤمن اال فقير وال كافر اال ( :، وقال عليه السالم )٤٢() )٤١("

 )٤٣("ربنا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا: " التى جاء ابراهيم عليه السالم فقغنيا ح

  .)٤٤()فصير اهللا في هؤالء امواال وحاجة وفي هؤالء امواال وحاجة 

اال يعني هذا الكالم ان الفقر والجوع والحرمان من : ولعل لقائل ان يقول 

واال يعني ايضا ان تمع ،ومن ضمن المشيئة االلهية ؟ االمور الطبيعية في المج

ه ان يقنع بما هو عليه، ذلك ان اهللا عز وجل جعل مصلحة الفقير في الفقير علي

  .؟ زق الن ذلك يوجب الميل الى الكفرالفقر فال ينبغي لهم التوسع في الر

ان هذا االمر غير صحيح وذلك الننا يجب : ولالجابة على الشق االول نقول

ات والقابليات الجسمية ان نميز بين العدالة االلهية التي ميزت بين االفراد  في القدر

فاضل في والنفسية من اجل تنوع الفعاليات االقتصادية وهو ما يؤدي الى الت

، وبين التفاوت المصطنع الذي خلقته االنظمة المتسلطة التي االمكانات المادية بينهم

عملت على اثراء جماعة معينة على حساب جماعة اخرى السباب قد تكون دينية 

او غيرها ، اذ ان هذا االمر ال يمكن ان ننسبه الى اهللا تعالى  او سياسية او عرقية

بل ال بد من ارجاعة الى فعل االنسان باخيه االنسان من اجل المصالح الدنيوية ، 

ان اهللا عز وجل فرض : (ام الصادق عليه السالم بقولهوهذا ما اشار اليه االم

يؤتوا  يسعهم لزادهم انهم لم للفقراء في مال االغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك ال

، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم ال مما فرض من قبل فريضة اهللا عز وجل

  . )٤٥()حقوقهم  لكانوا عايشين بخير اهللا لهم ولو ان الناس ادوا
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٣٨ 

ان قلة الرزق ترجع بصورة عامة الى :  ولالجابة على الشق الثاني نقول 

  : امرين 

ة سعي االنسان نتيجة الكسل او عدم المباالة وهذا فهي اما ان تكون بسبب قل

من االمور المستهجة في الشريعة االسالمية وليست مما امر اهللا تعالى به عباده بل 

انه دعا الى العمل والكد وبذل الجهد من اجل التخلص من الفقر عن طريق االمور 

لالنسان ان يترك ، ولذا ال ينبغي الشريعة من زراعة وصناعة وتجارة التي اباحتها

  . ومن ثم يقول ان المصلحة في الفقرالعمل 

ان يبذل االنسان منتهى جهده ورغم (واما ان تكون عن مصلحة الهية وهي 

وال ييائس ... ذلك تغلق االبواب في وجهه فعليه ان يعلم ان هناك مصلحة معينة 

  .)٤٦()وال ينطق بالكفر ، ويستمر في محاوالته ويستسلم لرضا الخالق ايضا

فقد يؤخر الرزق لمصلحة العبد ومن اجل صالحة وتعظيم منزلته عند اهللا 

ان اهللا ليتعهد (: تعالى وهذا ما اشار اليه الرسول االعظم صلى اهللا عليه واله بقوله 

عهد اهل البيت سيدهم بطرف الطعام، قال اهللا عبده المؤمن بانواع البالء ، كما يت

وبهائي اني الحمي وليي ان اعطيه في دار الدنيا وعزتي وجاللي وعظمتي : "تعالى

شيئا يشغله عن ذكري حتى يدعوني فاسمع صوته ، واني العطي الكافر بغيته 

  .)٤٧()حتى ال يدعوني فاسمع صوته بغضا له 

واهللا ما اخر عز وجل عن ( :اشار االمام الباقر عليه السالموالى هذا 

ي م مما عجل لهم فيها ، واي شيء هالمؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا خير له

يسأل اهللا عز وجل حاجة فيؤخر عنه تعجيل  إن المؤمن(:، وقال عليه السالم )الدنيا

  .)٤٨()نحيبه إجابته حبا لصوته واستماع

، جل في حاجتهان المؤمن ليدعوا اهللا عز و(وعن الصادق عليه السالم 

ابك كذا وكذا ، قال فيتمنى ، دعوتني فاخرت اجابتك وثوعبدي: فيقول اهللا عز وجل

  . )٤٩()المؤمن انه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب
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في االسالم الطبقة االقتصادية 

ان اعتراف االسالم بالفوارق الطبقية بين الناس ال يعني التشجيع على ابقاء هذه    

الفوارق بل حث على تقليصها من خالل عدة طرق ، واذا كانت االحاديث السابقة 

اء فان هذا الدعاء ال يكون اال بعد العمل والسعي في طلب وليس اشارة الى الدع

منه العون واالمداد اذ قال الجلوس والدعاء من اهللا عز وجل ان يرفع الفقر ويطلب 

ثم يجزاه الجزاء * وان سعيه سوف يرى* وان لالنسان اال ما سعى( :تعالى

  .   )٥٠()االوفى

العمل كونه احدى الوسائل المهمة لقد حث ائمة اهل البيت عليهم السالم على 

: لرفع الفوارق الطبقية بين الناس ، اذ روي عن امير المؤمنين عليه السالم قوله 

العمل العمل ثم النهاية النهاية واالستقامة االستقامة ثم الصبر الصبر والورع (

  .)٥١()الورع 

ان هؤالء قد جعلوكم بمنزلة اليهود ( :وقال عليه السالم للموالي

عليه ، وقال االمام علي بن الحسين  )٥٢()فاتجروا بارك اهللا لكم ... النصارىو

، وعن الباقر عليه السالم  )٥٣()اني الحب ان اداوم على العمل وان قل :(السالم 

  . )٥٤()احب االعمال الى اهللا ما داوم عليه العبد وان قل (

م من خاللها ان واذا كان الحث على العمل احدى الوسائل التي حاول االسال

يشجع الفقير على تغيير حاله، فانه من جانب اخر شجع االغنياء على مساعدة 

الفقراء عن طريق التشجيع على االنفاق ومساعدة المحتاجين وبين جزاء  من يلتزم 

: خالل عدة ايات ومنها قوله تعالى ومن يترك هذه االعمال في الدنيا واالخرة من

  .  )٥٥()كفروه واهللا عليم بالمتقين وما يفعلوا من خير فلن ي(

ان مسالة التشجيع على االنفاق  وعدم كنز االموال من المسائل المهمة التي 

تساعد على تقليل الفوارق الطبقية ، اذ انها تعمل على تقليص الثروات لدى 

االغنياء ورفع المستوى االقتصادي للفقراء من جانب ، ومن جانب اخر انها تؤدي 

ر العمران والتبادل النقدي  في المجتمع  وهو ما يؤدي بدوره الى الى انتشا
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٤٠ 

