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 : البالغة   أسس السلوك المجتمعً فً نهج

هً أن البخث لٌس ضمن تخصصً ، وهو فلسفة اللغة العربٌة لعل من أهم المالخظات التً أود البدء بها   

 والٌعدو كونه إضافة  متواضعة فً هذا المضمار . .  وآدابها

 ما ٌلٌق بفكر اإلمام وتأسٌساته . قد ٌقٌض هللا له من ٌعمل على توسعته وإثرائه ب

 :وأهمٌته  سبب اختٌار البحث 

فً غٌاب تخصص علم االجتماع ونخن فً أمس الخاجة إلٌه  كأفراد ضمن مجتمع  واخعد ععانى العوٌالت    

وتواكب اختٌاجاته بوصفه  المجتم خثٌن التً تركز على مشاكل لجهود البا نا. وافتقادفً هذا الزمن الصعب 

 .   مجتمعا نامٌا  

وٌعتفهم وٌواكعب خاجعاتهم وٌخعل  وٌكتعب لهعم  نعم . ٌختاج شبابنا إلى الباخث الخً الذي ٌخاطبهم مباشرة   

 غرٌبعة عنعا ال سعتورد النظرٌعات ال أن ٌ وهعذ  أهعم نقطعة فعً إصعالج المجتمععات : ٌواكب . مشاكلهم . اكرر

ل لعدٌنا مئعات البعاخثٌن فلو تبنت كل كلٌعة قسعم اجتمعاع لتخّصع. بال روج  أهلها  وبقٌت أشكاال غادرهاوالتً 

الشعباب  ت الفعلٌة العذٌن سعٌلتح خعولهم آالحالمتخصصٌن على مستوى الدراسات العلٌا . وهؤالء هم القٌادا

وكٌات النبعً وأهعل بٌتعه وسعل العدٌن الخنٌعح  المتعطش للمتابعة واالستشارة وبناء الذات فً إطار تأصٌل قٌم

 علٌهم الصالة والسالم   . 

فعً غٌععاب ذلععك توجعب علععى كعل صععاخب همععة أن ٌعنهض بالبخععث المجتمععً ومتابعععة توجٌععه  أمعا ونخععن    

وقد لفت نظري  هذا العنوان اخترت  وبناء الجماعة الصالخة لتخصٌن أنفسنا وأبنائنااألفراد كل من موقعه ، 

اهتمامه علٌه افضل الصالة والسعالم بوضع  أسعس  بالغة اإلمام فً نهج البالغة علم النص وأثناء دراساتً ل

. رصٌنة للفرد والجماعة تضمن لنا الخٌعاة المسعتقرة نفسعٌا واقتصعادٌا وثقافٌعا . وصعوال إلعى مجتمع  مسعتقر 

 وهو القرآن الناطق . . فاإلمام علً علٌه السالم . باب مدٌنة علم رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  

 أسأل هللا أن ٌوفقنا وإٌاكم لتقدٌم ما باإلمكان تقدٌمه عسى أن ٌسد جزءا من فاقة . 

أسعس  ٌرسعم  اإلمام صلوات هللا علٌه خعٌن ٌععرض لبنعاء العذات اإلنسعانٌة  ووجدتقرأت كتاب نهج البالغة 

  هً  شكلت مخاور البخث فً أبعاد مخددة سلوك اإلنسانً للفرد والجماعةال
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 بعد معنوي ٌرسخ فٌه عالقة اإلنسان بربه بعٌدا عن المادٌات لٌنتج فردا خرا أبٌا قوٌا كرٌم النفس . 

 لسعدوا فً الدنٌا واآلخرة . والبعد اآلخر ٌوصً ببعض التطبٌقات التً لو التزمها الناس 

 :  (  الذي تفرع باتجاهٌن  )البعد المعنوي

 .   المطلق من األشٌاء التحرر 

    .هللا غاٌة كل عمل ٌقوم به اإلنسان   

 فعً موضععه ٌتبعٌن  وٌتفرع إلى فقرات ععدة  للفرد والجماعة بعد اآلخر: البعد التطبٌقً للسلوكٌات الٌومٌة ال

 :   

 البغد المغنوي : 

 توطئة : 

 ))فً مجال اإلصالج وتنظٌم الخٌاة االجتماعٌة البد من أرضٌة منسجمة لوض  خطة العمل علعى ذلعك فع    

م المجتمع  معن جدٌعد تنظٌمعا مجدٌعة علعى اإلطعالق ختعى ٌعتم تنظعٌاقشات التً تدور خول النظم غٌعر كل المن

الروخعً بوصعفه أول خطوة ألصالج وتنظٌم المجتمععات علعى العنصعر  ٌؤسس أوغست كونت ٔ. ((روخٌا 

   الرابط المعنوي الذي ٌؤدي إلى انسجام أفراد المجتم  . 

: ))إن تعارٌخ أي مجتمع  لعٌس إال تعارٌخ شعبكة  الى ابععد معن ذلعك  مالك بن نبً وذهب المفكر الجزائري   

عالقاته االجتماعٌة التً تصنعها فً البداٌة فكرة دٌنٌة ، فالعدٌن ٌصعن  شعبكة العالقعات الروخٌعة التعً تعربط 

أنفس المجتم  باإلٌمان باهلل . وفً الوقت نفسه ٌربط أفراد المجتم  بشبكة أفقٌة من العالقات التً تتٌح له أن 

 علق نشاط المجتم  وعطائه على هذا االنسجام المرتبط باهلل . وبذلك ٌكون قد  .  ٕالمشترك(( ٌقوم بنشاطه

)) المجتم  لعٌس فعً خاجعة إلعى انسعجام إذ ٌرى قرار والتقدم على وخدة الفكر ثم ٌعلق اوغست كونت االست 

