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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 

وَهُوو َ الَّووجِع لَكَلْ خوومْ َِلْووْأِرَ الوووَََِْْ وََََْووَْ بَكْ ْوو خمْ       

قْ بَكْضٍ دَََلَْتٍ لِيَبْلخ َكخمْ َِي مَْ آْتْْكخمْ إِنَّ ََبَّكَ سَرِيُْ َْ ْ

 س َة األنكْم( 561)ٌ   الوكِقْْبِ وَإِنَّهُ لْغْفخ ٌَ ََحِيم

 
 صدق اهلل الكلي الكظيم
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ال ِغَنمم  َو, ِعممَبْض    ا إالَّاٌت ال َيْصممُل ب َعْضهبمم َ َة َطَبَقمميَّممِعالرَّ نَّْعَلممْ  َ اَو         

, ِة اصَّم اخَلِة َوامَََََََََََََّم ابب الَضا ُكتَّم مْنَ م َو, ا جبنبودب اهلِل َفِمْنَ :    ا َعْن َعْضِعَبْضِهَ 

لب ْهمما َ ِمْنَ ممَو , الرِّْفمم  اِف َوا ب اإلْنَصمما عبمَّممِمْنَ ممَو, اُة الَضممْل   ا ُقَهممِمْنَ ممَو

ْهملب  َ ارب َوا التُّجَّم ِمْنَ م َو, اسِ مبْسمِلَمِة النَّم  ِة َول  الذِّمَّم ْهاج  ِمْن َ اخَلَراجِلْزَيِة َو

َََنِة  اَجمِة وَ ي احَلَبَقمُة السُّمْلَل  ِممْن َ و    ا الطَِّمْنَ َو, اِت اَعالصَِّن ُكمل   َو, امَلْسم

َِ َفر يَهممة  ِفممَوَوَضممَ  َع,   اهلُل َلمم ب َمممْ َم ب قممْل َممممَّ   ِة مبممنَّ ْواِعممِ  َ ي ِكَتلمم  َدمملِّ

 .َعْ لا  ِمْن ب ِعْنَلنا َمْحُلوظا  -  َ آِلِ  وَملَّ  اهلُل َعَلْيِ  َولََّص-  َنبيِِّ 
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تروي  ؛ وال يَمون الرججمل ممنَ     ث دليث تلري  خرٌي من  لف دلي)-

تنصمرف علم    منا لمضارض كالمنا ؛ وإنج الَلمة من كالفقي ا  دت  يضرف 

 . (مبضني , لنا من مجيض ا املخرج 

 لتنصمرف  الَلممة  إن كالمنما,  مضماني  عرفت  إ ا الناس  فق   نت   )-

 . ( واليَذب شاء كيف كالم  لصرف إنسان شاء فلو وجوَ, عل 

 

 (خبار معاني األ) 
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جعلا  ما    , وساب  تمييتهاا وتطرهر اا    , اليت تتطلبها األبعاد املختلفة ألنشطة احلياا    تللضرورا     
ضرور  تالحق الدراسات اليت مّت  بِصَلِتها مع التطررات احلاصلة يف أروقة التقدم احلضاري واالنبعاثات 

 ..زر بعضها البعض املتمرعة اليت تؤا
,  اتواستيعابمتعدد   ضامنيرامية إىل حتقيق مأحد الروافد احليرهة ال Sociologyوعلم االجتياع      
بماء  اتواجتا , , وحماولة لفهم اجملتيع ة اإلنساني -اجملتيعية اجلياعية وما هتعلق باجلرانب الفردهة وممها 

ملتجهاة بالمساق الفياري    , وممهاا ا  اليب املرضارعية وباألسا ,  اساتقرار اجملتيعاات  وسالر  و وعالقات 
, وباجلرانب الييية وغا  الييياة املختلفاة    ,  وترقعاتها هاات, برقائعها وتمظيي واالستقرائي االستمباطي

 .. املادهة وغ  املادهة 
الاتفهم  خ  دلي  على مبتغاى وحماولاة الرصارىل إىل     إاّل, املختلفة  االجتياعيةوما قدمته المظرهات      

م  خالىل األفيار واحلقائق املتمرعة واملختلفة واألحيام املتخذ  , اإلنساني بالتعددُّهة والعقالنية والعليي 
 .. اجتاه املرحلة اليت مير بها اجملتيع 

إاّل للتعاب  عا    , العقائدي ومبختلف االجتا اات   Opinionوما األهدهرلرجيات اليت همتجها الرأي     
يئاة  ضعه لتص  به العالجات اليت ترا ا انسب للرصرىل إىل تيام  األفيار وأبعاده وتهالذي ت األسلرب

 ..ختطه ملس تها  وإنسانيوعقائدي وعالئقي أخالقي  م  ممظرر تراه ما لتسي  اجملتيع حبسب, المهج 
الدراساات الايت وضاع     المظار عا     , وبصار  الدلي  القاطع على ضرور   ذا العلام وحيرهتاه   و    
اجملتيعاات  ممبع و,  وقرمياتها وما حتيله م  مؤشرات جمسياتها, ونتائجها وميرهلا اجتا اتها حا ا وممو
, املما ج احلدهثة للعلياء املتخصصني مث  ؛ كرم  ب ما نراه هتحدد ممهاو, األدهان الذي همتيرن إليها و

 ..وغ  م ... ستر بار, جررج زمي   ,ماكس فيرب , كارىل ماركس , دوركهاهم , أمي  ,  ربهرس 
االجتااه  , ووتقاربهاا   همتيعاات فضا  جمل األستقرار االمعرفة  ر , ممبعه ومبتغاه و دفه وتصرره  فإّن     

الاتغ ات  خمتلاف  ماا تححدثاه   و, الرضاعية  لحد م  املشاك  والصراعات اليت ترلِّد ا احلضارات املادهة ل
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,  نتيجة نزاعات قرمية ودهمية ومذ بياة ودولياة   ه اجت اليت , والسييا اال تيامات املعاصر االجتياعية 
علااام االجتيااااع  عرملااة و International Sociology؛ علاام االجتيااااع الااادولي  حناار حمااااور  

Globalization Of Sociology    العرملاة  وعلام اجتيااعSociology Of Globalization  أو
ثقاة ما  صالة علام االجتيااع      , و اذه االجتا اات ممب   Giobal Sociologyعلم االجتياع اليارني  
, وممه ماا هارتبأ أسابابه مبشايالت الاال      , ومبدأ العرملة املتيث  باحلرهة اجلاحمة باملشيالت االجتياعية 

 .. Societality, وما هرتبأ بالقضاها اجملتيعية  Global Inequalityمساوا  اليرنية 
يف ضارء   مت الترجُّهغم ك  الصعاب , ور, خصرصية  ذه الدراسة ووم  ممطلق ما تقدم , واجتاه      

احمليدهاة   المبرهاة  ةما  وحاي الرساالة الساياوهة واملدرسا     أرقى ما جادت به العقرىل البشارهة واملساتقا    
احلاق والعادىل    باققرم ماا اخاتأ ما     ممها  واالنطالق, مجعاء  اإلنسانيةوخطها األمسى لرفعة , الشرهفة 

 ..اإلنسانية  -األخرهة  ا برصانة م  الدواخ  تيعات وبماؤلتياسك اجمل, واهلداهة العظيية واملساوا  
دى نهاج البالغاة إلماام اهلا     جااء يف مماا  املساتيد   م  اليث  , اليس  الفيض  إاّل وما  ذه الدراسة     

 ( ..عليه السالم)ب  أبي طالب  علي والتقى أم  املؤممني اإلمام
, سابي  الرشااد   إضاافة نرعياة و   وما سبقها وما حلقها ,تعاىل أن تيرن  ذه الدراسة  آماًل م  اهلل     

أو حييا   اذا   , الشار  بإاااز جاناب ممهاا      سراءًا حص  لاي ,  مستفيضة مستقبليةلدراسات عليية 
, واإلنسانية األّمة  وعيحتدهث الفير , ويف مبرضرعية ليسهم ,  َمْ  ختصصبإميانيات الشر  العظيم 

 ..اجللي  املتجدِّد أبدًا اإلسالمي بطرن كتب تراثما مّما جادت به  بتراص االستزاد  و
 ..هلداهة وباهلل االستغاثة وا                                          
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 ..ملخل وملاهي  
 

؛ ليارن   Social Sciencesع  العلرم االجتياعية  Sociologyعلم االجتياع  خيتلف مصطلح     
وتعين تطبياق الطارق العليياة علاى     , األخ  هستعي  لرصف العلرم اليت تهتم بدراسة اإلنسان وجمتيعه 

إلنسانية املعقد  وأنراع المظم االجتياعية اليت متيِّ  األفراد م  العيش سرهة على دراسة شبية العالقات ا
   ..شي  مجاعات تمتيي جملتيعات خمتلفة 

أن نبادأ مبعرفاة مفهارم مصاطلح اجملتياع      ,  االجتيااع وهتطلب قب  اخلرض يف دراسة مفهرم علام       
Society  وغا    اكيب واملؤثرات املعقاد  ؛ املادهاة  م  الرت املتيرنةوالذي  ر جماميع م  املرارد البشرهة

ا ر ظر, واليت تبمى م  خالىل التصررات واالنعياسات , واملتفاعلة بعالقات رمسية وغ  رمسية ,  املادهة
 .. حمدد   وظرو وضي  مرقع جغرايف ,  حليا  معيمةونتائج إنسانية معّيمة و

ض بعض م  تعرض له , حيث هراه أحد م ؛ العلم الذي استعراأّما علم االجتياع ؛ فسيتم الترّجه ب    
  ..ههتم بدراسة اجملتيع اإلنساني والسلر  االجتياعي 

وآخر هشاطره الرأي مع شيء طفيف م  التغي  , حيث هيرن مبمظرره دراسة نظامية عا  السالر        
  ..واجملاميع اإلنسانية  االجتياعي

هد اليس  , هلذا العلم الراسع مبضاميمه ومفا يياه , حياث كاان    ومل هستعرض لما التعرهفني , إاّل اجل   
ك  م  التعرهفني عبار  ع  مجلتني حمدودتني وغ  واضحتني بشي  مماسب , فبّيما أن  ذا العلم هتعلق 
مبجتيع إنساني وسلر  اجتياعي , وجهدههيا مل هصا  إىل الدقاة املطلرباة الايت هتطلبهاا  اذا املفهارم        

 ..اخلط  واملهم 
وآخر هرى علم االجتياع بقّنه هدرس األ دا  م  السالر  اإلنسااني بقادر ماا  ار هيارن متاقثرًا            

   ..حبقيقة عيش الماس يف اجملاميع 
 :وكان يف تعرهفه  ذا أكثر ترضيحًا يف خطِّه ملا هعميه  ذا العلم , فقد وّضح بقنه     

                                                 
0
/ م عننرم    -بغننحمد / دمر م درينند   اع منند / إحسنن م شد ننح م دسننم  . ترع نند د / شعجننع م ننع ماع  نن    / ديننن م شيلنني    - 

 .  313  -311ص /  0981

م  غيير ماع   مي بيم م ع ماع     م عرعومزي وم نع ماع  ن   مارن رم ي    / شد ح أح ح م زمعي . د :  وأيضً  رمعع      

 . 27  -21ص /  0978/  0ط/  عن م   -بيروت / دمر م ا يعد   اع مد وم نلر / 
2
 - Robertson , Iam " Sociology " Worth Publish Inc. , America , 1977 , P:3. 
3
 - Schaefer, Richard T., " Sociology " McGraw – Hill Inc., 1983 , P: 4 .  
4
 - Sugarman, Barry "Sociology" Heinemann Educational Books Lted., Newdelhi, 1973, P: 1  
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 ..هدرس أ دا  السلر  اإلنساني  -
 ..حبقيقة عيش الماس هيرن مبقدار تقثره  -

 ..أن عيشهم هيرن مبجاميع , والدراسة تيرن ضي   ذه اجملاميع  -

الدراسة اليت ختص اليائ  البشري وصرر  ممه إقامتاه  : ونطالع يف تعرهف آخر بقّن علم االجتياع      
  .للعالقات مع اليائمات البشرهة األخرى , أو الدراسة اليت ختص اجملاميع البشرهة 

الذكر , قد أخذ جرانب مما سبق م  التعارهف , ومل هضف إاّل  التعرهف املتقدِّم واألخ  اآلنف ويف    
 ..ما تضيمه م  إقامة العالقات 

 العالقاات ولعلم االجتياع يف ممظرر آخر هتيث  ؛ بقنه الدراسة اليت ختص اليائ  البشري , كإقامة     
  . البشرهة ختص اجملاميع مع اليائمات البشرهة األخرى , أو الدراسة اليت

فمرى ممظرره براقع فردي أو مذ ب فردي تمشد م  خاللاه الشايرىل اجليااعي لليجتياع , و ار          
 .اجملتيع  –ممظار قاصر لرؤهة إنسانية تعتين بالفرد 

هاادرس عيليااة تبااادىل العالقااات    بقنااه: ألكااارم , هاارى علاام االجتياااع   وِماا  ّكّتابمااا العاارب ا     
Intersections   و ي عيلية متغ   متحركة تتقثر بعرام  متعدد  ممها ما همجزه األفراد وما هبذلرنه م

  .إخل .. جهرد وما هتصفرن به م  أخالق وما هتيتعرن به م  شخصية وده  وعلم وتربية 
 تفصياًل مما سبقه , حيث هبايِّ   وبال رهب إّن رؤى  ذا املفهرم خمتلفة لعلم االجتياع وأوسع وأكثر    

 .ما هتضيمه م  دراسة العالقات والشخصيات اليت تتعام  أو تتبادىل بها 
العلم الذي هادرس الامظم والعالقاات االجتياعياة     ) وهضع آخر مفهرمه لعلم االجتياع ف ى بقنه      

والتغ ات اليت تطرأ عليها وأسبابها ونتائجها وآثار ا على اجملتيع بهد  معرفة طبيعة املشاك  والظرا ر 
 . (الجتياعية واالرتباطات القائية بيمها للرصرىل إىل نظرهات وحقائق عليية ع  اجملتيعات ا

والاتغ ات ؛ ماع   و ر املفهرم األكثر دقة م  سابقيه , ليرنه وضع ما  دراساة الامظم والعالقاات          
اجملتيعاات ,  وصراًل إىل نظرهات وحقائق عليية عا   .. أخذ ا بعني االعتبار لألسباب والمتائج واآلثار 

ليمه يف  ذا اجلانب حدد بعض األبعاد دون مشرىل اجلرانب األخرى اليت تيرن ضارورهة بالمسابة لعلام    
 ..االجتياع وعامل االجتياع واجملتيع 

                                                 
0
 - Perry, John & Erna " The Social Web ; An Introduction To Sociology ", 2ed , 

Adepartment of Harrper & Row , Publishers , Inc., New York , 1976 , P : 39 .  
2
 - Dressler, David & Carns, Donald " sociology ; The Study Of Human Interation " 2ed, 

Alfred A. Knopf, Inc., New York , 1973 , P : 3 .  
3
 . 9ص / شاععد م ل مر /  0ط/ م ع ماع     / ر معح م ج ي  م ا ه. م ي شد ح ر  وث ، د. د - 
4
 0985/ شا بع شؤسسد دمر م  ع وم   اعنع وم نلنر   / م ع ماع     م  اعيقي وتن يد م  ج  ع م عربي /  م ععحصالح . د  - 

 . 05ص / 
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وعيرمًا أرى بشي  خمتصر وشام  , أّن علام االجتيااع ؛  ار الاذي حيلا  وهادرس مبرضارعية              
ات املرتابطاة بعالقا  ادهة والمفساية والبشارهة   املادهة وغ  امل ؛ املعقد األشياىل املتفاعلة جمليرعة الرتاكيب 

 ..إنسانية معيمة وحليا  حمدد   -اجتياعية ظرا ر ونتائج  رمسية وغ  رمسية , واليت ترلِّد
وههاتم بالعاامل   وعلم االجتياع ههتم بدراسة اجلياعات واجملتيعات والمظم االجتياعية والتارخيياة ,       

, والامظم االجتياعياة والثقافياة    للفرد وعالقته باآلخره  وتفاعله معهام وعالقتاه باجلياعاات     اخلارجي
مشار  يف وسياسي ومشار  يف جمتيع تارخيي ووبصفته العضر يف مجاعة وطبقة وطائفة وتمظيم وحزب 

  ..ثقافة معيمة 
ييرلرجي متييز , وههتم برصفه شخصية أو كيان سالفرد  هتجه علم المفس بدراسةبالترازي معه و     

, وما هتعلق بها م  ؛ كالتخي  والتذكُّر واالنفعاىل , وبالعيليات العقلية والمفسية باجلزء الداخلي للفرد 
, وتفهم السلر  أو الشخصية الفردهة ذاتهاا يف تيرنهاا وهر اا    املظا ر املرضية هلذه العيليات الداخلية 

  ..احلضارهة احمليطة أو تطرر الشخص يف إطار ا وارتقائها مبعزىل ع  الظرو  االجتياعية و
ماا  خااالىل  Human Interactionإىل التفاعاا  اإلنساااني وهتجااه علاام االجتياااع يف دراسااته      

والعالقات املتبادلة , وكرن البشر كائمات اجتياعية , التقث ات باملشاعر واالجتا ات والفاعلية واألفعاىل 
  ..االجتياعية والتغ ات مبثق عمها م  أشياىل الرتابأ والعالقات العالقات وما ه –جييعها المشاط 

وأخالقية مستدامة متعدد  ومتشعبة وإنسانية اإلسالمية م  ا تيامات  هغيب عما , ما للحضار  وال     
بالتزام  والتارازي معاه وماع غا ه ما       تستقيم بها احليا  بي  تفاصيلها , وبه هتم الترجية والترجُّه , و

باجلرانب االجتياعية وعراملها املستقلة والتابعة , وماا عّدتاه ما  أناه     ا ات العليية , هتم اال تيام االجت
 ..املسهم الفاع  يف بماء احلضار  اإلنسانية 

المبرهة الشرهفة وأقاراىل   م واألحادهث؛ القرآن اليره للحقائق الثابتة  ر ومرتيز ك  ذلك ومرشده     
املضامني الراضحة يف نهج البالغة ألما  املاؤممني اإلماام علاي با  أباي       ممها و, ( عليهم السالم)األئية 
 .., وم  ا تدى بهحدا م ك  عامل وباحث ( ه السالمعلي)طالب 

ومااا التطبيقااات الاايت انتهجاا  نهجهاام , ووضااع  بصااياتها العلييااة يف جماااىل االجتياااع وعلاام      
األخالقية , واحلقائق الراساخة يف خحطاى    - اإلنسانية واالجتياع , إاّل الدلي  الراضح هلذه اال تيامات

 ..وبانتظام وترازن باالنفتاح على العامل اجملتيع 
ِلياا آلا  إلياه الادوىل      , وهحضا  إىل ما تقّدم ؛ إنه البّد م  اإلشار  إىل ضارور  الارعي واإلفااد         

خالىل التفحُّص املرضرعي لليختاربات   ة م املتقدِّمة , بالتقث ات والمتائج السلبية , وهتضح بصرر  جلّي
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وحضااراته املادهاة , والدراساات    الرضاعية  وثقافاتاه   ةالغربيا  والبيئاة  امليدانية اليب   , املتيثلاة بااجملتيع  
 ..تلك احلضارات املادهة الطربائية  أعباءاملختلفة بهذا اخلصرص , وما تحعانيه م  حتيُّ  

األماراض واألوبئاة االجتياعياة املتفشِّاية باني      تجّماب بتشاخيص   اد  ممها , أن نوأدق ما ميي  اإلف     
, لتتعادى   ت خطررتهاا املساتفحلة  مؤشارا وبرضرح هر أمام العيان بال جمهر فاحص , اجملتيعات , وتظ

 .. والف وسية واألوبئة البيرلرجية  ضاألمرابذلك أخطر 
ك األسر  واجملتيع م  دواخلها تفيما كشفته الدراسات واإلحصائيات لوابسأ مؤشر عليه ,  ر      

 املارأ  وذواتها , وضياع أفراد ا حتى الرصرىل للطفا  , بسالطرهة قارانني الدولاة وماا هسايى حبقارق        
التطبيق , با  تهادر احلقارق بهادر      عمد وحقرق اإلنسان وحقرق الطف  , اليت ال مت  للحقرق بصفة

لسليم والقرهم , و ر ماا انتقلا  عادواه إىل الادوىل     الترجيه اتحْرِبك الترجُّه وو, الصاحلة  األسرهة الرتبية
واعياة ,  , لالنبهار باحلضار  الغربية ونقلاها باال مالئياة    والمامية واملتخلفة العربية واإلسالمية والشرقية 

 ..ودراسة حقيقية وتربرهة وأخالقية فاعلة 
مؤداه إىل فقدان الترازن اإلنساني , و –مؤشر ومؤثر على املستقب  األخالقي  وبذات الرق  هيرن     

بني خمتلف املادهات والال مادهات املسعرر  , وما حتيله م  عراقب خطر  على مس   اإلنسان واجملتيع 
 ..تمظيم األعياىل وجمتيع العي  املتمرعة على وحتى وبيئته 

ياه ماا تتضايمه ما  نظرهاات وماذا ب       وتتشّعب وتتمرع مرضرعات علم االجتياع وفروعه مباا ف      
 ..حمدد  الجتا ات األفيار وميرناتها ومدارس 

؛  Social Phenomenaاملداخ  املختلفة لتفس  الظرا ر االجتياعية و االجتا ات  ما لذا فإّن و     
املمظرر واملؤثرات والتحليالت والترجيهات البيرلرجية , وماا   دخ  البيرلرجي الذي هدرسه حبسبكامل

, والسييرلرجي بعرام  نفسية , واجلغرايف بتحليا  وممظارر    اآلليةعرام  هتجه املييانييي بمظرته إىل ال
والصراع احلضاري وتقث  البيئة والطبيعة والعيران , واملادهة التارخيية بالرتكيز على الظرو  االقتصادهة 

لتشايي  الامظم السياساية واالجتياعياة      وحمدداتاه  والعاما  االقتصاادي األوحاد   بسببها وما  أجلاها ,   
درس اجملتيعات البدائية االنثربرلرجي اليت تاجتاه ت االجتياعية , والعالقانظم اجتاه إخل , و.. خالقية واأل

القر  املدخ  الاذي هركاز علاى نظرهاة االرتقااء والبقااء       اجتاه وتطرر األجماس البشرهة وخصائصها , و
هاا الظارا ر االجتياعياة ,    الايت تقخاذ علاى وفق   واجتا اتهاا  وغ  ا م  املاداخ   .. لألصلح يف التطبيق 

  ..واإلحصائية ممها  ةالرهاضيوباألساليب الييية وغ  الييية , 
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 Social االجتيااعي  ته م  حياث الادور والتاقث  والاتغ     مما جيع  لليجتيع خصرصياته وعيرميا     

Change    والتطاررEvolution      وماا هادفع بالتياساك االجتيااعي ,Social Conesion   والبمااء
 Social Problemومدى محاهته م  تهدهدات املشيلة االجتياعياة   Social Structureجتياعي اال
 .. Social Disorganizationالتفيك االجتياعي ما همذر بو

  :ومما هدرس علم االجتياع       
 .واجلياعات ( أو الفرد ) التفاع  بني الذات  -
 .وبعضها البعض  اجلياعات داخ التفاع   -

 .بهذه اجلياعة وتؤثر ؛ وم  ثم اجملتيع , ورمبا تتقثر لذات يف اجلياعة مدى تقثر ا -

 .فهم الماس حياتهم بشي  أفض  هسهم يف  -

 .ترضيح العالقات بني اخلربات الشخصية والرقائع اخلارجية , أو بني الذات واجملتيع  -

ت دون , وكيف هقارم باقداء وظائفاه , وأساباب قار  مجاعاا      حماولة لفهم مم هتيرن اجملتيع  -
شي الصراع أو الترازن تف ظا ر  بب يف التغ  االجتياعي , ومدى, والسأخرى داخ  اجملتيع 

, وما  ر هساهم يف  بشي  عام , وعالقة الفرد باجملتيع واجتا اتها , والعالقات داخ  اجملتيع 
  ..تذلي  الصعربات وعرائق االتصاالت 

 :الجتا ات العقائدهة ا ات اجملتيعات حبسبوميي  وضع صرر  لتقسيي     
 ..جمتيعات دهمية تؤم  برحدانية اهلل , متعدد  االجتا ات الدهمية والعقائدهة  -
ئدهة خاصة بهاا , أو بشاي    وعلى أسس عقا ية كتابية تشر  باهلل , بشي  واٍعجمتيعات دهم -

 .., جمّرد فهم م  مستقى أفيار عشرائية أو مرروثة  غ  واٍع

 ..ملذا ب , قد خيتلأ على بعضها , لتشر  أو جتسِّد اخلالق جمتيعات إسالمية متعدد  ا -

جمتيعات ال تؤم  باهلل وبرجرده ووحدانيته ومبا أرسا  , و اي جمتيعاات ملحاد  , وتيارن       -
, وقد , أو تعبد األعضاء , تعبد أوثان , أو تعبد جبابر  , أو تعبد ذاتها متعدد  على أشياىل 

 .. ال تعبد ك  صرر العباد  

االساتقرار الفياري والمفساي    لعدم , بني  ذه احملاور ومتخبِّطة أو مجاعات متذبذبة جمتيعات  -
 ..واجملتيعي والسلركي 
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 :اآلتية  املبّسطة بيان عيرمية علم االجتياع باملعادلةوميي       
 
 
 

 
 
 
قطاع  و ر ال هعاين ال , وعيرمًا هتطلب وضع ضي   ذا املدخ  , بعض املفا يم يف علم االجتياع      

  :وممها اآلتي , املرشد لفهم حمترى الدراسة  ة  ذه املفا يم , لي  بعيرميتها هيرنبتيام  ودق

 :املن ج الضلمي 

 ياة لظارا ر اليرن ا اليت هسرتشد بهاا الباحاث يف دراساة   القراعد واملبادئ العامة  ما هتيث  مبجيرع      
, مبحددات اإلجراءات العيلية ( اإلنسانية ) تياعية , واالج( احلية ) , والبيرلرجية ( اجلامد  ) الفيزهقية 

اليت هقرم بها م  ( كاالستمباط واالستقراء ) , والعيليات العقلية ( وكيفية تسجيلها املالحظة الدقيقة ) 
  ..ملعرفة الصادقة بني الظرا ر إىل اأج  الرصرىل 

 :النظرية الضلمية 

بهاا  , وهاا  انيتهاا ومع أو ظرا ر متجانسة , هلاا دالال متسق , هتعلق بظا ر  نسق فيري استمباطي      
التمبؤهاة وما     و, وبالترجيهات الترقعياة أ ترضح بني الرقائع وتمظييها , وتعتيد على الراقع واملعطيات 

 ..استيعاب املستقب  خالىل 
وهلاا  واإلجيااز والشايرىل واالقتصااد ,    وم  شروط المظرهة ؛ الرضرح باأللفاظ واملعاني واملضامني      

, وال تستعصاي علاى االختباار , وهلاا      اجتا اتها الراقعية , وممها املستيد  م  املالحظاات والدراساات  
 ..التمبؤ املستقبلي  –بؤ , وهعين هلا أ يية التفس  قدر  دقة الترقُّع أو التم
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  Familyمرة األ

األسر  باختال  تلف أوضاع رابطة القرابة , وختاآلخر اجلياعة اليت تربأ أفراد ا بعضهم بالبعض      
تارى األسار  ظاا ر  اجتياعياة ال بيرلرجياة ,      , حتى أّن مدرسة علام االجتيااع الفرنساية    اجملتيعات 

 ..تيرن  ع  حقرق وواجبات 

  Family Institution: نظام األمرة 

ياق متطلباتاه   اجلر رهاة يف تياره  اجملتياع وحتق    اليت هلا األ ييةجميرع القراعد واألسس االجتياعية     
طاة واملعااه    المسق م  األدوار االجتياعياة املرتاب ووجرده االجتياعي حبسب خصائصه املتييز  وهشيِّ  

 ..العالقات القرابية وتربية األبماء وبماء بالزواج املتعلقة وبتمظيم العالقات اجلمسية 

  Birth Control: تنظي  األمرة 

َحاّدد مبرجباه حجام األسار  والتخطايأ هلاا علاى وفاق الظارو           اجلزء املييِّ  لمظاام األسار  واملّ      
وهشي  عالج العقم أو ارتفاع أو اخنفاض عدد املراليد .. االجتياعية واالقتصادهة والرتبرهة والبيرلرجية 

 ..ومبختلف األساليب املبتعد  ع  الشرائع والقرانيني 

  Kinship: القراعة 

أو الزواج أو التبين , ومتتد بشي  أوسع يف صالة الازواج واألسار  ,     العالقة الرابطة لألفراد بالدم      
وما هرتتب عليها م  التزامات اجتياعية مرتبطاة وممتاد  بعالقاات خاارج األسار  المارا  يف اجملتيعاات        
احلدهثة , ورمبا تترسع ثقافة القرابة بق ييتها وحيرهتها يف احلياا  االجتياعياة وفاعلياتهاا املتمرعاة داخا       

 ..تيع اجمل

  Nation مة 

, وهتقاارب أفاراده بالتعااون والتاراد     وأ ادا   وخصاائص  جمتيع بشري ذو نظام وتقالياد معيماة         
 .امتداد لألسر   هيرن يف الغالب, ووحدته حتقق إىل وط  واحد  -األمة  - , وتمتييوالرتاحم 

  Confliet Theories: نظريات الصراع 

وهارى ممظاروا   القائية يف اجملتيعاات البشارهة ,   اعات واملصاحل املتمافسة وتركز على الترترات والمز     
للرصارىل والسايطر     واالجتااه  املارارد وقييتهاا يف اجملتياع   ندر  ممها اقتصادهة , والصراع ذلك السباب 

 ..يف طليعتهم ؛ كارىل ماركس بهذا هيرن عليها , و

  Social Adaptation املالئمة االجتماعية
 ..الفرد وتطرهعه لسلركه وطباعة ملتطلبات البيئة اليت هعيش فيها  مالئية      
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  Social Action Theories: نظريات اللضل االجتماعي 

القائم عليها البشر والمظر  واملقاصد املمطري عليها الفع  البشري , وباألسلرب وتركز على املعاني      
بعيدًا ع  اآلثار وما ختلفهاا القارى اخلارجياة علاى     , بتفس  العامل م  حرهلم , بصرر  نشطة ومبتير  

 ..أو فرض التغيُّر عليه ترجيه الفع  البشري 

  Control Theory: نظرية الهبط 

الترازن بني الدوافع اليت تقرد الفرد إىل المشااط اإلجراماي ما     عدم وعد اجلرمية نتيجة االختالىل وت     
ما قد ن اجملرمني كائمات عقالنية راشد  تسعى إىل تعظيم , والضرابأ الرادعة م  جهة أخرى , وإجهة 

 ..واجلسدهة حائاًل دونه مل تقف الضرابأ االجتياعية حتص  عليه م  مياسب ما 

  Sociological Imagination: اخليا  السوميولوجي 

ع أو التمبؤ , قدر  الباحث الفيرهة على فهم الصرر  لتطرهر الرؤها التارخيية ؛ م  اليشف , والترقُّ      
 :وميي  وضعها ضي  معادلة وكاآلتي .. والتجارب 

 
 

 

   Structural Sociology:عل  االجتماع البنائي 
تقسايس  هعتين بييفية تقث  اجملتيع يف السلر  الفاردي واجليااعي , باداًل ما  كيفياة       ر باألساس      

 ..اجملتيع برساطة األفراد واجلياعات 

 : عل  اجتماع التنمية

, والذي ههد  لفهم وحتليا  قضاية التخلاف والتميياة يف البلادان      و ر أحد فروع علم االجتياع      
والتميياة يف اجملتيعاات , وماا  اي التميياة      المامية , وما هسهم يف جماىل حتليا  وتفسا  قضاية التخلاف     

بادلية بني التميية وك  ميرنات , والتقث ات التوجرانبها الرئيسية وحتدهاتها البمائية والثقافية والتخطيطية 
 ..البماء االجتياعي 

 :التنشئة االجتماعية 

م  تمشئة الطف  , واحتاراء كا  ماا    تبدأ التمشئة االجتياعية م  األسر  المرا  , وما هدخ  ضيمها      
 -وفهام ومعاجلاة ماا هتطلباه ما  البمااء المفساي        تتطلبه م  حاجاات وإشاباعها , واالجتااه يف دراساة     

 ..متياملة البماء , وما هتعلق م  جرانب تربرهة تياعي االج

 +  داات دمخ يد  ألفرمد  =  فهع م صورة م   ريخيد م   يد   فرد وم  ج  ع 

 و هع ومالق تهع ب  عن ء ماع   مي م ظرو  م خ رعيد وم عيةد م  ؤثرة في س                     
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  Agencies Of Socialization: مؤثرات التنشئة االجتماعية 

أو األسار   العائلاة  علياه يف   ار  اجلياعات والسياقات اجلارهة يف عيلية التمشئة االجتياعية , كيا       
 ..واألقران ووسائ  اإلعالم واملدارس وأماك  العي  

 :ثروعولوجيا االجتماعية االن

واإلنساانية لعلام   و ي تدرس المظم االجتياعياة لننساان وتيارن أقارب ما  العلارم االجتياعياة             
واحلضاار  , واالنثروبرلرجياا    االجتياع , وختتلف عا  االنثروبرلرجياا احلضاارهة , بااختال  اجملتياع     

Anthropology  ر هعين علم اإلنسان .. 

  Stratification: تلرج 

بعضها ما   يف تفاوت األفراد وتقسييهم إىل مراتب هتييز  املتلخصجتياعية م  الظرا ر االظا ر       
, وماا  املهارات تدرج والتدرج التخصصي والبعض , وعرام  التفاوت ممها ما هتعلق بالتدرج العيري 

 ..ت , وصرر م  التدرُّج نظام الطرائف ونظام الطبقاهرتتب عليه م  حقرق وواجبات 

 : تلرج اجتماعي 

املراكاز واألدوار والرظاائف االجتياعياة    أوضااع  تدرج األفاراد والفئاات يف   ضي   تتحددظا ر       
تمرع واالجتياعي م  نتاج التفاع   , والتدرج االجتياعي م  تباه وما هرتتب داخ  البماء االجتياعي 

أداء العيا  الزراعاي   تياما   يه تادرج و , كيا  ر علواأل دا  وتتيام  عمد الغاهات اجملتيع اجات ح
 ..والعسيري والتجاري , مبختلف مسترهات أنشطته ووظائفه والصماعي 

  Social Integration  : تَامل اجتماعي

, وبدور م هؤدي أداء أوجه المشاط تييف اجلياعات واألفراد بطرهقة مؤدهة لتيره  جمتيع ممظم       
 ..بإدنى حد م  الترتر والمزاع 

   Social Actionللضل االجتماعي ا
 .تغي  األوضاع االجتياعية والسياسية ما ههد  إىل    االجتياعي والسيياالسلر      

  Sustaimable Development: التنمية املستلامة 

اجتاه هستهد  م  خالىل التميية , احلفاظ على خمتلف احلقرق املباشر  وغا  املباشار  , واملمظارر          
إنضاابها , ومحاهاة البيئاة    , كيا  ر عليه إميانية إعاد  استعياىل املرارد الطبيعية بداًل م  املمظرر  وغ  

 ..املستير  م  التلرث , ومحاهة حقرق األجياىل يف ك  ميرنات احليا  املستقبلية 
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   Religion : اللين

طري على رمرز هحمظر إليها باهليبة , هعتمقها أفراد اجملتيع , وتمبشي  عام ؛ ممظرمة م  املعتقدات       
 ما  أدهان رسالية مرسلة لترحياد املعبارد   , فضاًل ع  ما ميارسه أفراد اجملتيع م  طقرس , وواإلجالىل 

 ..ال صلة هلا باخلالق ووحدانيته باهلل تعاىل , و ما  دهانات وضعية 

  Definition Of The Situation: حتليل املوقف 

 ..احلضاري  –باملسترى الثقايف  , ورمبا هتحددرا  الفرد وتفس ه ملرقف معني ما هتحقق م  إد      

  Aggregate : جتمُّ 

ورمبا ال وجرد يف  ذه الرحد  لروابأ بني األفاراد  وحد  اجتياعية تيرن  بشي  عابر ومؤق  ,      
 ..اعة , كتجيع على حادث , و ر خيتلف ع  اجليإاّل كرن وجرد م يف ميان واحد بالصدفة 

  Group: مجاعة 

واحاد  وتاارهط طرها  أو قصا      ؛  ي اليت هرتبأ األفاراد فيهاا بعاادات وتقالياد     بعيرميتها تعين       
بمظم أو وسائ  حتقيقها مسقتباًل آماىل هرغبرن بقحداثه مجيعًا وبصرر  واحد  , وتربطهم أماٍن وهمفعلرن 

 ..دد ا اجلياعة حت

  Social Category: اللئة االجتماعية 

ياا  ام   كأو أفراده خارجيًا مبيازات تسارد م مجيعاًا ,    هتييز أعضاؤه قطاع م  أفراد اجملتيع و ي      
 ..أرباب املعاشا  , أو أبماء عير معني 

  Social Consensus: االتلاق االجتماعي 

ابطهم ومصاحلهم األفراد امليرنني للرحد  االجتياعية , بروم  الشعرر العام هسرد مما هلتقي نرع       
 ..( الشعرر بالمرع أو العق  اجليعي ) أحيانًا املؤدهة للتالقي والتضام  , وهحطلق عليه املشرتكة 

 Social Role: اللور االجتماعي 

اجملتيع كافة , بعادد  أفراد , وبهذا هقرم  احملدد الجتياعيا ر  املترقع م  الفرد الشاغ  للرضعالسل     
 ..ها رناليت هحزاولة املختلفة , باملرافقة مع سياقات األنشطة م  األدوار االجتياعي

 Corporate Culture: الثقافة املؤمسية 

تمافسية بإجياد سب  التييز بالثقافة التمظييية الدهمامية أو احلركياة  جية والاوم  خالهلا هتم تعزهز االنت     
ماا حيقاق والء    ,ليا  فارد يف املشاروع    ن هيار املراكبة لي  تطرر وتميية البيئة واحملايأ اخلاارجي , و  



 21 

أداء كيا  ر علياه    املمتسبني ,بنيوالتقارب احلسي تشجيع التضام  االجتياعي ممه ما هتم املمتسب , و
 ..مجاعي للطقرس واالحتفاالت باملماسبات 

 Public Opinion: الر ي الضام 

احلّياام ,  اجتاه وخاصة , لطة على الماس , وله السآراء هحبدهها اجليهرر اجتاه بعض أحداث الساعة      
مظار باالعني أو   ال, وهمبثاق الارأي عا     يف املراقف واألحداث والظرو  الزمانياة وامليانياة   مع التفاوت 

 .., والرتجيح واالعتقاد , ورمبا سبقه التقمُّ  واختاذ املرقف والقرار بالعق  

  Civil Society: اجملتم  امللني 

, و ر جمااىل المشااط   دنية ؛ وتحعد م  امليرنات اجلر رهة لليجتيعات الدميقراطية احلية أو الثقافة امل     
احمللااي واملؤسسااات غاا  واملاادارس ومجعيااات اجملتيااع الراقااع بااني الدولااة والّساارق , مبااا فيااه العائلااة  

 .. االقتصادهة

  Social Constraint: الَاع  االجتماعي 

واجملتيعاات علاى ماا هساهم يف تشايي  السالر  , و ار أحاد          ومرجاه اجلياعاات  التقث  الفعااىل       
 .( دوركهاهم ) اخلصائص املييِّز  للظرا ر االجتياعية عمد 

  Environment : البيئة

, اساتجابة  اجملتياع   اجلياعة أو مما هتم تعرهفها ؛ بقنها العرام  اخلارجية اليت هستجيب هلا الفرد أو      
 ..اجملتيع  –املؤثر  بالفرد تها االجتياعية ا, والثقافية وخصرصيفية واملماخية فعلية أو احتيالية ؛ كاجلغرا

 :البيئة االجتماعية 

, , وخيتلاف مفهرمهاا تبعاًا لمظار  الباحاث      املتيثلة باجملتيع وما هسرده م  عادات وتقاليد ونظام       
 ..البشري أو اإلنساني نظروا لعاملي البيئة والرراثة لبيان السلر  وجدهر بالذكر أّن العلياء 

 :االجتياعي باملعادلة اآلتية  –وميي  إمجاىل واختصار مشاك  المظام البيئي      
 
 
ويف  ذه الدراسة املرتيز  على مضامني علم االجتياع ومفرداته األساساية , واملساتقية ما  فايض          

م  املؤممني اإلمام علي با  أباي   إشعاع المصرص املباركة يف نهج البالغة , واملستيد  بمرر ا م  فير أ
له م  طليعة تاراث  , وما ميث األخروهة –, وعيق عالجاته امليتد  بآثار ا الدنيرهة ( عليه السالم)طالب 

 ..اإلسالمية اإلنسانية الزاخر  , و ر ضي  سلسلة دراسات نهج البالغة العليية املتياملة أمتما 

 شل    ححيثد وشع صرة+ شل    تق يحيد = ماع   مي  - شل    م نظ م م عيةي
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 الفصل األول
 للخل   اخلال  والنظام االجتماعي

 يف ن ج البالغة
 

 , وماا هعاين  ع , جاناب ما  اآلفااق الراساعة     سييرن بادئ الدراسة  ذه اخلائضة يف علم االجتيا     
د , وما حيقق م  نظام اجتياعي مستقر ؛ بقم  وأمان ااخلالق واملخلرق والرضع االختياري لسبي  الرشب

املمظرر  , والظا رهة والباطمية , الدنيرهة وامتداد ا  اجملتيع , ونشر االستقرار والطيقنيمة , املمظرر  وغ 
 :اآلتي  ذا الفص   األخروي األبقى واألبدي , وبهدي ما ورد يف نهج البالغة , وستتضي  مباحث

 .اخلالق واملخلرق : املبحث األوىل 
  . ميانة اإلنسان بني املخلرقات :املبحث الثاني 

   . االجتياعيةيا  األنبياء والرس  واحل :املبحث الثالث 
 . واحليا  االجتياعية (صلى اهلل عليه وآله وسلم)الرسرىل اليرهم  :املبحث الرابع 

 .القرآن اليرهم واليتب السياوهة واجملتيع  : امساملبحث اخل
  .يف التياسك االجتياعي  (عليهم السالم)دور أ   البي   : سادساملبحث ال
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 املبحث األو 

 اخلال  واملخلوق
 

امليانة اليت وضعها اخلالق عز وج  ملخلرقه اإلنسان , سراء كاان مبثاباة الفارد أو اجملتياع , تمباع            
 :م  اجلرانب اآلتية أبرز ا 
 ..امليانة والثقة بالمفس لذات اإلنسان ؛ فرد أو جمتيع  -
ج  جالله امليانة اليت جعلها أو وضعها سبحانه وتعاىل لننسان بني خملرقاتها , وأقربهم إليه  -

 ..أال و م املالئية 

امليانة اليت جعلها أو وضعها سبحانه وتعاىل لننسان مع أخيه اإلنسان , االجتياعية مبا فيهاا   -
املتبادلة , وبي  خاصيتها وتعدد خصائصاها املمظارر  وغا      اإلنسانية–العالقات االجتياعية 

 ..املمظرر  

تيعات , واألمة واألمم اأّلخر ياعات واجملتيع واجملامليانة والتعاهش بني ؛ الفرد واجلياعة , اجل -
والشعرب , كشخصية مستقلة وتابعة , بعد أن أصبح  احليا  اإلنسانية برصلة قبائ  وأمم , 

 ..ال هيرن أكرمهم عمد اهلل إاّل أتقا م 

مماه  المظام املمّزىل م  ِقب  اخلالق عز وج  ؛ للتمظيم بالاده  للادنيا , و   إتباعامليانة م  خالىل  -
المظاام اإلهلاي ,    بإتباعهرشد مليانة اإلنسان احلقيقية , و ر ما جيب أن هدفعه الحرتام ذاته , 

 ..شرائعه تعاىل ه ب تما جاء والعي  حبسب

واحارتام ميانتاه ما  خاالىل قارهم      .. امليانة اجلليلة ِليا بعد الدنيا وطبيعة االختباار الادنيري    -
 ..أعياله احلياتية املختلفة 

دنا نهج البالغة إىل فيض م  العالقات بني اخلالق واملخلرق وتمظيم الرضع االجتياعي , وممه وهرش     
 ( :عليه السالم)ما جاء يف قرله 

اهلّل َلاهح   ْصاَلحَ ْمَر آِخَرِتِه َأْصَلَح َأَوَمْ  َأ, اِس ْصَلَح اهلّل َما َبْيَمهح َوَبْيَ  المَّْصَلَح َما َبْيَمهح َوَبْيَ  اهلِل َأَمْ  َأ)       
 .  (َوَمْ  َكاَن َلهح ِمْ  َنْفِسِه َواِعٌظ َكاَن َعَلْيِه ِمَ  اهلِل َحاِفٌظ , ْمَر دحْنَياهح َأ

                                                 
0
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 هاألوسع اليت تبدأ ما  جعلا  أبعاده وإسرتاتيجية بفلسفته و دقيقق ويواسع وعيحمرر ؛ ( ح َلأْص)  و     
 : تفاصي  هد  ممها ما هدخ  ضي أمرر عدبني  اجلامع التشرهعياملقاب  للجع  و التيرهين
 ..إلدامة احليا  و ر أعظم رأس ماىل  ؛البماء الفيري المقي  -
 ..؛ املؤدهة لتياسك ذات اإلنسان ؛ كفرد ومجاعة وجمتيع  ةالسره ةمفسيال اتاالستعداد -

 ..؛ مبا حييله م  أولياته وميرناته وأ دافه السلركي القرهم التطبيق الذاتي  -

 ..الذاتي واملرضرعي متاسك ميرناتها امتداد , وا وممافعها وفاعلياتهالمتائج  -

اإلميانياات يف إعااد   مدساة ممظرماة األداء العاالي علاى أدق       امتاداداتها املساتدامة وتميياة     -
إصالح اليرم خ  م   دم كياناات املمظرماات يف الغاد , وخا  ما       مبدأ , واألسس والبماء 

 ..فقدان الذات واآلخر واحمليأ 

اإلنساان هلل تعااىل الاذي هعار       هاؤدي حيمياا  , الراعي والراعد األعياىل والسلر  دق وأعيق أو     
قيقة وجر ر حبهتبني ق ما بني اخلالق واملخلر فاإلصالح والصالح  دا  ,األو ىبتغوامّل واليرام  اخلفاها

 ..األعياىل القرمية 
شاركة امل –سائلة املتحقق مسترى قدر  به هم  مضاميمه احملترى االجتياعي , فع  ؛ ( ح َلأْص)  و     

امتداداتاه   هححقاق  مماه  االساتيعابي التقكياد  وحتيياة  م  الذات اإلنسانية اإلصاالحية الفعلياة ,   اليت تبدأ 
هلل حييما تترّجه بااألداء  ّن األعياىل القرمية إ,  اآلنية واملستقبلية ه املمظرر  وغ  املمظرر  ؛آثارو هونتائج

  إلنسان وأخياه اإلنساان , إن مل هيا   بني اما صلح تحو ستصب تها ,ااتها وانسيابيبطبيعة قمرعز وج  , 
 ..دى البعيد على املدى القرهب , فإنه هقع على امل

ما  ر مرصارىل بآخرتاه , واالجتااه    لح بني اإلنسان وذاته ودنياه , ووأهضًا همطبق ذلك على ما هحص     
ر حيياي كا    ر وهمفع للبشر واحلجر , مبعمى آخكان هلل همي , وبالتقكيد ماتعاىل بي  ما كان هلل املثير 

 ..اجملتيعية  -التضاممية واحلقرق وأداء دقة الراجبات ومسترى املشاركة والشراكة 
املساحة الاال حمادود    والزم  ووحماسبة المفس هلا وصلها بني الذات البشرهة ورفيع الذات اإلهلية ,      

وانتظاام العالقاة بالشارهعة اإلهلياة لرسار       اإلصالحي ,  -ي التقرميملرقف ام  الرمحة اإلهلية مع فاعلية 
الَفِقيهح ّك ُّ الَفِقيِه َماْ  َلاْم   ) وعالقاتها ومتاسيها , املستثير  واملثير  االجتياعية  الفرصي  اإلنسان وع

 .  (َوَلْم هحْؤِمْمهحْم ِمْ  َمْيِر اهلِل , َوَلْم هحْؤِهْسهحْم ِمْ  َرْوِح اهلِل , اَس ِمْ  َرْحَيِة اهلِل هحَقمِِّأ المَّ
عياق اهلمدساة , وممهاا اهلمدساة االجتياعياة وإعااد         ونتقما   أن ناتليس وجدهر بالبياان البالغاي        

ال هقتصر على املسلم با  لعيارم   , ( الماس )  ؛ و ما, (  ِمْ  َرْحَيِة اهلِل( ) اَس هحَقمِِّأ المَّ)؛ يف   مدستها

                                                 
0
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, ( عليه الساالم )خطاب أم  املؤممني اإلمام علي , و ر ما نراه يف جتا ات اإلنسانية الماس وم  ك  اال
 األعيااىل اختياار  باني الياقس واألما  ب   , وممه الرقر  والتقم  ملخلرقاته الال حمدود  لسعة الرمحة اإلهلية 

 ..فقه احليا  املراكب لي  تطرر مها حبسب يواألداء العالي املستدام وحتس
َوَلا َتْيَئسحرا ِمْ  َرْوِح اللَِّه ِإنَّهح َلا َهْيَئسح ِماْ  َرْوِح اللَّاِه ِإلَّاا اْلَقاْرمح      ) سبق  ك  شيء ,اإلهلية محة والر     

ونظيهاا  اإلنساانية  واملمظرماات  , وبالرمحاة اإلهلياة قياام اليياناات      سارر  هرساف  /  78ما  اآلهاة    ( اْلَياِفرحوَن
 ..حضارات  وأشعرب  وأأمم  وأجمتيع  وأأفراد تتيث  يف كان   سراء, ودعيها وحتسيمها وانتظامها 

, وماا باني الرمحاة    بذاته  ر مفتاح جتدد احليا  , ومفتاح إعاد  البماء اهلمدسي للحياا   وعدم اليقس      
, املتمارع     والمتااج األقارم  احلضاار  -اإلنسان  أمام استدامةاإلهلية وعدم اليقس برابة اإلنسانية املشرعة 

 ..راص  صلته باخلالق عز وج  وت
َههح ِلِرْجَهِتِه َوَوجَّ, ْلَطَف َتْدِبَ هح َقَرهح َفَوَدبَّ, ْحَيَم َتْقِدهَرهح َقَخَلَق َفَر َما َقدَّ)  ؛ َمْ  وتعاىل هسبحان ر و     

, َوَلْم َهْسَتْصِعبح إْذ ّأِمَر ِبامّلِضيِّ َعلى إَراَدِتِه  ,َوَلْم َهْقصحْر دحوَن اإلْنِتَهاِء إىل َغاَهِتِه , ححدحوَد َمْمِزَلِتِه  َفَلْم َهَتَعدَّ
ال َقِرحَياِة  َو, ِة ِفْياٍر آىَل إَلْيَهاا   ْشَياِء ِبال َرِوهَّْصَماَ  األَََيا َصَدَرِت اأّلمحررح َعْ  َمِشيَئِتِه ؟ امّلْمِشئح َأَفَيْيَف َوإنَّ

ْبِتاَداِع َعَجاِئاِب   َعاَناهح َعلاى ا  ال َشاِرهٍك أَ َو, اَدَ ا ِمْ  َحَراِدِث الدُّ حرِر َفال َتْجِرَبٍة َأَو, ْضَيَر َعَلْيَها َغِرهَزٍ  َأ
َناّ  َوال َأ, َلْم َهْعَتِرْض دحوَنهح َرْهثح امّلْبِطِئ , َجاَب إىل َدْعَرِتِه َأَو, ْذَعَ  ِلَطاَعِتِه َأَو, ْمِرِه َخْلّقهح ِبَق َفَتمَّ, اأّلمحرِر 
ْساَباَب  َوَوَصاَ  أَ , َواَلَءَم ِبّقْدَرِتاِه َباْيَ  محَتَضاادَِّ ا    , َوَنَهاَج ححادحوَدَ ا   , َ ا َوَدْشَياِء َأاَم ِمَ  اأَلَقَفَق, امّلَتَليِِّئ 
َياَم  ْحَباَداَها َخالِئاَق أَ  , اهَلْيَئااِت  اِئاِز وَ الَغَرَو, ْقاَداِر  اأَلي احّلادحوِد وَ ْجَماسًا محْخَتِلَفااٍت ِفا  َقَها َأَوَفرَّ, َقَراِئِمَها 
 .  (! ْبَتَدَعَها اَراَد َوَوَفَطَرَ ا َعلى َما َأ, صحْمَعَها

اجلامع املانع , اجلامع بني اجلع  التيارهين لليخلارق , واملاانع    الرائع  ما مما هظهر , اخلأ اجليي  و     
, ني األخالقاي واإلنساا   التعليياي , وباالجتااه   –الرتباري  االمتادادي  العياق  و التعلم احملقق , التشرهعي

 ..ختيار يف ضرء ممافعه املستدامة هة االرِّحّبو
 َقاّدر  ) القدر  اإلهلية العظيية اليت ال هعر  مدا ا إاّل  ر سبحانه , وم دقة ب؛ ( َر َقدَّ) ؛  وعمده      

:  َر اأَلْمَر وَتاَدبَّره وَدبَّ) ؛ (  َرهحَوَدبَّ) , ( ْحَيَم َتْقِدهَرهح َقَف) هيرن اجلع  التيرهين املتيام  ؛  ,(  َخَلَقَما 
,   ( ؛ وَعَرَ  اأَلْمَر َتَدبُّرًا َأي باَقَخَر ٍ  رَأى يف عاقبته ما مل هر يف صدره:  , واْسَتْدَبَره نظر يف عاقبتهأي 

اللَِّطيف  ر الذي اجتيع له الرِّفق يف الفع  والعلامح   )؛ و ( ْلَطَف َتْدِبَ هح َقَف) بالدقة يف التدب  ,  والميجة
َلطف به ولاه , باالفتح , َهْلّطاف ّلْطفاًا إذا     :  هقاىل. قائق املصاحل وإهصاهلا إىل م  قّدر ا له م  خلقه بد
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, و ي دقة انسيابية األمر واجلع  التيرهين (  ححدحوَد َمْمِزَلِتِه َههح ِلِرْجَهِتِه َفَلْم َهَتَعدََّوَوجَّ) وممه ,   (َرَفَق به 
 ..واستدامة االجتاه لتياملها املطلرب , م احليا  وما هحقابلها م  تشرهعات تحمظِّ

, (  َوَلْم َهْسَتْصِعبح إْذ ّأِمَر ِبامّلِضيِّ َعلى إَراَدِتاهِ , َوَلْم َهْقصحْر دحوَن اإلْنِتَهاِء إىل َغاَهِتِه ) والدلي  عمد ؛      
 :ْشَياِء ْصَماَ  األََامّلْمِشئح َأليرنه تعاىل ؛ 

 .آىَل إَلْيَها ِة ِفْيٍر ِبال َرِوهَّ -
 .ْضَيَر َعَلْيَها ال َقِرحَيِة َغِرهَزٍ  َأ -

 .ا ِمْ  َحَراِدِث الدُّ حرِر َفاَدَ ال َتْجِرَبٍة َأ -

 .ْبِتَداِع َعَجاِئِب اأّلمحرِر َعاَنهح َعلى اال َشِرهٍك َأ -

فال , ( َجاَب إىل َدْعَرِتِه َأَو) , ( ِتِه ْذَعَ  ِلَطاَعَأَو) ,  ( ْمِرِهَخْلّقهح ِبَق َفَتمَّ) ؛ للخلق والمتيجة الفعلية       
َأذَع  لي : واإلذعان يف اللغة اإلسراع مع الطاعة , تقرىل  ؛ ( إذعان) بدون ( اإلجابة  ) ميي  أن تيرن

محاْذِعمني مطايعني غا     : وقااىل الفاراء   ,  حبقي , معماه طاَوَعين ملا كم  َألتيسه ممه وصاار هحْسارع إلياه   
َأقّر , وكذلك َأْمَعَ  باه َأي َأقاّر طائعاًا غا      : وَأْذَعَ  لي حبقي . ذعمني ممقاده  م: مستير ني , وقي  

  .. انقاد وَسِلس , وبماؤه َذِع  َهْذَع  َذَعمًا: وَأذَعَ  الرج ح . االنقياد : واإلذعان . مستيره 
  حتقياق القاعاد  ؛   الباّد ما  , مبعماى آخار ؛   ( إمتام اخللق ) بدون ( اإلذعان ) وال ميي  أن هيرن      

له ما  اجلعا  التيارهين لليخلارق , و ار ماا هاتيم        فال إذعان بال حمقق أطلب املستطاع ليي تحطاع , 
 ..واملخلرق مع املخلرق ؛ كفرد ومجاعة وجمتيع العالقة بني اخلالق واملخلرق م  جهة , 

 ,( َناّ  امّلَتَليِّاِئ  َوال َأ, هح َرْهثح امّلْبِطِئ َلْم َهْعَتِرْض دحوَن )؛ تتضح عمد اإلهلية واإلراد  تيرن احلتيية و     
َواَلَءَم ِبّقْدَرِتاِه َباْيَ    , َوَنَهَج ححادحوَدَ ا  , َ ا َوَدْشَياِء َأَقاَم ِمَ  اأَلَفَق )املتحققة ؛ وتياملية واستدامة المتيجة 

 ..( ْسَباَب َقَراِئِمَها َوَوَصَ  َأ, محَتَضادَِّ ا 
ي ْجَماسًا محْخَتِلَفاٍت ِفَقَها َأَوَفرَّ) خلأ اجلامع بني تيره  املخلرق والتشرهع الفاع   ر ؛ اومما هتضيمه      

 ( ..!ْبَتَدَعَها اَراَد َوَوَفَطَرَ ا َعلى َما َأ,  ْحَيَم صحْمَعَهاَبَداَها َخالِئَق َأ, اهَلْيَئاِت اِئِز َوالَغَرَو, ْقَداِر اأَلاحّلدحوِد َو
وتميياة  حمتارى املمطلاق    ية اإلهلية , وباجتا اه العظوجانب م  امليانة ح ترضِّ, بالغة لا بلرغ وبيان     

  .  (ِعَظمح اخَلاِلِق ِعْمَدَ  هحَصغِّرح امَلْخّلرَق ِفي َعْيِمَك ) الفيري ؛ االستيعاب 
 وعظية المظام والتمظيم اإلهلاي يف خمتلاف األمارر وممهاا ماا خياص التشارهعات االجتياعياة , با               

ة تمفيذ ا , ومجيعها ملمفعة ودعام مسا     وانسيابية وإمياني ووضرحها التشرهعات الشاملة للحيا  مجعاء
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َم اهلَل َحرَّ إنَّ) تتجّلى ِم  ؛ وفيها ,  م  كرنه اسرتاتيجي و اد وأبعد سع وأعيق وأ رمبمظراإلنسان , 
 َوَشادَّ , امّلْساِلِم َعلاى احّلاَرِم ّكلَِّهاا      َةَ  ححْرَما َوَفضَّا ,  َحاالاًل َغْياَر َماْدخحرىلٍ    َح ََّوَأ, َحَرامًا َغْيَر َمْجهحرىٍل 

 إالَّ" ِليحرَن ِماْ  ِلَسااِنِه َوَهاِدهِ   َفامّلْسِلمح َمْ  َسِلَم امّلْس" , ْرِحيَد ححّقرَق امّلْسِلِينَي ِفي َمَعاِقِدَ ا ِباإلْخالِص َوالتَّ
 . َيا َهِجبح ِب َذى امّلْسِلِم إالََّهِح ُّ َأَوال , ِباحَلقِّ 

اَعَة َتْحادحوّكْم ِماْ    السَّا إنَّ َو, َمااَمّيْم  اَس َأالمَّا  َفإنَّ, َحِدّكْم َو حَر امَلْرتح ًة َأِة َوَخاصَّْمَر الَعامََّباِدرحوا َأ     
 .ِلّيْم آِخرحّكْم وَّْمَتَظرح ِبَقَيا هحَفإنَّ, ّفرا َتْلَحّقرا َتَخفَّ. َخْلِفّيْم 

, ِطيعحارا اهلَل َوال َتْعصحارهح   َأ. ى َعِ  الِبَقاِع َوالَبَهاِئِم ّيْم َمْسؤحوّلرَن َحتََّفإنَّ,  ي ِعَباِدِه َوِبالِدِهِف اّتّقرا اهلَل     
 .  (ْعِرضحرا َعْمهح َفَق رَّْهتحمح الشََّوإَذا َرَأ, ْهتحمح اخَلْيَر َفخحذحوا ِبِه َأَوإَذا َر

احليا  والتميية املستدامة , باستدامة ضحة املعامل واملييمة املمفعة ممها وتبدأ م  املمظرمة املعلرماتية الرا    
بيا   والراجباات  املييا  األداء ,  , ومتارازن مبرتتباات احلقارق الراضاحة     املتيث  بيرنه غا  جمهارىل   

 ..مبا تتطلبه م  خطأ وتمفيذ ومردوداته وآثاره مسترهاتها 
تعدد , وممه  النسيابيةوابالمظام والتمظيم واالنتظام  العام مفعللاحلرام , إاّل  عز وج  فيا حّرم اخلالق     

حقرق اإلنسان , وما أحّ  احلالىل إاّل لالنطاالق ضاي    ولفرد واجملتيع , ومحاهة المظام مافع لاملوتشعُّب 
يف الدسترر املسلم حقرق اإلنسان  ونظام الئحة حدود ومحاهة احلرهات اخلاصة والعامة , وأعظم عظية

 ( .. امّلْسِلِم َعلى احّلَرِم ّكلَِّها َةَ  ححْرَمَفضَّ) مي حيميا ؛ اإلسال
 والتمظايم اليارني   وحتى حقرق اهلل علاى خلقاه وعالقتاه ماع خلقاه , تصاب يف مصالحة المظاام             

ْرِحيَد ححّقارَق  ِباإلْخالِص َوالتَّ َشدَّ) ؛  , كفرد وجمتيع املسلم اإلنسانوعقد حقرق االجتياعي وحقرق 
 ..(  ْسِلِينَي ِفي َمَعاِقِدَ اامّل

: والترحياد   . الّلاهح عاّز وجا ّ    وامّلْخَلاص الاذي َأْخَلصاه    , العباد  لّله تعاىل وامّلْخِلص الذي َأْخَلص     
  .ذو الرحدانية والترحُِّد : واهلل الراِحدح اأَلَحدح . اإِلميان باهلل وحده ال شرهك له 

وتطبيقاتهاا  جهة احلساب , ووحد  اللارائح التشارهعية    ووحدانيةوحد   ومما هتضيمه وباإلخالص ,    
للبمااء اليارني   , وممه وحد  المظاام , واجتااه وحاد  المظاام االجتيااعي مباا هؤ لاه        يف العدىل واملساوا  

 ِفاي  ْرِحيَد ححّقرَق امّلْساِلِينيَ ِباإلْخالِص َوالتَّ َشدَّ) , ليتحقق ؛ اإلنساني الفاع  وبفعالية االنقياد الطرعي 
 .. , فقد شحدَّ وشحدَِّدامه أ نظِبوضح وك ُّ ما ّأْحِيَم, (  َمَعاِقِدَ ا

, علاى اعتبار اا ممظرماة    بااإلخالص والترحياد   يف معاقد ا حقرق املسليني اإلحيام وضبأ  ما و    
 ..املرجِّة التشرهع ووحد  الشرهعة اإلسالمية  ةمتيامل
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وإعااد   , ماا تارى إاّل أعظام اهلمدساة     (  ي ِعَبااِدِه َوِباالِدهِ  ا اهلَل ِفاّتّقر)  ؛ يفوتستقرأ وعمدما تمظر      
, وأما  البيئاة بيا  ميرناتهاا     حقرق اإلنسانية , وأما  الدولاة وأما  اجملتياع     وصرن صيانة اهلمدسة و

التضاامين باالرعي املتفاعا     اهلل يف محاهة العباد والابالد   عباد , وتتيث  أمامك تقيةوممظرماتها ونظامها 
لتشارهعية والقضاائية   , و ار ماا هبادأ ما  أعلاى سالطات الدولاة ا       واألداء العالي بثقافة التمظيم والمظام 

غر مسؤوىل رمسي أو حتى انتهاءه بقص , أو غ  املدون ومضامني العقد االجتياعي غ  الرمسيوالتمفيذهة 
فاصا   املقطاعاات و قاع وال املرامبختلاف  ممه ك  فارد  , و, ومبا هربطه م  عالقات بني العباد  غ  رمسي

 .. اجلياعات وأنشطة الدولة واجملتيع
امليتد  إىل محاهة و الشاملة م  ك   ذا وذا  ؛ ما هتيث  يف احلياهة واألعيق وحمترى مدى واألبعد     

وواساع  , المبات واحليران واحلجر وحتى الفضااء بيا  تيرهماتاه واساتثياراته     م  , مبا فيها حتى البيئة 
ّيْم َفإنَّ) , والراضح بعظية المظام والترجيه والتمظيم والتمسيق ؛ الال متما ية وتداخلها  علرماتاملامتداد 

 ةالتضااميم  يةاإلنساان قارق  احل, و ر أعياق ماا هتيثا  يف الئحاة     (  ى َعِ  الِبَقاِع َوالَبَهاِئِمَمْسؤحوّلرَن َحتَّ
 ..واحليران البيئة حقرق سالمة وللحفاظ على 

الصاغ ح  : والَبْهياّة  . الَبِهييّة ك ُّ ذاِت َأرَبِع َقرائم م  َدواّب الربِّ واملاء , واجليع َبهائم ة ؛ يف اللغو     
 ار  : م  َأوالد الَغَمم الضْقن وامَلَعز والَبَقر م  الرحش وغ  ا , الذَكرح واأّلْنثاى يف ذلاك ساراء , وقا      

  .وِبهاماٌت مجع اجليِع َبْهيٌة إذا شبَّ , واجليع َبْهٌم وَبَهٌم وِبهاٌم , 
  املتاقثر ( السلركيات االجتياعياة  ) العقالني والسلر  الفردي واجليعي  Choiceوآلية االختيار       

ِطيعحارا اهلَل َوال  َأ) , هقارد باا   وفاعليتهم يف سلر  مجاعي , وممه ما هسيطر عليه اجملتيع برجرد اآلخره  
هربز أ يياة بمااء ممظرماة    , و ما (  ْعِرضحرا َعْمهحَفَق رَّْهتحمح الشََّوإَذا َرَأ, َفخحذحوا ِبِه  ْهتحمح اخَلْيَرَأَوإَذا َر, َتْعصحرهح 

 .. Social Consciousnessرعي االجتياعي ثقافة واللا
حراماه   حرمة, وواألخذ به واجلع  التشرهعي اإلهلي  ر املرجِّه والراضح املعامل حبالله املتجه باخل       

اجلعا  التمظيياي بااحلقرق والراجباات ,     ما هرتتب ما   , وأو فعله واحليلرلة دون وقرعه لشر با ةاملتجه
, وممه هعي  اجملتيع كيياناات فردهاة   ه اجتا والقدرات واإلميانيات والتيرهمات واألدوات وما مترافر 

هتم ما وممه , وحتي  املسؤوليات ومجاعية , ورمسية وغ  رمسية , ك ٌّ حسب ميانته وقدراته التيرهمية 
 ..راجبات اجتاه  ذه احلقرق الو, قرق احلإاازاته , هعين 

, والبمااء اخلاارجي   ( ما خيفي ) ؛ اجملتيع  –والتمظيم االجتياعي كان أساسه البماء الداخلي للفرد      
عض بعضاهم الاب  مياناة  , وانتظام حفااظ  ( ما هظهر ) ؛ اجملتيع والعالقات االجتياعية املتمرعة  –للفرد 
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, وهصب فيها عيق العالقات والتياسك االجتياعي م  باحلضرر والغياب , و ر ما همشق االجتياعي ؛ 
, يف تقدهة ما أوضحته الشارهعة السايحاء   وأساسه انتظام ما هسبقه م  عالقة املخلرق باخلالق عز وج  

 .. وما هتطّلب م  تطبيق شرائعه 
 ( :عليه السالم)قرله  عي مبّيمة بعيقها ضي ظييها االجتياوممظرمتها اإلنسانية وتم     
َفال َتْعَتادحوَ ا ؛ َوَنَهااّكْم َعاْ     , َلّيْم ححدحودًا  تحَضيِّعحرَ ا ؛ َوَحدَّ َفال, َض َعَلْيّيمح َفَراِئَض ْفَتَراهلَل ا إنَّ )     

 .  (ّفرَ ا َتَتَيلَّ َفال, ا ِنْسَيانًا ْم َهَدْعَهْشَياَء َوَلَفال َتْمَتِهّيرَ ا ؛ َوَسَيَ  َلّيْم َعْ  َأ, ْشَياَء َأ
ياا  حيمهشاي  ذلاك   , حتى والبماء االجتياعي واجملتيع  الرمحة اإلهلية على الفرد عظية و ما تتيث      

 الراجباات  خفف ما  عز وج  شروع اجلع  التيرهين لننسان مع ما ميي  تشرهعه , إاّل إّن اهلل  هتالئم
, (  ّفرَ اا َتَتَيلَّ َفاال , ْم َهَدْعَها ِنْساَيانًا  ْشَياَء َوَلَوَسَيَ  َلّيْم َعْ  َأ) ان ؛ عبء العي  واألداء على اإلنسو

بياان  ب وما  أجا  محاهاة اجملتياع     ,( َلّيْم ححادحودًا   َحدَّ) ؛ م  خالىل وآلياته  بالترازي مع انتظام المظام
َوَنَهاّكْم َعْ   )الرقائية ؛ ثقافة التيام  فاعليتها بو, ( َفال َتْعَتدحوَ ا  )وانسيابية املمظرمة ؛ اهلييلية انتظام و
, مبا فيه المظام االجتياعي (  َفال َتْمَتِهّيرَ ا )؛ يف الشرع اإلهلي  رضرح احلقرق والراجباتلو ,( ْشَياَء َأ

 .. واحلدود الفرائض م  شرهعةال , وما تضيم وتمظييه 
َفَتَح اهلّل َعَلاْيِهْم َماا    ْسِتْصالِح دحْنَيا حْم إالَّْمِر ِدهِمِهْم السح َشْيئًا ِمْ  َأاال َهْترحّ  المَّ) وامتداده التياملي ؛      

, وذلاك نتيجاة اإلخاالىل بمظاام احلياا  والمظاام االجتيااعي , واإلخاالىل بالتياساك            (َضرُّ ِمْماهح   حَر َأ
اخلاصاة ورمباا العاماة    ق , وباألسااس التعادِّي علاى احلقار    التشارهعية   –االجتياعي والقيم االجتياعياة  

 ..وتهدهد مس   احليا  وممها االجتياعية واإلخالىل بها 
املخلرق  شيرما جييع بني املخلرق خبالقه عمد ؛ وم  أبراب األنظية الفرعية للمظام العام للحيا  ؛      

اَب لاى َعْباٍد َبا   ْفاَتَح عَ اَن اهلّل ِلَيا َكا َم)  , وعلى ارتياب املعاصي والدعاء والتربة  على ِنَعم اخلالق تعاىل
ال ِلَيْفاَتَح  َو, اَباِة  اَب اإلَجاِء َوهحْغِلَق َعْمهح َبا اَب الدَُّعلى َعْبٍد َبال ِلَيْفَتَح َعَو, اَدِ  َهاَب الزَِِّعْمهح َب الشُّْيِر َوهحْغِلَق

 ..  (اَب امَلْغِفَرِ  ْرَبة َوهحْغِلَق َعْمهح َباَب التَِّلَعْبٍد َب
البشارهة   ياة لألنفاس  امّلمقِّ بني اخلالق واملخلرقوالعقائدهة العالقات الروحية ضامني املتعلقة بوممها امل     

فيماه ماا هتيثا  باالتفي  واساتثيار       , وماا الشاير إاّل العاامل الرحاب    , واألجراء واملماخات اإلنسانية 
مافعاة للاذات واآلخاره     وممه ما هتيث  باجتا اات بمااء الامفس السارهة ال     املعلرمات والعلرم واملعار  ,

ع به حنار  وتدف وبالمراها احلسمة , وم  الشير ما هيرن يف السلر  القرمية واألعياىل اخليِّر  لي  الماس ,
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ومحاهة ك  شيء يف البيئة الداخلية واخلارجية  , وعمده هتحقق تطبيق الشرائع املشرت  واالنتفاع اإلفاد  
لي  احنرا  له عراقبه وضارائبه  خبالفه هيرن ستدامة والزهاد  , وفيؤدي بانتظام احليا  املوالمظام اإلهلي 

 ..ها احلضار  واستدامتها وتراصلو اإلنسان اليت تحدفع م  مستقب 
وشروطه يف االستجابة , وتبدأ ما  كا  ماا  ار حاالىل طياب       هيرن الدعاء بشرطه وبهذا االجتاه      

وكذلك باب التربة واملغفار  , فجييعهاا   خلرق , لتصفية األجراء واملماخات والفضاءات بني اخلالق وامل
احلقرق والراجبات تقدهة تترجب نقاو  الفير ونقاو  المفس ونقاو  مصدر العيش واملقك  واملشرب , و

 ..ما هتحقق حتدهد طبيعة البماء االجتياعي , وممه املتبادلة لتحقيق العدالة واملساوا  
بااختال  الارعي   تتعادد اجتا اتهاا   وخلالق واملخلرق  ي العباد  , م  العالقات البمائية بني اأهضًا و     

َقْرَماًا َعَبادحوا اهلَل َرْغَباًة     إنَّ)  ميادانيًا ؛  فمرى البشرهة ,لدواخ  وخيتلف تمظييها وتمظيم اواالستيعاب , 
َقْرَماًا َعَبادحوا اهلَل شحاْيرًا َفِتْلاَك      إنََّو, الَعبيِد  َقْرَمًا َعَبدحوا اهلَل َرْ َبًة َفِتْلَك ِعباَدّ  إنََّو, اِر جََّفِتْلَك ِعباَدّ  التُّ

 ..مبفهرمه اإلنساني وعباده أحرارًا  ج اخلالق عز وقد جع  , و  (اِر ْحَراَدّ  اأَلِعَب
 : وميي  بيان ما هتضيمه القرىل املبار  باملخطأ اآلتي      

 
 
 

 هبني أنراع العبادات (   ) خمطأ 
 جياتهاتها واسرتاتياوفلسف

 
 
 

وممه املاؤثر علاى الامفس    , املمبثق م  البماء الفيري مظرر وغ  املمظرر امل اجتاه عبادي , أثرهولي       
 ..واجتا اتها وترجيهاتها للسلر  وتمفيذ وأداء األعياىل 

