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ملخص البحث:

وعمق  االسالم  بقوة  جديد  من  تتوّهج  العربية  احلضارة  شعلة  بدأت  عندما 
احلقبة  بداية  فمنذ  العريب.  اجلغرايف  الفكر  افاق  جديد  من  تفتحت  العريب  الفكر 
االسالمية وحتى سقوط اخلالفة العباسية سنة )656هـ/ 1258م( ُرصفت جهود 
اجلغرافيا لدى  العريب. ومل يكن ظهور علم  الفكر اجلغرايف  لدراسة  كبرية ومتزايدة 
ظهوره  يف  أسهمت  عدة  وأسباب  عوامل  هناك  كانت  وإنام  صدفة،  وليد  املسلمني 
ونامئه منها انتشار الدين االسالمي يف شتى بقاع االرض فضاًل عن التدبر يف االمور 
واحلج،  والصوم  الصالة  أوقات  معرفة  من  الرشعية  املتطلبات  حتتاجه  وما  الدينية 
فتحتها  التي  األمصار  ادارة  يف  واالدارية  العسكرية  املتطلبات  أيضًا  ننسى  وال 
اجليوش االسالمية . ويف ضوء ذلك نلحظ بأن االمام زين العابدينg قام ببلورة 
التي اشتملت عىل عدد من  السجادية  بطابع علمي عرب صحيفته  الفكر االسالمي 
املتطلبات العلمية والفكرية واالجتامعية. فالظاهر للعيان بأهنا صحيفة دينية وعبارة 
املفاهيم  اتضحت  املناجاة  هذه  بداخل  توغلنا  عندما  ولكن  للمؤمن،  مناجاة  عن 
العلمية وبالتحديد املفاهيم اجلغرافية وكيف اشتملت عىل عدد من الفروع اخلاصة 
حتليل  خالل  من  السجادية  الصحيفة  قّراء  عىل  الدراسة  اعتمدت  لقد  العلم؟  هبذا 
)54( دعاء ورد فيها واستخالص املفاهيم اجلغرافية العلمية ومن ثم حتليلها بشكل 

علمي باالعتامد عىل جمموعة من املصادر العلمية.
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Abstract:        
                                                                                               
When the flame of Arab civilization began to light by  the power 

of Islam and the depth of Arab mind thought the horizons of Arabic 
geographical found ground and being . From the very beginning of 
the Islamic period to the fall of the Abbasid Caliphate in 656 AH 
1258 AD, a great and increasing effort was devoted to the study 
of Arabic geopolitical mind and came as a result of the originality, 
dynamism and scientific and holistic approach of the Arab-Islamic 
civilization. However the emergence of the geography of Muslims 
was not coincidental, but there were several factors contributed 
to its emergence and development, including the spread of the Is-
lamic religion in various parts of the world, as well as the study 
of religious issues , the requirements of the prayers time , fasting 
,pilgrimage, military and   administrative arrangements of the areas 
dominated by the Islamic armies

   On the other hand, we note that Imam Zein AL`Abideen (Peace 
be upon him ) develops the Islamic mind in a scientific and Islamic 
way through his Alsahifa Al-Sajadiyyah including many scientific, 
intellectual and social requirements. It is apparent that it is a reli-
gious document but when delving into its scientific concepts and 
specifically geographical concepts , there are many sections of such 
a locus.                                                                                                             



م.م. علياء عبداهللا حنتوشأ.د. رياض حممد عيل املسعودي

95

ة: مَ دِّ املُقَ

ويضعون  عدة،  منطلقات  من  اجلغرافية  العلوم  يف  الدارسون  ينطلق   
بمناهج  العادة  يف  حمكومة  حمددة،  معرفية  وقوالب  ُأطر  يف  وحتليالهتم  دراساهتم 
وبيئته)1(.وإنَّ  اإلنسان  بني  التفاعل  معطيات  يف  لإلبحار  فلسفية  وإجتاهات 
الذي  الفضاء  هو   )The Space( املكان  مفهوم  يقابل  الذي  اجلغرايف  الفضاء 
تتحرك بوساطته املوجودات التي توّلد لدى البرش اإلثارة يف التعرف عىل األشياء 

ومسبباهتا)2(.

وهنا ينبغي القول إنَّ علوم اجلغرافيا وفروعها تنطلق من ثالث حقائق وُأسسْ 
يف  ساعدنا  مما  اخلارطة(.   ، املكان   ، والبرشية-  –الطبيعية  )الثنائية  بـ  تتمثل  مهمة 
الوصول إىل حقائق أكثر أمهية متثلت بالعمق املعريف اهلائل املتمثل بام ورد عن اإلمام 
عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب b ، يف أدعيته التي مجعت يف جمموعة الصحيفة 

السجادية ورشوحاهتا وتفصيالهتا.

بام  مكنوناته  فيض  من  القليل  النزر  عىل  البحث  هذا  يف  األضواء  نسلط   
يدور يف مضامر علوم اجلغرافيا وفروعها االساسية التي نالت شيئًا ال بأس به من 
املعطيات واملؤرشات والرؤى العظيمة التي يمكن عربها االستدالل عىل مكنونات 
علم اجلغرافيا وأرساره التي مل ينجح علامؤها لغاية اليوم من الوصول عىل كثري من 
تفسري وفك لغز تلك القوى الطبيعية والبرشية التي حترك عنارص اجلغرافيا من حيث 
واإلضاءات  املعطيات  من  كثري  فيه  وردت  فقد  سواء.  حدٍّ  عىل  والنتيجة  السبب 
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والنهار وحركة  الليل  والقمر وإختالف  الشمس  اجلغرافية خصوصًا حول حركة 
األرض وعن  من  الناس  وإنتفاع   ، الُسحبْ السكان وحركة  وتأثرياهتا عىل  الرياح 
طبيعة طوبوغرافية األرض وآلية إنبساط األرض، فضاًل عن اإلرتباط الوثيق بني 
العبادي للسكان بالظواهر اجلغرافية. عمومًا إنَّ العلوم بحسب ما ذكرها  اجلانب 
والنحو  لألبدان  والطب  لألديان،  الفقه   » إجتاهات  بأربع  تندرج   gعيل اإلمام 

للسان ، والنجوم ملعرفة الزمان»)3(.
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مشكلة البحث : متثلت مشكلة البحث بالتساؤالت التالية :

الطبيعية  الظواهر  بني  القائمة  املكانية  العالقة  معرفة  يف  املسلمني  دور  ما  1ـ 
والبرشية ) والتي تعرف بعلم اجلغرافيا ( ؟.

2ـ ما العوامل املساعدة يف فهم الطبيعة اجلغرافية وتطورها املكاين ؟.

3ـ ما أبرز اجلوانب اجلغرافية التي اشتملت عليها الصحيفة السجادية لإلمام 
عيل بن احلسني b ؟.

فرضية البحث :

 افرتض البحث بأن هنالك رؤية جغرافية محلها العرب املسلمون عرب املؤلفات 
السجادية  الصحيفة  يف  الحظناه  ما  وهذا  ومفكرهيا  علامئها  كتب  شملتها  التي 

لشموهلا عىل معظم اجلوانب اجلغرافية املختلفة .