المصالح المادٌة والمناف  المتبادلة فخسب ، بل هو فعً خاجعة كعذلك إلعى اتفعاق عقلعً ووخعدة فكرٌعة ، وذلعك 

                                                           
ٔ
 ٕٙ:  م99ٖٔ – ٔدار الكتب العلمٌة . لبنان ط –دكتور فاروق عبد المعطً  –ست كونت مؤسس علم االجتماع الخدٌث غاو 

ٕ
 2ٕٙكر مالك بن نبً والمجتم  المعاصر أ. د. عمار الطالبً : ف   
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بالتأكٌد سوح لن ٌنطبق ذلك على كعل أفعراد المجتمع  الواخعد ، إنمعا الغالبٌعة  ٖ. لضمان استقرار  وتقدمه  ((

 .ً نلمسها فً مجتمعناومن تلك المصادٌق الت بالقدر الذي ٌشكل انسجاما ٌخصن السلم األهلً واالستقرار . 

فً المجتم  العراقً ، ومنه امتد صورة من صور وخدة الفكر لإلمام الخسٌن علٌه السالم )زٌارة األربعٌن( 

لعقٌعدة ووخعدة  والعروج فعً إطعار خعب بوصح اإلمام الخسٌن هومدرسة الفكر والعطعاء واإلى أنخاء العالم  

من بقعاع األرض ختعى شعكلت األخعرار زٌعارة األربععٌن  جمععت .الناس لإلمام المضخً من أجل اإلصالج 

 المصععلح  عن صععٌخة الضمٌرالرافضععة لظلععم اإلمععاملٌعبععرالمععذاهب والطوائععح جاوز خسععٌنٌا واخععدا مجتمعععا

 هااسعتهدفتف ختعى لفتعت هعذ  المسعٌرة الكونٌعة أععداء الخرٌعة وأنصار  ولكل أشكال الظلعم فعً أنخعاء األرض 

علعى  فاتهعذ  االسعتهدا نعاوقعد نبهت علعى غلعق المطعارات وماشعابه .هدافا مروعا بالتفجٌرات والتخرٌض است

. )) معن  ء معن تكعوٌن المجتمع  العذي ٌتشعكل ونقلهعا عبعر األجٌعال ألنهعا جعزئدٌة الهوٌة العقا المخافظة على

وهذا ما أرٌعد التنبٌعه   ٗمخصلة المعارح الفكرٌة والروخٌة والموضوعٌة التً تربط األجٌال كال باآلخر(( .

الضعامن علٌه ، ربط هذا الجٌل بالجٌل القعادم بالممارسعات الروخٌعة والعقائدٌعة والخفعاظ علعى أصعالة الهوٌعة 

  .  لدٌمومة وجود 

وخعدة الفكعر والعروج إلعى مخعورٌن أسعس علٌهمعا  اإلمعام  لمجتم  علعىدمة فً أسس تنظٌم اتأخذنا هذ  المق 

 هما : المجتم   علً علٌه السالم

  : المادٌات  من التحرر

للنعا أوضعاعه ٌنشغل المجتم  العربً واإلسالمً باألشٌاء المادٌعة المخضعة ))وإذا خ بعٌدا عن تنمٌة األفكار 

التً تعبر عن طغٌان الشًء فً عالمه (  الشٌئٌة ) جتماعٌة فإننا نرا  ٌواجه ا نفسٌةالخاضرة من وجهة نظر

الثقافً ، وذلعك بسعبب ندرتعه ، ممعا ٌولعد مركعب الخرمعان ، وٌعؤدي إلعى التكعدٌس ، العذي ٌتخعذ معن المجعال 

 ي التجعاري وغٌعر التجعار فالعنصعر المعادي واالقتصعادي  ٘. االقتصادي صورة التبذٌر وتبدٌد اإلمكانعات ((

لنعا التخعرر أراد اإلمام  ثغرة المادة  وللتخلص منبالدول النامٌة  والمستضعفة .  سبب تخكم قوى االستكبار 

وفعً معاٌلً اععرض النمعاذج النصعٌة فعً هعذا المعنعى  .ها والتعامل معها بوعً وتقوى وخذر لئال نستعبد من

د التأسٌسعً المعنعوي بعٌعدا ععن دون أن اعلق علٌها . فالنص واضح وكلها تصب فعً مصعب واخعد هعو البعع

 المادٌات . 

                                                           
ٖ
     ٕٔ  :أوغست كونت    

ٗ
 ٖٔأوغست كونت :   

٘
 2ٙٗفكر مالك بن نبً والمجتم  االسالمً المعاصر :   
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. قععد تزٌنععت بغرورهععا ، وغععرت  ٙأخععذركم الععدنٌا فإنهععا منععزل قُلعععة ، ولٌسععت بععدار ُنجعععة )):  اإلمععام  ٌقععول 

دار هانت على ربها ، فخلط خاللها بخرامها وخٌرها بشرها ، وخٌاتها بموتها ... إن الزاهدٌن فً  بزٌنتها . 

وإن ضخكوا ، وٌشتد خزنهم وإن فرخوا ... مالكم تفرخون بالٌسٌر من الدنٌا تدركونه وال الدنٌا تبكً قلوبهم 

 7ٌخزنكم الكثٌر من اآلخرة تخرمونه  (( .

))إن أخوح ما أخاح علٌكم ، اتباع الهوى وطول األمل . فأمعا اتبعاع الهعوى فٌصعّد ععن الخعق . وأمعا طعول 

   2.  األمل فٌنسً اآلخرة ((

)) ومن العناء أن المرء ٌجم  ماال ٌأكل وٌبنً ماال ٌسكن . ثم ٌخرج إلى هللا ال ما ال خمل ، وال بناء نقعل .  