االزدهار االقتصادي ورفع المستوى المعاشي للطبقات الفقيرة وتقليل الفوارق 

المادية بين الناس ، اما كنز االموال وخزنها فانه وبال شك يؤدي الى الركود 

اعلم : ( ابن خلدون بقوله االقتصادي وشل الحركة االقتصادية ، وهذا ما اشار اليه 

ان االموال اذا كنزت في الخزائن ال تنمو اذا كانت في صالح الرعية واعطاء 

صلحت بها العامة وترتبت بها الوالية ، وطاب بها الزمان واعتقد فيها ... حقوقهم 

  .)٥٦()العز والمنفعة  فليكن كنز خزائنك تفريق االموال في عمارة االسالم واهله 

د ائمة اهل البيت عليهم السالم شجعوا على االنفاق وحثوا الرعية ولهذا نج 

على عدم كنز االموال واالستئثار بها وهذ  ما روي عن امير المؤمنين عليه السالم 

، )٥٧()ليس الخير ان يكثر مالك وولدك ولكن الخير ان يكثر علمك ويعظم عملك ( 

اغبين في االخرة ، اولئك الذين طوبى للزاهدين في الدنيا الر:(وقال عليه السالم 

اتخذوا ارض اهللا بساطا وماءها طيبا وترابها فراشا، وجعلوا القران شعارا والدعاء 

  .  )٥٨()دثارا ورفضوا الدنيا رفضا على منهاج عيسى  بن مريم 

وال الحرص بجالب فضال وان (عن االمام الحسين عليه السالم وروي 

  .)٥٩()عمال الحرص طلب الماثم الرزق مقسوم ، واالجل مختوم واست

وحق الصدقة ان تعلم انها : (علي بن الحسين عليه السالم وقال االمام 

ذخرك عند ربك عز وجل ووديعتك التي ال تحتاج  الى االشهاد عليها ، فاذا علمت 

ذلك كنت بما استودعته سراً اوثق بما استودعته عالنية وتعلم انها ترفع الباليا عنك 

  .)٦٠()وترفع عنك النار في االخرة في الدنيا 

يريهم اهللا  كذلك : (وعن االمام الصادق عليه السالم في تفسير قوله تعالى 

هو الرجل يدع ماله ال ينفقه في طاعة اهللا : ( ، قال )٦١()اعمالهم حسرات عليهم

بخال ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة اهللا او في معصية اهللا فان عمل بطاعة 

راه في ميزان  غيره فراه حسرة وقد كان المال له وان كان عمل به في اهللا 

  . )٦٢()معصية اهللا ، قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية اهللا 



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٤١ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 

ان في االنفاق شيئين من اهللا وشيئين  من الشيطان ( :وقال عليه السالم  

الشيطان هما فاللذان من اهللا هما غفران الذنوب والسعة في المال ، واللذان من 

  .)٦٣()الفقر واالمر بالفحشاء 

ومن الوسائل التي اتخذها الشرع لتقليل الفوارق الطبقية هي الضرائب  

لمكاسب الشرعية كالكفارات  والزكاة على الثروة الحيوانية والنقدية والخمس على ا

واعلموا انما غنمتم من شيء فان هللا خمسه ولذي : (وهو ما جاء في قوله تعالى

ربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم باهللا وما انزلنا على عبدنا الق

  .)٦٤()يوم التقى الجمعان واهللا على كل شيء قدير 

ففي الوقت الذي ذهبت فيه جميع الفرق االسالمية الى تخصيص االية  

ها شاملة ، اشار االئمة عليهم السالم وفقهاء الشيعة االمامية  ان )٦٥(بغنائم الحرب 

كل ما يؤخذ بالسيف قهرا : (الطوسي لجميع المكاسب وال وجه للتخصيص،اذ قال 

من المشركين يسمى غنيمة بال خالف وعندنا  ان ما يستفيده االنسان من ارباح 

التجارات والمكاسب والصنائع يدخل ايضاً فيها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك 

، عام في جميع ذلك فمن " االية" واعلموا : "الىاجماع الفرقة ، وايضا قوله تعدليلنا 

  .  )٦٦()خصصه فعليه الداللة 

مة في الغني: (بقوله ) م١٦٧٤/ هـ١٠٨٥ت ( وهذا ما اشار اليه الطريحي 

ار ، إن ، ولكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفاألصل هي الفائدة المكتسبة

، وإليه ذهب اإلمامية، و غنيمةكان من غير قتال فهو فيء، وإن كان مع القتال فه

وقد عمم .. .وقيل هما بمعنى واحد .كذا قيل  عليهم السالموهو مروي عن أئمة الهدى

التجارات  فقهاء اإلمامية مسألة الخمس ، وذكروا أن جميع ما يستفاد من أرباح

والزراعات والصناعات زائدا عن مئونة السنة ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص 

، وأرض عند المالك وال يعرف قدر الحرام المختلط بالحرام وال يتميزوالحالل 

الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وما يغنم من دار الحرب ، جميعه يخرج منه الخمس 

  .)٦٧()هذا 



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
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٤٢ 

االمام  ومن الروايات الواردة عن ائمة الهدى عليهم السالم في ذلك ، ما قاله

ائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال اهللا فأما الغنائم والفو( الباقرعليه السالم

والغنائم والفوائد يرحمك اهللا تعالى فهي الغنيمة يغنمها ... االية " واعلموا " :تعالى

، والميراث الذي من اإلنسان لإلنسان التي لها خطر، والجائزة يفيدها المرء والفائدة

اله ، ومثل مال به من غير أب وال ابن ، ومثل عدو يصطلم  فيؤخذ م ال يحتسب

  .  )٦٨()ال يعرف له صاحب يوجد

على كل أمرء غنم أو أكتسب ،  الخمس : (وقال االمام الصادق عليه السالم

أصاب لفاطمة ولمن يلي أمرها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم  مما

  .)٦٩()خاصةيضعونه حيث شاؤوا 

دأ التمييز الطبقي اذ انه اال يعني هذا االمر تكريساً لمب: ولعل لقائل ان يقول 

يجعل امكانات اقتصادية هائلة تحت تصرف فئة قليلة من الناس ويحرم بقية الناس 

  منها ؟ 

  :ان هذا االمر غير صحيح وذلك لعدة امور منها : ولالجابة على ذلك نقول     

سول صلى اهللا عليه واله اليعني ان مسالة تخصيص خمس الخمس الل الرـ ١    

حرمان بقية المسلمين من مورد مالي يساعدهم على تحسين احوالهم اذ كانت 

الصدقات مختصة بعامة المسلمين وحرم منها آل الرسول صلى اهللا عليه وآله ولذا  

، ثم انه اذا كانت الصدقات ضهم بمورد يسد حاجاتهم وهو الخمسال بد من تعوي

تى يستغنوا فان الخمس يعطى للفقير من العترة بما يكفيه لمؤونة تعطى للمسلمين ح

  .  )٧٠(سنته فقط وما يرفع حاجته 

ـ قد بينا فيما سبق انه ال بد من ان يكون الناس اغنياء وفقراء ومتوسطي ٢      

الحال وهو من ضروريات المجتمع وبينا في اساليب المعالجة ان الشريعة حثت 

ي ان وضع االموال بيد االئمة االطهار هو من قبيل وضع على االنفاق  وبالتال

الشيء في موضعه الصحيح اذ انهم عليهم السالم لن يستاثروا بهذه االموال او 



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٤٣ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 