 مبمظارر وتتجاه  تتحارىل العبااد     ,لننسان   الفاع رجِّهاملر  واحملتيرن و ( الرغبة) فحيميا تدخ       
املمافع املادهة  اي املتقدِّماة   الذي جيع  ر التاج ه وميرله بصفةوطلب هفيتحرىل بسلرك, هها مادي عمد مؤدِّ

 ..وحمرر ا األساسي 
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تتحرىل العباد   ,(  الر بة )م   نابع ومبمظرر املربية , فيرهةالثقافة نرع م  ال وحيميا تيرن بترجيه    
بثقافاة  اجتا اه  , فييارن   بها ؤثرههحثير ووما  ةالعظيي ةد  الروحيحترى العبامب هاهحشِعر مؤده إىل مما  ال

 ..اهلادفة بإنسانيتها امّلقيِّد  , وليس  الرقابة التقرميية والرقابة الضغرط والتخرهف المابعة م  العبيد 
 القياتأخ تعاظمت, و ( لشيرل ) األداء العالياستدامة ب اّلإ م  األحرار عمد اليفءالمعية  ال هحقاب و    

, حتى  ما هتجه يف وحدانية اخلالق عز وج ك  و عبادات ,ك  ما هؤدي م  أشياىل اليف عمده الشير 
, وال هاراه هفاي بالشاير علاى     وخ  الماس التياسك االجتياعي البماء العالئقي ويف حتقيق ما هحسهم يف 

, ألّن اهلل  سارر  إبارا يم   (8)ّيْم َوَلِئْ  َكَفْرتحْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِدهٌد َوِإْذ َتَقذََّن َربُّّيْم َلِئْ  َشَيْرتحْم َلَقِزهَدنَّ) المِّعم , 
تعاىل هححب اإلنسان ؛ كفرد وجمتيع , أن هيرنارا ما  األحارار , فيتحقاق البمااء االجتيااعي احلقيقاي        

 ..املستدام 
حتيياة  و وأثره ,  (ِبعح امَلَطاِمَع َوال َهتَّ,  هحَضاِرعح َوال, َمْ  ال هحَصاِنعح  ْمَر اهلِل سحْبَحاَنهح إالَّال هحِقيمح َأ) و      

 ..االجتياعية  -املمظرمة الرتبرهة ما هدعم وممه , الفيرهة االستقامة  ممطلق القرمية نابع م  مردوداته
 : (عليه السالم)على قرله  القائمالفعلي املبدأ ثقافة اجملتيع ب –الفرد عرفة العي  مبضرور  و     
, آِمماًا ِماْ  َمْعِصاَيِتِهْم    , ا َعْ  َطااَعِتِهْم  َخَلَق اخَلْلَق ِحنَي َخَلَقهحْم َغِميًّ -سحْبَحاَنهح َوَتَعاَلى  -اهلَل  َفإنَّ )     
َوَضَعهحْم ِمَ  الدُّْنَيا َفَقَسَم َبْيَمهحْم َمَعاِهَشهحْم َو. َطاَعهح َوال َتْمَفعحهح َطاَعّة َمْ  َأ, هح ال َتضحرُّهح َمْعِصَيّة َمْ  َعَصاهح نَّأَل

 .  (َمَراِضَعهحْم 
وعظايم  , (  َخَلاَق اخَلْلاقَ  )؛ لخلاق  , واملمحاى الفلسافي ل  جميعية وجمتيعية  تياملية , و ما مما هتبني     

ال ) ؛  ةيا االجتياعامليدانياة  و, (  آِممًا ِمْ  َمْعِصاَيِتِهمْ ) والبيان العظيم ؛  ,(  ا َعْ  َطاَعِتِهْمَغِميًّ) ؛  اخلالق
, (  َطاَعاهح َطاَعاّة َماْ  أَ   )ة الفعلياة  اإلجيابيا ( َوال َتْمَفعحهح ) ,  ( َمْعِصَيّة َمْ  َعَصاهح) الفعلية  ةالسلبي( َتضحرُّهح 

؛ تيرهماات , تشارهعات , حقارق ,     عيرمية دورته ن, ومما هيرِّاملمظرمات احلياتية  انسيابية باجتا ات
اجتيااعي  , م  أج  قيام كياان  نتائج , استدامة حتى قيام الساعة , زن , تراأفعاىل  ترازن , واجبات ,

 ..ومثير متيام  نافع 
وماا هححايأ باه    , وبيئتاه الداخلياة   مبع م  محاهة اإلنساان  , ه هبقى رضى وسخأ اخلالق عز وج و     

 اساتقامة اجتااه  الرتغيب والرت يب , ليتحقاق  ؛ م  آليات ظرمة ماملاستقامة ما حتتاج و, وبيئته اخلارجية 
 ( :عليه السالم), لذا هقرىل  وامّلصلح لشقن المظم االجتياعية القرهم املمهج المظامي

َيا الَعْبَد إنَّ فإنَّ , ْجَيعحرا َبْيَمهحَياَفا, ْن َهْحسحَ  َظمُّّيْم ِبِه َوَأ, ْن َهْشَتدَّ َخْرّفّيْم ِمَ  اهلِل ْسَتَطْعتحْم َأَوإْن ا )     
 ..  (َشدُّ حْم َخْرفًا هلِل اِس َظمًّا ِباهلِل َأْحَسَ  المََّأ َوإنَّ, َظمِِّه ِبَربِِّه َعلى َقْدِر َخْرِفِه ِمْ  َربِِّه  َهّيرنح ححْس ح
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عيقاه  وتعااىل ,  هلل ما  ا العباد  خار    الماابع ,  القائم على المظام والتمظيم الطبيعي   اخلر وتقّم     
, وشدته له , وحتسس ممه اجلانب اإلنساني العييق , الذي حيقق قرم سلر  األباتباع الهلل البمائي العام  
ما هترجاب  تياملية  ,  ذا اخلر  على(  َشدُّ حْم َخْرفًا هلِلاِس َظمًّا ِباهلِل َأْحَسَ  المََّأ َوإنَّ)  ؛ قرهم السلر 

  ..اإلخالص فيه هلل عز وج  دقة تياملية ما هترجب م  على واخلر   , العي  أداء م  دقة
 , َجاَر اهلِل آِمٌ  ؛ َفإنَّ" ْقَرمح ِتي ِ َي َأِللَّ" َخَذ َقْرَلهح َدِلياًل  حِدَي تََّوَمْ  ا, ْمَصَح اهلَل وحفَِّق ْسَتهح َمِ  اإنَّ) و      

ْن هَ  َهْعَليحرَن َماا َعَظَيتحاهح أَ  ِذالَّ ِرْفَعَة َفإنَّ, َم ْن َهَتَعظَّهح ال َهْمَبِغي ِلَيْ  َعَرَ  َعَظَيَة اهلِل َأهح َخاِئٌف ؛ َوإنََّوَعدحوَّ
 .  (ْن َهْسَتْسِليحرا َلهح هَ  َهْعَليحرَن َما ّقْدَرتحهح َأِذَوَسالَمَة الَّ, َهَتَراَضعحرا َلهح 

سية والسالركية  ضح مما سبق , أّن اخلر  يف ك  أبعاده ؛ وممه االجتياعية والفيرهة والمفوكيا هت     
يف المص األخ  ع  ما سبقه , ِم  أّن عدّو اهلل ال خيافه بشي  حتسسي واثق  اآلخرواألخالقية , الشي  

والتياادي يف  , الفيار امللارث   ومجعي مع َم  شاكله , إاّل هرم اجليع , ِليا غيره وأصايه التياادي يف   
 ..طغيانه فيها  ه يفبقاءوما صّرر له إغراءه الشيطاني , وملذات الدنيا , 

عمد ذوي املعرفاة والعرفاان    لدنيري احلقيقي املثير ملمفعة اإلنسان , ال هيرن تفهُّيه إاّلأّما اخلر  ا     
لادى   هيارن  حقيقة وجرد احليا  الدنيرهة ؛ وأرفعاه مساترى   , وما هرتتب م  تفهُّمج  جالله  باخلالق

 ..باقي مسترهات الماس  , وممه هتدرُّج عمدصياء والعلياء الرس  واألنبياء واألو
 ى اجتياعياًا , كلياا ارتفاع يف مساترهاته    وترى الطيقنيمة والرثرق بصررته الراضاحة , تظهار حتا        

الفيرهة والثقافية المقية , واملستقية م  مصادر ا اإلهلية العظيية , ليرن انطباعاتهم الدنيرهة وتعزهزاتهاا  
  طبيعة األعيااىل والسالركيات   أبدهة القادم األخروي األبقى , امليتد متيية والفيرهة الراسخة , تقرُّ حب

واملرتتبات الفيرهة والمفسية الدنيرهة ؛ املمظرر  وغ  املمظرر  , ومدى وطبيعة االستقامة المفعية للامفس  
ا تيّمه الصدور والسرهر  االبتداء مموالبيئة وحتى الفضاء الدنيري , مبا فيه ( اجملتيع ) والماس ( الذات ) 

 ..البشرهة أو خفاها المفس 
 الامفس لساري  , الاداعم  ألداء الفياري  دقة بمااء ا الفير و ونقاو  ولذا فيليا ارتفع مسترى جرد      
هارم اجلياع    والطيقنيمة يف األمانكان و , االستقامة رىارتفع مست,  والتطبيقات العيلية السلر قرهم و

ات واجملتيعاات  الفارد واجلياعا  لعيا    ساب األخاروي العظايم , هارم الثاراب العظايم     العظيم , هرم احل
اجلزاء وامليافآت احلقيقية حملاددات   بانفراد م واجتياعهم , وهيرن , سب العي والشعرب والقبائ  حب
 ..  للماس ما هتجه باخلك   عي  , و ر بدوره هحشجِّع علىالدنيري وطبيعة وآثار األداء 
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ت اواألعياىل , وبالذيات ما سييرن مص  وانعياسات الفير والمفسية والسلركوليتصرر اإلنسان      
 والتفيُّار والعيا  بيا     تفي الا و الفير ملتسق بعيقمما  ر ما هماقضه ؛ باالجتاه اآلخر , ومع عدّو اهلل 

 .. يه اإلهلي على وفق الشرهعة السيحاءعقالنية مرشد ا الترج
َوَلْر َعِلَم اللَّهح ِفيِهْم َخْيًرا َلَقْساَيَعهحْم  (   )ا َهْعِقّلرَن ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْمَد اللَِّه الصُّمُّ اْلبحْيمح الَِّذهَ  َل ) و     

ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْمَد اللَِّه الَِّذهَ  َكَفرحوا َفهحْم َلاا  ) , و سرر  األنفاىل  (  )َوَلْر َأْسَيَعهحْم َلَتَرلَّْرا َو حْم محْعِرضحرَن 
 .. سرر  األنفاىل (55)هحْؤِممحرَن 

اإلهلي املتجه بترجيهات وأدوات وآليات التشرهع واملستم  أقراىل وأفعاىل  ذا فاالستقامة تتضح عمدل     
, وم  بعاده ماا واصاله األئياة     ( َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)ما سّمه الرسرىل األعظم  ويف ضرء األقرم ,
 .. والعلياء األعالم (عليهم السالم)اليرام 

جارد  األداء علاى مساترى     هتابني ما   , وفهيه العيلي دقة اال تداء مسترى إن اىل , فوبطبيعة احل     
القاة باني اخلاالق    مفعارىل وعظياة الع   مماه مادى  و , االستقرار واستيرارهته واستقامته واستقامة اجملتياع 

ه واألعياىل , وتراصاله خبشارع العبااد  ومما    بانتظام المفس همتهج املخلرق قرهم الفير  واملخلرق , وما
, ّكا ُّ َشاْيٍء َخاِشاٌع َلاهح      ) عمد ا ؛واملرتقي جبهاد المفس األبية , و,   للجهاد األكرب امليثِّ املمتج العي 

َماْ   . َوَمْفَزعح ّكا ِّ َمْلهحارٍ    , ّ  ّك ِّ َضِعيٍف َوّقرَّ, َذِلي   َوِعزُّ ّك ِِّ, ِغَمى ّك ِّ َفِقٍ  : اِئٌم ِبِه َوّك ُّ َشْيٍء َق
 .  (َوَمْ  َماَت َفإَلْيِه محْمَقَلبحهح , َوَمْ  َعاَش َفَعَلْيِه ِرْزّقهح , هح َوَمْ  َسَيَ  َعِلَم ِسرَّ, ِيَع نحْطَقهح َم َسَتَيلَّ
واخلشرع ال هتحقق إاّل برفع مسترى العالقة بني املخلرق واحلق برعي وانقياد , فااهلل جا  جاللاه         

بني الفرد واجملتيع مع ك  قارهم    مرحلة عيق وعي العالقة ر احلق , والتيسك باحلق هعين الرصرىل إىل
اإلسرتاتيجية الدنيرهة , ولرمحته سبحانه وتعاىل على اإلنسان  اتمتراص  بي  ما  ر مثير ونافع بامتداد

, ِة َرْحَيِتِه ي َسَعْعداِئِه ِفْت ِنْقَيتحهح َعلى َأي اْشَتدَِّذ حَر الَّ ), فا  املستدامة احلضارهة –ومس ته االجتياعية 
َوَغاِلبح , َومحِذىلُّ َمْ  َناَواهح , هح َشاقَّّ َومحَدمِّرح َمْ , هح اِ رح َمْ  َعازَّقََ, ِ  ِنْقَيِتِه ي ِشدَّْوِلَياِئِه ِفَسَعْ  َرْحَيتحهح أَلتَّوا

 .  ( َوَمْ  َشَيَرهح َجَزاهح, اهح ْقَرَضهح َقَضَوَمْ  َأ, ْعَطاهح َلهح َأَوَمْ  َسَق, َ  َعَلْيِه َكَفاهح َمْ  َتَركَّ. َمْ  َعاَداهح 
ي َسَعِة ِف ), (  ْعداِئِهَعلى َأ) , ( ْت ِنْقَيتحهح اْشَتدَّ)  ؛ ممها ,عظيم العالقة بني اخلالق واملخلرق هتبني و    

أخيه بني و هملعالقة بيبماء ال جانب ممهالرمحة باإلنسان , لر أخذ اإلنسان  ذا الترازن العظيم , ( َرْحَيِتِه 
َسَعْ  تَّوا) بني القائد والرعية , لعظي  الدنيا بمعييها , والسييا حيميا هحيامله ؛ استقامتها اإلنسان , و

مماا   علاى كا  شايء    مع قدرته العظيية سبحانه وتعااىل  ,( ِ  ِنْقَيِتِه ي ِشدَِّف) , ( ْوِلَياِئِه أَل ), (  َرْحَيتحهح
 . . ( َوَغاِلبح َمْ  َعاَداهح) , ( َومحِذىلُّ َمْ  َناَواهح  ), ( هح َشاقَّّ َومحَدمِّرح َمْ ) , (  هحاِ رح َمْ  َعازَّقََ )؛  خلق
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َ  َعَلْياِه  َمْ  َتَركَّ) البالغ الدقة يف عالقته سبحانه وتعاىل مع املخلرق , فهر ؛ نظامه انسيابية ووضع      
, و ماا هاربز حلقاات    (  َوَمْ  َشَيَرهح َجاَزاهح ) ,  ( اهحْقَرَضهح َقَضَمْ  َأَو) , ( ْعَطاهح َلهح َأَوَمْ  َسَق) , ( َكَفاهح 
( ْقَرَضهح َأ ) ,( ْعَطاهح َأ) هحقابله ؛ ( َلهح َسَق) , ( َكَفاهح ) هحقابله ؛ ( َ  َعَلْيِه َتَركَّ) املتيثلة يف ؛  اإلهلية المعية

 ( .. اهحَجَز) هحقابله ؛ ( َشَيَرهح ) , ( اهح َقَض) هحقابله ؛ 
ْشاَياَء ِعْماَد   اأَل َحدَّ. َدْتهح الشَِّفاهح َوَوحَّ, ْت َلهح اجِلَباهح َخرَّ. َجٍ  َوالَباِقي ِبال َأ, ىلح َوَلْم َهَزىْل وَّ حَر اأَل )و      

ال هحَقاىلح . َدَواِت َراِرِح َواأَل ِباجَلَوال, ْوَ امح ِباحّلدحوِد َواحَلَرَكاِت ال تحَقدِّرحهح اأَل. َخْلِقِه َلَها إَباَنًة َلهح ِمْ  َشَبِهَها 
" ِفيَم ؟ : " َوالَباِطْ  ال هحَقاىلح " ؟  ِممَّ"  :اِ رح ال هحَقاىلح الظَّ" . ى ِبَحتَّ" َمٌد َوال هحْضَربح َلهح َأ" َمَتى ؟ : " َلهح 

, ْفِتَراٍق َوَلْم َهْبعحاْد َعْمَهاا باا   , اٍق ِء ِبالِتَصْشَياَلْم َهْقرحْب ِمَ  اأَل. َوال َمْحجحرٌب َفيحْحَرى , ى ال َشَبٌح َفيحَتَقصَّ
, ْنِبَساّط خحْطَرٍ  َوال ا, َوال اْزِدال ح َرْبَرٍ  , َوال ّكرحورح َلْفَظٍة , َوال َهْخَفى َعَلْيِه ِمْ  َعَباِدِه شحخحرصح َلْحَظٍة 

, ّفرىِل َوالّيرحوِري اأّلْيسح َذاتح المُّرِر ِفَوَتْعّقبحهح الشَّ, امّلِم ح  ّق َعَلْيِه الَقَيرحَهَتَفيَّ, َوال َغَسٍق َساٍج , ي َلْيٍ  َداٍج ِف
  َوّك ِّ إْحَصاٍء , ٍ  َقْبَ  ّك ِّ َغاَهٍة َومحدَّ. َوإْدَباِر َنَهاِر محْدِبٍر , محْقِبٍ   ِمْ  إْقَباىِل َلْيٍ , دُّ حرِر ْزِمَمِة َوالَوَتَقلُِّب اأَل

َوَتَييُّاِ   , ثُِّ  امَلَسااِكِ   َوَتَق, ْقَطاِر َوِنَهاَهاِت اأَل, ْقَداِر ا َهْمَحّلهح امّلَحدِّدحوَن ِمْ  ِصَفاِت اأَلَتَعاَلى َعيَّ, ٍ  َوِعدَّ
 .  (َوإىل َغْيِرِه َمْمسحرٌب , َمْضرحوٌب  َفاحَلدُّ ِلَخْلِقِه. َماِكِ  اأَل

, وبهاذا هحرشادنا نهاج     ( َدْتاهح الشِّاَفاهح  َوَوحَّ, اهح ْت َلاهح اجِلَبا  َخرَّ) والعييق يف أمره سبحانه وتعاىل ؛      
اخللق , وممه ما هدخ  ضي  علم المفس االجتيااعي , وعلام االجتيااع    عبادات البالغة لعالقة اخلالق ب
ْوَ امح ِباحّلادحوِد  اأَل ال تحَقدِّرحهح ), (  ْشَياَء ِعْمَد َخْلِقِه َلَها إَباَنًة َلهح ِمْ  َشَبِهَهااأَل َحدَّو )الفلسفي والتمظييي , 

 ( .. َدَواِتَراِرِح َواأَلَوال ِباجَل, َواحَلَرَكاِت 
رىٍل اَء ِماْ  ّأصحا  ْشايَ َلْم َهْخّلِق اأَل )؛ التشرهعي واألدائي  –التيرهين خلقه  بدقة دقائق عز وج البالغ      

َلاْيَس  . َتهح َررْحَساَ  صحا  َقَر َفا َصارَّ َما  َرَصارَّ َو, هح قاَم َحدَّفَق ا َخَلَقَبْ  َخَلَق َم,  ٍةَبِدهَّاِئَ  َأَوال ِمْ  َأَو, ٍة َزِليََّأ
َوِعْليحهح , اِقنَي اِء الَبْحَياأَلاِضنَي َكِعْلِيِه ِباِت امَلَرْماأَلِعْليحهح ِب.  اٌعْنِتَفاال َلهح ِبطاَعِة َشْيٍء َو , ْمِتماٌعاِلَشْيٍء ِمْمهح 

 .  (نَي السُّْفَلى َرِضي اأَلا ِفْلِيِه ِبَيى َكِعاِت العحَلاَوي الَسَيا ِفِبَي
وهتعادد بتياملاه احلاد ,     , ( هحقاَم َحادَّ ا َخَلَق فَقَخَلَق َم )ومما ترى ألعظم يف عظيم المص املبار  ؛      

فهما  احلد يف التيره  واحلد يف القدرات واحلد يف اإلميانيات واحلد يف االمتادادات الزممياة وامليانياة    
وماا هحقابلاه يف احلاد ما  التشارهعات       مسترهات احلد يف العير الزمين والعير العقلاي , ة , وممه واملرقفي

ولقاءاتها وتقاطعها يف حدود عيار   اإلهلية اليت ال تتعدى تيرهمات املخلرق , ليطلب املستطاع ليحطاع ,
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ر يف الشاي  واملضايرن املاادي    , صارّ  ( َتهحَررْحَساَ  صحا  َقَر َفا َصارَّ َما  َرَصرََّو )وعمده اإلنسان الزمين , 
 .., وما هرتتب عليها م  السلر  واألداء واملعمري والمفسي 

 , أال و ار  اجلاامع بيامهم   رراحملا ما هيارن علياه   , وممه اخللق ولليرن وم  عيق احملترى الفلسفي      
باع اإلشااليخلاارق , وانفااراد املخلاارق باحلاجااة وحقيقااة احلاجااة لمااا هرتتااب عليهااا ماا  احلاجااة , و

Gratification املادهة وغ  املادهة والمفسية , االجتا ات وجتدد واستيرارهة دور  احلاجة وحلقاتها , ب
 ..اإلنسان  –تطرر ا مع تطرر احلضارات وهر ا وختصصها واتساعها و
ىل , وممه ثقافة وعي  يف ضرء فقه احلال, ثقافة تشرهع وفقه اإلشباع عمد املخلرق  -وثقافة احلاجة     

تيية احلاجة , وما خيتص املخلرق حبحلقة م  حلقات طبيعة العالقة بني اخلالق واملخلرق و ر , واحلرام 
ضاي  حمتارى    صارره  ظهار  ار مماا ه  , ومساترى إشاباعاتها وحمادودهتها    وفاعليتها ومرونتها  وإحلاحها

قار  وضاعف يف   وماا هرتتاب ما      , االقتصاادهة  –املمظرمة االجتياعياة  ودهمامية أو حركية وميرنات 
 .. تيرهمها البميري

ْصَبَح َهْشّير محِصيَبًة َنَزَلْ  َوَمْ  َأ, اِخطًا اِء اهلِل َسْصَبَح ِلَقَضا َحِزهمًا َفَقْد َأَيلى الدُّْنْصَبَح َعَمْ  َأ) ؛ لذا      
الّقْرآَن َفَياَت َفَدَخَ   َوَمْ  َقَرَأ, َذَ َب ثحّلَثا ِدهِمِه  اهحاَضَع َلهح ِلِغَمَتى َغِميًّا َفَتَرَوَمْ  َأ, هح ْصَبَح َهْشّير َربَِّبِه َفَقْد َأ

ال  َ ام  : ا ِباَثالٍث  َتاَط َقْلبحهح ِمْمَها اْلْنَيَوَمْ  َلِهَج َقْلبحهح ِبححبِّ الدُّ, اِت اهلِل  حزحوًا ِخذح آَهاَن َهتَّْ  َكاَر َفْهَر ِميَّالمَّ
  .  (َمٍ  ال هحْدِرّكهح َأَو, َوِحْرٍص ال َهْترحّكهح , هح هحِغبُّ

العالقات بني اخلالق واملخلرق , والعالقات بني م  آخر ومما هتضيمه عظيم المص املبار  , جانب      
, ومماه ماا هرتتاب ما  عالقاات باني       وماا هححيطاه   وذاتاه  , واملخلارق  ( اجملتياع  ) املخلرق واملخلارق  

ع اخلالق تعاىل , وبيمهم وبني الدنيا , ومما هتضايمه ما    العالقة مخلرقات ومؤثراتها وامتداداتها طبيعة امل
حقرق , حتاى  فهم وأداء وحدود للاخلل  يف  ذه العالقات وما هرتتب عليها م  خطرر  على إشارات 

, هح ِغبُّا ال هح َ ام  : ا ِباَثالٍث  َتااَط َقْلبحاهح ِمْمَها   ا اْلْنَيَوَمْ  َلِهَج َقْلبحهح ِبححابِّ الادُّ  ) ؛ على الذات  باخلطرر هص  
 ( ..َمٍ  ال هحْدِرّكهح َوَأ, َوِحْرٍص ال َهْترحّكهح 

مماه  و, هحفقاده اجلاناب اإلنسااني    و ,واخلطاهاا  , هحميِّي خطرر  األنا  غ  السري ليرن حب الدنيا     
, كيا  ر عليه مثاًل ؛ َمْ  ميرت دون ماىل احلرام باجتا ات أعياىل احلرام ,الذات  فقدان الترازن حتى مع

 ..  على احلرام َت  وهحْقتحْقهيرن كسبه حرام وحرصه على احلرام وَه , احملرماتاملقامر والعام  بك
, واهلل تعااىل   ةاألخالقيا ها ني , استهانة بالذات اإلنسانية وامتادادات واالستهانة مببادئ المظام اإلنسا     

 :ه يف خطبة ل( عليه السالم)لذا هقرىل اإلمام علي .. غين ع  العاملني 
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, ِة ْعَذَر إَلاْيّيْم ِباجَلِليَّا  اهلَل َقْد َأ َفإنَّ, اهلِل  ْقَبّلرا َنِصيَحَةاَو, اِعِظ اهلِل عِِّظرا ِبَيَرتَََّوا, ْنَتِفعحرا ِبَبَياِن اهلِل ا)      
, َوَتْجَتِمبحرا  اِذِه  , ِبعحرا  ِذِه ِلَتتَّ, ْمَها َوَمَياِرَ هح ِم, ْعَياىِل هح ِمَ  اأَلَ  َلّيْم َمَحابََّوَبيَّ, َة َخَذ َعَلْيّيمح احّلجَّتََّوا

اَر ححّفْ  المَّ َوإنَّ, ْ  ِبامَلَياِرِه َة ححفَّاجَلمَّ إنَّ: " َكاَن َهّقرىلح  –َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -َرسحرىَل اهلِل  َفإنَّ
 .  (" َهَراِت ِبالشَّ

تغير اا الرمحاة اإلهلياة , وتطباع عليهاا بصايات        احلّقاة , إال الايت  األخروهة  -لدنيرهة وما احليا  ا     
الامفس   , حتاى تارد  واجليعي واجملتيعاي  ممها , الفردي السييمة واألم  والطيقنيمة والسالم واالستقرار 

ببياان  خلاالق  خالىل االجتاه مبعرفة ام  وال هيرن إاّل  و ي متزود  خب  الزاد التقرى , مررد ا , البشرهة
, وأداء املخلارق  , أو على أق  تقدهر صيانة العالقات وما هرتبأ بها بني املخلارق وخالقاه   رفته حق مع

ما شّرعه اخلالق عز وج  , وبه هؤدي اإلنسان ماا مطلارب اجتااه ذاتاه واجملتياع       حبسبجبعله التيرهين 
 ..وك  ما هححيأ به , لييرن التياسك االجتياعي بالمظام والتمظيم 

هحمبِّاه  وأما  الدولاة والمااس ,    , الذات البشرهة وانتظام اجملتياع  وإعاد  المظر بانتظام تظام انوحلياهة      
 :م  خالىل قرله التقرميي ( عليه السالم)هححذر اإلمام علي و

  (فاْحَذْرهح  ْنَ  َتْعِصيِهَأاِبعح َعَلْيَك ِنَعَيهح َواَنهح هحَتَك سحْبَحْهَ  َربََّأا َرإَذ, هاْبَ  آَدَم ) 
بمقاوته وسالمة ؛  Thoughtالفير و مدسة وإعاد   مدسة انتقاء وتمظيم و الترجُّه فاحلذر هبدأ م      

تلقياه وتمييتاه   قمراتهاا , و وساالمة  واالرتقاء باحليية احلسامة ,   ة ,واملعرفي ةوالعليي ةاملعلرماتيدره امص
 ..لتطّرر العاملي ا ةمراكبما هتطلب م  احلصانة وو, وتلبية متطلبات العصر  , وتطرهره

لحيلرلاة دون  ل,  فقهياة  -, وبمظر  تشرهعية  الدولة مبا متتليه م  قدرات وقابليات –جتاه اجملتيع وا    
, وممه استقامة األنفس وسرهها , وتقدهة األعيااىل  ؛ املعلرماتية والعليية واملعرفية ظهرر الفجر  الرقيية 

 ..ي  وجه وأمتها قدهة الراجبات على أكوالسلركيات بققرمها , واحلفاظ على احلقرق وت
رضى اهلل واجملتيع واحارتام الاذات اإلنساانية , وإْن كاان     فها وغاهاتها حنر ا دأو رسالتها تجهوما ت    

َوَلا َهْحَساَب َّ الَّاِذهَ  َكَفارحوا َأنََّياا نحْيِلاي َلهحاْم َخْياٌر        ) ؛ باملرصاد خبال  ذلك , فمرى اآلهة اليرمية تقف 
 .. سرر  آىل عيران (87 )َعَذاٌب محِهنٌي  ِسِهْم ِإنََّيا نحْيِلي َلهحْم ِلَيْزَدادحوا ِإْثًيا َوَلهحْمِلَقْنّف
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 املبحث الثاني

 مَانة اإلنسان عني املخلوقات
 

نهاج البالغاة , وببياان    المصرص املباركة املقتبسة م  مضامني ما تقّدم م  ضح يف ضرء ات بعد ما      
ه الدراسة بهدي المصرص املباركة , واخلاصة باخلالق واملخلرق , هتحتم عليما أن نرى خمتصر ما احتاجت

, لتيرن لما فير  ع  األ يية اليت جعلاها اخلاالق عاز وجا      أو املخلرقات ما ميانة اإلنسان بني اخللق 
باالغ    ما اخلاالق تعااىل   , وماا وضاع لاه     هةالبشار اجملتيعات م   ات ذرته, وامتداد( عليه السالم)آلدم 

 ..التيرهم 
ِلْلَيَلاِئَيِة ِإنِّي َجاِعٌ  ِفي اْلَقْرِض َخِليَفًة َقاّلرا َأَتْجَع ح ِفيَها َماْ  هحْفِسادح ِفيَهاا َوَهْساِفّك      َوِإْذ َقاىَل َربَُّك)      

َوَعلََّم َآَدَم اْلَقْسَياَء ّكلََّها ثحامَّ  ( 3 )َن الدَِّماَء َوَنْح ح نحَسبِّحح ِبَحْيِدَ  َونحَقدِّسح َلَك َقاىَل ِإنِّي َأْعَلمح َما َلا َتْعَليحر
َقاّلرا سحْبَحاَنَك َلا ِعْلَم َلَما ِإلَّاا  (   )َعَرَضهحْم َعَلى اْلَيَلاِئَيِة َفَقاىَل َأْنِبئحرِني ِبَقْسَياِء َ ؤحَلاِء ِإْن ّكْمتحْم َصاِدِقنَي 

َقاىَل َها َآَدمح َأْنِبْئهحْم ِبَقْسَياِئِهْم َفَليَّا َأْنَبَق حْم ِبَقْسَياِئِهْم َقاىَل َأَلْم َأّقْ  (   )َما َعلَّْيَتَما ِإنََّك َأْنَ  اْلَعِليمح اْلَحِييمح 
َوِإْذ ّقْلَماا ِلْلَيَلاِئَياِة   (   )َلّيْم ِإنِّي َأْعَلمح َغْيَب السََّياَواِت َواْلَقْرِض َوَأْعَلمح َما تحْبدحوَن َوَما ّكْماتحْم َتْيتحيحارَن   

َوّقْلَماا َهاا َآَدمح اْساّيْ  َأْناَ      (   )جحدحوا ِلَآَدَم َفَسَجدحوا ِإلَّا ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْيَبَر َوَكااَن ِماَ  اْلَيااِفِرهَ     اْس
َفَقَزلَّهحَيا ( 5 )نَي َوَزْوجحَك اْلَجمََّة َوّكَلا ِمْمَها َرَغًدا َحْيثح ِشْئتحَيا َوَلا َتْقَرَبا َ ِذِه الشََّجَرَ  َفَتّيرَنا ِمَ  الظَّاِلِي
ِض محْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع الشَّْيَطانح َعْمَها َفَقْخَرَجهحَيا ِميَّا َكاَنا ِفيِه َوّقْلَما اْ ِبّطرا َبْعضحّيْم ِلَبْعٍض َعدحوٌّ َوَلّيْم ِفي اْلَقْر

ّقْلَماا اْ ِبّطارا ِمْمَهاا    ( 8 ) حَر التَّرَّابح الارَِّحيمح   َفَتَلقَّى َآَدمح ِمْ  َربِِّه َكِلَياٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَّهح( 3 )ِإَلى ِحنٍي 
َوالَّاِذهَ  َكَفارحوا   ( 7 )َجِييًعا َفِإمَّا َهْقِتَيمَّّيْم ِممِّي  حًدى َفَيْ  َتِبَع  حَداَي َفَلا َخْرٌ  َعَلْيِهْم َوَلا  حْم َهْحَزنحارَن  

 . سرر  البقر  (3 ) حْم ِفيَها َخاِلدحوَن َوَكذَّبحرا ِبَآَهاِتَما ّأوَلِئَك َأْصَحابح المَّاِر 
 :خبصرص الدراسة لما  مما هتبنيوالصرر القرآنية العظيية ,  ذه م  مضامني و      
 .., أبر البشر ( عليه السالم)بيان ما قب  خلق آدم  -
, ومرقاف  ( علايهم الساالم  )اخلالق عز وج  بهذا اخللق العظيم , ألرفع خلقه املالئية  إخبار -

رأي ورأي آخر , رغم قصرر رأي مساحة لل, واملالئية , وما كان م  احملاور  البليغة ورأي 
 ..املخلرق 

لعلم , وما امتلك مما رزقه اهلل ج  جالله م  ا (عليه السالم)ما تبّي  م  اجلع  التيرهين آلدم  -
 ..تيرهمه العقلي والمفسي , واستقاللية رأهه  جعله التيرهين , وممه حبسب
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م  مسترى العلم والرأي , مقابلاهم ماا اكتساب    ( عليهم السالم)كان عليه املالئية  هتبني ما -
أمار اخلاالق   إراد  وم  العلم ,  ذا املخلرق احلدهث العهد , وما أصابح با  ( عليه السالم)آدم 

,  عاىل , و ر ما ال هعليه املالئيةما عّليه سبحانه وت املعلِّم لليالئية مبرجبتعاىل ,سبحانه و
 ..ظم  ذا التيرهم وما أع

, ولار اساترعب   ( عليه السالم)والتيرهم اآلخر , سجرد املالئية لعظية اخلالق يف خلقه آدم  -
,  بذاته ما هيرن نفع للحيا  وهلممتثلرا ألوامر اهلل تعاىل وأطاعره و ر البشر  ذا التيرهم , ال

وغا     مظارر املاألعيااىل  قارهم  بيا  أشاياىل   مماه  الشاير , و وبتعدد مضامني وشيروه حبق 
 ..املمظرر  

وأدوات  قادرات  , بقصرر ما هعليرنه وما ميتليرنه م عز وج   اعرتا  املالئية أمام اخلالق -
 ..ستقبلية املترقعات لل وآليات

ومقارنة م  أدا  أو آلة قياس أبليس وما امتليه ما اجته به قصرر طق وعصيان إبليس خلالقه , خل -
علياه  )اإلنسان , وما امتليه م  احلسد علاى مياناة آدم    همم خلقما و,  خلق إبليسبه ا مت مب

 ( ..السالم

 ..ه حتى هص  مطافه إىل نهاهة العامل طرهلة يف غيِّه , وميتد بللظامل والعاصي جرلة  -

 ..وتعاىل االمتثاىل ألوامر اخلالق سبحانه زاء والثراب وامليافئة لألعياىل , ب ما  اجل -

 ..املتيرنة م  الزوج والزوجة  المرا  ,  األسر ظهرر األسر  المروهة , أي -

لسافي واالجتيااعي ,   علام الامفس الف  علياه ما    هشاي   ما , ويف اجلمة التجربة ما قب  الدنيا  -
 ..واملغفر  اإلهلية , املخلرق وخطيئة عصيان الما حتقق م  , و وامليتافيزهقي

 ..لدنيرهة واألخروهة تراص  عرب األجياىل والشعرب واألمم ؛ التذكُّر والتقرهم وامليافآت ا -

للطغياان واالحنارا  وساار يف     , وَماْ  امتثا    ابني َمْ  امتث  للهدى وا تدى بهشتان مهتضح  -
 .. ركبه

اليت حتتاج بال رهب إىل  علرمها الفلسفية وفلسفة العلرم ذه جرانب م  الدروس البليغة العييقة يف      
ابها , ودراسات األجياىل املتراصلة , مبا فيه مسترعب حبرر م  مداد العلرم , لالرتقاء إىل وعيها واستيع

 ..االجتياع , حتى انقضاء العامل  االجتياعية , وممه ما هتضيمه علم العلرم
نهج البالغة يف التحليا    ما ميي  استيعابه م  ما هتطلبه مّما استيعابووميتد القرىل يف االستيعاب ,      

 التحليلي للرصرىل إىل ما ميي  الرصرىل إليه م و العليي وترظيفها ,البالغي م  البيان واملعاني والبدهع 
 المبرهاة  ستيد ما  القارآن اليارهم واملدرساة    , وغزهر علرمه املدقائق األمرر واملعلرمات وحقائق العلرم 
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خطباة ما  ِخطاب أما       بالغاة  بهاذا اخلصارص يف  ميرنات اجلع  التيرهين وتيامله الشرهفة , وانظر 
 ( : عليه السالم)علي املؤممني اإلمام 

, ى َخَلَصْ  تَّاِء َحا بامَلَهتحْرَبًة َسمَّ, ا ا َوَسَبِخَهَوَعْذبَِِه, ا َسْهِلَهْرِض َواَنهح ِمْ  َحْزِن اأَلَجَيَع سحْبَح ثحمَّ)      
ى تَّا ا َحْجَياَد َ َأ: َوّفصحرىٍل  اٍءْعَضَأَو, اٍء َووحصحرىٍل ْحَما صحرَرً  ذاَت َأفَجَبَ  ِمْمَه, ى َلَزَبْ  ِة حتَّا بالَبلََّواَلطَه

وِحِه َفَيثحَلاْ   ا ِمْ  رحيَهنَفَط ِف َمٍد َمْعّلرٍم ؛ ثحمََّأَو, وٍد ِلَرْقٍ  َمْعدح, ى َصْلَصَلْ  تَّا َحْصَلَدَ َأَو, ْسَتْيَسَيْ  ا
ا َوَمْعرفٍة َهْفرحقح بَها ,  ااٍت هحًقلِّبحَهَدَوَأَو, ا َهاِرَح َهْخَتِدمحَوَجَر, ا  ح ِبَهَوِفَيٍر َهَتَصرَّ,  ااٍن هحجيّلَهْذَ انًا ذا َأإْنَس

اِه ْشابَ اأَلَو, ان امّلْخَتِلَفِة َرْلرنًا بِطيَمِة اأَلَمْعجح, اس ْجَماأَلان َوَرْلاأَلَو, امِّ امَلَشاِق َوَوْذاأَلَو, اِطِ  الَبَ  احَلقِّ َوْيَب
ْساَتْقَدى اهلّل  اَو, اجّليحارِد  ِة َوالَبلَّا َو, الَباْرِد  ِماَ  احَلارِّ وَ  , اهَمِة ْخالِط امّلَتَباأَلَو, ِة َهاِد امّلَتَعاِدْضَداأَلَو, امّلْؤَتِلَفِة 

, اخّلمحارِع ِلَتْيِرَمِتاِه   َو, رِد َلاهح  جحاِن بالسُّا ي اإلْذَعِف, ِهْم ِتِه إلْييَِّصْهَد َوَعَو, هَعَتهح َلَدْهِهْم َيَة َوِدالِئاَنهح امَلسحْبَح
َز َوَتَعازَّ , ِه الشِّاْقَرّ   لْيا َغَلَبْ  َعَو, ّة يَّْعَتَرْتهح احَلِيا, " يَس ِلإْب وا إالَّْسجحدحوا آلَدَم َفَسَجدحا: " هح اَنَحاىَل سحْبفَق

, ِة ِلْلَبِليَّا  ًاامَيْساِتتْ اَو, اقًا ِللسُّاْخَطِة  ْساِتْحقَ اِظاَرَ   اهح اهلّل المَّْعَطَقَف, اىِل ْلَصْسَتْرَ َ  َخْلَق الصَّاَو, اِر ِبِخْلَقِة المَّ
ارًا اَنهح آَدَم َدْساَيَ  سحاْبحَ  َأ ثحامَّ " . ْقاِ  امَلْعّلارِم   ِم الَرْرإىل َه. َك ِمَ  امّلْمَظِرهَ  إنَّ: " اىَل فَق, ازًا ِلْلِعَدِ  إْنَجَو
, اِم ِه ِباَداِر امّلَقا  ليِْهح َعدحوُّهح َنفاَسًة َعْغَترَّاف, َعَداَوَتهح َرهح إْبِليَس َوَحذََّو, َتهح ا َمَحلَّيَهآَمَ  ِفَو, ا َعْيَشهح ْرَغَد فيَهَأ

 ثحامَّ . اِر َناَدمًا  باإلْغِتَرَو, ْبَدىَل باجَلَذىِل َوَجاًل ْسَتاَو, الَعزمَيَة ِبَرْ ِمِه َو, نَي ِبَشيِِّه الَيِق اَعَفَب, اِر ْبَراَفَقِة اأَلَومحَر
, ِة اِر الَبِليَّا ْ َبَطاهح إىل دَ َأَو, ِتاِه  إىل َجمَّ َوَوَعَدهح امَلَردَّ, اهح َكِلَيَة َرْحَيِتِه َولقَّ ,ي َتْرَبِتِه اَنهح َلهح ِفَبَسَأ اهلّل سحْبَح

 .  (ِة الذُّرِّهَّ َتماسحِ َو
 كات , هتضح م  بني ما هتضاح , ومماه ماا خياص    اآلهات املبار ه م  مضامنيوبإضافة ما تقّدم بيان     

 Social Behaviorالسالر  االجتيااعي    ياعية , وما هشي  على مضامنيجتوالبيئة االاحليا  اجملتيعية 
 ثحمَّ ) بي  التفاصي  الدقيقة ؛يف البماء اهلمدسي البماء االجتياعي واستقراره , وأساسه  حمترى م  خالىل

اٍت َدَوَأَو, ا اِرَح َهْخَتِدمحَهَوَجَر, ا َه ح ِبَوِفَيٍر َهَتَصرَّ,  ااٍن هحجيّلَهْذَ انًا ذا َأوِحِه َفَيثحَلْ  إْنَسا ِمْ  رحيَهنَفَط ِف
همبع م  أّن احليا  الدنيرهة  ي اختباار واختياار   ما و ,.. (  اِطِ الَبَ  احَلقِّ َوْيا َبَوَمْعرفٍة َهْفرحقح بَه,  اهحًقلِّبحَه

 , ومبقتضااه  لنراد  البشرهة , وامتداد ا نتائج ما تيرن عليه احلياا  الدنيرهاة للحياا  األخروهاة األبقاى     
وزوجه ( عليه السالم)اإلنسانية , بعد أن  بأ آدم  –تتم العالقات االجتياعية واحلضاري  هيرن البماء

, وبشاي  عاام    ما  بعاده األجيااىل   و , وما امتّد ممه (ِة الذُّرِّهَّ َتماسحِ َو, ِة اِر الَبِليَّْ َبَطهح إىل َدَأَو )؛ حراء 
 ..ميانة اإلنسان بني املخلرقات 

 : يف مماسبة أخرى (عليه السالم)وهضيف      
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ِماَ    َلاهح َماَرادَّ   نََّوذِلاَك أَ . َوذِلَك الَقْلبح : ْعَجبح َما ِفيِه َلَقْد عحلَِّق ِبِمَياِط  َذا اإلْنَساِن َبْضَعٌة ِ َي َأ )     
, ْ َلَياهح احِلاْرصح   َياعح أَ َوإْن َ اَج ِبِه الطَّ, َيعح الطَّهح َذلََّجاءح َأْضَدادًا ِمْ  ِخالِفَها ؛ َفإْن َسَمَح َلهح الرَّاحِلْيَيِة َوَأ

َحفَُّظ ْسَعَدهح الرَِّضى َنِسَي التََّوإْن َأ, ِبِه الَغْيّظ  ْشَتدََّوإْن َعَرَض َلهح الَغَضبح ا,  َسفحَوإْن َمَلَيهح الَيْقسح َقَتَلهح اأَل
َوإْن , ْطَغااهح الِغَماى   َفااَد َماااًل أَ  َوإْن َأ, ّ  ْسَتَلَبْتهح الِغرَّْمرح اَسَع َلهح اأَلَوإْن اتَّ, َوإْن َغاَلهح اخَلْر ح َشَغَلهح احَلَذرح , 
َوإْن , ْعفح الضَّا  ْن َجَهَدهح اجّلرعح َقَعَد ِبِهَوإ, ْتهح الَفاَقّة َشَغَلهح الَبالءح َوإْن َعضَّ, َصاَبْتهح محِصيَبٌة َفَضَحهح اجَلَزعح َأ
 .  (َوّك ُّ إْفَراٍط َلهح محْفِسٌد , َتْقِصٍ  ِبِه محِضرٌّ  َفّي ُّ. ْتهح الِبْطَمّة عح َكظَّْفَرَط ِبِه الشَِّبَأ

يع جي ما, و وغ  املمظررممها  املمظرربإلنسان ؛ م  تيره  وخلق االقرىل املبار   همما تضيموبذلك      
َوذِلاَك  : ْعَجبح َما ِفياِه  َذا اإلْنَساِن َبْضَعٌة ِ َي َأَلَقْد عحلَِّق ِبِمَياِط  ) ؛ فسلجية البيرلرجية واملضامني البني 

وما هرتتاب علياه   , والرتبية والتعليم التعّلم يف والرغبات ؤ الت واالستعدادات املما هتعلق ب, و( الَقْلبح 
وماا هشاي  علاى    , (  ْضَدادًا ِمْ  ِخالِفَهاا ِمَ  احِلْيَيِة َوَأ َلهح َمَرادَّ نََّوذِلَك َأ) ومعرفية ؛ م  أمرر فيرهة 

, بالفع  والمتيجة ومردوداتهاا  القرمية وغ  القرمية  والسلركية السرهة وغ  السرهة , المفسية ؛ املضامني
 ..على اإلنسان واحمليأ والبيئة اخلارجية 

 وماؤثرات الاتعلم   واجلع  التشرهعي وما هترساطهيا ما  نتاائج   بني اجلع  التيرهين لننسان واآللية      
(  َجااءح َفإْن َسَمَح َلاهح الرَّ ) ؛ م  الفع  ونتيجته , ومؤثراتها المفسية واجتا اتها السلركية بية والتعليم الرتو

َوإْن َمَلَيهح ) ,  ( ْ َلَيهح احِلْرصحَأ )؛ والمتيجة (  َيعحَوإْن َ اَج ِبِه الطَّ) , ( َيعح هح الطََّذلََّأ )؛ احلتيية والمتيجة 
َوإْن ) , ( ِباِه الَغاْيّظ    ْشاَتدَّ ا )المتيجاة ؛  (  َوإْن َعَرَض َلهح الَغَضبح) ,  ( َسفحَقَتَلهح اأَل )التميجة ؛ (  الَيْقسح

َوإْن ) ,  ( َشَغَلهح احَلاَذرح  )المتيجة ؛ (  َوإْن َغاَلهح اخَلْر ح) , ( َحفَُّظ َنِسَي التَّ )المتيجة ؛ (  ْسَعَدهح الرَِّضىَأ
َوإْن ) ,  ( ْطَغااهح الِغَماى  َأ )المتيجاة ؛  (  َفااَد َمااالً  َوإْن َأ) ,  ( ّ ْساَتَلَبْتهح الِغارَّ  ا )متيجة ؛ ال(  ْمرحَسَع َلهح اأَلاتَّ
ْن َوإ) , ( َشَغَلهح الَبالءح ) والمتيجة ؛ ( ْتهح الَفاَقّة َوإْن َعضَّ) , (  َفَضَحهح اجَلَزعح )؛  والمتيجة ( َصاَبْتهح محِصيَبٌةَأ

 . ( ْتهح الِبْطَمّةَكظَّ )والمتيجة ؛ (  ْفَرَط ِبِه الشَِّبعحَأَوإْن ) ,  ( ْعفحالضَّ َقَعَد ِبِه )والمتيجة ؛ (  َجَهَدهح اجّلرعح
 التقصا  وب ,( َوّك ُّ إْفَراٍط َلهح محْفِساٌد  , َتْقِصٍ  ِبِه محِضرٌّ  َفّي ُّ )؛ واحلتيية المامجة ع  عدم الترازن      

ما  وممه ,الرسطية يف احليا  يا حتققه وخبالفه ترازن المظم , في,   فسدواملر واإلضراواإلفراط , األضرار 
ورمبا الفضاء اخلارجي واحمليأ بالير  بيئته والبيئة احمليطة به مستقب  واستدامة و, ستقب  املخلرق مب هتعلق

 ..األرضية 
, وماا جعا     خلارق املممه عظياة اخلاالق يف دقاة    و, عز وج  وك  ذلك هدل  على عظية اخلالق      

وبمااء احلياا  و مدساتها    , واحليياة  والعلام واملعرفاة   لننسان م  امليانة بني خملرقاته م  خالىل العقا   
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تراصالها  ممه ماا هححقاق   و, لالجتاه حنر بماء احلضارات وتراصلها مع التطرُّر والتميية يف إعاد   مدستها 
 ..باستدامتها 

 
 
 

 املبحث الثالث

 حلياة االجتماعيةاألنبياء والرمل وا
 

وتراصاًل للرمضة املختصر  , والييفية املبمّية على وفقها بني اخلالق واملخلارق , بقبعااده الدنيرهاة          
واملتجه األخروي , وعالقته باجلرانب املتعدد  ممها االستقرار واألمان والطيقنيمة واألما  االجتيااعي ,   

 ..بني اخللق ( نسان اإل)   بها املخلرق وما حلقه م  ميانة تشّر
تطلب دراسة جرانب لقمرات االتصاىل بني اخلالق واملخلرق ما  البشار , وإساهاماتهم يف التمظايم          

 Social, مباا فياه البمااء االجتيااعي واإلصاالح االجتيااعي        Social Organizationاالجتيااعي  

Reform  والعالقات االجتياعيةSocial Relations  ..تشرهع اإلهلي اهلاد  محاهاة  إخل , إلهصاىل ال
اإلنسان وثقافته وتراص  تقدُّمه وهر وتطرر حضارته , باجلرانب املادهة وغ  املادهة والمفسية , وبالبمااء  

 , وماا هارى  المفعي للذات واآلخره  , وخلاق التياساك االجتيااعي واالساتقرار والطيقنيماة واألماان       
 ..أو هفقد ا  هتحسس حقيقة ذلك , إاّل َمْ  هحعاني خالفهاو

اَنهح ِماْ   ِوْلاِدِه   اْصَطَفى سحْبَحَو) على األرض , وتماس  الذرهة , ( عليه السالم)وممذ أن  بأ آدم       
إَلاْيِهْم  ْكَثارح َخْلِقاِه َعْهاَد اهلل    ىَل َأدَّا َبا َليَّا , اَنَتهحْم َما ِة َأاَليِغ الرَِّسلى َتْبِلَعَو, لى الَرْحِي ِميَثاَقهحْم َخَذ َعاَء َأْنبَيَأ

َفَبَعاَث  , اَدِتِه اْقَتَطَعْتهحْم َعْ  ِعَبَو, ْ  َمْعِرَفِتِه نيح َعاِطَياَلْتهحمح الشَّْجَتاَو, اَد َمَعهح ْنَدوا اأَلاَتَخذحَو, هح را َحقََّفَجِهّل
را َعَلْيِهْم َوَهْحَتجُّ, ِنْعَيِتِه  و حْم َمْمِسيَّهحَذكِّرحَو, اَق ِفْطَرِتِه ِلَيْسَتْقدحو حْم ِميَث, اَءهح ْنِبَيَوَواَتَر إلْيِهْم َأ, فيِهْم رحسحَلهح 

اٍد َتْحَتهحْم َوِمَه, ِمْ  َسْقٍف َفْرَقهحْم َمْرّفرٍع : اِت امَلْقِدَرِ  َوهحرحو حْم آَه, رىِل اِئَ  العحّقوا َلهحْم َدَف حَوهحِث, ْبِليِغ بالتَّ
اٍث َتَتاَبعح َعَلْيِهْم ؛ َوَلاْم هحْخاِ    ْحَدَأَو, اٍب تحْهِرمحهحْم ْوَصَأَو ,ْفِميهْم َوآَجاىٍل تح , اهَش تحْحييِهْمَوَمَع, َمْرضحرٍع 
رحسحٌ  ال تحَقصِّرح : اِئَيٍة ٍة َقَمَحجَّ ْوَأ, ٍة الِزَمٍة ححجَّ ْوَأ, اٍب محْمَزىٍل ْو ِكَتَأ, محْرَسٍ   اَنهح َخْلَقهح ِمْ  َنيب اهلّل سحْبَح
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لاى  َع: ْ  َقْبَلهح َفهح َماِبٍر َعرََّغ ْوَأ, اِبٍق سحيَِّي َلهح َمْ  َبْعَدهح ِمْ  َس: ْثَرّ  امّلَيذِّبنَي َلهحْم ال َكَو, ْم ّة َعَدِدِ ِبِهْم ِقلَّ
 .  (اءح ْبَمَوَخَلَفِ  اأَل, اءح َوَسَلَفِ  اآلَب, َوَمَضِ  الدُّ حررح , ذِلَك َنَسَلِ  الّقرحونح 

؛ أّن الاميب  حتيياة  ما حيتاجه املبحث , الباّد ما     وحبسبالمص املبار  وقب  بيان ما نسترعبه م       
والرسرىل , َمْ  اصطفاه وفّضله اخلالق عز وج  ألداء مهام وواجبات نشر التشرهع اإلهلي , والايت تبادأ   
بالترحيد ونبذ اإلشرا  باهلل , و ذا التحرىل بقرهم الفير واستقامة وسري المفس , وممه قرهم السالر   

بهداهاة ماا أنزلاه اخلاالق سابحانه وتعااىل , وإحيااء الفطار  بمقاوتهاا ,          , وعياىل , بعقالنية ورشد واأل
وعيرمًا ليس ك  نيب  ر رسرىل , .. وإدامتها بالفير والثقافة الراسخة , لصاحل بماء اجملتيعات اإلنسانية 

 ..لي  ك  رسرىل  ر نيب 
م , ومباا نساترعبه كبشار وكإميانياات حمادود  ,      أّما ما خيص الدراسة ما  الامص املباار  املتقادِّ         

 :وخنتصر ا باآلتي 
, إاّل بعاد ماا احتااجتهم اجملتيعاات للتقيايم      ( علايهم الساالم  )مل تيا  األنبيااء والرسا      - 

 ..واملرازنة والترازن , بعد االحنرا  وفقدان الترازن واالتزان والترجيه والتقرهم 
البشر هصطفيهم وهفضلهم اخلالق عز وج    ما  فير مقرِّم لليجتيعات , وأشخاص م  - 

لتحي  أعباء  على سائر خلقه , ِليا ميتليرن م  اجلع  التيرهين الذي هفرق على أقرانهم
, وما هتصفرن به م  ميزات تفارق البشار , هبقيهاا اهلل تعااىل فايهم       املسؤوليات اجلسام

فس السارهة الرفيعاة ,   بمقاو  الفير واالستعدادات والقدرات , وما هيرنرن عليه م  الام 
 ..والسلر  واألعياىل القرمية 

 ر وأدق ؛ الفير الذي همتهجرنه لتقرهم اجملتيعات  ر فير ترجيهي ممّزىل , مبعمى أمش   - 
ميانتهم وبماء شقنهم وهرفع م   أنالتشرهع اإلهلي الذي حباه اهلل تعاىل لعباد  , م  شقنه 

خللا  يف اإلنساان , إن مل هفلاح يف ِنَعام     شخصيتهم احلضارهة الرفيعة , بي  أبعاد ا , فا
 ..اهلل تعاىل العظيية تشرهعات 

بقي التراص  باألنبياء والرس  , وباليتب املمّزلة عليهم , واحلجة الالزمة هلم , وبسلر   - 
 ..الطرهق الراضح والقرهم 

هلم , وكثر  امليذبني ( عليهم الصال  والسالم)على الرغم م  قلة أعداد الرس  واألنبياء  -5
احلاق واخلا  الايت تستمهضاه     أّن م  البشار , والساييا يف مقتبا  أمار م الرساالي , إاّل      
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 ر , فال هحعلى على قياد  احلاق ,  اإلنسانية  ر الظالرساالت السياوهة لي  املخلرقات وا
 .. الرساالت امّلعل  ال ميي  أن هشربها أيِّ شائبة مبا أوضحته  دى

؛ وممه اإلصاالح   Reformاملباركة ,  ر اإلصالح   د  وغاهات الرساالت السياوهة -3
دد هِّا ياالجتياعي ومحاهة اإلنسان م  شرور ذاته وم  اآلخره  وم  بعضهم البعض , امّل

ألم  وساالمة ومساتقب  المااس والدولاة واحلضاار  اإلنساانية , بيا  أشاياىل احلياهاة          
 ..والمفسية والسلركية املمظرر  وغ  املمظرر  , املادهة وغ  املادهة وحتى الفيرهة 

َوَساَد العحَظَيااَء ِبجحارِدِه ؛   , ِتِه ْرَباَب ِبِعزََّواْسَتْعَبَد اأَل, َخَلَق اخَلالِئَق ِبّقْدَرِتِه ) واخلالق عز وج  قد       
, َطاِئَهااا هحااْم َعااْ  ِغِلَيْيِشااّفرا َل, َوَبَعااَث إىل اجِلاا ِّ َواإلْنااِس رحسحااَلهح , ْنَيا َخْلَقااهح ْسااَيَ  الاادُِّذي َأَو حااَر الَّاا

َوِلَيْهجحيحارا َعَلاْيِهْم ِبيحْعَتَباٍر ِماْ      , َوِليحَبصِّرحو حْم عحيحرَبَها , ْمَثاَلَها َوِلَيْضِربحرا َلهحْم َأ, يحَحذِّرحو حْم ِمْ  َضرَّاِئَها ِلَو
, ٍة َوَنااٍر   ِلْليحِطيِعنَي ِمْمهحْم َوالعحَصاِ  ِمْ  َجمَّاهلّل َعدََّوَما َأ, َوَحالِلَها َوَحَراِمَها , ْسَقاِمَها ِ  َمَصاحَِّها َوَأَتَصرُّ
 .  (َراَمٍة َوَ َراٍن َوَك

وبذلك هيرن المظام والتمظيم االجتياعي ,  دفه وترجهاه اخلاالص خلا  املخلرقاات , مباا فايهم             
وجارب جارد    و وضرح الراجباات , ما ترتب م  ياهة احلقرق م  التعرُّض هلا , والترجيه حبالبشر , و

 ( ..اجملتيع ) أداء الراجبات واملسؤوليات على أمت وجه وأحسمه , اجتاه اخلالق والذات والماس 
 ماا هتعلاق   يا تتضيمه م  احلقائق امليانية والزمانية واملرقفياة واإلنساان , ومماه   والمظرهة والترجُّه ِل      

بماء ما تتطلباه   وراننيالقمبحددات داخ  دولة اإلسيان ؛ هعين الطيقنيمة واألم  وبماء احلضارات , يف ب
سلطاتها التشرهعية والقضاائية والتمفيذهاة , وتارافر ساب  العايش واليراماة       ترجيهات املؤسسات , بم  

, اليت هعقبها بالمظاام والتمظايم   (  ْنَيا َخْلَقهحْسَيَ  الدَُّأ) وحقرق اإلنسان , وإاّل كيف هص  إىل مرحلة ؛ 
كا  مفاردات أو عيرمياات وخصرصايات     مبا فيها و, ا فيه االجتياعي واالقتصادي العام واخلاص , مب

اْسَتْعَبَد ) , وسبقه التيهيد بانسيابية وجمرهات ترازن المظام ؛ (  َوَبَعَث إىل اجِل ِّ َواإلْنِس رحسحَلهح) احليا  ؛ 
 ( .. َوَساَد العحَظَياَء ِبجحرِدِه, ِتِه ْرَباَب ِبِعزَّاأَل

 : ممها كان مبعث الرس  , إاّل لتحقيق أمرر خمتلفة وما       
 ..َطاِئَها ِلَيْيِشّفرا َلهحْم َعْ  ِغ -
 ..يحَحذِّرحو حْم ِمْ  َضرَّاِئَها ِلَو -

 ..ْمَثاَلَها َوِلَيْضِربحرا َلهحْم َأ -

 ..َوِليحَبصِّرحو حْم عحيحرَبَها  -
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 ..َوَحالِلَها َوَحَراِمَها , ْسَقاِمَها احَِّها َوَأِ  َمَصَوِلَيْهجحيحرا َعَلْيِهْم ِبيحْعَتَبٍر ِمْ  َتَصرُّ -

 ..َراَمٍة َوَ َراٍن َوَك, ٍة َوَناٍر اهلّل ِلْليحِطيِعنَي ِمْمهحْم َوالعحَصاِ  ِمْ  َجمَّ َعدََّوَما َأ -

فاليشف والتحذهر والترجيه والبص   والتبصُّر , مفردات مما تدخ  ضي  إسرتاتيجية بماء الدولاة        
  اذه األنظياة   الرصرىل إىل أصغر تيره  نظامي وممظرماتي داخ  الدولة , والعالقات املبمية بني وحتى

ماع الادوىل واجملتيعاات اأّلخار , وماا      ( المااس  ) تزهلاا وجتيعهاا الدولاة مبجتيعاتهاا     واملمظرمات اليت خت
دولي , إاّل مصاداق  املؤسسات احليرمية واملدنية اليت تص  بتدرجها على املسترى التمظييي والتعاون ال

الثقاايف والرتباري   البماء و, االقتصادي ما تعلق بو, ودقته ودقة ااح تياملية التمظيم , وممه االجتياعي 
 .., ومبفهرم حضاري واسع باستدامته والتعلييي 

, للرقر  برجاه   , مؤسسات مبسترى األداء العالي وأصبح  بهذه االجتا ات المظامية والتمظييية     
ومحاهة الشعرب م  ضاعف ماا متارُّ بحما اا الداخلياة , لتصا        , هات واملخاطر والتهدهدات العاملية التحد

, املتيثلاة بصافتها    را اب ماا متتلياه ما  امل   ملرحلة استثيار الفرص والقرى , وممها القارى اإلبداعياة و  
اخلطأ وتعادد   وحبسب ستدامة والتطرر العامليرؤوس األمراىل املعرفية اليت تدعم ك  اجتا ات التميية امل

 ..مدهاتها , وما هتحقق م  تمفيذ ا وانعياساتها املستقبلية , مبا فيها االجتياعية وتفاصيلها واجتا اتها 
, بإنسانية  تتجزأوكان  وستبقى االجتا ات التمظييية , تحبمى على أساس المظام واملمظرمات اليت ال      

واجلزاء والثراب ؛  امليافآتألنظية , وممه ما هرتتب م  مؤج  الترجيه , وممه عدم تقادم التعدِّي على ا
اهلّل ِلْليحِطايِعنَي   َعدََّوَما َأ, َوَحالِلَها َوَحَراِمَها , ْسَقاِمَها ِ  َمَصاحَِّها َوَأَوِلَيْهجحيحرا َعَلْيِهْم ِبيحْعَتَبٍر ِمْ  َتَصرُّ) 

 ( .. َمٍة َوَ َراٍن َراَوَك, ٍة َوَناٍر ِمْمهحْم َوالعحَصاِ  ِمْ  َجمَّ
َوِلَيْضاِربحرا َلهحاْم   , يحَحذِّرحو حْم ِماْ  َضارَّاِئَها   ِلَو, َطاِئَها ِلَيْيِشّفرا َلهحْم َعْ  ِغ) بعد أن هيرن التّرجه ؛       

 ( ..َوِليحَبصِّرحو حْم عحيحرَبَها , ْمَثاَلَها َأ
 :يف ذات املضيار ( عليه السالم)وهضيف       
ّة َلهحاْم  َتِجاَب احّلجَّا   ًة َلهح َعلى َخْلِقِه ِلَئالََّوَجَعَلهحْم ححجَّ, هحْم ِبِه ِمْ  َوْحِيِه اهلّل رحسحَلهح ِبَيا َخصَّ َبَعَث)       

َكْشاَفًة   اهلَل َتَعاَلى َقْد َكَشَف اخَلْلَق ال إنََّأ. َفَدَعا حْم ِبِلَساِن الصِّْدِق إىل َسِبيِ  احَلقِّ , ِبَتْرِ  اإلْعَذاِر إَلْيِهْم 
ْحَس ح َعَياًل هُّهحْم َأَأ: َولِيْ  ِلَيْبّلَر حْم " ْسَراِرِ ْم َوَمْيمحرِن َضَياِئِر ْم ؛ خَْفََْرهح ِمْ  َمصحرِن َأهح َجِهَ  َما َأنَّ؛ ال َأ

 .  (َوالِعَقابح َبَراًء , َرابح َجَزاًء َفَيّيرَن الثَّ, " 
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 , (ًة َلهح َعلى َخْلِقاِه  ححجَّ) , وبماء اجلع  التشرهعي ؛ (  ِمْ  َوْحِيِههحْم ِبِه َخصَّ) والتيليف بالرس  ؛      
َتِجَب  ِلَئالَّ) واألم  على املسترى احمللي وامتداده حتى املسترى العاملي ؛  المظامواالجتاه والترجُّه حلياهة 

 ( ..ّة َلهحْم ِبَتْرِ  اإلْعَذاِر إَلْيِهْم احّلجَّ
, لبمااء  ( َفَدَعا حْم ِبِلَساِن الصِّْدِق إىل َساِبيِ  احَلاقِّ   ) املعلرماتية ؛  –االجتياعية  يةاألخالق واملمظرمة     

االجتيااعي ,   –بمااء المظاام األساري     ي , لتياسك اجملتيع , واملمطلق ما  قرهم الفير الفردي واجلياع
 ..هة , ومحاهة احلقرق بي  أشياهلا لبماء الدولة احلضار

, فهما  العي  املمظرر وغ  املمظارر , ومماه أحسا  العيا  , ونظاام      (  ْحَس ح َعَياًلهحْم َأهَُّأ) وبيان      
, مبمهج محاهة اإلنسان بالرقابة التقيييية والتقرميية ؛ (  َوالِعَقابح َبَراًء, َرابح َجَزاًء َفَيّيرَن الثَّ) امليافآت ؛ 

ة ألصغر وحد  نظامية وممظرماتية حتى أكرب جتيُّع الذاتي واآلخر م  الماس , هعين محاهة تقيييية وتقرميي
 ..اجتياعي , لالنتفاع م  حمترى وجرد اإلنسان على ما ترجِّه به التشرهعات اإلهلية 

ِذهَ  ِ يَم َللَّا اِس ِباإْبَرا ْوَلى المََّأ إنَّ: " َتال  ثحمَّ, ْعَليحهحْم ِبَيا َجاؤحوا ِبِه ْنِبَياِء َأاِس ِباأَلْوَلى المََّأ إنَّ) وبهذا      
إْن َطااَع اهلَل وَ ٍد َماْ  أَ محَحيَّا  َوِلايَّ  إنَّ( : علياه الساالم  )َقااىَل   ثحمَّ, اآلهَة " ِذهَ  آَممحرا ِبيُّ َوالََّبعحرهح َو َذا المَّتَّا

 ..  (! ٍد َمْ  َعَصى اهلَل َوإْن َقرحَبْ  َقَراَبتحهح محَحيَّ َعدحوَّ َوإنَّ, َبعحَدْت ّلْحَيتحهح 
واملؤشر الراضح ,  ما  سبق علم , وعلم إهلي ممّزىل , وفهم ذلك العلم اإلهلي املمّزىل , وأعلم َماْ        

الفير المقي ,  م أوىل م  غ  م بهذا العلم , ما حيي   محيي  العلم بشرطه وشروطه اإلنساني , وممه
تياع أفضا  وأنساب االنتفااع     للدولاة واجمل  ه بصرر  التميية املستدامة , وما حتققاه الستيعابهم له وتمييت
قب  اإلشباع أو بعاد اإلشاباع ,    , سراء كان Wantومدهات ظهرر احلاجة  مماحيهواإلشباع مبختلف 

رمبا كان ظهرر حاجة الفرد أو اجلياعة أو اجملتيع , قب  اإلشاباع ؛ و ار مبمظارر تقليادي , أو المظار      ف
بتيارات واالخرتاعات املفاجئة اليت تظهر ثم واال اتبالتطررللحاجة مبمظرر حدهث ومعاصر , املر رنة 

 ..مبيرنات احلاجة ومدهات إشباعها للذات واجملتيع تظهر احلاجة بظهرر ا , هعين بعد علم 
ْعَليحهحاْم ِبَياا   ْنِبَيااِء أَ اِس ِباأَلْوَلى المََّأ) و ر ما هعيله بترازن وعدم إربا  اجملتيع ونظامه وانتظامه ؛       

, فالقيادي احلقيقي َمْ  هعر  كيف السبي  والعي  باملشاركة والتضام  على وضع اخلطأ (  َجاؤحوا ِبِه
ي يف تمفيذ ما أو اختاذ القرارات وممها ما ختص المظم االجتياعية , والعي  بدّقة وفاعلية ومسؤولية ووع

الرقاابي التقييياي    عة , ك ٌّ على ما هتطلبه التمفيذ بالتمسايق والتمظايم , وبتعضايده   خمطأ له كفرد ومجا
 ..اسرتاتيجيًا  األاعوالتقرميي 
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ح م  نتائج األعيااىل  ا هتضوما هرتتب عليه مم,  اإلنسانيو الترجيهي المافع الرقابي األخالقي بدأاملو     
ٍد َماْ  َعَصاى اهلَل َوإْن   محَحيَّا  َعدحوَّ َوإنَّ, إْن َبعحَدْت ّلْحَيتحهح َطاَع اهلَل َوٍد َمْ  َأمحَحيَّ َوِليَّ إنَّ) ؛ وما هحقابلها 

, ليرن التشرهع أوىل باملثرىل أمام وحد  وتضاام  اجملتياع والعيا  اجليااعي علاى ماا       ( ! َقرحَبْ  َقَراَبتحهح 
احلضااري   –هرجِّه م  احلقرق والراجباات , وممهاا احلقارق والراجباات االجتياعياة , واالجتيااعي       

 ..دنيري حتى ما بعد عاملما الالثراب عطاء املتراص  ب
, هعين نظام وتشرهعاته طاعة اهلل عز وج  ء مبمظرر اإلسالم , تتحدد أواًل يف وانظر للقرابة الذي جا     

وانتظام احليا  وممه اجملتيع أو الماس , والدلي  أن ال حاجة هلل مبا هعيله خلقه , وال هضره أو همفعه عي  
لسفة البماء االجتياعي يف اإلسالم , وبانتفاع خلق اهلل العام  إذا عي  , واهلل غين ع  خملرقاته , و ذه ف

طاعاة اهلل   ام  بعضهم البعض , وم  خالىل احلقرق والراجبات وما تاقمر باه الشارهعة اإلهلياة , مؤدا ا     
 ..واستقرار ا والثبات على طاعته , ومؤدا ا قرهم احليا  واحليا  االجتياعية 

بماء الرفض الداخلي لي  ما  ر ممحار  , و ار ماا     هيرن, وبترجيه التشرهع اإلسالمي ,  و ما      
, باال نقصاان نفاع    هقمر به اخلالق سبحانه وتعاىل على أساس المفع الشام  املرتتب على المفاع اجليعاي   

 .., وما هرتتب عليه م  سلر  مجعي اجتياعي نافع , مؤداه إىل البماء والتياسك االجتياعي الذات 
أحسا  تقارهم , لاذا    اهلل ج  جالله خللقاه , وماا كاان علياه خلقاه ما         ليرن أمامما مؤشر خلق     

ممه غ  املمظرر املتيثا  بالمظاام   جانب املمظرر وغ  املمظرر , واألحس  هترّجب عدم تشرهه  ذا اخللق 
 ..والتمظيم للحيا  , فال هشرِّه اإلنسان الظا ر والباط  مما أحس  خلقه 

 
 
 

 املبحث الراع 

 واحلياة االجتماعية( صلى اهلل عليه وآله وسلم)الرمو  الَري  
 

وممهاا   , احلياا  ترجياه وبمااء   يف  (السالمو الصال  عليهم)دور األنبياء والرس   عيرم ومبا تبّي  م      
احليا  االجتياعية واساتقرار ا , وباث روح الارعي واالساتيعاب واالساتعدادات بالقادرات , والعيا         

بااخل  واالساتقامة , وبشاي      املسترى اإلنساني , مبا هعّرىل علياه ما  اخلا    الفعلي بثقة معرفية كاملة ب
والعيا   فاات األعيااىل   احنرجايم ا حتبذات الرق  ووبال اختالىل , حدود بال قيرد واآلفاق , بال  اتساع
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 وأ ةالدهماميا  , وعالجهاا باالرؤى   املادهة والمفعية املادهة اجلاماد   وحتجيم المظر  الدنيرهة ,على عالجها 
ليا  األنشاطة   خبطاى إسارتاتيجية   برسالة واضحة ومتياملة وخمطاأ هلاا , وتتجاه    , اهلادفة هلا  ةاحلركي

 .. ومستدام ومتراص لقات احل متتابعمستير و القات االجتياعية , باجتاه هيرن احملترىوالع
يماا أن  , عل اتجمرهات ما هيرن م  تراصا  باني اخلاالق عاز وجا  واملخلرقا      واستييااًل ملرضرع      

يف احلياا   ( مآِلِه َوَسالَّ ى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)نسرتشد ونتابع الدور الرسالي للرسرىل األكرم حميد ب  عبد اهلل 
غحارَن  ْبَتمحَحيٌَّد َرسحرىلح اللَِّه َوالَِّذهَ  َمَعهح َأِشدَّاءح َعَلى اْلّيفَّاِر رحَحَياءح َبْيَمهحْم َتاَرا حْم رحكًَّعاا سحاجًَّدا هَ    )العامة ؛ 

 ّلهحْم ِفي اْلِإْنِجيِ َفْضًلا ِمَ  اللَِّه َوِرْضَراًنا ِسيَيا حْم ِفي وحجحرِ ِهْم ِمْ  َأَثِر السُّجحرِد َذِلَك َمَثّلهحْم ِفي التَّْرَراِ  َوَمَث
ِغايَظ ِبِهامح اْلّيفَّااَر َوَعاَد اللَّاهح      َزَرهح َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَرى َعَلى سحرِقِه هحْعِجبح الزُّرَّاَع ِلَيَكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَقهح َفآ