 . ))9    

))كونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنٌا فإن كل ولد سٌلخق بأمه ٌوم القٌامة . وإن الٌوم عمل وال 

   ٓٔ. خساب . وغدا خساب وال عمل ((

خم هللا امرءا سعم  خكمعا فعوعى . ودععً إلعى رشعاد فعدنا ... راقعب ربعه . وخعاح ذنبعه . قعدم خالصعا . )) ر

    ٔٔ. وعمل صالخا . ... كذب هوا  وكذب منا  . جعل الصبر مطٌة نجاته . والتقوى عدة وفاته . ((

ضعٌق الخنعاق . وانقعادوا  )) عباد هللا زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا . وخاسبوها قبل أن تخاسبوا . وتنفسوا قبل

    ٕٔ.  قبل عنح السٌاق((

أن التقععوى دار خصععن عزٌععز. والفجععور دار خصععن ذلٌععل ... أال وبععالتقوى تقطعع  خمععة  اعلمععوا عبععاد هللا)) 

   ٖٔ . (( الخطاٌا 

 )) لو تعلمون ما أعلم مما طوي ععنكم غٌبعه ، إذا لخعرجتم إلعى الصععدات تبكعون علعى أعمعالكم ... ولتعركتم

ى غٌرها . ولكنكم نسٌتم معاذكرتم   ولهمت كل امريء نفسه الٌلتفت إل أموالكم الخارس لها وال خالح علٌها ،

)) .ٔٗ     

                                                           
ٙ
 النجعة : طلب الكأل فً موضعه . أي لٌست بدار إقامة   

7
 ٕٕٕ/ ٔ –نهج البالغة   

2
 9ٖ/ ٔ –نهج البالغة   

9
 ٕٕٗ/ ٔ –نهج البالغة   

ٔٓ
 9ٖ/ ٔنهج البالغة   

ٔٔ
 9ٕٔ/  ٔ -نهج البالغة    

ٕٔ
 9٘ٔ/ ٔ  -نهج البالغة   

ٖٔ
 ٔ٘/  ٕ –نهج البالغة   
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    ٘ٔ . ))تصافٌتم على خب اآلمال وتعادٌتم فً كسب األموال ((

كم . )) اعلموا عباد هللا أن علٌكم رصدا من أنفسكم ، وعٌونا من جعوارخكم ، وخفعاظ صعدق ٌخفظعون أعمعال

 وعدد أنفاسكم . التستركم منهم ظلمة لٌل داج ، وال ٌكنكم منهم باب ذو رتاج . وإن غدا من الٌوم قرٌعب  ((

. ٔٙ   

)) ولقد كان فً رسول هللا صلى هللا علٌه وآله كاح لك فً األسوة . ودلٌل لك على ذم العدنٌا وعٌبهعا وكثعرة 

م ععن رضعاعها ، وزوي ععن ومساوئها ، إذ قبضت عنعه أطرافهعا ، ووطئعت لغٌعر  أكنافهعا ، وفطع مخازٌها

  7ٔ.(( زخارفها 

قوٌة قادرة على مواجهعة مصعاعب  التجرد عن المادٌات لبناء نفس خرةتشترك هذ  النصوص جمٌعا بمعنى 

علق بالملذات ، والتعلعق فالت فسلق وهو أخطرخاالت النوقد فكت عنها التعالخٌاة دون أن تستعبدها األشٌاء . 

ك . والٌمن  ذلك التجرد ، والتعلق بخب المال . كل تلك التعلقات تودي باإلنسان فً مهاوي الهالباألشخاص 

إنمعا ٌكعون هعو .  ت  بالخٌاة وأخذ ماخلل هللا منها  وهو فً خالة وععً تعام دون أن تتملكعه وتسعتعبد  ممن الت

هعذ  الذي ٌقود نفسه المتجردة عن التعلق ٌوجهها خٌعث ٌصعلخها وٌصعلح المجتمع  . وبععد أن ٌؤسعس اإلمعام 

  . النفس المتجردة الخرة القوٌة 

 : أهلل هو الغاٌة المطلقة  

     2ٔ.  (( من أصلح مابٌنه وبٌن هللا أصلح هللا مابٌنه وبٌن الناس)) 

     9ٔ.  ((العزائم وخل العقودعرفت هللا  سبخانه بفسخ ))

   ٕٓأفٌضوا فً ذكر هللا فإنه أخسن الذكر(( .))  

      ٕٔ . ))إعملوا فً غٌر رٌاء وال سمعه فإنه من ٌعمل لغٌر هللا ٌكله هللا إلى من عمل له ((

                                                                                                                                                                                           
ٔٗ

 ٖٕٓ/ ٔ –نهج البالغة   
ٔ٘

 7ٔ/ ٕ –نهج البالغة   
ٔٙ

 ٖ٘/ ٕ –نهج البالغة   
ٔ7

 7٘/ ٕ -نهج البالغة     
ٔ2

 ٕٓ/ ٗ -نهج البالغة     
ٔ9

 ٗ٘/  ٗ -نهج البالغة    
ٕٓ

 ٕٙٔ/ ٔ  -نهج البالغة   
ٕٔ

  ٔٙ/ ٔ -نهج البالغة     
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  ٕٕ. ))وكل نفس معها سائق وشهٌد . سائق ٌسوقها إلى مخشرها . وشاهد ٌشهد علٌها بعملها ((

أوصععٌكم أٌهععا النععاس  بتقععوى هللا وكثععرة خمععد  علععى آالئععه إلععٌكم ونعمائععه علععٌكم .. فكععم خصععكم بنعمععة ، )) 