هدف البحث : ان هدف البحث القاء الضوء عىل نشوء املعرفة اجلغرافية عند 
دور  معرفة  عن  فضاًل   ، اجلغرايف  الفكر  يف  العلمية  ومسامهتهم  املسلمني  العرب 
املتعددة  اجلغرافية خاصة وفروعها  العلوم عامة  و علم  تطوير  األئمة األطهار يف 

وهذا ما خصصناه يف أختيار الصحيفة السجادية .
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املبحث األول : مفهوم الفكر اجلغرايف

االنسان  حضارات  أقدم  اىل  تعود  عريقة  أصول  ذات  اجلغرافية  املعرفة  إنَّ 
والشك  فإن الفكر اجلغرايف هو وليد جهود فالسفة اجلغرافية وخالصة أبحاثهم عىل 
مر السنني ، لذا يّعد موضوع الفكر اجلغرايف من املواضيع األساسية واملهمة بالنسبة 
وعالقتها  ابحاثها  وحدود  اجلغرافية  علم  ماهية  حيدد  موضوع  ألنه  للجغرافيني 
بالعلوم األخرى وقد يتطلب االملام هبذا املوضوع معرفة التغريات والتطورات التي 
حصلت للمعرفة اجلغرافية وكذلك النظريات واألفكار التي سيطرت عليها. وقد 
يرى البعض بأن مفهوم الفكر اجلغرايف قائم بشكل كبري عىل الرسد التأرخيي لتطور 
الظاهرة اجلغرافية فكريًا أو التطور املكاين للظاهرة  ، بل يقوم الفكر اجلغرايف عىل 
استيعاب فهم الظاهرة اجلغرافية مكانيًا وطرق التعامل معها جغرافيًا . لذا يمكن 
القول بأن الفكر اجلغرايف هو العلم اخلاص بدراسة تطور املعرفة اجلغرافية واملراحل 

التأرخيية لعلم اجلغرافيا منذ نشأهتا وتسميتها بالبيئة واىل ما وصلت اليه حلد االن .

أوالً: الفكر اجلغرايف االسالمي ) اجلغرافية االسالمية ( : دخل الفكر اجلغرايف 
بروحية  للعرب  االسالم  أوحى  فقد  االسالمي  العرص  يف  ومهمة   جديدة  مرحلة 
جديدة وأيديولوجية ال ختلو من أرسار كبرية توصل اليها املسلمون وهم حيملون 
نظرية االسالم .فالدعوة اىل البناء واحياء األرض للزراعة وإقامة املدن واملستوطنات 
احلرضية والدعوة اىل السفر والرتحل كلها كانت بمثابة الرشوط األساسية جلعل 
باجلزيرة  حييط  ما  اىل  بنظرهم  يبتعدون  وأن  متامًا  خمتلف  بشكل  يفكرون  املسلمني 

العربية من مناطق خمتلفة جغرافيًا. 
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عوامل  أسهمت  لقد   : االسالمي  اجلغرايف  للفكر  األساسية  الدوافع  ثانيًا: 
اساسية عدة يف تطور علم اجلغرافيا لدى املسلمني ومنها :

1ـ بعد انتشار نور االسالم واتساع رقعته من الصني غربًا وحتى سواحل البحر 
املتوسط رشقًا واىل االقاليم االستوائية جنوبًا اخذت املعرفة األوربية تتقلص بسبب 
الكالسيكية   العصور  ما تم مجعه يف  الرببرية وأخذت معها كل  السيطرة  أو  الظلمة 
أّن الرتاث األوريب قد اندثر بظهور احلضارة العربية االسالمية وبذلك  وهذا يعني 
يكون املفكر اجلغرايف العريب املمثل الصحيح للفكر اجلغرايف وليس املفكر األوريب 

املنحرس )4( 

التي  فالرحالت   ، اجلغرافية  املصادر  أهم  مثلت  إذ   : اجلغرافية  الرحالت  2ـ 
اتساع  يف  الكبري  الفضل  واالبحار  التجارة  حمرتيف  من  وغريهم  اجلغرافيون  هبا  قام 
معرفة اجلغرافيني لبيئتهم العربية حتى ذكر كراتشكوفيسكي بأن اجلغرافيني العرب 
كانوا يتجهون اىل الوصف اجلامع بدالً عن العرض املفصل العميق التي تّعد قاعدة 

معلوماتية ضخمة عن مجيع األماكن واألمصار التي زاروها آنذاك )5( .

وتصوراهتم  أفكارهم  وتطور  العرب  خميلة  اتساع  بفعل   : اخلرائط  رسم  3ـ 
انعكس ذلك عىل مفهوم رسم اخلرائط ووضعها حتديدًا يف القرن الثالث اهلجري ، 
اذ أّن فريضة احلج التي يسافر اليها املسلمون من أقىص بقاع األرض اىل مكة اقتىض 
وضع اخلرائط الدقيقة هلذه املناطق الشاسعة التي يعربوهنا من الصني حتى األندلس 
، ومن هنا كانت خرائط املسلمني األوىل جتعل مكة وسط الكون املعمور ، فكان خط 
الطول املار هبا حيسب تبعًا خلط الزوال ومن هنا أخذ األوربيون فكرة خط )غرينتش( 

يف بريطانيا مقاسًا هلم. 
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املبحث الثاين : االجتاهات اجلغرافية االسالمية

لقد تعددت األغراض الرئيسة من عناية العرب املسلمني باجلغرافية من خالل 
املؤلفات الكثرية التي وضعوها وقد اشتملت عىل جوانب عديدة منها :

للتوسع  نتيجة  الوصفية  باجلوانب  العرب  اعتنى  لقد   : الوصفية  1ـ اجلغرافية 
أحوال  ملعرفة  الرغبة  بدوافع  والرحالت  باألسفار  العرب  ولقيام  االسالمي 
العلمية واالدارية  البالد وسكاهنا، أو بسبب الرحالت اخلاصة باحلج والرحالت 
والتمحيص  والتدقيق  والوصف  بالنقل  الرحالت  هذه  متيزت  حيث  والسياسية 
املعرفة  نواحي  عىل  اجلغرايف  الوصفي  اجلانب  طغى  وهلذا  والتناقل   والتفسري 

اجلغرافية واصبحت هذه الدراسة تطويرًا للدراسة االغريقية )6(.

وكان هذا اجلانب عىل مستويني :

أـ املستوى األول : الدراسة االقليمية العامة بالنسبة للعامل املأهول آنذاك .

ب. املستوى الثاين : الدراسة االقليمية اخلاصة يف اقليمٍ بذاته مثال دراسة شبه 
جزيرة العرب .