 . سرر  الفتح( 3 )الَِّذهَ  َآَممحرا َوَعِيّلرا الصَّاِلَحاِت ِمْمهحْم َمْغِفَرً  َوَأْجًرا َعِظيًيا 
اللَّاهح ِبّيا ِّ َشاْيٍء     َما َكاَن محَحيٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْ  ِرَجاِلّيْم َوَلِيْ  َرسحرىَل اللَِّه َوَخاَتَم المَِّبايِّنَي َوَكاانَ  ) و      

 . سرر  األحزاب (3 )َعِليًيا 
احليا  االجتياعياة , ونساتقي   وانتظام انسيابية وما هتحدد م  ما خيص الدراسة ؛  جانب ممههربز و         

 ( :عليه السالم)جانب حيري ممه م  قرىل أم  املؤممني اإلمام علي تفاصي  
َوَ َدى إىل , َفَصَدَع ِباحَلقِّ ؛ َوَنَصَح ِلْلَخْلِق , َوَمَماِ جح الدِّهِ  َطاِمَسٌة , ى َداِرَسٌة ْعالِم اهّلَدْرَسَلهح َوَأَأ )     

, َوال َمَماٌر َسااِطٌع  ,  َبَعَثهح ِحنَي ال َعَلٌم َقاِئٌم) , و   (َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ, َمَر ِبالَقْصِد َوَأ, الرُّْشِد 
 .  ( اِضٌح َو ال َمْمَهٌجَو
, املتفاعلاة   وتفاصايلها  والبيئة بيا  اجتا اتهاا وميرناتهاا   اجملتيع  –ومما هربز بق يية بالغة ؛ المظام      

, و ااي ماا   ( واضااح)  و ( ساااطع)  و ( قااائم)  , و ( احلااق)  و ( الااده )  و( اهّلاادى  ) مبمظاارر ؛
برضارح المظاام احلاق املرجِّاه     , والسبق املماتظم   احللقات التياملية لبماء اجملتيع الراضح املعامل م  جهة

 ..املرازن لي  تفاصي  احليا  باحلق ومحاهة دواخله وك  ما هححيأ به ومحاهته لننسان 
؛ رهة احليا  على أسس احلق القرهم املقرِّم واستيرا, محاهة ك  ما خلقه عز وج   وغ ه , فإّن ذاهلو     
امّلْبَتااَدَعاِت  إنََّو. َ اِلااٌك  َعْمااهح إالَّال َهْهِلااّك , ْمااٍر َقاااِئٍم اِدهااًا ِبِيَتاااٍب َناااِطٍق َوَأاهلَل َبَعااَث َرسحااراًل َ  إنَّ) 

ْعّطرهح َطاَعَتّيْم َفَق, ْمِرّكْم ي سحْلَطاِن اهلِل ِعْصَيًة أَلِف َوإنَّ. َما َحِفَظ اهلّل ِمْمَها  امّلْهِلَياتح إالَّ اْليحَشبَِّهاِت  ح َّ
َبادًا  ال َهْمّقّلهح إَلْيّيْم َأ ثحمَّ, اهلّل َعْمّيْم سحْلَطاَن اإلْسالِم  ْو َلَيْمّقَل ََّأ َواهلِل َلَتْفَعّل َّ. َمٍة َوال محْسَتْيَرٍه ِبَها رََّغْيَر محَل

 .  (ْمرح إىل َغْيِرّكْم ى َهْقِرَز اأَلَحتَّ
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هلياة الايت تراعاي اجلعا  التيارهين      األ يية التشرهعية , واالنطاالق ما  التشارهعات اإل   عيق ظهر وه     
ما هتعلق بالتشرهعات االجتياعية , وما هتعلق بِفْقه اجملتيع , ما هرتتب وك  , وممه واملخلرقات لننسان 

 وِفْقه نظام وتمظيم األفراد واجملتيعات , وما هطرأ م  مستجدات فقهية , نتيجة حتّرىل وتطرر وهر احليا 
مماا هسابق وضاع     ابتاداءاً ا ما هحعزز مؤشرات وركائز  ذه التشرهعات , , وممه خبصرصياتها وعيرمياتها

اجبات , وما هتحّتم ما  المصاح   والتمسيق والتمظيم والتمفيذ باحلقرق والر الترجيهاخلطأ , ووصراًل إىل 
  األ دا حتقيق تياملية الرقابة التقيييية والتقرميية للرصرىل إىلترجيه د باهلدى , وما هرتتب م  اشواإلر

 ..االجتياعية املرسرمة  -اإلنسانية 
, (  ْماٍر َقااِئمٍ  َرسحراًل َ اِدهًا ِبِيَتاٍب َنااِطٍق َوأَ  )بماء املمهج الراضح , لييرن  هشروطه وشرطب هتجهو     

والماطق مما ميثله بثقافة الشرهعة والتشرهع وآلية التفاع  والعي  بترجيهاتها , ليتياما  ماع األمار القاائم     
 .. جتياعية, والماطق بدخرله لتفاصي  احليا  , وممها اجلرانب االبترجيهاته 

مّظم به وتصرن احلقرق والراجبات العامة وحني اإلعراض ع  تطبيق الشرهعة , واإلعراض ع  ما تح     
, هيرن نتيجته  ال  لننسان كفرد , وميتاد حتاى هصا  اهلاال  إىل جتيعاه      وتعرهق مس تها واخلاصة 
واستفحاىل الظامل  , اخللأ بني احلق والباط والشعرب وحضاراتهم , وذلك مما هظهر م   األمماملتيث  ب

إىل الضااعف واهلااران واسااتفحاىل التحاادهات واملخاااطر ( اجلياعيااة ) بظلياه , فيجاارُّ جبرهرتااه اجليعيااة  
 ..والتهدهدات احمليقة بالماس 

, ( ْماِرّكْم  ي سحْلَطاِن اهلِل ِعْصَيًة أَلِف َوإنَّ) ؛ اليث  , ممه وحيي  الترجيه اخلطابي والبيان الترجيهي      
ة اليت تصرن وحتياي  م  الده  العظيم وشرائعه اإلهلي ليرن سلطان اهلل هتيث  يف طاعة ما جاء به رسرله

, فيصبح يف سالطانه  يف ظ  العدالة واملساوا  الفعلية الفاعلة وحتفظ الماس والمظام وأم  الدولة واجملتيع 
 ..لضعيف قري حبقرقه , والقري ضعيف بظليه واغتصاب حقرق اآلخره  تعاىل , ا

, والطاعة (  َمٍة َوال محْسَتْيَرٍه ِبَهاْعّطرهح َطاَعَتّيْم َغْيَر محَلرََّفَق )تتيث  عمد ؛ بالميب وآلية عصية األمرر      
رص األداء , ليرن الطاعاة  الطرعية  ما قر  استثيار احلق واخل  م  اإلنسان وإىل اإلنسان , باستثيار ف

هلل عز وجا  , واالمتثااىل لشارهعته بالعيا  الصااحل القارهم الماافع , باساتيرار واساتقامة دور  احلاجاة           
 -الفارد  ) باحلق , ومبمظرر ا اجلامع بني الدنيا واآلخر  , هعين ضايان محاهاة المااس     املترازنةواإلشباع 

ه علاى البيئاة , وممظرماة البيئاة االجتياعياة الداخلياة       , م  شرور الذات واآلخر , وانعياسات( اجملتيع 
 ..واخلارجية , ومبختلف العرام  الداخلة ضيمها 

انقلب  املرازه  , ,  انتهاج احلق والعي  باحلالىلب, ( ْمِرّكْم سحْلَطاِن اهلِل ِعْصَيًة أَل )فإن مل هي  ؛       
, وفقدان السيطر  على البالد واخللق  Social Equilibrium الترازن االجتياعي مقرمات ومّت فقدان
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, , وضاع  وتفيي  الدولة , وضااع وتفياك متاساك اجملتياع     والبيئة وفضاءاتها م  البشر واحلجر 
 ..وَدّب  التفرقة والصراعات والدمار وسفك الدماء بغ  حق 

, ومرقاف قارهم   ولذا وحلياهة احلقرق اإلنسانية , مبا فيها حقرق اإلنساان يف كا  مياان وزماان          
  املمظارر  ,  ومحاهة المظام وممظرمة الماس والبيئة , بي  تفاصيلها وعراملاها وميرناتهاا املمظارر  وغا    

ِباحَلقِّ ِحنَي َدَنا ) .. ؛ ( مآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)رسرله بعث سبحانه وتعاىل  وللضرور   ذه ترى اهلل
ْ ِلَهاا َعلاى   َوَقاَمْ  ِبَق, َبْعَد إْشَراٍق  ْظَلَيْ  َبْهَجتحَهاَوَأ, ْقَبَ  ِمَ  اآلِخَرِ  اإلطِّالعح َأَو, ِمَ  الدُّْنَيا اإلْنِقَطاعح 

َوَتَصارٍُّم  , ِطَها اْشَرْقِتَراٍب ِمْ  َأَوا, ِتَها ْنِقَطاٍع ِمْ  محدَِّفي ا, ِزَ  ِمْمَها ِقَياٌد َوَأ, َوَخشحَ  ِمْمَها ِمَهاٌد , َساٍق 
, ٍف ِماْ  َعْرَراِتَهاا   َوَتَيشُّا , ْعالِمَها َوَعَفاٍء ِمْ  َأ, ْنِتَشاٍر ِمْ  َسَبِبَها َوا, َواْنِفَصاٍم ِمْ  َحَلَقِتَها , ِلَها ْ ِمْ  َأ

 . َوِقَصٍر ِمْ  ّطرِلَها
 . ( ْنَصاِرِهَوَشَرفًا أَل, ْعَراِنِه َوِرْفَعًة أَل ,َزَماِنِه  ْ ِ َوَرِبيعًا أَل, ِتِه َوَكَراَمًة أّلمَّ, َجَعَلهح اهلّل َبالغًا ِلِرَساَلِتِه      
وضرور  احلضرر الذي حتّتم أن هيرن هلا مقرِّم , هتيث  يف قيام املبعرث بالرسالة السيحاء , مبهامه      

احلقيقياة ونظامهاا وتمظييهاا ,     االجتياعياة اإلنسانية , إلعاد  اجملتيع إىل فطرتاه وطبيعتاه    –الترحيدهة 
 ..الذي هعيده إىل إنسانيته وأخالقيته املمبعثة م  الفطر  بالشي  

, وإعادتاه إىل  مدساة املمظرماة الفيرهاة المقياة       Social Disorderوإصالح اخللا  االجتيااعي        
احلركية املتطرر  مع ك  تطرر يف املمظرمة احلياتية القرمياة , واالجتااه صارب ساراء السابي  املياداني ,       

هيرن بسالمه وسالمته ضي  السلر  والفع  والعيا  اإلنسااني ؛ السياساي مماه      فاإلسالم هترجب أن
 ..الرتبري والتعليي والتعلييي البماء و, الثقايف واالجتياعي الترجُّه و , واالقتصادي

, عماد احلاجاة القصارى حلياهاة     والرس  , وحضرر م الرساالي الفاعا     األنبياءوقد تطّلب تتابع      
اَنهح ْن َبَعاَث اهلّل سحاْبحَ  إىل َأ ) ..بي  أدوات وآليات الساالم واحملباة , و ياذا تراصا      , المظام اليرني 

, هح اّقيَثبيِّنَي ِملى المَّْقخحرذًا َعَم, ِتِه اِم نحبحرَّإْتَيَو, اِز ِعَدِتِه َم إلْنَجآِلِه َوَسلَّلْيِه َوى اهلّل َعلََّص دًا َرسحرىَل اهلِلمحَحيَّ
, تَِّتٌة اِئقح محَتَشا َوَطَر, اٌء محْمَتِشَرٌ  ْ َرَأَو,  ٌةمحَتَفرِّقََ ْرِض َهْرَمِئٍذ ِمَلٌ ْ  ح اأَلَأَو. َكِرميًا ِميالدحهح , هح اتحً  ِسَيرَرَمْشهح

ْنَقاَذ حْم  َأَو, ِة الَلا حْم ِباِه ِماَ  الضَّا   َفَهادَ , ٍ  إىل َغْياِرِه  محِشا  ْوَأ, ْسِيِه ي امحْلِحٍد ِف ْوَأ, ِبَخْلِقِه  َبْيَ  محَشبٍِّه هلِل
 .  ( اَلِةِبَيياِنِه ِمَ  اجَلَه

 :, وم  بني أبرز ا ( َمآِلِه َوَسلَّلْيِه َوى اهلّل َعلََّص)وهظهر أبعاد عدهد  لرجرب إرساىل الرسرىل       
 ..؛ و ما احلاجة إلعاد   مدسة المظام االجتياعي  ٌةمحَتَفرِّقََ ْرِض َهْرَمِئٍذ ِمَلٌ ْ  ح اأَلَأَو -
 ..مما هتطلبه إعاد   مدسة الفير وانتظام المفس وسرهها ؛ و ما اٌء محْمَتِشَرٌ  ْ َرَأَو -
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ٍ  إىل محِشا  ْوَأ, ْساِيِه  ي امحْلِحٍد ِفا  ْوَأ, ِبَخْلِقِه َبْيَ  محَشبٍِّه هلِل )  ا ؛ , وصرر( َتٌة اِئقح محَتَشتَِّوَطَر)  -
 ( ..َغْيِرِه 

نظيها واستقرار م وساالمتهم وأخالقياات كا  ماا هتجهارن      وكان  آلية إعاد   مدسة حياتهم و     
 ة, األخالقية املرجهة بالفير األقرم لي  مماحي وأنشطة احليا  , وممها احليا  االجتياعية املدعرم ألدائه

ْم ا حَفَهَد) باألبعاد الرتبرهة والتعلييية , واآللية بال عمف وال قت  وال تدم  , ب  اآللية بالقيم اإلنسانية ؛ 
,  ر مؤشر (  اَلِةْنَقَذ حْم ِبَيياِنِه ِمَ  اجَلَهَأَو )األداء والتعزهز البمائي األعيق ؛ نتائج , و( الَلِة ِبِه ِمَ  الضَّ

 ..اجملتيع احلقيقي على أ يية العلم واملعرفة لقيام 
؛  االجتاه بالرقاهة والعالج, و(  ِةاَلاجَلَهب الَلِةالضَّ ) والبّد م  االنتباه والترّجه بالتفي  ِليا اقرتن  ؛     
, اهلادهاة للايت  اي    , أي اهلداهة واإلنقاذ , مبحترى الرسالة اإلهلية العظيية األقرم (  ْنَقَذ حْمَأا حْم َوَفَهَد) 

 : , وممهايف تفاصي  احليا  أقرم 
 ..احلالىل واحلرام  وما هرتتب عليه م  ؛ احليم التيليفي -
 ..عليه م  البيع والشراء ومدى سالمة عقرده م  الفساد وما هرتتب ؛  احليم الرضعي -

البمااء املعاريف    إسارتاتيجية البرصلة املترجه بها الفير اإلنساني لتقرهم وقرهم ك  شايء , هعاين    ذه     
هعاين  مدساة وإعااد   مدساة رأس املااىل املعاريف , ورأس املااىل        مماا  , وبامتداداتها املساتدامة  لليجتيع 

باه  و , جمتياع املارارد البشارهة املبادع    صرصاية فاعلياة ومحاهاة    املتيثا  خب  اد املعريف ,, واالقتص الفيري
 ..مستقب  احليا  إلطالق وانطالق املرا ب واإلبداعات 

مبساتقب  العقارىل    ب  الدوىل , ب  ك  احليا  مر رناة تعزز فير  ؛ مستق واملضامني العييقة واإلشار     
 اخلياىل العليي , وما هترجب م  تمييته وتطرهره بالتدرهب كشف   ضيمهاوما هدخ, واملعرفية العليية 

وصق  ما متتليه م  قدرات عقلية , و ر ما تؤكد وختطأ له أحدث الترجهات والترجيهات التعلييية 
األجيااىل القادماة ,   ذات , وممهاا التميياة املساتدامة الايت تحراعاي مساتقب  األجيااىل و       املتقدِّماة  والرتبرهة 

 ..ة واملرارد الطبيعية واملرارد البشرهة واستعداداتها ومستقب  البيئ
,  ياملفاا يي الاداللي  وال هيرن لفهم املفا يم وما تتجه بدالالتها , وما حيدث م  تطارر املعااني و       

, ولغة اخلطاب املستحدث مع ك  تطرر وكرنها األسس الداعية للخروج م  خماطر وتهدهدات اجله  
 ..املخطأ له داني التمفيذ امليالتطبيق وو

وال نغف  ما أ يية أم  اجملتيع ووحدته م  خالىل الرتبية والتعليم , ولذا كان بعد  ذا االضاطراب       
والتفيك السياسي واالجتياعي واالقتصادي والرتبري , والتفيك الثقايف واحلضاري , هراجهه وهقابله 

نساان ,  بلارر  فيار اإل  مياان ومراقاف و  كعالج ووقاهة بقرهم الفير اإلصالحي املراكب لي  زمان و
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ما  كا  أشاياىل     ية املمقذ  باحلق للشاعرب واألمام  واملتيث  مبعجز  الرسالة , واملعجز  الدستررهة اإلهل
 ..اجلهالة والتدم  الفيري 

لمُّرِر ْبَتَعَثهح ِباا) طرر  ما مير اإلنسان به ؛ العالج للعرام  املسببة خل -الرقاهة والتشرهعية , وللحاجة      
 ..  (َوالِيَتاِب اهَلاِدي , َوامِلْمَهاِج الَباِدي , َوالبحْرَ اِن اجَلِليِّ , امّلِضيِء 

, إصالحي عظايم  وقائي ووميي  وضع خمطأ ما جاء به القرىل املبار  م  ممهج تربري وتعلييي و     
 :وكاآلتي وسب  التمظيم , جييع بني املمهج 

 
 
 
 

 أبعاد  ما حييله م هبني الرسرىل و(    )خمطأ 
 احلضار  املستدامة -اإلنسان لبماء  الرسالة

 
 

, اسح َهْضاِربحرَن ِفاي َغْياَرٍ     ْبَتَعَثهح َوالمَّا) .. ؛ ( اجملتيع ) وهقابله صرر  م  صرر ما كان عليه الماس      
 ..  (ْهِ  ْقَفاىلح الرَّْفِئَدِتِهْم َأَعلى َأ ْسَتْغَلَقْ َوا, ِ  ْيّة احَلِزمََّقْد َقاَدْتهحْم َأ. َوَهيحرجحرَن ِفي َحْيَرٍ  

ْه  ؛ حجاب الرَّ  ؛ اهلال  , وْياحَل؛ ما تحقاد به الدابة , و ّةِزمَّوالغير  ؛ أمراج اجله  املتالطم , واأَل     
اطر أماراج اجلها  املاتالطم , وأماام حتادهات قاد تحمهاي        خما الضاللة , وبهذا كان الماس يف تهدهدات و

خصيتهم , حبيث أصبح  ذا اجله  هقرد م كيا تحقاد الدابة , هعين االنقيااد األعياى وباال    وجرد م وش
تفي  وبال تمرهر فيري وبال  داهة , وم   ذا الضعف واهلران على ما  م عليه , كان ححجب الضاللة 

 .. الرتاجع المفسي والسلركي واحنرافاتهوالتياه يف اجله  والرتاجع األخالقي والفيري , وممه 
صلى اهلل عليه وآله )اإلنقاذ اإلصالحي , مبا محله الرسرىل األعظم  انبثقويف ِخَضم  ذه األجراء ,       

م  حمترى الرسالة املمطلقة م  ترحيد اخلالق , هعين ترحيد الفير واهلد  , وممه وحد  الدسترر ( وسلم
, هة احلقرق املتياملة للخلق , بال استثماء معمى اإلنسانية , وما حتيله حلياواملّتَجه القيادي اهلاد  بي  

 ..  ( ْو َنِظٌ  َلَك ِفي اخَلْلِقَأ, ٌ  َلَك ِفي الدِّهِ  ا َأإمَّ) وما هتعلق بالتعام  مع اإلنسان على مبدأ ؛ 

                                                 
0
 . 283ص / م  رعع نفسه   - 
2
 . 283ص / م  رعع نفسه   - 
3
 . 427ص / م  رعع نفسه   - 

 

م رسول 

 وم رس  د

 

 المُّرِر امّلِضيِء

 

 البحْرَ اِن اجَلِليِّ

 

 امِلْمَهاِج الَباِدي

 

 الِيَتاِب اهَلاِدي
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  فياه  , امتثا  (َمآِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)ورسالته حتى يف بيان سلركه األقرم , فالرسرىل اليرهم      
, ليرن خحّلّقه القرآن , هعين حتاى خلقاه ؛    ي وسري المفس وقرهم السلر  واألعياىلقيم المقاء الفير

اساتقراء ماا هتطلباه كا  عصار , لييارن        على مدى الاد رر ماع  مببادئه الدسترر الثاب  الذي ال هتغ  
لماا ما     (َمآِلاِه َوَسالَّ  هلّل َعَلْيِه َوى اَصلَّ)تطرره , مرافقًا ومّتِفقًا مع ك  ما تركه استقامة تفاصي  العصر ب

 ..الرتاث العظيم ؛ األحادهث المبرهة الشرهفة 
, لاذا هقارىل    Social Values القيم االجتياعية ما هتيث  يفما هيرن لتمظيم أرقى القيم , ووممه      

 ( :عليه السالم)أم  املؤممني اإلمام علي 

َوَعاَزاًء  , ى سَّا ِفيِه إْساَرً  ِلَياْ  َتقَ   َفإنَّ -َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -ْطَهِر اأَل اأَلْطَيِب ِبَمِبيَِّك سََّفَتَق)      
. فًا َوَلْم هحِعْرَ ا َطْر, َقَضَم الدُّْنَيا َقْضيًا . َثِرِه َوامّلْقَتصُّ أَل, سِّي ِبَمِبيِِّه َحبُّ الِعَباِد إىل اهلِل امّلَتَقَوَأ. ى ِلَيْ  َتَعزَّ

 نََّوَعِلاَم أَ , ْن َهْقَبَلَهاا  َبى َأعحِرَضْ  َعَلْيِه الدُّْنَيا َفَق, ْخَيصحهحْم ِمَ  الدُّْنَيا َبْطمًا َوَأ, ْ ِ  الدُّْنَيا َكْشحًا ْ َضمح َأَأ
ححبَُّماا   َوَلْر َلْم َهّيْ  ِفيَماا إالَّ . َرهح َصغََّر َشْيئًا َفَوَصغَّ, َرهح َر َشْيئًا َفَحقََّوَحقَّ, ْبَغَضهح ْبَغَض َشْيئًا َفَقاهلَل سحْبَحاَنهح َأ

. ْماِر اهلِل  ً  َعاْ  أَ َومحَحاادَّ , َلَيَفى ِبِه ِشاَقاقًا هلِل  , َر اهلّل َوَرسحرّلهح َوَتْعِظييحَما َما َصغَّ, ْبَغَض اهلّل َوَرسحرّلهح َما َأ
َوَهْخِصافح ِبَياِدِه   , َوَهْجّلسح ِجْلَسَة الَعْبِد , ْرِض ْقّك ح َعلى اأَلَه –َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ - َوَلَقْد َكاَن

 .  .. (ْرِد ح َخْلَفهح َوهح, َوَهْرَكبح احِلَياَر الَعاِرَي , ِبَيِدِه َثْرَبهح  َوَهْرَقعح, َنْعَلهح 
, سِّي ِبَمِبيِّاِه  َباِد إىل اهلِل امّلَتَقَحبُّ الِعَوَأ) لبماء االجتياعي ؛ ببالغته لعظيم ا( عليه السالم)جي  ومما هح     

األخالقياة ,   –املرشد للحياا  االجتياعياة   اليام  املتيام  , وممه املمهج أعظم  ذا , (  َثِرِهَوامّلْقَتصُّ أَل
, وما هؤدي بانسايابية  السيحاء اإلسالمية ضامني الشرهعة م , باتباع القرى الداعية للتياسكو املعاه ب

حتياي مسا   اإلنساان     اي  فاعلية األدوات واآللياات , باال مضااعفات تحْضاِعف األماة , و     امليرنات و
  ..ه الفقهية , مبا فيه ما هظهر على الساحة م  محستجدات املعريف , برضرح محعاجلات –احلضاري 

َفَصَدَع ِبَيا ) ؛ نسانية خل  اإلمبا جاء به الرحي ( مآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)م وبّشر الرسرىل األكر     
, ْرَحاِم ْيَ  َبْيَ  َذِوي اأَلَف ِبِه الشَّلََّوَأ, َوَرَتَق ِبِه الَفْتَق , ْدَع اهلّل ِبِه الصَّ َفَلمَّ, َغ ِرَساالِت َربِِّه َوَبلَّ, ّأِمَر ِبِه 

 .  ( ي الّقّلرِبَغاِئِ  الَقاِدَحِة ِفَوالضَّ, َبْعَد الَعَداَوِ  الَراِغَرِ  ِفي الصُّدحوِر 
فاّرق باني احلاق والباطا  ,     ووضرح األمر بتمرهر الماس , والتفرقاة باني االساتقامة واالحنارا  ,           

تراصا   بمااء و , الاداعم ل  (, َوَرَتاَق ِباِه الَفْتاَق    ,  ْدَعاهلّل ِباِه الصَّا   َفَلمَّ)؛  ليجتيع الماس على مرارد احلق
و ار أدق وأعياق ماا هيارن علياه اركاان البمااء        , ( ْرَحااِم  َبْيَ  َذِوي اأَل ْيَ َف ِبِه الشَّلََّوَأ) احلضار  ؛ 

 ( .. َغاِئِ  الَقاِدَحِة ِفي الّقّلرِبَوالضَّ, َبْعَد الَعَداَوِ  الَراِغَرِ  ِفي الصُّدحوِر ) االجتياعي , وذلك ؛ 
                                                 

0
 . 228 -227ص / م  رعع نفسه   - 
2
 . 353ص / م  رعع نفسه   - 



 52 

 :أ اآلتياملخطميي  بيانه م  خالىل المص املبار  ,  والستيعاب جانب مما ورد يف      
 
 
 
 

 هبني فاعلية الرسالة يف (   ) خمطأ 
 اإلصالح والبماء والتياسك االجتياعي

 
 

والفاعلية الرسالية املدّعية بعظية شخص الرسرىل القياادي , وماا ميتلياه ما  اجلعا  التيارهين ,             
,  يوالعالجا  ة العظيياة , املمطلقاة ما  إصاالحها الرقاائي     وبقرى وقدرات استثمائية , حلي   ذه املهي

نطالق الوتقرهم السلركيات املمصبة يف مصلحة وحد  األمة , واملمطلقة م  تياملية ووحد  الرسالة , وا
وقرهم الفير , وإصالح حاىل اجملتيع بعد معرفة الييفية للعالج الاراقي ,  احلق كلية تجيُّع الماس على ب

, كيؤسسة ططها الراضحة واملستير  العطاء خبوممه العالج ملشاك  وأزمة اجملتيع , وإدار  تلك األزمة 
 ماا جااءت باه    حبساب وحيمياا حتتااج أن تيارن بهاذه الصافة      واجتياعية ومؤسسات اجملتيع املدني , 

و ياذا , حتاى   .. سية سياال املس   االقتصادهة , أو اجتاه املس  حتيي , أو الشرهعة اليت حتيي اإلنسان 
املرحلاة   , تياملياة  حقق علاى أرض الراقاع  تحل ,املثير الجتياعية قيم العالقات اإلنسانية واالرصرىل إىل 

 ( .. ْرَحاِمْيَ  َبْيَ  َذِوي اأَلَف ِبِه الشَّلََّأ) العظيية ؛ 
, وجعا   , وخماطر تفشِّي  اذا الربااء   هعين ترافق العالج يف القضاء على األمراض االجتياعية ومما      

َبْعاَد  ) التفياك االجتيااعي , و    وبعاجلاة التفاصي  اإلنسانية , فاعلية العالقة والتآلف االجتياعي بي  
لعالجياة  مظرمة اامل, و ر ما ميث  تيام  (  َغاِئِ  الَقاِدَحِة ِفي الّقّلرِبَوالضَّ, الَعَداَوِ  الَراِغَرِ  ِفي الصُّدحوِر 

 ..لفير والمفس والسلر  والفع  ل
بالرمحاة الرساالية , ولاذا أصابح     ( َمآِلِه َوَسالَّ اهلّل َعَلْيِه َوى َصلَّ)وكان ممهاج مس   الرسرىل اليرهم      

يااق  األع صادق  ما  ناابع  التارافقي  التياسك االجتياعي بالتقليف باني القلارب , أي كاان اإلصاالح     
حركاة الظاا ر السالركي , بعاد الشاقاق      مترافقاة ماع   و, الدواخ  المفسية سري و, الفيرهة وسالمة 

 ..اء بني اجملتيع الراحد و  والبغضوالتماحر والعدا

َصَدَع ِبَيا ّأِمَر 
 ِبِه

 

َغ ِرَساالِت َبلَّ
 َربِِّه

 

 ْدَعاهلّل ِبِه الصَّ َفَلمَّ

 

 َرَتَق ِبِه الَفْتَق

 

 ْرَحاِمْيَ  َبْيَ  َذِوي اأَلَف ِبِه الشَّلََّأ
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الدواخ  متآلفني متحابني متآخني , صدق وأصبحرا بمعية اهلل ج  جالله ونعية دهمه اإلسالمي م      
مآسيها , م البعض , وهراسي بعضهم البعض فييا جيري م  اختبار الدنيا ومؤشر ح بعضهِرهفرحرا مبا هحْف
األحاسيس والشعرر والسالر  اجملتيعاي   كتلة واحد  مرحد  ب( َملَّآِلِه َوَسى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)هعين جعلهم 

 ( ..اجلياعي ) ق م  السلر  اجليعي واألعي واألوسع األبعد
, َنَهاا  ْ َرَن ِبَهاا َوَ رَّ َأَو, َرَ ا َر الدُّْنَيا َوَصغََّقْد َحقَّ)  ؛ (مآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)والرسرىل اليرهم      

َماَت ِذْكَرَ ا َعْ  َوَأ, ْعَرَض َعِ  الدُّْنَيا ِبَقْلِبِه َفَق, ْحِتَقارًا َوَبَسَطَها ِلَغْيِرِه ا, ارًا ْخِتَيَ ا َعْمهح ااهلَل َزَوا نََّم َأَوَعِل
َغ َعْ  َربِِّه َبلَّ. ا َمَقامًا جحَر ِفيَهْو َهْرَأ, ِخَذ ِمْمَها ِرَهاشًا ِلَيْيال َهتَّ, ْن َتِغيَب ِزهَمتحَها َعْ  َعْيِمِه َأ َحبََّأَو, َنْفِسِه 
 .  ( اِر محَحذِّرًاَ  ِمَ  المََّوَخرَّ, ِة محَبشِّرًا َوَدَعا إىل اجَلمَّ, ِتِه محْمِذرًا َوَنَصَح أّلمَّ, محْعِذرًا 

وما  خاالىل تطبياق     يف نشار اإلساالم  ( مآِلِه َوَسالَّ ى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)اليت أسدا ا  تعاىل م اهللَعوم  ِن     
 ( :عليه السالم)الرسالة السيحاء حتى بعد تلبية نداء اخلالق عز وج  , هبني أطرافها قرله 

َوَجَياَع َعلاى   , ِتاِه َطااَعَتهحْم   َفَعَقَد ِبِيلَّ, ْنّظرحوا إىل َمَراِقِع ِنَعِم اهلِل َعَلْيِهْم ِحنَي َبَعَث إَلْيِهْم َرسحراًل َفا)      
ّة ِ  امِللَّْلَتفََّوا, هحْم َجَداِوىَل َنِعيِيَها َساَلْ  َلَوَأ, َكْيَف َنَشَرِت المِّْعَيّة َعَلْيِهْم َجَماَح َكَراَمِتَها : َفَتهحْم َدْعَرِتِه ّأْل

َعاِ  اأّلمحاررح   َتَربََّقاْد  . َوِفي خحْضَرِ  َعْيِشَها َفِيِهنَي , ْصَبححرا ِفي ِنْعَيِتَها َغِرِقنَي َفَق, ِبِهْم ِفي َعَراِئِد َبَرَكِتَها 
َفاِ  اأّلمحاررح َعَلاْيِهْم ِفاي ذحَرى     َوَتَعطَّ, َوآَوْتهحمح احَلاىلح إىل َكَمِف ِعز  َغاِلاٍب  , ِفي ِظ ِّ سحْلَطاٍن َقاِ ٍر , ِبِهْم 

اأّلمحرَر َعلاى َماْ  َكااَن    َهْيِلّيرَن . َرِضنَي ْطَراِ  اأَلَومحّلرٌ  ِفي َأ, اٌم َعلى الَعاَلِينَي َفهحْم ححيَّ. محْلٍك َثاِبٍ  
َوال تحْقاَرعح َلهحاْم   ,  ال تحْغَيازح َلهحاْم َقَماا ٌ   ! ْحَياَم ِفيَيْ  َكااَن هحْيِضايَها ِفايِهْم    َوَهْيضحرَن اأَل, َهْيِلّيَها َعَلْيِهْم 

 .  (!َصَفاٌ 
دور ما   ( مصالى اهلل علياه وآلاه وسال    )لرسارىل اليارهم   ما لالمصرص املباركات املتقدِّمة , تبيِّ  و     

االجتيااعي  , ليرنها األرضية واملمطلاق لبمااء اإلنساان     احليا  االجتياعية عيق العالقة مع بماءب وا تيام
 ..لة ومؤسساتها احليرمية واملدنية الدوبماء ومحاهة بقرهم احلضاري املترجِّه 

َعاِم اهلِل َعَلاْيِهْم ِحانَي َبَعاَث إَلاْيِهْم      َمَراِقِع ِنْنّظرحوا إىل َفا) ؛ ا هظهر يف المص املبار  األخ  , وممه ممو    
 : سحراًلَر

 ..ِتِه َطاَعَتهحْم َعَقَد ِبِيلَّ -
 ..َوَجَيَع َعلى َدْعَرِتِه ّأْلَفَتهحْم  -

 : ترافر البحمى التحتية احلتيية العظيية المامجة ع  بركات الرسالة والرسرىل        

 ..َح َكَراَمِتَها َلْيِهْم َجَماَكْيَف َنَشَرِت المِّْعَيّة َع -
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 ..هحْم َجَداِوىَل َنِعيِيَها َساَلْ  َلَوَأ -

 ..ّة ِبِهْم ِفي َعَراِئِد َبَرَكِتَها ِ  امِللَّْلَتفََّوا -

 :اجملتيعية احلتيية لالستقامة  والمتيجة      

 ..ْصَبححرا ِفي ِنْعَيِتَها َغِرِقنَي َأ -

  ..َوِفي خحْضَرِ  َعْيِشَها َفِيِهنَي  -

 :ات األمرر وانسيابيتها لليجتيع وجمره      

  ..َعِ  اأّلمحررح ِبِهْم َقْد َتَربَّ -

 ..ِفي ِظ ِّ سحْلَطاٍن َقاِ ٍر  -

 ..َوآَوْتهحمح احَلاىلح إىل َكَمِف ِعز  َغاِلٍب  -

 . َفِ  اأّلمحررح َعَلْيِهْم ِفي ذحَرى محْلٍك َثاِبٍ  َوَتَعطَّ -

ماء االجتياعي والبماء السياسي واحليرمي وبمااء الدولاة   المظام اإلسالمي ونعيته , كان البعظيم وب     
 :االجتياع السياسي السياسة وعلم املرتتبة على ما تقّدم , وممه ما هدخ  ضي  علم 

 ..اٌم َعلى الَعاَلِينَي َفهحْم ححيَّ -

 ..َرِضنَي ْطَراِ  اأَلَومحّلرٌ  ِفي َأ -

تصااادي والعقائاادي , انبثااق البماااء السياسااي االجتياااعي واالق –وبالبماااء اإلساارتاتيجي السياسااي      
 :اجلغرايف , فهم بربكة اهلل ومبعثه للرسالة والرسرىل 

؛ ومما هشي  السياد  على رقعة جغرافية واساعة  َهْيِلّيرَن اأّلمحرَر َعلى َمْ  َكاَن َهْيِلّيَها َعَلْيِهْم  -
 , مبا فيها املرارد الطبيعية وشعربها أو جمتيعاتها , وامّللك هتضي  اجلانب االقتصادي واجلغرايف

تيع , ورفاع مساترى   واملرارد البشرهة والصماعات والتجار  ورفع املسترى املعاشي للفرد واجمل
 ..لتياسك والتضام  والضيان االجتياعي للبماء احملقق ا ع  الدخرىل , فضاًل

املقطاع الساابق يف جمااالت     ؛ وهتياما  ما   ! ْحَياَم ِفايَيْ  َكااَن هحْيِضايَها ِفايِهْم     َوَهْيضحرَن اأَل -
, ( اجملتياع  ) السلطات التشرهعية والقضائية والتمفيذهة وما هياملها حلياهة أم  الدولة والماس 

باالقهر واالساتبداد   فاعلة والسلطات يف أهدي املسليني بعد أن كان هتحيم مبرجبها القرى ال
 ..وبالد فارس  يف املمطقة م  بالد االفراة

 :حتى كان        

  ..ال تحْغَيزح َلهحْم َقَماٌ   -

 .. َوال تحْقَرعح َلهحْم َصَفاٌ  -
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وما هرضِّح جرانب م  نعية اهلل عز وج  , بتطبيقات مضامني رساالته  المص املبار  ؛  خالىل وم      
 احلياا  االجتياعياة  بمااء  , واجتا اتاه يف   (صلى اهلل علياه وآلاه وسالم   )الرسرىل اليرهم قياد  و, العظيية 

عياة ومتاساك   ميي  وضع خمطأ هبني جرانب ما  تراصا  المِّ  وم  المص املبار  , اداته الفيرهة , وامتد
 :وكاآلتي .. اجملتيع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرسالية  –عم اإلهلية هبني المِّ(    )خمطأ 
 ..وممها نعية البماء والتياسك االجتياعي 

 
, جتياع باني املضاامني احلياتياة وممهاا ؛ االجتياعياة       ( َبَرَكِتَهاا   ّة ِبِهْم ِفي َعَراِئِدِ  امِللَّْلَتفََّوا)ومجلة      

العقياد   بهلام   لارعي اجلاامع  , ا بني اجملتيعالعالئقي  لرتابأالرعي لة , وتبني مدى والعقائدهة واالقتصاده
 ( .. ِبِهْم ّةِ  امِللَّْلَتفََّوا) ؛ واجتا اتها يف الرحد  والبماء الشرهفة  لشرهعة والده  واملدرسة المبرهةوا

االقتصاادهة  بقرتهاا  و, اإلنساانية  محرتتباتهاا  ووالثقافياة  والعرائد شاملة وجامعة بني األبعاد الفيرهاة       
, ومماه البمااء والتياما  االقتصاادي واالجتيااعي ,      (  ِفي َعَراِئِد َبَرَكِتَهاا ) وذلك هظهر .. واحلضارهة 

قاد االجتيااعي علاى وفاق ماا جااءت باه الشارهعة         وحتى هدخ  ضي  الترزهع للعرائد والتياسك والع
 ..اإلسالمية احلّقة 

( مآِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْياِه وَ َصالَّ )األعظام  الرسارىل   ومياارم الرسالة املباركاة ,    ذه  ي م  بركات     
د واجتا ااتهم يف ترحيا  ( علايهم الساالم  )ها م  خالىل األئية األطهاار  بركاتوامتداد , وأنفاسه الشرهفة 

, وكليا عادوا إىل نسيته املباركة اليرمياة , وظلاه الادائم والقاائم بيلياات      ومس تها  ةاإلسالمي مةاأل

َمَراِقِع ِنَعِم اهلِل 
َعَلْيِهْم ِحنَي َبَعَث 

 ِهْم َرسحراًلإَلْي

 

ِتِه َعَقَد ِبِيلَّ
 َطاَعَتهحْم

 

 
َجَيَع َعلى 
 َدْعَرِتِه ّأْلَفَتهحْم

 

ْصَبححرا ِفي َأ
 ِنْعَيِتَها َغِرِقنَي

 

ِفي خحْضَرِ  
 َعْيِشَها َفِيِهنَي

 

َنَشَرِت المِّْعَيّة 
َعَلْيِهْم َجَماَح 

 َكَراَمِتَها

 
َساَلْ  َلهحْم َأ

 َجَداِوىَل َنِعيِيَها

 

ّة ِبِهْم ِ  امِللَّاْلَتفَّ
 ِفي َعَراِئِد َبَرَكِتَها
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ن , ذي ال همضب هستيدواخلالق عز وج  ورسالته السيحاء , عادوا إىل ألفتهم همعيرن , وم  اخل  ال
 ..ولرحدتهم وبتياسك البماء االجتياعي هدحرون ك  َمْ  هتعرض هلم 

 (مآِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْياِه وَ َصالَّ )و ر هلي غس  وجتهيز رسرىل اهلل ( عليه السالم)اإلمام علي  قرىلوه     
 : عمد استجابته لدعر  اهلل تعاىل

اِء ْنَبا ِ  َواأَلرَّبحا ْنَقَطَع ِبَيْرِتَك َما َلْم َهْمَقِطْع ِبَيْرِت َغْيِرَ  ِمَ  المَُّلَقْد ا!  اهلِل ْنَ  َوّأمِّي ها َرسحرىَلِبي َأِبَق)      
. اسح ِفياَك َساَراًء   ى َصااَر المَّا  ْيَ  َحتََّوَعيَّ, ْ  ِسَراَ  ى ِصْرَت محَسلِّيًا َعيَّْصَ  َحتََّخصَّ. َياِء ْخَباِر السََّوَأ

, َوَلَيااَن الادَّاءح محَيااِطاًل    , ْنَفْدَنا َعَلْيَك َماَء الشُّاؤحوِن  أَل, َوَنَهْيَ  َعِ  اجَلَزِع , ْبِر َمْرَت ِبالصََّك َأنََّوَلْرال َأ
 . ( !َلَك  َوَقالَّ, َوالَيَيدح محَحاِلفًا 

 
 
 

 املبحث اخلامس

 القرآن الَري  والَتب السماوية واجملتم 
 

مرجِّاه  ( مآِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْياِه وَ َصالَّ )م كرلرسرىل األوبالترضيح املقتضب املتقدِّم , وممه اخلاص با     
تتضاي  الدراساة , دور الفيار القارهم القاائم      أن , حتاّتم   االجتياعيةاحليا  ممها واحليا   ءالعالقة مع بما

, وماا محلتاه اليتاب الساياوهة ما  ذات      ( مآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)م عظلرسرىل األبهدي الرسالة وا
 يةاإلنساان لحياا   ل الدساتررهة  لراسعة , املمطلقة م  عيق مشرلية املضامنياملصدر الترحيدي , والفاعلية ا

 ..الرفيعة 
املعجاز  ؛ يف مقدمتها القرآن اليارهم  خامتها وو , ( املتيثلة باليتب املباركة) والرساالت السياوهة      

الراساعة   ما  القادرات  ا امتليتاه البشارهة   الارغم مما  قي مبعجزتاه علاى   بو , ررعلى مد الد مبا جاء فيه 
, واتسااع الفضااء    باالتصااالت واهلييماة  غز الفضاء واتسااع العرملاة    ر يف , كيا واملتطرِّر  واملتمامية 

 .., وتعاظم التطرر املادي والتقين املعلرماتي والعليي واملعريف 
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علايهم الصاال    )املتيثلة بالرس  واألنبيااء  و ,لرساالته قمرات إهصاىل أميمة  اختار اخلالق عز وج و     
وماا   ثق  املهّية العظيياة ,  مع ةرافقتيرهين لشخرصهم اليرمية , امل, وما امتليره م  جع  ت( والسالم

اجلع  التشرهعي الذي محلره م  أنقى مصادره العظيية , وما وضعره ضاي  السالطات   هرتتب عليه م  
ماا هظهار ما  ابتياارات     كا   تحعاا    , ملها م  جرانب فقهيةاالتشرهعية والقضائية والتمفيذهة , وما هحي

 ..رات وتطررات وهر على مسترى احليا  , ومسترى احليا  االجتياعية واخرتاعات وقد
؛  ر اجلا  واإلناس   ا ( القارآن اليارهم   ) لرساالة   ذه اربكة وخ ات املستهد  باملخاطب وم  و     

ِماْ  َأْقَطااِر   َها َمْعَشاَر اْلِجا ِّ َواْلاِإْنِس ِإِن اْساَتَطْعتحْم َأْن َتْمّفاذحوا      )  ,وأمم جمتيع وشعرب وقبائ  د وافرقك
 .. سرر  الرمح  (  )السََّياَواِت َواْلَقْرِض َفاْنّفذحوا َلا َتْمّفذحوَن ِإلَّا ِبسحْلَطاٍن 

,  اجلياعاة و ام  :  امَلْعَشارح بيلية ؛ ؛ املخاطبة العظيية التشرهع الفضائي اآلهة اليرمية  هتتضيممما و     
للجا   احلضااري الاال حمادود     –االنفتاح الفضاائي  جراز واإلشار  إىل ,  متخالطني كانرا َأو غ  ذلك

 ..اجلراز للفضاء اخلارجي , ولي  عمد امتال  أسباب واإلنس 
واجلغارايف  فهي حبق  مدسة العالقات بي  االجتا ات , وتبتعد لعيقهاا األوساع ما  اإلسارتاتيجي          

املخلارق العاقا  امليتلاك     ما  ومقاّيم ومقاّرم   وتمظيم خمطأ وممّفذ  والعليي واملعريف , بقياد اليرني و
, تطرهر تلك القدرات تميية وو( تيرهمية  ) مبا ميتليه م  قدرات, املبدع واملثير اخلياىل اجملتيعي آلفاق 

 ..آفاق احليا  احلضارهة الذي هشي  ك   بطرهقة الشير املستدام
والبيئاة  , ئاة الداخلياة   لبيا ؛ ولعالقاتاه ضاي   , الرجهة الصحيحة واملماسابة لاه   بترجيهه وما ترمي      

طلب م  محاهاة  , وما تشيله م  مرارد طبيعية وخملرقات , وما هت الراسع والفضاء اخلارجي, اخلارجية 
العاالي  داء قارهم األ ماا حيققاه   خمتلف الراجبات , وم  وما هحقابلها , رتتب عليها خمتلف احلقرق , وما ه

 ..وتمرعها وامتداداته 
, هلاا أ يياة   ( مآِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْياِه وَ َصالَّ )الرسارىل   وحيا  يف عهد والسييا واملعلرمات املرتد  ؛     

تقارهم مسا   األداء املتطاابق ماع     استيعاب الرظيفة الرساالية , وب واستثمائية , ِليا تمفع الماس , بالتقييم 
, والعالج والرقاهة ية فقهالستفتاءات الترجيهات واالوما هرتتب م  , التشرهعية  -الترجيهات الرسالية 

 ( ..مآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)املباشر  م  ترجيهات الرسرىل اليرهم 
الاذي مل هحياس , املعاا     اإلهلاي  إّن القرآن اليرهم  ار الدساترر   عصُّب , وبال أدنى شك , وبال ت     

, وباساتيرارهة حلارىل    التشارهعية أمسى , بقحيامه وميرناتاه   مستدامة حيا متداد واليام  ال بتيامله ,
ي  أشياىل لو , ي  ميان وزمان ومراقفل , املسترعبةواالجتهادهة الفقهية املستمبطة دعم االجتا ات و
 ..المسيج االجتياعي وسالمة  وتطرر حركيةدهمامية أو , مع  تطرراتال
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, كا  امتادادات   ّزلاة  امّلموالرسااالت   الاده  اإلساالمي خاامت األدهاان     ولذا كان حتيياة اساتيعاب       
وصاياغة ماا هرافاق حا      , , ليراكاب املتطلباات   املساتير   حركية واسرتاتيجيات احلياا  واجملتيعاات   و

وجارده وكرامتاه   قيقاة  املرتبطاة حب و املتعاقباة  جباات ااإلنساان واحلقارق والر   مشاك  مشاكلها , مبا فيه
ىل ممفعة التجارب ومتطلبات استيرارهة استيعاب اليرم واملستقب  , دون إغفاب, وواستيرارهته احلضارهة 

التخطايأ ,   –ساتيرارهة الصاياغة   االفهم , و -التغي  , وممه التغي  االجتياعي , واستيرارهة الدراسة 
 اإلجيابياات والسالبيات ,     ما االجتياعياة  اإلفااد   وونتائجها واألداء العالي التمفيذ الدقة يف واستيرارهة 

 ..تراص  العطاء زئي واليلي , لر والتغي  اجلن وامليان والتغيُّاف والزماملراقواألخذ بمظر االعتبار 
, البشاري  ,  ار احليلرلاة دون تلارث الفيار     املثيار    املتجاه بمظاام االساتدامة    ومتطلبات اجملتياع      

ون داحليلرلة األعياىل , وأداء دون احنرا  السلر  واحليلرلة المفس , و واحليلرلة دون التقث  على سريِّ
القرهم المافع , وما حييلاه ما  جراناب اجتياعياة      واجملتيعي انقطاع اجملتيع ع  العق  الفردي واجليعي

  ..وحمترى إنساني وأخالقي 
القيااادي والفياار الرهااادي والفياار الفياار  تلاارث  اار, علااى مسااتقب  الياارن وأعظيااه خطاارر       

 ..االجتياعية اجليعية و –قتصادهة , وتقث اتها على املعرفة اال Social Thought  االجتياعي
 هم  جرانب( يه السالمعل)املؤممني اإلمام علي  أم خطب وأقراىل  به تشرقمما  نقتبس اليس حيميا و     
القارآن اليارهم    فهام ثقافاة  رؤى واضاحة ل ي  عليه م  ما تشو, عييقة ال بالغيةال هتحليالتبو,  راسعةال

عظية التقمُّ  يف و, ليرن واملخلرقات والتعام  م  خالله مع ا , والمظر  عظيمو مبار معجز وكيتاب 
علياه  )إحادى خطباه    ة ما  اخلاطفا  يف الدراساة به ا نسرتشد مم والدلي  عليه جانب, ج  جالله اخلالق 
 ( :السالم

ْصاِدّفرا َعاْ    َوا, َنْهَج اخَلْيِر َتْهَتدحوا وا ؛ َفخحذح رََّ  ِفيِه اخَلْيَر َوالشَّْنَزىَل ِكَتابًا َ اِدهًا َبيَّاهلَل سحْبَحاَنهح َأ إنَّ)      
 َوِعزٌّ, ْرَكانحهح َوَبْيٌ  ال تحْهَدمح َأ, ْظهحِرّكْم َناِطٌق ال َهْعَيا ِلَسانحهح َوِكَتابح اهلِل َبْيَ  َأ) ,   ( رِّ َتْقِصدحواَسْيِ  الشَّ
 .   ( ْعَرانحهحال تحْهَزمح َأ

والبّد للعاق  م  اسرتشاد , ملعرفاة مادى   خذ به بي  وعي وتفيُّر , واألفهر اهلادي النتهاج اخل       
, واحلاد ما    , و ر اإلعراض عا  ماؤدى وجهاة الشار     (  رِّ َتْقِصدحواْصِدّفرا َعْ  َسْيِ  الشََّوا) عيق ؛ 

ع االستقامة يف عراقب األعياىل واألمرر , واستقامة نظام الفارد واجملتيا   يقتحقدورته الفيرهة وامليدانية ل
 ..بهدي القرآن احلييم 
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,  متاائج الو الرظيفة إنياروال االجتا ني , ِكجليع  اخل  م  الشر , فال جماىل برضرح وبيانكذلك و    
 م , والترجُّاه بارعي واساتيعاب ِلياا حيققاه     ومساتقبله ( اجملتياع  ) على الماس  هياومردود يا وانعياس

 : ْظهحِرّكْمَوِكَتابح اهلِل َبْيَ  َأ) ؛ حمترى 
 ..َناِطٌق ال َهْعَيا ِلَسانحهح  -
 ..ْرَكانحهح َوَبْيٌ  ال تحْهَدمح َأ -

 .. ْعَرانحهحال تحْهَزمح َأ َوِعزٌّ -
, تييا  القادر  املساتدامة علاى البمااء      أم  املرقع , وقار  ومتاساك األعاران    , و بيان الماطقوبني      

ميرذجي امّلشرِّ  برجرده الاء احلضاري الفيري والعي  به , والبماء االجتياعي ومتاسيه احلتيي , والبم
 ..وال هحفرقه أعران الشر واجلربوت ال تحفرِّقه التهدهدات والتحدهات ,  املتالحم الذيو , اليرني

, فَيْ  دخ   اذا العاز وحصاانته وقرتاه      ثبات األركان العبادهة تيام  معهياة واحليية , هفاملعرف     
 ..الشر  والباط  والشيطان وأعرانه ضعف ق , ال هحهزم , وعمده هاجلامع لي  خملربإنسانيته اليرمية 

, اَماهح  الَلهح َوَحَرمحَبيِّمًا َح: اَب َربِِّّيْم ِفيّيْم ِكَت ) ؛ م  خالىل مؤشره, بيانه  فالده  الراضح الايحشرع     
َومحْرَسَلهح , ْمثاَلهح َوِعَبَرهح َوَأ, هح امَّهح َوَعاصََّوَخ, هح اِئَيَورحَخَصهح َوَعَز, اِسَخهح َوَمْمسحرَخهح َوَن, اِئَلهح اِئَضهح َوَفَضَوَفَر

ٍع َومحَرسَّ, اقح ِعْلِيِه َبْيَ  مْقخحرٍذ ِميَث, اِمَضهح َومحَبيِّمًا َغَر, محَفسِّرًا محْجَيَلهح , اِبَههح َومحْحَيَيهح َومحَتَش, وَدهح َوَمْحدح
َوَواِجاٍب ِفاي السُّاّمِة    , ِة َنْساخحهح  مَّي السَُّوَمْعّلرٍم ِف, اِب َفْرضحهح ي الِيَتْثِبٍ  ِفَوَبْيَ  مح, ي َجْهِلِه اِد ِفلى الِعَبَع
, اِرِماِه  اَهٌ  َباْيَ  َمحَ َومحَب. ي محْسَتْقَبِلِه اِئٍ  ِفَوَز, اِجٍب ِبَرْقِتِه َوَبْيَ  َو, هح اِب َتْرّكي الِيَتٍص ِفَومحَرخَّ, ْخذحهح َأ

 .  ( اهحْقَصي َأٍع ِفمحَرسَّ, ْدَناهح ي َأرىٍل ِفَوَبْيَ  َمْقبح, اَنهح ْرَصَد َلهح ّغْفَرَصغٍ  َأ ْوَأ, اَنهح َعَلْيِه ِنَ  ْوَعَدِمْ  َكبٍ  َأ
ة للمااس ,  هاملرجِّلمظم لداعم ل,  ر الداعم جملرهات احليا  , وممه اويف ك  ما هحبيِّمه كتاب اهلل تعاىل      

لتقرهاب باني المااس وفهام اجتا ااتهم وعالقااتهم ,       لي , جانب مما هتاقثر باه   ورمبا كان العقد االجتياع
 ..وسالمة عقرد ا , وما حيققه م  االئتيان واألم  واملعامالت  , جماىل العبادات وهتضح أهضًا يف

محاهة ها الفقهية ثقافتراسع باملمظرمة الرادعة , و ؛ وهلذه( اَمهح الَلهح َوَحَرَح محَبيِّمًا) , كتاب اهلل العزهز و    
 ..واحمليأ به داخ  اجملتيع وتمظيم العالقات , والضياع املختلفة اإلنسان م  االحنرا  وارتياب اجلرائم 

  .. بال  د  اجلهرد واحليلرلة دون ضياع ,؛ انتظام حيا  اإلنسان ( اِئَلهح اِئَضهح َوَفَضَوَفَر) 
ورمبا عدم املطابقاة يف أحياام دون    ,ملرقف والترقي  وامليان ؛ وممه بيان ا ( اِسَخهح َوَمْمسحرَخهحَوَن)     

علرم القرآنية , وما هتجه م  ال , وغ  ذلك مما هدخ  ضي , والعي  مبا  ر ناسط دون املمسر  أخرى 
 ..االجتا ات االجتياعية  ضي خالهلا 
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 َذا الّقاْرآَن   نَّْعَليحرا َأاَو ),  وال ميي  بالمظام والتمظيم  ذا , إاّل أن هصرن اإلنسان ببيانه وشرائعه     
َوَماا َجااَلَس  اَذا    . ِذي ال َهْياِذبح  َوامّلَحادِّثح الَّا  , ِذي ال هحِضا ُّ  َواهَلاِدي الَّ, ي ال َهغحشُّ ِذاِصحح الَّ حَر المَّ

هح لًَاْيَس  نَّا ْعَليحارا أَ َوا. ى ْقَصاٍن ِمْ  َعًيا ْو نحَأ, ى ِزَهاَدٍ  ِفي  حًد: ْو نحْقَصاٍن َقاَم َعْمهح ِبِزَهاَدٍ  َأ َحٌد إالَّالّقْرآَن َأ
ْسَتِعيمحرا ِبِه اَو, ْدَواِئّيْم ْسَتْشّفرهح ِمْ  َأْبَ  الّقْرآِن ِمْ  ِغًمى ؛ َفاَحٍد َقَوال أَل, َحٍد َبْعَد الّقْرآِن ِمْ  َفاَقٍة َعلى َأ

, ّلرا اهلَل ِباِه  ْسَقَفا, الىلح َوالَغيُّ َوالضَّ, َوْ َر الّيْفرح َوالمَِّفاقح : اِء ْكَبِر الدَِّفيِه ِشَفاًء ِمْ  َأ َفإنَّ, َعلى أْلَواِئّيْم 
هح َشااِفٌع  نَّا ْعَليحرا َأَوا.  ِبِيْثِلِه إنَّهح َما َتَرجََّه الِعَبادح إىل اهلِل َتَعاَلى, َوال َتْسَقّلرا ِبِه َخْلَقهح , ِبححبِِّه  هحرا إَلْيِهَوَتَرجَّ
َوَمْ  َمَحَ  ِبِه الّقْرآنح َهْرَم الِقَياَمِة , َع ِفيِه هح َمْ  َشَفَع َلهح الّقْرآنح َهْرَم الِقَياَمِة شحفِّنََّوَأ, ٌق ِئٌ  محَصدََّوَقا, ٌع محَشفَّ

َغْياَر  , اِقَباِة َعَيِلاِه   َحاِرٍث محْبَتًلى ِفاي َحْرِثاِه َوعَ   ّك َّ ال إنََّأ: " هح هحَماِدي محَماٍد َهْرَم الِقَياَمِة َفإنَّ, صحدَِّق َعَلْيِه 
, ّيْم ْنّفِسا ْسَتْمِصاححرهح َعلاى أَ  َوا, رهح َعلاى َربِّّياْم   ْساَتِدلُّ اَو, ْتَباِعاِه  َفّيرنحرا ِمْ  َحَرَثِتِه َوَأ" . الّقْرآِن  ِةَحَرَث

 .   ( ْ َراَءّكْمْسَتِغشُّرا ِفيِه َأَوا, ِهيحرا َعَلْيِه آَراَءّكْم تََّوا
م  ّغرر كلياته البالغية , تبيِّ  ما هلذا القرآن اليرهم م  ِنَعم الرتبياة والتعلايم    وميي  وضع خمطأ     

والتعلُّم , واملعار  والعلارم , فيتجّلاى باه ماع كا  تطارُّر أحياماه التقرميياة , وممهاا محاهاة اإلنساان            
ني الرعاهاة املساتقبلية   ومستقبله والتميية االجتياعية املستدامة اليت تمظر لألجياىل والبيئة االجتياعية , بعا 

 :واملمفعة املتبادلة واملتياملة , واملخطأ املبّسأ مبختصر البيان 
 
 

 هبني فاعلية علرم القرآن (  5) خمطأ 
 اإلنساني -داخ  اجملتيع اإلسالمي 

 
 
 املماخاات األجاراء و تمقياة  بو, املادهاة واملعمرهاة   وامتادادتها  والقرآن فيه الشفاء م  أماراض الادنيا        

ومماه ماا هتعلاق     , محاهتهاا ما  االنقيااد ملمحار  السالر      وم  املسِّ بهاا ,  المفسية هة رقاالو, الفيرهة 
ْساَتِعيمحرا ِباِه   اَو, ْدَواِئّياْم  ْسَتْشّفرهح ِماْ  أَ َفا)  االجتياعي , هبماءيف اليت تمخر املختلفة باألمراض اجملتيعية 

 :اِء ْكَبِر الدََّأ ِفيِه ِشَفاًء ِمْ  َفإنَّ, َعلى أْلَواِئّيْم 
 ..َوْ َر الّيْفرح َوالمَِّفاقح  -
 ..الىلح َوالَغيُّ َوالضَّ -
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إنَّهح َما , َوال َتْسَقّلرا ِبِه َخْلَقهح , ِبححبِِّه  هحرا إَلْيِهَوَتَرجَّ, ّلرا اهلَل ِبِه ْسَقَفا) ؛ االجتياعي وآلية  ذا الشفاء      
 :, ليرنه (  ِبِيْثِلِه َتَرجََّه الِعَبادح إىل اهلِل َتَعاَلى

 ..ي ال َهغحشُّ ِذاِصحح الَّالمَّ -
 ..ِذي ال هحِض ُّ َواهَلاِدي الَّ -

 .. ِذي ال َهْيِذبحَوامّلَحدِّثح الَّ -
اِصاحح  المَّ) القارهم   دهمامية الترجياه الفياري  بي  مقرمات االجتياعي هبين المسيج وممه ما هدعم و     

, ليحقاق  الجتا اات احلياا  االجتياعياة    االستشاار  والترفياق املساتير     , كيا  ر عليه ( ي ال َهغحشُِّذالَّ
,  التخطيأ التميري وتطرهر اجتا ات اجملتيع ما هصب يف, وممه (  ِذي ال هحِض ُّاهَلاِدي الَّ) مرحلة كرنه 

والتياساك   , وحيقاق التاآلف والتاراد    كا  مساترهات الدولاة ومؤسسااتها    يشاي   والتحّرىل احلضاري ل
 ..ر آلياته مع تطرر الزمان وامليان واملراقف واإلنسان والبيئة هتطرالجتياعي , ووالتعاون ا

َوِفياِه  , ِمنيح َوَسَببحهح اأَل, " َحْب ح اهلِل امَلِتنيح " هح َفإنَّ, َحدًا ِبِيْثِ   َذا الّقْرآِن اهلَل سحْبَحاَنهح َلْم َهِعْظ َأ إنََّو)      
ِو اسحارَن أَ َوَبِقاَي المَّ , هح َقْد َذَ َب امّلَتَذكِّرحوَن نََّمَع َأ, َوَما ِلْلَقْلِب َجالٌء َغْيرحهح , الِعْلِم َوَهَماِبيعح , َرِبيعح الَقْلِب 

 .  ( امّلَتَماسحرَن
ما  القارآن   م  مضامني القيم الفيرهاة املساتقا    ( عليه السالم)أم  املؤممني  وتقم  امتداد ما هضعه    

, َوَتْمِطّقارَن ِباِه   , ِكَتاابح اهلِل تحْبِصارحوَن ِباِه    ) الشرهفة , لليشف ع  ميمرناه ؛  المبرهة  اليرهم واملدرسة
َوال هحَخااِلفح  , ي اهلِل َوال َهْخَتِلافح ِفا  , َوَهْشَهدح َبْعضحهح َعلاى َبْعاٍض   , َوَهْمِطقح َبْعضحهح ِبَبْعٍض , َوَتْسَيعحرَن ِبِه 

 .  (ِبَصاِحِبِه َعِ  اهلِل 
احملقاق لمقا    , والادلي  المطاق    ةاملعرفيا البلارر   ني المظر والرؤها والتياره  املعلرمااتي و  فاإلبصار ب     

َوَهْمِطاقح  ) املثير ليص  ملرحلاة ؛  ,  ذا العطاء اجملتيعي به والسيع املمتج املعلرمة والتحّرىل ملرحلة العطاء 
باجتاه مؤشر حضااري خصاب ,   م ا هعين الرصرىل ملرحلة عطاء عليي ومعريف متقدِّومم ,(  َبْعضحهح ِبَبْعٍض

 :املتعاظية يف خطرطه الثالثة لييرن مردوداته 
 ..َهْشَهدح َبْعضحهح َعلى َبْعٍض  -
 ..ي اهلِل ال َهْخَتِلفح ِف -

 ..ال هحَخاِلفح ِبَصاِحِبِه َعِ  اهلِل  -

األدلاة   االجتياعياة , وما    –احلضارهة فإذا ما تراص  يف انسيابية العطاء  ذا , ستتحقق الطفرات      
 , االنسجام واالساتقرار  ؛ ( ال هحَخاِلفح) , ؛ الترافق (  ال َهْخَتِلفح) , املطابقة  ؛ ( َهْشَهدح) على ذلك ؛ 
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وماا  بالتصررات وماا هتجاه بقحياامهم العاماة     والترافق اإلدراكي احملقق للفهم وممه القبرىل االجتياعي 
 ..العام الرأي  انسجامنتاجه و, هتالئم مع القيم االجتياعية 

َفاالّقْرآنح  ) ؛  باجتااه  تقث ه واضحمؤشر جملتيعات الراعية والراعد  , هيرن داخ  االترعرهة وفاعليته     
 َتامَّ َأ. ْنّفَساهحْم  ْرَتَهَ  َعَلْيِهْم َأَوا, َخَذ َعَلْيِه ِميَثاَقهحْم َأ. ّة اهلِل َعلى َخْلِقِه ححجَّ. َوَصاِمٌ  َناِطٌق , آِمٌر َزاِجٌر 

ْحَيااِم  َوَقاْد َفاَرَغ إىل اخَلْلاِق ِماْ  أَ     -َم آِلِه َوَسالَّ ى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -هح َوَقَبَض َنِبيَّ, ْكَيَ  ِبِه ِدهَمهح َوَأ, َرهح نحر
 .  (اهّلَدى ِبِه 

, (  ِقاهِ ّة اهلِل َعلاى َخلْ ححجَّ ) ي ؛  , على اجملتيع أو الماس , بييانها غ  املمظررعية اإلهلية وم  المِّ     
, فالباّد أن تيارن حتيياة    تامظ  والتطبياق اجملتيعاي    املعلرماتي القاب  للاملرضرعي و ذا الفهم والتماغم 

سااري الاامفس ومعااا  لغاا  ساارهها , احّلّجااة وحمترا ااا واضااح وقاباا  للتشاارهع والفهاام والتفاعاا  مااع 
احلضاري  –م البماء االجتياعي التمفيذهة , شخرص عظي –التشرهعية ولليضامني التيرهمية املتطابقة مع 

 .., كححجة وخالق وخلق جمتيعي , مبراقفها االجتياعية وعالجاتها  –بعق  مجاعي 
العلم فيه الذي ال نهاهة له , وال هتقادم بتقادم األزمان والعصرر ؛ دوران ودور  هر وتطرر وعظيم      

َواحَلاِدهَث َعاِ    , ِفيِه ِعْلَم َما َهْقِتي  ال إنََّأ: ْخِبرحّكْم َعْمهح َوَلِيْ  ّأ ,َوَلْ  َهْمِطَق ,  َذِلَك الّقْرآنح َفاْسَتْمِطّقرهح) 
 .  ( َوَنْظَم َما َبْيَمّيْم, َوَدَواَء َداِئّيْم , امَلاِضي 

  :وميي  وضع جانب ممه يف املخطأ اآلتي       
 
 
 
 
 

 البماء القرآني ممظرمة هبني تياملية (  3) خمطأ 
 ريف والتشرهعي والفقهي والمظم االجتياعيةوممه ؛ املع

 
 ار   , عامّلمتِفا باألسااس  واستيرار العطاء القرآني املترافق مع ك  األبعاد املمظرر  وغ  املمظارر , و      

املدهات املختلفة  تدامة , بي  ما حتتري البيئة , وبي اإلنسان ؛ كفرد وجمتيع , مع مراعاته للتميية املس
 ( : عليه السالم)ر جانب مما هظهر يف قرله و واملستقبلية , 
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, َوَبْحرًا ال هحْدَرّ  َقْعارحهح  , اجًا ال َهْخبحر َتَرقُّدحهح َوِسَر, هح ْنَزىَل َعَلْيِه الِيَتاَب نحررًا ال تحْطَفّق َمَصاِبيححَأ ثحمَّ )     
, ْرَكانحاهح  َوِتْبَيانًا ال تحْهَدمح َأ, ّفْرَقانًا ال هحْخَيدح بحْرَ انحهح َو, َوشحَعاعًا ال هحْظِلمح َضْرؤحهح , َوِمْمَهاجًا ال هحِض ُّ َنْهجحهح 

َفْهااَر َمْعااِدنح اإلمَياااِن . ْعَرانحااهح َوَحقًّااا ال تحْخااَذىلح َأ, ْنَصااارحهح َوِعاازًّا ال تحْهااَزمح َأ, ْسااَقامحهح َوِشاَفاًء ال تحْخَشااى أَ 
ْوِدَهاّة احَلاقِّ   َوَأ, َثاِفيٌّ اإلْساالِم َوبحْمَيانحاهح   َوَأ, َوِرَهاضح الَعْدىِل َوّغْدَرانحهح , هح َوَهَماِبيعح الِعْلِم َوبحححررح, َوبحْحبحرَحتحهح 

, َوَمَماِ ا ح ال َهِغيضحاَها الاَراِردحوَن    , َوعحيحارٌن ال هحْمِضابحَها امَلااِتححرَن    , َوَبْحٌر ال َهْمِزّفهح امّلْسَتْمِزّفرَن . َوِغيَطانحهح 
. ال َهجحرزح َعْمَها الَقاِصدحوَنَوآَكاٌم , وَن اِئرحْعالٌم ال َهْعَيى َعْمَها السََّوَأ, ِض ُّ َنْهَجَها امّلَساِفرحوَن َوَمَماِزىلح ال َه
, َدهح َداٌء َوَدَواًء َلْيَس َبْع, ِلّطرحِق الصَُّلَحاِء  َوَمَحاجَّ, َوَرِبيعًا ِلّقّلرِب الّفَقَهاِء , ا ِلَعَطِش العحَلَياِء َجَعَلهح اهلّل ِرهًّ

َياْ   َوِساْليًا لِ , هح َوِعازًّا ِلَياْ  َتاَرالَّ   , َوَمْعِقاًل َمِميعاًا َذْرَوتحاهح   , َوَحْباًل َوِثيقًا عحْرَوتحهح , َونحررًا َلْيَس َمَعهح ّظْلَيٌة 
, َوَشااِ دًا ِلَياْ  َخاَصاَم ِباِه     , َم ِباِه  لَّا َوبحْرَ انًا ِلَيْ  َتَي, ْنَتَحَلهح َوعحْذرًا ِلَيْ  ا,  ِبِه ْئَتمََّو حًدى ِلَيْ  ا, َدَخَلهح

, َم ْساَتألَ ًة ِلَيِ  اَوجحمَّ, َم آَهًة ِلَيْ  َتَرسََّو, ْعَيَلهح ًة ِلَيْ  َأَوَمِطيَّ, َوَحاِماًل ِلَيْ  َحَيَلهح , بٍِِه  َوَفْلجًا ِلَيْ  َحاجَّ
 .  (ِلَيْ  َقَضى  َوححْييًا, َوَحِدهثًا ِلَيْ  َرَوى , َوِعْليًا ِلَيْ  َوَعى 

, وبه هتجّسد (  ال هحْدَرّ  َقْعرحهح) ؛ مبضامني حقائقه هيرن , و والماس وبهذا فهر رشاد لي  العصرر     
َوَحقًّا ال ) , (  َوّفْرَقانًا ال هحْخَيدح بحْرَ انحهح) ؛ , وممه املالئم لي  زمان وميان ومراقف السر اإلهلي املعجز 

 .. ( َوَمَماِ  ح ال َهِغيضحَها الَراِردحوَن)  ,(  َوَهَماِبيعح الِعْلِم َوبحححررحهح) , (  ْعَرانحهحتحْخَذىلح َأ
حمترى  والسييا, واملعريف والمسيج االجتياعي االجتياعي  االجتاه والترجُّه والبماءومجيعه هصب يف      

َوَدَواًء , ِلّطرحِق الصُّاَلَحاِء   َوَمَحاجَّ, ِلّقّلرِب الّفَقَهاِء  َوَرِبيعًا, ا ِلَعَطِش العحَلَياِء َجَعَلهح اهلّل ِرهًّ) ؛ ومضاميمه 
 .. ( َونحررًا َلْيَس َمَعهح ّظْلَيٌة, َلْيَس َبْعَدهح َداٌء 

مؤشارات  م   , و ذا اجلع  العظيم  رالعلم واملعرفة والتشرهع وانسيابية احليا  بني هيي  ما ممه و     
, واملعلرماتياة  ة للدولة واجملتيع , واملؤسسات اإلنتاجية اخلدمياة والسالعي   ءالعطا ستير املو ضافةاملقر  ال

 وعلم االجتياع املعريف ما هدخ  ضي  علم االجتياع التمظييي احليرمية وغ  احليرمية , وجانب ممه
 ..وعلم االجتياع املعلرماتي 

. َلهح ِمْ  َتْرجحَياٍن  َوال بحدَّ, ال َهْمِطقح ِبِلَساٍن , َتْيِ  فَّالدَّ ْستحرٌر َبْيَ َيا  حَر َخأٌّ َما الّقْرآنح إنَّ َذ) لذا فإّن      
 ..  (َيا َهْمِطقح َعْمهح الرَِّجاىلح َوإنَّ

اهااط  ما   الاذي ال همضاب    ي واملعاريف العليا  اىلاملواستثيار رأس  تفعي  ه ,  رالبّد مموهعين  ومما     
ما هراكباه ما  حلارىل الفقاه     و, متاهز الشخصية مالمح و, وما هضفي م  وتغي  ا والتصررات التفي  

 ..ومستجداتها املتمرعة , بالترازي مع تميية اجملتيع وتطرره ومهامها ومستجداتها احليا   صعاب تذلي و
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ال , َواهلَل اهلَل ِفاي الّقاْرآِن    )التمبياه والتقكياد علاى الدساترر اإلهلاي ؛       وم  األ يية الراسعة , كان     
والاذكاء  , وباني القارآن والعيا  هييا  مساترى االساتيعاب والفهام          ( ّيْم ِبالَعَيِ  ِباِه َغْيارحّكمْ  َهْسِبّق

, وهيارن  والعطااء االجتيااعي   والعيا   هتعاظم بها صدق التفاع  التطبيقي الماجم م  مرشدات فقهية 
 . اجملتيع مبمظرره , مصدر لألخالقيات والقيم 

 :, وما خيص الدراسة اآلتي ضافًا ِليا تقّدم ذكره , موهتضح م  بني ما نسترعبه      
القرآن اليرهم ؛ دسترر احليا  اإلنسانية واألخالقية , و ر املصدر الاذي ال باده  عماه ,     - 