    23. ((  وتدارككم برخمة 

    ٕٗ.  ))أوصٌكم عباد هللا بتقوى هللا فإنها خق هللا علٌكم والموجبة على هللا خقكم ((

 البغد الخاص :

القوٌعة ٌشعتغل اإلمعام علعى إجرائٌعات تطبٌقٌعة بععد أن أسعس البععد األول وهعو بنعاء العروج  فً هذا المخعور  

المستعدة للتطبٌق . وإذا كان المجتم  هو الفرد ، والجماعة ، والخكومة فذلك ٌقتضً البدء بأعلى سعلطة فعً 

 فعإن ٌس الروخعً ٌهدح عرض اإلجرائٌات إلى معرفة ثمعرة التأسع .  ٌق ثم النزول إلى شرائح المجتم التطب

)) علم االجتماع الٌدرس العقل فً خد ذاته ، ولكنه ٌهعتم بالنتعائج المتراكمعة والمتجمععة ععن اسعتخدام العقعل 

فماهً هذ  الممارسات التً وجهنا إلٌها اإلمام علٌه السالم ؟ وفً أي اتجا  وزاوٌة  معن   ٕ٘.  وممارسته ((

  زواٌا  المجتم  

 الخاكم :

الشك أن الخاكم الذي ٌوجهه اإلمعام علعً علٌعه السعالم لعٌس إنسعانا عادٌعا .  إنمعا معؤهال للمنصعب والقٌعادة   

ٌتمتعع  بخصععال نفسععٌة واخالقٌععة  عالٌععة أهمهععا  )) الكفععاءة والعععدل بععٌن الرعٌععة ،  وتخقٌععق المسععاواة بٌنهععا ، 

وكلهعا تعوفرت فعً خعاكم اإلمعام    ٕٙ. ا ((وإقرار الخقوق بٌن أبنائها ، وتوفٌر الفرص الكرٌمة فً الخٌعاة لهع

 دون ضوابط وتوجٌه .   لكن لم ٌتركه 

 األشتر : قال لمالك  

أشعر قلبك الرخمة للرعٌة والمخبة لهم واللطح بهم ...  فإنهم صنفان إما أخ لك فً الدٌن وإما نظٌر لك     

ٌقصد بها .  )أشِغر( تفسٌر . لً تعلٌق على كلمة وأشهر من ٌختاج إألى والنص معروح  7ٕ  فً الخلق  ...

المخبعة ، ثعم ثم طالبه ب لك ٌمٌت القلب .أٌقظ مشاعر الرخمة فً قلبك . وهذا تخذٌر أكثر منه طلب . ألن المُ 

                                                           
ٕٕ

 9ٗٔ/ ٔ  -نهج البالغة    
ٕٖ

 7ٕٔ/  ٕنهج البالغة   
ٕٗ

 ٖٗٔ/  ٕنهج البالغة   
ٕ٘

 ٗٔأوغست كونت :   
ٕٙ

 ٗٗٔالعقد االجتماعً والسلطة الشعبٌة عند اإلمام علً . خسن السٌد عز الدٌن بخر العلوم  . العارح للمطبوعات :  
ٕ7

 2ٗ/ ٖ -نهج البالغة     
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تععم  فإذا طبعق الخعاكم توجٌعه اإلمعام غاٌات اإلنسانٌة بٌن الخاكم والمخكوم . ى أقصى اللطح بهم فأوصله إل

هذا الخاكم الرؤوح بمعنهج الرخمعة والنعاس علعى  الرعٌة  السعادة فً المجتم  وتطٌب النفوس وتستقر فٌتب 

، تجا  أبنائها والغنعً تجعا  الفقٌعر، والزوجة قلبه بالرخمة تجا  زوجته وأبناءئه  الزوج  ٌشعرف. دٌن ملوكها 

 والٌتٌم . 

 فً إطار الصحة :  

بعد أن ضمن اإلمام خق الفعرد فعً المجتمع  راج ٌوجعه الفعرد لإلعتنعاء بصعخته ألنهعا أسعاس سععادته ومعن   

أثر المناخ فً الجسم عند تخول الفصعول  قعال : توقعوا البعرد  فلفت أنظارنا إلىأسباب قوة الفرد والجماعة . 

وأثر ذلك  2ٕه ٌخرق وأخر  ٌورق . فً أوله ، وتلقو  فً آخر  فإنه ٌفعل فً األبدان كفعله فً األشجار. أول

 ملموس فً تجاربنا الشخصٌة عامة . 

 فً األكل قال : ثم التفت إلى منهج اختٌار الوجبات النافعة 

وٌقصد بذلك أن بعض األكالت التً تضر الجسم قد تتسبب بمرض دائم   29 (( .كم من أكلة منغت أكالت)) 

 تجعل اإلنسان تخت رخمة الخمٌة الدائمة . 

 الصعخة نجد  ٌقح عنعد أهمٌعةبمنهج االعتدال فً الطعام ،  بالجسم وصخته  اإلهتمام أن لفت نظرنا إلى بعد

 قال : .  ٌةالنفس

    ٖٔوفً ذات المضمار قال : صخة الجسد من قلة الخسد .   ٖٓ. الهرم (( نصف   الهم  

 وبذلك ٌخصن النفس والجسم من األمراض النفسٌة والجسمٌة .  

ة والنفسٌة لم ٌغفعل نصعح المعرٌض ، وقعد نبعه إلعى أن المعرض مسعتوٌات الصخة الجسدٌ بعد أن وض  أسس

 فمنه ما ٌمكن التعاٌش معه دون شكوى وتذمر قال : 

 فال مان  من مواجهة المرض والتغلب علٌه . أي مادمت تقوى على المشً  ٕٖإمش بدائك مامشى بك .  