 ، البريوين   ( أمثال  املسلمني  العرب   للعلامء  املؤلفات  من  العديد  فظهرت 
ابن  رحلة  عن  فضاًل  اخلوارزمي   ، املقديس   ، البلخي   ، خرداذبة  ابن   ، القزويني 
بطوطة التي استغرقت ثالثني سنة اجته فيها اىل وصف كثري من احلقائق عن البلدان 
التي زارها وهو أول من عالج ظاهرة األمطار املوسمية يف اليمن واحلبشة واهلند ()7(
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بتعليل وتفسري  ايضًا  العرب املسلمون  اعتنى   : التفسري والتعليل اجلغرايف  2ـ 
قاموا  ثم  التي شاهدها غريهم  او  التي شاهدوها  تلك  اجلغرافية سواء  الظاهرات 
بإجياد العالقة بني االنسان والبيئة التي يعيشها ، فقد ذكر املسعودي يف كتابه « مروج 
الذهب « : « اما اجلبال فتخشن األجسام ملا هي عليه من غلظ الرتبة ومتانة اهلواء 
البلد الذي يعيشون  وكل بلد اعتدل هواؤه كانت أصول أهله وخالئقهم تناسب 

فيه «)8( .

التضاريس  جغرافية   : عن  املسلمون  فيها  كتب  وقد   : الطبيعية  اجلغرافية  3ـ 
واجليومورفولوجي من خالل دراسة الظاهرات الطبيعية من جبال وأهنار واحلدود 
بأطواهلا وعرضها . ويّعد املسعودي وأخوان الصفا والبريوين والقزويني من أهم 

علامء املسلمني الذين كتبوا يف جمال اجلغرافية الطبيعية .

4ـ اجلغرافية االجتامعية : يعد ابن خلدون من أبرز العلامء املسلمني الذين كتبوا 
الشعوب وتقاليدهم  بعادات  اعتنى  إذ  الوسطى  العصور  باجلغرافية االجتامعية يف 
وحتدث عن اثر املناخ يف حتديد الوان وامزجة الشعوب ، كام تناول الفرق بني البدو 

واحلرض وذكر أّن البادية هي أصل العرب )9(.

ونرى بأن اجلغرافية االجتامعية قد أخذت حيزًا مهاًم يف الصحيفة السجادية من 
خالل النصوص التي اكدت حق الوالدين ، حق اجلريان ، حق الصحة واألمن ، 
وكذلك اشتملت ايضًا عىل مبادى حقوق االنسان ) والتي سوف نرشحها الحقًا(.
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إذ كتبوا يف  املجال  املسلمون يف هذا  العرب  اعتنى   : 5ـ اجلغرافية االقتصادية 
كام   ، االسالمي  العامل  اقطار  هبا  اشتهرت  التي  والصناعة  والتجارة  الزراعة  جمال 
السدود  ومناطق  املختلفة  املحاصيل  وزراعة  املختلفة  النقل  طرق  ايضًا  درسوا 

والقنوات ومصادر املياه )10(.

وعىل أساس هذه االجتاهات الفكرية اجلغرافية يمكن تقسيم املراحل اجلغرافية 
التي مرت هبا يف العرص االسالمي عىل املراحل التالية :

1- املرحلة االوىل: بدأت هذه املرحلة منذ صدر االسالم حتى منتصف القرن 
الثالث اهلجري وقد تركزت البحوث اجلغرافية يف هذه املرحلة عىل جانبني :

واملناخ  األرض  طبيعة  حيث  من  العرب  جزيرة  شبه  بجغرافية  العناية  أ - 
واجلوانب املرتبطة باحلياة االقتصادية والبرشية .

ب - التهيئة للفتوحات االسالمية . فقد اكدت الكتابات يف هذه املرحلة عىل 
التي  البلدان  بوصفها من  الشام  العراق وبالد  مقدمتها  املجاورة ويف  البالد  طبيعة 
يرغب املسلمون فتحها وكذلك احلال بالنسبة اىل مرص وشامل افريقيا وقد جاءت 

املعلومات اجلغرافية من هذه البالد عن طريق ارسال الوفود اليها . 

العربية  الدولة  هبا  مرت  التي  السياسية  لألوضاع  كان  الثانية:  املرحلة  2ـ 
تنحرص  التي  املرحلة  هذه  ففي   ، اجلغرايف  الفكر  عىل  الواضح  اثرها  االسالمية 
العربية  الدولة  فيها  الرابع اهلجري كانت  القرن  الثالث وبداية  القرن  بني منتصف 
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 . العلمي  والتقدم  السياسية  القوة  حيث  من  الذهبي  عرصها  تعيش  االسالمية 
وكان من نتيجة ذلك أن انتقال الفكر اجلغرايف اىل مرحلة جديدة فرضتها االوضاع 
السياسية و كان البد للفكر اجلغرايف العريب من أن يواكبها ويستفيد منها وان يثبت 
جدارهتا يف ميدان الفكر العاملي وعليه فقد برزت بعض اخلصائص التي متيز هذه 

املرحلة التي تتمثل يف العناية الكبرية باجلوانب االتية :

أ - العناية بالفكر اجلغرايف االجنبي وترمجته .

ب - العناية بعلم الفلك ودراسة الكون )11( .

3ـ املرحلة الثالثة : متثل هذه املرحلة  قمة الفكر اجلغرايف العريب االسالمي وقد 
السادس اهلجري ومتثل  القرن  أوائل  الرابع اهلجري حتى  القرن  بداية  امتدت منذ 
مرحلة النضوج للفكر اجلغرايف العريب فقد كانت معلومات كتاهبا تعتمد بالدرجة 
وكفاءة  قيمة  ذات  جعلها  مما  الشخيص  واالختيار  واملشاهد  الدراسة  عىل  االوىل 

عالية. 

اهلجري  السادس  القرن  بداية  بني  املرحلة  هذه  تنحرص   : الرابعة  املرحلة  4ـ 
اآلثار  انعكست  وقد   ) 656هـ  بغداد  سقوط   ( اهلجري  السابع  القرن  ومنتصف 
السياسية عىل طبيعة هذه املرحلة فجعلتها تتخذ طابعا يميزها عن املراحل السابقة 
فمنذ أن تفككت الدولة العربية االسالمية يف أوائل القرن السادس اهلجري وانحلت 
العلم  تشجيع  عن  احلكام  انرصف  فقد  اصالتها  اجلغرافية  املعرفة  فقدت  سياسيا 
امارات شبه مستقلة واصبحت  وانقسمت عىل  الدولة االسالمية  رقعة  وتقلصت 
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حاجة احلكام اىل املعرفة اجلغرافية حمدودة ومع ذلك كله فقد برزت اجتاهات عديدة 
يف هذه املرحلة املتها األوضاع السياسية واالجتامعية والثقافية  )12(  ويف هذه املدة 
عاش االمام عيل بن احلسني g والتي اهنلَّت املفردات اجلغرافية يف كتاب الصحيفة 

السجادية و اخذت جانبًا دينيًا وفكريًا وعلميًا وعقائديًا.
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املبحث الثالث : املالمح اجلغرافية يف الصحيفة السجادية :

آل  «زبور  بـ  تدعى  التي  السجادية  الصحيفة  إن   : السجادية  الصحيفة  اوالً: 
حممد» و)إنجيل أهل البيت( هي أهم النصوص اإلسالمية عند املسلمني وأكثرها 
أدعية لإلمام عيل  القيم هو جمموعة  الكتاب  الكريم. وهذا  القرآن  بعد  اعتامدًا من 
حيث  من  الدينية  اجلوانب  عىل  إشتملت  بالسجاد  امللقب   b عيل  بن  احلسني  بن 
)األدعية والتسبيحات واحلقوق اخلاصة بالرعية والوالدين واجلرية والقضاء واملال 
واالقتصاد وغريها(. ولو دققنا يف أدعية الصحيفة السجادية لوجدنا أن االمام يركز 
عىل اجلانب التعليمي أكثر من طلب احلاجات واملسائل فقد كان كتابًا فلسفيًا لتبيني 
حقيقة االنسان واخلالق من حوله بأسلوب علمي ديني من خالل اجلمع بني التعليم 
كتابًا  سيكون  الكتاب  هذا  فإن  لذا   ، )الدعاء(  أسمه  الفرد  حاالت  وأمجل  بعمق 

للتعليم العلمي والفلسفي واالخالقي)13( .