وهؤكده الراقع , حيث استيدت التشرهعات الدولية واألوربية ممه , ِليا رأته ما  مماافع   
وتمظيم اجتياعي وتربري , وممه البماء عليه م  نظام ما هيرن ال ميي  إغفاهلا , كيا  ر 
واملعرفااة  Ethics Workأخالقيااات العيا   ممااه مساتيدات  االجتيااعي ومتاسايه , و  

ولرال االنتفاع م  ذلك , َليا اجته  بصي  , حللارىل   ..العلرم , واألبعاد االقتصادهة و
تاب  أو اليااساتمتاجات الباحاث    وما تساهم مشاكلها ع  طرهق الدراسات اإلسالمية , 

 ..اإلسالمي أو الباحث املستشرق 

القرآن اليرهم وما جاء ضيمه م  سالمة التشرهعات , وحفظ ماا   اخلالق عز وج  حفظ - 
م  حماوالت فاشالة لتحرهفاه ,     بني دفيت كتاب اهلل ج  جالله م  املس به , وما كان

 .. سرر  احلجر (3)َلهح َلَحاِفّظرَن  ِإنَّا َنْح ح َنزَّْلَما الذِّْكَر َوِإنَّا) حيث جاء يف الذكر احلييم ؛ 

ر , ِليا هيشافه ما  جراناب هلاا     الرقاهة م  الش فقه هحعد املرشد واهلادي للخ  , وبثقافة - 
التضااحية  وبماااء روح التعاااون , و جملتيع ونظامااه وتطاارره وتقدُّمااه ومتاساايهبااا عالقااة

Sacrifice  , ة وبلارر  الامفس    دفه اإلنسان وتيرهماته الفيرهوم  أج  العي  الطيب
باألسااس ماا   السرهة , والدفع بتمامي اإلقدام الطرعي على قارهم السالر  واألعيااىل , و   

 ..الذات اإلنسانية و االجتاه جتيعه كلية الترحيد يف وحد 

حمرِّ   ليرن جانب ممهوالباط  واجتمابه , ,  تباعهوااحلق  ؛ بماء ثقافة وقابلية التيييز بني - 
تؤدي ممّرع كائمات اجتياعية عاقلة  أو وصفهم بصفتهمالماس أو  اجملتيعِليا حيدث بني 

والرعي ِليا  ,وهره وتطرره اجتياعي  -وتمظيم أسري نظم وما هحبمى م  , م  األنشطة 
حيققه تقث  ذلك على استقرار اجملتيعات , وعالقاتها الفردهة واجلياعية , وزرع الطيقنيمة 

للظامل م  عراقب دنيرهاة وأخروهاة , وهبقاى املظلارم     ا ممواألمان يف األنفس , والتحذهر 
األخروي , وفرز الظاامل  وله أجره الدنيري مما جيري عليه بالصرب والثبات , وما هتحيله 
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وتعادد واتساع   علاى األرض  حتى وإن ظهر سلطانه , عاجاًل أو آجاًل , ونبذه اجتياعيًا 
 ..أعرانه البشرهة 

ِلياا تتطلباه   ما هحبمى ما  رواباأ اجتياعياة ,    ممه و,   وترازن العقيدتبني عقيد  الترازن ت -5
مماا  ار زائا  ما   اذه      , الدنيا واآلخر  م  استقامة السلر  , والفرز ع  ما  ر أبقاى  

وماا هسرتشاد   الدنيا , و ر بدوره وما حييلاه ما  فلسافة وعياق إنسااني وحضااري ,       
ييااه حيقااق ظامااه وتمظاإلقباااىل علااى األنشااطة والفعاليااات االجتياعيااة , وبملعقالنيااة وبا

التفاني م  أجا  تلاك املادهاات    احليلرلة دون ما هتخطى مادهات احليا  و االستقرار , إذا
 ..صربها بشي  أعيى االجتاه احليلرلة دون و

إاّل حلياهاة  , فلسفة احلاالىل واحلارام , واحلادود واألحياام , وماا متيياز الشارع بيمهياا          -3
وممه ما االجتياعية ,  -الرتبرهة ى جمرهات األمرر أساليب احملافظة علنسان واجملتيع , اإل

ماا  م  مؤشرات أساسية للفرز بيمهيا , واالجتاه باجملتيع لثقافاة تعزهاز ماا للفارد و     هضع
   العيا  جردالترجُّه باجتاه باحلالىل الطيب , و ترجيه إشباع حاجاتهما هتطلبه للجياعة و

اهة حلقرق الفرد واجملتيع حتى متتد مح بسلر  طرهق احلالىل , وبه ما هتحقق م  ,ه وأدائ
بقحياماه  هيارن  , و عقالنياة ورشاد محاهاة كاما  الامظم     والبيئاة , و  تاملخلرقاا حلياهة 

 ..ورك  تمظييي لليجتيعات  صيانةوحدوده , 

وممه االجتاه باملشاركة االجتياعية داخ  المشاط ممهج ونظام الثراب والعقاب , استقامة  -8
حيقاق   االنتااج املثيار , وباه   ي  على التدرهب اجملتيعاي علاى   والعالرمسي وغ  الرمسي , 

َ اْ  َجاَزاءح    )؛ مبادأ المعياة اإلهلياة    ترازن اإلنسان واجملتياع وجمرهاات احلياا  , ومعرفاة     
ما   اجلزاء الدنيري واجلزاء األخروي , ووهشي  ,  سرر  الارمح   (33)اْلِإْحَساِن ِإلَّا اْلِإْحَسانح 

حمادود  الثراب مفترح , وجزاء السايئة  جزاء رصيد  أن جع ؛ شرهة على الباإلهلية  عمالمِّ
ِإلَّا ِمْثَلَها َو حْم َلا َمْ  َجاَء ِباْلَحَسَمِة َفَلهح َعْشرح َأْمَثاِلَها َوَمْ  َجاَء ِبالسَّيَِّئِة َفَلا هحْجَزى  )بسيئة ؛ 
َأْماَراَلهحْم ِفاي َساِبيِ  اللَّاِه َكَيَثاِ  َحبَّاٍة       َمَث ح الَِّذهَ  هحْمِفّقارَن   )و ,  سرر  األنعام (33 )هحْظَليحرَن 

َأْنَبَتْ  َسْبَع َسَماِبَ  ِفي ّك ِّ سحْمبحَلٍة ِمَئّة َحبٍَّة َواللَّهح هحَضااِعفح ِلَياْ  َهَشااءح َواللَّاهح َواِساٌع َعِلايٌم       
 .. سرر  البقر  ( 3 )

اللاه كا  شايء ,    ج  جرمحته   , ووسع نقيتهلدنيا يف ارمحته سبحانه وتعاىل سبق   -7
َوَلْيَسِ  التَّْرَبّة ِللَِّذهَ  َهْعَيّلارَن السَّايَِّئاِت َحتَّاى ِإَذا َحَضاَر     ) ؛ وبهذا جاء يف كتابه اليرهم 

اًبا َأَحَد حمح اْلَيْرتح َقاىَل ِإنِّي تحْب ح اْلَآَن َوَلا الَِّذهَ  َهيحرتحرَن َو حْم ّكفَّاٌر ّأوَلِئَك َأْعَتْدَنا َلهحْم َعَذ
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, فالتربة جاءت لتقخاذ مادا ا حتاى يف أحارج أوقاات أو حلظاات        سرر  المسااء  (7 )ِليًيا َأ
اإلنسان احلامسة والفاصلة بني احليا  الدنيرهة واحليا  األخروهة , ومدى تعلقه وعالقته باهلل 

علاى    , إلعااد  األمارر إىل نصاابها , و   عز وج  , وممه ما هرتتب عليه املرقاف والِعارب  
ن حيمياا هيار   , ورمبا على مسترى أوساع , والساييا  ومجاعي وجمتيعي مسترى فردي 

مماا  التمظييياة والرظيفياة , و  وأدوار ا مراكز ا الدولة و الشخص يف مرقع حساس داخ 
يف تعاظم مبختلف مضاميمه واالقتصاد مبختلف مساحاتها , السياسة  مراقعيف هظهر ذلك 

تباادىل تلاك   مادى مالئياة   تلاف أدوار اا و  ومبخواملراقع االجتياعياة  املمفعة واإلشباع , 
ة , يا قرميتالو التقيييية مرازهمهااملتياسك , وطعيها االجتياعي فيجع  للحيا   ..األدوار 

 ..وممها إعاد   مدستها اجملتيعية واالجتياعية المافعة املمتجة واملثير  

 وممه التارازن  الترازن إىل القرآن اليرهم , هعين عرد بالعرد  التقرميية الترازنية االنسيابية  -3
اخلاأ البيااني    جتياعي , ولمصطلح مبصطلح ومفهرم كيي للعلارم احلدهثاة ؛ مطابقاة   اال

القرآن اليارهم , مباا وضاعه ما      با  واملسرتشاد  ملس   اجملتياع ماع اخلاأ البيااني املماتهج     
أعيق وأوسع م  ونتائج  اتواجتا  اتمبمطلق , تشرهعات حترص على اإلنسان واإلنسانية

.. األخروهاة   –, بمظرته الدنيرهة خمتلفة ومتمرعة ومتياملة للحيا  , و إسرتاتيجيةا كرنه
املعجز املراكاب  تتفاوت أخباره , واملسترى العالي  ال اليرهم القرآنوبذات الرق  فإّن 

مهيا تقّدم خأ احلضارات والثقافات والعلرم واملعار  , ولي  مرقف وميان وعصر , 
, مع فاارق طبيعاة   وشخصه  وطاقاتهوجسده اإلنسان خبالها عقله ألّن اإلنسان هبقى  ر 

, والعقا  هبقاى  ار العقا  , كعقا  فاردي       الرتبية والتعليم والتدرهب وتطرهر القدرات 
مرا باه , وتبقاى   وعق  مجعي , وامتثاىل نظرهاتاه , وآلياة تطبيقاتاه وفمرنهاا وإبداعاتاه و     

 ..أو املصطمع ياىل غ  املصّمع والبماء األخالقي مرتبأ باجل تجّزأخالق ال تاأل

 علرمااه والرصاارىل إىل الااتفهُّم تعاادد جراناابلسااة القاارآن الياارهم ؛ أي البحااث يف جما -3 
حيقق وممه ما احليا  وإقامتها وتقرميها ,  اتتطررك  تطبيقاته باملراكبة مع , ورضرعية مب

ي جعله اخلالق عز الزهاد  والمقصان ؛ الزهاد  بفتح وانفتاح اآلفاق الراسعة أمام الفير الذ
قصان وج  , بال حدود , إذا ما استثير حق استثياره باجتاه اخل  والمفع اإلنساني , والم

 ..قدراته وإميانياته  وممه نقصان ما جيهله حبسب

سلبيات احليا  والترجهات واالحنرافاات  داء داء , وممها رآن اجمليد فيه شفاء م  ك  والق -  
  يف شخص اإلنسان اليفر والعّز  يف اإلثم , عمد ا هيارن  ّثاملتعدد  االجتا ات , فإذا مت
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 وهيارن عرضاة ملختلاف   ,  المفاع األعياى   هتجه به صارب عمد ا و , مهال رادع له ليقرِّ
وتعادد األماراض    Social Disorderاخللا  االجتيااعي    االحنرافاات , و ار ماا هحرلِّاد    

  ..عي  ر املؤشر احلقيقي له , والراقع االجتياعاظم خماطر ا تعدد وتت, وتاالجتياعية 

ستجدات املعلرمات والعلرم واملعار  بالترازي مل احلركي الدهمامي أو اإلنسان ستيعاببا -  
لقرآن ا لالستمار  م  االجتهادما هتم امتالكه م  أدوات وآليات وك  متطلبات مع دقة 

صااار معاجلااة الفقااه لياا  مماااحي احليااا  ؛ هعااين االستب  كيفيااة الياارهم , مبعمااى آخاار  
والسياع والمطق به أو م  خالىل ما ورد به م  تشرهعات وأحيام احلق , واالستحداث 

 .. على الظامل باحلق وممه هحجار املظلرم

َوَنْظاَم َماا   , َوَدَواَء َداِئّياْم  , َواحَلِدهَث َعِ  امَلاِضاي  , ِفيِه ِعْلَم َما َهْقِتي ) ؛ القرآن اليرهم  -  
مادى   دل  علاى , ها ( ونظام  علام , وحادهث , ودواء ,   ) ؛ وتتابع حلقات , (  َبْيَمّيْم

القرىل بعلم ما هقتي , هلَر خ  دلي  على ا تيام  وأسبقيةدقة املعاجلة والرقاهة , و انسيابية
األوسع ما  اإلسارتاتيجي , وإرسااء حجار      باملستقب  احلضاري طوالراساإلسالم اليب  
مماا جعا  القارآن    ق حضااري , و ار   املشرق , والمظر  له بعيا  املعريفو األساس العليي

 . .ك  زمان وميان ومراقف يف الشاملة احلييم هراكب وتتحقق معاجلاته 

ما ميث  ؛  ر  ههتضيم ومما, (  َوَما ِلْلَقْلِب َجالٌء َغْيرحهح, َوَهَماِبيعح الِعْلِم , َوِفيِه َرِبيعح الَقْلِب  ) -  
ما تتطلبه ك   د ممهيالمقي , املست األصي م , ومصادر العلقيم المشاط الفيري والعقلي 

مادى  و , السالركي  - الفيريونتاجها التعلييية , وعياد ا  –مسترهات البحمى الرتبرهة 
الفقهية , والتمظييية االجتياعية ,  –جرب الثقافة االستيعابية وممها الثقافة االجتياعية و

, املمظارر  (  َنْظاَم َماا َبْياَمّيمْ   َو, َدَواَء َداِئّيْم ) ؛  االجتياعيوالعالج ليتحقق التشخيص 
م  العلم ومستقب  العلم , وجتارب املاضاي بيا    احلياتي وغ  املمظرر , واالنتفاع  ممها

مرضارعما   ا خياص مما , و ماا  (  َواحَلاِدهَث َعاِ  امَلاِضاي   , ِفياِه ِعْلاَم َماا َهاْقِتي     ) اجتا اتها 
مبا  , اال تيام بالعلم والتارهطيف وفاعليتهم هتم دولة , جمتيع واإلنسان كفرد وومستقب  

 السياساي والتاارخيي ,  جتيااع  الوممه علام ا  ,تارهط العلم وعلم التارهط اال تيام ب ؛ فيه
ياضاي  لل, فهام الرقاائي والعالجاي    الو الاتفي  واستقامة  وتعدد أساليب أهاط وتيام 

كاذلك  هعاين  , واحلضاري  –والتارهط االجتياعي الراقع االجتياعي ستقب  ماحلاضر وو
 إساهام نية وامليانياة واملرقفياة , لييارن    اأ يية اجلرانب املعلرماتية يف  ذه احللقات الزم
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, ومماه  والسايطر  علاى املارض وأعراضاه      ,دون أعراض جانبية والدواء فاع  ومماسب 
 .. ةالفاعل اومعاجلته األمراض االجتياعية وخماطر ا املتعدد  ,

األماراض   , والساييا ومعاجلة آثار ا  جلة األمراض ومعرفةعاوالدلي  على إنه ههتم مب    
علم المفس االجتياعي وعلم المفس التمظييي ) االجتياعية والمفسية , الذي ههتم بها , 

لعااامل املتشااعِّب العييااق ,  ااذا ا(  َوَنْظااَم َمااا َبْيااَمّيْم) ؛ ( وعلاام االجتياااع التمظييااي 
التجاارب الساابقة واملعاار     , و نسايابيته باما  واساع أباراب آفاقاه     , القادم املتياسك

, ومماه هعاين ماا هتحقاق ما  المظاام والتمظايم        (  َنْظاَم َماا َبْياَمّيمْ   ) والعلرم , ليتحقاق  
 ..االجتياعي الرصني 

وتياماًل ؛ القرآن اليرهم , املمبع الصايف ملمهاج اهلادى واملسا   واالساتقرار والطيقنيماة      -5 
المافعاة واملثيار    والفاعلاة  الدقيقاة و , هعاين المظار    وممه الرصرىل إىل األ ادا  األمساى   

مباؤثرات  واألخروهة الايت حتقاق التارازن حتاى يف دواخا  الامفس البشارهة ,         –الدنيرهة 
بهاا ,  القدرات والرغبات والدوافع واحلرافز , وكبح مجاح ك  ما هضر الاذات واحملايأ   

 ..رضى اهلل تعاىل  وكبح ك  ما ال امتداد له باجتاه

, إاّل اجلاناب الرساالي املهام يف القارآن اليارهم , لبمااء       يف اإلساالم  وما فقه العبادات واملعامالت      
بمظيهاا اإلنساانية , والفاعلاة بتياسايها االجتيااعي      ومساتير   راساخة  متراصالة و ممظرمة اجتياعياة  

م  ري والثقايف والرتبم  جهة , على اجلانب السياسي  هااتمؤثرصادي , وما هرتتب م  والعبادي واالقت
تقثر بها , وما حيققه م  مسترى استقرار اجملتيعات وأممها وأم  بلدانها وسلطانها , , وما هجهة أخرى 

 ..اإلصالحي  –والسييا ما حيققه اجلانب الرقائي 
اإلهلي لرعاهة كا    جرانب م  أ يية التشرهع هتضحيما باليس  م  اليث  , ما استشّفومما تقّدم , و     

رعاهاة حقارقهم ومماه    واضاحة ومتياملاة ل  وترجيهاات  خطأ وبارامج  , ولق اخلم   خلقه عز وج ما 
متتاد  ال تقتصر على الدنيا فحسب , با   اليت  سرتاتيجيةاإلمظم ال, وما هتضيمه أاح االجتياعية املتبادلة 

مصا  ميانة وع رفاألخروهة , و –تيام  بتمظيياتها الدنيرهة للرضرح وال اإلسرتاتيجيةتها اممظرم مهام
 ..  لدولة واجملتيع والفرد والبيئة , وبهدي القرآن العظيم ا
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 املبحث السادس

  يف التمامك االجتماعي (عليهم السالم)دور  هل البيت 
 

استيرار مس   م   وما هتطلبه تراصاًل لليباحث املتقدِّمة , وامليانة والدور البالغ األ يية والعيق ,     
الرساالة  حتيا  أعبااء   فاإّن   ,ذكاره  واساتييااًل لليتقادِّم   والمفس والسلر  االجتياعي , لفير وتقرهم ا
؛ اجلعا  التيارهين    يف ةتقدِّماملراصفات األشخاص أصحاب املهلا يرن أن ه م  بّدالعظيية , الومهامها 

مرونة صفاء و الرسالة بي ملتسق أو هستقب  , جيع  م  اآلخر قدرات وما ميتلك م  ,  املتييز واملترافق
 .. مثير  وضرح وتقبُّ  وإصغاءو وفاعلية

علايهم  )البيا    أ ا  كاذلك  , و( أ   مية أدرى بشاعابها   بقّن) , وكيا هقرلرن  وبال أدنى شك    
أدرى على اإلطالق و , العظيية اإلسالمية الرسالةتفاصي  ا ّأنزىل م  دقائق األمرر ومب  م أدرى( السالم

ممتهاى  واجلع  التيرهين يف , ؛ القرآن اليرهم  للحيا املرشد دسترر ال مضامني دهمامية, وم  بتطبيقاتها 
الرساالية  املدرساة   ات, و ام أصاحاب وامتاداد   هلا اإلنسانية  هعرفرن امليمرنات, وما اإلدرا  تفاصي  

 .. ةاألخروه – ة, و م أ   سفيمة المجا  الدنيرهالمبرهة الشرهفة , ومعلييها األوائ  بال ممازع 
دور أ ا   واحلاجاة لا   يياة  األ , هتضح فيه املرضرعيووم   ذا املمطق واملمطلق , والراقع احلقيقي      

والفاداء  واملعانا   الصرب ضّحرا بي  ما تعميه اليلية م صربوا و, الذه  ( عليهم السالم)األطهار البي  
بقارهم وِقارام أصاالتها    و, هلاها  يف تمزهلاها وتقو استقامة الرسالة احمليدهة وم  أج  استيرارهة والتضحية 
 ما جيري م  حتليله ودراسته باملفا يمو ة ,اإلهلي ه م  الرسالةنشرمت م  أج  محاهة ما كذلك الربانية , و

 .. واستعباد الماس امتهانهاخماطر احلّقة , وبالتالي محاهة اإلنسانية م  
(  ِليحْذِ َب َعْمّيمح الرِّْجَس َأْ َ  اْلَبْيِ  َوهحَطهَِّرّكْم َتْطِهً اِإنََّيا هحِرهدح اللَّهح ) ؛  وقد ورد يف الذكر احلييم     

 . سرر  األحزاب/    م  اآلهة 
يف  مما هظهر, ودقتها تفاصيلها و حدا ا و, امّلطهِّر   الطا ر  م   ذه اإلراد  اإلهليةما نسرتشد وممه      

    ( :معليه السال)إلمام علي أم  املؤممني اخطبة م  خطب 
, َوَهَمااِبيعح احّلْياِم   , َوَمَعااِدنح الِعْلاِم   , َومحْخَتَلافح امَلالِئَياِة   , َوَمَحأُّ الرَِّسااَلِة  , ِ  َنْح ح َشَجَرّ  المُّبحرَّ)      

 .  ( ْطَرَ َوَعدحوَُّنا َومحْبِغضحَما َهْمَتِظرح السَّ, ْحَيَة َناِصرحنا َومحِحبَُّما َهْمَتِظرح الرَّ
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اليت أراد اا اهلل جا  جاللاه     ؛ أي أحد يا خيلف اآلخر برروده , فهذه الشجر  محْخَتَلفح امَلالِئَيِةَو     
لفير واحليية , وما استقاه الرسرىل األعظم املتعدد املراتب وعاليها يف ا ههمابيعوأصالة العلم   يلتيرن 

لم احلضرري اإلهلي , ليردعه يف صدور أ ا  بيتاه   م  الع( مآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)حميد ب  عبد اهلل 
 .. (عليهم السالم)هار أصحاب العصية , وبالذات األئية األط( عليهم السالم)اليرام 

والفيار  والعلام  الفير , و العلم وعيرمًا ؛ فاحليية نتاج وخالصة املعرفة , واملعرفة نتاج وخالصة     
التجارب و املصادر املصّمعة , واملعلرمات والبيانات املرتد  م نتاج وخالصة املعلرمات والبيانات اخلام و

والتطبيقات السابقة مع عدم إغفااىل البيئاة الداخلياة وميرناتهاا املادهاة واملعمرهاة والمفساية والبشارهة ,         
 ..واملرا ب والقدرات واالبتيارات واإلبداعات , والبيئة اخلارجية مبا فيها عراملها وميرناتها اأّلخر 

 :باآلتي وميي  وضع خمطأ مبّسأ هبني املراح  اإلنسانية للرصرىل إىل مرحلة احليية ممه و      
 
 

       
 
 
 

 هبني مراح  بلرر  احليية للبماء احلضاري اإلنساني(  8 )خمطأ 
 

يف التياساك االجتيااعي   ( علايهم الساالم  )بيان مياناة ودور أ ا  البيا     ( عليه السالم)وهضيف      
 :مراصفات و, حتى تمطبق عليه وصف والرعي العقائدي  يستيعابوالفيري واال

ا اِتَها ا ِبَجيََّيْبَغَضِمي ؛ َوَلْر َصَبْب ح الادُّنْ ا َأْن هحْبِغَضِمي َملى َأا َعِمِ  ِبَسْيِفي  َذَلْر َضَرْب ح َخْيشحرَم امّلْؤ )     
ِه لْيا ى اهلّل َعيِّ اأّلمِّيِّ َصالَّ بِِاِن الَملى ِلَسْنَقَضى َعهح ّقِضَي فانََّك َأَوَذِل. ي ِمَحبَّا َأي َمِمِحبَّْن هحلى َأاِفِق َعلى امّلَمَع
 .  (اِفٌق ال هحِحبَُّك محَمَو, ِمٌ  ْؤال هحْبِغضحَك مح,  يُِّلا َعَه: هح قاىَل نََّم ؛ َأَسلََّو ِهآِلَو

 ,الامفس   –الفير أو العقياد   حترى والثبات والثقة مبات واالستيعابات و ما هبني أ يية االستعداد     
احلاق   ؛ االجتياعي السليم , للفرز بني -الفيري الفردي واجليعي , والبماء الرتبري وامليرن واحملترى 
, ومماه كاداعم للحركاة    كثقافاة وعقياد  وسالر     واجتمابه والباط  , كثقافة وعقيد  وسلر  واتباعه 

 ..ياعية يف ك  اجتا اتها وتفاصيلها االجت
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بشارائب   والمفااق ,  األخروي -الدنيري وممحا ا  الراسخة باستقامتها العقيد بماء راع بني ؛ صو     
, , ودون مراعا  احلقرق العامة واخلاصاة   امللذات الدنيرهة ومحغرهاتهااالجتاه حنر  االنغياس أو واحنرفات

ني املادهاات وغا    وبا والابحغض ,   , احلاب  ؛باني   ضي  طبيعة وجمرهات الفلسفة االجتاعياة  انييم ما ه
 ,( ي ِما َحبَّا َأَم) , ( ْبَغَضِمي ا َأَم) , وإاّل كيف هيرن ؛ , بني احلب الدنيري واحلب األخروي املادهات 

 : احلق وعمد 
, وهيارن ؛  ال تتغ  الشخصية عمد ا واملتيسِّك بالشرهعة احلّقة , العقائدي الشخص  هتغ ال  -

 .. ( ِمٌ ْؤال هحْبِغضحَك مح) 
مبفردات حياته بالمفاق وتتغّير الشخصية ليّتجه , امّلربك بعقيدته عمده الشخص   هتغّير والباط -

 ( ..اِفٌق ال هحِحبَُّك محَمَو) ,  مبرجِّه االجتاه الفيريما تضيره المفس عمد ا و والدج  ,

علياه  )قرله  ما هتضيمه العي  , وممهوالسلر  و اجتاه المفس وبمقاو  الفير واستقامة التفي  هيرن     
  ( :السالم

  ( ِلْلَفْقِر ِجْلَبابًا ْ َ  الَبْيِ  َفْلَيْسَتِعدََّما َأَحبََّمْ  َأ)
املمافق ,  ومحله لهما ال هستطيع حتيُّممه و,   وغ  املمظرر  املمظررم  اجلرانب  ر ما هشي  اليث  و    

ب  األماة , وألن املماافق ملتساق مبلذاتاه     الصبرر الغيرر علاى مساتق  الثاب  العقيد  , ووإها حييله املؤم  
لعربة ضي  شيليات الدنيا وبهرجتها الزائلة , فهر ّأ رداء الفقر الدنيرهة املمحرفة , وال هتحي  أن هلبس

الزائفة القص  األمد , وسرعان ما هستفيق على آالم الدنيا بعد فقدان زهاف ملاذاتها , وهلابس تبعاات     
 ..أعياله ومعاناتها 

وظهارر املشااك  الشخصاية     واألعبااء  الصِّاعاب واملتاعاب   الفقر ما هحقابله يف اليّفة األخرى ,وم      
حيم واالستعدادهة ملرتتبات إاّل َمْ  هص  لليرحلة االستيعابية الشخص , وال هترازن عمد ا واالجتياعية 

واملمفاذ  ه عماد مجرحهاا   املتعاظيا , وما ميتاد ما  حاجاتهاا    وفلسفتها  الدنيرهة االجتياعية واحليا  احليا 
 تعااظم احليلرلة دون الرقائي , واحليلرلة دون االارار وراء متادهها , وتعطيلها احلد ممها بأو  , إلشباعها
 ..يف  ّر  الباط  واحنرافاته االجتياعي االنزالق  كرارث

الفياري  الترازن ما هتطلبه م  االجتا ات الرسطية وب رضرعيةامل معاجلته يف (عليه السالم)وهراص       
  : حيث هقرىل مماسبة ّأخرى عمدبشيله التقرهري الراضح والمفسي والسلركي , وذلك هظهر 

  (َوإَلْيَها َهْرِجعح الَغاِلي , اِلي ِبَها َهْلَحقح التَّ, ْيرحَقّة الرحْسَطى َنْح ح المُّ) 
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 وهاتالحم بهم الماس , وهلتقي  املمقذ الذي ههتديواملعيار قطب المرر املرشد ( عليهم السالم)و م      
تارازن  و املثيار  ,  سابي  للقار   , وعمد م مؤشار املامهج الراضاح    , وشير األحرار اهلداهة  حرهلم عمد

ْيرحَقّة ؛ ماا  المُّو, (  ْيرحَقّة الرحْسَطىَنْح ح المُّ) , والدلي  ؛ جتياعي واإلنساني البماء العقائدي واالومتاسك 
 .. للهداهة واالقتداء , وعمده تيرن الطيقنيمة ن هحستمد عليه , السمد املقمر

, أو االجتاا ني  ني تيف كاال الارجه  حيميا همتهج اإلنسان سلر  التطرُّ   , اهلال الضعف ومؤشر و     
يف حيثيات ك  مفردات احليا  التجرُّد م  التعصُّب مسة و, احلضارهة املستدامة فاالعتداىل مسة املرضرعية 

 ..ومذا بهم وقرمياتهم يع عليه رأي وتالحم الماس مبختلف مشاربهم , وممه جيتاحلقيقية 
  :عمد مؤشر ومعيار احلق ( عليه السالم)لذا هقرىل و     

  (محْبِغٌض َقاىٍل َو, محِحبٌّ َغاىٍل : َ َلَك ِفيَّ َرجحالِن ) 
علايهم  )رنارن   ام بهاذا هي  ,  ر ممحى سالمة األبدان واألدهاان , و  االعتداىلوواالتزان والترازن      

علايهم  )واملمار املرشد ِلَيْ  تاه ع  ساراء السابي  , وبهام    , طرهق احلق احلق , وممطلق وجميع ( السالم
وشارهعته  ع  طرهق احلاق  واحنرا  اجملتيعات وتحرشد إىل سراء السبي  , فال احنياز معاه  تحقّرم ( السالم

 ..العظيية , امّلصان به احلقرق 
بي  ما , املستدام  هيرن محاهة هلم وملستقبلهم , اجملتيعي العالجي - الرقائيدي القيا احلرص وبهذا    

 , ومماا هتضايمه  ( ِغٌض َقااىٍل  محابْ َو) , ( محِحبٌّ َغااىٍل  )؛ , والدلي  اإلشار  إىل اهلال  عمد  تتطلبه أمرر م
, لتشارهع اإلهلاي   االشارهعة و تارجيههم باجتااه   واهلداهاة بثباات    العقالناي ,  مدى اال تيام بثقافة الرعي

 ..االستياتة يف األ راء االبتعاد ع  و, يف األحيام  األعيى واالبتعاد ع  اجله 
ثباات  متيمة و على أسس, مبمّية عقائدهة  -حياتية كظا ر  , التعلييي  –هظهر املرجِّه الرتبري لذا      

 ( : لسالمعليه ا)هقرىل العلم واملعرفة واحليية , حيث   داهةهّتجه باجتاه  مرضرعي
َوَلاْ   , َفَلاْ  هحْخِرجحارّكْم ِماْ   حاًدى     , َثاَر حْم  ِبعحارا أَ تَّاَو, را َساْيَتهحْم  ْلَزمحْ َ  َبْيِ  َنِبيِّّيْم فاْنّظرحوا َأا)      

رحوا خََّوال َتَتاقَ  ,َوال َتْساِبّقر حْم َفَتِضالُّرا   . ْنَهضحارا  إْن َنَهضحرا فاَو, إْن َلَبدحوا فالبحدحوا َف, ي َرًدى هحِعيدحوّكْم ِف
 .  (َعْمهحْم َفَتْهِلّيرا 

, وِإنه حَلَسا ح السَّاْي  َأي    , والفع ح َسَيَ  َهْسيح ح َسْيتًا ححْس ح المَّْحر يف َمْذَ ِب الدِّهِ :  السَّْي ح     
ذا َ يَّاَق هلام َوْجاَه    هقاىل َسَيَ  هلم َهْساِي ح َساْيتًا إ  :  قاىل الفراء. ِد وامَلْذَ ب يف دهمه ودْنياه َحَس ح الَقْص
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السَّْي ح اتِّباعح :  قاىل خالد ب ح َجْمبَةو . , و ر َهْسِي ح َسْيَته َأي َهْمححر َنْحَره الَعَي  وَوْجَه اليالم والرْأي
  . , وِقلّة اأَلِذهَِّة , وححْس ح اجِلراِر احَلقِّ واهَلْدِي

مماه ماا هتجاه    و, وقيادتهاا  احليا   ثير على مدىهة والتطبيق املبني المظرتفاصيله  هيي املبدأ لذا فو     
, بمظم إعاد  لألداء والتغي   ةاملراكبحتلي  الراقع االجتياعي والتعام  امّلسهم ملعاجلة البيئة ومما ج باجتاه 

والتاارازن يف الضاابأ  مدسااة االجتاااه االجتياااعي واإلنتاااج والمتاااج االجتياااعي , وممااه بماااء األساار   
 ..االجتياعي 

, وممها ماا  والبماء والتياسك بالتغي  وحركيته املستدامة  بالبماء رسر  وجرد اجملتيعحتقيق ومدى      
ونظاام الاده  ونظاام الرتبياة ونظاام      األسار  والقرباى   نظاام  هتعلق بالمظم االجتياعية , كياا  ار علياه    

عياة ؛ كاالتصااىل   السياسي والمظام االقتصادي , وما هشايلها ما  عيلياات اجتيا    مظامالاألخالقيات و
تغ  االجتيااعي  والصاراع االجتيااعي والا    والتيام  االجتياعي والضبأ االجتياعيوالترافق والتعاون 

 .. والتمشئة االجتياعية 
بمااء  و داهاة   , ماا دام للحاق مامهج وشاخرص     اتكقفراد وجمتيعبق له  قيام احلقمحّتجهه صرب و     

بني قيااد   وأداء رعي واستيعاب متيام  , وتمسيق وتمظيم ب,  بالد ومراقف , للمهرض باجملتيعإنسان و
َوعحَرَفااؤحهح َعلاى   , امح اهلِل َعلاى َخْلِقاِه   ّة ّقارَّ ِئيََّيا اأَلَوإنَّ) األخروهة , وتداخالته الدنيرهة الاحلق وجمرده , ب

 .  (ْنَيرحوهح ْنَيَر حْم َوَأَمْ  َأ اَر إالَّ ح المََّوال َهْدخح, َمْ  َعَرَفهحْم َوَعَرّفرهح  َة إالَِّعَباِدِه ؛ َوال َهْدخح ح اجَلمَّ
, (  امح اهلِل َعلاى َخْلِقاهِ  ّة ّقارَّ ِئيَّا َياا األَ َوإنَّ) التمظيم االجتياعي اليام  يف ؛ المظام والدقة يف والعظيم     

ماا   ممه, و( مح اّقرَّ )تيث  يف كلية ؛  ر مما هووالصالح , احملافظة واإلصالح و يف القياد وممه ما هيرن 
 ..(  َعلى َخْلِقِه )؛ بعيرميته هشي  

و ما هتيث  باخلصرصية ؛ ,  م والسيد ملعرفته بسياسة القرمالقيِّ:  والَعرهفح؛ (  َوعحَرَفاؤحهح َعلى ِعَباِدِه)     
ب لبارهاه , جا    اإِلنسان , حّرًا كان َأو رقيقًا , هحْذَ بح بذلك ِإىل َأناه مربار  : العبد و ,(  َعلى ِعَباِدِه )

علام االجتيااع التمظيياي , وعلام االجتيااع      ومما هتضاي  مشرليتاه علاى       .الطاعة : والِعباَدّ   .وعز 
 ..لبماء االجتياعي , وممه هتحقق طبيعة االسياسي 

 والبالغاة  األ يياة الياب     التقكياد علاى   , املباركني المصنياملتقدِّم م   ما هربز ضي  وهربز م  بني     
عا  مماه كتلاة متياساية     وإصالح اجملتيع , والعي  على بماء ماا جي الفقهية  –والثقافة العقائدهة عية للتر

انهياار  احليلرلاة دون  و حلق واخل  , واحليلرلة دون الصراع وتفياك اجملتياع ,  ا متعاونة ضي  ميرنات
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, ع باملعاار  والعلارم   أركانه الرتبرهة والثقافية واحلضارهة , والعي  على بماء الييان الشاخص لليجتي
 ..اليت ترلِّد الصراعات واحندار احلضارات واحلد م  اجله  واأل راء 

 حاْم َعاْيشح   ) ا تاداء اجملتياع , ليارنهم ؛    وعيار املوؤشر امل( عليهم السالم) بترجيهاتهمولذا هيرن      
َوَصاْيتحهحْم َعاْ  ِحَياِم    , َوَظاِ رح حْم َعْ  َبااِطِمِهْم  , ِعْلِيِهْم  هحْخِبرحوّكْم ِحْليحهحْم َعْ . َوَمْرتح اجَلْهِ  , الِعْلِم 

اَد احَلقُّ ِبِهْم َع. َوَوالِئجح اإلْعِتَصاِم , َو حْم َدَعاِئمح اإلْسالِم . َوال َهْخَتِلّفرَن ِفيِه  ال هحَخاِلّفرَن احَلقَّ. َمْمِطِقِهْم 
ال , اَهاة  ِرَعاَهاٍة وَ َعَقّلرا الدِّهَ  َعْقَ  ِوَع. ْنَقَطَع ِلَسانحهح َعْ  َمْمِبِتِه َوا, الَباِط ح َعْ  محَقاِمِه  ْنَزاَحَوا,  إىل ِنَصاِبِه
 ..  ( َورحَعاَتهح َقِليٌ , رحَواَ  الِعْلِم َكِثٌ   َفإنَّ. اَهٍة ِرَواٍع َوَعْقَ  َسَي

, و ر (  َوال َهْخَتِلّفرَن ِفيِه حَلقَّال هحَخاِلّفرَن ا) والرتكيز مما هترّجب الرتكيز عليه , المظر بعحيق يف ؛      
 ..وعيق وتراص  واستيرارهة مما هحدل  على أّن احلق تشرهع 

وال هتيث  يف أ راء  مبخالفة احلقهيرن ال  ا قائم بذاته , وعمدال  ر اهلل وأحد أمساءه احلسمىاحلق و    
ما عماد تتغّيار  سارعان ماا   و, افع حيم وعقيد  أ راء سرعان ما تتغّير بتغيُّار املما   احلق ليسو, شخرص 

حتاى   تبعات األ راء وأباطيهاا   ع هرتتبو, ضرب املصاحل الشخصية واملمافع الدنيرهة العقيية البغيضة تح
 ..على ذات الشخص 

 :ِبِهْم ) وبهذا      
 ..اَد احَلقُّ إىل ِنَصاِبِه َع -
 ..الَباِط ح َعْ  محَقاِمِه  ْنَزاَحَوا -

 ..ْ  َمْمِبِتِه ْنَقَطَع ِلَسانحهح َعَوا -

  مسؤولية محاهة الده  اإلسالمي , وهعاين محاهاة   واستعداداتهم لتحيُّإاّل مبؤ التهم وذلك مل هي       
, ب  هتعدى حلياهاة  املسليني , ومحاهتهم م  اجله  والفقر واملرض بي  أشياله املمظرر  وغ  املمظرر  

 ..اسك اجملتيع وسالمتهم ك  الماس بال تفرقة , ما دامرا يف ركب البماء ومت
ملرحلة التمزه  التيرهين املستثير يف سبي  اهلل تعاىل , جا دوا يف نشر الده  اإلسالمي  وبهذا اجلع      

قاد  ( علايهم الساالم  )هام  وال عجاب ف  م  التحرهف والتساييس ,  وبهم ححِفَظ الده , ومرحلة التقوه  
َعَقّلرا الدِّهَ  َعْقاَ    ) عقيد  , و م حبق ؛رسر  اله م  بي  ما حتيلخترجرا م  املدرسة المبرهة الشرهفة 

  .. ( َورحَعاَتهح َقِليٌ , رحَواَ  الِعْلِم َكِثٌ   َفإنَّ. اَهٍة ِرَواٍع َوال َعْقَ  َسَي, اَهة ِرَعاَهٍة َوِوَع
, ومرتهاا  ياا  أماة   ممه ما هتحادد حل , مساحات م  احليا  واملرت , وما بني العلم واجله  باحلق و     

االساتقرار المفساي    االستقرار الفيري ضي  نقاو  األجراء واملماخات , وممهوممه ما هرتتب على مدى 

                                                 
0
 . 358 -357ص /  نه  م عالغد - 



 75 

 املتعاظياة حنار العلام   التياملياة  , ودورتهاا  األعياىل والسالر   فاعلية صرب قرهم  لالجتاه بسري المفس
 احلياا  مامهج  وحنار الفضايلة    الطرهاق  اجتااه بني فّرقرا , وواجتمابه ومعاجلته  مبخالفته أو اجله  اتباعه ,و

احنرافاتهاا  , وماا جياري ما     املارت  الرذهلاة و , والتحذهر م  االجتااه حنار طرهاق     األخروي -الدنيري 
  ..وارتياب املعاصي اليت تهدد استقرار اجملتيعات اإلنسانية 

َوَمْرِئا ح  , َوَعْيَباّة ِعْلِياِه   , ْماِرِه  َأ َوَلَجاقّ ,  حْم َمْرِضعح ِسارِِّه   ) ؛, ليرنهم بهذا وممه محّتجه اإلرشاد و     
 .  (اَد َفَراِئِصِه ْرِتَعْذَ َب اَأَو, اَء َظْهِرِه ْنِحَماَم اَقِبِهْم َأ, اىلح ِدهِمِه َوِجَب, ر ح ّكتحِبِه َوّكهح, ححْيِيِه 

ردعه والتقااء  واحملرر العظيم ممحى العلم ومسات , وعيبة عليه ؛ هعين وعاء عليه , واملؤىل ؛ املرجع      
أو مرجاع  ملجاق  مرِئا  أو  للحيياة عماد   وروده ومحستقاه , وتبقى الييفية املرضرعية  ي احلد الفيص  

القرهم والقائم على أسس التقرى , وممه ما هتجه متاسك , بهمدسة وإعاد   مدسة استقامة البماء ححييه 
 ..علم واملعرفة وآفاقه الراسعة القائية على الاجملتيع واحلضار  , ببماء قر  الشخصية احلضارهة 

  :( عليه السالم)احلجة الراسخة , هقرىل  مقتضيات بماء ثقافة عمدو     
, ْن َرَفَعَماا اهلّل َوَوَضاَعهحْم   َأ, َكِذبًا َوَبْغيًا َعَلْيَما , ي الِعْلِم دحوَنَما اِسخحرَن ِفهحْم الرَّنَّهَ  َزَعيحرا َأِذْهَ  الََّأ)      
ِئّيَة ِمْ  ّقاَرْهٍش  اأَل إنَّ. َوهحْسَتْجَلى الَعَيى , ِبَما هحْسَتْعَطى اهّلَدى . ْخَرَجهحْم َأْدَخَلَما َوَوَأ, ا َوَحَرَمهحْم ْعَطاَنَوَأ

 ال إنََّأ ),   (َوال تحْصّلحح الارحالّ  ِماْ  َغْياِرِ ْم    , ا الَبْطِ  ِمْ  َ اِشٍم ؛ ال تحْصّلحح َعلى ِسَرا حْم ي  َذّغِرسحرا ِف
ّيْم نََّفَيَق, إذا َخَرى َنْجٌم َطَلَع َنْجٌم : َياِء َكَيَثِ  نحجحرِم السَّ,  َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ, ٍد َمَثَ  آىِل محَحيَّ

 .   (َراّكْم َما ّكْمتحْم َتْقمحّلرَن َأَو, َماِئعح َقْد َتَياَمَلْ  ِمَ  اهلِل ِفيّيْم الصَّ
نقاي  ممهجاه  سائر يف ركب احلق , وَماْ  جعا    وك   ح مما تقّدم , بقّن أ   احلقوم  بني ما هتض     

علايهم  )راماة أ ا  البيا     َماْ  هتيساك بق ا  الي    مفس وقرهم السلر  واألعياىل ,  ار الفير وسري ال
َوال تحْصّلحح ) , ( ْجٌم إذا َخَرى َنْجٌم َطَلَع َن) و , (  اَهةِرَعاَهٍة َوَعَقّلرا الدِّهَ  َعْقَ  ِوَع ) ؛ ألنهم ,( السالم

 ..(  َوال َهْخَتِلّفرَن ِفيِه ال هحَخاِلّفرَن احَلقَّ) ليرنهم ؛ , ( الرحالّ  ِمْ  َغْيِرِ ْم 
وبهم الادور األساساي   , ا أنزله اخلالق عز وج  مم ما احتحِفظ على نقاوته وملتقى املرارد العذبة م و    

استيرارهة ( عليهم السالم)بهم و, بي  مستجداته جتياعي البماء والتياسك االو, اإلصالحي والتقرميي 
وما هتطلبه العايش  ,  االجتياعيةمبا فيه ميرناتهم  وأطيافهم , بي  ميرناتهم وحد  الماسممهج احليا  و

 .. على احملبة اإلنسانية والسالمبالتسامح الدهين و
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 الفصل الثاني
 نبذة عن احلياة االجتماعية 

 اإلمالم يف ن ج البالغة قبل وعضل انتشار
 

 ها اهلل جعلة اليتالجتياعيم اوالمظ , عز وج رضرع اخلالق م سبق تماوله م ا بعد المظر  اخلاطفة مل     
 ..اري ضالبماء احلالستقرار خلقه واالجتاه ب يا أنزىل يف شرائعه ,في ,  سبحانه وتعاىل

 الم , وما كان عليه اجملتياع , وماا أصابح عماد    تطّلب استيياله بدراسة احليا  االجتياعية قب  اإلس    
 .. يف ضرء ما ورد يف نهج البالغة وبعد انتشار اإلسالم 

 : نيبصرر  خمتصر  م  خالىل املبحثني اآلتي سيتم دراسة ذلكو    
 . احليا  االجتياعّية قب  اإلسالم: املبحث األوىل     

 .تشار اإلسالم ان وبعد احليا  االجتياعية عمد: املبحث الثاني     
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 املبحث األو 

 الممماحلياة االجتماعية قبل اإلم
 

الرساأ البيئاي   يف ممظارره التحليلاي , ملعرفاة    البّد ما  التطارُّق جلاناب ما  التاارهط االجتيااعي            
هتحقق بدراسة مرضرعية للامظم االجتياعياة   , وممه ما االجتياعي وتطرره وتقث ه يف التغ  االجتياعي 

بيمهم , والامظم والقراعاد املمظياة    اجملتيع , وما كان  م  العالقات الماشئة  –احلياتية للفرد را ر والظ
وعماصره واملعتقدات ومظا ر احلضار  والفمارن ومعااه    لعالقاتهم , والرقر  على الرتاث االجتياعي 

  ..لتمظيم االجتياعي والتقسيم الطبقي ومظا ر التخلف والتغي  والتقّدم وااألخالق وأساليب العي  
يف اجتا اات الظارا ر أو    Social Pressureالضغأ االجتيااعي  الضبأ ومؤثرات ما مضى م  و     

وماا هيارن   , , ومعاجلتها للبماء المفسي االجتيااعي  والتمشئة االجتياعية والبيئية اخلصائص االجتياعية 
علاى  المظر , وما هؤثره العقا  اجليعاي   راء وتقارب وتقاب  وجهات فيار واآلاألنتيجة تفاع  عليه م  

اإلنساانية  املادهة وغ  املادهاة , و , ومسترى اجتا اتها اجتا ات األفيار االجتياعية والعراطف والشعرر 
هاا , واجتا اتهاا فيياا هرتتاب ما  العقاد       , والقايم املرتتاب علي  , الطرعياة وامللزماة   الفطرهة وامليتسابة  

 .. عي والتارخيي لليجتيعاتق االجتيايف ضرء السيااالجتياعي 
ما هحجاور اا ,  اجلزهر  العربية و ممطقة والسييا ,تدىل الدراسات املختلفة , بقّن احليا  االجتياعية و     

التبعية , وليس اهلد   ما استعراض ودراسة تارخيية ب تتصف إما تتصف بالتخلف أو كان  قب  اإلسالم
خمتصر  حمرر ا املضامني االجتياعية , وإشاار   دراسة و, ي , ب   ر نظر  يف مضامني التارهط االجتياع

 ..ما جاء يف نهج البالغة  يةخصرصكذلك مبمظرر وو ممظرر قرآني ,ونظر  يف ضرء و ممها
َلْيّيْم ِإْذ َواْعَتِصيحرا ِبَحْبِ  اللَِّه َجِييًعا َوَلا َتَفرَّّقرا َواْذّكرحوا ِنْعَيَة اللَِّه َع )الذكر احلييم ؛  ورد يفا ومم     

لمَّااِر َفَقْنَقاَذّكْم ِمْمَهاا    ّكْمتحْم َأْعَداًء َفَقلََّف َبْيَ  ّقّلرِبّيْم َفَقْصَبْحتحْم ِبِمْعَيِتِه ِإْخَراًنا َوّكْمتحْم َعَلى َشَفا ححْفَرٍ  ِمَ  ا
ْمّيْم ّأمَّاٌة َهاْدعحرَن ِإَلاى اْلَخْياِر َوَهاْقمحرحوَن      َوْلاَتّيْ  ِما  (  3 )َكَذِلَك هحَبيِّ ح اللَّهح َلّيْم َآَهاِتاِه َلَعلَّّياْم َتْهَتادحوَن    

َوَلا َتّيرنحرا َكالَِّذهَ  َتَفرَّّقرا َواْخَتَلّفرا ِماْ   (  3 )ِباْلَيْعرحوِ  َوَهْمَهْرَن َعِ  اْليحْمَيِر َوّأوَلِئَك  حمح اْليحْفِلححرَن 
 . سرر  آىل عيران (35 )اٌب َعِظيٌم َبْعِد َما َجاَء حمح اْلَبيَِّماتح َوّأوَلِئَك َلهحْم َعَذ
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, قبا  اإلساالم   واآلهات اليرميات تبيِّ  اليث  م  اإلشارات على ماا كاان علياه اجملتياع اجلاا لي           
وهقابله يف إعاد   مدسة , (  ِإْذ ّكْمتحْم َأْعَداًء : )والذي هظهر يف قرله تعاىل  مدسة اجملتيع أعاد واإلسالم 

ث  التياسك وجانب ممه ما مي, ( َفَقْصَبْحتحْم ِبِمْعَيِتِه ِإْخَراًنا ) , والمتيجة ؛ ( َبْيَ  ّقّلرِبّيْم  َفَقلََّف )؛ اجملتيع 
 ..والتآلف االجتياعي 

العاالج  و الرقاهاة  , وقابلاه يف ( َوّكْماتحْم َعَلاى َشاَفا ححْفاَرٍ  ِماَ  المَّااِر       ) املخاطر والتهدهادات ؛  أّما      
َفَقْنَقَذّكْم ِمْمَها َكَذِلَك هحَبيِّ ح اللَّهح ) البماء الرتبري ؛ قرقى ممظرمة ب جتاهوالمفسية , وااللألمراض االجتياعية 

, و ر  هوانتشاراإلسالم , و ذه املقارنة لليجتيع قب  اإلسالم وبعد ظهرر (  َلّيْم َآَهاِتِه َلَعلَّّيْم َتْهَتدحوَن
 ..بيتاب مستق   ااز ا, سيتم بعرن اهلل إما حيتاج إىل دراسة خاصة 

أم  املاؤممني  ما جاء يف نهج البالغة , وممه احلقبة اليت هصرِّر ا لما وحبسب ّما ما خيص الدراسة , أ     
 :يف إحدى خطبه ( عليه السالم)اإلمام علي 

ْنتحْم َمْعَشَر َأَو, لى الَتْمِزهِ  ِميمًا َعَأَو, نَي َم َنِذهرًا للَعاَلِيآِلِه َوَسلَّلْيِه َوى اهلّل َعلَّدًا َصاهلَل َبَعَث محَحيَّ إنَّ)      
َتْشارَِبحرَن الَياِدَر   , اٍت صحام   َوَحيَّا , محِميخحرَن َبْيَ  ِحَجااَرٍ  خحْشاٍ    , اٍر ي َشرِّ َدَوِف, لى َشرِّ ِدهٍ  الَعَرِب َع

امح ِبّياْم  اآلَثا َو, امح ِفيّيْم َمْمصحارَبٌة  ْصَماأَل. َمّيْم اْرَحَوَتْقَطعحرَن َأ, َوَتْسِفّيرَن ِدَماَءّكْم , َتْقّكّلرَن اجَلِشَب َو
 .  (َمْعصحرَبٌة 

عليه )أم  املؤممني  قب  اإلسالم , وما هصفولر تتبعما املما  والبيئة االجتياعية يف اجلزهر  العربية        
 :لى ْنتحْم َمْعَشَر الَعَرِب َعَأ ) ؛تلك احلقبة ( السالم
الصرر  , ما كانرا عليه قب   تضيمهم , وما ت؛ مما هعين شر عقيد  وشرهعة جتيعه( َشرِّ ِدهٍ  )  -

, حمترى فيري , همساق له وبه اإلنسان بال كرامة تذكر , وبال ثقافة اجتياعياة   م  اإلسالم
 ..تحصان بها احلرهات وبال حقرق 

لننساان ,  االجتياعياة   –؛ ومما حيتري م  ضعف مقرمات البيئة الداخلياة   ( اٍري َشرِّ َدَوِف)  -
 .. وضعف احملترى االجتياعي وتفييه , وتفيك نظام الدولة واملؤسسات املختلفة 

فقادان  اجلاناب البيئاي , ومماه     ؛ ومماا حيتاري   ( اٍت صحم َوَحيَّ, محِميخحرَن َبْيَ  ِحَجاَرٍ  خحْشٍ  )  -
وتمييتاه وتطارره    مهض باإلنساان واساتقراره   مدسة احلضار  والتحضُّر اليت تأبسأ مقرمات 

أبساأ نظاام    الارعي اإلنسااني واالجتيااعي للحاجاات , وفقادان      , وفقدانمستقبله محاهة و
, احلاجاات األساساية    يف متطلباات وإشاباع   حتاى احلاجات , وممه إلشباع وميسب طيِّب 

 ..التيدُّن املمقرص ما ميرون به م  و ما ما هدل  على بدوهة املرحلة اليت هعيشرنها , أو 
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, ؛ ومما هدىل على عدم وجرد أبسأ متطلباات احلياا     ( َتْقّكّلرَن اجَلِشَبَتْشرَِبحرَن الَيِدَر َوو)  -
, مراح  والرعاهة الصحة العامة أبسأ فقدان , واالجتياعية اليرمية االقتصادهة و احليا  وممها

 .. Social Welfareالرفا ية االجتياعية االقتصادهة و والتميية القر ا حيقق املدعية مب

هصّرر  در حلقرق اإلنسان وذاته اإلنسانية واحندار وتفيك فيه ؛ ومما  ( َوَتْسِفّيرَن ِدَماَءّكْم ) -
, وتسلُّأ القري علاى الضاعيف , وفقادان األما  االجتيااعي , وأما        العالقات االجتياعية 

 ..لتمظيم الدولة واجملتيع  يةصرىل القانرناأل, وفقدان الدولة ونظامها ومقرمات 

تبادأ   ضي  المظم االجتياعياة والايت   دىل على جرانب عدهد ؛ ومما ه ( اَمّيْمْرَحَوَتْقَطعحرَن َأ)  -
بفقدان المظام والتمظيم األسري واالجتياعي , وفقدان تراصا  القرباى علاى أسااس إنسااني      

حيقق األم  واالستقرار والدفاع املشرت  علاى أسااس البمااء املؤسسااتي     وفقدان ما تضامين , 
 ..املدنية جتيع والدولة يلل

فلسفة الرسر  العقائادي   الماس أو اجملتيع ؛ و ر دلي  على فقدان( امح ِفيّيْم َمْمصحرَبٌة ْصَماأَل)  -
, و ماا تعددهاة األ اراء    ووحاد  اخلاالق   العقالني املبين على أساس الارعي والبمااء التشارهعي    

 ..وترجهاتها  اتعدد اجتا ات العبادات ووجهتهت, والعبادهة 

؛ ومما هعين فساد البيئة الفيرهة والبيئة االجتياعية , وفقادان الامفس   (  امح ِبّيْم َمْعصحرَبٌةاآلَثَو)  -
وعادم اساتقامة   ألبسأ مقرمات الترازن األخالقي , وممعيسه املؤدي إىل احنارا  السالر  و  

فه الفرد واجملتيع , األعياىل املمجز  , وبدوره هعين املخاطر امّلحيقة والتهدهدات الر يمة مبا هقرت
ية وغ  املمظية , وال رادع املمظ ي أو عحريف حيد م  ارتياب اجلرائموال رادع قانرني أو شرع

 ..واجلماهات ارتياب اجّلمح حتى يف 
النتقالة م   اذا اجلار أو املماا  االجتيااعي العاصاف مبخااطر وتهدهادات        واإلسالم وما أحدثه ل      

فاقد ألبسأ حقرق و, نراع محاهة اإلنسان لي  أ بشي  عام , والفاقدلرث والتاالحنرافات والصراعات 
 .. اإلنسان

ألقرم  مدسة مماخية عليه الشيس اإلنسانية اإلسالمية العظيية اليت حقق  أنقى مما    وما أشرق     
 ..وغ  ده  , وَمْ  كان على غ  عقيد  ده  وعقيد  كَمْ  اعتمق اإلسالم فاعلة , ومشل  بذلك 

 , بالبمااء املتياساك  انطلق  بالتغي  االجتياعي إىل أرقى عالقات إنسانية اجتياعية ,  اإلسالم واجته    
 ..ببردقة اإلنسانية لبماء األلفة احلييية اليت ذاب  م  خالهلا ك  الفرارق الطبقية 

ساتها ووضاع   التشخيص املرضي لننسان , وما هحعانيه م  مشاك  , ودرام  جهة أخرى , كان و     
َبَعَثاهح  ) احللرىل واملعاجلات املماسبة هلا , وإدار  األزمات فيها , وممها االجتياعية كيا  ر عليه حيمياا ؛  
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ْتهحمح ْسَتَخّفاَو, ْتهحمح الِيْبِرَهاءح ْسَتَزلََّوا, اءح ْ َرْسَتْهَرْتهحمح اأَلَقِد ا, ي ِفْتَمٍة َوَحاِطبحرَن ِف, ي َحْيَرٍ  ىٌل ِفاسح ضحالََّوالمَّ
 .  .. ( َوَبالٍء ِمَ  اجَلْهِ  , ْمِر ي َزْلَزاىٍل ِمَ  اأَلّة اجَلْهالءح ؛ َحَياَرى ِفاجَلاِ ِليَّ

يف  امتاداده بني التياه واحل   والفا  , و  الرتبري - االجتياعياملما  خماطر تلرث و ما مما هظهر ,      
 ..واإلفساد والتشرهش بني األ راء واليربهاء ,  الضياع

ِضدُّ الثَِّقِ  والرُّجحرِح , هيرن يف اجلسام والعقاِ    : اخَلفَّّة واخِلّفّة ؛  ( ّة اجَلْهالءحْسَتَخّفْتهحمح اجَلاِ ِليَّاَو)      
, و ر ما  ( ّة اجَلْهالءحاجَلاِ ِليَّ )؛ ومضاعفة  و ما احلد البالغ يف التهدهدات واملخاطر , مبركب  ,والعيِ  

 :اجع احلضاري لليجتيعات , باجتاه فلسفة الرتهدخ  ضي  
 األمار  وممهاا ماا خياص   واحلركاة  ؛ والازالزىل  اي الشادائد     ( ْمارِ ي َزْلَزاىٍل ِمَ  اأَلَحَياَرى ِف)  -

بعادم  املاؤثر  بعادم السايطر  عليهاا أو     و املرعباة  ,  ذه الصارر  والتفي  اجليعي االجتياعي 
 ..التحيُّم بها أو احلد ممها 

 , جيتياع عماد املخااطر والتهدهادات    ؛ وبني الابالء واجلها  بارن واساع     (  ْهِ َوَبالٍء ِمَ  اجَل)  -
, و ار ماا هادخ     وظليهاا  هيرن اإلنسان كفرد وجمتيع  ر الضحية يف ظليتها , و والضياع

 ار  علم االجتياع الرتبري , كيا  ر باجتاه علم الامفس الرتباري , والادلي     مضامني ممه يف 
اليت جتر علاى   والمفسية والرتبرهة وخماطر  ذه التجربة االجتياعيةالبالء واجله  , االقرتان بني 

 .., ومبؤثراتهيا ترتاجع احلضارات واألمم وتمذر باهلال  االجتياعي الفقر واملرض  ؛ اجملتيع
َقاْد  . َرٍ  َوَهيحرجحرَن ِفي َحْيا , اسح َهْضِربحرَن ِفي َغْيَرٍ  ْبَتَعَثهح َوالمَّا) ..  صرر أخرى للعصر اجلا لي ؛و     

 . ( ْهِ ْقَفاىلح الرَّْفِئَدِتِهْم َأْسَتْغَلَقْ  َعلى َأَوا, ِ  ْيّة احَلِزمََّقاَدْتهحْم َأ
يف جار  اجتيااعي    هعين كان اجملتيع اجلاا لي قبا  البعثاة   مما وشد  الف  واجله  ,  :ومعمى الغير       

يف الفا  واجلها  , وهحياما   اذه      علياه اجملتياع ما  احلركاة    ما كان و, أخطر وأعظم م  الصراعات 
حتيُّار ما    سيطر  عليها والال إرادهة , وما هدخلاهم يف  غ  املووغ  املمتظية املضطربة الصرر  حركتهم 

 .. أمر م
علاهم  , وما جيباملسببات املتعدد  االجتياعي وجانب ممه هبيِّ  مدى االنقياد ة ؛ ما هحقاد به , ّمواألِز     

 ..هحمِذر بتدم  مقرمات اجملتيع اإلنساني جتياعي يف صراعات وتفيك ا
باني الغفلاة   , وهقاع اهلاال  وحجااب الضاالىل     واحَلْي  ؛ اهلال  , والّرْه  ؛ و ار حجااب الضاالىل        

 ..     واإلداري والقيادي علم االجتياع التمظييي على والقياد  , و ر مما هشي  
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اإلنساان   محاهاة ووقاهاة   تظهار وتتحقاق   وما شااكلها , وخبال   ذه احلراجز م  اجله  واالنقياد      
بترجيهاات الشارهعة   هيارن اإلنساان   و,  ةاألخالقيا ية يوالتم عقالنية التطررصرب  أو احلركي الدهمامي

ه ك  ما هححيأ باه , والغاهاة تقيييا   محاهة السيحاء ؛ اهلد  والغاهة والمتيجة , مبعمى اهلد  يف محاهته و
لذاته ولآلخره  وللبيئة الداخلية واحمليأ اخلارجي بي  ميرناتاه ,   املثير مبمافعهالرظيفي وتقرميه األدائي 

ات وآثار ماا عيلاه ,   جة رفعته وجرد  مثرته املمظرر  وغ  املمظرر  على املسترى الدنيري وامتداديوالمت
 ..امليافئة واجلزاء األخروي وما هرتتب عليه م  

الفجاائي  اإلصاالح  التادرجيي و اإلصاالح   ما هحماسب ما   هتجه صربولذا كان أساليب اإلصالح      
 الزماان علاى وفاق    االجتياعي والرتباري والتعليياي املساتير    والتحدهث والبماء للحيا  , وممه اإلصالح

 ..ستقبلي املوني اآل ؛ رقائيالعالجي وال همبمظرر, , ومبا حيتاجه بماء اإلنسان والبيئة  املرقفو امليانو
والبمااء  والتحدهث اإلصالح و إعاد   مدسة وصياغة احليا  بالعي  ر ,  بعثة يف اإلسالمالومما تعين      

 اليرمياة اإلنساانية  باجتااه احلياا     واالجتاه ,وتقليص الفجرات بني الطبقات االجتياعية والتآلف والتغي  
 والامظم  سارتاتيجيات اليرامات , وممه رسر  تمظيم احليا  , مبا فيه االاحلقرق وها الّفضلى اليت تحصان ب

 ..اليت تبدأ م  األسر  لتلتقي ببماء الدولة ومؤسساتها االجتياعية 
الرضاعية  عا  االسارتاتيجية باملفاا يم     يف اإلساالم  اإلسارتاتيجية بياان اخاتال  ممظارر    وحريٌّ بما      

رم األخاالق  مياا اجتااه إمتاام   أخالقياة ب  , كرن اإلسرتاتيجية اإلسالمية مما تيرن عليه , كرنها األخرى
هعاين  ومماا  ,  ةخروها األ – ةدنيرها ال أعيالهك  تفاصي  و ات اإلنسانبامتداديتّد  املوستير  املوشاملة ال

, واالجتياعية واجملتيعية ك  األعياىل واألنشطة والسلركيات الفردهة واجلياعية وآثار عدم تقادم نتائج 
 ..ومتتد حلساب وعقاب أخروي 

سابب  حتليلياة لل  , وبتفاصاي  واألزماات  ومحعاهماة املعاناا  واملشااك     وعلى سبي  حتدهاد وكشاف        
ياعياة والرتبرهاة   , وبذات الرق   ار عاالج لليشااك  االجت   والدولة والمتيجة , كرقاهة للفرد واجملتيع 

ظهر ذلك يف مستقب  اإلنسان واحلضار  , وأسلرب ترعري لعدم خلاق بيئاة تعارد    والتعلييية , عمدما ه
 ..وجه  التخمدق التخلُّف والرتاجع احلضاري إىل لرراء وباإلنسان إىل ا

 :بيان ما كان عليه اجملتيع قب  اإلسالم ( عليه السالم)وبذا هضيف       
, ْجارح  ْخَتَلاَف المَّ اَو, اِري الاَيِقنِي  َوَتَزْعَزَعاْ  َسارَ  , ا َحْبا ح الادِّهِ    ْنَجاَذَم ِفيَها  ي ِفَتٍ  ااسح ِفالمََّو )..      
, ْحي ح عحِصاَي الارَّ  . الَعَيى َشااِمٌ   َو, اِمٌ  ى َخفاْلهحَد, َوَعِيَي امَلْصَدرح , َضاَق امَلْخَرجح َو, ْمرح اأَل َ َوَتَشتَّ

  َوَعَفاْ   , َوَدَرَساْ  سحابحّلهح   , اِليحاهح  َرْت َمَعَوَتَميَّا ,  اِئيحاهح اَرْت َدَعفاْنَها , انح َوخحِذىَل اإلمَيا , انح ْيَطَونحِصَر الشَّ
ي ِفا , اؤحهح  اَم ِلارَ َوقََا , ْعالمحهح اَرْت َأِبِهْم َس, َوَوَردحوا َمَماِ َلهح , اَن َفَسَلّيرا َمَساِلَيهح ْيَطاعحرا الشََّطَأ. هح شحرحّك
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اِ ّلرَن ِئرحوَن َجااِئهحرَن َحا َتَفهحْم ِفيَه, اِبِيَها لى َسَمَوقاَمْ  َع, ْظالِفَها َوَوِطَئْتهحْم ِبَق, ْخفاِفَها ِفَتٍ  َداَسْتهحْم ِبَق
, ا محْلَجاٌم  اِليَها ْرٍض َعباقَ , َوّكْحّلهحاْم دحمحارٌع   , َناْرمحهحْم سحاهحرٌد   . َوَشرِّ ِجَ اٍن , ي َخْيِر َداٍر ِف, َمْفتحرنحرَن 

 .  (اِ ّلها محْيَرٌم َجَو
َوَوِطَئاْتهحْم  , ْخفاِفَها ْم ِبَقي ِفَتٍ  َداَسْتهحِف )؛ دمِّر البماء االجتياعي وخماطر األمر حيميا تشرع الف  لتح     
تشت  وحد  الرأي , فلم هيا  إاّل ضايق    باالختال  املشت  لرحد  الماس ب, وخترق اليقني( ْظالِفَها ِبَق

ال بصايص  عمق الزجاجة والمفاق املظلام با   هحصطلح عليه يف عاملما اليرم , الرصرىل إىل  املخرج , و ر ما
 ..المرر وبال  داهة 

اِئرحوَن اِئهحرَن َحا ا َتَفهحْم ِفيَه) املخاطر ؛ و املشيالت واألزمات ظهرر وتهدهدات ل  علىو ر ما هد     
التياه واحل   واجله  والفتمة , وأعظم املخاطر  بيان بني, ومما هلا م  مضامني جتيع  ( اِ ّلرَن َمْفتحرنحرَنَج

مما  ر , والسياسية  –االجتياعية  القياتالفساد املهدد للقيم واألخ , مبححر الدولة  –لليجتيع  املدمِّر 
ْرٍض باقَ ) علم االجتياع الرتبري واملعريف , والدلي  حيميا هيرن الثق  األكارب ؛  معاجلات هدخ  ضي  

 ..( اِ ّلها محْيَرٌم َجَو, ا محْلَجٌم اِليَهَع
يف لا   اخلو, جتياعية يف شرهعته , اخلل  يف املمظرمة االسبحانه وتعاىل عصيان اهلل مؤشر ومما هعين      

القايم  اجلها  باسارتاتيجيات   عا  طرهاق   , واخللا  يف ممظرماة الثقافاة والفيار , ومماه      العقا  اجليعاي   
 : السلر  اجليعي نتائجه , فيان أو المظم االجتياعية فقدان ترازن المظام و , املمافعواألخالقيات و

,  االمتثاىل م  غ  امتماع  ي والطاعة؛ (َردحوا َمَماِ َلهح َوَو, اَن َفَسَلّيرا َمَساِلَيهح ْيَطاعحرا الشََّطَأ)  -
ها على البماء االجتيااعي والعالقاات   اتم  غ  إكراه , وبهذا تبدأ املخاطر وتقث األمر اتباع و

االجتياعية واجتا اتها , واألخطر حيميا تلتقي  ذه القارى املمحرفاة يف بيئاة مربارء  لتيارِّن      
 ..احلقرق تضيع عمد ا تحهدر و, وض االجتياعية جمتيع تتفّشى فيه األمرا

خمااطره تظهار يف   ما   اإلنساانية , و ا ميث   در ك  الطاقات ممو ر ؛ ( ْعالمحهح اَرْت َأِبِهْم َس)  -
 .., وتهدهد أم  اجملتيع ومستقب  البالد والعباد علم االجتياع السياسي وبيان حيثيات 

هظهر احندار اجملتيعات عمادما تقخاذ لغاة    مما ؛ و ما ( ْخفاِفَها ْم ِبَقي ِفَتٍ  َداَسْتهحِف,  اؤحهحاَم ِلَرقََ)  -
 ..وتهدهد احلضارات اإلنسانية  در احلقرق وتفشي الظلم 

وجرلته يف سفك الدماء , وانتصار الظامل ا هحيث  صراع القرى ؛ و ر مم( ْظالِفَها َوِطَئْتهحْم ِبَق)  -
األخالقاي  ألقارى مهياا كاان اجتا اه وميرلاه      بقااء ا قاانرن  و تك األعراض واالنسياق وراء 

 ..واإلنساني 

                                                 
0
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األخالقيات ,  –اجملتيعات  ؛ ومما ميثله اآللة ومسترهات ما تقرم عليه ( اِبِيَهالى َسَمقاَمْ  َع)  -
 ..م  خماطر وما هححيأ بها ا حتيله وم

َوَشرِّ , ي َخْيِر َداٍر ِف, اِ ّلرَن َمْفتحرنحرَن َج اِئرحوَناِئهحرَن َحا َتَفهحْم ِفيَه) ؛ القائية عليه والمتيجة احلتيية      
التهدهدات ملساتقب  اجملتياع ووحدتاه , واملتجسِّاد يف ضابابية الصارر  ؛       املخاطر و, ومركب (  ِجَ اٍن

 .., وكيا سبق اإلشار  إليه (  َمْفتحرنحرَن ), (  اِ ّلرَنَج)  ,(  اِئرحوَنَح) , ( اِئهحرَن َت)
لطبيعة ومسترى العالقاات  الجتياعي وظرا ره , واهليئة املشرتكة اليت تقخذ ا اجملتيعات واحملترى ا     

 ..ما خيالف وحد  اجملتيع مسترى , املتقاطع مع املبادئ والقيم واألخالق , ووالبماء االجتياعي 
حيميا هظهار   عليه , لذا , واتفاقهمورمبا اجتيع الماس أو اجملتيع على الباط  واملمحر  م  األمرر      

, وهيارن الشاقاق   احلق وهعرد بعضهم أو اجملاميع ممهم , هتفرق اجملتيع , لتتعادد الطرائاف واملاذا ب    
 ..احلقرق  در وضياع والصراع والضحاها وسفك الدماء و

هقف البعض يف ح تهم وامجني يف ظ  جهلهم وما هتيّشف أمام أعيمهم , وما جيهار القارىل أماام    و    
, والعارد  إىل االلتقااء ما     لعرد  إىل سالمة التفي  اجليعي السليم حيمها االجتاه لو, عقرهلم ورشد م 

 ..لبماء اإلنسان واحلضار  على احلق واخل  واحملبة مرقفها اجليعي  ما جدهد , لي  
هقك  القري الضعيف , اب , وعيرمًا ؛ فإّن صرر  اجملتيع ونظامه , كان قب  اإلسالم كشرهعة الغ     

 ..واألخر  الباط  بعضه بعضًا , وحتى وص  بهم الغزو بني اجلرار م  القبائ  قك  هو
أنصااره   , ولاه الضايقة   زواهاا احلياا   يف همشاأ   واحلاق العادىل   ما  م  أن هيرن م  و ر ال ميمع      

 والتفيك واألماراض , لي  الغالب والراسط , طغيان الظلم والباط  والصراع احملدودي القر  واإلراد  
 .. ة املختلفةاالجتياعي

باني  اذه األجاراء , الباّد ما  الظهارر والاادعر  النبثااق فيار ههاتم بترظياف األبعااد اإلنسااانية                 
ما هتجه بباث  واألخالقية وسلطة الشرهعة والقانرن , وإلزاحة الظلم والظلية ع  صدور الماس , وممها 

 ..إنسانية  –وممه ما هيرن بعقائد واجتا ات دهمية  ميارم األخالق ,
الضالىل األليم الظالم وقسر  م    املمقذو وما انبثاق الفير اإلسالمي , إاّل العالمة الفارقة والراضحة    

وحد  اجملتيعات اإلنسانية , واحليلرلاة دون ماا هحفارِّق    اجتاه بماء ألخذ بل بترجيهاته ما اجته, ووالعبردهة 
 ..التفيك االجتياعي مرض وخيلق اخلل  و

وما تقّدم م  القرىل ,  ر إشار  ِليا هتطلب دراسته بشي  مرّساع وشاام  , ضاي  مقتضاى ماا            
 ..حيتاجه الماس أو اجملتيعات 
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 املبحث الثاني

 انتشار اإلمالم وعضل احلياة االجتماعية عنل
 

ا اجملتيع قب  بعد الرمضة اخلاطفة واملرّكز  , ِليا جاء يف نهج البالغة خبصرص احليا  اليت كان حييا      
انبثاق اإلسالم , وضرور  استيياىل الدراسة ِليا بعد ظهرر اإلسالم , وحلتيية ظهرر فيار قارهم هقارِّم    