يكنزوها او يستثمروها في مصالحهم الخاصة بل انها ستوظف في المصالح العامة 

م فعل الخيرات وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليه( :ودليل ذلك قوله تعالى 

  .  )٧١()واقام الصالة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 

إذا : (فروي ان الرسول االعظم صلى اهللا عليه واله قال الحد اصحابه

الباقر فاقرأه مني السالم فإنه سمي وأشبه الناس بي علمه علمي  أدركت ولدي

لسابع مهديهم الذي حكمي ، سبعة من ولده أمناء معصومون أئمة أبرار ، وا وحكمه

تال رسول اهللا صلى اهللا عليه  ثم. يمأل الدنيا قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما 

  .)٧٢(...)االية " ن وجعلناهم أئمة يهدو" وآله وسلم 

واذا كانت سيرة االئمة عليهم السالم هي سيرة الرسول صلى اهللا عليه واله  

مالي : ( من ابل الصدقة ثم قال رة من بعيرفان المصادر اشارت الى انه اخذ وب

، ولهذا )٧٣()هذه اال الخمس والخمس مردود فيكمفيما افاء اهللا عليكم وال مثل 

فبالرغم من ان السلطة الدنيوية كانت بيد امير المؤمنين عليه السالم وكان له الحق 

 االلهي بالتصرف باالموال بموجب االية الشريفة اال انه كان ينفق هذه االموال في

واهللا ما (:لحسن عليه السالم بعد وفاته يقولمصالح المسلمين ولهذا نجد االمام ا

   .)٧٤()ثمانمائة درهم ارصدها لخادم يشتريها ترك صفراء وال بيضاء إال سبعمائة أو

خرج الحسن بن علي من ماله ) (م١٦٩٩/هـ١١١١ت(المجلسي وذكر 

اله نعال ويمسك نعال ، اهللا ثالث مرات حتى أنه كان يعطي من م مرتين وقاسم

  .)٧٥() ويمسك خفا ويعطي خفا

ان ما اشارت اليه االيات القرانية وسيرة النبي واالئمة االطهار عليهم السالم 

من حث على االنفاق وازالة الفوارق الطبقية بين فئات الناس لم يجد له سبيال الى 

عظم صلى اهللا عليه التطبيق من السلطة واتباعها التي تولت الحكم بعد الرسول اال

واله وفي كافة مراحلها الزمنية ، اذ كان االستئثار باالموال وجمعها وخزنها من 

  . ابرز مالمح النظام االجتماعي بعد عهد الرسالة 



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

  عالء حميد فيصل.م.م   عبد الحسنشكري ناصر.د.أ

٤٤ 

ان عثمان ) (م٩٥٧/هـ٣٤٦ت(رواه المسعودي  ومن االدلة على ذلك ما

والف الف درهم يوم قتل كان له عند خازنه من المال خمسون ومائة الف دينار 

وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرها مائة الف دينار وخلف خيال كثيرا 

  . )٧٦()وابال

وبلغ مال الزبير بعد وفاته خمسين الف دينار وخلف الف فرس والف عبد 

، وقال  )٧٧( وامة ودور ينزلها التجار والبحارة في البصرة والكوفة واالسكندرية

فاخذت الثلث ... اتاني اخوتي فقالوا قسم بيننا ميراثنا ... زبير قتل ال( :ابنه عبد اهللا

لولدي ثم قسمت الباقي ، فصار لكل امراة من نسائة ـ وكان له اربع نسوة ـ في 

ربع الثمن الف الف ومائة الف ، فجميع ما ترك مائة الف الف وسبعمائة الف 

  .)٧٨()الف

لفؤوس غير ما خلف من من الذهب والفضة ما يكسر با(وخلف زيد بن ثابت

  .)٧٩()االموال والضياع بقيمة مائة الف دينار 

من العين ثلثمائة الف دينار وخمسة وعشرين الف (وخلف عمرو بن العاص

... دينار ومن الورق الف درهم وغلة مائتي الف دينار بمصر وضيعته المعروفة 

  .)٨٠()قيمتها عشرة االف الف درهم 

الة معاوية فللقاريء ان يتصور ما خلف معاوية واذا كانت هذه ثروة احد و 

بعد ان حكم اربعين سنة بشكل مطلق ال يحاسب حتى من قبل عمر بن الخطاب 

وامر اثناء  توليه الملك ان تصطفى له الصفراء . )٨١(واعفي من مقاسمة االموال 

  .)٨٢(والبيضاء وال توزع بين الناس 

هم واربعة عشر الف الف وخلف المنصور العباسي ستمائة الف الف در 

قد جمعت لك في هذه المدينة من االموال ما ان كسر : ( ، وقال لولده )٨٣(دينار

وعطاء الذرية  كان عندك كفاية الرزاق الجند والنفقاتعليك الخراج عشر سنين 



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٤٥ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 

عامرا وما أظنك  ومصلحة الثغور فاحتفظ بها فإنك ال تزال عزيزا ما دام بيت مالك

  .)٨٤() تفعل

اجل ان نتصور مقدار هذه الثروة جيدا يجب علينا ان نعرف القدرة  ومن

ان هذه االموال وان كانت تبدو ثروة كبيرة اال : الشرائية للدرهم فلعل قائل يقول 

ان قيمتها الشرائية قليلة كما نرى في وقتنا الحاضر اذ نجد العامل او الموظف 

متطلباته اال انها ال تكفي لسد   يتقاضى دخال يبلغ المليون ديناروقد يزيد عن ذلك

  .؟ االساسية من ماكل وملبس

ان ابن خلدون اشار في معرض كالمه عن بناء : لالجابة على ذلك نقول

  )٨٥()ان االستاذ من البنائين يعمل يومه بقيراط والروز كاري بحبتين ( بغداد  الى 

 دوانق ، كل دانق الدرهم في قديم الزمان كان ستة(واشار احد الباحثين  الى ان 

  .)٨٦() قيراطان بوزن الفضة ، كل قيراط أربع حبات

اثنا للبناء و وهذا يشير الى ان الدرهم كان يمكن ان يشغل  ستة اساتذة 

ومن  ثروة التي تركها هؤالء من جانب ،مما يدل على عظم العشر عامل بناء ، 

وما ذلك اال الزمان ، العالية للدرهم في ذلك جانب اخر يدل على القدرة الشرائية 

نتيجة قلة النقد المتداول بعد ان عملت السلطة المتمثلة بالملوك واتباعهم على خزن 

  . االموال واالستئثار بها في خزائنهم 

ولعل لقائل ان يقول ان هذه الثروة واالموال كانت موجودة لدى الصحابة  

بالتجارة وقد نمت من  والملوك من قبل ان ياتي االسالم وانها جاءت نتيجة عملهم

جراء الرخاء االقتصادي الذي صاحب التوسع االسالمي فاستفادوا من خبرتهم في 

فكانت مكاسب : ( تنمية االموال واستثمارها ، وهو ما اشار اليه ابن خلدون بقوله 

القوم كما تراه  ولم يكن ذلك منعيا عليهم في دينهم اذ هي اموال حالل النها غنائم 

  ؟   )٨٧()يكن تصرفهم فيها باسراف انما كانوا على قصد في احوالهم وفيوء ولم 
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٤٦ 