                                                           
ٕ2

 ٖٓ/ ٗ –نهج البالغة   
ٕ9

 ٗ ٕ/ ٗ –نهج البالغة   
ٖٓ

 ٖٗ/ ٗ –نهج البالغة   
ٖٔ

 ٙ٘/ ٗ –منهج البالغة   
ٖٕ

 7/ ٗ –نهج البالغة   
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 فً إطار الغمل والهمة : 

 لنفسعٌة والجسعمٌة وجعه اإلنسعان إلعىاإلمام فً توخً الخذر من مسعببات األمعراض ا وإذا اتب  اإلنسان منهج

 . قال : العمل والعطاء 

فعإذا نفعخ فعً الصعور )):  فً اآلخعرة  وهذا مصداق قوله تعالى  ٖٖ . من أبطأ به عمله ، لم ٌسرع به نسبه

وٌنظر بالجزاء فتسقط الملعوك والجبعابرة  فخٌن تتعطل األنساب ٌتقدم العمل  ٔٓٔالمؤمنعون / . (( فال أنساب بٌنهم

 . وفً جانب الدنٌا   وتعتلً الفقراء والمؤمنون أعلى الدرجات

الفخر لإلنجاز ال للنسب . وهذا أساس مهم من أسس بناء المجتم  المتعافً إذ ٌوجهه باتجا   ٌكون التنافس و

 بالنسب .العمل والبناء وإثبات الوجود الفعلً للفرد والمجتم  ال التباهً 

هععذا أسعاس فععً التنمٌعة الخقععة . أن ال نؤجعل اغتنععام   ٖٗ. الفرصةة تمةةر مةر السةةحاب فةانته وا فةةرص الخٌةر 

فرص الخٌر لضعح الهمة والتكاسل . فالمجتم  الذي ٌتسابق فً ذلك لهو مجتم  نام مبارك ٌنتظر  مسعتقبل 

 واعد . 

المعنى ٌقصد التهٌب من اإلقدام على اإلنجعاز معن وفً هذا   ٖ٘أي التهٌب والتردد .   . قرنت الهٌبة بالخٌبة

أسباب الخٌبة فً خٌاة اإلنسان ، وضعد التهٌعب  نجعد التوكعل بمعنعى التخفٌعز والشعجاعة واإلقعدام فعإن لعه فعً 

اد القرآن أن ٌدف  باإلنسان إلى العمعل وأن ٌنعزع عنعه الخعوح والرهبعة رالقرآن مفهوما خٌا خماسٌا ، فكلما أ

  ٖٙ. وكل على هللا ٌقول له التخح وت

  37قٌمة كل امريء ماٌحسنه . 

 وهذ  مفادها اخترام التخصص فً العمل .

 فً إطارالتكافل االجتماعً :

ا ولعٌخش العذٌن لعو تركعو )) :من قوله تعالى  مصداق اآلٌة  38احسنوا فً عقب غٌركم تحفظوا فً عقبكم .

 والعقعب. زى به اإلنسان فً الدنٌا واآلخرة فالعمل ٌجا  9النساء/  ضعافا خافوا علٌهم ... (( .ذرٌة  من خلفهم 

                                                           
ٖٖ

 ٙ/  ٗ –نهج البالغة   
ٖٗ

 ٙ/ ٗ –نهج البالغة   
ٖ٘

 ٙ/ ٗ –نهج البالغة   
ٖٙ

 المقدمة  –نقد الفكر الدٌنً   
ٖ7

 2ٔ/  ٗنهج البالغة   
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وكعل الذرٌعة متروكعة مهمعا طعال عمعر اإلنسعان . ٌم ، وزوجة اإلبن مقارنة بالبنعت . ٌدخل فً ذلك الٌتالذرٌة

وهذا أساس متٌن من أسس بنعاء المجتمع  ألنعه ٌعؤدي إلعى بنعاء وإخساننا ألبناء غٌرنا ٌعود علٌنا فً أبنائنا . 

 وتقوٌة أواصر المودة فٌهمجتم  ال

وهذا واقعً جعدا إذ نتعردد أخٌانعا برفعد الفقٌعر بالٌسعٌر   39. التستح من إعطاء القلٌل فإن الحرمان أقل منه 

  واق  خاجته وخرمانه .ستشعارخجال دون ا

 ومصداق ذلك الخدٌث النبوي : داووا مرضاكم بالصدقة .    40الصدقة دواء منجح .

هعذا أسعاس بنعاء خصعٌن جعدا إذ  ٔٗ . الغظةام إغاةةة الملهةوف والتنفةٌ  عةن المكةروبمن كفارات الذنوب  

   ٌعمل على تقوٌة العالقات بٌن األفراد ، وهم ٌواجهون مصاعب الخٌاة إلى جانب بعضهم البعض . 

 فً إطار الغالقات االجتماعٌة  : 

هعذا هعو المععنهج     42.  حنةوا إلةةٌكمةالةةا : خةالطوا النةا  مخالطةةة إن مةتم مغهةا بكةةوا علةٌكم ، وإن عشةتم 

وخماٌعة العنفس معن العزلعة والوخعدة الموخشعة إذ  األساس فً الخفاظ على أواصر المودة واأللفة بعٌن األفعراد

   ٌخٌط الناس بعضهم بعضا بالخب والوئام . 

العنص  43رابغا : أعج  النا  من عج  عن اكتساب اإلخةوان وأعجة  منةه مةن مةٌظ مةن ظفةر بةه مةنهم . 

 واضح فً معنى الخث على اتخاذ الصداقات الرصٌنة والخفاظ علٌها دائما . 

   44من أسرع إلى النا  بما ٌكرهون قالوا فٌه بما الٌغلمون .