, كان األمار   Devianceمس   اجملتيعات م  االحنرا   Refarmإصالح و وحتدهثتغي  وهسهم يف 
 ..امّللح إلنهاء االضطرابات والصراعات ومضاعفاتها السلبية 

 الاده   قد ابتحِعثو, إلهلية نِزىل م  الرمحة ا, وما ّأ املرجِّه له الشرع اإلهليلفير اإلسالمي املتيث  وا     
 ..لتحيُّ   ذه املهّية العظيية , واستمهاض ك  جرانب احليا  اإلنسانية واألخالقية ؛ املادهة وغ  املادهة 

, ليّ  التغي  , وممه ماا أحدثاه الفيار     بني المرر والظالم بي  اجتا اته Conflictورغم الصراع      
ن تعارد  اجلدهد م  الرعي االجتياعي والسلركي إلزالة مساوئ وممحر  األخاالق , واحليلرلاة دون أ  

يف دواخا   ترسايط مياارم األخاالق    تميياة و م  ما حيققه إلربا  مس   اجملتيع , واالجتاه بتشرهع ك  
ز الراسع حليا  اجملتيع وعقرهلم الفردهاة واجلياعياة , رغام    احلي هأخذالمفرس اإلنسانية , وما هتطلب م  

 ..التفاوت يف االستعدادات واالستيعابات والتجاوب املتراص  
ا َبْياَمهحْم  ْلمح َبْغًيِإنَّ الدِّهَ  ِعْمَد اللَِّه اْلِإْسَلامح َوَما اْخَتَلَف الَِّذهَ  ّأوتحرا اْلِيَتاَب ِإلَّا ِمْ  َبْعِد َما َجاَء حمح اْلِع)      

َوَمْ  َهْبَتِغ َغْيَر اْلِإْسَلاِم ِدهًما َفَلْ  هحْقَبَ  ) ,  سرر  آىل عيران (3 )َوَمْ  َهْيّفْر ِبَآَهاِت اللَِّه َفِإنَّ اللََّه َسِرهعح اْلِحَساِب 
 . سرر  آىل عيران (75)ِمْمهح َو حَر ِفي اْلَآِخَرِ  ِمَ  اْلَخاِسِرهَ  

 (8)ِميَِّ  اْفَتَرى َعَلى اللَِّه اْلَيِذَب َو حَر هحْدَعى ِإَلى اْلِإْسَلاِم َواللَّهح َلا َهْهِدي اْلَقْرَم الظَّاِلِينَي  َوَمْ  َأْظَلمح )     

ْضاّطرَّ  اْلَيْرَم َأْكَيْل ح َلّيْم ِدهَمّيْم َوَأْتَيْي ح َعَلْيّيْم ِنْعَيِتي َوَرِضي ح َلّيمح اْلِإْسَلاَم ِدهًماا َفَياِ  ا  ),  سرر  الصف
 . سرر  املائد /   م  اآلهة ( ِفي َمْخَيَصٍة َغْيَر محَتَجاِنٍف ِلِإْثٍم َفِإنَّ اللََّه َغّفرٌر َرِحيٌم 

 ذه املرحلة , وحلظة انبثاق الفير املمرِّر وما امتّد ( عليه السالم)اإلمام علي أم  املؤممني ن لما وهدوِّ     
 :حيث هقرىل .. رهة اإلنسانية وأعيقها إحساسًا بالتحرالت المرعية , بقدق الصرر الفي

َوَجَياَع َعلاى   , ِتاِه َطااَعَتهحْم   َفَعَقَد ِبِيلَّ, ْنّظرحوا إىل َمَراِقِع ِنَعِم اهلِل َعَلْيِهْم ِحنَي َبَعَث إَلْيِهْم َرسحراًل َفا)      
ّة ِ  امِللَّْلَتفََّوا, هحْم َجَداِوىَل َنِعيِيَها َساَلْ  َلَوَأ, َكَراَمِتَها  َكْيَف َنَشَرِت المِّْعَيّة َعَلْيِهْم َجَماَح: َدْعَرِتِه ّأْلَفَتهحْم 

َعاِ  اأّلمحاررح   َقاْد َتَربَّ . َوِفي خحْضَرِ  َعْيِشَها َفِيِهنَي , ْصَبححرا ِفي ِنْعَيِتَها َغِرِقنَي َفَق, ِبِهْم ِفي َعَراِئِد َبَرَكِتَها 
َفاِ  اأّلمحاررح َعَلاْيِهْم ِفاي ذحَرى     َوَتَعطَّ, َوآَوْتهحمح احَلاىلح إىل َكَمِف ِعز  َغاِلاٍب  ,  ِفي ِظ ِّ سحْلَطاٍن َقاِ ٍر, ِبِهْم 
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َهْيِلّيرَن اأّلمحرَر َعلاى َماْ  َكااَن    . َرِضنَي ْطَراِ  اأَلَومحّلرٌ  ِفي َأ, اٌم َعلى الَعاَلِينَي َفهحْم ححيَّ. محْلٍك َثاِبٍ  
  َوال تحْقاَرعح َلهحاْم   , ال تحْغَيازح َلهحاْم َقَمااٌ     ! ْحَياَم ِفيَيْ  َكااَن هحْيِضايَها ِفايِهْم    ضحرَن اأَلَوَهْي, َهْيِلّيَها َعَلْيِهْم 

 . (! َصَفاٌ  
عم الفيرهة احملققة ألقرم سب  اليت تشي  المِّاملساحة الراسعة ( ِنَعم ) وال نغف  ع  حمترى مصطلح      

والتطاررات    جهة , وتياملاها عماد اجلراناب التميرهاة والاتغ ات      والتعلييية واملعرفية ماحليا  الرتبرهة 
االجتياعية والثقافية واالقتصادهة , وممه ما تتضيمه نعية األم  واألمان والصحة , إاّل املتجه احملقق للبماء 

 .. االجتياعي احلضاري 
بشيلها عاد  مدسة احليا  إ اإلسالم , وعمده متعمد انتشار , ظهرت وترازنها وانتظام احليا  السرهة      

ما نتحققه يف دراسة مستقلِّة إن شاء اهلل , و ر مدنية اجملتيع االجتاه حنر و, واحلضاري العقالني املتمامي 
 :َكْيَف َنَشَرِت المِّْعَيّة َعَلْيِهْم  )يف جانب م  مضامني ؛ هظهر  الذيو, تعاىل 
 ..احلضار  حتيله إنسانية ؛ و ر مما هشي  ك  ما  ( َجَماَح َكَراَمِتَها)  -
؛ وممه ما هشي  التميية املستدامة , وممها التميية االجتياعية ( هحْم َجَداِوىَل َنِعيِيَها َساَلْ  َلَوَأ)  -

 ..ومحاهتها إىل جانب املرارد الطبيعية واالقتصادهة واستثيار املعلرمات والعلرم واملعار  

وتراصااله  العيااق اإلساارتاتيجي و اار مااا ميثاا ؛ ( ِئااِد َبَرَكِتَهااا ّة ِبِهااْم ِفااي َعَراِ  امِللَّااْلَتفَّااَوا)  -
 ..االقتصادهة  –للمظم االجتياعية  االستثياري وعرائده املمظرر  وغ  املمظرر  , ودعيها

 :االجتياعية  ما هتعلق باجلرانب ونتائجها وممها      

 .. ةاالجتياعي – ةاالقتصاده ني واالجتا اتومما هقخذ املضام؛  ( ْصَبححرا ِفي ِنْعَيِتَها َغِرِقنَيَفَق)  -

رفا ياة  لاووانسايابيته ,  سالمة الترزهاع  ما هشي  على ؛ وممه  ( َوِفي خحْضَرِ  َعْيِشَها َفِيِهنَي)  -
 . ., وممه ما هدخ  ضي  األم  االجتياعي وأم  اجملتيع االقتصادهة واالجتياعية واحلضارهة 

 وتياملياة   اإلسالمية الرفيعة , وممهاا بمااء اساتقاللية وبلارر      احلضار مدسة وحتقق االجتاه صرب      
 :ِفي, َعِ  اأّلمحررح ِبِهْم َقْد َتَربَّ) ,  اجملتيعشخصية , وما تشيله م  بماء شخصيتهم 

قارانيني  ال ؛ كيا  ار يف سا    ؛ بماء الدولة وتياملية سلطاتها التشرهعية( ِظ ِّ سحْلَطاٍن َقاِ ٍر )  -
؛ ومما هتطلبه لتمفيذهة وامشر العدىل وإحقاق احلق , ؛ كيا  ر ما هتعلق بائية والقض لرائح ,الو

والرصارىل إىل حتقياق األ ادا  ما  خاالىل      واختاذ القرارات بيا  أشاياهلا    م  وضع اخلطأ
 اذه السالطات , ومجيعهاا وغ  اا مماا هصاب يف        فاعلية ما هحياما  , ووأنشطتها  مؤسساتها

 ..ية قضاها اجملتيع واحليا  االجتياع

                                                 
0
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, األما  واألماان للفارد    ؛ ومما  ر متعلِّق بهذا اجلانب ( َوآَوْتهحمح احَلاىلح إىل َكَمِف ِعز  َغاِلٍب )  -
, ومياناة  واالنتيااء لاألرض واملراطماة    حقرقهم باملساوا  والعدالة وصرن واجملتيع , وسالمة 

 ..م ورسالته ورسرله بربكة اإلسالوالعالقات الدولية سياسية دولية مؤثر  يف القرار الدولي 

ومماا هتضايمه , كارنهم ملتقاى الامِّعم      ؛ (  َفِ  اأّلمحاررح َعَلاْيِهْم ِفاي ذحَرى محْلاٍك َثاِبا ٍ     َوَتَعطَّ)  -
اساتثيار   معرفاة كيفياة   التميية والتطرر ومماه وانسيابية , وسالمة  ارات واحليا  اليرميةواحلض

ما هاخذ الرهادي والقيادي , والدولي ؛  استثيار اجلانببققصى والعليي , و رأس املاىل املعريف
بيا    ثابتة ومساتقر   عظيىيف ظ  دولة  ومحاهته, ال تيام باجملتيع وتمييته املستقبلية طرهقه ل

, ترّجها   (  ذحَرى محْلاٍك َثاِبا ٍ  ) , ويف أجاراء ؛  بالغ التقث  السالمي اإل  اودسترراجتا اتها 
 . .مرارد اخل ات والمِّعم عليهم 

 : آثار الرسالة اإلسالمية وانتشار ا على مسترى العاملي وإدامة حيثيات ترسيطعمد و      

كارنهم وصالرا ملياناة القطاب امّلحار  للعاامل        , ؛ مما هتضاي  ( ٌم َعلى الَعاَلِينَي اَفهحْم ححيَّ)  -
للحيااا  احلركاي  واحلركاي بإاازاتااه املساتدامة , وفااعليتهم يف االجتاااه البماائي     الادهمامي أو  و
 ..(  ذحَرى محْلٍك َثاِبٍ )بعام  ؛ , املتصلة  مدستها احلضارهة و

 , حتاى لار افرتضاما   لاك والسياساة   ؛ وممه وصرهلم لعاملية امّل( َرِضنَي ْطَراِ  اأَلَومحّلرٌ  ِفي َأ)  -
العاملي املاؤثر  مرقعهم أخذ , وباالجتاه املدروس والصحيح وضي  احلدود اإلقلييية ذلك كان 
ِفاي  ) فييف و ام بربكاة الرساالة اإلساالمية     ,  ةوالرهاده ةالقياده ة واملعرفيةههم الفيراتبمتاج

االجتياعياة الفاعا  بإنتاجاتاه     –و ر مما هدخ  ضي  العلرم السياساية  , (  ذحَرى محْلٍك َثاِبٍ 
 ما  وقفاة  , وإن شاء اهلل وتقث  م على وضع السياسات واالسرتاتيجيات العاملية  ونتاجاته ,

 . .نهج البالغة العلرم السياسية يف ب وسع يف كتاب مستق  هتعلق ؛حتليلية أ

 الشارهعة  واخلارب  والتجرباة يف املمااحي   والعليي واملعاريف ,  وبقّر  ما امتليره م  الفير اإلسالمي      
 ..واالقتصاادهة واالجتياعياة   اإلدارهة والقيادهة والتمفيذهة و السياسية والتشرهع , وممه املماحي الفقهية ؛

 : فهم أصبحرا 

اإلراد  احلر  الرطمية امتال  وممه مضيرن ؛ (  َكاَن َهْيِلّيَها َعَلْيِهْم َهْيِلّيرَن اأّلمحرَر َعلى َمْ )  -
ميانته احلقيقية املاؤثر   القياد  السياسية واالقتصادهة , واالجتاه بقخذ اجملتيع اإلسالمي عاملية و

 ..اقتصادهة  – راتهم االقتصادهة وبماء قر  اجتياعيةيف القياد  والرهاد  , واملسك بزمام مقد

أصابحرا   بااملفهرم احلادهث ,   ؛ ومماا هعاين  ( ! ْحَياَم ِفيَيْ  َكاَن هحْيِضيَها ِفيِهْم َوَهْيضحرَن اأَل)  -
, فييا كانرا بفض  اإلسالم ب  هقردو ا قرار وطين ودولي مؤثر يف املمظرمة العاملية أصحاب 
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واملعريف  العليي االسرتاتيجيبثقلهم هقردوا العامل  ر م بيد م , و مرمون , أصبح زمام أهحقاد
هم كقار   ف, وما هادعم ماراق  واالقتصادهة  ةالسياسي – ةاالجتياعي واجتا ات المظم اإلسالمية

 ..داخ  املمظرمة العاملية  محتصدِّر  وهلا عيقها اإلسرتاتيجي

هلام كياانهم املساتق     أّن مماا هتضايمه ,   و؛ (  ! هحاْم َصاَفا ٌ  َوال تحْقاَرعح لَ , ال تحْغَيزح َلهحْم َقَمااٌ   )  -
واملتيام  واملؤثر والبارز بني شعرب األرض , ال ميي  إغفاله , وال ميي  االستهانة به , و ر 

بمااء قار  الشخصاية اإلساالمية احلضاارهة      حنر اإلسالمي آن ذا  , ا هحدل  على اجتاه اجملتيع مم
يف داخ  نظيها االجتياعية , وله الرقاع الفاعا  يف   بماء الفعلي املؤثر وال, تياسك املاملتييِّز  و

 ..العاملي  احمليأ اخلارجيا

 :  أخرىيف مماسبة ( عليه السالم)وهضيف       
ْيَ  َف ِبِه الشَّا لََّوَأ,  َوَرَتَق ِبِه الَفْتَق, ْدَع اهلّل ِبِه الصَّ َفَلمَّ, َغ ِرَساالِت َربِِّه َوَبلَّ, َفَصَدَع ِبَيا ّأِمَر ِبِه )      

 .  (َغاِئِ  الَقاِدَحِة ِفي الّقّلرِب َوالضَّ, َبْعَد الَعَداَوِ  الَراِغَرِ  ِفي الصُّدحوِر , ْرَحاِم َبْيَ  َذِوي اأَل
 : وباهلدي البالغ اإلسالمي , بلغ الرفعة االجتياعية العظيية وممها املتيثلة       
ى اهلّل َصالَّ )؛ وهربز تقث  الرسالة اإلسالمية وشخصاية الرسارىل اليارهم    (  ْدَعاهلّل ِبِه الصَّ َلمَّ)  -

ومتاسايها ووحادتها كيياان اجتيااعي     على بماء شخصية األمة اإلساالمية  ( مآِلِه َوَسلََّعَلْيِه َو
 ..مستق 

, و ما مما هتضاي  ,   ْتقضّد الَف: الرَّْتقح , وِإحلام الَفْتق وِإصالححه  : الرَّْتقح؛ (  َوَرَتَق ِبِه الَفْتَق)  -
, وبمحظيها مت معاجلة الفجرات الراسعة ما حققته الشرهعة اإلسالمية ونحظيها م  المِّعم الراسعة 

أو الماس أو اجملتيع , وما مّت معاجلة مشاكلها لتيارن كتلاة واحاد  متياساية ,     املفرِّقة لألمة 
لرىل ناجعة , مما حقق  بانسيابية فإدارتها ومعاجلتها لألزمات واملشاك  وما وضع  هلا م  ح

املعاجلاات يف  االجتياعية , وبها مت حتقيق وحدتها , وبذلك مما تتضيمه  –العالقات اإلنسانية 
 .. جماىل علم االجتياع , وعلم االجتياع السياسي والمفسي والتمظييي

َغاِئِ  الَقاِدَحاِة  َوالضَّ, َراِغَرِ  ِفي الصُّدحوِر َبْعَد الَعَداَوِ  ال, ْرَحاِم ْيَ  َبْيَ  َذِوي اأَلَف ِبِه الشَّلََّوَأ)  -
العالقاات االجتياعياة   تمظايم  ا تيا  ب , ان  ؛ وكان ممهاج الرساالة السايحاء  (  ِفي الّقّلرِب

القلارب علاى احملباة     لترجياه والقباائلي , ومماه ماا حتقاق     واإلنسانية , ومعاجلة البماء الطبقاي  
ومشاغرلة بقزماتهاا ومشااكلها ,    , والسالر    قة القلارب والتآلف , بعد أن كان  األمة متفرِّ

 .. حتى بني ذوي األرحاموامتّد ذلك 
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, َفَصَدَع ِبَيا ّأِمَر ِبِه ) ؛  والدعامة العظيية ,  ي أوامر وترجيهات الشرهعة اإلسالميةوكان الدعم      
ى اهلّل َعَلْياِه  َصالَّ )سالم , وما بّلغه , وصدع أي جهر ؛ بإعالن كرامة اإلنسان باإل(  َغ ِرَساالِت َربِِّهَوَبلَّ
احلياتياة ,  لبماء شخصية اإلنسان يف ظ  اليرامة ومحاهتها بالمُّظم رساالت اخلالق عز وج  ( مآِلِه َوَسلََّو

 ..وممها المظم االجتياعية 
المبري  وما واكب جانب م  العصر, وال نغف  ما كان  عليها احلقبة السابقة النبثاق نرر اإلسالم      

  ( :عليه السالم)الشرهف , وبها هقرىل 
ّأ َحٌد ِمَ  الَعَرِب َهْقَرَوَلْيَس َأ,  َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ, دًا اهلَل سحْبَحاَنهح َبَعَث محَحيَّ إنََّف, ا َبْعدح مََّأ)      

َهسحرّقهحْم إىل َمْمَجااِتِهْم ؛ َوهحَبااِدرح ِبِهاْم    , َطاَعهح َمْ  َعَصاهح ْ  َأَفَقاَتَ  ِبَي, َوْحيًا ال ً  َوِعي نحبحرَّال َهدََّو, ِكَتابًا 
َ اِلياًا ال   إالَّ, ى هحْلِحَقاهح َغاَهَتاهح   َفيحِقيمح َعَلْيِه َحتَّا , َوَهِقفح الَيِس ح , َهْحِسرح احَلِس ح , ْن َتْمِزىَل ِبِهْم اَعَة َأالسَّ

, ْهامح اهلِل  اَو. ْسَتَقاَمْ  َقَماتحهحْم اَو, ْسَتَداَرْت َرَحا حْم فا, َتهحْم  حْم َمَحلََّأْمَجاَتهحْم َوَبرََّرا حْم َمى َأَحتَّ, َخْيَر ِفيِه 
 .  .. (َ ا ي ِقَياِدْسَتْرَسَقْ  ِفاَو, ْ  ِبَحَذاِفِ َ ا ى َتَرلََّلَقْد ّكْم ح ِمْ  َساَقِتَها َحتَّ

يص  , واالجتاه باجملتيع حنر بماء الدولة , بالعدالة واحلق واألم  ونقطة التحّرىل االجتياعي واحلد الف     
اإلنساان واإلنساانية   السياساي , حيمياا اقتضاى األمار للادفاع عا  وجارد         –وبماء الييان االجتياعي 

علاى أمارر عدهاد  , ممهاا عسايرهة ,      والقتااىل هشاي    , (  َطاَعهح َمْ  َعَصااهح َفَقاَتَ  ِبَيْ  َأ) , اإلسالم ب
والادلي   ملعاامالت والقايم واألخالقياات ,    هة وعقائدهة , ونفسية وسلركية , وعيرم العباادات وا وفير

, فياان البمااء   ( َتهحْم  حْم َمَحلَّا َأَرا حاْم َمْمَجااَتهحْم َوَبارَّ   ى َأَحتَّا ) , (  َهسحارّقهحْم إىل َمْمَجااِتِهمْ  ) على ذلك ؛ 
 ..لدولة اإلسالمية احلضارهة وبماء ا –اإلنساني ؛ بالمظم االجتياعية 

, كيا  ياإلسالم اهلدىمرر والب( َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)فيان  غاهات وأ دا  متعدد  لبعثته      
 ( :عليه السالم)هرضحه قرله 

  ْوَثااِن إىل  اَدهح ِماْ  ِعَبااَدِ  األَ  ِبااحَلقِّ ِليحْخاِرَج ِعَبا   ,  َمآِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْياِه وَ َصلَّ, دًا َفَبَعَث اهلّل محَحيَّ)      
, هحاْم إْذ َجِهّلارهح   ِلاَيْعَلَم الِعَباادح َربَّ  , ْحَيَياهح  َماهح َوأَ ِبّقْرآٍن َقاْد َبيَّ , ْيَطاِن إىل َطاَعِتِه َوِمْ  َطاَعِة الشَّ, ِعَباَدِتِه 

ْن َهّيرنحرا ي ِكَتاِبِه ِمْ  َغْيِر َأى َلهحْم سحْبَحاَنهح ِفَفَتَجلَّ. ْنَيرحوهح َوِليحْثِبتحرهح َبْعَد إْذ َأ , َوِليحِقرُّوا ِبِه َبْعَد إْذ َجَحدحوهح
اْحَتَصاَد َماِ    َو. َوَكْيَف َمَحاَق َماْ  َمَحاَق ِباامَلثحالِت     , َفهحْم ِمْ  َسْطَرِتِه َوَخرَّ, َرا حْم ِمْ  ّقْدَرِتِه ْوهح ِبَيا َأَرَأ
 .  (! َقَياِت ْحَتَصَد ِبالمَّا

إعاد   مدسة فير اإلنسان , واحليا  و ما هظهر وضرح ما حتقق م  إعاد   مسة المظام احلياتي , و      
, وم  الظالم والضاالىل إىل المارر واهلداهاة ,    االجتياعية , وممها التحرُّىل م  الال عقالنية إىل العقالنية 
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همعم مظم اجتياعية وتطلُّع فيري ل جع   ما ن ؛ أ, ومما هعين (  ْحَيَيهحَمهح َوَأِبّقْرآٍن َقْد َبيَّ)وذلك كان ؛ 
, فيان  وحد  كيانهم تمبع ما  وحدانياة   اإلسالمي  –بمقاوته وصفاء مماخه الماس أواجملتيع اإلنساني 

, لبمااء شخصاية اجملتياع باالقيم     الترجُّه والترجيه لرحدانية اخلالق , والبماء األخالقي املتييز به اإلساالم  
 ..(  ْحَيَيهحَمهح َوَأِبّقْرآٍن َقْد َبيَّ) لدلي  ؛ , واالراضحة املعامل 

اسح َواجَلْفاَرِ  اجَلاِفَياِة ؛ َوالمَّا   , َواجَلَهاَلِة الَغاِلَبِة , الَلِة امّلْظِلَيِة َضاَءْت ِبِه الِبالدح َبْعَد الضََّأ ) ؛المتيجة و      
 .  ( !َوَهيحرتحرَن َعلى َكْفَرِ  , َيْرَن َعلى َفْتَرٍ  َوَهْسَتِذلُّرَن احَلِييَم ؛ َهْح, َهْسَتِحلُّرَن احَلِرهَم 

م والعباد  والطاعة , الزمام الذي ترجِّهه التشارهعات اإلساالمية , وركمهاا الاداعم والدساترر القاائ          
, وحتدي الظلياة  كيبدأ وقاعد  عامة  ؛ وج  م  وحدانية اخلالق عز واملمطلق, متيث  بالقرآن اليرهم 

بمااء  قياام  الثقاايف االجتيااعي , و  , والارعي  الارعي   مادى الرتكياز علاى    فر  , وممه هعينواجلهالة واجل
 ..املؤسسات الرتبرهة والتعلييية , وبماء رابطة احملبة واأللفة االجتياعية وإرساء التياسك االجتياعي 

 إنَّ )..جعا    اإلنسااني , أن  – وم  فضائ  ِنَعم اخلالق عز وج  باإلسالم على اجملتيع اإلساالمي      
هح َفإنَّا , ي َساِبيِلِه  اجِلَهاادح ِفا  َو, اإلمَيانح ِبِه َوِبَرسحرِلِه , َ  ِبِه امّلَتَرسِّّلرَن إىل اهلِل سحْبَحاَنهح َوَتَعاَلى ْفَضَ  َما َتَرسََّأ

َهاا َفِرهَضاٌة   َكااِ  َفإنَّ ّة ؛ َوإهَتااءح الزَّ امِللََّها الِ  َفإنََّها الِفْطَرّ  ؛ َوإَقامح الصَِّذْرَوّ  اإلْسالِم ؛ َوَكِلَيّة اإلْخالِص َفإنَّ
هحَياا َهْمِفَيااِن الَفْقاَر    ْعِتَياارحهح َفإنَّ اٌة ِماَ  الِعَقااِب ؛ َوَحاجُّ الَبْياِ  وَ    هح جحمَّا اِجَبٌة ؛ َوَصْرمح َشْهِر َرَمَضااَن َفإنَّا  َو

َهاا تحَيفِّارح   َجِ  ؛ َوَصَدَقّة السِّارِّ َفإنَّ ي اأَلٌ  ِفَوَمْمَسَق, ي امَلاىِل َها َمْثَراٌ  ِفِحِم َفإنََّوَهْرَحَضاِن الّذْنَب ؛ َوِصَلّة الرَّ
 .  ( َها َتِقي َمَصاِرَع اهَلَراِنَها َتْدَفعح ِميَتَة السُّرِء ؛ َوَصَماِئعح امَلْعرحوِ  َفإنََّفإنَّ اخَلِطيَئَة ؛ َوَصَدَقّة الَعالِنَيِة

ما  أخالقياات وعبادات ومعاامالت , ونظام وعالقاات       ستير  وحلقات  ذه المظم املتراصلة وامل     
 :ما هتضيمه  السييااجملتيع , و –اجتياعية  دفها متاسك الفرد 

 مضاميمها , والسييا؛ ولر تفحصما ( َجِ  ي اأَلٌ  ِفَوَمْمَسَق, ي امَلاىِل َها َمْثَراٌ  ِفِحِم َفإنَِّصَلّة الرَّ)  -
حم والتحفيز أل ام ممبِّاه وحمارِّ  السالر  أال و ار املااىل       وبني صلة الر املضامني االجتياعية ,

والعير , وبني املثرا  وامتداد األج  , أم  يف انتظام احلياا  االجتياعياة , برت تهاا اإلنساانية     
والعالقات احلييد  , و ر  د  اإلسالم لرحد  ومتاساك اجملتياع وتاراده    املشفرعة بالرفا ية 

   ..وترامحه 
تعارد بيا  أشاياهلا علاى الاامظم     بااخل   وحتييتهاا   ؛( َهاا تحَيفِّارح اخَلِطيَئاَة    رِّ َفإنََّصاَدَقّة السِّا  )  -

الفاعلة بانسايابية األداء وماا هححققاه اجلاناب املاادي يف اجلراناب املمظارر  وغا          االجتياعية 
باني سار الصادقة     , كياا  ار علياه   اجملتياع   ومشااك   يف عالجاات أزماات  , وممه املمظرر  

                                                 
0
 . 201ص / م  رعع نفسه   - 
2
 . 062ص / م  رعع نفسه  - 



 91 

, ورفعة ما هحرائي الماس م  جهة وما هذىل به األ  يف اإلسالم أو المظ  يف اخللق  واالبتعاد ع 
 ..العالقات اإلنسانية وترهيض المفس على امتالكها عمد املقدر  وعمد احلاجة 

على العطااء   اإلنسان - لمفسشي  آخر لرتهيض ا؛ ( َها َتْدَفعح ِميَتَة السُّرِء َفإنَّ َصَدَقّة الَعالِنَيِة)  -
املمظارر  وغا     , املتمرعة واإلنساانية  وآثار ا, وحرافز ا املادي واملعمري وأخالقيات العطاء 

, فييا تيارن الصادقة يف األماراىل , كاذلك تيارن يف اليلياة الطيباة والعالقاات         املمظرر  
غا  املاادي والمفساي , وحتاى قاد تصا  إىل المظار  الرحرماة         اإلنسانية واإلسهام يف الدعم 

, واالبتعاد ع  ك  أشياىل وعدم إذالله عمد احلاجة , وعدم استصغاره  , احملتاج معاملتعاطفة 
 ..ما جيرُّ عليه األذى 

املعاا   ؛ وماا صامائع املعارو  , إاّل العياق      ( َهاا َتِقاي َمَصااِرَع اهَلاَرانِ    َصَماِئعح امَلْعرحوِ  َفإنَّ)  -
قار   , ليماتج   إىل أ لاه  عارو  املعيا    أداءدقاة   عمدما هيرن للفجرات بني الماس , والسييا

والعطااء , و ار ماا حيقاق     العرن على تراص  واستيرارهة اخل  ووعالقاته , إضافية لليجتيع 
 ..واألزمات متاسك اجملتيع وتضاممه وتيافله عمد احلاجة 

إىل  ومبعرثاه  و ذا جانب م  فلسفة المظام االجتياعي اإلسالمي العظيم الداىل علاى عظياة باعثاه        
 .. رهة اليت هلا السيع والفؤاد والبصر البش
ْرَساَلهح  َأ ), واخلالق سابحانه وتعااىل قاد ؛     به مس تها م  كمرز الدنيا واآلخر  , فتقرِّم فتعي ما به     

َ  ِباِه  َوَساهَّ , ِه الصُّعحرَبَة َ  ِباَوَذلَّ, َوَساَوَر ِبِه امّلَغاِلَب , َفَرَتَق ِبِه امَلَفاِتَق , َمهح ِفي اإلْصِطَفاِء َوَقدَّ, ِبالضَِّياِء 
 ..  ( َعْ  َهِينٍي َوِشَياىٍل, الىَل َح الضَّى َسرََّحتَّ, احّلزحوَنَة 

اجة ذلك حل, ووتمظييها م  إعاد   مدستها لبيئة االجتياعية اما تتطلبه ومما  البيئة ,  تمقيةوضي       
الرساالة اإلهلياة    ترجيه , كان ضرور والتشرهعات بمقي الفير  مظم االجتياعية القرمية واملقرِّمةتيع للاجمل

, َواْعِتاَزاٍم ِماَ  الِفاَتِ     , َوّطرىِل َ ْجَعٍة ِماَ  اأّلَماِم   , ْرَسَلهح َعلى ِحنِي َفْتَر  ِمَ  الرُّسحِ  َأ ) ؛للماس , حيث 
ْصِفراٍر ِمْ  اِ َرّ  الغحرحوِر ؛ َعلى ِحنِي اَظ, ِر َوالدُّْنَيا َكاِسَفّة المُّر, َوَتَلظ  ِمَ  احّلرحوِب , ْنِتَشاٍر ِمَ  اأّلمحرِر َوا

َفْهَي , َدى ْعالمح الرََّوَظَهَرْت َأ, َقْد َدَرَسْ  َمَمارح اهّلَدى , ْغِرَراٍر ِمْ  َماِئَها َوا, إَهاٍس ِمْ  َثَيِرَ ا َو, َوَرِقَها 
ا َوِدَثارحَ , َوشحَعارحَ ا اخَلْر ح , َوَطَعامحَها اجِليَفّة , َ ا الِفْتَمّة َثَيرح. ي َوْجِه َطاِلِبَها َعاِبَسٌة ِف, ْ ِلَها محَتَجهَِّيٌة أَل

 ..  (ْيفح السَّ
املترافق بانسيابيته , واملرافق للجع  التيرهين لليخلرقات العظيم والدقيق اإلهلي باحملترى التشرهعي و     

الشاخص  ) واملراصافات  , (  يفيالارظ ) والرصاف  , ( واحملتارى  األجاراء  ) باني الترصايف   واملتطابق 
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, ومماه   ومتياما   ك  ما  ر داعم وقرهملبماء  , (واملهام واألدوار  ائفالرظاملترافق مع تلك األجراء و
َوَدْعاَرٍ   , َوَمْرِعَظاٍة َشااِفَيٍة   , ٍة َكاِفَياٍة  ْرَساَلهح ِبححجَّا  َأ)  ؛, وبهذا وغا ه  االجتياعية  األنشطةو لعالقاتا

َفَيْ  َهْبَتِغ . ْحَياَم امَلْفصحرَلَة َ  ِبِه اأَلَوَبيَّ, َوَقَيَع ِبِه اْلِبَدَع اْلَيْدخحرَلَة , َراِئَع امَلْجهحرَلَة َهَر ِبِه الشَّْظَأ. محَتالِفَيٍة 
ِرهاِ   إىل احّلاْزِن الطَّ َوَهّياْ  َمآبحاهح   , َوَتْعّظاْم َكْبَرتحاهح   , َوَتْمَفِصاْم ِعْرَوتحاهح   , ْق ِشْقَرتحهح َغْيَر اإلْسالِم ِدهمًا َتَتَحقَّ

 .   ( الَرِبيِ  َوالَعَذاِب
أو الرثمية اليت تعيي البص   وتهليهام   اتها ,وذلك ِليا هعرد به إىل اجلا لية اليت تفقد األمم إنساني     

املبين يف ك  أنشطته على ممظرماة  بتخبطهم يف الظليات , وما نعاصره اليرم يف عامٍل ملؤه التماقضات و
, وخمااطره تظهار ميادانيًا     ه القرهم , وما شااكله محر  هحشرِّ, فالقري هقك  الضعيف , وامل الصراعات

 ..حلضار  اإلنسانية قيقة ابرضرح , خصرصًا يف الدوىل املتقدِّمة مبادهاتها احلضارهة الرّباقة , واهلالية حل
, ِذي اْصاَطَفاهح ِلَمْفِساِه   َم ِدها ح اهلِل الَّا   اَذا اإلْساال   إنَّ ثحمَّ )وهتراص  البيان الرسالي للبماء اإلنساني ؛     

َوَوَضَع امِلَلَ  , ِتِه ْدَهاَن ِبِعزَّاأَل َذىلََّأ. ِتِه َقاَم َدَعاِئَيهح َعلى َمَحبََّوَأ, ْصَفاهح ِخَ َ  َخْلِقِه َوَأ. ْصَطَمَعهح َعلى َعْيِمِه َوا
َوَساَقى َماْ    . الَلِة ِبرحْكِماِه  ْرَكااَن الضَّا  َوَ اَدَم أَ , َذىَل محَحادِّهِه ِبَمْصِرِه َوَخ, ْعَداَءهح ِبَيَراَمِتِه َ اَن َأَوَأ, ِبَرْفِعِه 

 ..إستخراج : , َمَراِتِح  مأله:  َقْتَقَوَأوهعين ؛  ..  (َق احِلَياَض ِبَيَراِتِحِه ْتَقَوَأ, َش ِمْ  ِحَياِضِه َعِط
والعقياد    املصادر م  الترحياد ووحاد  الاده  و   , بدأ م اإلجتياعي يف اإلسالوالتغ  وممحى التغي      

واالجتاه ودسترر احليا  , واالبتعاد ع  عباد  وثمية الذات ووثمية اآلخر وعبااد  األصامام والضااللة وماا     
وبيئته سان اإلنوبماء , حلياهة  ( ِتِهَقاَم َدَعاِئَيهح َعلى َمَحبََّوَأ) , (  الَلِة ِبرحْكِمِهْرَكاَن الضََّوَ َدَم َأ) شاكلها , 

 ..وك  ما هححيأ به 
, ا َبْعاَدّكْم  َوَخَبارح َما  , ا َقاْبَلّيْم  ي الّقْرآِن َنَبّق َما ِفَو )؛  فال تغيب احلقائق والعلرم واملعار  واحِليم     

, وبه مت مجع املاضي واحلاضر واملستقب  , بي  ما حتترهه اإلسارتاتيجيات , وممهاا     ( َبْيَمّيْم اححْيمح َمو
, وما هدخ  يف المظم االجتياعية ما تبين بواالجتياعي , والتميية والتطرهر والتغ  جية التخطيأ إسرتاتي

مضامني المظام والتمظيم االجتياعي , و ر م  الفضائ  العظيية لمهج اإلسالم , وما هرتتاب علياه بمااء    
ههادد كياناه   , وماا  اصار   ونظرته الق, لي  هبقى العيب باإلنسان  املترازنواجملتيع اإلنساني املتياسك 

 ..خال  ما همفعه م  عظيم الدسترر اإلهلي ومعجزته اتباع بقصرر نظرته و
العظيم ما تضيمه واحليم , و, واخلرب , القرآن اليرهم م  ؛ المبق يف ومجع المص املبار  بني ما ورد      

 :ي الّقْرآِن ِفَوما خيص املضامني االجتياعية ,  يف القرىل , مبا فيه
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, لييرن بصرره ( اجملتيع ) ؛ اجليع بني المبق واملاضي , واملخاطبة مع الماس  ( ا َقْبَلّيْمَنَبّق َم)  -
, وما هرتتب عليه يف البماء االجتياعي املستقبلي على  االجتياعيةالتارخيية واآلثارهة , وآثار ا 

واإلفاد  واالنتفاع  والمير االجتياعي , اتمسترى الفرد واجملتيع , واخلطأ واألدوار والتطرر
م  اإلجيابيات والسلبيات السلركية االجتياعية مع مراعا  الزمان وامليان واملراقف واإلنساان  

املالئياة   واحلضار  والثقافة وطبيعة الرتبية واآللياات املتارافر  واملمظرماات الفاعلاة والقمارات     
 ..وما هتطلب م  عالجات ووقاهات إنسانية وبيئية  والسليية ,

؛ واجليع بني اخلرب واملستقب  , للحياهة م  ك  ما هحربك مس   احليا  ,  ( ا َبْعَدّكْمَخَبرح َمَو)  -
؛كيجتيع وتمظييات ( ا َبْعَدّكْم َم ), والدلي  حمترى املخاطبة  املستدامة وممها مس   اجملتيع

  ممهاا يف  اجتياعية وجمتيعية , وبالتقكيد هشي  مضاميمه كدولاة وحيرماة وجمتياع , لنفااد    
 ..جرانب تمفع ك  األطرا  , وبالتالي تصب يف نفع اجملتيع وكيانه وطبيعة بماءه وتشرهعاته 

, وممهااا ممظرمااات ورمبااا املساتقب   ؛ واجليااع بااني احليام واحلاضاار   ( َبْياَمّيمْ  اححْيامح َماا و)  -
رر اا  حمماا هيارن علياه  ادفها و    , ووماا هحياملاها   السلطات التشرهعة والقضاائية والتمفيذهاة   

أدوار وتبااادىل أدوار , عالقااات و, ك( َبْيااَمّيْم  اَماا) جمتيااع , واملخاطااب ؛ كفاارد واإلنسااان 
وأنشطة وقيم وأخالقيات ومراكز وحقرق وواجبات ومهام ومسؤوليات , وممه هعين كخطأ 

صمع واختاذ القرارات وتمفيذ ا وآثار ا اآلنية واملستقبلية , وبذات الرق  ال نغف  إىل جانبه و
الردعي للحيام ؛ كاردع العار  والتقالياد االجتياعياة والاردع القاانرني         واملسترى ترىاحمل

وردع الشرع اإلهلي , وما هتقدمه ردع الشرع اإلهلي الذي هبين برعي ثقافته القرمية الرصيمة , 
الرذهلاة واخلطيئاة   ات اجتا ك  , املانع والراقي م   نع م  دواخ  الفرد واجلياعةاالرقيب وامل

 .. ثقافته وعقائده الرقائيةنشر اإلسالم هستهد  , و ر ما أذى اآلخره  ما هتجه حنر  ك و

, ِعَباَد اهلِل امّلْسَتْحَفِظنَي ِعْلَيهح  نَّْعَليحرا َأَوا( : ) عليه السالم) وبهذا هقرىل أم  املؤممني اإلمام علي       
, ٍة َوَهَتَساَقْرَن ِبَيْقٍس َرِوهَّا , ِة َوَهَتالَقْرَن ِبامَلَحبَّ, َراَصّلرَن ِبالِرالَهِة َهَت. َوهحَفجِّرحوَن عحيحرَنهح , َهصحرنحرَن َمصحرَنهح 

َفَعَلْيِه , ْخالَقهحْم َعلى ذِلَك َعَقَد َخْلَقهحْم َوَأ. َوال تحْسِرعح ِفيِهْم الِغيَبّة ,  ال َتشحربحهحمح الرِّْهَبّة, ٍة َوَهْصدحرحوَن ِبِرهَّ
, ْخِلايصح  َزهح التََّقاْد َميَّا  , َفيحْؤَخاذح ِمْماهح َوهحْلَقاى    , َفَيانحرا َكَتَفاضحِ  الَبْذِر هحْمَتَقى , َوِبِه َهَتَراَصّلرَن , َهَتَحابُّرَن 

 .  ( ْيِحيصحَبهح التَََّوَ ذَّ
وبيان مدى التطابق بني اجلع  التشرهعي للرسالة السيحاء اليت تستهد  بماء احلضار  واإلنسان ,       

 ( .. ْخالَقهحْمَعلى ذِلَك َعَقَد َخْلَقهحْم َوَأ) ع  التيرهين لننسان املؤّ   لتلك املهام اليت تعرد ؛ واجل
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علم االجتياع املعاصر , وا تياماته يف ك  ما  ر قرهم يف وجانب م  المص املبار  , هتجه صربه      
لثقافة , فيثاًل ؛ كم ِمّي  حييلرن العلم , ثقافة الرعي ووعي ا  والبماء االجتياعي , وما هرتتب م التغي 

وباملقاب  كم ممهم َمْ  هستعي  وهحطبِّق العلم يف احليا  االجتياعية , لالنتفاع ممه وبماء ممهج للعالقاات  
والتياسك االجتياعي , وما حتيله تلاك العالقاات واسارتاتيجياتها ما  عياق األخالقياات ليصالرا إىل        

َعلاى ذِلاَك َعَقاَد َخْلَقهحاْم     ) , (  ِةَوَهَتالَقاْرَن ِبامَلَحبَّا  , َهَتَراَصاّلرَن ِبالِرالَهاِة    )مرحلة مسر اليلياة فيياا ؛   
 ( .. ْخالَقهحْمَوَأ

 :ميي  وضع خمطأ ترضيحي وكاآلتي  وم  المص املبار  ,      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 هبني البماء الفيري والعليي واالجتياعي يف اإلسالم(  7) خمطأ 
 

املستحفظني  األخروهة ؛ هبدأ م  –, باجتا اته الدنيرهة الفيري اإلسالمي للعلم املعلرماتي ووالبماء      
 , واإلبداع فيه , وتمييته(  َهصحرنحرَن َمصحرَنهح) املتصفني باكتسابه بالتعلم والرتبية والتعليم , ومحاهة العلم 

ه والتشرهعات واألخالقياات امليدانياة , وضاي     , ليظهر بالفق(  هحَفجِّرحوَن عحيحرَنهح) , وتطرهره  واستثياره
 .. تفاصي  أعياهلم وتراص  عطاء مثار ا 

تيث  امل لننسان التيرهيناجلع   كيا سبق ذكره م  أّنوالبمائي الراضح ؛ وممحاه أساسه وممهجه و     
ابقاة والترافاق باجلعا     , فالمااتج عا  املط  (  ْخالَقهحامْ َأ) املتيثا  يف  واجلعا  التشارهعي   , ( َخْلَقهحْم ) يف 

؛ , وأصبحرا عماده  (  ْخالَقهحْمَعَقَد َخْلَقهحْم َوَأ) التشرهعي , ما مت انسجام وانسيابية فاعلة ,  –التيرهين 

 َهصحرنحرَن َمصحرَنهح

 

 َفجِّرحوَن عحيحرَنهحهح

 

 ِبِه َهَتَراَصّلرَن

 

 َعَلْيِه َهَتَحابُّرَن

 

َعلى ذِلَك 
َقَد َخْلَقهحْم َع

 ْخالَقهحْمَوَأ

 

ِعَباَد اهلِل 
امّلْسَتْحَفِظنَي 

 ِعْلَيهح

 

 َهَتَراَصّلرَن ِبالِرالَهِة -
 ِة َهَتالَقْرَن ِبامَلَحبَّ -
ٍة َهَتَساَقْرَن ِبَيْقٍس َرِوهَّ -
 ٍة َهْصدحرحوَن ِبِرهَّ -
  ال َتشحربحهحمح الرِّْهَبّة -
 ال تحْسِرعح ِفيِهْم الِغيَبّة -
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وحتى يف جماىل العلم والعي  هترجب احملباة والتراصا  ما  أجا  البمااء       ,( َهَتَراَصّلرَن ) و ( َهَتَحابُّرَن ) 
 : لك البماء السلركي القرهم حيقق للرصرىل إىل امّلبتغى , وبذ

 ..َهَتَراَصّلرَن ِبالِرالَهِة  -
 ..ِة َوَهَتالَقْرَن ِبامَلَحبَّ -

 ..ٍة َوَهَتَساَقْرَن ِبَيْقٍس َرِوهَّ -

 ..ٍة َوَهْصدحرحوَن ِبِرهَّ -

 :والمتيجة لبماء اجملتيع اإلسالمي العليي السليم السري       

 .. ال َتشحربحهحمح الرِّْهَبّة -

 .. تحْسِرعح ِفيِهْم الِغيَبّةَوال  -

غى , و ما البّد ما  وقفاه   ال بالصراع واحلسد والتدم  لليجتيع العليي والعيلي للرصرىل إىل املبت     
األوساط العليية , ليسب وتعلم وتعليم العلم والرتبية على مرازه  بماء  يا حيص  اليرم يف عاملما داخ ِل

, وعمد ا هبدأ الصاراع  والعي   العلم أخالقيات ي  مماسب بثقافةبشوال تهتم خطر  ومادهة وال تعتين 
 ..األحقاد املرهر  واحلسد و

 :وميي  وضع جانب مما تقّدم وما خيص الدراسة ومبا نسترعبه اآلتي      
إلسالمي , مرجات م  االحندار األخالقي والسالركي املمحار  , مماا    سبق ظهرر الفير ا - 

إىل االحنرافااات بتعاقبهااا , وأدى  ةاجتياعياا اترافااأدى إىل ظهاارر فجاارات وخلاا  واحن 
والسلبيات اأّلخر , وخلق الصراعات والضحاها الفيرهاة والتصافيات اجلسادهة , للبشارهة     
الفاقد  جلرانب مهية وإسرتاتيجية م  إنسانياتها , وبذا ظهرت فلسفة على خلفيات ذلك 

 ..داخ  اجملتيع 

, الغالب عليه طابع قانرن الغاب أو العمف , واألقرى االستسالم البشري هلذا الراقع املرهر  - 
 .. ر ما هسرد وهحعي  به 

شعرر الطليعة املقاومة للتغي  السليب , بضرور  تراصا  الرقار  برجاه مثا   اذا التغاي         - 
التدم ي , وبشتى الرسائ  املترافر  السليية والساليية , ودعام ماا حيقاق كا  إجياابي يف       

 ..ية واملما  املماسب لذلك ممظرمة احليا  االجتياع

, كاان اجملتياع   والعقيياة  ماقضاات العييقاة   تالعمف وامليف ِخضمِّ الصراعات املرهر  وخماطر  - 
 لذلك املد اخلطر م  الصاراعات , ماا جااء باه    احلد م   ذا االحندار , وحباجة إىل اإلنقاذ 

 .. لده  اإلسالمي ضي  التشرهعات اإلهلية يف ا, ونقاذي لننسانية اإل رساليالترجيه ال
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اإلصااالحية الشاااملة والراسااعة  -التغي هااة باملهااام  حمتاارى الرسااالة اإلسااالمية , المهاارض -5
الظلام والظاالم والقهار    االضاطهاد و والعييقة اليت أزال  كا  احلصارن واألسارار لقارى     
, واالجتااه بتحرهار اإلنساان ما  كا       واالستبداد , وزواىل ما هدعيهم وهادعم مصااحلهم   

الساياوهة , واالجتااه حنار     ها وتيالبهاا ضاد الرساالة   , مما أدى إىل جتيعستعباد أشياىل اال
 ..القضاء على ميتسباتها وأسسها , وممها البماء االجتياعي 

بماء احلزم والقر  اإلستثمائية املستيد  م  التشرهعات اإلساالمية العقائدهاة , الايت كشاف       -3
زهف ما كان عليه اجملتياع ما     ي وكشفوجعل   ما  ثقافة الرعقبح الظلم والظاملني , 

 ..خرافات جتعله هستسلم للقرى الغاصبة ألبسأ حقرق اإلنسان 

الرصرىل ملرحلة ترقف اجملتيع ع  مقاومة التغي  اإلجيابي , لشاعرر م بإنصاا  حقارقهم     -8
ر حياااتهم االجتياعيااة املشااروعة ومااا هرتتااب عليااه ماا  دفااع عجلااة تقااّدم وهاار وتطاار   

 ..االجتياعي  –حّرىل إىل اإلسهام يف التغي  والبماء الرتبري , والتواالقتصادهة

ال ميي  الغفلة ع  ظهرر التياارات الدنيرهاة علاى السااحة اإلساالمية , وال مييا  إغفااىل         -7
عادم  , وروح اجليرد والرفض وعدم االستعداد و, والعّز  يف اإلثم العصبية القبلية ونعرتها 

دوار , وممهاا االجتياعياة , وماا تفعلاه ما  عرقلاة       األوتباادىل  الرغبة يف التعاون وتياما   
 ..التراص  والبماء االجتياعي السليم 

أفرزت احليا  والبماء اإلسالمي ع  اجتا ات وتيارات خمتلفة متيثلة يف ؛ التياار الادنيري ,    -3
 والبعياد عا   األخروي , والتيار األخروي الزا د عا  الادنيا وملاذاتها     –والتيار الدنيري 

القائم على العلم والعي  والرعي , املختلف ع  التيار املمغلاق  بماءه , و ة على الغ تياليالا
يف  واملتصر  واملمعزىل ع  الدنيا وهتجه بشي  وبآخر حنر االتيالياة يف العايش واالعتيااد   

 .مررده املعاشي على اآلخره  

ياسية والعسايرهة  راكز ا السمل اختلف تمامي التيارات والقرى , تبعًا لدعم القرى الداعية -3 
واالجتياعية واالقتصادهة , والتالعب بالثقافة واألفيار واالسرتاتيجيات ومسترى إلتفاا   

 , لذا مت بماء الدولة القرهة الداعية القرى املترافقة مبادهاتها ومصاحلها مع التيارات الدنيرهة
رض مع  اذا االجتااه ,   تميية وتطرهر اجتا ات اجملتيع الدنيرهة احلضارهة , وهحخاطر َمْ  تعال
 .. (عليه السالم)بعد خالفة أم  املؤممني اإلمام علي  السيياو
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على الرغم م  اخلالفات واالختالفات اليب   , املتجهاة بهاا خمتلاف التياارات , إاّل إنهاا       -  
بشي  وبآخر , تتجه لرحد  الدولة ووحد  اجتا اتها على ترسيع رقعة الدولاة اإلساالمية   

 ..وترضح ذلك معامله املستقبلية لبماء الدولة واجملتيع  ونشر اإلسالم ,

, وكرنها األسرهة واالجتياعية لليرأ    المظر , وممها ثقافة جا لية فييا قب  اإلسالم  ما  -  
واجهاه اإلساالم عماد    .. ا عماد أسار ا يف احلاروب    جتلب العار على قبيلته يف عرفهم أنها

ناة متطابقاة ماع جعلاها     , مما جعا  لليارأ  ميا  أ  املر ونشر ثقافة احرتام,  ظهرره وانتشار
البيرلرجي والمفسي واالجتياعي , حبيث ال تفقد صفتها اجلييلة اليت حبا ا اهلل التيرهين ؛ 

سبحانه وتعاىل بها , وممه البماء الروحي والمفسي والفيري والعقائدي وتربياة األجيااىل ,   
, وماا  ء واجبهاا الشارعي واالجتيااعي    باقدا مستقب  األسر  واجملتيع اإلسالمي ما ارته  و

احلقرق والراجبات واملسؤوليات ما ترتب عليه م  و, الرفيعة املرأ  ميانة أعقبه م  تمامي 
ميانتها وبصايتها الراضاحة يف بمااء    داخ  اجملتيع اإلسالمي وداخ  األسر  , مما جع  هلا 

 .., وما هرتتب لألسر  عليه م  مستقب  األسر  

, وضع اإلساالم المظاام والتمظايم واملمظرماات املؤسسااتية للحياا  ,        وبشي  عام وخاص -  
احليرمية وغ  احليرمياة , واال تياام باالجتا اات املدنياة والتفاعا  احلضااري املراكاب        
لالنفتاااح علااى العااامل والفترحااات , واال تيااام باجلرانااب املادهااة وغاا  املادهااة والمفسااية 

الدولة وقرتها , وقيام اجملتيع بي  ميرناته , ومبختلف والبشرهة وتميية قدراتها لدعم بماء 
 ...املتطلبات السياسية واالجتياعية واالقتصادهة والرتبرهة والتعلييية والثقافية واحلضارهة 
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 الفصل الثالث
 احلياة اللنيوية واألخروية 

 وتأثريهما عل  اجملتم 
 

طلباه ما    االجتياعية , والمظر  إليه بعيق وتفحُّص , وما هتظهر أ ييته لتمظيم احليا  جانب آخر ه     
املستقبلية ممها ونتائجها , وما هتطلبه أن  ميداني , وانعياساتها , والسييابماء فيري ونفسي وسلركي 

, وما هرتتاب   المظر ملشروعية الرسائ أن هيرن وسيلة , و يف ضرءه هيرن اهلد  والغاهة , وما هتطلب
 ..خالقية األنسانية والقيم اإلت عليها م  متطلبا

وعظيية الثراب وممفذ حليا  مستقبلية أبقى لننسان احليا  الدنيرهة , دار ممر  جع  اخلالق عز وج و     
إاّل َمْ  كان نقي الدواخ  وقري اإلميان لدنيا وهتحسسها بالقرآن اليرهم , ال هسلك اجتا ها يف اواجلزاء 

 ..وحدود لرمة الئم بطيب األعياىل والميات  تعاىل مس ته هللتقامة ساال تثين وَمْ  واإلقدام , 
َوَأمَّا الَِّذهَ  ( 53)َفَقمَّا الَِّذهَ  َكَفرحوا َفّقَعذِّبحهحْم َعَذاًبا َشِدهًدا ِفي الدُّْنَيا َواْلَآِخَرِ  َوَما َلهحْم ِمْ  َناِصِرهَ  )     

 . آىل عيرانسرر   (58)يِهْم ّأجحرَر حْم َواللَّهح َلا هحِحبُّ الظَّاِلِينَي َآَممحرا َوَعِيّلرا الصَّاِلَحاِت َفيحَرفِّ
, سرر  المساء  (   )َمْ  َكاَن هحِرهدح َثَراَب الدُّْنَيا َفِعْمَد اللَِّه َثَرابح الدُّْنَيا َواْلَآِخَرِ  َوَكاَن اللَّهح َسِييًعا َبِصً ا  )    

 . األنعامسرر   (  )ا َلِعٌب َوَلْهٌر َوَللدَّارح اْلَآِخَرّ  َخْيٌر ِللَِّذهَ  َهتَّّقرَن َأَفَلا َتْعِقّلرَن َوَما اْلَحَياّ  الدُّْنَيا ِإلَّ) 
واحلقائق المقلية والعقلياة التعبدهاة يف كا  تفاصاي      تقملما التقث  العييق لتلك الرؤى فلر تفحصما و     

تيع وحتى سلركيات َمْ  ترّبع على قية  رم الدولاة  على نفسية وسلركيات الفرد واجملاألعياىل , وممه 
التمظييي , وما ختلفاه ما  اساتقرار وطيقنيماة وأماان , لرأهماا أن ال باده  الختياار السابي  القارهم إاّل           
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جرانب م  احليا  الدنيرهاة , وجراناب ما  احلياا      استيعاب ولر كان ما قام  عليه الدنيا , باستيعاب 
بادعم  االجتا ات واألعياىل املختلفة , وممه ماا هتضايمه    ار والمفرس واستقامةاألفي األخروهة , لتستقيم

 .. والسياسات وسبي  تياملية نظام تسي  البالد والعباد فقه العبادات واملعامالت والعالقات املتمرعة 
اعي , باجتااه البمااء والتياساك االجتيا    املساتدامة  ثياار  التطلعات والنفتاح والبام  خالله هصبح و     

األعيق واالسرتاتيجي األبعد بقراه وفرصه امليتد  , وبقرقى التعاما  اإلنسااني , ولبمااء أرقاى حضاار       
 ..حقيقية ال تقّرض بانتهاء احليا  الدنيرهة واإلنسان 

وم  ممطلاق  اذه المظار  , ساتيرن الدراساة مقتضابة بارؤى نهاج البالغاة والتطلعاات العليياة                  
 :احلدهثة , وكاآلتي االجتياعية واألخالقية 

 .احليا  الدنيرهة واجملتيع : املبحث األوىل 
 . احليا  األخروهة واجملتيع: املبحث الثاني 

 
 
 

 املبحث األو 

 احلياة اللنيوية واجملتم 
 

المبض األوىل له م  خالىل تقخذ احليا  الدنيرهة أبعاد عدهد  ممها ؛ األوىل خيص الفرد أو اإلنسان , و     
مبض األخ  , والثاني خيص األسر  المروهة املتيثلة باألب واألم وما تلد األم , م  تيرهمها حتى حلظة ال

عمهاا ,   أو االستقالىل االنفصاىلبلررتها وممها بزواج أحد الذكرر أو اإلناث وممبثقة حتى تيره  أسر  
تيرهماات   ما خيص دور  حيا  األسر  , والثالث خيص اجلياعة أو اجلياعاات , وماا تشايله ما     ك  و

خياص اجملتياع مبيرناتاه    ماا  وميرنات وسلركيات , ودور  حيا   ذه اجلياعة أو اجلياعات , والراباع  
واللحظة األوىل لرجرده بي  ميرناته العرقية والقرمية والدهمية واملذ بية والقبلية , وحضاارته إىل آخار   

, أو ما هدخ  ضي  دور  حياا    مطا  وجرده بمبض احلضار  األخ   أو نهاهة احندار احلضار  األخ 
َها َأهَُّها المَّاسح ِإنَّا َخَلْقَماّكْم ِمْ  َذَكٍر َوّأْنَثاى َوَجَعْلَمااّكْم شحاعحرًبا َوَقَباِئاَ  ِلَتَعااَرّفرا ِإنَّ       ), اجملتيع واحلضار  

 .. اتسرر  احلجر (  )َأْكَرَمّيْم ِعْمَد اللَِّه َأْتَقاّكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌ  
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وتفاعلاها  واخلامس ما خيص البيئة وميرناتها م  جهة , وتفاعلها مع ميرناتها م  جهة أخارى ,       
, والمتاائج  وتفاعلها واستثيار ا بتفاع  اإلنسان ؛ كفرد ومجاعة وجمتيع , اإلنسان  واستثيار ا برجرد

 ..ستدام الفاع  املوتراصلها وإصالحها وحتدهثها وخملفاتها اإلجيابية والسلبية وآثار ا 
ي اْلَحَياِ  الدُّْنَيا ّقْ  َمْ  َحرََّم ِزهَمَة اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَ  الرِّْزِق ّقْ  ِ َي ِللَِّذهَ  َآَممحرا ِف)      

ّقْ  ِإنََّيا َحرََّم َربَِّي اْلَفَراِحَش َما َظَهَر ِمْمَهاا  (   )َخاِلَصًة َهْرَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نحَفصِّ ح اْلَآَهاِت ِلَقْرٍم َهْعَليحرَن 
َتّقرّلرا َعَلاى اللَّاِه َماا َلاا     َوَما َبَطَ  َواْلِإْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَأْن تحْشِرّكرا ِباللَِّه َما َلْم هحَمزِّىْل ِبِه سحْلَطاًنا َوَأْن 

 .األعرا  سرر   (  )َأَجٌ  َفِإَذا َجاَء َأَجّلهحْم َلا َهْسَتْقِخرحوَن َساَعًة َوَلا َهْسَتْقِدمحرَن  َوِلّي ِّ ّأمٍَّة(   )َتْعَليحرَن 
ْيِ  َو حَر الَِّذي َمدَّ اْلَقْرَض َوَجَعَ  ِفيَها َرَواِسَي َوَأْنَهاًرا َوِمْ  ّك ِّ الثََّياَراِت َجَعاَ  ِفيَهاا َزْوَجاْيِ  اْثَما      )     

 . سرر  الرعد ( )َ  المََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَآَهاٍت ِلَقْرٍم َهَتَفيَّرحوَن هحْغِشي اللَّْي
احلضاارهة  الدنيرهاة  دور  احليا  ما تدخ  ضي  ممها , واملتياملة  ذه اهلمدسة التشرهعية والتيرهمية      

تيعياة , وأفارىل وقياام    األمة ونبض فاعلياتها ومحضيِّها يف مس   احلياا  كيارارد بشارهة جم   قرام الر يمة ب
 ..والرغبة والقدر  ونشرء حضار  , وحمرر ا الرعي الثقايف املتيافئ 

وثبات وجرد الدولة مبؤسساتها احليرمية وغ  احليرمية , واملستيد  قرتها ووجرد ا ما  وجارد        
تشارهعية  سالطاتها ال بمااء  املماساب وميانتهاا و  ما تقاّدم ذكاره , ماع قادرات اإلدار  والتمظايم       جميرع

, ومراحا  دور  حياتهاا الفعلياة أو    أو الثاانري  والقضائية والتمفيذهة , ووجرد ا األساساي واهلامشاي   
  املادهة والمفسية والبشرهة تصاعد رحقيِّها احلضاري والثقايف , واحندار ا بسبب خمتلف العرام  املادهة وغ

األقااليم أو املادن التابعاة هلاا , وعالقاتهاا       باني و ا وعالقاتهاا الداخلياة   اجملتيعية , مع عدم إغفاىل قراو
 ..اخلارجية بي  أشياهلا وأبعاد ا وامتداداتها 

تضايمه  هماا  حبساب  , وتشارهعاتها   هاا ترجيهاتالمظار  اإلساالمية و  م  خالىل وهحعد وجرد اإلنسان      
, ( علايهم الساالم  )ر لألئية األطهاا القرآن اليرهم واألحادهث المبرهة الشرهفة واألقراىل املقثرر  املباركة 

اتباعه الرعي واإلدرا  وبوترغيبه والتشرهعات , ة , بعد وضع أمامه ثقافة الفير القرهم باإلراد  االختياره
  ..على اجملتيع آنية ومستقبلية غ  مرغرب فيها  لفير غ  القرهم ِليا له م  آثارلواجتمابه يمهجًا , ك

البالغة م  خالىل ما جاء يف الاذكر احليايم   ح الفير والترعية املرجه بمقي ووضراالختياري واملبدأ      
 آثاار  , وما هرتتب عليه م  سرر  اإلنساان   ( )ِإنَّا َ َدْهَماهح السَِّبيَ  ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكّفرًرا  ) :وممه قرله تعاىل 

 .. ةاألخروه - ةالدنيره السلركيات واألعياىل
بالغاة  لى جرانب مما ورد يف نهاج ال ق وبيان الفير , إذا ما تطّلعما عدقة املمطوميي  أن هتضح م       
, األخالقياة   والقايم امّلتجاه باإثراء الفيار القارهم      التفي  الفلسافي  وممها, وصف البيئة الدنيرهة  حرىل
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مااا هتطلااب , و ساالركيات الفارد واجلياعااات واجملتيعاات   جمرهاااتواالجتياعياة  العالقااات  واجتا اات 
 ( :عليه السالم)حيث هقرىل ومغرهاتها , وحتدهاتها وتهدهداتها  اطر الدنياخمللحياهة م  

َماِ   . ي َحَراِمَهاا ِعَقااٌب   َوِفا , ي َحالِلَها ِحَساٌب ِف! آِخرحَ ا َفَماٌء َو, ّلَها َعَماٌء وَِّصفح ِمْ  َداٍر َأَما َأ)      
ْبَصاَر ِبَهاا   َوَماْ  أَ , َوَمْ  َقَعَد َعْمَها َواَتْتاهح  , َوَمْ  َساَعاَ ا َفاَتْتهح , ْفَتَقَر ِفيَها َحِزَن َوَمْ  ا, َتْغَمى ِفيَها ّفِتَ  ْسا

 .   ( ْعَيْتهحْبَصَر إَلْيَها َأَوَمْ  َأ, َرْتهح َبصَّ
,  اجملتيع م  خالىل ممظرر الرعي وممهاج الثقافاة اإلساالمية   –الفرد  ولذا هترجب أن تيرن نظر      

ئال تظهار الفجارات والثغارات    مع المير والتطرر الفيري والعليي واملعاريف , لا   وبقبعاد دهمامية متمامية
تيجية , البيئة الداخلية , وممه فييا هؤثر وهدخ  ضي  اخلطاأ والقارارات اإلسارت   ضي  ميرنات قرى ا

واألنشطة ونتائجها , وما هتاداخ  مبمظرمتاه   , والبماء االجتياعي والرتبري والعالقات وما خيص اجملتيع 
 ..ع العرام  اأّلخر م

وأخطر ما مير باجملتيع ومستقبله , حيميا هتسلأ اجله  وهاتحيم , ليخطاق يف طرهقاة اساتخدام أو          
ْبَصاَر إَلْيَهاا   َوَماْ  أَ ) استثيار ما ميتلك م  قدرات وإميانيات ومرارد ومعار  وعلرم , ليمطبق علياه ؛  

يا لر همظر إىل مصادر الضارء فيعياي    ك واإلفاد  ممها , , هعين ال هعر  أبسأ جمرهات األمرر(  ْعَيْتهحَأ
 .. بصره ورمبا بص ته

مراقعها ومراقيتهاا  هضع األمرر يف أن , هعين (  َرْتهحْبَصَر ِبَها َبصََّوَمْ  َأ) بداًل م  أن هيرن ضي  ؛      
ومرارد ا هر خ اتها وما هسهم يف تميية وتطرالتعام  مع الدنيا مبا  ي عليها  يةمرازهمها , وهعر  كيفو

العماء , وهستعد للفماء باألعياىل القرمية المافعة لليجتيع , وهبتعاد عا    ك  ما هتضيمه , فيتقي الطبيعية 
لييرن مبصرًا يف طرهقه ومسا ته  ما هيشفه الضرء هداهة ب, وهيرن بذلك كالذي همظر سلر  حرامها 

 .., فال هتخّبأ عمد ا الراضحة اخّلطى 
االجتياعية الراعية بهداهة  واالجتا ات , وهبين العالقاتجييع بني اهلداهة والبص   تجه وهوك  ذلك     

 عاتاوالصر املشيالتاالحنرافات و, واحليلرلة دون ظهرر اإلنسانية روح الممه بماء و, العلرم واملعار  
رتبرهاة والتعلييياة   واخلطأ الدولة األنظية السياسية لل مشيالت , وممه ما هرتتب م  خالىلاالجتياعية 

اه الدنيري املاادي للتعاما  ماع التفاصاي      , وممه ما هتالزم مع االجتوتمفيذ ا ونتائجها اآلنية واملستقبلية 
 ..احلياتية للفرد واجملتيع 

ضي  تعام  والتعاون رعي واستيعاب اجملتيع للاستيرارهة الهتطلب لرتسيط القيم واألخالقيات , و      
 : م  أنهاالدنيا  ما تيرن عليه فهم حتييةعلى أساس  ء احليا بماقيام ومتطلبات 

                                                 
0
 . 016ص / الغد نه  م ع - 



 010 

 . َوال َهْسَلمح نحزَّاّلَها, ْحَراّلَها ال َتدحومح َأ, َوِبالَغْدِر َمْعرحوَفٌة , َداٌر ِبالَبالِء َمْحّفرَفٌة )      
ْ ّلَها ِفيَهاا  َيا َأَوإنَّ, َمانح ِمْمَها َمْعدحوٌم َواأَل, رٌم الَعْيشح ِفيَها َمْذمح, ٌة َفرَِّصَوَتاَراٌت محَت, ْحَراىٌل محْخَتِلَفٌة َأ      
 .َوتحْفِميِهْم ِبِحَياِمَها ,  َتْرِميِهْم ِبِسَهاِمَها, ْغَراٌض محْسَتْهَدَفٌة َأ

ْ  َكااَن  ِميَّا , َمَضاى َقاْبَلّيْم   ْنَيا َعلى َسِبيِ  َماْ  َقاْد   ْنتحْم ِفيِه ِمْ   ِذِه الدُّّيْم َوَما َأنَّاَد اهلِل َأْعَليحرا ِعَبَوا     
, َوِرَهااححهحْم َراِكاَدً    , ْصاَراتحهحْم َ اِماَدً    ْصاَبَحْ  أَ ْبَعاَد آَثاارًا ؛ أَ  َوَأ, ْعَيَر ِدَهاارًا  َوَأ, ْعَيارًا ْطَرىَل ِمْمّيْم َأَأ

, َدِ  َياِرِق امّلَيهَّا َوالمَّ, َدِ  ْبَدّلرا ِبالّقصحرِر امّلَشيَّْسَتَفا. َوآَثارح حْم َعاِفَيًة ,  َوِدَهارح حْم َخاِلَيًة, ْجَسادح حْم َباِلَيًة َوَأ
َوشحايَِّد  , ِتاي َقاْد بحِماَي َعلاى اخَلاَراِب ِفَماؤحَ اا       الَّ, َدَ  ِطَئَة اْليحْلَحَوالّقبحرَر الالَّ, َدَ  ْحَجاَر امّلَسمَّخحرَر َواأَلالصُّ
ْ ااِ  َفااَراٍغ َوَأ, ٍة محرِحِشاانَي ْ ااِ  َمَحلَّااَبااْيَ  َأ, ْغَتااِرٌب مح َوَساااِكمحَها,  َهااا محْقَتااِرٌبَراِب ِبَماؤحَ ااا ؛ َفَيَحلُِّباالتُّ 

, َعلى َمااَبْيَمهحْم ِماْ  ّقاْرِب اجِلاَراِر     , َوال َهَتَراَصّلرَن َتراصحَ  اجِلَ اِن , ْوَطاِن ال َهْسَتْقِنسحرَن ِباأَل, محَتَشاِغِلنَي
  . !َرى َكَلْتهحمح اجَلَماِدىلح َوالثََّوَأ, َوَقْد َطَحَمهحْم ِبَيْلَيِلِه الِبَلى , َبْيَمهحْم َتَزاوحٌر  َوَكْيَف َهّيرنح. اِر َودحنحرِّ الدَّ

َفَيْياَف  . ّيْم ذِلاَك امّلْساَتْرَدعح   َوَضايَّ , ْرَتَهَمّيْم ذِلَك امَلْضَجعح َوا, تحْم إىل َما َصاَر إَلْيِه ْن َقْد ِصْرَوَكَق     
َورحدُّوا إىل اهلِل , ْساَلَفْ    حَماِلاَك َتْبّلار ّكا ُّ َنْفاٍس َماا أَ     : " َوبحْعِثَرِت الّقبحررح , اأّلمحررح  اَ ْ  ِبّيمحِبّيْم َلْر َتَم

 .   (" َعْمهحْم َما َكانحرا َهْفَترحون  وََََض َّ, َمْرال حمح احَلقِّ 
ال ) باني حتيياة ؛   يي  اجملتياع  هممه ما عيليات احلدث بني البالء والغدر , ما هرتتب عليها م  و     

 : , ومما هعطي م  مدلرالت ( َوال َهْسَلمح نحزَّاّلَها, ْحَراّلَها َتدحومح َأ
 ..إنساني  –عاب وختطيأ اجتياعي يباست ومتطلبات إدارتها استيرارهة التغيُّر والتغي حتيية  -
 ماا هتطلباه ما    و ,اإلنساان كفارد وجمتياع    اجتا اات  , وعمد ا هحعر  حتيية تقلُّب األحراىل  -

 ..وبال  در لي  أشياىل الطاقات انسيابية احليا  بال تعقيد 

البمااء الفلسافي   ممه  متطلبات , والرق  واستثيار اجملتيعات له وتمظيم إدار   البّد م  فاعلية -
 .ال هترقف عمد حدود الدنيا املثير على االمتداد الدنيري , برادع  ةبشيلها امّلبّسطللعالقات 

, قار  وضاعف    ؛ االجتياعية الداخلية والبيئة اخلارجياة وتاداخالتها وبلررتهاا ملساترى    البيئة  -
 .., بي  امليرنات والقدرات وفرص وتهدهدات , وما هحقابلها م  استثيارات ونتائج 

االحتياجات املساتير  إلعااد  اهلمدساة يف كا  ممااحي احلياا  , ومماه إعااد   مدساة احلياا             -
 ..التياملي م  اجملتيع م  استيرارهة استيعاب التغي  والبماء اهلمدسي  , وما هتطلبهاالجتياعية 

, وهعاين  , هعين احليلرلة دون تراجع احليا  وتراجع احلضاارات  احليلرلة دون تراجع اجملتيعات  -
 .آخروي مستدام  –البّد م  اال تيام باخلطأ والتخطيأ املدروس القائم على ممظرر دنيري 
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, االجتياعياة  ما هدور يف احلياا   ومدى دقة ومالئية استثيار ا , بالترازي مع ك    والعرب  باخلرب     
, وماا هيارن   ت واملخاطر يف الدنيا التهدهداظا ر  ما هيرن عليه م  , و وما هحمتفع ممه لليرم واملستقب 

بيعاة  ط بترجيهاات ومماه ماا تتطلباه االساتعدادات      ,, ما دام   ما  حيا  ومماات  اإلنسان  معّرض هلا
 ..راد  والصرب زم واإلالثقافات الرتبرهة وقرى احل

, وممهااا األدوار املماسااب واملالئاام بالترقياا  وتبااادىل األدوار , طبيعااة اختيااار األدوار محرتتبااات و     
مغرهات األنشطة واألعياىل , على أساس امتداد ممظرر اا وماا تقتصار    احليلرلة دون تقث  واالجتياعية 

المفاع علاى املساترى    مماه  نيا وفلسفتها ومساترى االساتيعاب االدخااري لآلخار  , و    عليها يف جماىل الد
الستقامة واحلرام والظلم وك  ما  ر مهدد  , فييا فيها الشر اجلزاءمحرتتبات , و ي واالجتياعيالشخص

احليا  الشخصية واالجتياعية العامة , فيها فرص عي  اخلا  واحلاالىل الطيِّاب والعادىل واحلاق , وفيهاا       
 .. ومماحي احليا  االستعدادات واحلزم والصرب على البلرى

اآلثاري وِعربته لالنتفاع ممه يف  مدسة الفير والثقافة والمفس  –التارخيي  االجتياعي واالستعراض     
, وامتادادًا حتاى    Infastructureوالسلر  و مدسة البماء احلضاري ؛ م  البحمى التحتية أو االرتيازهاة  