اما فيما يتعلق بالصحابة  فان اكثرهم قد منع من : ولالجابة على ذلك نقول  

الخروج من المدينة في زمن عمر بن الخطاب وفرضت عليه االقامة الجبرية وهذا 

حتى  عمر بن الخطابواهللا ما مات ) (م١٥٦٧/هـ٩٧٥ت(ما ذكره المتقي الهندي 

ابن  وسلم فجمعهم من اآلفاق عبد اهللا بعث إلى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه

التي قد أفشيتم  ما هذه األحاديث: حذافة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر فقال 

ال أقيموا  :أتنهانا ؟ قال : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في اآلفاق ؟ قالوا 

عليكم فما فارقوه حتى  واهللا ال تفارقوني ما عشت فنحن أعلم نأخذ ونردعندي ال 

  .)٨٨() مات

وهذا يدل على ان االموال لم يكن معظمها من االشتراك في الجهاد  

والفتوحات بل عن طريق الهبات والعطايا واالقطاعات من قبل الحكام لدوافع 

ذه المصادر ما يحل لهم سياسية او نتيجة التفاضل في العطاء وعموما ليس في ه

اخذ هذه  االموال كما ذكر ابن خلدون اذ ان اغلبها من حق الفقراء واستاثروا بها 

  .دونهم هذا من جانب 

ومن جانب اخر نرى ان الروايات اشارت الى انه ليس جميع الصحابة كانوا 

 )م٨٨٩/هـ٢٧٦ت(من ذوي الثروة والثراء في مكة  وهو ما ذكره ابن قتيبة 

وعبد الرحمن  ...طلحة و ...وكان عثمان ، كان  أبو بكر الصديق  بزازا ( :بقوله

وكان العوام أبو الزبير ، وكان سعد بن أبي وقاص يبري النّبل ، بن عوف بزازا 

وكان عامر بن كريز ،وكان الزبير جزارا وكان عمرو بن العاص  جزارا ، ياطاخ

وكان أبو سفيان بن حرب يبيع الزيت ...وكان الوليد بن المغيرة حدادا ، جزارا

يعالج  ...وكان العاص بن وائل ...نجارا  ...وكان عتبة بن أبي وقاص ،واألدم 

وكان الحكم بن ، يغنى بالعود  ،النّضر بن الحارث بن كلدة ،وكان ،الخيل واإلبل 

  .)٨٩() أبو مروان بن الحكم كذلك أبي العاص

ي كان يعاني منه الصحابة اذ انهم اتجهوا والرواية تشير الى مدى الفقر الذ

الى ممارسة المهن اليدوية التي يانف من ممارستها العربي من اجل سد متطلبات 



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٤٧ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 

معيشتهم وال شك ان ما يحصل عليه من اموال نتيجة ممارسة مثل هذه المهن ال 

  .يمكن ان يكون ثروة اذ انها مبالغ بسيطة تصرف بنفس اليوم 

وك فقد اشارت الروايات الى مدى الفقر الذي كانوا واما ما يتعلق بالمل

يعانون منه قبل تولي السلطة وان هذه االموال التي خلفوها انما كانت نتيجة 

: ، عن أبيه )٩٠(عن علقمة بن وائل(االستئثار وظلم الرعية لحقوقها اذ ذكر الذهبي 

ل معه معاوية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأقطعه أرضا ، وأرس أنه وفد على

إنك ال : قلت . أردفني خلفك : فقال لي معاوية : قال .بها  بن أبي سفيان ليعرفه

فلما : قال ، انتعل ظل الناقة : فقلت  ،أعطني نعلك: قال. الملوك  تكون من أرداف

ليتني : فقلت في نفسي، الحديث ، فذكرنيفأقعدني معه على السرير; أتيته  ،استخلف

  .)٩١() كنت حملته بين يدي

فالرواية تشير الى ان معاوية كان الى زمن فتح مكة ال يملك نعال يقيه  

  .حرارة االرض 

وكذلك كان ابو جعفر المنصور  اليملك من المال ما يشتري به فراشا جديدا 

ان ابا جعفر المنصور نزل في بعض (فكان يرقع فراشه، وهذا ما ذكره الجاحظ 

  .)٩٣() )٩٢(يجلس عليه فبعث به ليرفأ القرى فقرض الفار مسحاً له كان 

  

  

  

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

  عالء حميد فيصل.م.م   عبد الحسنشكري ناصر.د.أ

٤٨ 

  الخاتمة

  : في نهاية البحث توصلنا الى النتائج اآلتية 

ان مصطلح الطبقية قد ورد في كلمات اللغويين لغة واصطالحا وبالتالي  - ١

  . فان هذا المفهوم ليس بالغريب عن الفكر االسالمي 

المصطلح اذ نجد ان  اشارت كلمات ائمة اهل البيت عليهم السالم الى هذا   -٢

  . االئمة قد قسموا الناس الى طبقات او فئات تختلف عن بعضها 

من االسس الصحية في المجتمع انه يتكون من طبقات او فئات مختلفة   -٣

وذلك من اجل ديمومة الحياة وتواصلها من خالل احتياج الناس الى بعضهم 

 .  اذ ال يمكن ان نتصور مجتمع يكون فيه الناس طبقة واحدة

في الوقت الذي يؤكد فيه االئمة عليهم السالم على ان الناس على طبقات   -٤

فانهم يؤكدون على ان ذلك ال يعني حصول بعضهم على امتيازات وحقوق 

تختلف عن بقية الطبقات االخرى بحجة انهم صليبة او ما شابه اذ ان الجميع 

تالف انما متساوون في الحقوق والواجبات امام الحاكم االسالمي واالخ

حصل نتيجة التفاوت في القدرات والقابليات والمواهب التي تؤدي بال شك 

 . ى اختالف المردودات المادية ال

اشار القران الكريم وكلمات االئمة عليهم السالم الى ان التفاوت انما هو   -٥

 . من اجل االختبار والتسخير واالجارة وتجنب الكفر والفساد في االرض  

ذي اشار فيه الشرع االسالمي الى ضرورة اختالف الناس من في الوقت ال -٦

الناحية المادية فانه اكد على ضرورة مواساة الفقراء والعمل على احترامهم 

وضمان الحد االدنى من المعيشة لهم كما اكد على ضرورة واهمية العمل 



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٤٩ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 