احلسني  االمام  واستشهاد  كربالء  حادثة  بعد  اجته  العابدين  زين  االمام  إن  إذ 
g صوب العلم ألنه وجد فيه خري وسيلة إلداء رسالته االصالحية كام وجد فيها 

خري ضامن لراحته النفسية التي اذابتها كوارث كربالء. لذا أراد االمام زين العابدين  
انارة الفكر العريب االسالمي بشتى انواع العلم واملعارف من خالل دعوة املسلمني 

اىل االقبال اىل العلم واملعرفة.

إشتملت الصحيفة السجادية عىل الثروات الفكرية املعرفية متثلت باإلبداع   
من  كثري  شملت  وانام  خاص  علم  عىل  تقترص  ومل  والتطور  واالنطالق  واالصالة 
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واالجتامع  الرتبية  وعلوم  والفلسفة  الكالم  وعلم  والتفسري  الفقه  كعلم  العلوم  
واجلغرافيا كام عني ايضًا بعلم االخالق .

ثانيًا: موقع العلم يف عرص االمام زين العابدينg : لقد كانت احلياة العلمية 
يف عرص االمام زين العابدين شبه معدومة إذ اقتضت مصلحة الدولة األموية اقصاء 
هيددان  املعارف  ونرش  العلم  بلورة  الن  االسالمية  لالمة  الثقايف  والوعي  العلم 
مصلحة احلكم األموي ، لذا فقد رأى االمام زين العابدين حمنة األمة وما هي عليها 
من أخطار اجلهل فرفع العلم اساسًا للدين ودعا شباب االمة اىل التحرر من اجلهل 

إذ قام بتأسيس املدرسة الفكرية من أجل اهلدف االسالمي للقضاء عىل اجلهل .

الرشيعة  علوم  عرض  خالل  من  للعلم  افآقًا  العابدين  زين  االمام  فتح  لقد 
االسالمية من خالل أحاديث النبي حممد  عرب سلسلة نقية من هذه االحاديث 
التي ال تقبل الشك . واىل جانب عرضه للحديث قام االمام بعرض الفقه والتفسري 
وعلم الكالم والفلسفة واجلغرافيا ، ومن خالل هذه املراحل العلمية استطاع االمام 
أن خيّرج مدرسة اسالمية عظيمة من رواة وقادة وفقهاء ومفكرين، إذ يقول بعض 
املرتمجني له عن ذلك )إن العلامء رووا عنه من العلوم ما ال حيىص ( ، وهكذا فلقد 
فيام بعد  الرائدة  الذين خترجوا من مدرسته   gالعابدين أصبح تالمذة اإلمام زين 
 )14  ( اإلسالمي  وأدهبا  فكرها وترشيعها  ورجال  الشاخمة  اإلسالمية  للحضارة  بناة 
. لقد عالج اإلمام عيل بن احلسنيg بصورة موضوعية وشاملة القضايا الرتبوية 
واألخالقية ) فضاًل عن اجلوانب العلمية التي سيتم رشحها وتوضيحها الحقًا (، 
وقد كانت بحوثه يف هذا املجال من أنفس البحوث اإلسالمية وأدقها يف هذا الفن، 
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ولعل من أمجل تلك الثروات بل من أمهها وأكثرها عطاًء يف تنمية الفكر اإلسالمي 
هي أدعيته اجلليلة التي عرفت بالصحيفة السجادية التي يمكن عّدها االساس التي 
اشتملت عليها مبادئ التنمية البرشية التي تنادي هبا معظم دول العامل  ، فضاًل عن 
رسالة احلقوق التي اشتملت  عىل حقوق  املتعّلمني من التعظيم وحسن اإلستامع 
إليه واإلقبال عليه وعدم رفع الصوت عليه والدفاع عنه وسرت عيوبه وإظهار مناقبه 
وعدم جمالسة أعدائه وعدم معاداة أوليائه، كام نالحظ تأكيده عىل عدم كتامن العلم 
وعدم التجّرب بالنسبة للمتعّلمني وحسن اإلتقان يف فّن التعليم وعدم ابتغاء األجر 
إلجياد   gاإلمام سلوك  يف  واضح  ختطيط  إىل  يشري  هذا  كّل  التعاليم.  عىل  املاّدي 

حركة ثقافية واسعة وتأسيس تّيار ثقايف .

ثالثًا :اجلوانب اجلغرافية التي اشتملت عليها الصحيفة السجادية : 

١ـ اجلغرافية البرشية :

 إّن البيئة الطبيعية التي متيزت هبا شبه جزيرة العرب، والتي جتمع بني اجلفاف 
وشدة احلر وبرد الشتاء ثم انشغال البعض بالرعي والتنقل والتجارة والبحث عن 
املاء والكأل كل هذا دفعهم اىل أنْ يتعرفوا عىل مواقع األماكن التي يقصدوها وعىل 
اشتملت  لقد   ( وتنقالهتم  حتركهم  يف  لتساعدهم  ومسالكها  واسامئها  خصائصها 
اجلغرافية البرشية هنا باملعنى الوصفي كثريًا ( لذا فقد اشتملت الصحيفة السجادية 
عىل بعض النصوص العلمية يستطيع الباحث اجلغرايف من خالهلا أن حيللها حتلياًل 

: g جغرافيًا وهي ما أشار اليه االمام



bمالمح جغرافية يف الصحيفة السجادية لإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب

108

ِلِه  ِضِع ِرجْ ِلِه ، َو َموْ طِِن َرحْ ُغرَبِة ، َو حَمَلِّ النَّأِْي َعنْ َموْ 1ـ1 : « َو َهاَجَر إىَِل باَِلِد الْ
ِسِه « مشريًا يف هذا النص اىل مفهوم اهلجرة وكيف أّن  َقِط َرأِْسِه ، َو َمأَْنِس َنفْ ، َو َمسْ
السكان هياجرون من منطقة سكناهم اىل مناطق اخرى التي جاءت هنا بحثًا لألمان 
اجل  من  او   ، اخرى  مرة  املدينة  واىل  مرة  الطائف  اىل    الرسول  هاجر  عندما 

اسباب اخرى قد تكون للعمل او الدراسة او غريها .