هذا ٌؤدب بعه المغعرور المتكبعر العذي ٌعمعد إلعى تجعرٌح المقابعل بعالكالم ووصعفه بمعا ٌكعر  . والمقصعود بمعا 

 وٌكٌلون له التهم فٌما ٌكر  . له فٌه  ٌنسبون له ماال أصلالٌعلمون . أي 

     ٘ٗ. ))إنما أنتم إخوان على دٌن هللا مافرق بٌنكم إال خبث السرائر، وسوء الضمائر ((

                                                                                                                                                                                           
ٖ2

 ٖٙ/  ٗنهج البالغة   
ٖ9

 ٘ٔ/  ٗنهج البالغة   
ٗٓ

  ٗ/  ٗنهج البالغة   
ٗٔ

 7/ ٗ    -نهج البالغة     
ٕٗ

 ٗ/ ٗنهج البالغة   
ٖٗ

 ٗ/ٗنهج البالغة   
ٗٗ

 ٓٔ/ ٗنهج البالغة   
ٗ٘

 ٕٕٕ/  ٔنهج البالغة   
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 : فً إطار التسامح 

  .  ٙٗ إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة علٌه

    7ٗعثراتهم فما ٌعثر منهم عاثر إال وٌد هللا بٌد  ٌرفعه . أقٌلوا ذوي المرؤات

 االحترام والغطف :  

 2ٗ لٌتأ   صغٌركم بكبٌركم ، ولٌرأف كبٌركم بصغٌركم وال تكونوا كجفاة الجاهلٌة . 

 رفض الكهانة : 

تنتشعر وتشعد النعاس  اج والتعاروت وقعراءة الطعال  ... إلعخ ها فً مجتمعاتنا الٌوم إذ نجد ثقافعة األبعروماأكثر 

 وفً ذلك ٌقول اإلمام علً صلوات هللا علٌه : للمتابعة واإلٌمان بها م  شدة خرمتها . 

ٌّها الناس إٌاكم وتعلم النجوم إال ماٌهتدى به فً بر أو بخر فإنها تدعو إلى الكهانعة .والمعنجم كالكعاهن ،    ))ا

       9ٗ. (( . سٌروا على اسم هللاوالكاهن كالساخر ، والساخر كالكافر ، والكافر فً النار

 وهنا ٌفسر النص نفسه وٌض  ضوابطه الشرعٌة إذ انتهى بالكهانه إلى الكفر والنار . 

 الفن والجمال : 

ومن أعجبها خلقا الطاوو  الذي أقامه فً أحسن تغدٌل ، ونمد ألوانةه فةً أحسةن تنمةٌد ...فةإن شةبهته 

نً ب ًٌّ ج  ً  الحلةل ... وإن  ما أنبتت األرض قلت جن من  هرة كل ربٌظ . وإن ماهٌته بالمالب  فهو كموش

. .. وإذا  )الم خةةرف( المكلةةل )الفمةةة( قةةت بةةاللجٌنط  ألةةوان قةةد ن   شةةاكلته بةةالحلً فهةةو كفصةةوص مةةن ذات

   50تصفحت شغرة من شغرات قصبه أرتك حمرة وردٌة وتارة خمةرة  برجدٌةة وأحٌانةا صةفرة عسةجدٌة .

وصفه أللوان وجمال الطاووس فً رخلة ٌرسم بها أروع لوخة فنٌة  ، تتملك اإلنسعان فٌهعا ٌأخذنا اإلمام فً 

  روعة بالغته فٌجعلنا نستخضر شكل الطاووس وألوانه بمستوى الخضور الخقٌقً .

 الصدق 

                                                           
ٗٙ

  ٗ/ ٗ  - نهج البالغة   
ٗ7

 ٙ/  ٗنهج البالغة   
ٗ2

     ٕ /77 
ٗ9

 2ٕٔ/ ٔ –نهج البالغة   
٘ٓ

 7٘/ ٕ  -نهج البالغة    
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    ٔ٘.  جانبوا الكذب فإنه مجانب لإلٌمان 

  ٕ٘ماأضمر أخد شٌئا إال ظهر فً فلتات لسانه وصفخات وجهه . 

 فً هذٌن النصٌن توجٌه للصدق واالنسجام الذاتً وشفافٌة التعامل لصن  شخصٌة قوٌة صادقة . 

 الحث على الغلم : 

 ٌاكمٌل العلم خٌر من المال . والعلم ٌخرسك وأنت تخرس المال . 

  نعم ألنه خٌن ٌنفق ٌنتشر وٌكبر بالعطاء .  المال تنقصه النفقة والعلم ٌزكوا على اإلنفاق .

ٌاكمٌععل هلععك خععزان األمععوال وهععم أخٌععاء والعلمععاء بععاقون مععابقً الععدهر أعٌععانهم مفقععودة وأمثععالهم فععً القلععوب 

      ٖ٘موجودة . 

ٌقصد بهالك أصخاب األموال وهم أخٌاء  انشغالهم بها وخرصهم وخوفهم علٌهعا العذي ٌبععدهم ععن الخٌعاة .  

 ه بٌنهم . أما العالم فختى بعد موته ٌبقى ٌخدث الناس بعلمه وكأن

 التوا ن فً اإلنفاق : 

    . ٗ٘كن سمخا وال تكن مبذرا . وكن مقدرا وال تكن مقترا 

  ٘٘ماعال من اقتصد . 