من اجل رفع المستوى المعاشي لهم كما اكد على االنفاق وعدم كنز االموال 

االستئثار بها في الخزائن ومنع حقوق االفراد الن ذلك يؤدي الى شل و

 . الحركة االقتصادية 

عمل االئمة عليهم السالم على تطبيق النظرية االسالمية في الطبقية  -٧

االقتصادية من الناحية النظرية والعملية من خالل حثهم على االنفاق 

 ان موقف السلطة ومواساة الفقراء عن طريق المساواة في العطاء اال

الرسمية لم يكن مطابقا لما امر به الشرع االسالمي اذ نجد مخالفة هذه 

النظرية بشكل واضح وصريح سواء في عهد خلفاء قريش او في زمن 

الدولة االموية والعباسية  اذ عمل الخلفاء على تكريس التفاوت االقتصادي 

  . اهللا بها من سلطانبين اصناف المجتمع االسالمي بحجج واعذار ما انزل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

  عالء حميد فيصل.م.م   عبد الحسنشكري ناصر.د.أ

٥٠ 

  الهوامش

 . ١٩:االنشقاق سورة )١(

  .  ١٠٨/  ٥الخليل الفراهيدي ، العين : ينظر  )٢(

 .  ١٥١٢/ ٤الصحاح ، : ينظر ) ٣(

 .  ٢١١ـ  ٢٠٩/  ١٠لسان العرب  )٤(

  .  ١٣٠عبد القادر شيبة الحمد ، اضواء على المذاهب الهدامة  ص )٥(

  .  ٤٣١البالغة  ص  الشريف الرضي  ، نهج)٦(

  .  ٣٢٠ص ) صلى اهللا عليه واله(ابن شعبة الحراني ، تحف العقول عن ال الرسول )٧(

 .  ٣٣٩الصدوق ، الخصال  )٨(

 .     ٣٢: الزخرفسورة  )٩(

المعموري، احمد كاظم جواد تايه ، الحياة االجتماعية عند العرب قبل االسالم في )١٠(

، كلية النص القرآني، رسالة ماجستير غير منشورةالعربية من  خالل  شبه الجزيرة

 .  ٣٥م    ص ٢٠١٠جامعة بابل ـ / صفي الدين الحلي/التربية 

، ابن قتادة بن عزيز الحافظ العالمة أبو الخطاب السدوسي البصري قتادة بن دعامة )١١(

ـ  ١٢٣/ ١تذكرة الحفاظ    الذهبي ،:  ينظر( بواسط  سنة ثماني عشرة ومائة  مات 

١٢٤  .  ( 

 .  ٢٣٨ـ ٢٣٧/    ٢٤بحار االنوار   )١٢(

ولما  ...وهو أول ملوك الفرس المتمجسة ، وكان ملكه باصطخر   اردشير بابكان )١٣(

عشرة  وكان ملكه أربع ،سابور الملك بعده ، وتوجه ، وسماه الملك  دوخ البالد عقد البنه

 ) .  ١٥٩/ ١اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي:  ظر ين( سنة 

 . ٢٣الجاحظ ، التاج في اخالق الملوك ص  )١٤(

، طبقية المجتمع االوربي وانعكاس اثارها على المجتمع محمد البهي:  ينظر  )١٥(

  .  ٦االسالمي  ص 

 .  ٣٦محمود ابو رية ، شيخ المضيرة ابو هريرة  ص : ينظر  )١٦(

 .  ٣٣: اشارة الى قوله تعالى في سورة النور  )١٧(



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٥١ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 

 .  ١٢٣/  ٧اد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم جو: ينظر  )١٨(

  .  ١٣٦/  ٨جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم  :  ينظر  )١٩(

 . ٥٣ – ٥٢: األنعامسورة  )٢٠(

 .  ١٤٥الواحدي النيسابوري ، اسباب نزول االيات   ص : ينظر  )٢١(

 ١٣: الحجراتسورة  )٢٢(

السيد محمد باقر الصدر ، : ي الشيوعية واالشتراكية ، ينظركما هو الحال ف )٢٣(

  . وما بعدها   ٢٢١اقتصادنا ص 

: وللمزيد من االيات التي تشير الى هذا المعنى ينظر  . ٧١: النحلسورة  )٢٤(

 .  ٢٠ـ  ١٨/  ١٠٠بحار االنوار   ، المجلسي

 .  ٤٠٥/  ٦التبيان في تفسير القران   )٢٥(

 .   ٢٢٩/  ٢ان ، تفسير مقاتل  مقاتل بن سليم )٢٦(

 .  ١٨٤/  ٧٤المجلسي ، بحار االنوار   )٢٧(

 .  ١٣٤الشريف الرضي ، نهج البالغة  ص  )٢٨(

   ٢٨: األنفالسورة  )٢٩(

 .   ٤٨٤الشريف الرضي ، نهج البالغة ص )٣٠(

 .  ٣٨٧/ ١القمي ، تفسير القمي   )٣١(

  .  ١٦٥: األنعامسورة )٣٢(

 .  ٢٢٢/ ١ر القمي  القمي ، تفسي)٣٣(

 .  ١٣/  ١٤تفسير الرازي )٣٤(

 . ٣٢: الزخرفسورة )٣٥(

 .  ٤٨/  ٩٠المجلسي ، بحار االنوار )٣٦(

 .  ٢٨٣/  ٢القمي ، تفسير القمي   )٣٧(

  .   ١٩٦/  ٩التبيان في تفسير القران  )٣٨(

 .  ٢٧: الشورىسورة )٣٩(

لعباده لبغوا في االرض ولكن ينزل ولو بسط اهللا الرزق ( : اشارة الى قوله تعالى )٤٠(

 .  ٢٧: الشورى  )بقدر ما يشاء انه بعباده خبيرا بصير



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

  عالء حميد فيصل.م.م   عبد الحسنشكري ناصر.د.أ

٥٢ 

ان اهللا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا ( : اشارة الى قوله تعالى )٤١(

  ٣٠: اإلسراء )بصيرا 

 .  ٢٧٦/  ٢القمي ، تفسير القمي   )٤٢(

نا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت رب: ( اشارة الى قوله تعالى )٣٤(

 ٥: الممتحنة )العزيز الحكيم 

 .  ٢٦٢/ ٢الكليني ، الكافي   )٤٤(

 .  ٤٩٦/   ٣الكليني ، الكافي   )٤٥(

  .  ٥٣٦/ ١٥ناصر مكارم الشيرازي ، االمثل في كتاب اهللا لمنزل  )٤٦(

 .  ٣٧١/  ٩٠المجلسي ، بحار االنوار  )٤٧(

 .  ٣٨٨/  ٢الكليني ، الكافي  )٤٨(

 .  ٤٩١ـ  ٤٩٠/ ٢الكليني ، الكافي  )٤٩(

 . ٤١ – ٣٩: النجمسورة  )٥٠(

 .   ٢٥٢الشريف الرضي ،  نهج البالغة  ص )٥١(

  .  ٣١٩/  ٥الكليني ، الكافي   )٥٢(

 .  ٨٢/  ٢الكليني ، الكافي  )٥٣(

 .   ٨٢/  ٢الكليني ، الكافي   )٥٤(

 .   ١١٥ :آل عمرانسورة )٥٥(

  .  ٣٠٦/  ١تاريخ ابن خلدون   )٥٦(

  .  ٤٨٤الشريف الرضي ، نهج البالغة ص  )٥٧(

 .  ٤٨٦الشريف الرضي ، نهج البالغة ص   )٥٨(

 .  ٢٧/  ١٠٠المجلسي ، بحار االنوار  ) ٥٩(

 .   ٥٦٧الصدوق ، الخصال  ص )٦٠(

 . ١٦٧: البقرةسورة ٦١(

 .  ٤٢/ ٤الكليني ، الكافي  )٦٢(

 .  ١٩٣/ ٢طوسي ، مجمع البيان ال)٦٣(

 . ٤١: األنفالسورة  )٦٤(



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٥٣ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 