َو  النُّوَبِة  َو  ََبِش  احلْ َو  ََزِر  اخلْ َو  ِك  ْ الرتُّ َو  وِم  الرُّ َو  نِْد  ِ اهلْ ِمَن  باَِلِد  الْ َطاِر  َأقْ  »  : 1ـ2 
َياملَِِة « ويقصد هنا رشح ووصف سكان الدول التي وصل  َقالَِبِة َو الدَّ نِْج َو السَّ الزَّ
اليها املسلمون وقد كان وصفهم جغرافيًا دقيقًا يف هذا املجال اذ  بينوا أن ) الرتك( 
سموا بذلك لضيق أعينهم، )اخلزر( بمعنى ضيق العني )واحلبش والنوبة والزنج( 
بالد  من  قريبون  وهم  )والسقالبة(  االستواء  خط  أطراف  يف  السودان  من  قسم 

املغرب )والدياملة( بالد مازندران .

٢ـ اجلغرافية الطبيعية :

لزيادة  الطبيعية  املفردات اجلغرافية  العديد من     gالعابدين  بني االمام زين 
امهيتها يف حياة  املسلمني من خالل معرفة أوقات الصالة ، الصوم ، احلج ، تشبيه 
 . وغريها   ..... الصاحلات  عمل   ،  ) وجل  )عز  اهلل  غضب  ـ  الذنوب   ، احلسنات 

فمثاًل :

َباِق َساَمَواتَِك( : واملقصود هنا هي طبقات الغالف اجلوي التي حتيط  2ـ1: )َأطْ
الكرة االرضية والتي بنيَّ فيها االمام زين العابدين كيف أّن اهلل سبحانه قد أوكل 
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التي  الثََّرى ( الطبقات  َباِق  َأطْ مالئكة حلفظ األرض واملؤمتنني عليها ، و كذلك ) 
حتت األرض واملتمثلة ) لب األرض والنواة والوشاح (  .

َزَجُل  َمُع  ُيسْ ِرِه  َزجْ ِت  بَِصوْ ِذي  الَّ َو  َحاِب   السَّ َزَواِجِر  َو  املََْطِر  اِن  ُخزَّ  » 2ـ2: 
ُعوِد « : ان هذا النص الديني حيمل بعدًا علميًا ويرشح كيفية املطر ووجوده يف  الرُّ
السحب ، وكيف ان هنالك مالئكة يسوقون السحاب ويزجرونه ، وإّن الصوت 
الذي يسمعه االنسان ما هو اال صوت املالئكة الزاجرين للسحاب الذي من خالله 
حيدث نزول املطر ، وقد جاء العلم وبني بأن السحب هي التي حتمل األمطار الذي 
حيدث بسبب الشحنات الكهربائية التي حتدث بني السحب،  وأن صوت الرعد ما 

هو اال نتيجة الصطدام السحب التي من خالله حيدث انزال املطر . 

وِق  َو ُمَشيِِّعي  ُربُ َتَمَعتْ َصَواِعُق الْ َحاِب الْ وايضًا « َو إَِذا َسَبَحتْ بِِه َحِفيَفُة السَّ
ِر املََْطِر إَِذا َنَزَل « : بمعنى إذا ما حتركت السحب فإهّنا  َابِطِنَي َمَع َقطْ ِد ،َو اهلْ َربَ الثَّلِْج َو الْ
تلمع أي حيدث هبا الربق وهو الضوء الناتج من االصطدام بسبب احلركة ، ويف هذا 
الثلج    ( اخرى  وتارة  االمطار  تارة    g االمام  فيذكر  التساقط،  ايضًا صّور  النص 
َابِطِنَي َمَع َقطِْر  والربد والذي هو الصلج الصلب احلالوب ( ، اما فيام يتعلق بـ )َو اهلْ
املََْطِر إَِذا َنَزَل ( فهنالك حديث لإلمام الصادق g  : )ما من قطرة تنزل من السامء 

إال ومعها ملك يضعها املوضع الذي قدر له(. وهذا له تفسري ديني اخر . 

َطاِر َو َعَواجِلَُها  َو  َمْ ِويِه َلَواِعُج األْ َتُهمْ َمَثاِقيَل املَِْياِه ، َو َكيَْل َما حَتْ فْ ِذيَن َعرَّ « َو الَّ
ُرُسِلَك ِمَن املَْاَلِئَكِة « : هنا رشح واضح لكمية األمطار النازلة ومثاقيلها ، واملقصود 
بـ)لواعج االمطار( : اي الشديد بمعنى األمطار الشديدة . وهنالك نص آخر لإلمام 
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َباَلِء .اللُهمَّ  نَا هِبِاَم لَِباَس الْ بِسْ ِء ، َو اَل ُتلْ وْ َنا هِبِاَم َمَطَر السَّ ْطِرْ زين العابدين g « َفاَل مُت
فْ َعنَّا َأَذاَها  ِ َحاِئِب َو َبَرَكَتَها ، َو ارصْ َع َهِذِه السَّ دٍ َوآلِِه ، َو َأنِْزلْ َعَليْنَا َنفْ َصلِّ َعىَل حُمَمَّ
بِآَفةٍ ، « يبنّي االمام هنا شدة األمطار وتأثريها الضار  فِيَها  ُتِصبْنَا  َو اَل  هَتَا ،  َو َمَرضَّ
اعصار  اىل  يتحول  الذي  املطر  اي  السوء  بمطر  ووصفها  حّدها  عن  زادت  ما  اذا 

)تسونامي ( الذي يفسد املناطق ويصيبها بالبالء واآلفة والفقر .

املُْنَْساِق  َحاِب  السَّ ِمَن  ِدِق  املُْغْ بَِغيْثَِك  ََتَك  َرمحْ َعَليْنَا  انْرُشْ  َو   ، َغيَْث  الْ ِقنَا  اسْ اللُهمَّ   »
ِي باَِلَدَك  الثََّمَرِة ، َو َأحْ بِإِينَاِع  نُنْ َعىَل ِعَباِدَك  َفاِق . َو امْ املُْونِِق يِف مَجِيِع اآلْ ِضَك  َأرْ لِنََباِت 
َهَرِة « : ذكرت كلمة املطر كثريًا يف الصحيفة السجادية ألّن املطر هو خري ونعمة  بُِبُلوِغ الزَّ
والكائنات  لالنسان  املاء  وسقي  والزرع  األرض  اصالح  من  فيه  وما  امجعني  للناس 
األخرى ، وقد الحظنا كيف أّن االمطار جاءت بصور خمتلفة من حيث قوهتا وأمهيتها 
اجلرداء  األرض  عىل  تنزل  التي  الكبرية  القطرات  ذو  املطر  بمعنى  هنا  املغدق  وكلمة   ،

فتحييها من بذرة اىل نبتة ثم ايناعها بالثامر حتى يكتمل نمو النبات وازهاره .