الفرقية , بهرميتها وتسطحها وعالجاتها ووقاهاتها م  خالىل عياق اخلطاأ والتمفياذ الصااحل     قيم البحمى 
العيق اإلنساني و التمفيذهة , وحمترى اخلطأ –املتراص  باسرتاتيجياته وما هشيله على األبعاد التيتييية 

 .., وممها االجتياعية األدائي باملبدأ املقرِّم للحيا   –التمفيذي 
ووصاراًل لاألداء   اجلياعي واإلباداعي ,  األنشطة الدنيرهة حتى يف التفي  مسؤولية تداخ   والدلي      

حتى حقرق المفس فيه ليشي  احلد الفيص  ,  وهرم احلساب  رمببدأ أن ال تقادم يف احلقرق , واآلخر  
الشخص , و اذا بطبيعاة احلااىل ماردوده علاى طبيعاة احلقارق والراجباات ومحاهاة احلقارق           ذات على 

, َدِ  ْساَتْبَدّلرا ِبالّقصحارِر امّلَشايَّ   ا ) ؛ الادنيري  راقاع ال  الِعارب  ما  يفاى  للماس , وت املشروعة بي  أشياهلا
 : َدِ َياِرِق امّلَيهََّوالمَّ

 ..َدَ  ْحَجاَر امّلَسمَّخحرَر َواأَلالصُّ -
 .. َدَ ِطَئَة اْليحْلَحَوالّقبحرَر الالَّ -

 :وصرر   ذه القبرر      

 ..َعلى اخَلَراِب ِفَماؤحَ ا  َيَقْد بحِم -

  َراِب ِبَماؤحَ اَوشحيَِّد ِبالتُّ -

 :وبيانه االستعراضي الرصفي للبيئة الراقعة واملرقع االنتقالي جملتيع األمرات      

 ..َها محْقَتِرٌب َمَحلُّ -
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 ..محْغَتِرٌب  َوَساِكمحَها -

 .. ( ْ ِ  َفَراٍغ محَتَشاِغِلنَيَأَو, ٍة محرِحِشنَي ْ ِ  َمَحلََّبْيَ  َأ) وهيرن ذلك ؛      

 :وصرر م  بماء العالقات االجتياعية وما تيرن عليه      

 ..ْوَطاِن ال َهْسَتْقِنسحرَن ِباأَل -

 ..رَن َتراصحَ  اجِلَ اِن َوال َهَتَراَصّل -

 ..( اِر َودحنحرِّ الدَّ, َعلى َماَبْيَمهحْم ِمْ  ّقْرِب اجِلَراِر ) وذلك هيرن      

تيية فماء الدنيا وفاعليته ضاي  حلقاات   نظرتهم حلطبيعة اإلنسانية لليجتيع , و ومستقى العالقات     
ومحاهاة  , واساع   وحمترى استيعابي,  العقالنيلالختيار مفرتق طرق  , هضعهم علىالسلر  االجتياعي 

مجاعياة , قاد   فيرهاة  واستعدادات , وظروفه الفردي واجليعي واجملتيعي بي  تفاصيله ؛ الذات واآلخر 
: اٍ  ْصَمْرَبَعِة َألى َأاسح َعالمََّو) ؛ ترصيف عمد ببيانه تشّعب , ه سلركي جمتيعي بماء إىل بتطبيقاتها تص 

 ح َوِمْمهحمح امّلْصالِ , َوَنِضيضح َوْفِرِه , َوَكالَلّة َحدِِّه , اَنّة َنْفِسِه َمَه ْرِض إالَّي اأَلِمْمهحْم َمْ  ال َهْيَمعحهح الَفَساَد ِف
 ْوَأ, ْوَباَق ِدهَماهح ِلححطااٍم َهْمَتِهازحهح     َأَو, ْشاَرَط َنْفَساهح   َقْد َأ, امّلْجِلبح ِبَخْيِلِه َوَرِجِلِه َو, امّلْعِل ح ِبَشرِِّه َو, ِلَسْيِفِه 

! ا َلَك ِعْماَد اهلِل ِعَرضاًا   َوِميَّ, َيمًا ْن َتَرى الدُّْنَيا ِلَمْفِسَك َثَوَلِبْئَس امَلْتَجرح َأ. ْمَبٍر َهْفَرعحهح ْو ِمَأ, ِمْقَمٍب َهّقردحهح 
َوقاَرَب , اَمَ  ِمْ  َشْخِصِه َقْد َط, ا ال َهْطّلبح اآلِخَرَ  ِبَعَيِ  الدُّْنَيَو, َوِمْمهحْم َمْ  َهْطّلبح الدُّْنَيا ِبَعَيِ  اآلِخَرِ  

َوِماْمهحْم  . َخَذ ِسْتَر اهلِل َذِرهَعًة إىل امَلْعِصَيِة تَّاَو, اَنِة َمأَلَوَزْخَرَ  ِمْ  َنْفِسِه ِل, َر ِمْ  َثْرِبِه َوَشيَّ, ِمْ  َخْطِرِه 
ْساِم  ى باَفَتَحلَّا , اِلاِه  َفَقَصاَرْتهح احَلااىلح َعلاى حَ   , اعح َسَبِبِه ْنِقَطاَو, ْبَعَدهح َعْ  َطَلِب امّلْلِك ضحؤحوَلّة َنْفِسِه َمْ  َأ
 .   ( ال َمْغًدىي َمَراٍح َوَوَلْيَس ِمْ  ذِلَك ِف, اَدِ  َ الزَّْ ِ  َ  ِبِلَباِس َأَوَتَزهَّ, اَعِة الَقَم

الفيرهة والمفسية والسلركية , ما    اجتا اتهموميي  وضع معادلة ترضيحية ألصما  الماس املربية      
 :ترتّكز الفير  العييقة للمص املبار  وفهم جرانب ممها , وتيرن كاآلتي  أج  أن

 
 
 

 هااةالفيرالثقافااة  قاايم حمتاارى أسااس علااىترجيهااات اإلنسااان  ال تياارن حيميااا؛ ماا  أساابابه و     
 اتواإلشاباع وظهرر اا   ساترى اساتقرار الامفس واحلاجاات    يارن مب ماا ال ت و, والقماعاة  واألخالقيات 

, وتبدأ بذلك ما  أعلاى   الفردي واجليعي واالجتياعي وترالد ا وتعاظيها وما همجم عمها م  السلر  
, وماا  والتمظييية , ورمبا مش  االجتا ات اإلدارهة شرهعية والقضائية والتمفيذهة ؛ التسلطة يف  رم الدولة 
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ماا  مظييي الرمسي وغا  الرمساي , و  , وامتدادًا حتى أدنى شخص يف اهلرم الت وجتيُّعاته اجملتيعب له عالقة
 .. اتهؤثر عليهم بي  أشياىل التقث 

المفعياة   ه املادهاة حساابات عااه   حيميا هتجاه اإلنساان مب  , وم  املخاطر والتهدهدات على اجملتيعات      
, وباني الامفس    ( !ا َلاَك ِعْماَد اهلِل ِعَرضاًا    َوِميَّا , ْن َتَرى الدُّْنَيا ِلَمْفِسَك َثَيمًا َوَلِبْئَس امَلْتَجرح َأ) ؛ اجلامد  

وآفاقاه وساقفه   ه وأ دافاه وغاهاتاه وحادود   واألداء الادنيري   واستدامته , والثي  هيي  مستقب  اجملتيع
 ..الزمين واملياني واملرقفي 

, ورمباا  اجملتيعاي   –, ومدى استمقاص كيانه اإلنساني وانظر مدى تعاظم املخاطر على الفرد ذاته      
 :بدأ م  املعادلة خمتصر ا تم  فير  وباجتا ات مرقفية معيمة , املخاطر لتحهدد اجملتيع تتعاظم تسري و

 
 

حياد ما  االجتااه يف ارتيااب     ض األخاروي ,  مبمظارر الِعارَ  الراعي جِّه العقالني املريف حني دخرىل      
 :, وخمتصر ا هبدأ م  املعادلة واجلرائم مبختلف أشياهلا م  اجلمح واجلماهات األخطاء 

 
 

 :المتيجة فخصرصية وعيرمية ,  املستدام اخل  واحلالىل الطيبليرنها تحبمى على أساس و     
 
 

 العااالي األداءأخالقيااات مرجهااات جاارد  األداء , وممااه نتااائج ومبرجااب حيمهااا ة ؛ بالعيرميااو    
, بالترازي اإلنسانية ة يبماء الشخصية الثقافضي   تبلررهتحدد ووما ه,  املمظرر وغ  املمظرر االجتياعي

 :البماء احلضاري مع قيام 
 
 
ري الفيا  –البمااء االجتيااعي   ب ما   ماا هرتتا  و, أصما  المااس   وأظهرتممها  اليت انبثق  وللبحمى    

,  مبؤثرات البيئة الداخلية م  قار  وضاعف   ما تبلررتاملسؤولية االجتياعية , ووالمفسي والسلركي , و
, والبيئة اخلارجية بعراملها وفرصها وتهدهداتها وخماطر ا , وما  بقيم ومضامني البماء والسلر  األخالقي

مساترى  اد االستيعابية والتصررهة واملرقفية , واإلربا  الصارري و املرازه  واألبع م  انقالبعمه هرتتب 
 :عمه يف دهباجة ذات اخلطبة ( عليه السالم) التلرث الفيري وفساده , حتى قاىل 

 اإلنسان =  الدنيا 

 نتائج ما هؤدهه م  املخطأ وغ  املخطأ له  =  اإلنسان

 أعلى مراتب اإلنسانية يف احليا  الدنيرهة =   اإلنسان

    امليانة يف اآلخر  = أم  ل خير شث رة وشس حمشد   =نسان ؛ كفرد وجمتيع  اإل
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اِلمح َوَهْزَدادح الظَّ,  يِه امّلْحِس ح محِسيئًاهحَعدُّ ِف, َوَزَمٍ  َكمحرٍد , ي َدْ ٍر َعمحرٍد ْصَبْحَما ِفا َقْد َأإنَّ, اسح هَُّها المََّأ)      
 .  (ا ِبَم ى َتحح َّاِرَعًة َحتَّ ح َقال َنَتَخرََّو, ا ا َجِهْلَمىلح َعيَّال َنْسَقَو, ال َنْمَتِفعح ِبَيا َعِلْيَما , ِفيِه عحتحرًّا 

أصبح ممهج  ذه األصما  م  المااس   الَيفرر , وبانقالب املرازه  ,: اجلائر , واليمرد : والعمرد      
, والعليااء  العلام  ال هحمتفاع ما    اجله  ,  عمدظليه , والظامل هطغى ببهذا , و(  امّلْحِس ح محِسيئًا) ؛ تمظر 

سارب  الساؤاىل وفمرناه و  علرم , بات اجله  هستشري بني الماس , فال علم ارتقى بضياع املعرفة والعلم بو
وعماده  ,  مسابباته ما   و للحد مماه ال جه  مّت السيطر  عليه وعالجه واالجتاه وممحاه العليي , و هغرر

, وممها  واتساع مسببات ملرثاتهاالبيئة تراجع نقاو   على مسترى حتىهمجر و, تخلف البالد والعباد ت
 ..اخل  وأداء  االجتياعية اليت تفقد متاسيها بتفاع البيئة 
, َفهحْم َبْيَ  َشِرهٍد ناد  , محرَعهحْم َخْر ح امَلْحَشِر دح َراَقَأَو, ْبَصاَر حْم ِذْكِر امَلْرِجِع َأ َوَبِقَي ِرَجاىٌل َغضَّ)      

َوَشاِيَلْتهحمح  , ّة ِقيَّلتَّْخَيَلْتهحمح اْد َأقََ, َوَثْيالَن محرَجٍع , اٍع محْخِلٍص َوَد, َوَساِكٍ  َمْيعحرٍم , َوَخاِئٍف َمْقيحرٍع 
ى ِهارحوا َحتَّا  َوقَح, ى َملُّارا  َقْد َوَعّظرا َحتَّ, َوّقّلربحهحْم َقِرَحٌة , ٌ  ا حهحْم َضاِمَزْفَرَأ, َفهحْم ِفي َبْحٍر ّأَجاٍج ,  ّةالذِّلَّ

 . َقلُّرا  ىتََّوّقِتّلرا َح, َذلُّرا 
ْن َقْبَ  َأ,  اَن َقْبَلّيْمِعّظرا ِبَيْ  َكتَّاَو, َوّقَراَضِة اجَلَلِم , اَلِة الَقَرِظ ْصَغَر ِمْ  ححَثْعيحِمّيْم َأي َأَفْلَتّيْ  الدُّْنَيا ِف    
 .  (ْشَغَف ِبَها ِمْمّيْم اَن َأَها َقْد َرَفَضْ  َمْ  َكإنََّف, ْرّفضحرَ ا َذِميَيًة اِعَظ ِبّيْم َمْ  َبْعَدّكْم ؛ َوَهتَّ

عيق الرعي والتيساك مباا أنازىل اهلل سابحانه      م  , ومما هتضيمه(  ْبَصاَر حْم ِذْكِر امَلْرِجِعَأ َغضَّ) و      
وهعين دار ممر , ال دار مستقر , ؛ على أساس إنها لدنيا عيران وبماء حضارات اع  نظرتهم لوتعاىل , ج

ممه , ومستدامة ونتائج وعي  وأداء محتق  وتشرهع وأخالق احلالىل كثقافة لترجيه والترجُّه ممهجه ذلك ا
,  ك االجتيااعي التياسالبماء وتهدهدات ل ظهرر ما هؤدياحليلرلة دون , وخلق الفجرات احليلرلة دون 

 ..اآلنية واملستقبلية وتهدهداته وجتاوزاته تدم  جمة الدنيا واآلخر  باحلرام احليلرلة دون و
ْبَصااَر حْم  َأ َغاضَّ ) واجتهرا صرب اهلد  والغاهة اجملّرد  ع  الدنيا وغرور ا وضالىل حمبيها , ولاذا       

, فال أصحاب هلم بني مث  أصما  الماس األربعة املتقدِّم  ( ْحَشِرَراَق دحمحرَعهحْم َخْر ح امَلَأَو, ِذْكِر امَلْرِجِع 
  ..ذكر م 

 :َفهحْم َبْيَ  ؛ امليدانية والمتيجة      
,  عاز وجا    بياالم اهلل  سرتشاد املامليتاد  نقاو  الفيار  غ  أنيس  مال وط  هل؛ ( َشِرهٍد ناد  )  -

 لسالركي ومماه اجملتيعاي ,   ا الترجياه  على اآلثار ةحققتواملوالمفس املطيئمة بهداهة اهلل تعاىل , 
 ..األعياىل مبا تيّمه الصدور لغة ميدان سالمة و
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, والادخرىل فارارًا وخرفاًا    والاردع والياف   القهار والاذىل   : والقياع   ؛ ( َوَخاِئٍف َمْقيحرٍع)  -
ولاذا  , والصادق  م  اخلا    مما لدهه عي  راأن حيققو , أن تحتاح هلم الفرص دون ومستخفيًا

بتراصله  وك  ما  ر همفعباحلق واإلميان  مبسبب متسيه, ع م يف خر  وقيكرنه بني مترا 
 مهلا  ال اساتقرار  ماحملفر  باملخاطر , ترا لذا يف  ذا اجلر  , ملراصلة احليا  احلضارهة احلقيقية

وماا  ومساتقبله  لاى اجملتياع   ع مخارفه  , ب  هتعدى معلى ذاته م, وال هقف خرفهبني اجملتيع 
 ..والعي  به نشر احلق ووالقرىل صدق احلدهث م  قيع  هلحق, وما  هلحق به

, مسع  مهرأهال هسع ل مكرنه, و د شحّدت أفرا هممع السيرت ق م و؛  ( َوَساِكٍ  َمْيعحرٍم)  -
 , وفرق كا  ذا  و اذا  لرب اخل  صلهم روما هحق والصدق قرىل احلممهم  هسيعَمْ   مهل وليس

ا هحصلح أحراىل الماس وهارجههم إىل  قرىل مب مسيح هلال هحب   راال هستطيعو , مرا هفأ تشحّد
 .. إحقاق حقرقهموالرشاد  سبي 

باإخالص لألمار مباا همفاع     هم هتجهرن ذلك حيميا تتاح هلم الفرص , فو؛  ( اٍع محْخِلٍصَوَد)  -
 .. دنيا واآلخر ما هضي  هلم خ  الو الماس

املماا    دماا هحفقا  , ومماه   ب باالرجع الفقدان املشار و ر ما هتضي  ثق  ؛  ( َوَثْيالَن محرَجٍع)  -
تقارهم احلياا    وذلك ب, ع مما هحصلح أمرر الدنيا واآلخر  اإلنسان امّلمتفو االجتياعي اإلصالحي

 .., والتضحية بها  بي  أشيالهاجلهاد بالمفس  وباجتاه,  الدنيرهة
 اذه األجاراء   ضي  يدانية االستمتاجات املوما ترتب عليه م  الدّقة , البالغ التحلي  املمهجي بعد و     

, َفهحاْم ِفاي َبْحاٍر ّأَجااٍج     ,  ّةَوَشاِيَلْتهحمح الذِّلَّا  , ّة ِقيَّا لتَّْخَيَلْتهحمح اْد َأقََ )كانرا يف وضع اجتياعي ؛ امّلثقلة , 
 ( . َقلُّرا ىتََّوّقِتّلرا َح, را ى َذلُِّهرحوا َحتََّوقَح, ى َملُّرا َقْد َوَعّظرا َحتَّ, َوّقّلربحهحْم َقِرَحٌة , ا حهحْم َضاِمَزٌ  ْفَرَأ

ميرناات  يف  ماا تباّي    جانب ممهوللشخرص , املعاهمة و وبعد  ذا التحلي  املرضرعي والتشخيص     
, وذلاك   ةض االجتياعيا لألمرا (عليه السالم)وتشخيصه  ,(  ... اٍ ْصَمْرَبَعِة َألى َأاسح َعالمََّو) ؛  المص

 كظا ر فاقيه وانتشاره عمد ت ةتيعياجملورمبا ,  ؛ الفردهة واجلياعية طرهخامبمذهر ال لدنيريضي  املما  ا
 ..اجتياعية 

ي َفْلَتّيْ  الدُّْنَيا ِفا ) املتيثلة يف ؛ إاّل بتطبيق الترصيات  االجتياعية , هأمراضال هتحقق عالج عمد ا      
ِعَظ ِبّياْم َماْ    ْن َهاتَّ َقْباَ  أَ , اَن َقاْبَلّيْم  ِعّظرا ِبَيْ  َكا تَّاَو,  َوّقَراَضِة اجَلَلِم, اَلِة الَقَرِظ ْصَغَر ِمْ  ححَثْعيحِمّيْم َأَأ

 .. (ْشَغَف ِبَها ِمْمّيْم اَن َأَها َقْد َرَفَضْ  َمْ  َكإنََّف, ْرّفضحرَ ا َذِميَيًة اَبْعَدّكْم ؛ َو
 مدساة وإعااد     ؛نرى م  بني ما هظهر  ر  , علم االجتياع يفوعمدما نستعرض املمظرر احلدهث      

, مبا فيها البيئة المفسية والبيئية االجتياعية  وامليرنات وإعاد   مدسة اجلرانبو مدسة  مدسة اجملتيع , 
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البحث  ااألخروهة اليت هفقد  –احليثيات الدنيرهة  ب  ميتد جبرانب م , واالجتياعية وسلركيات اجملتيع 
 ومضاامني  يف اجتا اات املباار   ع  تياملية المص  , فضاًلاحلدهث املمصب على األمرر الدنيرهة العليي 
 شايلة املحتدهاد   ه يفاداتا ؛ ما  مقدمتاه وامتد  , وممه االجتياعي  العليي امليداني احلدهث البحث أصرىل

, و ر والعالجات والترصيات االستمتاجات حتى الرصرىل إىل والتحلي  والدراسة , البحث و وأ دا 
 ..بعرن اهلل  مستقباًل ما سيتم دراسته ببحث مستق 

هار وتطارر   إنسااني وحبساب   احليا  بياملها مبمظرر عيران ب  , اال تيام بعيران اإلنسان والبيئة و     
العالقاة باني    طبيعاة ومساترهات  مؤشر واضح يف املمظرر اإلسالمي , و ر ,  والترقعات القدراتكام  
  المظار  مساترى  ماا هرتتاب عليهاا ما     و ,الرؤها فيهاا  ووضرح اجملتيع مع المظر للدنيا وبلرر   –الفرد 

اساتقامة  تعزز م  , وبماء ثقافة فقهية تعاىل رضى اهلل وملصاحل اجتا ات اأسبقية وبني  والعقالنية املترازنة
املادهة  اا  الدنيرهة , بي  عيقها وميرناتهما تيرن عليه احليممه , وواألخالقيات  ياتاألعياىل والسلرك

, وما تفع  فعلته  املمحرفةو ةقرميال هة , وما هتبني م  املمهج وطبيعة اجتا اتهشروغ  املادهة والمفسية والب
 .. الرقاهة والعالجما هتطلبه م  األمراض االجتياعية , و

 مطلق اإلنسانحيميا ه إاّل, واآلخره   الرقائي للذات -العيلي  االجتياعي ال تقخذ مدا ا واملرعظة     
ال  فضاًل عا  حتيياة فمااء الادنيا ,     ليس ممها , هعين ر ووتزود ممها  لدنيامبدأ ؛ َمْ  كان يف ا كيا يف

 ..اآلخر  أال و ي ؛  األمسىوالغاهة وسيلة للرصرىل إىل املبتغى واهلد  كرنها ترتقي الدنيا عمده سرى 
فع وهعين الم,  االدخار اآلخرويما هرتتب عليه م  و, الدنيري م  وجرده عمد ا هتجه مبمهج المفع      

ميسك العصا م  وسطها , وهتجه و ر بذلك , , بال حدود الزمان وامليان واملراقف للذات واحمليأ به 
على رقاب وحاكم  متسلأ ك شرور و شرور الذات , وممه احلياهة م  ما يف الدنيام  شرور  الرقاهةب

الثقاايف  الارعي  رسر   به م , وما هتطلالرمسية وغ  الرمسية  ؛ اخلرهطة التمظييية يف , أه  ما كانالماس 
َوذي , ا َقاْد َفَجَعْتاهح   اِثٍق ِبَهَكْم ِمْ  َو) ؛ املتمرعة وممها  دروسها امليدانية, واستيعاب  املعريف والرتبريو

 .  ( ! ْتهح َذلياًلْد َردََّوِذي َنْخَرٍ  َق,  ًا َهٍة َقْد َجَعَلْتهح َحِقَوذي ّابَّ, ّطَيْقِنيَمٍة إَلْيها َقْد َصَرَعْتهح 
, فيحهدد المظاام  الرثرق بالدنيا  حيميا هص  اإلنسان كفرد وجمتيع إىل, وفاجعة الذات االجتياعية      

ترتقاي  ال نهاا  كر, حيم طبيعتها غ  املستقر  علاى حااىل   م   الدنياما تتصف به وجيه  , االجتياعي 
ما , وممها ت األعياىل واالنتفاع طبيعة وجرد اإلنسان , وطبيعة مرتتباكذلك حتيية و, وها بطيقنيمة لل

فضا   للرصارىل إىل أ  يف الادنيا قاف  اواملياان واملر ن الزما إنساني ل ستثيارال هرتتب م  متطلبات اجملتيع
 ..األخالق ملسترى ميارم ونتائجه بترجيهاته ه واملرجِّ, احملدد  األداء مسترى ومرتبةاألعياىل وأعلى 
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باقطر  واالنتفاع ممهاا  , ووجرده فيها ة الدنيا وحقيقة وجرد ا بني معرفاجملتيع اجتاه أهضًا هترجب و    
يجي للبمااء  هحعزز االجتاه صرب أرقى بحعاد اسارتات   مما ,حمققة لالستقرار االجتياعي خمطأ هلا , وعقالنية 

, والتيادي يف ملاذاتها   غرور ارجِّه مب , اإلنسان ؛ كفرد وجمتيعالدنيا  قخذت االجتياعي , بداًل م  أن
ت م  أعياىل وفعاليات وأنشطة , ومراصفارتتب عليها م  ترصيف ميرناتها ووصف ما هتطلب وما ه

 ..ما هيرن عليه اإلنسان بقدراته 
لبيئاة واإلنساان ,   اجلع  التيرهين لأو  والرغبات والتشرهعات , القدراتالدقة بني تظهر أ يية و ما     

, والتياما   لثراب  , والعراما  املساتقلة والتابعاة    املتغ ات وا مؤثراتيف ظ   وكيفية االستثيار األمث 
, اِت َهَرْ  بالشَّا ححفَّا , ا ححْلَرٌ  َخِضَرٌ  َهإنََّف) .. ؛  وما هرتتب م  خطرر عرفة واألداء املخطأ له بني امل

ال تحْؤَم ح َو, ا ال َتدحوٌم َحْبَرتحَه. ِر وَمْ  بالغحرحَوَتَزهَّ, اىِل ْ  باآلَمَتَحلََّو, يِ  ْ  بالَقِلاقَََرَو, اِجَلِة َبْ  بالَعَتَحبََّو
 .  ( اَلٌةاَلٌة َغرَّكََّأ, اِئَدٌ  اِفَدٌ  َبَن, اِئَلٌة اِئَلٌة َزَح, اَرٌ  رَّاَرٌ  َضرََّغ. ا َفْجَعتحَه

اَرٌ  رََّغا ) وكرنهاا ؛  , بني اإلنسان والدنيا الفلسفية  ذه العالقة السببية فقه ووعي استيعاب ثقافة و     
وسيلة وليسا  غاهاة ,   ها ممهج , مما هترجب جع ( ا ال تحْؤَم ح َفْجَعتحَهَو, ا ال َتدحوٌم َحْبَرتحَه) , (  اَرٌ رََّض

أال و ي  ممها تحبِعد اإلنسان م  أن هستيي  فيها م  أجلها , وإها هستيي  فيها م  أج  األمسىعمد ا 
 ..اآلخر  احليا  األبدهة 

وترجيهاه املتعادد يف    عا  الغيبياات والعقائادهات , فاإّن محتجهاه      اظرر بعياد حتى ولر كان  ذا املم     
علاى  باستدامته  هعينه , اته وتقث اتاالجتياعي والسلركي وامتداداته وارتباطاته وتقثر –المفسي  اجتا اته

 , فاراد لألشارور السالر  املمحار     المزعات اإلجرامية , واحلاد ما    محاهة اجملتيع م   ,  ر أق  تقدهر
 .. إنسانية احلضار  الجتاه ببماءلتحرىل لوا
, تحبين قار  الشخصاية   , البعيد ع  التطرُّ   ياألخروالجتاه احلضاري ل –الرعي اإلنساني وبذلك      

الفردهة والشخصية اجلياعية واجملتيعياة , ومتتاد حتاى علاى املساترى املؤسسااتية والعالقاات اإلنساانية         
 ..ة , وبماء اإلنسان والدولة والعالقات الرمسية وغ  الرمسي

وما  وفلسفتها وصف حقيقة الدنيا ر وليس ما تقّدم م  باب ذم الدنيا , كيا هعتقد اليث  , وإها      
, اهاة والعاالج   تستيشاف وتيشاف احلقاائق للرق    , و ما  فرق بني أن تذم وبني أنيها هرتتب ممها وف

, واحليلرلاة  المتائج واألعاراض اجلانبياة واملساتقبلية    اء والعطالترازن بني و, الشخصية  ليترافق الدور مع
غا   واملعتدلة واملترازنة ة الفقهية الرعي والثقاف,  االجتاه هدعم ذلكشقر  ما نقرتفه , ودون أن تتسبب ب

 ..ك  ما هزوىل و واالنصياع مللذاتهاوغاهاتها  وجرد الدنيااستيعاب خماطر عدم  للحياهة م , املتطرفة 
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. ْعَظمح ِماْ  َساَياِعِه   انحهح َأَيَوّك ُّ َشْيٍء ِمَ  اآلِخَرِ  ِع, ِعَياِنِه  ْعَظمح ِمْ ّك ُّ َشْيٍء ِمَ  الدُّْنَيا َسَياعحهح َأَو)     
ي اآلِخَرِ  َخْياٌر  َما َنَقَص ِمَ  الدُّْنَيا َوَزاَد ِف نَّْعَليحرا َأاَو. َوِمَ  الَغْيِب اخَلَبرح , َياعح َفْلَيْيِفّيْم ِمَ  الِعَياِن السَّ

 . ( !َفَيْم ِمْ  َمْمّقرٍص َراِبٍح َوَمِزهٍد َخاِسٍر : ي الدُّْنَيا ا َنَقَص ِمَ  اآلِخَرِ  َوَزاَد ِفِميَّ
ماا  تارى , و السياع والعيان , باني أن تسايع وباني أن    بني جتيع  م  بني ما ذه املعادلة دقة  وتمبع    

ما أعظم و ,(  َوِمَ  الَغْيِب اخَلَبرح, َياعح َفْلَيْيِفّيْم ِمَ  الِعَياِن السَّ)  بني الدنيا واآلخر  ,أعظم مسترهاتهيا 
 ..بني اجلزاء الدنيري واألخروي نتائجهيا 

 ار  , فضاًل ع  ماتقّدم وما سيعقب , األخالقي  –العالقات والتياسك االجتياعي  ما هرتتب م و    
احلاالىل   ؛ ترازناه يف و إسارتاتيجياته  ممه ما هتيث , و(  !َمِزهٍد َخاِسٍر َفَيْم ِمْ  َمْمّقرٍص َراِبٍح َو) ؛ قانرن 

 .. ممظرر وغ   مظرر م وآثار ما هححقق م  نتائج, واخل  والشر , وواحلرام , واحلق والباط  
الدنيرهاة  تفرِّد به اإلسالم ع  القارانني الرضاعية   إسالمية أخرى , تتيث  يف قانرن محة يفلسفوجهة و     
 :, و ما  ( ي الدُّْنَياا َنَقَص ِمَ  اآلِخَرِ  َوَزاَد ِفي اآلِخَرِ  َخْيٌر ِميََّما َنَقَص ِمَ  الدُّْنَيا َوَزاَد ِف نََّأ) ؛   ر

 
 

يف اخلا    واملادهات التمظييياة   مفاع واآلثاار   اذا ال مسترى  م  املعادلة  ذهمضامني وما هرتتب على     
, ب  رمباا تظهار آثار اا حتاى      اوجماهاته اهِحَمرى احلد م  اجلرائم جّبومست, والشر , واحلالىل واحلرام 

احلضااارات و بماااء العلارم واملعااار  والثقافاات  علااى مساتقب   , ومماه   وتفاصاايلها مساا   احلياا   علاى 
والقارانني الدولياة   , العالقات الدولياة  و,  مدى استقاللية الدوىلما هرتتب على ممه رمبا و, واجملتيعات 

تهاا للادوىل العظياى ,    اتبعي ممه ما هرتتب على مساترى وومضامني حقرق اإلنسان , خلاصة , العامة وا
 ..أم  وأمان اجملتيع ومستقبله ومستقب  أفراده ونشاطاتهم وأفعاهلم وسلركياتهم  ما هرتتب على وممه
ئاة  كبي الارظيفي هلاا   ( الرصاف )  و,  ة ما يتهاا حقيقا  ( بترصايف ) ؛ بيان وكشف الدنيا هتجه و     

خ  فيها م  د  ما هك (املراصفات) و, البيئة االجتياعية وفعاليتها  على هما تشيلمتعدد  االجتا ات , و
 ..دوره فيها وهؤدي شغ  ضي   ذه البيئة لي,  ةحي اتكائم
رقاهاة مماا   بالال هذم الدنيا , وإها هصفها وهححاذر  ( عليه السالم)ّن اإلمام علي على أ و ر م  األدلة     
, األعيااىل  ممحر  الجتماب ما هحقرت  فيها م   , واالحاطة ممها , وذلك باليشف ع  حقائقها فيها

 امّلْغَتارُّ , ا للادُّْنيَ  امُّا الاذَّ هَُّها َأ: وَقْد مسع رجااًل هاذم الادنيا    ( : عليه السالم)قاىل ) .. عمدما وهتضح ذلك 
َلْياَك ؟  ْم ِ َي امّلَتَجرَِّماّة عَ َأ, ا ْيَهَلْنَ  امّلَتَجرِّمح َعا ؟ َأَتذحمَُّه ا ثحمَّلدُّْنَيَتْغَترُّ باَأ! ا اِطيِلَهَبامَلْخدحوعح بَق, ا ِبغحرحوِرَ 
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َرى ؟ َكاْم  اِتاَك َتْحاَ  الثَّا   َهاِجِع ّأمَّْم ِبَيَضاِئَك ِمَ  الِبَلى َأاِرِع آَبِبَيَصْتَك ؟ َأْم َمَتى َغرََّأ, ْسَتْهَرْتَك اَمَتى 
ي اَ  ال هحْغِما َغادَ , اَء ِطبَّا َوَتْسَتْرِصفح َلهحامح األَ , ي َلهحمح الشِّفاَء َتْبَتِغ! ْضَ  ِبَيَدْهَك َوَكْم َمرَّ ,ْيَك ْلَ  ِبَيفََّعلَّ

َوَلاْم  , َوَلْم تحْسَعْف فياِه ِبِطْلَبِتاَك   , َحَد حْم إْشَفاّقَك َلْم َهْمَفْع َأ. ال هحْجِدي َعَلْيِهْم بحياؤحَ  َو, َعْمهحْم َدَواؤحَ  
  .  ( َوِبَيْصَرِعِه َمْصَرَعَك, ا َنْفَسَك َلْ  َلَك ِبِه الدُّْنَيَوَقْد َمثَّ! ِتَك هح ِبّقرََّفْع َعمََّتْد

, ليسترعب عّلة وما جيري فيها ها اتوألّن الدنيا تستدعي اإلنسان العاق  لليشف عمها وع  ميمرن     
ا َفَخَلاَأ َحالَلَها  , ا لى َربَِّها اَنْ  َعا َ ارحَ َد)  وما هتطلب ممه العي  فيها , وما تيرن عليه , فإّنوجرده 
َوَلاْم  , اِئاِه  ْولَيى أَلاَلا اهلّل تَعا َلاْم هحْصاِفهَ  . ا ا ِبيحرَِّ ححْلَرَ َو, ا ِتَها ِبَيْرَهاَتَيَحَو, ا ا ِبَشرَِّ َخْيَرَ َو, ا ِبَحَراِمَه
 .  ( اِئِهْعَدلى َأا َعَهِض َّ بَه

ما اختلأ بني تماقضاتها , ليختاار الصااحل   هتضح له ة وجرد ا ووجرده فيها , حقيق فَيْ  عر  ما     
ا الادُّنيَ  إنَّ) ؛ وهارى   , فيتجه خب  األعيااىل  ا وهحصلحهوالقرهم م  األعياىل فيها وهعي  ما هحصلحهممها 

 َوَدارح َمْرِعَظاٍة ِلَيا ْ  , َتاَزوََّد ِمْمَهاا    ِلَيا ِ ارح ِغًمى َدَو, ا افَيٍة ِلَيْ  َفِهَم َعْمَهارح َعَدَو,  اِلَيْ  َصَدَقَه ٍقِصْد ارحَد
كَتَسابحرا  ا. اِء اهلِل ْوِلَيا وَمْتَجارح أَ , اهلِل  َمْهِبّأ َوْحِيَو, الِئَيِة اهلِل ى َمَومحَصلَّ, اِء اهلِل ِحبََّأَمْسِجدح . ا َعَظ ِبَهتَّا
َوَنَعاْ  َنْفَساها   , ا اِقَها اَدْت ِبِفَرَوَنا , ا ْد آَذَنْ  ِبَبْيِمَهَقا َوَهَهذحمُّ اَفَيْ  َذ. َة ا اجَلمَّيَهَوَرِبححرا ِف, ْحَيَة ا الرَّيَهِف
بَتَياَرْت  اَو, اِفياٍة  اَحاْ  ِبعَ َر!  ؟ ا إىل السُّارحورِ َقْتهحْم ِبسحارحوِر َ َوَشارَّ , ا الَبالَء َهَلْ  َلهحْم ِبَبالِئا ؛ َفَيثَّْ َلَهَأَو

  َم ْروَن َها ا آَخارح َحِياَد َ َو, اَماِة  َداىٌل َغاَداَ  المَّ ا ِرَجا َهَفاَذمَّ , َتْحاذهرًا  َتْخرهفًا َوَو, ًا يبيبًا َوَتْرِ ِغْرَت, ِبَفجيَعٍة 
  .  (َعّظرا تَّاوَوَعَظْتهحْم ف, را ّقَثْتهحْم َفَصدََّوَحدَّ, وا رحا فَتَذكََّيْتهحمح الدُّْنَرَذكَّ. اَمِة َيالِق

روح إنسانية و عقالنية االجتاههعين ق وعافية وِغمى ومرعظة , والدنيا حيميا تيرن بالعي  دار صد     
 ..والشر  امات يف جماالت اخل وكيا لعرد الثقاب مثاًل تعدد االستخد احلضار  ,

 هاستخداماتاالنرتن  و وممه ما هححققه , تطرر االتصاالتلتيمرلرجي ولتطرر اكذلك همطبق على ا     
 ..جتا ات وميرىل املستخدم ا ما همجم عمه م  نفع وضرر حبسبو

 والمفع والضرر ؛ وكيا, لشر استخدامات الطاقة المروهة يف جماالت اخل  واعلى ذلك أهضًا همطبق و    
تحستخدم يف تدم  حضارات وشعرب بشي  ال هحصّدق م  البشااعة , مميا  اساتخداماتها يف جمااالت     

 ..عرب بشي  مذ   وشتطرهر وهر حضارات صماعية متمرعة وترليد الطاقة , و
 هلاا ؛  املساتخدم طبيعاة نظار  وفلسافة اساتخدامات     و الدنيرهاة ,  ربز طبيعاة االساتخدامات  و ماا تا      

 ..املؤسسات والدوىل األفراد , أو شخص معمري هتيث  بكشخص حقيقي هتيث  ب
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لساليية  كذلك الدنيا واجملتيعات والشعرب فيها اخل  والشر , والمفاع والضارر , و اذه األفياار ا         
 , ومماه ماا حيادد الترجُّاه    اإلنساان    ار  حمرر اا احملارِّ   هيرن جازء ممهاا و  و, والتدم هة واستعياالتها 

سالمة العق  و الستيعاب وسالمة األفيار وسري المفسواواألخالق مسترى الرعي واالختيار مبؤثرات 
تقث ه يف صمع واختاذ القرارات و القيادي ودوره مركزهمسترى ها وميرله وهحرجِّهوطبيعة َمْ  ,  والسلر 

 ..إنسانية  ما حييله م  مضامنيمسترى ان واملراقف , والزمان وامليبدهماميته م  حمددات وما هدخ  
وحمرر وعام  تلرث الفير البشري ومستراه ,  ر م  احملاددات األساساية والرئيساية يف االختياار          

 :  يف كتاب له( عليه السالم)لذا هقرىل أم  املؤممني .. واألداء والتمفيذ 
, ا بحاَك ِفيَها  ا هحْعِجيَّا ْعِرْض َعَقا ؛ َفا قاِتٌ  سحيَُّه, ا َليٌِّ  َمسَُّه: ِة يَّا َمَث ح احَلَييا َمَث ح الدُّْنفإنَّ,  ا َبْعدحمََّأ )      

ا ؛ َوّكْ  آَنَس َهِتاالَوَتَصرُِّ  َح, ا اِقَهِمْ  ِفَرْهَقْمَ  ِبِه ا َأِلَي,  اا ؛ َوَضْع َعْمَك  حيحرَمَها َهْصَحبحَك ِمْمَهِة َمِلِقلَّ
ْشَخَصاْتهح َعْماهح إىل   وٍر َأا إىل سحارح يَها ِف نََّقَيا ْطاا َيا ا ّكلَّاِحَبَهَصا  إنَّا ؛ َفا رَن ِمْمَهّيا َتَم ْحَذَرَأ, ا ا َتّيرنح ِبَهَم

 .  (المح السََّو! اٍش اَلْتهح َعْمهح إىل إحَيَزاٍس َأإىل إهَم ْوَأ, َمْحذوٍر 
 : ر احلد الفيص  بني , واملرجِّه األخالقي ميان مسترى الرعي واإلممه و     
 .. الزواىلكال يا إىل وحتيية , سان مم  هغرت بها , وهيرن اإلنللدنيا لدنيا العي  يف ا -
املستقب  بيا  أشاياله   على و, ع الفرد واجملتي اجتاه على هاعي  فيها ِليا بعد ا , وممعيساتال -

 ..اده وأبع
, فييا جع  اخلاالق عاز   , وحبرامها هتحقق الضرر والمدامة المعيم والسالمة  هححقق حبالهلااالجتاه و     

لميساب مغاهاه يف الادنيا واآلخار  ,      لحالىلالرعي للحرام لمجتمبه , جع  الرعي ل وج  يف  ذه الدنيا
تتارازن  وهاة , وباه هحبماى اجملتياع , و    ره  الدنيرهة واألخر, وتيرن السعاد  يف الداو ر طرهق الشير هلل 

بعضًا يف الشادائد والرخااء ,    مبعضهالماس  هقك ال ممه هعر  ك  ذي حق حقه , واحليا  الدنيرهة , و
 ..فتتحدد احلقرق وترتتب املسؤوليات والراجبات 

ْماِر  اسح َشْيئًا ِمْ  َأال َهْترحّ  المَّ) مبدأ ؛ االجتياعية , أال و ر  - ترازن احليا  اإلنسانية وهظهر مؤشر     
 .  ( َضرُّ ِمْمهحَفَتَح اهلّل َعَلْيِهْم َما  حَر َأ ْسِتْصالِح دحْنَيا حْم إالَِّدهِمِهْم ال

تارازن  و تارازن الادنيا   وممهاا هتحادد مساترى   و ي بذات الرق  قاعد  فقهية لتمظيم اجملتيعات ,      
ماا هرفاده   واحلقرق والراجباات ,  ب على احليا  م  ما ترتتو هأعيالوترازن مبيارم األخالق , اإلنسان 

تصابح بطبيعاة   لرادعاة ,  ال همرازهمو  احلقيقيدهيني الرعالميان ومسترى اإل الدعم الداعم املترجِّه م م  
 ..احلاىل الردع الرادع م  األعياق اإلنسانية 
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علاى  استصالح الدنيا ع  , خيتلف حلياهة الدنيا قر  وكداعم استصالح الده   م  ةواحليية المابع     
خيا   ومساترى ماا   , احلقرق والراجبات اليت هضعها الده  حلياهة احلياا  ومماه اإلنساان    ترازن حساب 

التياسك االجتياعي ومستقب  اجملتيع , والمتيجاة  وهحخ  وهحضعف ومستقبله , وهحضِعف البماء احلضاري 
 عاجلة مارض ا  ر عليه يف م, كي(  َضرُّ ِمْمهحِهْم َما  حَر َأَفَتَح اهلّل َعَلْي) ؛ احلتيية كيعادلة كرنية وجمتيعية 

, وأمراض أخطر م  ذلك املرض الذي مت عالجاه  ومضاعفات ع  آثار جانبية بعد حني هسفر  ,بدواء 
تعاارض ماع القايم    مباا ه ألماراض االجتياعياة   اعاجلات ورمبا هردي حبيا  املرهض , وممه ما همطبق على م

 ..باسم حقرق اإلنسان , فيتهدد مستقب  اجملتيعات وأممها واستقرار ا  قيةخالاألوالمظم الرتبرهة و
علياه  )وبقخالقية اإلسالم اإلنسانية , ومسؤولية محاهة اجملتيع , هحخاطب أم  املاؤممني اإلماام علاي         

 :معاوهة حمذِّرًا وواعظًا وممبِّهًا ( السالم
َفَتَحاْ  َلاهح ِحْرصاًا     َوَلْم هحِصْب َصااِحبحَها ِمْمَهاا َشاْيئًا إالَّ   , َمْشَغَلٌة َعْ  َغْيِرَ ا َيا الدُّْن َفإنَّ, ا َبْعدح مََّأ)       

َوِمْ  َوَراِء ذِلاَك ِفاَراقح َماا    , ا َلْم َهْبّلْغهح ِمْمَها َوَلْ  َهْسَتْغِمَي َصاِحبحَها ِبَيا َناىَل ِفيَها َعيَّ, َوَلَهجًا ِبَها , َعَلْيَها 
 .  ( المحَوالسَّ, ْعَتَبْرَت ِبَيا َمَضى َحِفْظَ  َما َبِقَي َوَلِر ا! ْبَرَم ْقضح َما َأَوَن, َجَيَع 

, هحقابلاه يف العاالج   ! ( ْباَرَم  َوَنْقاضح َماا أَ  , َراِء ذِلَك ِفَراقح َما َجَيَع َوِمْ  َو) ؛ وعمد الرقر  على      
بمااء  و إصاالح  الترجُّاه يف ا هعاين  مما , ومماه   ( َماا َبِقايَ  ْعَتَبْرَت ِبَيا َمَضاى َحِفْظاَ    َوَلِر ا) املرضرعي ؛ 

باملرعظاة ما  خاالىل    , ي والسالرك  يوالمفسا  يالفيار املثلاث  إعاد   مدسة ممه , والدواخ  اإلنسانية 
 .. احلضار  -اإلنسان  به استقراء ما انتيس

 :  يف مماسبة أخرى( عليه السالم)وهضيف       
, اناًا  را إىل ّقبحارِرِ ْم َفاال هحاْدَعرَن رحْكبَ   ححِيّل ؛" ً  ا ّقرََّشدُّ ِممََّمْ  َأ: " را اّلِذهَ  قََلَّا بايَهّتِعّظرا ِفاَو ) ..     
وِماَ   , اٌن ْكَفا اِب َأِماَ  التُّارَ  َو, اٌن ْجَما ِفيِح َأَوجحِعَ  َلهحْم ِماَ  الصَّا  , انًا َن ِضيَفاَث َفال هحْدَعْرْجَدّأْنِزّلرا اأَلَو

وا َلاْم  يادح إْن جِِ. رَن َمْمَدَباًة  اّلال هحَبا َو, ال َهْيَمعحرَن َضاْييًا  َو, اِعيًا رَن َدَفهحْم جَ ٌ  ال هحجيبح, اٌن اِت ِجَ الرَُّف
, وَن اَورحرَن ال َهَتازَ انحمحَتادَ . اٌد ْبَعا  حاْم أَ َوِجاَ ٌ  وَ , اٌد  حاْم آَحا  َجِييٌع َو. را َلْم َهْقَمّطرا ِحّطإْن ّقَو, را َهْفَرحح

 .  (ادح حْم ْحَقاَتْ  َأَوجحَهالءح َقْد َم, انحهحْم ْضَغاءح َقْد َذَ َبْ  َأححَلَي. رَن اَربحهبحرَن ال َهَتَقَقِرَو
اليسا  العسا  , واحلاد    بمتحان فيهاا  االما جيري , و م  آثار األعياىلتمبع ما يف  ذه الدنيا  وقسر     

ى ومماه ماا هرتتاب علا     باالختياار ,  ا هترّلاد ن االستيعاب احلقيقاي والعقالناي وما   حيميا هير,  الفيص 
َياا الادُّْنَيا   إنَّ ) .. تربرهاة وة السلركية القرمية المافعة ؛ ياملعرف, واالجتا ات االجتياعية احلييية  العالقات

اَرّكْم ِعْماَد َماْ  َهْعَلامح    ْساتَ َأ راَوال َتْهِتّيا , َفخحذحوا ِمْ  َمَيارِّّكْم ِلَيَقارِّّكْم   , َواآلِخَرّ  َدارح َقَراٍر , َدارح َمَجاٍز 
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َوِلَغْيِرَ اا  , ْختحِباْرتحْم  َفِفيَهاا ا , ْباَدانحّيْم  ْن َتْخارحَج ِمْمَهاا أَ  ْخِرجحرا ِمْ  الدُّْنَيا ّقّلرَبّيْم ِمْ  َقْبِ  َأَوَأ, ْسَراَرّكْم َأ
َفَقدِّمحرا َبْعضًا ! َم ؟ هلِل آَباؤحّكْم َما َقدَّ: الِئَيّة َما َتَرَ  ؟ َوَقاَلِ  امَل: اسح امَلْرَء إَذا َ َلَك َقاىَل المَّ إنَّ. خحِلْقتحْم 

 .  (َفَيّيرنح َفْرضًا َعَلْيّيْم  َوال تحْخِلّفرا ّكالًّ, َهّيْ  َلّيْم َقْرضًا 
األعيااىل   اجتياعياة , تتقاّرم بهاا    –بماء نظام تربرهاة   اجتاه , بفهم طبيعة وحقيقة الدنيا هتم حني و     

الشخصية الراثقة مما حتيله ؛ كشخصية فردهاة أو     الفرد واجلياعة واجملتيع , وتحبمىاخوالسلر  م  دو
اآلخر  حضارته اإلنسانية املتحاور  مع ءوبما , وبماء اخل  فيه, شخصية مجاعية هحستيد ممها بماء اجملتيع 

هعاين   , احملّرماات م غاروره يف الادنيا علاى أعيالاه , ف تياب      قدِّوحضارته , والغري يف الدنيا حيميا هح
, وميتد على البيئة واجلياد واملخلرقات , فيحربك ترازن احلياا  بفساق    ع واإلضرار حبقرقهاإلضرار باجملتي

 ..أعياله واحنرافاتها ومؤثراتها اآلنية واملستقبلية , فيجرر بظليه على ك  شيء تطرله أعياله 
ِباجِلدِّ  َفَعَلْيّيْم )؛ ح اإلنسان واإلنسانية صاللد  اهلاالرتبري واألخالقي االختيار اسرتاتيجية عمد و     

 ْت ِما ْ ّيمح احَلَياّ  الادُّْنَيا َكَياا َغارَّ   نََّوال َتغحرَّ. اِد ِد ِفي َمْمِزىِل الزََّوالّتَزوُّ, اإلْسِتْعَداِد ِب َو َُّقْلتََّوا, َواإلْجِتَهاِد 
, َتَها ْفَمْرا ِعدََّوَأ, َتَها َصابحرا ِغرََّوَأ, َتَها ْحَتَلبحرا ِدرَِّذهَ  االَّ, وِن اخَلاِلَيِة َوالّقرح, َقْبَلّيْم ِمَ  اأّلَمِم امَلاِضيِة  َكاَن

 .  (ْمَراّلهحْم ِمَ اثًا َوَأ,  ْجَداثًاْصَبَحْ  َمَساِكمحهحْم َأَوَأ. َتَها ْخَلّقرا ِجدََّوَأ
, جييع د وواضح ومقمرن للجِّد َواإلْجِتَهاد يهِّمح, ممفذ واإلستعداد يف الدنيا والتق ُّب واالستيعاب      
وكيا , اإلبداع وإظهار املرا ب ما هترجب م  و بذىل الرسع واجلهرد , واملضي يفالعزم اال تيام وبني 

والعاالج  الرقاهة باجتاه ,  احلضاري هتحقق يف أوّجه اجملتيعيما و ر  ر التيام  بني المظرهة والتطبيق , 
هظهر مؤشار التجرباة   و, ( ّيمح احَلَياّ  الدُّْنَيا نََّوال َتغحرَّ) ؛  وآلية مؤ التتهيئة بري , م  االحنرا  احلضا

 االساتقراء املرضارعي  ب, وال هقاف  ( َقْبَلّيْم ِماَ  اأّلَماِم امَلاِضايِة     َكاَن ْت ِمْ َكَيا َغرَّ )يف ؛ ستقراء الاو
إىل ؛ بااحملترى  ب  هتعداه  , جلغرايف واملرقفيا –اجلانب الزماني  ذا حيثيات عمد وفع  اإلنسان وحدثه 

 :واملتيث  يف  ,( َوالّقرحوِن اخَلاِلَيِة  )
وعدم اال تيام واألخذ بعني االعتبار ؛ وممه ما هدخ  ضي  القصرر ( َتَها ْحَتَلبحرا ِدرَِّذهَ  االَّ)  -

 ..يف البماء احلضاري االستدامة اجملتيعية تميية وتطرهر يف  ما تتطلبه اخلطأ
ماا ميتاد   و ,بني اجملتيع  امّلتفشي الباط ب ما هحخدع ظا ر  , ا ميث ممو ر ؛ (  َتَهاَصابحرا ِغرََّوَأ)  -

ماا  , وياا هلقرناه يف الادنيا    راق االجتياعي فياإلغووالظلم والضياع والعصيان اخلداع به إىل 
  ..تعّرض لليخاطر واهلال  ه
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تراجاع  و , أدوات وآليات ما مترافر رمبا تقادم أو اندثارها , ومما هتيث  في ؛( َتَها ْفَمْرا ِعدََّوَأ)  -
, بسبب االقتصار على املمظرر والتخطايأ القصا  األجا  ,    االستعدادات والقدرات الياممة 

 ..ومضى أوانه عليه الزم   عفا وك  ما  ر

ة , حتقاق هلام   ا هتضيمه , أضاعرا ما هححيأ بهام ما  مماافع حقيقيا    ومم؛ ( َتَها ْخَلّقرا ِجدََّوَأ)  -
 ..األخروهة  االمتداداتاملمافع واملستقب  الدنيري , و

وضاياع اساتدامة احلياا  , وممهاا احلياا       الدلي  على ضياع القادرات ومماافع ماا هححايأ بهام ,      و     
 المتاائج الترقيا  و ميرنات البيئة االجتياعية , وما هرتتب عليهاا ما    يف وتراجع الدنيرهة , االجتياعية 

وبني املساك  واألمراىل , ضاياع املماافع   ,  ( ْمَراّلهحْم ِمَ اثًاَوَأ,  ْجَداثًاْصَبَحْ  َمَساِكمحهحْم َأَوَأ) ؛  الدنيرهة
 ..اإلنسانية واحلضارهة 

 اآلِخاَرَ  َقادْ   إنََّو, آَذَناْ  ِباَرَداٍع   َو, ْدَبَرْت ا َأالدُّْنَي إنََّف..  ) واستقراء احلتيية اليت ال مماص ممها ؛     
َفاال  ارح ؛ َأالَغاَهاّة المَّا  َو, ّة َبَقّة اجَلمَّالسََّو, اَق َغدًا السَِّبَو, اَر الَيْرَم امِلْضَي إنَّال َوَأ, ْشَرَفْ  ِباطِّالٍع َأْقَبَلْ  َوَأ

 َجاٌ  ؛ اِئِه َأَرَمٍ  ِمْ  َواِم َأهَّي َأّيْم ِفال َوإنََّأ! ال َعاِمٌ  ِلَمْفِسِه َقْبَ  َهْرَم بحْؤِسِه َأ! ِتِه َتاِئٌب ِمْ  َخِطيَئِتِه َقْبَ  َمِميَّ
َمِلاِه  اِم َأهَّا ي َأَر ِفا َوَمْ  َقصَّ. َجّلهح َوَلْم َهْضرحْرهح َأ, َجِلِه َفَقْد َنَفَعهح َعَيّلهح َمِلِه َقْبَ  ححضحرِر َأاِم َأهَّي َأَفَيْ  َعِيَ  ِف

ال َأ, ْ َبِة ي الرَّْغَبِة َكَيا َتْعَيّلرَن ِفي الرَّال فاْعَيّلرا ِفَأ. َجّلهح هح َأرََّوَض, َفَقْد َخِسَر َعَيَلهح , َجِلِه َقْبَ  ححضحرِر َأ
َوَماْ   , هح َمْ  ال َهْمَفعحهح احَلقُّ َهضحرُّهح الَباِط ح إنَّال َوَأ, ا اِربحَهاِر َناَم َ المَّال َكَو, اِلبحَها ِة َناَم َطاجَلمََّر َكإنِّي ّلْم َأَو

 إنَّاِد ؛ َولى الزََّودحِلْلتحْم َع, ْعِ  ّيْم َقْد ّأِمْرتحْم ِبالظَّإنَّال َوَأ. َدى الىلح إىل الرََّهجحرُّ ِبِه الظَّ, اهّلَدى  يمح ِبِهال َهْسَتِق
زحوَن ا َما َتْحرحالدُّْنَي ا ِمَ ي الدُّْنَيدحوا ِفَفَتَزوَّ, َمِ  َوّطرىلح اأَل, اتَِّباعح اهَلَرى : اِن ْثَمَتَخا ح َعَلْيّيمح اا َأْخَرَ  َمَأ

 .  (ِبِه أْنّفَسّيْم َغدًا 
وبني مثلث ؛ الرغبة والر بة والشير , هيي  مسترى العي  الدنيري , وتييا  مردوداتاه اآلنياة          

بي  تظهر مؤشرات مسترى العالقات والتياسك االجتياعي , واملستقبلية , الدنيرهة واألخروهة , وممه 
هيرن عليه البمااء االجتيااعي   ما مسترى , وممه (  َجٌ اِئِه َأَرَمٍ  ِمْ  َواِم َأهَّي َأّيْم ِفَوإنَّ )ما حيترهه م  ؛ 

,  ( َجِلاِه َفَقاْد َنَفَعاهح َعَيّلاهح    َمِلِه َقْبَ  ححضحرِر َأاِم َأهَّي َأَفَيْ  َعِيَ  ِف) احلضاري يف بيئة العيق األخالقي ؛ و
 ..( زحوَن ِبِه أْنّفَسّيْم َغدًا ا َما َتْحرحا ِمَ  الدُّْنَيي الدُّْنَيدحوا ِفوََّفَتَز) ؛ ومفتاح الفالح االجتياعي 

: ا َرجحالِن يَهاسح ِفالمََّو, ا َدارح َمَير  ال َدارح َمَقر  َيالدُّْن)  وتطبيقاتها العيلية ؛استيعاباتها و الرعي دقةو      
 .  ( اْعَتَقَهَقَف اَع َنْفَسهح َتْباَرجحٌ  َو, ا ْوَبَقَهَقا نْفَسهح َفيَهاَع ِفَرجحٌ  َب
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وشتان ما بني َمْ  هبيع نفسه بالثي  البخس وهذهلا يف الدنيا واآلخر  , وبني َماْ  هشارتهها فيعتقهاا         
م  ك  املربقاات وامللرثاات املادهاة وغا      ونقي هرم ال همفع املاىل والبمرن , إاّل َمْ  أتى اهلل بقلب سليم 

 ..يرهة والمفسية والسلركية املادهة والف
ار سااتقرالاو حقااق نتائجاه للاذات الفردهااة واجملتيعياة   هحاملامهج ,  الفيار و بهااذا  وحتيياة االساتقامة       

والرتاحام  أسلم العالقات ونقااو  البيئاة واملماا  االجتيااعي امّلحقاق للتاراد       , وبماء  والطيقنيمة واألمان
 ..لتياسك االجتياعي وا
التشرهعي اإلهلي , اجلع  بني اجلع  التيرهين ورر ما تقّدم , هتبني مدى الدّقة اهلمدسية وعيرمًا ومبمظ     

, وتراص  إعاد   مدسة  ذه احليا  , بي  أشياىل اإلعاد  للحيا  الدنيرهة وما هحقابله م  اجلع  الرضعي 
واحلياا  االجتياعياة    , وممهاا ماا هتعلاق بااجملتيع    , إن شااء اهلل  اليت سمتماوهلا يف كتاب ودراسة مستقلة 

احلياا   أسااس اساتدامة   ماا هتاقثر وهاؤثر علاى     هؤثر بها , وممه علاى  ما والبيئة االجتياعية , وما هتعلق و
حتادهث  واجملتيع والعام  االجتياعي والبيئة االجتياعية , وتداخ  التقث ات وتبادالت هلاذه التاقث ات و  

 ..واستحداث ما هرازي تطرر احلضارات 
, وممها  ياك  اجملتيعات ا هعين مدى متطلبات احلضارات هلمدسة وتصييم اهلياك  احلياتية و ذا مم     

الايت  التميياة   معادلاة  يف وهتاداخ   , بتداخالتها األفقية والعيردهة , وممه ما هدخ االجتياعية اهلياك  و
مراكباة  رمباا  اح أو ما هعقاب اا  ك  خيص غالبًا ما الذي التطرهر معادلة وغالبًا ما ختص بداهة الشيء , 

 ..املستدامة التميية 
 مميا  إجاباة  على الارغم ما  تعقياد وشاائيية األمارر ,      ولرمبا هتسائ  البعض ع  كيفية ذلك , و     

, اجملتيعياة واالجتياعياة    التجيعاات  اجتا اات العلارم , وممهاا   يف فلسافة   احلقيقاي والادقيق   املتخصص
 ..التعلييي واألخالقي  –بماءه الرتبري خبصرصية   عام , وبشيذات اجملتيع وبماءه على وامتداده حتى 

إىل ماا  بشاي  خااطف   اإلشاار   , البّد م   وما همبغي أكثر مما خمطأ هلاوليي ال تترّسع الدراسة      
البدأ م  ما هتعلق بتميية وتطرهر الطبقات والطبقية يف اجملتيع , هعين ذلك , أال و ر  عيرمية جييب على

, واال تيام باالسرتاتيجيات والسياساات  امين البيئي املرقفي اإلنساني احلضاري املخطأ له التيام  التز
ممتد  خمطأ له نظريأخروي ,  –دنيري مبمظرر ميتد بتفاصيله املتياملة , وعمد اإلسالم ؛ تياملية ذلك 

, ياساة الدولاة   االجتيااعي وس  –العاما  االقتصاادي   ب ةللتمفيذ وما هعقبها م  دور  متياملة , املرصرل
 ..تشرهع ركمه األساسي القرآن اليرهم  ميرنات املستيد واملرّجه م 
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 املبحث الثاني

 احلياة األخروية واجملتم 
 

,  اإلنسااني  واملرجِّاه الادهين  اجملتياع  الفارد و بني احلياا  الدنيرهاة و   ذكره ع  العالقاتبعد ما تقّدم      
اجملتياع , وباذات الرقا   ار     و الفارد  مبا هرتتب فياه علاى   التصاقاهطالعما مرضرع حيري آخر , أكثر 

, املقر المفرس , قد همتج عمه إربا  المظاام   تجرُّد أو االنقطاع ع   ذا املضيرنميي  لليتقدِّم , فإّن ال
الفساد بي  أشاياله  ارتياب االجتياعي , وارتياب أبشع اجلرائم م  اجلمح واجلماهات , ووممه المظام 

ذرو  التيتع بالادنيا , واساتغالىل   ما هحتصّرر أنه املمظرر  م  أج  الرصرىل باالستغالىل إىل وغ    املمظرر
ك  فرصة مراتية الغتصاب حقرق الماس , والتحرىل إىل كتلة م  غرهز  األنا على حسااب اآلخاره  ,   

تسااب  الارعي يف االح فقادان  ألنه ال هيارن باحلسابان  ماا  الرقياب اإلهلاي واحلسااب األخاروي , و       
 ..والتفيُّر  التفي و
؛ أخروهاة   –دنيرهة وشاملة أو قاعد  عامة  مبدأحبسب رضرعية مب العي البّد م  عدم الغفلة ع  و     
 .. (يف التشرهع اإلسالمي  عدم تقادم احلقرق )

فالشعرر بقّن  ما  احليا  األخروهة واجلزاء األخروي , هعقر بشي  وبآخر ,  ذا املد اإلجرامي حبق      
لذات واآلخره  وحتى باقي املخلرقات والبيئة , وخ  ما هثب  ذلاك , ماا ناراه ما  خاالىل معاهشاتما       ا

 انهياار للحيا  والعامل احمليأ , وآخر جتربة تتبادر للذ   وما نتج  عمها م  أمارر متعادد  ومتشاعبة ,    
 مقاطعات ودوىل تمحر االحتاد السرفييت , فتماثر أوصاهلا إىل قطب م  أقطاب القرى العظيى يف العامل ؛

, فضاًل ِليا هحعاني جمتيع القطب اآلخر , أال  عمها م  املعانا  االجتياعيةبعضها البعض اآلخر , وما ام 
المظاام وأنظيتاه   و ي أمرهيا , وما تحعانيه م  مرجة اجلرائم اخلطر  , وما جيري م  تراصا  الرتقياع يف   

ادهة العاملية ببعيد  , وما أثرت على واقع اجملتيعات املرتبطاة  فيها وممظرماتها , وما اهلز  االقتص الفرعية
 ..املعرمل بهذا العامل 

الفاع  والياف  بإنهاء الصراعات الماجم ع  أسباب ذلك بشي  رئيسي , عدم وجرد الرادع وم       
فيار  احلسااب   التيادي يف امللذات املادهة الدنيرهة , واالنقطاع إليها بتيادي وانغياس , واالبتعاد عا   

 ..واجلزاء األخروي الرادع لليث  م  مجرح المفس األمار  بالسرء وخماطر ا 
, وإها التطرُّق إىل البحعد اإلنساني االجتيااعي , وتاقث ه   جمّرد  وليس  ما بصدد دراسة فير  دهمية      

 ..ي على اجملتيع وسلركياته األخالقية ونظامه وتمظييه , وباملمظرر املرضرعي العلي
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اخلافقني سعاد  , حيميا هترائم إنسانية اإلميان باهلل , ليماتج   احليا  وما هحيلي متاعلذكر ؛ وجدهر با     
, وهثير اجلزاء الرافر واستيرارهته  هالسلم واحملبة والتياسك االجتياعي , واالجتاه بقرهم اإلنسان وأعيال

اء البيئاة االجتياعياة   ذخر األخروي , برصانة بما بتراص  العي  الدنيري اهلاد  وجه اهلل ج  جالله وال
وامتدادات أخالقياتها , وممه مراعا  حقرق ومصاحل ك  َمْ  تطارىل األعيااىل حياضاه ,     وإسرتاتيجيات

ّقاْ    )البيئة الداخلية واحمليأ اخلارجي , ما هرتتب على سراء كان بصفة فردهة أو مجاعية أو جمتيعية , و
َمزِّىْل ِبِه اْلَفَراِحَش َما َظَهَر ِمْمَها َوَما َبَطَ  َواْلِإْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَأْن تحْشِرّكرا ِباللَِّه َما َلْم هحِإنََّيا َحرََّم َربَِّي 

ْخاَرَج ِلِعَبااِدِه   ّقاْ  َماْ  َحارََّم ِزهَماَة اللَّاِه الَِّتاي أَ       ), و  (  )سحْلَطاًنا َوَأْن َتّقرّلرا َعَلى اللَِّه َماا َلاا َتْعَليحارَن    
نحَفصِّ ح اْلَآَهاِت ِلَقْرٍم  َوالطَّيَِّباِت ِمَ  الرِّْزِق ّقْ  ِ َي ِللَِّذهَ  َآَممحرا ِفي اْلَحَياِ  الدُّْنَيا َخاِلَصًة َهْرَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك

 .. سرر  األعرا  (  )َهْعَليحرَن 
اآلخر  , وإها اآلخر   ممغلقة على , وال  يذاتها  علىاإلنسان والدنيا ممغلقة  عز وج  ومل خيلق اهلل    

َفَقمَّا الزََّبدح َفَيْذَ بح جحَفااًء َوَأمَّاا َماا     ),  هاامتداداتعطاء والدنيا وإعيار واستثيار  ي جزاء لثيار أعياىل 
 .. سرر  الرعد/  8 م  اآلهة (  َهْمَفعح المَّاَس َفَيْيّيثح ِفي اْلَقْرِض

الرسالة السياوهة العظيياة للايت  اي    هداهة ِليا همفع الماس , وههدي ب ة العيق املستثيرونهج البالغ     
 االجتا اات  ما   يب , جييع ما بني ماا جيياع  أقرم وأبقى , والتقث  مبا هتطلبه الفرد واجملتيع , مبمحى عج

ا  دنيرهاة مساتقر  ,   إىل أرقى حي االجتياعية والرتبرهة املشرتكة ؛ بالتعلم والتعليم , للرصرىل -المفسية 
 .. ظيهاها وعالقاتها بذات ميرناتها وكياناتها وناتعجمتيوما هرتتب على 

وك  ميرنات البيئة , وصرر  ناصعة م  صرر  نظم العالقات بني اجملتيعاتانسيابية تمظيم ووممه      
 إنَّ)  حدود مصطمعة , أنقى السلركيات واألعياىل , ما هتييز بعيله أولياء اهلل , وبفاعلية أداء اخل  بال

اسح ْشَتَغَ  المَّا اا إَذاِلَهْشَتَغّلرا ِبآَجاَو, ا اِ ِرَ اسح إىل َظا َنَظَر المَّإَذ ااِطِ  الدُّْنَيوا إىل َبهَ  َنَظرحِذاَء اهلِل  حمح الَّْوِلَيَأ
اَر ْساِتْيثَ ا اوحَأَرَو, هح َساَيْترحّكهحْم  نَّا را َأا َعِليحا ا َما َها َوَتَرّكرا ِمْم, ْن هحِييَتهحْم ا َخشحرا َأا َماتحرا ِمْمَهَمَقَف, ا اِجِلَهِبَع

ِبِهاْم عحِلاَم   ! اسح ا َعااَدى المَّا  َوَسْلمح َم, اسح ا َساَلَم المَّاءح َمْعَدَأ, ا َفْرتًا َوَدَرَكهحْم َلَه, ْسِتْقالاًل ا اَغْيِرِ ْم ِمْمَه
ا ال َمخحرفًا َفْرَق َمَو, ا َهْرجحرَن َفْرَق َم اال َهَرْوَن َمْرجحرًّ, امحرا بح َوِبِه َقااَم الِيَتَوِبِهْم َق, را ابح َوِبِه َعِليحالِيَت
 .  ( اّفرَنَهَخ
,  الظا ر والباط  رؤى, وممه ما هرتتب مدى عيق العالقة السببّية للعي  بني الدنيا واآلخر  وهتبني      

التحليا    اساتدامة  وماا جياري ما    , والغاهاات   ضح األ ادا  تإنسانية , وممها ما توما تحبمى م  رسالة 
لترضع املمااحي للخطاأ البيانياة     , سح إسرتاتيجياملم  استدامة  Strategic Analysisاالسرتاتيجي 
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, والتقييم والتقرهم  ( ااِجِلَهاسح ِبَعْشَتَغَ  المَّا اا إَذاِلَهْشَتَغّلرا ِبآَجاَو ), وممه ما هيرن حيمها ؛ اإلسرتاتيجة 
ا ا َما َوَتَرّكارا ِمْمَها  ) , (  ْن هحِيياَتهحْم  ا َخشحارا أَ ا َما اتحرا ِمْمَهَمَقَف) ؛ , أواًل بقوىل ق ألرفع مسترى أداء احملق
الرقاهة والعالج املتحقق م  اخلشية , واحلياهة مباا عليارا   ,  , وبني أماترا وتركرا(  هح َسَيْترحّكهحْمنَّرا َأَعِليح

 .. اهلاآجوما تؤوىل إليه امتداداتها على أساس إلسرتاتيجيات للرصرىل إىل استدامة اوعيلرا به 
ع جتارب اآلخره  وما آلار  وْضما هتطلب م  ما قد هحصيب اجملتيعات , و( عليه السالم)لذا هححذِّر      

 :والشخرص إليه اجملتيعات السالفة , لتيرن املمار التقرميي مع مراعا  الظرو  واملراقف 
ْبَصاارح حْم  َوَزاَلاْ  أَ , هحْم ْوَصاالّ َقاْد َتَزاَهَلاْ  أَ  : ْهتحْم ِمْ  َمَصااِرِع الّقارحوِن َقاْبَلّيْم    َيا َقْد َرَأْعَتِبرحوا ِباَو)     
, ْوالِد َفْقاَدَ ا  ْنَقَطاَع سحارحورح حْم َوَنِعاييحهحْم ؛ َفبحادِّّلرا ِبّقاْرِب األَ     َوا, َب َشَرّفهحْم َوِعازُّ حْم  َوَذَ , ْسَياعحهحْم َوَأ
, ْحَذرحوا َفا. َوال َهَتَحاَورحَن , رحوَن َوال َهَتَزاَو, َوال َهَتَماَسّلرَن , ال َهَتَفاَخرحوَن . ْزَواِج محَفاَرَقَتَها صحْحَبِة اأَلَوِب

, َم َقااِئٌم  َلا َوالَع,  ْماَر َواِضاحٌ  اأَل اِظِر ِبَعْقِلاِه ؛ َفاإنَّ  المَّا , َوامَلاِنِع ِلَشْهَرِتِه , َحَذَر الَغاِلِب ِلَمْفِسِه , ِعَباَد اهلِل 
 .  ( ِبيَ  َقْصٌدَوالسَّ , ِرهَق َجَدٌدَوالطَّ

وميي  ترضيح جانب م  عظيم القرىل , ومبا خيص خماطر وتهدهدات ممحر  اجلانب االجتياعي       
 :والتقث  على ممظرمته وعراقبها وإسرتاتيجياتها , وباملخطأ التالي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 م  التجاربهبني اإلفاد  (  3 )خمطأ 
 السالفة خلطأ اجملتيع واسرتاتيجيات 

 اجملتيعات وحضاراتها
 

 ( :عليه السالم)ويف مماسبة أخرى , هضيف أم  املؤممني اإلمام علي        
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, الّقبحارِر  ْخاَرَجهحْم ِماْ  َضاَراِئِح    َأ, ِزَ  المُّشحررح َأَو, ِ  الدُّ حررح َوَتَقضَّ, َمِ  اأّلمحررح ا َتَصرَّى إَذَحتَّ)      
َرِعاياًل  , محْهِطِعانَي إىل َمَعااِدِه   , ْماِرِه  ِسَراعًا إىل َأ, َوَمَطاِرِح امَلَهاِلِك , ْوِجَرِ  السَِّباِع َأَو, ْوَكاِر الطُّيحرِر َأَو

َوَضااَرعح , ِتياَنِة َعَلااْيِهْم َلبحاارسح اإلْساا, اِعي َوهحْسااِيعحهحمح الاادَّ, َهْمّفااذح حمح الَبَصاارح , ِقَيامااًا صحااّفرفًا , صحاايحرتًا 
  اتح ْصارَ َوَخَشاَعِ  األَ , اِظَياًة  ْفِئاَدّ  كَ َوَ اَرِت األَ , َم ح ْنَقَطَع اأَلاَو, ِ  احِلَي ح َقْد َضلَّ. ِة الذِّلَّاإلْسِتْسالِم َو

َومحَقاَهَضِة , اِب ي إىل َفْصِ  اخِلَطاِعْسَياعح ِلَزْبَرِ  الدَّاأَل ٌأْرِعَدِتَو, َفقح َوَعّظَم الشَّ, ْلَجَم الَعَرقح َأَو, محَهْيِيَمًة 
 .  َراِبَوَنَراىِل الثَّ, اىِل الِعَقاِب َوِنَي, اجَلَزاِء 

َوَكااِئمحرَن  , اثًا ْجَدمحرَن َأَومحَضيَّ, ْحِتَضارًا َوَمْقبحرضحرَن ا, َوَمْربحربحرَن اْقِتَسارًا , اْقِتَدارًا  ِعَباٌد َمْخّلرّقرَن     
َو حادحوا  , ي َطَلاِب امَلْخاَرِج   َقْد ّأْمِهّلرا ِفا . زحوَن ِحَسابًا َومحَييَّ, َوَمِدهمحرَن َجَزاًء , ْفَرادًا رثحرَن َأَوَمْبعح, رحَفاتًا 