 .  ١١االملي ، كتاب الخمس تقرير بحث السيد الداماد   ص : ينظر  )٦٥(

 .  ١٨١/  ٤الخالف   )٦٦(

 .  ١٢٩/   ٦مجمع البحرين   )٦٧(

  .  ٣٤٢/  ٣العالمة الحلي ، مختلف الشيعة  )٦٨(

 .  ١٤٥/  ٢اصول االئمة  الحر العاملي ، الفصول المهمة في  )٦٩(

/ ٦) ص(السيد جعفر مرتضى العاملي ، الصحيح من سيرة النبي االعظم : ينظر )٧٠(

١٢  . 

 . ٧٣: األنبياءسورة  )٧١(

  .  ٣٠٣الخزاز القمي ، كفاية االثر  ص )٧٢(

 .  ٣٩٢/  ٣الزمخشري ، ربيع االبرار ونصوص االخبار   )٧٣(

 .  ٥٧٤/  ٢) ع(قب االمام امير المؤمنينمحمد بن سليمان الكوفي ، منا )٧٤(

 .  ٣٤٩/ ٤٣بحار االنوار   )٧٥(

 .  ٣٣٤/ ٢مروج الذهب ومعادن الجوهر )٧٦(

 .  ٣٣٤/ ٢المسعودي ، مروج الذهب   )٧٧(

 .  ٧٣/ ٥ابن عبد ربه ، العقد الفريد )٧٨(

 .  ٣٣٤/  ٢المسعودي ، مروج الذهب: ينظر )٧٩(

 .  ٢٣ /٣المسعودي ، مروج الذهب )٨٠(

، الفاروق  ص مؤسسة دلتا للمعلومات واالنظمة؛  ٢٧٥/ ٦، الغدير االميني: ينظر )٨١(

٩٢٢   . 

 . ٢٨/  ٧ابن سعد ، الطبقات الكبرى  : ينظر  )٨٢(

  .  ٣٠٨/ ٣المسعودي ، مروج الذهب   )٨٣(

 .  ٣٤٢/  ٦الطبري ، تاريخ  الطبري   )٨٤(

 .   ٩٠/ ١، تاريخ بغداديب البغداديالخط: ؛ ينظر١٩٧/ ٣تاريخ ابن خلدون )٨٥(

 .  ٢٧ابراهيم سليمان ،  االوزان والمقادير   ص  )٨٦(

 .  ٢٠٥/  ١تاريخ ابن خلدون  )٨٧(

  .  ٢٩٣/  ١٠كنز العمال   )٨٨(



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

  عالء حميد فيصل.م.م   عبد الحسنشكري ناصر.د.أ

٥٤ 

 . ٥٧٨المعارف  ص  )٨٩(

 ...روى عن أبيه والمغيرة بن شعبة  .الكندي الكوفي ...علقمة بن وائل بن حجر )٩٠(

ذكره ابن  ...الجبار وابن أخيه سعيد بن عبد الجبار  وعنه أخوه عبد. هعلى خالف في

ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة وقال كان ثقة  ذكره: قلت . حبان في الثقات 

  ). ٢٤٧/  ٧ابن حجر تهذيب التهذيب ( قليل الحديث

  .  ٥٧٤/  ٢سير اعالم النبالء   )٩١(

 . ) ٢٨١/  ٨، العينالخليل الفراهيدي( م خرقهملؤو: الثوب مرفو ،  أي  )٩٢(

  .  ١٦٣/  ٥الحيوان   )٩٤(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٥٥ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 

  المصادر والمراجع

  المصادر األولية:أوال 

  .القرآن الكريم *  

  )م١٢٣٢/ هـ ٦٣٠ت (علي بن أبي الكرم .ابن األثير * 

الكتاب  تصحيح  مصطفى وهبي ، الناشر دار( في معرفة الصحابة، ـ أسد الغابة١

  ). د ت/ العربي ، بيروت ، لبنان 

  ).م ١٩٦٦/ ، بيروت مطبعة دار صادر للطباعة والنشر( ـ الكامل في التاريخ ،٢

 )م٨٦٨/ هـ ٢٥٥ت (الجاحظ ، عمرو بن بحر  * 

،الناشر المطبعة االميرية   ١تحقيق احمد زكي باشا ، ط (التاج في اخالق الملوك ، ـ٣

  ).  م١٩١٤ /القاهرة

  ) . هـ ١٤٢٤/ بيروت،  العلمية الكتب دار،  ٢ط ( حيوان ،ـ ال٤

  )م١٠٠٢/ هـ ٣٩٣ت (الجوهري ، اسماعيل بن حماد * 

،  الناشر ٤تحقيق احمد عبد الغفور عطا، ط ( لصحاح تاج اللغة  وصحاح العربية،ـ ا٥

  ).م١٩٨٧/  دار العلم للماليين ، بيروت 

  )م ١٤٤٨/ هـ ٨٥٢ت (لي ابن حجرالعسقالني ، شهاب الدين احمد بن ع* 

  ) . م١٩٨٤/ ، الناشر دار الفكر ، بيروت ١ط ( ـ تهذيب التهذيب ،٦

  )م١٦٩٢/ هـ ١١٠٤ت ( العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن الحر * 
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٥٦ 

محمد بن محمد الحسين : وإشراف  تحقيق( ، الفصول المهمة في أصول األئمة ـ ٧

  ) . هـ ١٤١٨ /، ايران  قم –نگين : المطبعة ،  ١، ط القائيني

  )م١٠٠٩/ هـ ٤٠٠( ت ( الخزاز القمي ،علي * 

اللطيف الحسيني تحقيق السيد عبد ( ـ كفاية االثر في النص على االئمة االثني عشر ،٨

  ) . هـ ١٤٠١/ ر، قم، مطبعة الخيام، الناشر انتشارات بيداالكوهكمري الخوئي

  )م١٠٧٠/ هـ ٤٦٣ت (الخطيب البغدادي ،احمد بن علي * 

،الناشردار  ١، ط تحقيق مصطفى عبد القادر عطا(تاريخ بغداد او مدينة السالم ، ـ٩

  ).م١٩٩٧/ الكتب العلمية   بيروت 

  )م ١٤٠٥/ هـ  ٨٠٨ت (أبن خلدون ، عبد الرحمن  * 

كتاب العبر وديوان / ـ تاريخ ابن خلدون ـ العنوان على الغالف مقدمة ابن خلدون ١٠

ب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان االكبر  ، المبتدأ والخبر في ايام العر