يعٍ َعاِجلٍ  ُرُه ، َواِسعٍ ِدَرُرُه ، َوابِلٍ رَسِ يٍ ِمنَْك َنافِعٍ ، َداِئمٍ ُغزْ فضاًل عن: « بَِسقْ
بِِه يِف  ُع  ُتَوسِّ َو  ُهَو آتٍ ،  َما  بِِه  ُختِْرُج  َو  َفاَت  َقدْ  َما  بِِه  َتُردُّ  َو   ، َماَت  َقدْ  َما  بِِه  ِيي  حُتْ  .
ُخلَّبٍ  اَل  َو   ، ُقُه  َودْ ُمِلثٍّ   َ َغريْ  ، جُمَلَْجاًل  َطَبقًا  َمِريئًا  َهنِيئًا  اِكاًم  ُمرَتَ َسَحابًا   ، َواِت  َقْ األْ
ُقُه « وهنا صورة أخرى للمطر وكيفية حتركه برسعة بسيالنه وكثرته يأيت بالعجلة  َبرْ
اىل  إشارة  وهنا  األشجار،  وأغصان  األرايض  من  مات(  قد  ما  به  )حتيي  بالتأين  ال 
السحب الرتاكمية التي تتميز بكثرة األمطار اإلعصارية التي ترتبط بالرد ) جملجاًل 
هو صوت الرعد ( التي متتاز هذه السحب برسعة امطارها عىل شكل سيول  التي 
g  من عبارة « )وال خلب  ، وما يقصده االمام  للمناطق والزرع  جتلب اخلراب 

برقه( هو بمعنى الربق الذي ليس ورائه مطر.
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َرتِِه  َو َجَعَل  تِِه  َو َميََّز َبيْنَُهاَم بُِقدْ يَْل َو النََّهاَر بُِقوَّ ِذي َخَلَق اللَّ ُد هللِ الَّ َمْ 2ـ3: « احلْ
لُِكلِّ َواِحدٍ ِمنُْهاَم َحّدًا حَمُْدودًا ، َو َأَمدًا مَمُْدودًا  ُيولُِج ُكلَّ َواِحدٍ ِمنُْهاَم يِف َصاِحبِِه» : 
يبنّي عظمة اهلل عزوجل يف خلق الليل والنهار ومّيز بينهام بأن جعل أحدمها مظلاًم واآلخر 
مضيئًا ، وجعل لكل منها حدًا من الساعات بحسب األماكن واألزمنة دون أنْ يكون 
هنالك خلل بينهام ،  فإن الليل يدخل يف وقت النهار إذا أخذ الليل يف الطول وأخذ النهار 
يف القرص، فكأن الليل دخل يف النهار و يدخل النهار يف الليل إذا كان الطول للنهار ، 
وهذه كلها مسألة حسابية فلكية بّينها االمام زين العابدين يف دعائه يف الصباح واملساء .

ِء النََّهاِر « : ويقصد به الفلق  َتنَا بِِه ِمنْ َضوْ َباِح ، َو َمتَّعْ صْ ِ َت َلنَا ِمَن اإلْ وايضًا « َفَلقْ
ُضَها ، َو  هو الشق )من اإلصباح( فإن ضوء الصباح يشق ظلمة الليل . و « َساَمُؤَها َو َأرْ
ََواِء ،  ُكُه ، َو ُمِقيُمُه َو َشاِخُصُه َو َما َعاَل يِف اهلْ َما َبَثثَْت يِف ُكلِّ َواِحدٍ ِمنُْهاَم ، َساِكنُُه َو ُمَتَحرِّ
َت الثََّرى»  والرشح الدقيق هلا هو من خالل تقسيم احلياة عىل سطح الكرة  َو َما َكنَّ حَتْ
الواقفة )ومتحركة(  منها )ساكنة( كاألشجار والكواكب  أي فرقت ونرشت  االرضية 
كاحليوان واملاء )ومقيمة( أي الالزم لوطنه )وشاخصة( أي املسافر اخلارج من بلده )وما 
عال( وارتفع )يف اهلواء( كاألطيار والسحاب وما أشبه )وما كّن( واسترت )حتت الثرى( 

كامء العيون واملعادن واحليوانات واحلرشات وما أشبه، والثرى يقصد هبا  األرض.

فٍ َمانِعٍ « الكهف هو الفجوة يف اجلبل حيفظ اإلنسان نفسه به من الربد  2ـ4: « َكهْ
واحلر واحليوانات واللصوص وما أشبه ، وقد جلأ االمام اىل هذه املفردة حلفظ املؤمنني 

واملؤمنات من كل خطيئة قد تصيبهم  .
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َاَر  هَنْ ُر بِِه األْ َباَب ، َو ُتَفجِّ ِ َْألُ ِمنُْه اجلْ يًا ُتِسيُل ِمنُْه الظَِّراَب ، َو مَت ِقنَا َسقْ 2ـ5: « اللُهمَّ اسْ
َبَهاِئَم َو  َصاِر ، َو َتنَْعُش بِِه الْ َمْ َعاَر يِف مَجِيِع األْ َسْ ِخُص بِِه األْ َجاَر ، َو ُترْ َشْ ، َو ُتنْبُِت بِِه األْ
َع َو َتِزيُدَنا بِِه  ْ َع َو ُتِدرُّ بِِه الرضَّ رْ ِق ، و ُتنْبُِت َلنَا بِِه الزَّ زْ ِمُل َلنَا بِِه َطيَِّباِت الرِّ َلَْق ، َو ُتكْ اخلْ
تِنَا « الظراب بمعنى اجلبال الصغرية املنبسطة وهذا يعني االهنر الصغرية التي  ًة إىَِل ُقوَّ ُقوَّ
جتري بني اجلبال مكونة الشالالت الصغرية، التي من خالهلا سوف تسيل عىل سطح 
َباَب( مكونة املياه اجلوفية ، اما فيام خيص )َو  اليابسة ومنها ينغمر اىل باطن االرض )اجلِْ
َاَر( أي جتري املياه يف األهنار ، وبذلك يكون املاء هو الرس يف احلياة من  هَنْ ُر بِِه األْ ُتَفجِّ
خالل استفادته للزراعة وللحيوانات وبذلك تنتعش التجارة وتزدهر يف األمصار أي 
َدُه َعَليْنَا  َعلْ َبرْ ُه َعَليْنَا َسُمومًا ، َو اَل َجتْ َعلْ ظِلَّ يف املدن . اما تكملة النص « اللُهمَّ اَل َجتْ
َعلْ َماَءُه َعَليْنَا ُأَجاجًا « فاإلمام عيل  َبُه َعَليْنَا ُرُجومًا ، َو اَل َجتْ َعلْ َصوْ ُحُسومًا ، َو اَل َجتْ
بن احلسني )عليهام السالم( يبنّي لنا هنا خصائص الرياح وتقسيامهتا مثل رياح السموم 
وهي رياح حارة جافة ،و الرياح الباردة التي ترض بذلك كل من االنسان والكائنات 

احلية األخرى ، ويبنّي هنا )ُأَجاجًا( بمعنى املاء املالح .

ِرَدِة « : بمعنى األهنار الدائمة اجلريان واملستمرة ، وقد ذكرها  َاِر املُْطَّ هَنْ 2ـ6: « األْ
األهنار  وصف  بذلك  رابطًا  خصائص  من  فيها  وما  اجلنة  صفات  ليبني    g االمام 
وجرياهنا املستمر بال انقطاع . ومن املعروف بأن تقسيامت األهنار قد صنفت اىل أهنار 

دائمة اجلريان وأهنار فصلية .