ِة َوَرِوهَّ, اِر اجِلَياِد َوخحلُّرا ِلِيْضَي, َوّكِشَفْ  َعْمهحْم سحَد ح الرِّهِب , َسِبيَ  امَلْمَهِج ؛ َوعحيِّرحوا َمَهَ  امّلْسَتْعِتِب 
 . َومحْضَطَرِب امَلَهِ  , َجِ  ِ  اأَلي محدَِّف, َناِ  امّلْقَتِبِس امّلْرَتاِد َوَأ, اِد اإلْرِتَي

, آراًء َعاِزَماًة  َو, ْسَياعًا َواِعَيًة َأَو, َلْر َصاَدَفْ  ّقّلربًا َزاِكَيًة , َوَمَراِعَظ َشاِفَيًة , ْمَثااًل َصاِئَبًة َفَيا َلَها َأ     
 . ( !ابًا َحاِزَمًة ْلَبَأَو

والسايع والارأي   باني القلاب    استيعابية جتيعكبيئة  املعلرمةب ههتمم  مضامني المص املبار  , ما و     
املثير  , والتفيار   احملاور ووالتحلي  والدراسة , واالستقباىل األدا  , الرعاء ؛ مركز ومما هعين  والعق  ,

جانب يا جيري يف واعية ِلبها , ونامية بطيبها لتيرن ئية , وتمييتها وتطرهر ا ضي  بيئة مالالعقالني , 
تقرم احليا  الدنيرهة اجملتيعياة بساالمتها   احلزم تحقّرم وووبالعزم ,  على الدنياما جيري و م  البيئة الدنيري

 ..وصيانتها األخروهة 
  ( :عليه السالم)قاىل ف ,ورئي عليه إزار َخَلٌق مرقرع فقي  له يف ذلك )      

, اِن محَتَفاِوَتااِن  ْنَيا َواآلِخَرَ  َعادحوَّ الدُّ إنَّ. َوَهْقَتِدي ِبِه امّلْؤِممحرَن , ْفسح َوَتِذىلُّ ِبِه المَّ, َهْخَشعح َلهح الَقْلبح       
, َيْمِزَلِة امَلْشِرِق َوامَلْغِرِب َو حَيا ِب, ْبَغَض اآلِخَرَ  َوَعاَداَ ا َ ا َأالدُّْنَيا َوَتَرالَّ َحبََّوَسِبيالِن محْخَتِلَفاِن ؛ َفَيْ  َأ

 .  (! َتاِن َو حَيا َبْعدح َضرَّ, َيا َقرحَب ِمْ  َواِحٍد َبعحَد ِمَ  اآلَخِر َوَماٍش ِبْيَمهحَيا ؛ ّكلَّ
اجلامعاة باني    ك  ماؤم  , القلب والمفس ضي  ممظرمة مراح  لبماء  ؛ وهفتدي, وتذىل , وخيشع      

 ..أداء األعياىل قخالقيات واآلخر  احلاضر  با , والز د فيهالدنيا القرمية 
 :هقرىل فيها حيث ( عليه السالم)يف خطبة له , وذلك صرر أخرى عظيية اهلرىل لآلخر  تظهر و     
ْماِر اهلِل َماا   َأ َوَجااَء ِما ْ  , ِلِه وَّّأْلِحَق آِخرح اخَلْلِق ِبَقَو, ْمرح َمَقاِدهَرهح اأَلَو, َجَلهح ى إذا َبَلَغ الِيَتابح َأَحتَّ)      

 َوَد َّ, َوَقَلَع ِجَباَلَها َوَنَساَفَها  , ْرَجَفَها َأْرَض َوَرّج اأَلَأَو, َياَء َوَفَطَرَ ا َماَد السََّأ, هحِرهدحهح ِمْ  َتْجِدهِد َخْلِقِه 
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َوَجَيَعهحْم , َد حْم َبْعَد إْخالِقِهْم َجدََّف, ْخَرَج َمْ  ِفيَها َأَو, َبْعضحَها َبْعضًا ِمْ  َ ْيَبِة َجالَلِتِه َوَمخحرِ  َسْطَرِتِه 
: َوَجَعَلهحْم َفاِرهَقْيِ   , ْفَعاىِل ْعَياىِل َوَخَباَها اأَلَلِتِهْم َعْ  َخَفاَها اأَلَز حْم ِلَيا هحِرهدحهح ِمْ  َمْسَقَميَّ ثحمَّ, َبْعَد َتَفرُِّقِهْم 

َحْياثح ال  , ي َداِرِه َد حْم ِفا َوَخلَّا , َثاَبهحْم ِبِجاَراِرِه  اَعِة َفَقْ  ح الطَّا َأمََّفَق. ْنَتَقَم ِمْ   ؤحالِء اْنَعَم َعلى  ؤحالِء َوَأ
َوال َتْعاِرضح َلهحامح   , ْساَقامح  َوال َتَمااّلهحمح األَ , ْفاَزاعح  َوال َتمحاربحهحمح األَ , رح ِبِهامح احَلااىلح   ال َتَتَغيَّا َو, اىلح َهْظَع ح المُّازَّ 

, ْعَمااِق  ْهاِدَي إىل األَ اأَل َوَغا َّ , َداٍر  ْنَزَلهحْم َشارَّ ْ  ح امَلْعِصَيِة َفَقا َأمََّأَو. ْسَفارح مح اأَلال تحْشِخصحهحَو, ْخَطارح اأَل
, َحارُّهح   ْشاَتدَّ اي َعاَذاٍب َقاِد   ِف, َعاِت المَِّ اِن َومحَقطَّ, ْلَبَسهحْم َسَراِبيَ  الَقِطَراِن َوَأ, ْقَداِم اِصَي ِباأَلَرَوَقَرَن المَّ

ال َهْظَع ح محِقييحَها , ٌف َ اِئٌ  يَوَقِص, َوَلَهٌب َساِطٌع , ي َناٍر َلَها َكَلٌب َوَلَجٌب ِف, ْ ِلِه َوَباٍب َقْد ّأْطِبَق َعلى َأ
 .  ( َجَ  ِلْلَقْرِم َفيحْقَضىَوال َأ, اِر َفَتْفَمى َ  ِللدَّال محدَّ. ال تحْفَصمح ّكبحرّلَها َو, ِس حَ ا َوال هحَفاَدى َأ

 األخاروي , وتراصا  األعيااىل    – ذا االمتداد الدنيري بني العي  وخفاهاه , والفع  وخباهاه , و      
رُّ احلقيقاي لالساتقرار المفساي    يهاا , وأعيااىل هتيتاع بهاا ,  اي املقا      ؛ بني أعيااىل هحجازى عل   واألفعاىل

الفيص  باني أن هعايش   األخالقية , و ي احلد  –واالجتياعي وانعياساته على عيق احلضار  اإلنسانية 
العي  القرهم م  غا ه , كياا    لضمك اجلزائي , واملؤشر األساسي علىحبيا  راضية مرضية , أو بعيشة ا

  ( :عليه السالم)ضح م  قرله هت
 امَلْرَت إالََّ َوال َتَتَي َّ, ْكِثْر ِذْكَر امَلْرِت َوَما َبْعَد امَلْرِت َوَأ, َعلى َحق   ْن َتْذّكَرهح إالَّْسَم اهلِل َأَوَعظِِّم ا)      

َعَيٍ  هحْعَي ح  ْحَذْر ّك ََّوا. ِة امّلْسِلِينَي َوهحْيَرهح ِلَعامَّ, َعَيٍ  َهْرَضاهح َصاِحبحهح ِلَمْفِسِه  ْحَذْر ّك ََّوا. ِبَشْرٍط َوِثيٍق 
 . ( ْعَتَذَر ِمْمهحْو اْنَيَرهح َأإَذا سحِئَ  َعْمهح َصاِحبحهح َأ َعَيٍ  ْحَذْر ّك ََّوا, ى ِمْمهح ِفي الَعالِنَيِة َوهحْسَتَح, ِبِه ِفي السِّرِّ 

ه رلِّدا سات , ما  وما هحسترعب ممه حّقًا, ولر همظروا علياء االجتياع األكارم إىل العيق االجتياعي      
  حمرر التفاع , عمدما هيرن احلذر ومسترى تمقيته م  انعياساته على املما  االجتياعي  ذه املعادالت

, والعيا  الاذي    لآلخره  ه يرلألنا وه اإلنسان م  عي  هرضاهاحلذر , وذلك الرفيع والرقاهة واألداء 
 ..هححذِّر ممه , ِليا هحستحى ممه يف العل  وهحعي  به يف السر , أو هميره صاحبه أو هعتذر ممه 

ومتاسايه اإلنسااني    لبمائاه  وبهذا هترجب دراسة مضاميمها االجتياعية , وممه تمظ  ما هرفد اجملتيع     
ذ طرهقهاا لصااحل   اخلاّلق , وال هقتصر على  ذا المص املبار  , ب   ما  نصرص ّأخر , مييا  أن تقخا  

 ..مما  اجملتيعات املختلفة , إن استرعب  حقًا تمقية األجراء و
ثلها وما هحياكر الذاملتقدِّمة المصرص املباركة  م  فياض؛ ميي  حتدهد جرانب مما نسترعبه وعيرمًا      

 :اآلتي , وممها يف نهج البالغة 
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األخروي  –بني احليا  الدنيرهة واملستقب  الدنيري واملفصلي والتشرهعي الرتابأ العضري  - 
ا ى إَذَحتَّا  ), املفهرم والفير اإلساالمي   الرثيق حبسب , وترابطهاحملدد لننسان وأعياله 

 ..(  ْخَرَجهحْم ِمْ  َضَراِئِح الّقبحرِرَأ, ِزَ  المُّشحررح َأَو, ررح ِ  الدُّ حَوَتَقضَّ, َمِ  اأّلمحررح َتَصرَّ
كيات لسلرما هيرن الدنيري أهضًا , الرادع ل اآلثار املرتتبة على اجلزاء األخروي , وغالبًا - 

ْ ا ح  ا َأمَّا َفَق) ؛ وعظييها اجلزاء األخروي , ومماه ؛  لفرد واجملتيع االجتياعية املمحرفة , ل
, َداٍر  ْنَزَلهحْم َشرَّْ  ح امَلْعِصَيِة َفَقا َأمََّأَو) , .. (  ي َداِرِهَد حْم ِفَوَخلَّ, َثاَبهحْم ِبِجَراِرِه َفَق اَعِةالطَّ

 .... (  ْعَماِقْهِدَي إىل اأَلاأَل َوَغ َّ

ليس ك  البشرهة تحردع باجلانب املعمري أو جبرانب ّأخر غا  مادهاة , وقاد هصا  لادى       - 
االجتياعية  –ذاته , وبعضهم تتفاقم حالته المفسية  اب اجلرمية حتى حبقبعضهم إىل ارتي

, أو .. ( بالقسر  على اآلخره  إلشباع رغبته )  Sadismإىل أن هص  مرحلة السادهة 
وذلك جيعا  قسار  اآلخاره     )  Masochismهيرن على وفق ما متليه احلالة املازوخية 

وت الاردع الادنيري واألخاروي يف الفيار     , لاذا تفاا  .. ( ممصبة علياه إلشاباع رغبتاه    
 ..اإلسالمي 

, مماا جعا  االساتيعاب والارعي      اخحِلق  الدنيا للبشرهة , اختبارًا وليس جزاًء حباد ذاتها   - 
ساليم  مماساب و , إذا ما مّت استثيار ا بشي  لذلك , قر  مضافة لليجتيعات اإلنسانية 

, ي َحالِلَهاا ِحَسااٌب   ِفا ! آِخرحَ اا َفَمااٌء   َو, اٌء ّلَها َعَموَِّصفح ِمْ  َداٍر َأَما َأ) , و وخمطأ له 
 ..( ي َحَراِمَها ِعَقاٌب َوِف

يف الدنيا  ما  امللذات السلبية واإلجيابية , فالسلبية حّرمها الشرع حلياهة اإلنسان كفارد   -5
دون التعدِّي  ا بعقالنية واستثيار إنسانيوالتيتع به امت إباحته ةومجاعة وجمتيع , واإلجيابي

َعَياٍ    ْحَذْر ّكا َّ َوا) , فيها على حقرق اآلخره  , ودون اهلدر والتبذهر والتقت  والبخ  
َعَيٍ  إَذا سحاِئَ  َعْماهح َصااِحبحهح     ْحَذْر ّك ََّوا, ى ِمْمهح ِفي الَعالِنَيِة َوهحْسَتَح, هحْعَي ح ِبِه ِفي السِّرِّ 

 ..(  ْعَتَذَر ِمْمهحْو اْنَيَرهح َأَأ

,   ( ْرِ اَن َتْطِه ًا ِمَ  الشِّا َفَرَض اهلّل اإلمَي )األ يية البالغة لننسان ,  Faithن إلميالبماء ا -3
امّلحقق للعالقات اإلنسانية واالجتياعية األخالقي املبادئ والقيم والفير القرهم  بماء وممه

 ..العييقة , مما هؤدي إىل البماء االجتياعي والتياسك الرصني واستيرارهته 
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إىل تقدهم ك  ما  ر خ  لليجتيع وتقدُّمه ومتاسيه , دون أن همتظر املقاب  هلا ,  املبادر  -8
زحوَن ِباِه أْنّفَساّيْم   ا َما َتْحرحا ِمَ  الدُّْنَيي الدُّْنَيدحوا ِفَفَتَزوَّ ), و ر ما تفقده اجملتيعات املادهة 

 ..والذات ا همفع الماس وبني الدنيا واآلخر  مؤشر العي  مب, ( َغدًا 

, حيقاق التخفياف ما  الصاراعات     األخروهاة  وامتاداداتها  استيعاب الدنيا على حقيقتهاا   -7
كا  ماا هفياك اجملتيعاات , وحيقاق احلضاار  اإلنساانية        التخفيف م  االجتياعية , أو 

 ..(  ْهتحْم ِمْ  َمَصاِرِع الّقرحوِن َقْبَلّيْمْعَتِبرحوا ِبَيا َقْد َرَأاَو) ؛ العييقة 

ْعَجاَب ِماْ    ا بَقاِعَهْبِتَداا َبْعَد ْنَيوَلْيَس َفَماءح الدُّ )اء والتماقضات والفماء , تتصف الدنيا بالعم -3
الفمااء , واألعظام مماه حيمياا هيارن      والبمااء أعقاد بياث  ما      ,   (ا اِعَهْخِتَراا َواِئَهإْنَش

 ..اإلبتداع 

 حَر هحْفِميَها  ثحمَّ)  ودقة المظام وتطرره هتجلى عمد ؛العظيية أو احليية اإلهلية وم  الفلسفة  -3 
َوال , َوال ِلَراَحٍة َواِصاَلٍة إَلْياِه   , اَل ِلَسْقٍم َدَخَ  َعَلْيِه ِفي َتْصِرهِفَها َوَتْدِبِ َ ا , َبْعَد َتْيِرهِمَها 

هح سحاْبَحاَنهح  مَّا لِيَو, هح إىل سحاْرَعِة إْفَماِئَهاا   ال هحِيلُّهح ّطرىلح َبَقاِئَها َفَيْدعحَر. ِلِثَقِ  َشْيٍء ِمْمَها َعَلْيِه 
 هحِعيدحَ ا َبْعَد الَفَماِء ِماْ  َغْياِر َحاَجاةٍ    ثحمَّ, ْتَقَمَها ِبّقْدَرِتِه َوَأ, ْمِرِه ْمَسَيَها ِبَقَوَأ, َرَ ا ِبّلْطِفِه َدبَّ

 ٍة إىل َحااىلِ ْنِصاَراٍ  ِماْ  َحااىِل َوْحَشا    َوال اِل, ْسِتَعاَنٍة ِبَشْيٍء ِمْمَها َعَلْيَهاا  َوال ا, ِمْمهح إَلْيَها 
َوال ِماْ  َفْقاٍر َوَحاَجاٍة إىل    , ْلَتَياٍس َوَعًيى إىل َحاىِل ِعْلٍم َواَوال ِمْ  َحاىِل َجْهٍ  ,  ْسِتْئَماٍسا

 .  (َوال ِمْ  ذحىل  َوَضَعٍة إىل ِعز  َوّقْدَرٍ  , ِغًمى َوَكْثَرٍ  

ة لقرهم األعياىل , أو جزاء ألعياىل اإلنسان الدنيرهة , فإّما جّم حتيية احليا  األخروهة  ي -  
َدَرَجاٌت ) ؛  اممه االمفسية للجمة هحبلرر جانب –نار ملمحر  األعياىل , والبيئة االجتياعية 

َوال َهْهاَرمح  , َوال َهْظَعا ح محِقييحَهاا   , ال َهْمَقِطاعح َنِعييحَهاا   , َوَمَمااِزىلح محَتَفاِوَتااٌت   , محَتَفاِضالٌت 
 ..  ( َهاسح َساِكمحَوال َهْبَق, ا َخاِلدحَ 

االجتيااعي ,   – اذه البيئاة الرائعاة مبماخهاا البيئاي      ما وراء الطبيعة , العيش يف غيبيات  -  
َفَلْر َرَمْيَ  ِبَبَصِر َقْلِبَك َنْحَر َما هحرَصفح َلَك ِمْمَها َلَعَزَفْ  َنْفسحَك َعْ  ) العظيية بمعييها ؛ 

َوَلاَذِ َلْ  ِباالِفْيِر   , َوَزَخاِرِ  َمَماِظِرَ ا , اِتَها َها َوَلذَّْنَيا ِمْ  َشَهَراِتَبَداِئِع َما ّأْخِرَج إىل الدُّ
َوِفي َتْعِلياِق  , ْنَهاِرَ ا ي ّكْثَباِن امِلْسِك َعلى َسَراِحِ  َأْشَجاٍر ّغيَِّبْ  عحرحوّقَها ِفْصِطَفاِق َأي اِف

ي ّغّلاِف  ّلرِع ِتْلاَك الثَِّيااِر محْخَتِلَفاًة ِفا    َوّط, ْفَماِنَها ي َعَساِليِجَها َوَأْطِب ِفَكَباِئِس اللُّْؤّلِؤ الرَّ
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ْفِمَياِة  ي َأاِلَها ِفَوهحَطا ح َعلى نحزَّ, ٍف َفَتْقِتي َعلى محْمَيِة محْجَتِميَها تحْجَمى ِمْ  َغْيِر َتَيلُّ,  ْكَياِمَهاَأ
ى َتَزىِل الَيَراَمّة َتَتَيااَدى ِبِهاْم َحتَّا   َقْرٌم َلْم . َقِة َواخّليحرِر امّلَروَّ, َقِة ْعَساىِل امّلَصفَّّقصحرِرَ ا ِباأَل

هَُّها امّلْسَتِيعح ِبالرحصحارىِل إىل َماا   َفَلْر َشَغْلَ  َقْلَبَك َأ. ْسَفاِر ِممحرا نحْقَلَة اأَلَوَأ, َحلُّرا َداَر الَقَراِر 
ْلاَ  ِماْ    َوَلَتَحيَّ, َلْيَهاا  َلَزِ َقاْ  َنْفسحاَك َشاْرقًا إ   , َهْهجحمح َعَلْيَك ِمْ  ِتْلاَك امَلَمااِظِر امّلرِنَقاِة    

ْ  َهْسَعى ِبَقْلِبِه اّكْم ِميََّجَعَلَما اهلّل َوإهَّ. ْسِتْعَجااًل ِبَها ْ ِ  الّقبحرِر اَمْجِلِسي  َذا إىل محَجاَوَرِ  َأ
 .  ( ْبَراِر ِبَرْحَيِتِهإىل َمَماِزىِل اأَل

الراضاح أماام اإلنساان     ال هدوم هلذه الدنيا أي خملرق , لشخرص حتيية املارت والفمااء   -  
َياا  إنَّ, اسح هَُّها المََّأ ( : )عليه السالم)العاق  والسليم نفسيًا وعقليًا , وبهذا خاطب إمامما 

ْكَلاٍة  ي ّكا ِّ أَ َوِفا , َماَع ّكا ِّ َجْرَعاٍة َشاَرٌق     , امَلَماَهاا   ي  ِذِه الدُّْنَيا َغَرٌض َتْمَتِض ح ِفيِهْنتحْم ِفَأ
ٌر ِمْمّيْم َهْرماًا ِماْ  عحيحاِرِه    رح محَعيََّوال هحَعيَّ, ِبِفَراِق ّأْخَرى  ِمْمَها ِنْعَيًة إالَّ ال َتَماّلرَن! َغَصٌص 

ِبَمَفاِد َما َقْبَلَها ِماْ  ِرْزِقاِه ؛ َوال    ْكِلِه إالَّدح َلهح ِزَهاَدٌ  ِفي َأَوال تحَجدَّ, َجِلِه ِبَهْدِم آَخَر ِمْ  َأ إالَّ
ْن َهْخَلاَق َلاهح َجِدهاٌد ؛ َوال    َبْعاَد أَ  دح َلهح َجِدهاٌد إالَّ َثٌر ؛ َوال َهَتَجدََّماَت َلهح َأ إالَّ, َثٌر َهْحَيا َلهح َأ

َفَيا َبَقاءح َفْرٍع , َوَقْد َمَضْ  ّاصحرىٌل َنْح ح ّفرحوعحَها . َوَتْسّقّأ ِمْمهح َمْحصحرَدٌ   إالَّ َتّقرمح َلهح َناِبَتٌة
 .. (! ْصِلِه َبْعَد َذَ اِب َأ
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 الفصل الرابع
 واحلج الصالة والصيام والزكاة

 واملهامني االجتماعية
 

مباا فياه الاروح     , املما  االجتياعيو األجراء لتقرهم احليا  االجتياعية وتمقية, وتراصاًل ِليا تقّدم و     
رافاات واجلارائم ,   أمرر عدهد  جتع  له بماء داخلي متياسك حلياهته م  ارتيااب االحن تربز اإلنسانية , 

خماطر اا وتهدهاداتها   حتادهاتها و امتدادات مادهة وغ  مادهة , ورمبا تص  بتضحية م  يها ا هرتتب علوم
 ..بشرهة الرواح األ إىل

واحلياهة أو الدرع الراقي ال هيارن إاّل بإعااد  المظار املساتير , وعادم إغفااىل أو إعطااء الفرصاة              
ء , وبطبيعة احلاىل هيرن لليجتيع نصيب م   ذه احلياهاة , وبمااء عالقاة    املماسبة للمفس األّمار  بالسر

ووقعهاا  لصاال   كياا  ار علياه فرهضاة ا    اجتياعية بني أفراد ا , حتيي  ييليته م  الداخ  واخلارج , و
س الارعي  علاى أسا   االلتزاماات  بماءعليها هرتتب  ما إذا , والسييا ةالرادع ةاحلقيقيالعييق , واجتا اتها 

 ..يعاب واالست
,  ما  اجملتياع  كجازء   اإلحساس برجارده وعمدما حيتاج اإلنسان للتفاع  مع وجرده واآلخره  , و     

ما  حياث االلتازام    ما حيقق له املساوا  مع اآلخره  يف حميطه م  مسترى اجتياعي , وعليه مهيا كان 
يلياة اجتااه اخلاالق عاز     وملذات احليا  املشروعة ومتحيص المفس وتروهضها والعالقات بي  ما تعمياه ال 

 ..لصيام لفرهضيت الصال  واجانب ممه ما هتجّسد يف األداء اجليعي وج  , و
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, وعدم بعدالة ومساوا   هواجباتدوره يف أداء و هأن هيرن له حقرق احتياجات اإلنسان م كذلك و     
الىل واحلرام , وبرجارب  حلمبدلرالت ومعاه  التشرهع يف اما همحى االستهانة واإلفراط والتفرهأ فيه , و

واحلقرق  حمتاج ,ك   ه اجتاهأدائ هترجب هتطلب املبادر  أو ما وممه مااإلحساس باآلخره  م  اجملتيع , 
ماا هاتم   علياه  , كيا  ر مبا فرضته الشرهعة ه أدائامل  واألذى , فيتم  هعطاءأن هتبع املرتتبة عليه , ودون 

 .. والصدقات  والزكا  اخليس ع  طرهق أداء
اِم هَّا َومحَجاَ اَدِ  الصِّاَياِم ِفاي األَ   , َكاَراِت  َلَراِت َوالزََّوَعْ  ذِلَك َما َحَرَس اهلّل ِعَبااَدهح امّلاْؤِمِمنَي ِبالصَّا   )      
, رِبِهْم ًا ِلّقّلا ضا َوَتْخِفي, َوَتاْذِلياًل ِلمحّفرِساِهْم   , ْبَصااِرِ ْم  َوَتْخِشايعًا ألَ , ْطاَراِفِهْم  َتْساِييمًا ألَ , اِت َضامَلْفرحو

َواْلِتَصااِق َكاَراِئِم   , َراِب َتَراضحاعًا  َوِلَيا ِفي ذِلَك ِماْ  َتْعِفاِ  ِعَتااِق الرحجحارِه ِباالتُّ     , َوإْذَ ابًا ِلْلخحَيالِء َعْمهحْم 
َكااِ  ِماْ  َصاْرِ     الزََّوّلححرِق البحّطرِن ِبامّلتحرِن ِمَ  الصَِّياِم َتَذلُّاًل ؛ َماَع َماا ِفاي    , ْرِض َتَصاّغرًا اجَلَراِرِح ِباأَل

 .   ( ْ ِ  امَلْسَيَمِة َوالَفْقِرْرِض َوَغْيَر ذِلَك إىل َأَثَيَراِت اأَل
 وبهذا ستيرن,  حييته اإلهلية العظيية , ما ظهر ممها وما بط  وك ٌّ له اسرتاتيجياته وفلسفته أو      

 :تية ملباحث اآلص   , ومبحدودهة الدراسة , وحبسب مقتضيات ومتطلبات اوقفة ق لما
 . ةاالجتياعي ضامنيالصال  وامل: ىل املبحث األو

 .ة االجتياعي مضاميمهالصيام و: املبحث الثاني 
 .ة االجتياعي ضامنيالصدقة والزكا  وامل: ث الثالث املبح

 ةاالجتياعي مضاميمهاحلج و: املبحث الرابع 
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 املبحث األو 

 الصالة واملهامني االجتماعية
 

وأنشطة عدهد  إلصالح وبماء الفرد واجملتيع , و دفه األمان والتياسك واالساتقرار  تدخ  عرام       
تهدهاد وناذهر    هاؤدي إىل فقادان املماا  االجتيااعي لاذلك ,     عماد  , و Social Stability االجتياعي

 ..احلضاري  همستقبله وحاضريجتيع وحتدي للو
املستدام , إاّل برجرد أساسياتها , والعرام  الداعية املستقلة الراسط  اتد كيانهفاحلضار  ال تقرم ومي     

األخالقية املتييز  واملتحققاة ميادانيًا ,    -والتابعة , وآثار ا يف االستقرار واألمان وبماء الثقافة اإلنسانية 
عا   البعياد  واملتييِّاز  و,  ي والعالئقاي عقالنية ورشد الفير القائم عليه البماء المفسي والسلركاجتا اته الب

 ..شرهعة الغاب 
اجلراناب املادهاة وغا  املادهاة      حياث  , املمطلاق ما   والتمفيذ املثيار  وتمبثق م  قرهم املمطق واألداء      

هة وقرهم والمفسية والروحانية , وهلا األ يية الفاعلة للقيم املرلِّد  لتحقيق الترازن يف دواخ  المفس البشر
 .. مع المفس السلر  االجتياعي وصدقه

, إاّل قد ال هصدق بشي  عام واملتابعة الشخصية , أ م دافع ورافع وممفذ آم  لقيامه , ألّن الفرد      
املتياساك   Conscienceباملراجهة الراضحة , ليرن األمرر مجيعها ميشارفة أماام الضاي     و مع ذاته

وقعها حيرىل باني الضاي    و Delictsالرصني , وهتالشى أو هتجه باجتاه الغفلة , حيميا حتجب الذنرب 
 ..وطبيعة أداء األعياىل واألنشطة 

وضرور  وجربها امّللح لننساان العاقا  ,   وترقيتاتها وبهذا هتحقق ظهرر جانب م  فلسفة الصال       
ي واجلياعي واجملتيعي الفاع  سترى الفرداملالستدامة وبقاء وتعزهز الضي  لدى اإلنسان السري , على 

وما هيارن ما    ,  Instinctأن حيرىل بيمه وبني ذات اإلنسان , وما حييله م  غرهز   , ودون واملتفاع 
 ..أي استخدامات ممحرفة هلا 

َفاَقِقييحرا  ) والصال  فرع م  فروع الده  الراجبة يف الشرهعة اإلهلياة , والقائياة ماع بقااء احلياا  ؛           
, ليرن الصال  قما  الرص    سرر  المسااء /  3 م  اآلهة (  ِكَتاًبا َمْرّقرًتا ْؤِمِمنَيالصََّلاَ  ِإنَّ الصََّلاَ  َكاَنْ  َعَلى اْليح

تمقية األجراء المفسية لننسان السري العاق  , بيا   رق , والسبي  األمث  لالستدامة وبني اخلالق واملخل
بمااء  ل بالعالقاة القرمياة ماع الاذات , وغا  الشخصاية      , والسالركية   –ترجيهات االجتا ات الشخصية 
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الراجباات ,   –احلقارق   أخالقياة  العالقات اإلنسانية الراعية والراعد  حلضار  قائية علاى بمااء ساالمة   
 ..واجملتيعية  بآثار ا الفردهة واجلياعية

, حلد م  ارتياب احملرمات تتهيق أجراء ابتعزهز ا الزماني واملياني واملرقفي , ووم  فلسفة الصال       
إداماة وإعااد    هسهم يف ما , وواختالفاتها تفاقم الذنرب بقشياهلا وأنراعها كم وتراتفاقيها واحلد م  و

 مدسة ثقافة الرعي وحتسس االحنرافات السلركية للفارد واجلياعاة , وتعزهاز اإلراد  علاى عيا  اخلا        
 .. سرر  العميبرت/  5 م  اآلهة (  ِرَوَأِقِم الصََّلاَ  ِإنَّ الصََّلاَ  َتْمَهى َعِ  اْلَفْحَشاِء َواْليحْمَي )وك  ما  ر نافع ؛ 

وهيفي بالترقي  اجليعي والمظامي واالنتظامي , الرقر  يف ساحة احلساب الدنيري , كرتهايض        
ّقْ  ِلِعَباِدَي الَِّذهَ  َآَممحرا هحِقييحرا الصََّلاَ  َوهحْمِفّقرا ِميَّا َرَزْقَماا حْم  ) ؛ لتحسس الدور ملرقف أعظم يف حسابه 

 . سرر  إبرا يم (  )ا َوَعَلاِنَيًة ِمْ  َقْبِ  َأْن َهْقِتَي َهْرٌم َلا َبْيٌع ِفيِه َوَلا ِخَلاىٌل ِسرًّ
وبالصال  هيرن الترقُّف عمد مؤشر اخلأ البيااني لألعيااىل املمظارر  وغا  املمظارر , ووضاعها يف            

جلغارايف حتاى هصا  إىل المظار وماا      ميزان التقرهم البمائي , فييا هؤشر مسترى التلرث البيئي لليرقع ا
مسترى احلقرق والراجبات وخاأ  , هتيث  أمامه م  الشي  والبماء , كذلك هؤشر عمد القيام بالصال  

 .. ا   والشر , واقرتا  الذنرب بصغائر ا وكبائراألداء الفعلي مبعاه  اخل
 سترى قر  جهااز املماعاة  ا هلعبه م, كييف ممع األعياىل املمحرفة الدور اليب   و ما هلعب الضي  ,     

إاّل املرجِّه ملمع اقرتا  األخطاء والاذنرب أو مماع تيرار اا , وما  صارره      وما  ر ,  يف جسد اإلنسان
وضع اخلطأ لألعياىل وخطها البياني , واخلاأ البيااني ِلياا هاتم تمفياذه      يف العيلية التفعيلية  ر ما ميث  

 ..جهه إّما شاكرًا وإّما كفررا وتقيييه وتقرميه على أرض الراقع , ومحّت
اساتقامة العالقاات   والصال  بهذا وبغ ه ترلِّد ممظرمة محاهة اجملتيع ما  بعضاهم الابعض , ومحاهاة          

, وما جيرُّ علياه   لذاته م  االحنرا محاهة اإلنسان تبدأ م  تروهض واليت و,  متاسك اجملتيعاالجتياعية و
ميرهلا وحسابها علاى  عقلمة امّلتتابع بصيانته للمفس و ترجيه الصال   ماوعلى غ ه م  جرهر  أعياله , و

 ..؛ أن ال ترقُّف وال تقادم للحقرق عمد عتبة الدنيا  أساس
م  حبرر  بالغ األ يية يف المفس , واملستقا ومما ورد يف نهج البالغة خبصرص الصال  , ومقخذ ا ال     

  ( :عليه السالم)لمبرهة الشرهفة , حيث هقرىل علرم املدرسة القرآنية اليرمية واملدرسة ا
  .. (الّ  ّقْرَبانح ّك ِّ َتِقي  الصَّ )

ع  هتم ع  طرهق الصال  اليت تحبِعد اإلنسان  , فاالغتساىل الروحي املستير على مدى حيا  اإلنسان     
 ( :ه السالمعلي)ما هضر , وهقخذ بحعده إىل ما بعد احليا  الدنيرهة , لذا هقرىل ك  املربقات و
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َكاَناْ  َعلاى   " َهاا  َفإنَّ, بحارا ِبَهاا   َوَتَقرَّ, ْسَتْيِثرحوا ِمْمَهاا  َوا, َوَحاِفّظرا َعَلْيَها , ِ  الْمَر الصََّتَعاَ دحوا َأ)      
َيّيْم ِفي َسَقَر ؟ َقااّلرا  َما َسَل: " اِر ِحنَي سحِئّلرا ْ ِ  المَّال َتْسَيَعرَن إىل َجَراِب َأَأ" . امّلْؤِممنَي ِكَتابًا َمْرّقرتًا 

َهَها َرسحارىلح اهلِل  َوَشبَّ, َوتحْطِلّقَها إْطالَق الرَِّبِق , الَرَرِق  َها َلَتحح ُّ الذُّنحرَب َح ََّوإنَّ" . َلْم َنّك ِمَ  امّلَصلِّنَي 
ْيَلاِة  ْهاَر َهْغَتِسا ح ِمْمَهاا ِفاي الَياْرِم َواللَّ     َف, ِة َتّيرنح َعلى ِباِب الرجحاِ   ِباحَليَّ -َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -

ِذهَ  ال َهاا ِرَجااىٌل ِماَ  امّلاْؤِمِمنَي الَّا     َرِن ؟ َوَقاْد َعاَرَ  َحقَّ  ْن َهْبَقى َعَلْيِه ِمَ  الدََّفَيا َعَسى َأ, اٍت َخْيَس َمرَّ
ِرَجاىٌل ال تحْلِهيِهْم ِتَجاَرٌ  : " َهّقرىلح اهلّل سحْبَحاَنهح . ال َماىٍل ّ  َعْيٍ  ِمْ  َوَلٍد َوَوال ّقرَّ, َتْشغحّلهحْم َعْمَها ِزهَمّة َمَتاٍع 

  -َم آِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْياِه وَ َصلَّ -َوَكاَن َرسحرىلح اهلِل " . اِ  َكالِ  َوإهَتاِء الزََّوال َبْيٌع َعْ  ِذْكِر اهلِل َوإَقاِم الصَّ
َفَياَن , " ْصَطِبْر َعَلْيَها الِ  َواْ َلَك ِبالصََّوآمحْر َأ: " ِلَقْرىِل اهلِل سحْبَحاَنهح , ِة هح ِباجَلمَّْبِشِ  َلالِ  َبْعَد التََّنِصبًا ِبالصَّ
 .  ( ْ َلهح َوَهْصِبرح َعَلْيَها َنْفَسهحَهْقمحرح ِبَها َأ

جملتيعياة  شارهة وا فاحلفاظ على الصال  واالستيثار ممها واألمار بهاا وهلاا ,  ار اساتقرار الامفس الب           
إصالح وبماء الدواخ  المفسية , وما هتحقق عام , ِليا ترلِّده م  طيقنيمة واستقرار و واالجتياعية بشي 

 ..خروهة دنيرهة وأ مياسبم  
اهلاد   ومادلرالتها وترجهاتهاا برحاد     وعيرمياتهاا  خصرصاياتها   تتضاعف صاال  اجلياعاة يف  و     

 الصال  على لذا هرتتب على صال  اجلياعة األفضليةمي , وروح الفرد واجلياعة واجملتيع اإلسالووحد  
الذي ,  ةالروحي آثار احقق أ دافها و, لي إمام اجلياعة ها وما هترجب علىاملمفرد  , وهلا أصرىل ونظام

 : م  خالىل قرله( عليه السالم)هبيِّمها 
ّة َوَلاهح  اِس َماْ  ِباِه الِعلَّا   ي المَّا ِف إنََّف, ال محَضيِّعًا ًا َومحَمفَِّر َفال َتّيرَن َّ, اِس لمَّي َصالِتَك ِلإذا ّقْيَ  ِفَو)      

ي إىل الَيَيِ  َكْيَف ّأَصلِّي ِبِهْم َهِمِحنَي َوجَّ -َم َسلَّآِلِه َوليِه َوَع ى اهلّلَصلَّ -ْل ح َرسحرىَل اهلِل َقْد َسقَََو. احَلاَجّة 
 .  ( "َوّكْ  بامّلْؤِممنَي َرِحييًا  ,ْضَعِفِهْم َص ِّ ِبِهْم َكَصالِ  َأ: " اىَل ؟ َفَق
 ( :عليه السالم)وهضيف      
. َعاْ  َوْقِتَهاا الْشاِتَغاىٍل    َوال تحَؤخِّْرَ اا  , َوال تحَعجِّْ  َوْقَتَهاا ِلَفاَراٍغ   , ِ  َلَها الَ  ِلَرْقِتَها امّلَؤقََّص ِّ الصَّ)      

 ..  ( َها َعيحردح ِدهِمّيْمَفإنَّ, الِ  َواهلَل اهلَل ِفي الصَّ ),   ( َصالِتَكِل َتَبٌع  َشْيٍء ِمْ  َعَيِلَك ّك َّ نَّْعَلْم َأَوا
, رسار  وقار  الاردع    وللصال  أ يية تربرهة بالمسبة للفرد واجملتيع , حياث هحعاد عيلاها الفعلاي          

عا    هادعرتتا ف على المفس مؤدهها بهيذا ترجُّه وفاعلية ومؤثر ن لدىرتي الداخلي , وم  متطلباتها أن
فاعلياة  يف فضااءات املعارو  , فاال     الطاقات اخليِّار   به م  تستمهضمرتتبات ما آثار ا وم  , و املمير
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, ألنها تمهي ع  ك  االحنرافات , وتاقمر وترجاه إىل كا  األعيااىل أو      للصال  إن مل تي  بهذا الترجُّه
َفاَرَض اهلّل  )  ؛ الرتبرهاة أن  ناب حييتهاا  واملثير  املساتدامة , وما  جرا  المافعة و اخليِّر  األنشطة القرمية

 .  .. (الَ  َتْمِزههًا َعِ  الِيْبِر الصََّو, ْرِ  اَن َتْطِه ًا ِمَ  الشِّاإلمَي
االعتقااد الفياري املاؤدي لساري الامفس ومماه لقارهم        سالمة يف التصدهق و واإلميان ذلك االجتاه      

الفيري ,  واالستيعابامل املؤدي للرسر  وعقالنية الرسر  السلر  , وبهذا فاإلميان املرجِّه األسلم املس
, ووحاد    تو ر هعين وحد  االجتاه برحد  الربربية , وبه وحد  املصدر واستقاء التعلييات والترجيها

املرجع يف ك  صغ   وكب   للرقاهة والعالج م  ك  ممحر  , هعين ضيان الترجياه والترجُّاه القارهم    
الشارهعة   الختيار الراعي والعقالني حبسب ماا جااءت باه     اآلنية واملستقبلية , بابرضرح السب  واملس 

هيرن الاتطه   , وحتدهدًا ( اَن َتْطِه ًا اإلمَي) السيحاء , و ما مدى التالزم بني اإلميان والتطه  لييرن ؛ 
محاهاة  و, وغا  املمظارر     املمظارر  إزال  ك  الشرائب واجلراثيم , هعين المتيجة احلتيية (  ْرِ ِمَ  الشِّ) 

 ..والبماء احلضاري وتقارب ومتاسك اجملتيع ومس ته املستقبلية , مبا فيه التميية االجتياعية 
   أوامر ربه تعاىل , ملراجعاة الاذات والفيار   الصال  اليت ترقف الشخص يف ظ  ي ياماًل لنميانوت     
محاهاة اإلنساان ما     يف هتحقاق  ما راقع , وممه بي  االجتا ات واملراقف واألزمان وامل لر سالو المفسو

, ( الَ  َتْمِزههًا الصََّو) شر  الِيرب , ليرن استيعاب الفير وترهيض المفس على سرهِّها العقالني , لتيرن 
ما   طيها باالعالج المفساي , أال و ار التمزهاه     تمزهه م  أخطر عا ة نفسية ميي  ختالما هيرن وباملقدِّمة 

,  ذا اإلخطبرط امّلهدد لننسان وما هححايأ  ( َعِ  الِيْبِر )  التمزهه ؛هيرن ممه حتدهدًا و خماطر ما هرتتب
 ..وك  ميرنات بيئته الداخلية واخلارجية به م  أخيه ونظ ه 

ومجيع نتائجها احلتيية , محاهة الذات واآلخره  يف البيئة األسرهة والبيئة االجتياعية , وهعين محاهاة       
  واجلياعة واجملتيع م  ك ِّ ما هرلِّد احلراجز بني الفرد وعقالنيتاه , وهزها  كا  ماا هرلِّاد      الفرد واألسر

العالقاات  هابين ساالمة   و, إلثم التيابر على األخطاء والظلم واليفر , وهحْبعد اإلنسان ع  آفة العّز  يف ا
ء االجتياعي ومتاسيه جملتيع والبمابماء الييان اإلنساني المبي  , وبماء قرهم ااإلنسانية , وحيقق باالستقامة 

 Reengineeringإعاد  اهلمدسة  , وم  الدواخ   مدسة الذات ودميرمته , وبالصال  ممه ما همجم م  
الَ  َتْمِزههاًا  الصَّا َو) فع  وفاعلية الصال  , وممه ما هتعلق باملضامني االجتياعية , ميتد املستدامة , و يذا 

 ( ..َعِ  الِيْبِر 
 
 

                                                 
0
 . 502ص / م  رعع نفسه   - 



 031 

 الثاني املبحث

 الصيام ومهامين  االجتماعية
 

 متعادد  ممهاا ؛   , وماا حتيلاه ما  مضاامني     ةالعييقا  اجليعياة  م  املضامني اهللفرهضة ترجُّه آخر       
روحياة  رهاضاة  وصاحة نفساية و  وأخالقياة بالمظاام ,   وتربرهة  بالسلر  , واقتصادهةباألداء , اجتياعية 

 .. بالتطلُّع ِليا هحعانية الغ  وعقليةباملعانا  , وجسدهة بالصرب والتحيُّ  , 
ملؤسساتها ومؤسساات  بتمظييها دقة  مدسة بماء دواخ  الفرد واجملتيع , وما ميتد ما هتضي   وممه     

عاب التغاي  يف احلياا  , وتمقياة    يإعاد   مدساة البمااء السات   ما تتطلبه دورتها م  احليرمية , و –الدولة 
اجاات بعضاه بعضاًا , لتهيئاة     حبه القرهم املمتج جملتياع أخالقاي هتحساس    األجراء لرحد  االجتاه والترجُّ

, وماا هتحادد برحاد  الترجُّاه     بالتضام  والتيافا   وما ميتد السب  يف أمثلية اإلشباع والبماء , األجراء و
 ..والترجيه , ومجعية اإلحساس واملساوا  

وامتاداد  , وغ  املادهة والمفسية لننسان وممه ما هتطلب م  وجرب السيطر  على اجلرانب املادهة      
بي  أشياىل تعدد ا متجدد للسيطر  على الشهرات  إنساني , وبماء نظام دوريتقث ات على اجلرارح 

 ..وتمرعها وحركيتها , بظروفها ومراقفها 
ِتَب َعَلْيّيمح الصَِّيامح َكَياا  َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا ّك) ومجيع ما تقّدم وغ ه ما تشيله اآلهات اليرميات ؛      

َأهَّاًما َمْعدحوَداٍت َفَيْ  َكاَن ِمْمّيْم َمِرهًضا َأْو َعَلى َساَفٍر  (  7 )ّكِتَب َعَلى الَِّذهَ  ِمْ  َقْبِلّيْم َلَعلَّّيْم َتتَّّقرَن 
ِينٍي َفَيْ  َتَطرََّع َخْيًرا َفهحَر َخْياٌر َلاهح َوَأْن َتصحارمحرا    َفِعدٌَّ  ِمْ  َأهَّاٍم ّأَخَر َوَعَلى الَِّذهَ  هحِطيّقرَنهح ِفْدَهٌة َطَعامح ِمْس

َشْهرح َرَمَضاَن الَِّذي ّأْنِزىَل ِفيِه اْلّقْرَآنح  حًدى ِللمَّاِس َوَبيَِّماٍت ِمَ  اْلهحاَدى  (  7 )َخْيٌر َلّيْم ِإْن ّكْمتحْم َتْعَليحرَن 
َفْلَيصحْيهح َوَمْ  َكاَن َمِرهًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّ  ِمْ  َأهَّااٍم ّأَخاَر هحِرهادح اللَّاهح     َواْلّفْرَقاِن َفَيْ  َشِهَد ِمْمّيمح الشَّْهَر 

 (75 )ّياْم َتْشاّيرحوَن   ِبّيمح اْليحْسَر َوَلا هحِرهدح ِبّيمح اْلعحْسَر َوِلتحْيِيّلرا اْلِعدََّ  َوِلتحَيبِّرحوا اللََّه َعَلى َما َ اَداّكْم َوَلَعلَّ 

 . لبقر سرر  ا
أ يياة  ( عليه السالم)اإلمام علي  وبهذا الترجُّه والترجيه ملتطلبات فرهضة الصيام وآدابها , هرضح      
 :يف األداء , حيث هقرىل الفرهضة , وهححذِّر م  عدم استيعابها الفيري والمفسي والسلركي  ذه 
َهرح السَّا  اِئٍم َلْيَس َلهح ِمْ  ِقَياِماِه إالَّ َوَكْم ِمْ  قََ, َيّق عح َوالظَّاجّلر َكْم ِمْ  َصاِئٍم َلْيَس َلهح ِمْ  ِصَياِمِه إالَّ)      

 .  ( ! حْم ْكَياِس َوإْفَطارحَذا َنْرمح اأَلَحبَّ, َوالَعَماءح 
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ألّن فلسفة الصال  والصيام أمسى مما تعمياه  همطبق على امّلستحبات وليس بالراجبات ,  وذلك عمدما     
, فهيا هبميان صروح المفس البشرهة المقية اجلامعة بال نظام والتصّرر بال وعي األداء احلركات واجلرع و

بني الروح اإلنسانية القائية على اإلخالص وحب اخل  وعيله للغ  كيا  ر للذات , ب  أكثر يف التراد 
لتاآزر ,  والرتاحم , وضيان احلقرق والراجبات , فرتا م هتسابقرن لتحقيق وحاد  الصاف اإلنسااني وا   

 ..بي  االجتا ات واجلرانب وما هعميه 
واملتقني برعيهم واستيعاباته , حيرصرن على صدق العباد  بي  تفاعلها ونتائجها وعراقبها , وبي       

ِماَ    ذحبح ح الشَِّفاِه, خحْيصح البحّطرِن ِمَ  الصَِّياِم , محْرهح العحيحرِن ِمَ  البحَياِء ) ما حتقق المفع االجتياعي , فهم 
 ..  (َهِر ْلراِن ِمَ  السَّصحْفرح اأَل . الدَُّعاِء

القرم الذه  عبدوا اهلل سبحانه وتعاىل عباد  األحرار , وليس عبااد  التّجاار وال    فال هيرنرا إاّل م      
,  عباد  العبيد , وال الذه  هيرنرا ثقاًل وعالة على اجملتيع , وال ِمَ  الذه  مجحا  بهام األناا واألنانياة    

 ..وأخذ مقخذه ومدهاته اجلاحمة السلبية 
 ( :عليه السالم)قرىل يف و ر ما هبلغ مدهاته ودالاللته وبدهعه ومعانيه البالغة البليغة       
 إنََّو, ِعباَدّ  الَعبيِد  َقْرَمًا َعَبدحوا اهلَل َرْ َبًة َفِتْلَك إنََّو, اِر جََّقْرَمًا َعَبدحوا اهلَل َرْغَبًة َفِتْلَك ِعباَدّ  التُّ إنَّ )      

, وأبلغهم عباد  األحرار , وما جتع  م  اجملتياع بصافرفه     (اِر ْحَراَدّ  اأَلَقْرَمًا َعَبدحوا اهلَل شحْيرًا َفِتْلَك ِعَب
 ..الفردهة واجلياعية واجملتيعية لدواخ  , فتشعر بالذات واآلخر ؛ املرصرصة الثابتة م  ا

مها الصايام , تظهار مساترى مضااميمها المقّياة علاى اجلارارح , ومييا  أن         وأثر ك  عباد  , وم       
 :نتحسس م  وقع التعام  مع العباد  , واملبمية على طبيعة الثقافة العبادهة , وكيا هقتي 

 
 

      
 
 
 
 
 

 األخروي للعباد  وتقث  ا اجملتيعي  –هبني العيق الدنيري (  3 ) خمطأ 
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 م  أعيد  العبااد  وفاروع الاده  اإلساالمي , فحيمياا هيارن األداء هلياا        وما الصال  والصيام إاّل     
اجملتياع ,   ممطلق م  الشير , فالبّد أن هيرن مثار يا الصدق وضيان احلقرق علاى مساترى الفارد أو   

واملمافع عامة , كيا  ر عليه م  ممافع الصال  تمهى ع  املمير وتقمر باملعرو  , والصيام له ممافع على 
ترى الشخصي واجملتيعي , وما اإلحساس مبعانا  الفق  واحملتاج واجلائع وصاحب احلاجة إاّل ممطلقًا املس

 ..للتياف  والتضام  بني ميرنات اجملتيع 
ويف شهر الصيام الفضي  , إعاد   مدسة اإلنسان املسلم واملؤم  العاق  البالغ بي  ميرناته ؛ املادهة      

لروحية والصحية والفيرهة والعقائدهة والسلركية , وعمد العقالء التعيُّق يف ممافع وغ  املادهة والمفسية وا
َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا ّكِتَب َعَلْيّيمح الصَِّيامح َكَيا ّكِتَب َعَلى الَّاِذهَ  ِماْ  َقاْبِلّيْم َلَعلَّّياْم     ) الصيام وفلسفته ؛ 

َيْ  َكاَن ِمْمّيْم َمِرهًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعادٌَّ  ِماْ  َأهَّااٍم ّأَخاَر َوَعَلاى الَّاِذهَ        َأهَّاًما َمْعدحوَداٍت َف(  7 )َتتَّّقرَن 
 ( 7 )ْم َتْعَليحرَن هحِطيّقرَنهح ِفْدَهٌة َطَعامح ِمْسِينٍي َفَيْ  َتَطرََّع َخْيًرا َفهحَر َخْيٌر َلهح َوَأْن َتصحرمحرا َخْيٌر َلّيْم ِإْن ّكْمتح

 .. سرر  البقر 
ب األبادان  , وكيا تطيب األمراىل بالزكا  , تطي  .. (َوَزَكاّ  الَبَدِن الصَِّيامح  ,َوِلّي ِّ َشْيٍء َزَكاٌ  )      

الاذنرب , وهتسااوى فيهاا    تحغفر عمد حاق األداء  احلراجز ووتزوىل الصيام , فتمجلي  وما همضمُّ يف طياته
 ..وتتحدد األجرر اإلهلية على قدر التحسس واملشقة  , والشاب واهلرم ,الي  , مبا فيهم الفق  والغين 

, واجّلّمة ؛ الدرع وك  ما هقي , وبهاذا هيارن     .. (ٌة ِمَ  الِعَقاِب هح جحمََّوَصْرمح َشْهِر َرَمَضاَن َفإنَّ )     
سي الصرم الدرع الراقي م  العقاب , وهعين مضاميمه اليث  , هبدأ م  املعلرمة وامتداد ا الفيري والمف

االساتقرار االجتيااعي والتياساك االجتيااعي ,     العالقاات و والسلركي , وانعياسات ك  ذلك علاى  
واحليلرلة دون األداء املمحر  واملهدد ألم  اجملتيع والدولة , وهعين بماء االستقامة يف دواخا  اإلنساان   

 ..وما هيشفه العي  والسلر  والمتائج اآلنية واملستقبلية 
يف الطاعاة وتطرهاع   اجليااعي واجملتيعاي   ؛ ومما هعاين االختباار     (َم اْبِتالًء إلْخالِص اخَلْلِق اَيالصَِّو )     

 ..دقة اإلخالص والعي  بسعة ظلِّه املبار  مدى أو مسترى المفس على القرهم والتقرهم , ملعرفة 
يف بعاض   (ساالم عليه ال)ونتيجة لنخالص يف ك  جماالت الطاعات , وتيرن امليافئة , لذا هقرىل      
,   ( َر ِعيادٌ ياِه َفهحا  ى اهلّل ِفَوّك ُّ َهْرٍم ال هحْعَص, اَمهح اَمهح َوَشَيَر ِقَيِصَي بَ  اهلّلَر ِعيٌد ِلَيْ  قََا  حَيإنَّ ) :عياد اأَل

وماا همضاري العياد حتا      واألخالقاي ,  للعياد مضايرنه الفلسافي    ( عليه السالم)وبالبالغة  ذه أعطى 
 . .بتيامه الفردي واجملتيعي العي   داءأل بالسرور والسعاد  يرنه العالمة املثير ممظرمة احلرافز , ل
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 املبحث الثالث

 الزكاة والصلقات واملهامني االجتماعية
 

ِليا سبق ذكره يف املباحث , وما مّت دراسته ضي   ذه السلسلة العليية يف نهج البالغة ,  استييااًل     
, وما االجتياعية  –هلا فاعليتها االقتصادهة  Zakatهة له , وكرن الزكا  وبالذات يف املضامني االقتصاد

هرتتب عليها م  احلقرق والراجبات املفروضة , والتقث ات واملردودات بهاذا اخلصارص علاى مساترى     
 ..الفرد واجلياعة واجملتيع والدولة 

عياة , ومؤثراتهياا علاى     اجتياحتتم دراسة ما هرتتب علاى الزكاا  والصادقات ما  مضاامني      و ما     
, وممه ما هترّجب على امليسرر احلاىل املالي , اجتاه ذوي احلاجة  والتراص  والتآلف االجتياعيالتقارب 

والفاقة والعرز , وما فرضه اخلالق عز وج  على اإلنسان العاق  كراجب األداء , ليضع اإلنسان احملتاج 
ته بمظام التضام  والتياف  , وما هقابله م  تمزهه المفس يف ميانة تححفظ به كرامته وسأ اجملتيع , ومحاه

 ..البشرهة ع  االحنرافات , ورفعها إىل املسترى اإلنساني , وبماء دواخله باألقرم 
, والتطّرع على أمراىل األغمياء زكا  الشرع اإلهلي م  فروض مالية , وبمسبة معيمة م  ال وما وضع     

فروض مالية ّأخر , إاّل ليجع  الروح اإلنسانية بقرفع مسترى ما   م   ما هحييلهاو, يف عطاء الصدقات 
علاى الصاعيد الشخصاي    العطااء , واحليلارىل دون سالر  البخا      طيب العطاء , ِليا هرلِّده م  مساحاة  

بمااء  مماه  والصعيد اجلياعي , لبماء الرتابأ االجتياعي بي  اجتا اته وحمترهاته املمظرر  وغ  املمظرر  , و
الطبقاات االجتياعياة ؛ ال    ال اختال إسالمي , ال تحفرِّقه األعراق وال الطرائف وال املسترهات وجمتيع 

, والرتاحام  بفق ه وال بغميِّه , وال بضعيفه وال قرهه , وبث العيق اإلنساني البمائي املساتيد ما  التاراد    
يف الفير االشرتاكي والفيار   واالبتعاد ع  ك  صرر الصراع املتباغض واحلاقد واملتمافر , كيا  ر عليه

التغاي  والبمااء   الرأمسالي والفير املختلأ , وك  ما حنى ممحى الفير الرضعي اخلط  القائم علاى مبادأ   
وتمييتها وتطرر ا الطاقات البشرهة واإلميانيات والطاقات وتشتتها املؤدي بهدر , و احلضاري بالصراع

 ..وتراصلها 
باث روح املساؤولية   يف المظاام اإلساالمي ,  دفاه     سبة على األماراىل وفلسفة الضرهبة أو فروض ن     

, فقاد ميتماع اإلنساان بغرهاز  حاب        (اِت َهَرّ  الشَّادَّاىلح َمامَل) والتضام  والتياف  داخ  اجملتيع , وألّن 
 ..ض ووالفرى األساليب معه التيلك أو ضعف إميانه م  أداء  ذا الفرض , حتى وإن استحخدم  شت
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ما  دون املا    انبثاقه يف العطاء  األسبقيةجيع  تجرد اإلنسان م  البخ  والشح واهلدر والتبذهر , وب     
 ..ذى والذىل لآلخره  واأل

َها َأهَُّهاا الَّاِذهَ  َآَممحارا َلاا تحْبِطّلارا َصاَدَقاِتّيْم       ) ,  , لذا تيرن املخاطبةعطاء الداء ووليرنه واجب األ     
 تحَراٌب لَِّذي هحْمِفقح َماَلهح ِرَئاَء المَّاِس َوَلا هحْؤِم ح ِباللَِّه َواْلَيْرِم اْلَآِخِر َفَيَثّلهح َكَيَثِ  َصْفَراٍن َعَلْيِهِباْلَي ِّ َواْلَقَذى َكا

َوَمَث ح (  3 )اِفِرهَ  َفَقَصاَبهح َواِبٌ  َفَتَرَكهح َصْلًدا َلا َهْقِدرحوَن َعَلى َشْيٍء ِميَّا َكَسبحرا َواللَّهح َلا َهْهِدي اْلَقْرَم اْلَي
َصاَبَها َواِبٌ  َفَآَتاْ  ّأّكَلَهاا   الَِّذهَ  هحْمِفّقرَن َأْمَراَلهحمح اْبِتَغاَء َمْرَضاِ  اللَِّه َوَتْثِبيًتا ِمْ  َأْنّفِسِهْم َكَيَثِ  َجمٍَّة ِبَرْبَرٍ  َأ

 .. سرر  البقر  (35 )ّلرَن َبِصٌ  ِضْعَفْيِ  َفِإْن َلْم هحِصْبَها َواِبٌ  َفَط ٌّ َواللَّهح ِبَيا َتْعَي
 إسارتاتيجية حتادده  الرضعية احملدود  واحملادد  , فاال    اإلسرتاتيجية فاإلنفاق له مدلرالته اليت تتعدى     
ة وميانية ومرقفية دنيرهة , وال ممظرر بشري حمادود هرجِّهاه , فهار مبمظارر اإلساالم لننفااق ,       زماني

 ..األخروهة اليت ال تتقادم  –  مرتتباته الدنيرهة إنفاق أعيق م  االستدامة , هشي
لذا مل تقتصر العطاءات على ممظرر دنيري مادي ضيق , ب  هرتتب عليها مضامني فلسفية متعادد        

الادنيري  أثر ة االقتصاد واملاىل وزواهليا , ووهبقى االجتياعية اليت ال تترقف عمد عتب –املرامي اإلنسانية 
َوّأْزِلَفاِ  اْلَجمَّاّة   ( 73)ِإلَّا َمْ  َأَتى اللََّه ِبَقْلاٍب َساِليٍم   ( 77)ْرَم َلا َهْمَفعح َماىٌل َوَلا َبمحرَن َه) ؛  متراص  حتى

 .. سرر  الشعراء (33)ِلْليحتَِّقنَي 
 ( :عليه السالم)االجتياعي , حيقق مدلرالته وبيانه , قرله  –والبماء الفلسفي واحملترى اإلنساني       

َهاا  َفإنَّ, ْفِس ِبَهاا  ْعَطاَ اا َطيِّاَب الامَّ   َفَياْ  أَ , ْ ِ  اإلْسالِم الِ  ّقْرَبانًا أَلَكاَ  جحِعَلْ  َمَع الصَّالزَّ إنَّ ثحمَّ )     
َماْ    َفإنَّ, َفًة ْيَها َلَهَعَل َوال هحْيِثَرنَّ, َحٌد َنْفَسهح َها َأَفال هحْتِبَعمَّ. اِر ِحَجازًا َوِوَقاَهًة َوِمَ  المَّ, اَرً  تحْجَع ح َلهح ّكفَّ

 ْجاِر َضااىلُّ  َمْغبحارنح األَ , ِة السُّمَِّبَفْهَر َجاِ ٌ  , ْفَض ح ِمْمَها َهْرجحر ِبَها َما  حَر َأ, ْفِس ِبَها ْعَطاَ ا َغْيَر َطيِِّب المََّأ
 .   ( َدِمَطِره ح المَّ, الَعَيِ  

؛  , و ار واحاد الَقاراِبنيِ    , لّقْرِباه مماه   امللك وخاصَّتحه َجِليسحوأحد ما هعين القربان يف اللغة بقّنه ؛      
الّقْربانح و.  , وخاصَّتحه , وجحلساؤحه وحَزراؤحه:  وَقرابنيح امَلِلِك.  , وم  بحْعداِنه فالٌن م  ّقْربان اأَلم :  تقرىل

  ..ما َقرَّْبَ  ِإىل الّله , تبتغي بذلك ّقْربًة ووسيلة 
وبهذا فاإّن  , , مبؤشراته الدنيرهة األخروهة األجر ما هرتتب عليه م  لعطاء وعمران اوطيب المفس       

القربان اجلامع بني الزكا  املرمرقة بصحبة املتقدِّمة وأ   اإلسالم أو اجملتيع اإلسالمي احلق , هلم امليانة 
 :تقث  ذلك باملخطأ اآلتي جرانب م  والصال  , وميي  بيان 
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 المفسية واالجتياعية واألخالقية للعطاء يف اإلسالم –هبني الفلسفة اإلنسانية (     )خمطأ 
 

لاذات واجملتياع , وعطااء بغا  طياب الامفس       ني عطاء طياب الامفس وماردوده علاى ا    وشتان ما ب     
 ..األخروي  –امتداداته على املدى الدنيري آثاره وومردوده على الذات واجملتيع , و

ع والبخ  وحب األمراىل , واحلد م   ذا السلر  زكا   ي تزكية للمفس م  شرور اجلشوبطبيعة ال     
 العطاء وحب اخل  يف العطاء , ألّن عطاء اخلالق عز وج  دائم ال تميية روح , واالجتاه صرب املمقرص

 ..  (ِة ْهَقَ  ِباخَلَلِف َجاَد ِبالَعِطيََّمْ  َأ) همفد , و 
فاعليتاه , ومماه ماا هتضايمه الزكاا  والصادقات ,       أشياله وبتعدد هتعدد ء وحمترى ومضامني العطا     

والرزق مرته  بآثار م , ألّن يف األمراىل حقرق متعدد  , وم  مجلة تلك احلقرق الراجب إهفاؤ ا ما   
, ورفع م  مسترى القدر  الشرائية , وأساليب إشباع الزكا  والصدقات , حتيًا تصب يف ممافع اجملتيع 

ومسترى مرونتها , وممه ما هرتتب علاى مساترى اساتقرار    وأنراعها املتعدد  ملسترهات املمافع  احلاجات
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َكاَ  جحِعَلْ  َمَع الزَّ
ْ ِ  انًا أَلالِ  ّقْرَبالصَّ

 اإلْسالِم

 

لعيعد 

 م عا ء

 ْفِس ِبَهاَطيَِّب المَّ

 اِر ِحَجازًا َوِوَقاَهًةِمَ  المَّ

 اَرً تحْجَع ح َلهح ّكفَّ

 ْفِس ِبَهاَغْيَر َطيِِّب المَّ

َها َفال هحْتِبَعمَّ -
 َحٌد َنْفَسهح َأ
 َوال هحْيِثَرنَّ -

 َفًةَعَلْيَها َلَه

َهْرجحر ِبَها َما 
ْفَض ح َر َأ ح

 ِمْمَها

 ِةالسُّمَِّبَفْهَر َجاِ ٌ  

 الَعَيِ  ْجِر َضاىلَُّمْغبحرنح اأَل

 َدِمَطِره ح المَّ
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بمااءه  مبدى شعرر اآلخر به ومبعاناته , ومدى قادر   اجملتيع يف األم  واألمان , وشعرر اإلنسان السري 
 ..األسري , وجتاوز صعاب الظرو  واملعانا  

باالتراد   ماا تتعلاق   ممهاا , إاّل ما  مجلاة مقرماات    ممبعاه   هيارن  اإلميان وحفظ اإلمياان , ال أهضًا و     
لعالقات حفاظ احلقارق وأداء األماناة , وممهاا     , واإلدامة  ذه بني ميرنات اجملتيع بال تفرقة  والرتاحم

 ( :عليه السالم)الزكا  والصدقات , فهي حصمه احلصني , ولذا هقرىل 
  (ْمَراَج الَبالِء ِبالدَُّعاِء ْدَفعحرا َأَوا, َكاِ  ْمَراَلّيْم ِبالزَّمحرا َأَوَحصِّ, َدَقِة سحرسحرا إمَياَنّيْم ِبالصَّ) 

مبا هحسااس   ييرن, فاجتاه اإلميان ومحاهته ونظام ولليؤسسات سياسةونظام , وكيا للدولة سياسة       
وصااحبه ,   به بالصدقة , ومحاهة األمراىل بدفع احلقرق وممه الزكا  , مار  هاؤثر ذلاك علاى ذات املااىل     

اجملتيع با  هاؤثر علاى البيئاة اخلارجياة , ومماه ماا هتعلاق       وأخرى على البيئة الداخلية واألسرهة , وممه ما 
إشباع احلاجاات ,   م  هتحققواحلد م  التحسس بالفرق الطبقي , وما  والسلر  اجلياعي واجملتيعي ,

اجة والعارز ملصادر العايش وإشاباع     , واحلد وعالج اجلرائم املتسببة م  جّراء احل اتواحلد م  االحنراف
 ..بقولرهاتها حاجات اإلنسان األساسية 

إلنسان يف معرفة ما وِجدت م  ممافع مليرسة وغ  مليرسة , حيميا هتجه ا العطاء ,فاعلية تظهر و     
 فتظهر أمرر متداخلة مع العطاء , ومتتد لتص  إىل اجتا ات , ميي  استيعاب بعضها مبا نراه , وال مييا  

لغيبياات , وكا  ذلاك    وبعضها ال مييا  تفسا  ا إاّل با   استيعابه إاّل م  خالىل الثقافة والعلم واملعرفة ,
 ( :عليه السالم)هظهر يف قرله 

  (َدَقِة ْسَتْمِزّلرا الرِّْزَق ِبالصَّا) 
ق حركة السرما هرتتب على يف إشباع احلاجات , و وحركيتهيف اجملتيع ,  فع  الصدقةحركية ك      

األعياىل وسرق العي  , وما همصاب يف تاراد وتضاام  وتيافا  واساتقرار      وحركة دوران واالقتصاد و
اجملتيع ومتاسايه , فتيارن احلركاة اإلنساانية املتياملاة , اجلامعاة بقخالقياتهاا باني االقتصااد واجملتياع           

األعيااىل واالسارتزاق    تسهي قمد األعيار واجملتيعي , وممه ما  ر يف الغيبيات , ك –واالستقرار البيئي 
ختطيأ وتمفياذ ونتاائج معهارد  ,    ال حيترهه حيث ال هيرن يف احلساب واخلطأ , أو ال حتترهه دراسة و

اجملتياع ,  يف والارطين  كقن تقخذ رؤوس األمراىل املعرفية فعلتها يف اجملاىل الرهادي والقيادي يف االقتصاد 
اكتشاا  ماا مل   ما هرتتب م  مياسب , ولعي  املدخرالت واملبيعات واألرباح واتساع سرق افرتتفع 

التميية  جماالت يف ورمبا تدخ , , وما هدخ  يف جماىل عدم اهلدر فيها هي  محيتشف م  املرارد الطبيعية 
 ..االجتياعية  –هلا خصرصياتها وعيرمياتها االقتصادهة اليت  Welfareوالتطرهر والرفا ية 
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و ار ماا   , اجملتيعاي  عطااء  المساترى  سلركية يف احلد م   –نفسية هظهر آثار , وم  جانب آخر      
 :أحد والته بالقرىل ( عليه السالم)حيذِّر 

  .. (َوَهِعدحَ  الَفْقَر , الَفْضِ  ياًل َهْعِدىلح ِبَك َعِ  رَرِتَك َبِخي َمشحِف ال تحْدِخَل ََّو) 
رهعهم القائياة واملساتقبلية   وممه ما هتضي  محاهة الفارد واجملتياع والدولاة , ومؤسسااتهم ومشاا            

االجتياعية , ال تتحقق إاّل حبياهتها م  العا ات واملعرقات الايت   –واإلسرتاتيجية , فالتميية االقتصادهة 
الفيار وغا  الساري , وسايؤثر يف البمااء ومتاسايه والتعااون         وامللرث ترلِّد ا مشرر  اإلنسان املشرش

 ..سر  واجملتيع األحم بني األفراد وااملسهم يف التراد والرت
واساتدامة  و ر ما هؤثر على العائدهة والعطاء وتقدهة احلقارق وماا فرضاه الشارع اإلهلاي , إلداماة            

 ..اإلنسان وممتلياته وبيئته وسالمتهم مجيعًا 
الزكا  إىل حيث حدد ا اخلالق عز وج  , وكرنها أحد فروع  أداءبرجرب ( عليه السالم)وهؤكد      

المظم االجتياعية ضي  أرقى انسابية على ك  َمْ  هشيله سالف الذكر , ليرنها حتيي  الده  , وفرض
تيع بطبقاته , واحليلرلة دون ترالد فجرات كفيلة برتاجع وتفيك اجمل ةأخالقيإنسانية و -بيئة اجتياعية 

وغ  املادهاة   حسب اإلميانيات املادهة, ك ٌّ  قرق والراجباتاحلاالجتياعية , املتساوهة مبا مفروض م  
 ..والمفسية 

والصدقات , جع  انعياسًا تيامليًا يف وحد  اجملتيع , فالزكاا  حتادد بمسابة     التيام  بني الزكا و     
العظيياة العطااء اإلنسااني ,     اإلساالمية  ,  ذه املعادلةوشروط , والصدقات ال حتدد بمسبة وال شروط 

 ..انية وحمدداتها املرقفية املراكبة واملراعية لي  الظرو  الزمانية واملي
 على ميسرر احلااىل املاالي  أداء األوىل وفرض برجرب , الصدقات أداء  الزكا  خيتلف ع  لذا فقداء     
الصادقات فساقفها املاالي غا       أداء وجهة مستحقيها , أماا املفروضة  والشروطاحملدد  املئرهة بالمسبة و

وإن كاان  , حتاى  ملسااعد  بعضاهم الابعض    تيع طبقات اجملك  وتشي  بشي  طرعي بالعطاء ,  حمدد
وما  حيياة  اذا العطااء املعلارم      , م  ذوي الدخرىل احملدود  والبسيطة حتى صدوره , واملبلغ بسيطًا 
 .. م  الشعرر والتفاع  االنتيائي لليجتيع اإلنساني هرلِّد يف دواخ  المفس البشرهةما  ,وغ  املعلرم 

حتاى ولار كاان    حب العطاء واإلسهام  وامّلعزز لدى اإلنسانرلِّد املمفسي التيره  ال حبق ذلك و ر     
والعالقاات  أو حتاى اإلساهام باليلياة الطيباة     , , واإلساهام يف تساهي  أمارر المااس     باليس  م  املااىل  

, الرضاعية  أعياق الامظم    هحتقيقا بياناه و وبااختال  تطبيقاتاه   و ار ماا تعجاز    , االجتياعية واإلنسانية 
 ..واملعاصر  ها االجتياعية ؛ التقليدهة واحلدهثة بمظرهاتها ومدارس
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, ي امَلااىِل  َها َمْثَراٌ  ِفِحِم َفإنََّوِصَلّة الرَّ) العطاء بطيب المفس لألسر  واألقرباء بقربها وبحعد ا , ممه و     
َها َتْدَفعح ِميَتَة السُّرِء ؛ َوَصَماِئعح َفإنَّ الَعالِنَيِة َها تحَيفِّرح اخَلِطيَئَة ؛ َوَصَدَقّةَجِ  ؛ َوَصَدَقّة السِّرِّ َفإنَّي اأَلٌ  ِفَوَمْمَسَق

 .  ( َها َتِقي َمَصاِرَع اهَلَراِنامَلْعرحوِ  َفإنَّ
 :الصة ممظرمة الصدقات باملخطأ اآلتي محبّسأ خلوميي  بيان      

 
  
 
 
 
 
 

 األخروهة للصدقات  –هبني االمتدادات الدنيرهة (     )خمطأ 
 

اإلنساانية ,   –مسترى القرباى , والعالقاات األسارهة واالجتياعياة     ؛ جييع القرىل املبار  بني ومما      
ماا  وطبيعته ومدهاته التقث هة و, , والسلر  اإلنفاقي واملرقفية واجلانب املالي وصفته , واملدهات الزمانية 

رر  وغا  املمظارر  , وصافته    انعياساتها , وطبيعة العطاء يف علمه وسرِّه , وآثاره املمظا هرتتب عليه م  
اجملتياع ,  خدمة هصب مجيعها يف البيئة وما التعاملية والتعاونية , وما همجم م  ممافع آنية ومستقبلية , و

 ..للفرد واجلياعة واألسر  واجملتيع  اجملتيعي لتتحّس  األجراء واملماخات , مبا فيه املما  التمظييي
مماه ماا هادخ  ضاي       فلسفة اجلانب الرجربي وفرهضاة األداء ,  حتيله م  تشعباتا كيا تبّي  ممو     

بني خمتلف ما تتطلبه إداماة العالقاات والتياساك األساري واالجتيااعي ,       للعطاء اجلامع يبماء الروحال
 ..  (اِجَبٌة َها َفِرهَضٌة َوَكاِ  َفإنََّوإهَتاءح الزَّ )لتيرن ؛ تتفاع  بهذا وبغ ه و
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 املبحث الراع 

 ةومهامين  االجتماعياحلج 
 
مضاامني   ماا مت دراساته ما    اجتا اات  ضي   ذه السلسلة العليية يف نهاج البالغاة , و  وفييا تقّدم      