  ).د ت /   ، الناشر دار احياء التراث العربي  بيروت ٤ط ( 

  ) م ٧٨٦/ هـ ١٧٠ت (الخليل الفراهيدي ،الخليل بن احمد  * 

تحقيق الدكتور مهدي المخزومي ، الدكتور ابراهيم السامرائي ، ط ( ـ كتاب العين ،١١

  ).هـ١٤٠٩/سة دار الهجرة، ايران ،  الناشرمؤس ٢

  )م  ١٣٤٧/ هـ ٧٤٨ت (الذهبي ، محمد بن احمد  * 

طبعة ) د ت / الناشر دار احياء التراث العربي ، بيروت ( ، ـ  تذكرة الحفاظ  ١٢

مصححة على نسخة مطبعة الحرم المكي تحت اعانة وزارة معارف الحكومة العالية 

  .الهندية 

، الناشر  ٩تحقيق شعيب االرنؤوط ، مامون الصاغرجي ، ط  (ـ سير أعالم النبالء ،١٣

  ).م١٩٩٣/ مؤسسة الرسالة ، بيروت 



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٥٧ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 
  ) م١١٤٣/ هـ ٥٣٨ت (الزمخشري ، محمود بن عمر * 

: الناشر ،  ١تحقيق عبد االمير مهنا ، ط ( ـ ربيع االبرار ونصوص االخبار ،١٤

  ) .  م ١٩٩٢ / بيروت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

  ).م ٩٤١/ هـ٢٣٠ت ( عد، محمد بن سعد البصري ابن س* 

  ).د ت / مطبعة دار صادرللطباعة والنشر، بيروت ( ـ الطبقات الكبرى ،١٥

  )م١٠١٥/هـ٤٠٦ت(الشريف الرضي،محمد بن ابي احمد الحسين بن موسى * 

ـ  نهج البالغة ، وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كالم سيدنا امير ١٦

: ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية : تحقيق ( "عليه السالم"ن ابي طالب علي ب المؤمنين

  ) .  م ١٩٦٧/ ،  بيروت ١، ط الدكتور صبحي صالح

  )م  ١٠ق / هـ  ٤ت  ق ( ابن شعبة الحراني ،الحسن بن علي * 

ط تحقيق  علي اكبر غفاري، ( ،" آلهصلى اهللا عليه و"ـ تحف العقول عن آل الرسول ١٧

  ). هـ١٤٠٤/ ة لجماعة المدرسين، قمؤسسة النشر االسالمي التابع، الناشر م ٢

  )م ٩٩١/ هـ  ٣٨١ت (الصدوق، محمد بن علي  *  

، الناشر منشورات جماعة المدرسين  ٢تحقيق علي اكبر غفاري ، ط ( ،ـ الخصال١٨

  ). هـ ١٤٠٣/ في الحوزة العلمية ، قم 

، الناشرالمكتبة الحيدرية ومطبعتها تحقيق محمد صادق بحر العلوم ( ـ علل الشرائع ،١٩

  ) .م١٩٦٦/ ،النجف االشرف 

  )م ١١٥٣/ هـ٥٤٨ت ( الطبرسي ، الفظل بن الحسن *  

تحقيق لجنة من العلماء والمحققين االخصائيين ، ط ( ،ـ مجمع البيان في تفسير القرآن٢٠

  ) .م ١٩٩٥/  ، الناشر مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، بيروت  ١
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  )م ٩٢٢/ هـ  ٣١٠ت ( حمد بن جرير الطبري ، م* 

، نسخة قوبلت ٤تحقيق  نخبة من العلماء االجالء  ،ط ( ـ تاريخ االمم والملوك ، ٢١

/ ، الناشر مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، بيروت " بريل " على النسخة المطبوعة بمطبعة 

  ).م  ١٩٨٣

س ، ضبط وتخريج يل الميفسير آي القرآن ، تقديم الشيخ خلـ جامع البيان في ت٢٢

  ) . م ١٩٩٥/ ، بيروت صدقي جميل العطار، الناشردار الفكر للطباعة والنشر

  )م ١٦٧٤/ هـ ١٠٨٥ت ( الطريحي ، فخر الدين بن محمد بن علي * 

چاپخانهء : المطبعة ،  ٢تحقيق  السيد احمد الحسيني  ،ط ( ،ـ مجمع البحرين٢٣

  ).د ت  /ن طهران  مرتضوي: الناشر ،  طراوت

  )م١٠٦٧/ هـ  ٤٦٠ت ( الطوسي ، محمد بن الحسن   *

،مطبعة مكتب  ١تحقيق احمد حبيب العاملي ، ط ( ـ التبيان في تفسير القرآن ،٢٤

  ) .هـ ١٤٠٩/ االعالم االسالمي  ، ايران

تحقيق جماعة من المحققين ، الناشرمؤسسة النشر االسالمي التابعة ( ـ الخالف ،٢٥

  ) .هـ ١٤٠٧/ لجماعة المدرسين  ، قم 

د تقي الكشفي، المطبعة تصحيح وتعليق السيد محم( ـ المبسوط في فقه االمامية ،٢٦

  ) . هـ ١٣٨٧/ طهرانالرضوية الحياء آثار الجعفرية، ، الناشر المكتبةالحيدرية

  )م٩٣٩/ هـ٣٢٨ت ( ابن عبد ربه االندلسي ، احمد بن محمد * 

  ).هـ ١٤٠٤/ العلمية ، بيروت،  الناشر دار الكتب ١ط ( ـ العقد الفريد ،٢٧

  )م ١٣٢٥/ هـ٧٢٦ت ( العالمة الحلي ، الحسن بن يوسف * 

،الناشرمؤسسة النشر  ٢تحقيق  مؤسسة النشر االسالمي، ط( ،ـ مختلف الشيعة٢٨

  ).هـ ١٤١٣/ االسالمي التابعة لجامعة المدرسين ، قم



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٥٩ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 
  )م ٩٣٢/ هـ٣٢٠ت ( العياشي ، محمد بن مسعود * 

تحقيق الحاج السيد هاشم الرسولي المحالتي ،الناشر المكتبة ( شي،ـ تفسير العيا٢٩

  ).د ت / العلمية االسالمية ، طهران

  )م١٠٠٤/ هـ  ٣٩٥ت (ابن فارس ، احمد بن فارس بن زكريا  *  

تحقيق عبد السالم محمد هارون ،مطبعة مكتب االعالم ( ،مقاييس اللغة ـ معجم٣٠

  ).هـ١٤٠٤/ االسالمي ، طهران

  )م١٢٠٩/ هـ ٦٠٦ت ( ر الرازي، محمد بن عمر الفخ* 

  )  . م  ١٤٢٠/ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ٣ط ( ـ تفسير الرازي ،٣١