به  تنتهي  الذي  املكان  اي  الساحل  هنا هو  واملقصود   :  » اِب  َ الرتُّ ُمنَْقَطِع   » 2ـ7: 
اليابسة فتصل إىل البحر .
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ُُسوِف « : استخدم االمام g  لفظة اخلسوف ليخسف  ِم باَِلَدُهمْ بِاخلْ 2ـ8: « َو ارْ
باألعداء وما يصيبهم من خوف يف نفوسهم وظالم فريتعبوا ، ملا لظاهر اخلسوف 

الفلكية من تأثري عىل نفوس الناس .

تاَِملِِه  َوايِس َعىَل َصاَلَبتَِها َعِن احْ َباُل الرَّ ِ تِي َضُعَفِت اجلْ َثالِِه الَّ 2ـ9: « َو َزَواِجَر َأمْ
«  : اي اجلبال الصلبة ، ويوضح االمام زين العابدين كيف أّن القرآن الكريم  يزيل 
نزعات الشيطان واملعايص والباطل ويضعفها كام تضعف اجلبال الروايس الصلبة 

إذا ما تعرضت للعوامل الطبيعية القاسية فتنحتها وتزيلها  .

2ـ10: « َعَرَفَة» عرفة اسم جبل بالقرب من مكة ، يقف عليه حجاج بيت اهلل 
احلرام يف اليوم التاسع من ذي احلجة .

اََلِك ، َو َحَللُْت ِشَعاَب َتَلفٍ ( األودية مجع ملفردة  ِدَيَة اهلْ ُت َأوْ مْ 2ـ11: ) َتَقحَّ
وادي ، اما الشعاب فمعناه الصدع احلادث يف اجلبال و يوضح االمام زين العابدين 
الصعوبات  هذه  اقتحام  خالل  من  العاملني  رّب  رمحة  اىل  الوسيلة  تكون  كيف 

والوسيلة اىل النجاة .

ونرشهتا   ، النهر  به  املقصود  هنا  اجلدول   : هَتَا»  َنرَشْ َةٍ  َرمحْ َجَداِوِل  َو   » 2ـ12: 
بالنهر  البرش   عىل  والنعم  العاملني  رب  رمحة  شبه  قد   gفاإلمام  ، أجريتها  بمعنى 

اجلاري الذي يصيب اخلري للمناطق التي يمر هبا .
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٣ـ اجلغرافية االقتصادية 

يف  قريش  فكانت  العمل  وراء  والسعي  بالتجارة  بعنايتهم  العرب  ُعرف  لقد 
فصل الشتاء هلا جتارة مع بالد اليمن ، اما يف فصل الصيف فكانت مع بالد الشام 
يِْف  َتاِء َوالصَّ َلَة الشِّ ياَلِف ُقَريْشٍ * إِياَلفِِهمْ ِرحْ وقد ُذكر ذلك يف القرآن الكريم « إِلِ
« وايضًا كانت لدهيم جتارة مع العراق فضاًل عن عالقاهتا التجارية مع بالد احلبشة 

يف أفريقيا وكان ميناء جدة يف ذلك الوقت عامرًا بالرحالت التجارية )15(

تبور( و لن  ثواب اآلخرة )لن  « أي  تِِه  َمَودَّ يِف  َتُبوَر  َلنْ  اَرًة  ِجتَ ُجوَن  َيرْ  » 3ـ1: 
تفسد ولن خترس كام خترس جتارة الدنيا من حيث الكسب واخلسارة التي حتصل يف 

املعامالت التجارية باالسترياد والتصدير .

تَِصاِد « : االقتصاد هنا هو التوسط بني اإلفراط والتفريط،  نِي بِااِلقْ 3ـ2: « َو َمتِّعْ
و القصد بمعنى الوسط وهذا مفهوم اقتصادي تسعى اليه مجيع الدول بعدم االفراط 

يف مجيع االشياء واالعتدال هبا .

ِقي ِمَن التََّلِف « الرسف والتلف هلا  نْ ِرزْ ِف ، َو َحصِّ َ نِي ِمَن الرسَّ نَعْ وايضًا « َو امْ
عالقة ايضًا باالقتصاد وهذا كله من أجل املحافظة عىل امللكية اخلاصة وبالتايل سوف 

تكون هنالك حصانة للملكية العامة وبذلك حدوث توازن يف اقتصاد الدولة.

َعافًا َكثرَِيًة « القرض  ضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأضْ ِرُض اهللَ َقرْ ِذي ُيقْ 3ـ3: « َمنْ َذا الَّ
إىل  )املدين(  املعاملة  طريف  أحد  به  يدين  واجب  عن  عبارة  وهو  اقتصادي  مفهوم 



م.م. علياء عبداهللا حنتوشأ.د. رياض حممد عيل املسعودي

115

الطرف اآلخر الذي ُيسمى الدائن ، و يتضمن ذلك سداد املبلغ األصيل إىل جانب 
وحسنة  صاحلة  اعامل  من  نعطيه  ما  بأن  العابدين  زين  االمام  يشري  وهنا   ، الفائدة 

لآلخرين فإن اهلل عز وجل سيثيبنا عليه بأضعاف كثرية بمثابة الفائدة املرجوة لنا .

٤ـ اجلغرافية السكانية : 

ِريَن « املقصود  اَمِر املَُْعمَّ نَا بِآَمالِنَا يِف َأعْ ََمِل ، َو َطِمعْ 4ـ1: « َو يِف آَجالِنَا بُِطوِل األْ
هنا الفئة السكانية التي يصل اليها االنسان بالعمر ويقصد هبا « أمد العمر «  وهو 

احلد االقىص الذي يصل اليه االنسان بالعمر .

َرَك  ُسبَْحاَنَك َقَضيَْت َعىَل مَجِيِع  َفَذ َأمْ َأنْ يَْتنِي َصِغريًا «  وايضًا « َو  4ـ2: « َو َربَّ
َت « هذه النصوص الكريمة تبني دورة حياة الطبيعة من ) طفولة ، نضج  ِقَك املَْوْ َخلْ
، شيخوخة ( وقد بينها االمام g باملراحل عىل االنسان وكيف يكون صغريًا ثم 

يصل اىل هناية العمر؟ وحيتم عليه باملوت ليبقى الوجود هلل سبحانه وتعاىل .