 . بانفاق فوق طاقته المادٌة صبح متكلفا عال أي أ

. وهععو غٌععر التقععدٌر ومعنععا  ترشععٌد المععال بقععدر  التقتٌرمعنععا  تضععٌٌق اإلنفععاق علععى الخاجععات لخععد الضععرربها

  .الخاجة . بال ضرر 

    ٙ٘.  ))أال وإن إعطاء المال فً غٌر خقه تبذٌر وإسراح((

                                                           
٘ٔ

 ٓ٘ٔ/  ٔنهج البالغة   
ٕ٘

 7/  ٗنهج البالغة   
ٖ٘

 ٖٙ/  ٗنهج البالغة   
٘ٗ

 ٓٔ/  ٗنهج البالغة   
٘٘

 ٖٗ/  ٗنهج البالغة   
٘ٙ

 7/  ٕنهج البالغة   
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    7٘الفقر الموت األكبر . 

 وهذا ٌدل على أن اإلمام لٌس ضد الغنى بل هو ضد استعباد المال لإلنسان . 

 :  والحوار  فً المنطق

  2٘قلبه ، وقلب األخمق وراء لسانه .لسان العاقل وراء 

ٌعنً أن العاقل  متأن خذر فً إطالق الكالم ولسانه ال ٌتأثر بانفعال وغضب ، واألخمعق ٌقعود  قلبعه فٌتفجعر 

 لسانه بكل سوء  . 

   9٘.  المرء مخبوء تخت لسانه

 ٌعنً أن المرء الٌعرح ختى ٌتكلم . فٌقٌم عقله وعلمه من خالل ما ٌنطق به . 

   ٓٙ. سبظ ، إن خلً عنه عقر اللسان

 انفالت اللسان ٌتسبب بالكثٌر من المصائب . ومفاد   

    ٔٙ إذا تم الغقل ، نقص الكالم .

 العقل المنشغل بالعلم الٌجد الوقت للكالم . ومعنا  

    ٕٙإذا ازدخم الجواب خفً الصواب . 

ٌجععب أن ٌكععون الجععواب علععى قععدر السععؤال وهععذ  مععن النظرٌععات الغربٌععة المهمععة فععً علععم اللغععة . فععً تخدٌععد 

 المقصود بٌن المتكلم والسام  . 

 :  والقناعة  فً ع ة النف 

 

                                                           
٘7

 ٔٗ/  ٗنهج البالغة   
٘2

 ٔٔ/  ٗنهج البالغة    
٘9

 2ٖ/  ٗنهج البالغة     
ٙٓ

 ٘ٔ/ ٗنهج البالغة  
ٙٔ

 ٘ٔ/ ٗنهج البالغة    
ٕٙ

 ٗ٘/ ٗنهج البالغة    



13 
 

  ٖٙ.  العفاح زٌنة الفقر 

 ٘ٔ/ ٗفوت الخاجة أهون من طلبها إلى غٌر أهلها . 

 فً نقل األخبار بٌن النا  :

 ٕٕ/ ٗالخبر إذا سمعتمو  عقل رعاٌة العقل رواٌة فإن رواة العلم كثٌر ورعاته قلٌل .  إعقلوا

 فً الغدالة االجتماعٌة : 

 ٖ٘/ ٌٗوم المظلوم على الظالم أشد من ٌوم الظالم على المظلوم . 

 88/ 2 . ((اتقوا هللا فً عباد  وبالد  فإنكم مسؤولون ختى عن البقاع والبهائم )) 

 :  لحفظ البناء المجتمغً  المنكرالنهً عن 

ٌّر  ببلوا  . أما ذكر موض  ستر هللا علٌعه معن ذنوبعه ممعا هعو أعظعم معن  عاب )) كٌح بالعائب الذي أخا وع

     ٗٙ. الذنب الذي عابه به ((

  ٘ٙ .وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه (())

      ٙٙ. العاملٌن به (())لعن هللا اآلمرٌن بالمعروح التاركٌن له ، والناهٌن عن المنكر 

     7ٙ .)) وال تخاسدوا فإن الخسد ٌأكل اإلٌمان كما تأكل النار الخطب ((

وفً تراج  األمر بالمعروح والنهً عن المنكر قال الشٌخ مطهري : ))البد أن نعترح بعأن هعذا الموضعوع 

أوساطنا نخن الشٌعة ، بخٌث لم ٌعد الفقهاء منعذ قعرون ٌكتبعون شعٌئا خولعه فعً كتعب  قد تضاءل وتصاغرفً

   2ٙ. األخكام الفقهٌة ((

 وإن كتبوا فلم ٌكن بمستوى المواجهة والصد لما نستهدح به الٌوم .  

                                                           
ٖٙ

 ٘ٔ/  ٗنهج البالغة    
ٙٗ

 ٖٕ/  ٕالغة البنهج   
ٙ٘

 ٕٕٓ/  ٔنهج البالغة   
ٙٙ

 ٕٔ/  ٕنهج البالغة    
ٙ7

 ٔ٘ٔ/  ٔنهج البالغة    
ٙ2

 المقدمة -الشٌخ مطهري  –نقد الفكر الدٌنً   
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 . فعلٌه ٌجب أن نجند هٌئات متخصصة مسنودة للنهً عن المنكر 

جتم  هً ظاهرة التسقٌط والتشهٌر التً انتشرت بواسطة المساخات من الظواهر األشد خطرا على بناء الم   

التواصلٌة وبرامج التواصل التً بامكاننا تخوٌلها إلى منصعات رائععة للثقافعة المتنوععة  ، والشععر واألدب . 

وتربٌة جٌل مثقح فقد اصبخت  هذ  البرامج الملجأ الوخٌد لألجٌال ، وبدٌال عن األسرة وما ٌستقً منها من 

المعارح  فً ظل سٌاسات أهملت جٌل الشباب وهدرت وجود   . والمخعزن أن جٌعل الشعباب مغٌعب العوعً 

بنفسه وماٌصلخها ختى أصبح  ٌعٌن خصمه على نفسه فٌتخجج بأتفه األسباب لٌبقى مهمشعا . فعال إبعداع وال 

 مطالعة وال عمل ٌنهض به وٌنمً مقدراته  . لألسح  نجد العكس ٌخصل . 