  )م ٨٨٩/  هـ٢٧٦ت ( ابن قتيبة ، عبد اهللا بن مسلم  * 

، مطبعة دار المعارف، ٢تحقيق دكتور ثروت عكاشة، ط ( عارف،ـ الم٣٢

  ) .  م ١٩٦٩/مصر

  )م ٩٤٠/ هـ ٣٢٩ت (بن ابراهيم علي . القمي * 

مؤسسة دار الكتب  ، الناشر ٣تحقيق السيد طيب الموسوي ، ط ( ـ تفسير القمي ،٣٣

  ).هـ ١٤٠٤/، قم للطباعة والنشر

  )م ٩٤٠/ هـ ٣٢٩ت ( يعقوب  الكليني ، محمد بن*  

 ١٣٣٦/ ، مطبعة حيدري ،طهران  ٥تحقيق  علي اكبر غفاري ،  ط ( ـ  الكافي،٣٤

  ). هـ 

  )م٩١٢/ هـ ٣٠٠ت ( الكوفي ، محمد بن سليمان  * 

ق الشيخ محمد تحقي( ،" عليه السالم"ـ مناقب االمام امير المؤمنين علي بن ابي طالب ٣٥

  ) .هـ ١٤١٢/، قم نهظة ، الناشرمجمع احياء الثقافة، مطبعة ال١باقر المحمودي، ط 
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  )م١٥٦٧/ هـ ٩٧٥ت ( ن المتقي الهندي ، عالء الدين  علي المتقي بن حسام الدي* 

تصحيح / ضبط وتفسير الشيخ بكري حياني(العمال في سنن االقوال وافعال ،ـ كنز ٣٦
  ) .م١٩٨٩/، الناشر مؤسسة الرسالة، بيروتوفهرسة الشيخ صفوة الصقا

  ) م ١٦٩٩/ هـ ١١١١ت ( المجلسي ، محمد باقر محمد تقي *  

، ، تح يحيى العابدي  ٢ط ( طها ،الـ بحار االنوا ر الجامعة لدرر اخبار االئمة ا٣٧
  ) .م ١٩٨٣/  التراث العربي ، بيروت الناشر دار احياء 

  )م٩٥٧/ هـ٣٤٦( المسعودي، علي بن الحسين * 

دققها ووضعها وضبطها األستاذ يوسف : تحقيق ( هب ومعادن الجوهر،ـ مروج الذ٣٨
  ). م ١٩٨٤ /ايران، منشورات دار الهجرة : الناشر، ٢ط  اسعد داغر امين

  ) م٨٧٤/ هـ ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج النيسابوري *  

طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة، ( ،ـ الجامع الصحيح٣٩
  ) .د ت / الناشر دار الفكر، بيروت 

  )م٧٦٧/ هـ١٥٠( مقاتل بن سليمان * 

دار الكتب :  المطبعة ،  ١، ط احمد فريد : تحقيق ( ـ تفسير مقاتل بن سليمان، ٤٠
  ) .  م٢٠٠٣ /بيروت / لبنان،  العلمية

  )م ١٣١١/ هـ ٧١١ت (ابن منظور، محمد بن مكرم  *  

  ) .هـ ١٤٠٥/ نشر ادب الحوزة، قم  : الناشر( عرب ،ـ لسان ال٤١

  )م١٠٧٥/ هـ ٤٦٨ت ( الواحدي النيسابوري ، علي بن محمد  *  

لناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر ا/ دار االتحاد العربي للطباعة( ـ اسباب النزول،٤٢
  ) . م  ١٩٦٨/ والتوزيع،  القاهرة 

  )م  ٨٩٧/ هـ ٢٩٢ت ( قوبي ،احمد بن ابي يعقوب بن جعفراليع*  

  )  .د ت / الناشردار صادر ،  بيروت ( ، ـ تاريخ اليعقوبي ٤٣



                                                                       

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
٦١ 

في االسالم الطبقة االقتصادية 

  المراجع الثانوية : ثانيا

  االملي ، عبد اهللا الجوادي * 

مطبعة  ،٢، طحسين االزادي: تحقيق( بحث المحقق الداماد،الخمس تقرير  ـ كتاب٤٤

  ). هـ١٤٢٧/دار االسراء للنشر ، قم : ، الناشر الهادي

  االميني، الشيخ عبد الحسين احمد*  

   ،٤، ط اعتنى بنشره الحاج حسن ايراني(  ،الغدير في الكتاب والسنة واالدب ـ٤٥

  ).م ١٩٧٧/ لبنان / الناشر دار الكتاب العربي، بيروت 

  البهي ، الدكتور محمد * 

،دار  ٢ط ( ،كاس اثارها على المجتمع االسالميـ طبقية المجتمع االوربي وانع٤٦

  ) . م١٩٨٢/ ، القاهرة تضامن للطباعةال

  برو ، توفيق * 

  . )م٢٠٠١/، د م، الناشر دار الفكراعادة الطبعة الثانية( ـ تاريخ العرب القديم،٤٧

  ابو رية، محمود* 

الناشر . مزيدة ومعدلة  ، مطبعة دار المعارف   ٣ط ( ، يخ المضيرة ابو هريرة ـ ش٤٨

  )  . د ت / منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، مصر 

  سليمان ، الشيخ ابراهيم * 

  ). م ١٩٦٢ / لبنان ،مطبعة صور الحديثة ،  ١ط ( ، ـ االوزان والمقادير٤٩

  شيبة الحمد ، عبد القادر* 

،  المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة مجلة :الناشر( ى المذاهب الهدامة ،ـ اضواء عل٥٠

  ). د ت / د م 
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  الشيرازي ، الشيخ ناصر مكارم *

  ) . د ت / ـ االمثل في كتاب اهللا المنزل ، دم ٥١

  ، السيد محمد باقر الصدر* 

مكتب : ة المطبع،  ٢، ط فرع خراسان مكتب اإلعالم اإلسالمي:تحقيق( ـ  اقتصادنا،٥٢

مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم ،مؤسسة بوستان كتاب قم : الناشر، اإلعالم اإلسالمي

  ).هـ  ١٤٢٥ /، قم المشرفة اإلسالمي 

  علي  ، الدكتور جواد         *  

  .) م٢٠٠١/ ، ددار الساقي :، الناشر٤ط ( عرب قبل االسالم ،ـ المفصل في تاريخ ال٥٣

  .  ات واالنظمة مؤسسة الدلتا للمعلوم* 

 عبد العظيم حلواني،  عبد الحميد البنا :المشاركون في اإلعداد : تحقيق ( ـ الفاروق ،٥٤

  ) . م  ١٩٩٧/ ، القاهرة  فاروق بعلبكي،  ممدوح عبد الفتاح

  ثالثا ـ الرسائل الجامعية

  احمد كاظم . المعموري * 

العربية من  خالل  لجزيرةالحياة االجتماعية عند العرب قبل االسالم في شبه اـ ٥٥

جامعة / ين الحليصفي الد/، كلية التربية النص القرآني، رسالة ماجستير غير منشورة

  . م ٢٠١٠بابل ـ 