 ٥ــــ اجلغرافية السياسية : 

لقد جاء املفهوم السياسية يف الصحيفة السجادية من خالل دعاء الثغور هذا 
لألمة  والدفاعي  القيادي  واخلط  السياسية  املفردات  كل  عىل  اشتمل  الذي  الدعاء 
االسالمية يف ذلك الوقت . فمن خالل اسم الدعاء نرى داللته فـ )الثغر(: ما ييل 
دار احلرب، أو بعبارة اليوم: حدود البالد التي يرتصد فيها اجليش، لئال يصل من 
َوآلِِه،  دٍ  حُمَمَّ َعىل  َصلِّ  )اللهمَّ   : نقرأ  الدعاء  فبداية  البالد.  داخل  إىل  أذى  األعداء 
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ِجَدتَِك  ِمنْ  َعطاياُهمْ  بِغْ  َوأسْ تَِك،  بُِقوَّ مُحاهَتا  دْ  َوَأيِّ تَِك،  بِِعزَّ ِلِمنَي  امُلسْ ُثُغوَر  نْ  َوَحصِّ
َزهَتُم ( . ُرسْ َحوْ ِلَحَتُهمْ َواحْ َحذْ أسْ ، َواشْ هَتُمْ دٍ َوآلِِه، َوَكثِّرْ ِعدَّ اللهمَّ َصلِّ َعىل حُمَمَّ

يشري االمام هنا اىل مفهوم الدولة االسالمية وكيفية محايتها والدفاع عنها من 
خالل املسلمني املسلحني باإليامن حتى ال يتمكن االعداء من اهلجوم عليها .

والعالقات  املكانية  لألنامط  دراسة  وهي   : االجتامعية  التنمية  مبادئ  6ــــ 
الداخيل  الرتكيب  ودراسة   ، املحلية  بيئاهتا  ضمن  االجتامعية  للمجاميع  الوظيفية 
االجتامعية  للنشاطات   Nodes عقدا  تشكل  مواقع  يف  للعالقات  واخلارجي 

وايضاح خمتلف قنوات االتصاالت االجتامعية. 

وهذا اجلانب االجتامعي هو ضمن االبعاد االساسية للتنمية املستديمة الذي 
يرى بأن االنسان هو ليس جمرد أعداد بل  هم مورد ابداعي من أجل حتسني احلياة 

املادية هلم للعيش بحياة افضل )16( .

اساسية  مبادئ  تعد  التي  احلقوق  من  مجلة  العابدين  زين  االمام  خصص  لقد 
لتحقيق التنمية االجتامعية لإلنسان للعيش باحلياة االمنة التي تسعى لكل دول العامل 

حتقيقها لسكاهنا . وهذه احلقوق هي :

تستويف  أنْ  النفس وهي  ) حق  : من خالل  البرشي  بالعنرص  االرتقاء  6ـــ1: 
بطاعة اهلل فتؤدي اىل لسانك حقه وسمعك حقه وبرصك حقه ويدرك حقها......، 
وكذلك حق اجلوارح وحق البرص والرجلني والسمع واليد والبطن ( فمن خالل 
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باألفكار  عقله  حترية  و  الزيغ  من  قلبه  بتطهري  نفسه  االنسان  يضمن  احلقوق  هذه 
الصحيحة البعيدة عن الرق والعبودية وبذلك يضمن االنسان احلصول عىل كرامة 

العيش .

6ــــ2: تأمني االحتياجات االساسية للسكان : وقد بّينها االمام ضمن حقوق 
الرعية اذ حث احلكام آنذاك برعاية الشعوب والرمحة هبا واحلياطة لشؤوهنم والسعي 

اىل الترصف بحياهتم عىل اكمل وجه .

ِقرُي  والتَّوْ َلُه  ظِيُم  فالتَّعْ ــــــــِم  بالِعلْ َساِئِسَك  َحقُّ  ا  )َأمَّ  : املتعلمني  حق  وايضًا 
زين  االمام  حث  اذ   ، َعَليْه(  َبــــــاُل  َواإلقْ إليِه  ـــــــــــــتاَِمِع  االسْ ــــُن  َوُحسْ ِلِسِه  ملَِجْ
العابدين العلامء عىل نرش العلم وبذله للمتعلمني وجعل ذلك حقًا عليهم فإّن اهلل 
سبحانه رزقهم بالعلم واملعرفة ومن احلق عليهم بذله يف تعليم اآلخرين واال كانوا 

خونة وظاملني وتعرضوا لنقمة اهلل سخطه  .

اجلهاز  تنمية  يضمن  بام  املختلفة:   وتنظيامته  املجتمع  برتكيب  العناية  6ـــ3: 
: g االجتامعي بالكامل: و نالحظ ذلك من خالل ذكر االمام

*حقوق الوالدين )االم واالب(  : )فحق أمك أنْ تعلم أهّنا محلتك ، حيث ال 
حيمل أح أحدًا وأطعمتك من ثمرة قلبها ..... الخ ( وأيضًا حق االب ) وأما حق 

أبيك فتعلم أنه أصلك ، وأنك فرعه ، وأنك لواله ملا كنت ....( .

* حق الولد : ) وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ، ومضاف اليك ، يف عاجل 
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الدين بخريه او برشه .....( 

الذي  وظهرك  تبسطها  التي  يدك  أنه  فتلعم  أخيك  حق  )وأما   : االخ  حق   *
تلتجئ اليه ......( )17( .

* حق املؤذن :)فأن تعلم أنه مذكرك بربك وداعيك اىل حظك وافضل اعوانك 
عىل قضاء الفريضة ...(

* حق امام اجلامعة :) فأن تعلم انه قد تقلد السفارة يف ما بينك وبني اهلل ....( .

جانبك  له  وتطيب  كنفك  تليس  فأن  اجلليس  حقك  )واما   : اجلليس  *حق 
. ).....

* حق اجلار : ) واما حق اجلار فحفه غائب وكرامته شاهدًا ، ونرصته ومعونته 
يف احلاليني مجيعًا(.

حق الصاحب : ) فأن تصحبه بالفضل ما وجدت اليه سبياًل واال فال اقل من 
االنصاف وان تكرمه كام يكرمك ........(.

وهذا كله يشري اىل أن التنمية االجتامعية التي حث عليها االمام زين العابدين 
ألهّنا   واحلضاري  االجتامعي  التقدم  إىل  االجتامعي  التخلف  من  حتول  عملية  هي 

تتصل باإلنسان ككائن اجتامعي ألنه املعني هبذا التغيري.
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الرفاهية : ) كحق الرشيك ، حق  6ـــ4 : حتسني الوضع االقتصادي وحتقيق 
املال ، حق الغريم ، حق اخلليط (. إذ تبنى االسالم عىل تنمية املال ونرش روح األمانة 
بني الرشيكني وليس كل واحد منهام االستبداد يف الترصف وإّنام عليه أنْ يستشريه 
، فضاًل عن حفظ األموال واالبتعاد عن اخليانة واإلمهال ، واملقصود بحق الغريم 
هو حق الدائن عىل املدين إذ جيب عىل املدين أنْ يويف دينه إنْ كان ميسورًا وليس له 

املامطلة ألهّنا نوع من الظلم وهذا حمرم يف االسالم .

أما حق اخلليط فهو الرشيك يف املال إذ جيب أنْ ال يغّر صاحبه فيام إذا باع املال 
عليه وأنْ ال يغش ويبتعد عن كل أنواع الربا .

إنَّ االلتزام بكل هذه األمور من شأهنا أنْ تزيد من مستوى دخل الفرد وتوفري 
العمل املثمر النافع اليه وبالتايل زيادة الدخل القومي ونالحظ أّن هذا االجتاه تسعى 
اليه التنمية املستديمة ضمن برنامج األمم املتحدة يف الدول النامية من أجل النهوض 

بواقعها االقتصادي .
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