اهرة التسقٌط  والتشهٌر . ختى صاراألخ ٌستهدح أخا  والقرٌب قرٌبه . ولم تسلم من ذلك ختعى نمت ظ     

األوساط المثقفة فنجد وسٌلة الضعفاء فٌهم للظهوروالتقدم هً تسقٌط اآلخر والغض من مكانتعه لٌثبعت لنفسعه 

اإلمكعان معن اإلصعالج مكانة مرموقة فً وسطه المهنً والمجتمععً . ذلعك مادععانً للمبعادرة فعً تقعدٌم معا ب

 ولعل هللا أراد بنا خٌرا . 

فما أخوجنا إلى بعث األسس الرصٌنة لبناء مجتم  متعافً فعً ضعوء الفكعر االسعالمً ، و فعً نهعج البالغعة 

 المعٌن الثّر والسند لتأسٌس نظرٌة سلوكٌة تضمن للناس السعادة والخب والتعاٌش التام . 

 لسالم : قال اإلمام علً علٌه افضل الصالة وا

ن وٌكععوٌرحمةةوا أهةةل الةةذنوب والمغصةةٌة ، وإنمععا ٌنبغععً ألهععل العصععمة والمصععنوع إلععٌهم فععً السععالمة أن  

عر ُ ببلعوا  . الشكر ٌّ أمةا ذكةر مومةظ هو الغالب علٌهم والخاجز لهم عنهم ، فكٌح بالعائب الذي ععاب أخعا وع

. وكٌح ٌذّمه بذنب ٍ قد ركَب مثله ، فإن لم  ستر هللا علٌه من ذنوبه ماهو أعظم من الذنب الذي عابه به ؟!

ٌكن ركب ذلك الذنب بعٌنه فقد عصعى هللا فٌمعا سعوا  ممعا هعو أعظعم منعه . وأٌعم هللا لعئن لعم ٌكعن عصعا  فعً 

. ٌاعبعد هللا التعجعل فعً عٌعب أخعد بذنبعه فلعلعه لجرأتةه علةى عٌةب النةا  أكبةر الكبٌر وعصعا  فعً الصعغٌر 

ك صغٌر معصٌة فلعلك معذب علٌه فلٌكفح من علم منكم عٌب غٌعر  لمعاٌعلم مغفور له ، وال تأمن على نفس

 ٕٗ -ٔمن عٌب نفسه ولٌكن الشكر شاغال عن معافاته مما ابتلً به غٌر  . نهج البالغة / 

نوجز مضمون الخطبة فً ان اإلمام أراد بٌان خقٌقة وأقسم علٌها : )وأٌّم هللا( والخقٌقة هً ان الغالعب فعً   

بون  فال ٌعٌرأخدهم اآلخر بالذنب والمنقصة ولٌذكر ستر هللا علٌه فعال ٌعدري بعأي سعاعة ٌتععرض الناس مذن
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لنفس الذنب وقد ٌكشفه هللا للناس .  وقسم االمام جاء على وجه الخقٌقة . فكٌح ٌقسم على أن العائب له نفس 

 الذنب ؟ الجواب : ألن  العائب لغٌر  مذنب تجرأ على ذم غٌر  وكشح ستر  . 

ولكً نطبق منهج نبٌنا وأئمتنا فً عرض ماجاءنا منهم على القرآن . هاهو القرآن ٌنهى عن إشاعة الفاخشة 

 . 

ُ قال تعالى :  ا َواآْلِخَرِة ۚ َوهللاَّ ٌَ ْن ٌُِخبُّوَن أَن َتِشٌَ  اْلَفاِخَشُة ِفً الَِّذٌَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أَلٌٌِم ِفً الدُّ ْعلَعُم َوأَنعالَِّذٌَن  ٌَ ُتْم  

 .  9ٔسورة النور . اَل َتْعلَُموَن / 

 صورة المجتم  فً ضوء التأسٌسات العلوٌة : 

 من أقوال اإلمام وتوجٌهاته كٌح بنا لو وجدنا أنفسنا فً مجتم  ٌسود  كل ذلك . بعد هذا العرض 

 لجائ  . فمن الخاكم العادل الذي ٌخقق العدالة اإلجتماعٌة والسلم المجتمعً وٌخصن األخالق وٌشب  ا

ٌهدم دٌنه بعروج عالٌعة وهعو متجعرد إلرادة ٌواجه ما إلى إنسان  عزٌز النفس ، صخٌح الجسم والنفس قوي ا

 من استعباد األشٌاء والتعلق النفسً والهوى . 

إنسان ٌبتكر وٌعمل بهمة وإخالص وعطاء وتخصص وإتقان . إلى مجتم  متكافل ٌقسم الرغٌح بٌن أفعراد  

 والٌتٌم . وٌخنو على المختاج 

 إنسان ٌفضل العلم على المال وعطاؤ  هو العلم .

مجتم  ٌسود  التفاهم وانضباط الخوار واالخترام والتقعدٌر . ٌسعتر علعى التعائبٌن معن المعذنبٌن ، وٌنهعى ععن 

 المنكر وٌأمر بالمعروح .  

 كل ذلك ووجهه إلى هللا ٌرجو ثوابه وٌطمئن على عاقبته فً الدنٌا اآلخرة . 

ألٌسععت هععذ  هععً األسععس الرصععٌنة لبنععاء المجتمعع  اإلنسععانً المتعععافً مععن كععل مععا ٌععنغص عٌشععه وٌهععدد أمنععه 

 ومستقبل أفراد  . 

 والسالم علٌكم ورخمة هللا وبركاته . 
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