اجلاناب   دراسة م  سيتم يف  ذا املبحثما له استييااًل , و,  ذا الفرع م  فروع الده  متمرعة للحج 
 .. اومماسيه ااتهاحلج وترجهفرهضة ية حيفلسفة أو االجتياعي ل

احلدث السمري العظيم الذي حيتفي برجربه , لليعبة املشرفة  Pilgrimageاحلج فرهضة عد حيث تح    
ك  َمْ  استطاع إليه سبيال , وهيرن اجتياع املساليني ما  كا  بقااع العاامل وما  خمتلاف األجمااس         

 ادا  ظاا ر    , وذلاك أل وماذا بهم اإلساالمية   قاتهم واجلمسيات واأللران ومسترهاتهم وطبواألعيار 
 ..وممافعها  الفرهضة ذه العظيية وأسرار ميمرنات  اإلهليةمضامني احليية ما هتيث  فيها م  , و وباطمه

بقااع احلاج ليا  دها  ,     لليهرد واملسيح مع اخاتال   ب  هتعداه فال هقتصر احلج على املسليني ,      
إىل القادس يف عياد الفصاح ,     , فااليهرد هترجهارن يف حجهام   األزمان واأل دا  واحليية واختال  

حلااىل ؛ فاإّن احلاج    واملسيح حيجرن أماك  كث   ممها يف روما بإهطاليا , ولاررد يف فرنساا , وبطبيعاة ا   
بقاى بيا  املقادس ما  البقااع املقّدساة       لبي  اهلل احلرام يف مية امليّرماة , ليماه ه  هيرن عمد املسليني 

ماع اخاتال  تصارراتهم    وهة الاثالث , لادى اجليياع    , الدهانات السايا  لليسليني واملسيحيني واليهرد
  ..وتطلعاتهم ومعتقداتهم اجليعية 

قااىل ابا    و . قصاده :  ؛ وَحجَّه َهححجُّه َحّجااً  َحجَّ ِإليما فالٌن َأي َقِدَم.  القصدح:  احَلجُّويف اللغة ؛       
اساتعياله يف القصاد ِإىل مياة    , ثام تحعحارِرَ     ,  اذا اأَلصا    هقرىل هحْيِثرحوَن االختال  ِإلياه :  السيي 

واحلاجُّ َقْصادح التََّرجُّاه ِإىل البيا  باأَلعيااىل      .  ؛ تقرىل َحجَّ َهححاجُّ َحّجااً   للمُّسحِك واحلجِّ ِإىل البي  خاصة
وذو  . , وَأصاله ما  ذلاك    َحَجْجا ح البياَ  َأححجُّاه َحّجاًا إذا قصادته     :  ؛ تقرىل املشروعة فرضًا وسمَّة

  .. , واجليع َذواتح احِلجَِّة , مسي بذلك ِللَحجِّ فيه شهرح احَلجِّ: احِلجَِّة
 : ومما ورد يف الذكر احلييم قرله تعاىل       
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ِفيِه َآَهاٌت َبيَِّماٌت َمَقامح ِإْبَراِ يَم ( 33)ِإنَّ َأوَّىَل َبْيٍ  وحِضَع ِللمَّاِس َللَِّذي ِبَبيََّة محَباَرًكا َو حًدى ِلْلَعاَلِينَي )     
َه َغِمايٌّ َعاِ    َدَخَلهح َكاَن َآِمًما َوِللَِّه َعَلى المَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِ  َمِ  اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًلا َوَماْ  َكَفاَر َفاِإنَّ اللَّا    َوَمْ  

 .. سرر  آىل عيران (38)اْلَعاَلِينَي 
ِلَيْشاَهدحوا  ( 8 )َهْقِتنَي ِماْ  ّكا ِّ َفاج  َعِيياٍق      َوَأذِّْن ِفي المَّاِس ِباْلَحجِّ َهْقتحرَ  ِرَجاًلا َوَعَلى ّك ِّ َضاِمٍر)     

را ِمْمَهاا َوَأْطِعيحارا   َمَماِفَع َلهحْم َوَهْذّكرحوا اْسَم اللَِّه ِفي َأهَّاٍم َمْعّلرَماٍت َعَلى َما َرَزَقهحْم ِمْ  َبِهيَيِة اْلَقْنَعااِم َفّيّلا  
 .. سرر  احلج (3 )ْم َوْليحرّفرا نحذحوَر حْم َوْلَيطَّرَّّفرا ِباْلَبْيِ  اْلَعِتيِق ثحمَّ ْلَيْقضحرا َتَفَثهح( 7 )اْلَباِئَس اْلَفِقَ  

ْفَعّلرا اْلَحجُّ َأْشهحٌر َمْعّلرَماٌت َفَيْ  َفَرَض ِفيِه َّ اْلَحجَّ َفَلا َرَفَث َوَلا ّفسحرَق َوَلا ِجَداىَل ِفي اْلَحجِّ َوَما َت)     
 . سرر  البقر  (38 )َوَتَزوَّدحوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَرى َواتَّّقرِن َها ّأوِلي اْلَقْلَباِب ِمْ  َخْيٍر َهْعَلْيهح اللَّهح 

ماا هتعلاق    ار علياه    اكيا راضحة املعامل , المني االجتياعية املضامضامني املمافع , وممها  م  كث و    
واحارتام  أم  وأمان و لتياسك االجتياعيواوالتراد والرتاحم وميارم األخالقيات العالقات التعار  وب

مرقاع حمادد   ما تتصف به ما    السييا, و اتخلرقاملك  عدم التعدِّي على ميتد لوب   , المفس اإلنسانية
مماافع المااس   تمرع ممه ما هترلد م  , وسبيال وجرب احلج َمْ  استطاع إليه أهام معلرمات فيها هيرن و

 ..ستقبلية املمظرر  وغ  املمظرر  , اآلنية وامل
ا ورد يف القارآن اليارهم   مما  ورد يف نهج البالغة , املساتقا  نستقرءه مما ما  وتفاصيله البالغية ,  ر     

 ( : عليه السالم ), حيث هقرىل أم  املؤممني اإلمام علي  واملدرسة المبرهة الشرهفة
ِه وحّلرَه ْقَلهحرَن إلْيَوَه, اِم َعْنوَد اأَلوَنهح وحرحَهِردح, اِم َنأَلهح ِقْبَلًة ِلي َجَعَلِذالَّ, اِم َبْيِتِه احَلَر َوَفَرَض َعَلْيّيْم َحجَّ)     

َجاابحرا  اعًا َأاَر ِمْ  َخْلِقِه سحايَّ ْخَتاَو, ِتِه اِنهْم ِلِعزَّإْذَعَو, اضحِعِهْم ِلَعَظَيِتِه اَنهح َعالَمًة ِلَتَرَوَجَعَلهح سحْبَح, احَلَياِم 
هحْحارِِزحوَن  . را ِبَيالِئَيِتاِه امّلِطايِفنَي ِبَعْرِشاِه    هحَوَتَشبَّ, اِئِه ْنِبَياِقَف َأرا َمَرَوَوَقّف, قرا َكِلَيَتهح َوَصدَّ, ِه َدْعَرَتهح إلْي
, َعَليااً  الِماىل لنْسا اَنهح وَتَعا َجَعَلاهح سحاْبحَ  , اَدرحوَن ِعْماَدهح َمْرِعاَد َمْغِفَرِتاِه    َوَهَتَبا , اَدِتِه ي َمْتَجِر ِعَباَح ِفْرَباأَل
لاى  هلِل َعَو: " هح اَناىَل سحاْبحَ َفَقا , هح اَدَتا َفَوَكَتَب َعَلْيّيْم وَِ, هح ْوَجَب َحجََّأَو, هح َفَرَض َحقَّ, لعاِئِذهَ  َحَرمًا ِلَو
 .       ( "اَلِينَي اهلَل َغِميٌّ َعِ  الَع َوَمْ  َكَفَر َفإنَّ, ِه َسِبياًل اَع إلْيَطْسَتالَبْيِ  َمِ  ا اِس ِحجُّالمَّ

 :ي اآلتالمص املتقدِّم  هتضح م مما و      
ممهج  املسليني , لتقدهة مماسيه حبسب عباده على د فرضه اخلالق عز وج هحعد احلج فرض ق - 

املساليني بيا  اهلل    لاة بقب احلج هيرن ملرقع معلارم , املتيثا   , والسيحاء الشرهعة اإلسالمية 
 ..احلرام واليعبة املشرفة 
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جاء يف الذكر احليايم والسُّاّمة    حبسب ما   استطاعممَّو , البالغ العاق املسلم  ي الفرهضة تش - 
بغاض  ,  ه املساتيد ما  الشارهعة السايحاء    الفق   تفاصيلهوهيف ضي فة , وما ههالمبرهة الشر

وجمسياتهم ومسترهاتهم الثقافية والرتبرهاة واحلضاارهة واالقتصاادهة     المظر ع  ألران املسليني
عرباي علاى أعجياي إاّل    لفاجلييع سراسية أمام اخلالق عز وج  , وال فضا    ..واالجتياعية 

 .. مماسك احلج م ك  ما هرتتب بالتقرى , مبا فيه 

,  اىل , واالنقيااد لعّزتاه جا  جاللاه    تع املسلم لعظية اهلل تراضعاحلج وأداء مماسيه , عالمة  - 
جازء ما    و ار  , فاروع الاده    فرع ما   أداء وألداء الفرهضة وتلبية الدعر  للخالق سبحانه 

 ..االمتثاىل ألوامره تعاىل , ومصداق ليليته 

املساليني ,  به هعز جعله مما  تعاىل اهلل ج  جالله , ومبيمرن حييته وليرن شع   احلج م  شعائر     
 ( :عليه السالم)داء مماسيه , لذا مما حيث وهقرىل اتهم ألوحدتهم ووحد  ترجهو وبه هتجه بتقابهم
  ( هح إْن تحِرَ  َلْم تحَماَظرحواَفإنَّ, ال تحَخلُّرهح َما َبِقيتحْم ,  اهلَل ِفي َبْيِ  َربِّّيْم َواهلَل) 

اليت تتطلاب ما  المااس , وألجا  أن تيارن األعيااىل       وبرعي الترجُّه واستيعاب مدركات األمرر      
احلاج  حتلاياًل بليغاًا لفلسافة    ضي  إحدى خطبه املباركة , ( عليه السالم)بعقالنية وتفيُّر ورشد , هضع 

 :بالقرىل ومضامني فلسفتها االجتياعية وجرد اليعبة املشرفة و
إىل اآلَخِرهَ  ِمْ   اَذا  , ِلنَي ِمْ  َلدحْن آَدَم َصَلَراتح اهلِل َعَلْيِه ْخَتَبَر األوَّا, سحْبَحاَنهح , اهلَل  نَّال َتَرْوَن َأَأ)      

اِس ِذي َجَعَلاهح ِلْلمَّا  الَّا " َفَجَعَلَهاا َبْيَتاهح احَلاَراَم    , َوال تحْبِصرح َوال َتْسَيعح , رُّ َوال َتْمَفعح ال َتضح ْحَجاٍرالَعاَلِم ؛ ِبَق
. ّطرِن األْوِدَهاِة ّقْطارًا   بح ْضَيِقَوَأ, َق ِّ َنَتاِئِق الدُّْنَيا َمَدرًا َوَأ, ْرِض َحَجرًا ْوَعِر ِبَقاِع اأَلَوَضَعهح ِبَق ثحمَّ" . ِقَيامًا

َوال َحااِفٌر َوال  , َوّقًرى محْمَقِطَعٍة ؛ ال َهْزّكار ِبَهاا خحافٌّ    , َوعحيحرٍن َوِشَلٍة , َوِرَماىٍل َدِمَثٍة , َ  ِجَباىٍل َخِشَمٍة ْيَب
, ْساَفاِرِ ْم  ِع َأَفَصااَر َمَثاَباًة ِليحْمَتَجا   , ْعَطاَفهحْم َنْحاَرهح  ْن َهْثمحرا َأَوَوَلَدهح َأ( عليه السالم)َمَر آَدَم َأ ثحمَّ. ِضْلٌف 

, ْفِئاَدِ  ِماْ  َمَفااِوِز ِقَفااٍر َساِحيَقٍة َوَمَهااِوي ِفَجااٍج َعِييَقاٍة         َتْهِري إَلْيِه ِثَيارح اأَل. َوَغاَهًة ِليحْلَتَقى ِرَحاِلِهْم 
ِمِهْم شحاْعثًا ّغْبارًا   اْقَدَوَهْرمحّلرَن َعلى َأ,  وا َمَماِكَبهحْم ذحّلاًل هحَهلِّّلرَن هلِل َحْرَلهحى َههحزَُّحتَّ, َوَجَزاِئِر ِبَحاٍر محْمَقِطَعٍة 

,  ْباِتالًء َعِظييااً  ا, َخْلِقِهاْم   عحرِر َمَحاِساَ    حرا ِبإْعَفااِء الشُّا  َوَشارَّ , َراِبيَ  َوَراَء ّظهحرِرِ ْم َقْد َنَبذحوا السَّ. َلهح
َوَلاْر  . ِتاِه  َووحْصاَلًة إىل َجمَّ , َجَعَلهح اهلّل َسَببًا ِلَرْحَيِتاِه  , ًا َوَتْيِحيصًا َبِليغ, ْخِتَبارًا محِبيمًا َوا, َواْمِتَحانًا َشِدهدًا 

ْشَجاِر اأَل َجمَّ, َوَسْهٍ  َوَقَراٍر , ْنَهاٍر اٍت َوَأَبْيَ  َجمَّ, َشاِعَرهح الِعَظاَم َمَو, ْن َهَضَع َبْيَتهح احَلَراَم َراَد سحْبَحاَنهح َأَأ
, ْرَهااٍ  محْحِدَقاٍة   َوَأ, َوَرْوَضاٍة َخْضاَراَء   , ٍ  َساْيَراَء  َباْيَ  بحارَّ  , ِصَ  الّقَرى محتَّ, البحَمى  محْلَتفَّ, َداِنَي الثَِّياِر 

. َن َقْد َصغحَر َقْدرح اجَلَزاِء َعلى َحَسِب َضْعِف الَبالِء اَلَي, َوّطرحٍق َعاِمَرٍ  , َوِرَهاٍض َناِضَرٍ  , َوِعَراٍص محْغِدَقٍة 
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َونحرٍر , َوَهاّقرَتٍة َحْيَراَء , َبْيَ  زحمحرَُّدٍ  َخْضَراَء , ْحَجارح امَلْرّفرعح ِبَها َواأَل, اسح امَلْحيحرىلح َعَلْيَها َوَلْر َكاَن اإلَس
َلَج َوَلَمَفى محْعَت, َوَلَرَضَع محَجاَ َدَ  إْبِليَس َعِ  الّقّلرِب , كِّ ِفي الصُّدحوِر َف ذِلَك محَصاَرَعَة الشََّلَخفَّ, َوِضَياٍء 

َوَهْبَتِلايِهْم  , ْنَراِع امَلَجاِ اِد  دح حْم ِباقَ َوَهَتَعبَّا , َداِئِد ْنَراِع الشَّا اهلَل َهْخَتِبارح ِعَبااَدهح ِباقَ    َولِيا َّ , اِس ْهَب ِمَ  المَّالرَّ
ْبَرابًا ّفتححًا َوِلَيْجَعْ  ذِلَك َأ, رِسِهْم َذلُِّ  ِفي نحّفَوإْسَيانًا ِلْلتَّ, إْخَراجًا ِلْلَتَيبُِّر ِمْ  ّقّلرِبِهْم , وِب امَلَياِرِه ِبضحرح

 .  (َعْفِرِه ْسَبابًا ذحّلاًل لََِوَأ, إىل َفْضِلِه 
 :ي م  المص املبار  املتقدِّم اآلتوجرانب مما هتضح       

, وأمارر وأ ادا    أمرر غيبية ال هعليها إاّل اهلل تعاىل تتضي  , ومماسك احلج لليعبة واحلج  - 
 ألمارر غيبياة  و وجع  ممها , وجعلها حبييته ج  وتعاىل , وباطمه؛ ظا ر   اىلجعلها اهلل تع

أحجار ال تضر وال تمفع , وال تحبِصر وال تسيع , ومرضعها بقوعر أرض , ولار أراد اخلاالق   
 ..ج  جالله أن جيعلها بني أرقى اجلمان ليان ذلك , و ر سه  هس  

وولده , وأمره سبحانه وتعاىل الترجُّه جلين ( المعليه الس)اليعبة شاخصة املعامل ممذ زم  آدم  - 
 ..مثار بركتها وخ  العي  فيها 

هلل ,  ذه العالمة الفارقة , واملمفذ الرفيع لرمحة ا(  ِتِهَووحْصَلًة إىل َجمَّ, َجَعَلهح اهلّل َسَببًا ِلَرْحَيِتِه )  - 
علاى بمااء اهلاد      ننسان , الضام  لاه املغفار  بصادق ترجهاه واجتا اه , واحلارص      تعاىل ل

األخروي األمسى الاذي هلياق باإلنساان وكرامتاه , إن أراد اإلنساان اختياار سابي  اليراماة         
 ..األخروهة  –الدنيرهة 

و ما فتح باب رمحته تعاىل ملخلرقاته ع  طرهاق  اذه الشاع   التعبدّهاة , وساب  تاذلي             
د   مدسة البماء الفيري والعقائدي الصعاب , وبها تيرن العرد  للتفيُّر العقالني , هعين إعا

, وحمبااة اإلنسااان ألخيااه اإلنسااان , وبماااء روح التعاااون بااني اجملتيااع والعبااادي والتمظييااي 
احلضاري , بثقافة التقارب واحملاور  والعطاء , وترجيهها  –اإلنساني والتياسك االجتياعي 

المظاام   , وإعااد  آلخار , كفارد ومجاعاة وجمتياع     ا –تضحية برعي مثير ما  أجا  الاذات    
 ..مصابه , واملمظرمة إىل تالمحها ونتاجها اإلنساني بهمدسته ل

لليخلرق , وعلى أساسه  اجلع  التيرهينالترازن والتيام  بني مجع تعاىل بني ؛ االختبار , و  - 
يارن ما  وصاف    ما هحقابلاه ما  اجلعا  التشارهعي الاذي  ار بذاتاه رمحاة للبشارهة , فياا ه          

,  ار املعاّرىل علياه يف التشارهع , مبعماى آخار ال وجارب وال        خلارق  وامل امليانة ومراصفات
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, وكياا  حساب فرق حقيقة ما هتحّيله املخلرق , وهاتم تيليفاه مبرجبهاا ومساترى الطاقاة      
 ..( أطلب املستطاع ليي تحطاع ) هقرىل العقالء ضي  املبدأ التيليفي والتمظييي واإلداري ؛ 

, ْسَفاِرِ ْم َفَصاَر َمَثاَبًة ِليحْمَتَجِع َأ, ْعَطاَفهحْم َنْحَرهح ْن َهْثمحرا َأَوَلَدهح َأَو( عليه السالم)َمَر آَدَم َأ ثحمَّ ) -5
, و ر ما خفف عبء الرتحاىل وأداء ما ترّجب عليهم , و ر أعيق  ( َوَغاَهًة ِليحْلَتَقى ِرَحاِلِهْم

 وبرضارح  ,لليجتيعات اإلنسانية وم  مجيع بقااع العاامل بصادق مشااعر م     التقاء وأوسع 
تذوب الفرارق , وهتساوون يف تقدهة م  أن عمد  ذه البقعة ما هرتتب , و األ دا والغاهات 

 ..احلقرق والراجبات 

بماء أجراء وبيئة مالئية وخصبة العطاء , ال هقس معها م  رمحة اهلل , وال قطيعة وتقاطع بني  -3
لتقى مستدام بني األجياىل على اإلنسان وأخيه اإلنسان , وجع  سبحانه وتعاىل البي  احلرام مح

مد الدنيا , تؤتي مثار ا ك  حاني , وبااب لتمقياة األجاراء الفيرهاة والمفساية والسالركية ,        
 ..الفردهة واجملتيعية لليسليني 

بماء فير  جهاد المفس اهلاد  واملخطأ له , وممبعث م  الرؤها والرسالة الصادقة واملتياملة  -8
 ..ا شّرعه له م  ممهج لصدق األداء والشير بني ما جع  سبحانه اإلنسان وم

رافقة , وأجراء بيئتها وحمترا ا , ومرقاع االجتااه الراحاد املرحِّاد     تاستقامة االختيار مبراقفها امل -7
لألرواح , بالترقي  املعلرم الذي ال هتغّيار مهياا تغّيارت الظارو  واإلنساان , و اي وقفاة        

ما تيرن عليه اآلن , وما هحمتظار ممهاا مساتقباًل    إلعاد  المظر بالذات وحقيقتها وما ختفي , و
الصارر    عااملي , وعماد ا تتجلاى   م  العطاء الال حمادود , حتاى علاى املساترى اجملتيعاي وال     

 ..احلدود احمللية الذات والراضحة للمفع الذي هتعدى 

, (  ْنَراِع امَلَجاِ ادِ ِبَق( ) دح حْم َهَتَعبَّ) , (  َداِئِدْنَراِع الشَِّبَق( ) َهْخَتِبرح ِعَباَدهح ) ؛ وتعاىل وسبحانه  -3
وبهذا اقرتن االختباار بالشادائد , والتعبُّاد باجملا اد ,      ,(  وِب امَلَياِرِهِبضحرح ( ) َهْبَتِليِهْم) 

 : تعاىلو سبحانه حييتهفلسفته أو و واالبتالء باملياره ,

 ..والبيئة أكرب آفة تدم هة للفرد واجملتيع  بُّر ,تحيث  آفة التي؛ و( إْخَراجًا ِلْلَتَيبُِّر ِمْ  ّقّلرِبِهْم )  -
نفساية فردهاة ومجاعياة     -عالجات فيرهة ؛ وما حييله م  ( َذلُِّ  ِفي نحّفرِسِهْم َوإْسَيانًا ِلْلتَّ)  -

 ..ّتجه السلر  اهلاد  وجمتيعية واستقرار ا حنر م

وهتزام   وما هرافق, ما قب  التشرهع ؛   جييع ؛ واجلع( ْبَرابًا ّفتححًا إىل َفْضِلِه َوِلَيْجَعْ  ذِلَك َأ)  -
ونتائجااه املتمرعااة , بآفاااق فااتح أبرابهااا , , وتطبيقاتااه , ومااا بعااد التشاارهع , التشاارهع  مااع

 ( ..إىل َفْضِلِه ) , املفترح على مصراعيه ؛ وبالتحدهد هيرن الفتح العظيم 
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ألسباب , ورمحته حني تاذلي  الصاعاب , وماا    ؛ وما أعظم المتائج وا(  َعْفِرِهْسَبابًا ذحّلاًل لََِوَأ)  -
 ( .. َعْفِرِهلَِ) ؛ هيرن محتجهه 

 ر يا نشر وعي وثقافة األداء العالي والدقيق لألعياىل , ك, وممها  ا ج تذلي  الصعابممتتعدد و      
 :به أحد والته على مية , حيث هقرىل يف كتابه ( عليه السالم)هرجِّه ما 

, ْفاِ  امّلْساَتْفِتَي   َفَق, ْجِلاْس َلهحامح الَعْصاَرْهِ     َوا, اِم اهلِل هََّوَذكِّْر حْم ِبَق,  اِس احَلجَِّقْم ِللمََّفَق ,ا َبْعدح مََّأ)       
 .. َوْجهحَك َوال َحاِجٌب إالَّ, َك ِلَسانح  اِس َسِفٌ  إالََّوال َهّيْ  َلَك إىل المَّ. َوَذاِكِر الَعاِلَم , َوَعلِِّم اجَلاِ َ  

 : {( عليه السالم)حتى هقرىل }     
" َسَراًء الَعاِكفح ِفياِه َوالَبااِد   : " اهلَل سحْبَحاَنهح َهّقرىلح  َفإنَّ, ْجرًا َهْقخحذحوا ِمْ  َساِكٍ  َأ الََّة َأْ َ  َميََّومحْر َأ     

   ( المحَوالسَّ, اّكْم ِلَيَحابِِّه َقَما اهلّل َوإهََّوفَّ. ِه ْ ِلإَلْيِه ِمْ  َغْيِر َأ اّلِذي َهححجُّ: َوالَباِدي , امّلِقيمح ِبِه : َفالَعاِكفح 
مفصالية  , مباا فياه إعااد   مدساة     اجملتياع   –التمظايم   مفصالية  ما للحج م  متطلبات, هتضح ومما      

, والدلي  واستيعاب اآلخر أ يية الرعي والترعية واالستيعاب الثقايف  م  هعينوما الفير ,  –املعلرمات 
, وقماته تيرن ماا هقارم باه الارالي ما       ( اِم اهلِل هََّوَذكِّْر حْم ِبَق,  اِس احَلجَِّقْم ِللمََّفَق) ضح هظهر عمد ؛ الرا

 :تمظيم اجتياعي فقهي , وآليته 
ماا  وبطبيعتاه   ,؛ متث  الرتبية الثقافية والثقافاة الرتبرهاة يف الفقاه اإلساالمي     ( ْفِ  امّلْسَتْفِتَي َفَق) -

  ..احلج وما له عالقة به  فقه ه م هشيل
 ليرن ما هتطلاب تعزهازه   ,التعليم يف جماىل الفقه , والسييا فقه احلج ممه ؛ ( َوَعلِِّم اجَلاِ َ  )  -

  .. ماسك احلج بقكي  صرر م ألداءم  التعليم املرّجه 

 , ومااا هترجبااه ماا  االسااتعدادعليااه اجلانااب الرتبااري ؛  مااا ممااا هشاايله (  َوَذاِكااِر الَعاااِلَم)  -
لرفاد اجملتياع , وتباادىل     بني العامل واملاتعلِّم  تعزهز التعليم والتعلُّم , وإذابة احلراجز واستيرارهة

, والفتااوي الفقهياة الدقيقاة الايت ترتياز علاى املدرساة        , وما هحستجد ممه املعلرمات الفقهية 
شارهفة وأقاراىل   األحادهث المبرهاة ال ترجيهات القرآنية , وامتداداتها الشرعية , وما تتقّدم م  

, و ماا للعاااِلم ميانتاه املتقدِّماة يف إساداء املشارر  الفقهيااة      ( علايهم الساالم  )األئياة اليارام   
 ..ومستجداتها لليجتيع وممه احلجاج لبي  اهلل احلرام 

الارعي ِلياا هعيلاه    و ر دلي  واضح , ووجه م  وجره فلسافة أو حيياة فرهضاة احلاج يف بمااء            
الستيعابية , وبماء الروح المقّية املتياسية ملختلف اجملتيعات اإلنسانية اإلساالمية  طاقته ا اإلنسان حبسب

 ..املما ضة للجه  واالحنرافات , والعي  على ك  ما  ر أقرم 
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دلي  على وجرب وأ يية حتيُّ  السالطات احليرمياة لليساؤولية العبادهاة اجتااه اجملتياع ,        وأهضًا      
ين وتقدهة فرائضه وشعائره , ودلي  على مدى ضرور  التعاون بني القيااد   والسييا يف مرقع احلدث الده

 ..احليرمية أو مهام الدولة وبني العامة أو اجملتيع 
يف مرقاع   , والساييا ومدى حتيُّ  ما هتطلبه م  رفع مسترى الثقافة الفقهية على مساترى الدولاة         

إلرشاد والترجيه والترجُّه الدهين , دون أفض  سب  ان الدولة مع اجملتيع لتحقيق , وتعاواحلدث  وترقي 
 ..حدود بني الدولة واحليرمة والعاِلم واجملتيع , والسييا احلجاج ممهم 

ومدى وجرب بماء عالقات رمسية وغ  رمسية بني الدولاة والقااد  واجملتياع , ومماه ماا هتطلباه يف            
م كدولة وكيتعلم وكعامل , وماا هارتبأ باني التعلايم     احملاف  الدهمية , واحليلرلة دون وضع احّلجب بيمه

 ..واجملتيع بي  مسترهاته , وتسهي  مهامهم 
وضرح إذابة احلراجز جملالسة ك  شرحية ويف مقدمتها العلياء , و ر ماا هحشاجِّع علاى    عمده هتم و      

لتقرى ومؤشرات قارهم  إاّل بابني الماس تياهز الاخلل  يف أداء الفرائض , ودون ظهرر فتح القمرات دون 
 ..األعياىل وممافعها , وممها املمافع االجتياعية املستدامة 

وبه هتحقق إذابة الفرارق بي  أشياهلا , وممه بماء وحد  الروح اإلنسانية , بفاعلية فرهضاة احلاج         
 .., والتحسس بالعق  والروح اجلياعي , وعيق االنتياء والتياسك االجتياعي  واستقامة األداء
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 الفصل اخلامس
 البناء االجتماعي لللرد واجملتم 

 
ع نات الفردهة واجلياعياة , ومبمارّ  حيتاج اجملتيع إىل نظام وتمظيم وممظرمة داعية , بانسيابية املير      

دلياة  التيرهمات البمائية , والبماء الفاع  وذات املرونة يف كيانه الشام  , وما هفعله ذلك ما  قمارات تبا  
 ..بني العرام  السياسية واالجتياعية واالقتصادهة , وما تفعله املمظرمات الرتبرهة والثقافية واحلضارهة 

بشي  عام , هحظِهر الشخصية املتياملة ؛ للفرد واجلياعة  Social Structureوالبماء االجتياعي       
 ..احلضاري  –واجملتيع , وممه ما هؤثر على البماء االجتياعي 

تمصااب وتؤكااد علااى العالقااات الدائيااة  R. Rebfieldفيااثاًل ناارى نظرهااة روباارت رهدفيلااد       
 Horizontialوالتحليا  األفقاي    Vertical Analysisوالعالقات الثمائية وحبسب التحلي  الرأساي  

Analysis   وحنى ممحاه رادكلف باراون ,R. Brewn      وركاز علاى العالقاات الثمائياةDyadic – 

Relationships      فضاًل ع  لفيف م  علياء االجتيااع , أّماا إهفاانز برهتشااردEvans Pritchard 
 ..فقد رّكز على العالقات الدائية للبماء االجتياعي 

علاى اجلاناب املاادي , وبالاذات علاى       Emile Durkheimإميا  دوركهااهم   نظرهاة   ركزتو      
ملعاجلاات   Mechaincal Solidarityوالتضاام  اآللاي    Gaganic Solidarityالتضام  العضاري  

 ..الظرا ر االجتياعية 
كياف   ما ما  خالهلاا  ات احلدهثة , وتسائلوبشي  خمتصر لر نظرنا إىل االجتا ات املختلفة للمظره       

  :الرصرىل إىل الفير  املماسبة بالشي  املختصر املفيد باآلتي لترجه ي , هيرن البماء االجتياع
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همطلاق ما  خاالىل العلارم الطبيعياة لتفسا  الظارا ر االجتياعياة         االجتاه الرضاعي ؛ والاذي    - 
وكاان ابارز م يف  اذا االجتااه ؛ أوجسا       .. كالرهاضية واملييانييية والطبيعية والييييائية 

 ..كرن  , ماكيفر , وليام أوجربن 
عي , االجتاه التطرري التارخيي ؛ والذي هعتيد على املراح  التارخيية املتعاقبة للتطرر االجتياا  - 

وم  رواد  ذا االجتاه ؛ سان سييرن , اليسيس دي تركريف , تشارلس داروها  ,  ربارت   
 ..سبمسر , ادوارد تاهلر , مررجان , شبمجلر , كارىل مانهاهم 

, ففي التحلي  العقلاي  ( امب هقي ) االجتاه التحليلي ؛ وهمقسم إىل حتلي  عقلي وحتلي  جترهيب  - 
املعلرم م  خالىل الدراسة اهلادفاة الرصارىل إىل بعاض املعااني     هيرن االنتقاىل م  اجملهرىل إىل 

والتحلي  التجرهيب ؛ وهدخ  مبفهرمها م  ظا ر  جمهرلة إىل ظا ر  معروفة , أو مما .. اجلزئية 
جيهله إىل ما هعرفه بشي  دقيق وم  خالىل العماصر اليت تتقلف ممهاا , وكاان ما  باني رواد     

المظرهات العضرهة والرصف التارخيي , وانتقد فلسافة    ذا االجتاه ؛ جررج زمي  الذي رفض
ويف .. املادهة التارخيية  المظرهة ماركس وحتليله االقتصادي , على الرغم م  تقهيده إىل مالمح

ذات االجتاه التحليلي كان ؛ فلفرهدو بارهتر , الذي اعترب اجملتيع اإلنسااني , كمساق األسار     
ومما   .. ملهين , ونساق الاده  , والسياساة , والتعلايم     ونسق االقتصاد الذي هتضي  المسق ا

وحبسب  اذا االجتااه وبالتحليا     .. كانرا بهذا االنسياق يف االجتاه التحليلي ؛ فردهماند ترهمز 
العقلي والتجرهيب لليشيلة مرضارع الدراساة , تقسام إىل جميرعاة ماتغ ات أو عماصار أو       

 ..قضاها , أكثر بساطة 

مت تفس  اجملتيع يف ضرء علم المفس االجتياعي , وذلك بالرتكيز على  االجتاه المفسي ؛ وقد - 
الذات واجتا ات الفرد وعراطفاه ودوره يف الفعا  االجتيااعي , وكاان ما  باني رواد  اذا        
االجتاه ؛ سيجيرند فروهد , مارجره  ميد , جابرهي  تااد , جارن ساتيرارت ميا  , ولياام      

رب , تشاارلس كارلي , ولياام ماكادوجاىل ,     جرا ام مسمر , جررج  ربرت مياد مااكس فيا   
 ..جاكرب مررهمر , كييبرىل هانج , جرن دهري 

                                                                                                                             
ص    واسني  /  0989/ شصنر   – مإلسن نحريد / دمر م  عرفد م ج شعيد / م عن ء ماع   مي وم لخصيد / شد ح سعيح فرج  -

237- 302  . 

/ حسنيم معنح م د ينح أح نح ررنومم      . و  وم هذه م  قسي  ت تفي غرض م  عدث وب  ل   م  ا وب ، تع مام   د م ى ل د -

/  2ط / شصننر  – مإلسنن نحريد/ م    ننب م جنن شعي م دننحيث  / م ف سننفد ماع   مينند وماتج هنن ت م نظرينند فنني م ننع ماع  نن      

0988- 0989 .. 
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رّواد  اذا  باني  االجتاه الرظيفي ؛ وهبني ضرور  تيام  االجزاء يف ذلك الي  املعّقاد , وما     -5
, اهفاانز  , جاييس ب نهاام   االجتاه ؛ أمي  دوركهاهم , رادكليف براون , تاليرت بارسارنز  

 .. (ظهر البماء االجتياعي والرظيفة االجتياعية يف إحدى دراساته أد وق) ؛ رهتشارد 

 :االجتا ات املختلفة املتيثلة يف  -3

 احلتيية االقتصادهة ؛ و ر الرتكيز علاى اجلاناب االقتصاادي كادافع للتغاي  االجتيااعي دون       -
 ذه  أخذ األخذ بمظر االعتبار للعرام  اأّلخر , وم  رواد  ذا االجتاه ؛ كارىل ماركس , وقد

 .. واالشرتاكيةاحلتيية على أساس تارخيي , ما قب  اإلقطاع ثم اإلقطاع , والرأمسالية , 
, وم  رواد  ذا التحلي   ر ؛ ترمااس ماالتس ,   ( على األساس السياني ) السيانية  المظرهة -

سااس  واملعرو  بدراسته للزهاد  السيانية إىل اإلنتاجية , وعّد الزهاد  السيانية تيارن علاى أ  
علاى أسااس   ( املاراد الغذائياة   ) , واإلنتاج ... ( ,  53 ,   3 ,   ,   ) مترالية  مدسية 
 .., ونّبه خبطرر  ذلك ... ( ,  3 ,  7,   ,   ) مترالية حسابية 

االجتاه اإلحصائي ؛ الذي هحعد األسلرب اليياي يف التحليا   ار األسااس يف بمااء المظرهاة ,        -
إحصاائي , والداللاة    أسااس لزواج والطالق وغ  ا , تحبمى علاى  والعالقات االجتياعية م  ا

 ..الرصفية تمبثق م  خالله , وم  رواد  ذا االجتاه ؛ أدولف كيتيلية 

اجتاه حبث احلالة , وهيرن على وفق  ذا االجتاه , دراسة احلالة , املمهج لليشف والتحليا  ,   -
إخل , وأخاذ  .. و مياده  أو جمتيع حملاي  أو مجاعة أو نظام أ أسر  أو ًاسراء كان شخصًا معّيم

العيمات اليت متث  حالة الدراسة , و ر بده  ع  أسلرب أو مامهج املساح الاذي هتطلاب ما       
 ..خالله دراسة ك  احلالة املطلربة , وم  أبرز رواده ؛ فردرهك لربالي 

وبماءه االجتياعي وما هؤثر على الفرد أو اجملتيع وتطرره ؛ ( علم البيئة )  االهيرلرجياالجتاه  -
م  حيث الترزهع السياني والمظم , مثاًل يف البيئة احلضرهة والبيئة الرهفية والبيئة الصحراوهة , 

 ..وم  رواده ؛ روبرت ازرا بار  

علم اجتياع املعرفة ؛ و ر اجتاه آخر , م  رواده ؛ برتهم سرروك  , وا تيامه باإلحصائيات  -
 ترضيح احلقيقة العليية وترجد الروابأ العليية بني عماصار  االجتياعية والثقافية اليت تسهم يف

 ..الثقافة احلسية وهر المظرهة 

بال شك , فقد ّأخذت عليها مآخذ , ِليا حتيله م   فرات ومهيا كان  املدارس والمظرهات , و      
م  ذلك , فإّن ونراقص وتماقضات , وقد الحقتها الدراسات , بالتحلي  والمقد والتفميد , وعلى الرغم 

للسلب والمقص يف املدارس والمظرهات املذكرر  , شيء وارد , لذا ال تمتفي احلاجة والفائد  م  دراسة 
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ك  االجتا ات , بدراسة ممهجية وعليية , بعيد  ع  التعصُّب والال عليية , ألّن العلم هتحّجم يف البيئة 
التحلي  واحملاور  بتجرُّد م  اهللرسة العقلية والتعصب املتطرفة االجتا ات املبمية على األسس التعصبّية , ف

هلا , أمر حيقق الغاهات العليية واجتا اتها اإلبداعية املثير  , فإّما علم بفضاء عطاءاته , أو تعصُّاب هاذر   
 ..اليابس واألخضر , واألخطر حيميا هقرتن التعصُّب جبهالة واالبتعاد ع  العقالنية 

العليي املثير , االجتاه بطروحات البحث العليي , وتداوىل األفيار البعياد  عا     ولذا هتطلب البماء     
 ..السلبية , وما هلحق م  تدم  وتلرث الفير البشري , اجليعي واجملتيعي 

, أو مبعمى آخار ؛   وعيرمًا فإّن البماء االجتياعي , سراء كان همطلق م  شخصية الفرد أو اجملتيع      
أو املختلطة , فإّن له سلبياته كيا له إجيابياته , ِليا  االشرتاكيةفة الرأمسالية أو الفلسفة الفلس املبين حبسب

هتخذ أحادهة الرتكيز , وبماءه على رؤهة ضيقة , وحمدد بالفرد أو اجملتياع , لالنطاالق ممهاا حنار البمااء      
جملتيع ماد  تادخ  يف  االجتياعي والتحيُّم بشي  متطرِّ  يف عالجات التياسك االجتياعي , وكقّن ا

 .., لتيرن خمرجات وممترجات استهالكية املييانييية العيليات اإلنتاجية 
رهعات الرضاعية لننساان , فحيمياا    وبطبيعة احلاىل وم  البدههي , فإّن التشرهعات اإلهلية غ  التشا      

وغا  العاقا  ,   اجلعا  التيارهين لليخلارق العاقا       مبمظارر ضاعها  , هالتشرهعات اخلالق عز وج  ضع ه
 ..واملتحر  والساك  , واملتغيِّر والثاب  , واملمظرر والظا ر , وغ  املمظرر والباط  

ومصداق ذلك حمترى القرآن اليرهم الال حمدود , وما أوضحته األحادهث المبرهاة الشارهفة , وماا         
اليرهم واالستمباط الفقهي ,  , وما جيرد به علرم القرآن( عليهم السالم)أوضحته أقراىل األئية األطهار 

ما له عالقة به , وك  ك  وفقه احليا  الشاملة والراسعة يف التشرهع اإلسالمي , وممه الفقه االجتياعي و
 ..ما هتبع الصراط املستقيم على مدى احليا  وتطرره 

ْم َتَر َكْيَف َضاَرَب  َأَل )الشجر  الطيبة ؛  محستقى م  أنقى وأرقى مثار وما جاء يف نهج البالغة , إاّل     
تحْؤِتي ّأّكَلَهاا ّكا َّ ِحانٍي ِباِإْذِن     (   )اللَّهح َمَثًلا َكِلَيًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍ  َطيَِّبٍة َأْصّلَها َثاِبٌ  َوَفْرعحَها ِفي السََّياِء 

 .. إبرا يمسرر   (5 )َربَِّها َوَهْضِربح اللَّهح اْلَقْمَثاىَل ِللمَّاِس َلَعلَّهحْم َهَتَذكَّرحوَن 
املراكب لي  متطاّرر , بالرقاهاة والعاالج ووضاع احللارىل      ( احلركي ) ومثر ا لبماء احليا  الدهمامي      

 ..لي  مرقف , والسييا يف مقدمته معاجلة معضالت التيره  والبماء االجتياعي واإلنساني 
 :اوله يف  ذا الفص  , وباحملاور اآلتية موجانب ممه ما سمت     

 .ة االجتياعي ضامنيبماء الفرد وامل: األوىل املبحث 
 .اجملتيع   -بماء الفرد : املبحث الثاني 

 .اإلنسانية  –الصداقة وفلسفتها االجتياعية : املبحث الثالث 
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 . بماء ومتاسك اجملتيع ودور االحتجاج فيه :املبحث الرابع 
 . االجتياعي  التغي: املبحث اخلامس 
 .والتميية االجتياعّية التخطيأ : املبحث السادس 
 .السياسة االجتياعية وأثر ا على مس   اجملتيع : املبحث السابع 
 . التغي  السياسي واجملتيع: املبحث الثام  

 
 
 

 املبحث األو 

 عناء اللرد واملهامني االجتماعية
 

الراجباات واحلقارق   تقدهاة   ماء الذي هتطلاب التيره  والب ر , ( الفرد ) أخطر ما ميرُّ به اإلنسان       
جمتيع , وبالشاي  املرتتاب علاى صااحل     ؛ كفرد ومجاعة و اآلخر عي  هما هحقابل, وواآلخر اجتاه الذات 

  .. ألعياىل املؤدا  أو املطلربة األداءا
والعلياي   ي واجملتيعيملادي وغ  املادي والمفسي والروح مدسة البماء اما هتطلبه م  دقة تفاصي  و     

المظاام   ساالمة بمااء   متطلبات امتداد , واإلنسانية وحضارتها  هحيام  احليا ما ك  و بداعيواملعريف واإل
,  قارهم  ر وتغاي  هر وتطره , املراكب لي احليا  أنشطة وميرنات إعاد   مدسة يف واستدامته املفترح 

ماا هتجاه    والساييا , إلفاد  م  التارهط واآلثاار  لعي  على الواكتساب اخلرب  والِعرب  اإلنسان وعقالنية 
اإلشار  إلياه يف  و مضاميمهالتارهط , و ر ما نستقرأ  –ليجتيع ل تهودراس وا تيامهعلم االجتياع  حنره

َأَفَلْم َهِس حوا ِفي اْلَقْرِض َفَيْمّظرحوا َكْيَف َكاَن َعاِقَبّة الَِّذهَ  ِماْ  َقاْبِلِهْم َدمَّاَر اللَّاهح َعَلاْيِهْم      ) ؛  الذكر احلييم
 .. سرر  حميد (3 )اِفِرهَ  َأْمَثاّلَها َوِلْلَي
 إنسانيته , وممهفيره ووبالسالم وسالمة اإلنسان  ةبضاالماإلسالم  ر احليا  وجع  اخلالق عز وج       

, لتبدأ احليا  احلقيقياة  تعاىل  هاحليا  االجتياعية اليت ال تترقف إاّل عمد وق  هشاءما هرتتب على سالمة 
 .. الق األعظمنة اإلنسان احلقيقي عمد اخلامتثااًل مليا,  حليا  األخروهة, ا العظيى والرفيعة

الدور الفاع  يف بماء الفارد ما  خاالىل     Social Distanceأو البحعد االجتياعي  وهقخذ املضيرن     
الرتبية و التعّلم ؛ حمترى , وانطالقًا م ومعرفية احملاور  وحماور  املعرفة ثقافة الفهم واالستيعاب والتفا م 
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 وأنشاطته  الرسأ العائلي واألسري ومرقاع الفارد يف خرهطتاه    ا فيهوالتعليم , والتقث  البيئي وبلررته , مب
, وما هص  إليه ما  وعاي مطلارب واساتيعاب حيقاق االساتقرار واألماان والتفاا م         وإسهاماته املتمرعة 

االجتااه بعقالنياة ورشاد ,    و , Responseلالساتجابة   Aptitadeالفهم املتبادىل واالساتعداد  تراص  و
 Social االجتيااعي عاي , واحليلرلاة دون أن هيارن املسابب يف ترالاد اخللا        الفردي واجملتي وتعزهزه

Disorder  ملشااك   املؤدي لتفااقم ا  اخلطر الدوراحلد م  , و للبماء والتطرر االجتياعيواملهدد املربك
 ..االجتياعية والتفيك االجتياعي 

سبب تيع , وباجلرهر  اليت هقرتفها , هحاجملقن هيرن أحد أفراد بال هحستبعد االعتبار , أن  األخذ بمظرو     
, وال سييا حيميا هيرن الشخص إىل جمتيعات ّأخر  , لتص  ذلك اجملتيعبآثار ا تتعدى , رمبا مشاك  

لاة باني اجملتياع    , مما هطرأ على العالقات املتباد القيادي السياسيأو صانع القرارات أو مبسترى صاحب 
ما البشرهة , أو على األق  واألرواح بني اجملتيعات ؛ بالسلبية والصراع و در الطاقات هتعداه الراحد أو 
أو جي  م  الشباب املعاّرىل   قد هؤدي إىل احنرا  أفراد آخره عدم االستقرار والطيقنيمة , أو هطرأ م  

 ..لبماء مستقب  احلضارات عليهم 
و ار  , ممذ قرون  نهج البالغة مما احتراه رجيه اإلنساني واحلضاري اإلسالمي ,ه والتالترجُّهظهر و     

أ يياة املعاجلاات   هيشاف عا     اومما  ,المبرهاة الشارهفة    –القرآنية الرسالية املستيد أصرله م  املدرسة 
لمقاف  ونبادأ  احلضارهة ,  –بقعيق أسسه اإلنسانية  ج لبماء الفرد ااملممتطلبات قرهم وواملعرفية  هةالفير

 املضامنيم  ما ميتليه باخلصرص ممه نستقي و, البيئي والبيرلرجي والمفسي  احملترىو  ذه املضامني عمد
 ( :عليه السالم)حيث هقرىل ..  اجتاه الدراسة , و رة االجتياعي

يمًا َوَجِم, اقًا ًة ِمَحَعَلَقَو, اقًا َفًة ِدَ نحْط,  اِرْسَتشحغحِف اأَلَو, اِم ْرَحاِت اأَلي ّظّلَيهح ِفْنَشَقي َأِذا الَّْم  َذَأ)      
َوهحَقصَِّر , ِلَيْفَهَم محْعَتِبرًا , َوَبَصرًا الحِِظًا , انًا الِفظًا َوِلَس, اِفظًا َمَمَحهح َقْلبًا َح ثحمَّ, اِفعًا يدًا َوَهَوَوِل, َوَراِضعًا 

, ي َغْرِب َ َراهح اِتحًا ِفَم, اِدرًا َوَخَبَأ َس, َنَفَر محْسَتْيِبرًا , اّلهح ِمَث ىْسَتَراَو, اَلهح ْعِتَدااَم ا َقى إَذتَّمحْزَدِجرًا ؛ َح
اَت ة ؛ َفَيا ال َهْخَشعح َتِقيََّو, ًة ال َهْحَتِسبح َرِزهَّ ثحمَّ, َرِبِه اِت َأَوَبَدَو, اِت َطَرِبِه ي َلذَِّف, اهح َكاِدحًا َسْعيًا ِلدحْنَي

ي ِة ِفاتح امَلميََّدِ َيْتهح َفَجَع. َوَلْم َهْقِض محْفَتَرضًا , َلْم هحِفْد ِعَرضًا ,  ًا ي َ ْفَرِتِه َهِساَش ِفَعَو, ي ِفْتَمِتِه َغِرهزًا ِف
اِع ْوَجا اِرِق اأَلَوَطارَ ,  اِت اآلالِمي َغَيارَ ِفا , اِ رًا اَت َسا َبا َو, اِدرًا َس َفَظ َّ , اِحِهَوَسَمِ  ِمَر, اِحِه ِر ِجَيّغبَّ
ي َسْيَرٍ  امَلْرءح ِف؛ َوْدِر َقَلقًاالِدَمٍة ِللصََّو, َوَداِعَيٍة بالَرْهِ  َجَزعًا , يٍق ِفاِلٍد َشَوَو, يٍق ٍ  َشِقَبْيَ  َأ, اِم ْسَقاأَلَو

, ْكَفاِناِه محْبِلساًا   ي َأَفا ّأْدِرَج  ثحامَّ . َوَسْرَقٍة محْتِعَبٍة ,  َجْذَبٍة محْيِرَبٍةَو, ٍة محرِجَعٍة نََّأَو, َغْيَرٍ  َكاِرَثٍة َو, محْلِهَثٍة 
 .  .. (ادًا َسِلسًا وجحِذَب محْمَق

                                                 
0
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الاادقيق الراسااع مبحدودهتااه  البيئااياجلاار ضااي   لمشااقا تيااره هباادأ مبمظاارر حتليلااي اجتياااعي , و     
 بعظياة , واجلييا   (  اِرْساتَ شحاغحِف األَ َو,  اِمْرَحا اِت اأَلي ّظّلَيا هح ِفْنَشَقَأ) واجتياعيته ؛  هعاملخصرصية و
 أعيق علىالبيئي  الشيرىلاهلل عز وج  ب حيث َخَلقه, , الشاملة لليخلرق اجلمني وأمه  بيئةخصرصية الو

مماا حيترهاه ما  عياق     و حتيية اإلشاباع ,  ة , وما هتحقق م يألمرمة اهفطروال ةالغرهزه اتجتا الوأدق ا
 ..فة واحملبة واالنتظار لالطيقنيمة واحلمان واأل

التازاوج  , واملتيثلة نبضها ما   والمفسي والفسلجي البيرلرجي  –تطرر ا البيئي األمرمة وتبدأ م       
ًة َعَلَقا َو, اقًا نحْطَفًة ِدَ ) األمرمة ؛ األم ورحم وتيرن عمد مستردع واالتصاىل اجلمسي بني األم واألب , 

وهتراصا    لتحاق لي ,(  يماًا َوَراِضاعاً  َوَجِم) عامل ممدود عمد ؛ الرص  بني عامل حمدود و وحلقة, ( اقًا ِمَح
 .. االجتياعية –البيئة األسرهة  بلرر  تحققت, حتى األوسع ها وامتداداتها اتتطررميره داخ  البيئة وب

ني وامليااني  ااجتياعياة , وامتاداد ا الزما    -تتحّرىل ملرحلة أخرى معزز  مبدلرالت أسرهة وبعد ا      
َمَمَحهح َقْلبًا  ثحمَّ, اِفعًا يدًا َوَهَوَوِل) الفسلجي ؛  - المفسي  ذه االمتدادات المضرج واملرقفي , وجانب م 

تياملياة اجلعا    بلارغ  مضارج و , ب ياق هتههتقّ ا  و عماد ا  , و( َوَبَصرًا الحِِظاًا  , انًا الِفظًا َوِلَس, اِفظًا َح
ودقاة   الحظاة لقلب واحلفظ , واللسان واللفظ ببيانه ودالالته , والبصر واملا ؛ وممه, لننسان التيرهين 

التعّلم , ب؛ املتيث  والعليي واملعريف المضرج العقلي  بيئةملثلث  , املراكب بميره وتطرراتهاللحظ حتدهد 
 .. الرتبية , التعليم

مع التشرهعات اإلهلية جبعله املتالئم واملترافق آليه اجلع  التيرهين لننسان , املتراص  ممه ما هدعم و     
الطفرلاة واألمرماة , وماا    , وهيرن عماد عتباة برناامج    (  َوهحَقصَِّر محْزَدِجرًا, ْعَتِبرًا ِلَيْفَهَم مح )والرضعية ؛ 
خطاأ لاه ,   وغا  امل املخطأ با , , وحمارره الفهام   احمليأ البيئاي  بامليرِّن ووهيتسب وهتقثر هرتتب عليه 

الشخصاية , وممهاا   بمااء  , واالجتااه ببلارر  و  , وضي  العرام  التابعة واملساتقلة   واملمظرر وغ  املمظرر
 .. شخصيته االجتياعية م  كرنه رضيعًا حتى انتهاء آخر نبض يف عروقهوبلرر  تيره  

اجملتيعي , كبيئة وكفير , وبيئة نفسية عامة وخاصاة , واجتا اات    –وتظهر حتيية البماء األسري      
تياعياة والضاغرطات   االختيار والضغرطات األسرهة والضغرطات االجاالختبار وسلركية متمرعة , بني 

عدم البقاء أو زواىل حتيية , وضغرطات حتيية املرت والعقائدهة والتشرهعية مبختلف أشياهلا واجتا اتها 
 :, متقثرًا ومؤثرًا بمسب متفاوتة , بني ما هرتتب م  عالقات اجتياعية ممها ما هتيث  يف الدنيا 
 . Vertical Social Relations  العالقات االجتياعية العيردهة -
 . Horizontal Social Relationsالعالقات االجتياعية األفقية   -

 . Formal Social Relation  العالقات االجتياعية الرمسية -
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 . Informal Social Relationsالعالقات االجتياعية غ  الرمسية   -

, املشارتكة  املرقفية و اجلانبية االجتياعيةرمبا غ  ا م  العالقات وما هشرت  بني  ذه العالقات , و     
 ..ومبختلف الظرو  ومتغ اتها وثباتها , وما خمطأ وغ  خمطأ هلا , املترقعة وغ  املترقعة المتائج 

وهظهر يف ك  األحراىل اخلطرط العامة ِليا قب  احلياا  ومارورًا بهاا , واساتعياالتها االجتياعياة ,           
أساس احلساب الدنيري , و ما املؤشر الدنيري عيرمًا اىل , عمده تفقد فيها األعيحتى االنتقاىل إىل عامل 
يعاي ,  الفاردي واجليااعي واجملت   ؛بيا  ميرناتاه   , ممهاا الثقافياة والعقائدهاة ,    هقرم علاى االساتيعاب   
إميان , واإلميان , واليقني , وليا   لاه انطباعاتاه وتعزهزاتاه ومادى تفاعا         اللا والتعام  معها مبمظرر ؛

 ..األدائي , وأعاله املؤثر على اجملتيع و الرظيفي ما حيقق م  السلر االستجابة له , و
علااى ممظرمااة متعاادد  األطاارا  االجتياعيااة وعقلمتهااا  الفردهااة بماااء العالقااات مااا هتااقثروغالبااًا      

عاه  العير وامليان واملرقف , و ر ما هشي  عليه المص املبار  , وبطبيعته ممها ما هتعلق مبوواالجتا ات 
, كالطفرلاة  العقلاي   –العياري  ج لمضا مراحا  ا ما هرتتب على كا  مرحلاة ما     بدأ م  عير الفرد وه

 .. األخالقية - االجتياعية وااللتزامات واملسؤوليات املرتتبات اجتا ات ا, وممهوالشباب واليهرلة 
اجاة إىل  احل مساترى  , وما هرتتب عليه ما   Need for Powerلقر    رمبا هظهر حمرِّ  احلاجة لو     

للطيرحاات ,   ةقاع املماساب  ا, ولشاغ  املر  Need for Affiliationإقامة عالقات ودهة مع اآلخاره    
 .. Need for Achievementاحلاجة للتحصي  تظهر 
 :ات االجتياعية املتمرعة , كيا  ر عليه بشي  عام رن املرجِّه حسب ما هتقثر بالتغ رمبا هيو     

 .. Inevitable Social Change   رريالتغ  االجتياعي التط -
 .. Diffusional Social Changeالنتشاري االتغ  االجتياعي  -
 .. Circular Social Changeالتغ  االجتياعي الدائري  -
 ..وغ  املخطأ له  Planned Social Changeالتغ  االجتياعي املخطأ  -
 Technological التيمرلرجيااةاحلتييااة ماا  مااا هتحّسااب لااه الفاارد واجملتيااع مسااترى ثر وهااؤ     

Determinism ما همجر على ممه و, , واالجتاه املادي وغ  املادي والمفسي  عة التغي اتومسترى سر
لحتيياة  ؤثرات البمااء ل ات االجتياعية , فضاًل ع  ما همظر الفرد يف عيلية البماء مباؤثرات المظار ملا   التغ 

 .. Social Determinismاالجتياعية 
 ,( َوَبَصرًا الحِِظًا , انًا الِفظًا َوِلَس, اِفظًا َمَمَحهح َقْلبًا َح ثحمَّ) جتيع يف دنياه مراحلها ؛  وإاّل ما كان      

اَم ا َقا ى إَذتَّا َح )؛  مراح  الميار  , وما هتعاقب م ( َوهحَقصَِّر محْزَدِجرًا , رًا ِلَيْفَهَم محْعَتِب )املرتتبة ؛ ونتيجته 
 وتعزهزاتاه  ومؤثراتهاالجتياعي رِّ  احملأمرر متعدد  ممها ما هتعلق ب يف  تيثَّه, ( اّلهح ى ِمَثْسَتَراَو, َلهح اْعِتَدا
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, اهح َكاِدحاًا َساْعيًا ِلادحْنيَ   , ي َغْرِب َ َراهح اِتحًا ِفَم, اِدرًا َوَخَبَأ َس, َنَفَر محْسَتْيِبرًا  )؛  ةالشخصي يةالسلرك
, ( ة ال َهْخَشاعح َتِقيَّا  َو, ًة ال َهْحَتِسابح َرِزهَّا   ثحامَّ  )؛  مماه ماا هتجاه   و ,( َرِباِه  اِت َأَوَبَدَو ,اِت َطَرِبِه ي َلذَِّف

َوَلاْم َهْقاِض   , َلْم هحِفْد ِعَرضاًا  ,  ًا ي َ ْفَرِتِه َهِساَش ِفَوَع, ي ِفْتَمِتِه َغِرهزًا اَت ِفَفَي ) ؛واحلتيية امّلفرغ ممها 
 ( .. محْفَتَرضًا

حيمياا ال تيارن لليرعظاة , وال للخارب  , وال للتجااارب , وال     , باني احلياا  واملارت     خلطارر  وا     
تقارهم  و,  وبمااء شخصاية اإلنساان    واالنتفاع ممها لالمتثاىل, أي مؤشر , وال للعلم واملعرفة لليالحظة 

 ( .. َوَلْم َهْقِض محْفَتَرضًا, َلْم هحِفْد ِعَرضًا ) الفردي واجليعي ؛  واألداء السلر 
, مبؤشار ماا    وحراكهاا االجتيااعي  حتيية احليا  واملرت وفلسفتها وحمركاتها الّبد م  بماء ثقافة و     

األ دا  والغاهات املعّرىل عليها يف وضع طبيعة البماء  رسالة , وممهيا ما تحرسم م الو الرؤها هرتتب على
َلاْم  َو, اَنهح َلْم َهْخّلْقّيْم َعَبثًا اهلَل سحْبَح إنََّف ) ..الفردي املخطأ له , وما هرتتب عليه م  أداء , مبمظرر ؛ 

َوَكَتاَب  , ْعَيااَلّيْم  َوَعِلاَم أَ , ى آَثااَرّكْم  َقاْد َسايَّ  ,  ال َعًياى اَلٍة َوي َجَهَلْم  َهَدْعّيْم ِفَو, َهْترحْكّيْم سحًدى 
 -ْكَيَ  َلهح َوَلّيْم ى َأَحتَّ, ْزَمانًا هح َأَر ِفيّيْم َنِبيََّوَعيَّ, " ٍء الِيَتاَب ِتْبَيانًا ِلّي ِّ َشْي" ْنَزىَل َعَلْيّيمح َوَأ, آَجاَلّيْم 

ْعَيااىِل  هح ِماَ  األَ َمَحابَّا  -لاى ِلَسااِنِه   َع -ْنَهى إَلاْيّيْم  ي َرِضَي ِلَمْفِسِه ؛ َوَأِذِدْهَمهح الَّ -ْنَزىَل ِمْ  ِكَتاِبِه ِفيَيا َأ
, َم إَلاْيّيْم ِبالَرِعياِد   َوَقادَّ , َة َخاَذ َعَلاْيّيمح احّلجَّا   تََّوا, َقى إَلْيّيمح امَلْعِذَرَ  ْلَوَأ,  َرهحَواِمَوَنَراِ َيهح َوَأ, َوَمَياِرَ هح 

ي ا َقِلياٌ  ِفا  َها فإنَّ, ْنّفَساّيْم  ْصِبرحوا َلَهاا أَ َوا, اِمّيْم هََّة َأْسَتْدِرّكرا َبِقيََّفا. َ  َهَدْي َعَذاٍب َشِدهٍد ْنَذَرّكْم َبْيَوَأ
َفَتاْذَ َب  , ْنّفِساّيْم  َشاّغ ح َعِ  امَلْرِعَظاِة ؛ َوال تحَرخِّصحارا ألَ  َوالتَّ, ي َتّيرنح ِمْمّيْم ِفيَها الَغْفَلّة ِتاِم الَّهَِّ  اأَلَكِث

ْنَصاَح  َأ إنَّ,  ِعَبااَد اهللِ . لاى امَلْعِصاَيِة   َوال تحَداِ محرا َفَيْهجحَم ِبّيمح اإلْدَ انح َع, ِبّيمح الرَُّخصح َمَذاِ َب الّظَلَيِة 
َوامَلْغبحرّط َماْ   , ْعَصا حْم ِلَربِِّه ؛ َوامَلْغبحرنح َمْ  َغَبَ  َنْفَسهح َغّشهحْم ِلَمْفِسِه َأَأ ْطَرعحهحْم ِلَربِِّه ؛ َوإنَّاِس ِلَمْفِسِه َأالمَّ

َهِساَ   "  نَّْعَليحارا أَ َوا. َدَع ِلَهَراهح َوّغرحوِرِه ْنَخِقيُّ َمِ  اَوالشَّ, " ِعيدح َمْ  وحِعَظ ِبَغْيِرِه َوالسَّ" , َسِلَم َلهح ِدهمحهح 
 .  (ْيطاِن َوَمْحَضرٌ  ِلْلشَّ, ْ ِ  اهَلَرى َمْمَساٌ  ِلنمياِن َومحَجاَلَسَة َأ, " الرَِّهاِء ِشْرٌ  

بعد م  األعيق واألبالبماء التشرهعي ما هحقابله م  ترافق اجلع  ولليخلرق , وهظهر اجلع  التيرهين      
, َلْم َهْترحْكّيْم سحًدى َو, اَنهح َلْم َهْخّلْقّيْم َعَبثًا اهلَل سحْبَح إنََّف)  ووضرحه ؛ ,اهلاد  والدنيري اإلسرتاتيجي 

المظاام    اذا المظاام , ومماه   اساتدامة   ماا هتحقاق ما  دقاة     ومماه  , ( ال َعًيىاَلٍة َوي َجَهَلْم  َهَدْعّيْم ِفَو
الِيَتاَب " ْنَزىَل َعَلْيّيمح َوَأ, َوَكَتَب آَجاَلّيْم , ْعَياَلّيْم َوَعِلَم َأ, ى آَثاَرّكْم ْد َسيََّق) ؛  املستدام االجتياعي

 يِذِدْهَمهح الَّ -ْنَزىَل ِمْ  ِكَتاِبِه ِفيَيا َأ -ْكَيَ  َلهح َوَلّيْم ى َأَحتَّ, ْزَمانًا هح َأَر ِفيّيْم َنِبيََّوَعيَّ, " ِتْبَيانًا ِلّي ِّ َشْيٍء 
 ( .. َرِضَي ِلَمْفِسِه

                                                 
 ( ..م عيو وعي  في نه  م عالغد ) عزء شس ق  في هذه م س س د م ع  يد ، وم  وسوم بـ     ؤ ف هن ك)*( 
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اجملتيع واضح يف المص املبار  ؛ وكياا هبيِّماه الامص الالحاق ما  ترجيهاات        –ومؤشر بماء الفرد      
 ( ..َواِمَرهح َوَنَراِ َيهح َوَأ) , ( ْعَياىِل َوَمَياِرَ هح هح ِمَ  اأَلَمَحابَّ) سلركية ؛  –وتعزهزات نفسية 

, ( َقى إَلْيّيمح امَلْعِذَرَ  ْلَوَأ) اجملتيع ونظامه ؛  -بماء الفرد  ت للحفاظ علىالترجيهااملتتابعة لقات احلو     
, ومما هظهر ( َ  َهَدْي َعَذاٍب َشِدهٍد ْنَذَرّكْم َبْيَوَأ) ,  ( َم إَلْيّيْم ِبالَرِعيِدَوَقدَّ) , ( َة َخَذ َعَلْيّيمح احّلجَّتََّوا) 

 ..احليا  االجتياعية  ونظم نتظام بماءاوطراعية  ة الرعي,  ر اال تيام خبطأ ثقاف مضاميمه برضرح
يف البمااء   باجتا هاا  اجتاه المظام والتمظيم واملمظرمةجتياعية , والاضامني املبماء وال حمترىمحاهة  وممه     

ي ْم  َهَدْعّيْم ِفا َلَو, َلْم َهْترحْكّيْم سحًدى َو, َلْم َهْخّلْقّيْم َعَبثًا ) كيا  ر عليه يف ؛ االجتياعي ؛ –الفردي 
 .. والرتبية والتعليم والتعلم, اخللق ؛ بني  استدامة وسالمة بماء الفرد مرقعه, و(  ال َعًيىاَلٍة َوَجَه

, ليارن الفارد واجلياعاة    ( علياه الساالم  )عة يف المص املباار  ألما  املاؤممني    وظهرر المفس محْشر     
الامَّْفَس  و ,  اللَّرَّاَماة  الامَّْفس و,  الامَّْفسح اْليحْطَيِئمَّاةّ   ؛ وتفهُّام  استيعاباتمسترى  ليها ميمب راواجملتيع هترّجه

ه , و اي ممتجاع   والسلر  وطبيعته وأدائ , الفير وحمتراه ؛ بني , وليرن المفس تترّسأ  َلَقمَّاَرٌ  ِبالسُّرِءا
َقْد ( 7)َهَيَها ّفجحرَرَ ا َوَتْقَراَ ا َفَقْل( 8)َوَنْفٍس َوَما َسرَّاَ ا ) لمقاو  وملرث الفير وسيطرته وترجيهاته ؛ 

 .. سرر  الشيس (3 )َوَقْد َخاَب َمْ  َدسَّاَ ا ( 3)َأْفَلَح َمْ  َزكَّاَ ا 
وتبادأ ما    , ( ْعَصا حْم ِلَربِّاِه  َغّشهحْم ِلَمْفِسِه َأَأ ْطَرعحهحْم ِلَربِِّه ؛ َوإنَّاِس ِلَمْفِسِه َأْنَصَح المََّأ إنَّ) وبهذا ؛      
مرونة مسترى واستيعاب وفهم , وحمترى فيري مسترى  ؛ َمْ   ر أنصحهم , واألنصح هتضي لماس ا

 ..األداء والعطاء وانسيابية الترقي  واملرقع واملرقف وفاعلية التعام  
الفارد  ونظاام  بمااء  طبيعاة  و, الفرد مدى تفاع  و مسترى  ر والمتيجة احلتيية القائية على ذلك ,     

, َوامَلْغبحرّط َمْ  َسِلَم َلهح ِدهمحهح , َوامَلْغبحرنح َمْ  َغَبَ  َنْفَسهح ) ؛ االارا  يف تيار ا مسترى هز  وومؤثرات الغر
 ( .. َدَع ِلَهَراهح َوّغرحوِرِهْنَخِقيُّ َمِ  اَوالشَّ, " ِعيدح َمْ  وحِعَظ ِبَغْيِرِه َوالسَّ" 

ا يا هاتا تقث يا هل , فاإن  ريالرتبا ا له عالقة بالبماء والمظام وم,  ةيالبيئاملضامني وترى احملمما هتعلق بو     
َوَمْحَضارٌ   , ْ اِ  اهَلاَرى َمْمَسااٌ  ِلنميااِن     َومحَجاَلَسَة َأ, " َهِسَ  الرَِّهاِء ِشْرٌ  "  نََّأ) اجملتيع ؛  –على الفرد 

 ..والمظام البماء  قيام طبيعةو , وعليه ما هيرن كيفية(  ْيطاِنِلْلشَّ
, واحلاضامة  عمد الرهاء واهلرى يف اجتا ات البمائية للفير والمفس والسلر  , هيرن اجلذب البيئي و     

 ..وأداء , كحضرر إو مرجع وترجيه وسيطر  وقرار لييرن حمضر  الشيطان املماسبة وما هتحقق 
 اتساتيعاب واال اتوالتعزهاز  اتيارن االساتعداد  رد ومضاميمه االجتياعياة , حيمياا ت  وهتجه بماء الف     

َماْ   ) ؛  مياداني  هتحقاق ما  ممظارر   , وماا  السلر  الثقاايف  ميرِّن قر  ممه ىل , واعيواأل ياتوالسلرك
, َفِهاَم   ْبَصارَ َوَماْ  أَ , ْبَصاَر  ْعَتَبَر َأَوَمِ  ا, ِمَ  َوَمْ  َخاَ  َأ, َخِسَر  اَوَمْ  َغَفَ  َعْمَه, حاَسَب َنْفَسهح َرِبَح 
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األما    , ومساترى احلسااب والغفلاة    ؛ اجملتياع هييا  باني    –والبماء ونظام الفارد  ,   ( َوَمْ  َفِهَم َعِلَم
 ..يف البماء والمظام والبص   والفهم والعلم 

الرَّاِضاي ِبِفْعاِ  َقاْرٍم    )  ؛ أو حالاة  مدى ومسترى التعاطف مع مطابقة ظا ر اجتاه وممه ما هححدد و     
 .. ( َوإْثمح الرَِّضى ِبِه, ِبِه  إْثمح الَعَيِ : َداِخٍ  ِفي َباِطٍ  إْثَياِن  َوَعلى ّك ِّ. اِخِ  ِفيِه َمَعهحْم َكالدَّ

التيسُّك وممه مسترى ,  وبهذا هيرن بماء الفرد االجتياعي , مبرجِّه ثقايف تعلُّيي وتربري وتعلييي     
 .. األخالقية –ة ي  ما  ر ال هتطابق مع القيم اإلنسانيلم  دواخ  اإلنسان رفض البصاحل األعياىل , و

 يياة  أ خطرر  التعاطف أو االنصياع للباط  , ومادى  ومما هظهر يف مضامني المص املبار  , مدى     
, وإحقاقاه  اجتااه احلاق   املتيثا  بالرضاى   املمحاى الصاحيح   ماع   ةاملتطابقا وفلسفته البماء الفيري سالمة 

ات على الفرد وبماء شخصايته امليياز    واحليلرلة دون سيطر  الباط  وعيله , وما جير م  خماطر وتهدهد
 .. به والرضى الباط  العي طبيعة واجتاه وآثار بني  تيي , واملخاطر واملتييز  

على , حيميا هيرن الشخص الغيرر  ةاالجتياعي والعالقات والمظم ووجه آخر حملترى فيري للبماء     
 املياداني  مؤشار التزاماه  ب   , وال هرتياب احملرماات مهياا كانا  صاغ   أو كا       ِعرضه وبذات الرق 

 ..  ( ا َزَنى َغيحرٌر َقأَُّم) ؛ على قاعد  هيرن  السلركيو
ارتيااب ماا   ك  ما همضري حتا  الفاراحش و  وودوافعه زنى الغيرر مع فع  الالشخص ال جيتيع و     

بقارهم  ن هيار ونظامه لفرد أسس بماء ا , ليرن األسري - قرهم البماء االجتياعيحّرم اهلل م  مهددات 
 ..اآلنية واملستقبلية  وآثارهيرنات السلر  املرجِّه والفاع  ملواالجتياعية ,  -األخالقية املضامني 

ْصاَلَح َساِرهَرَتهح   َمْ  َأ)  م  الذات ؛ أسسها تبدأ , وهمبع ذلك م  آليه بماء ممظرمة فيرهة إصالحية      
ا َبْيَماهح َوَباْيَ  اهلِل أْحَساَ  اهلّل    ْحَساَ  ِفيَيا  َوَمْ  َأ, اهح ْمَر دحْنَياهلّل َأ َكَفاهح ِهَعِيَ  ِلِدهِم َوَمْ , الِنَيَتهح ْصَلَح اهلّل َعَأ
 ..للشخص  التطبيقي المظامترجيهات و , ومؤشر قر  األسس , قيام قرهم البماء  (اِس اَبْيَمهح َوَبْيَ  المََّم

مظرمة امليعها جت حركية والماس , مجيعها حلقاتالق واخل والسر والعالنية , والده  والدنيا , الفرد     
امّلمبثق م  مساترى  مسترى سالمة السلر  واألداء , وممه , و( اجملتيع ) الماس  –البماء الفيري للفرد و

 ..املرسرمة وغ  املرسرمة على أسس اخلطأ املستدامة القماعة والتعزهز واالستعداد والعي  والمتائج 
اح االنفتا  ترجيهات حسب , تيرن للفرد المظام -البماء  يف ممظرمة (ليه السالمع)ممهجيته  واجتاه     

َخْيٌر َلهح ِمَ  , اِس ي المَّاِلَح َهْجَعّلهح اهلّل َتَعاَلى ِلْلَيْرِء ِفاللَِّساَن الصَّ إنَّال َوَأ) ؛ المظامي على الماس أو اجملتيع 
 .  ( امَلاىِل هحرِرثحهح َمْ  ال َهْحَيدحهح
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البمااء  والفرد مع اجملتيع ,  ونظم عالقاتبماء لبماء الفرد , مبا فيه  هيرن احملترى أو امليرِّن مبرجبهو     
الروحي ومبا هحيليه املمطق اإلنساني واألخالقي لتياسك اجملتيع , وما هتطلاب البمااء املاادي وساالمته ,     

الصاحل  ا  الزائلة على حساب العي اجلشع والتشبُّث باحلي مجرح هلك اإلنسان م واالبتعاد ع  ك  ما هح
واإلخاالىل   , أممه واستقراره ومتاسيهتهدهد ليساس باجملتيع ول بتفاقيه رمبا هتجاوز, ووالده  واآلخر  

 ..ومستقبله ومستقب  حضارته ونظيه ببماءه 
عاي  اجلي –البماء الفردي  سلسلة, وباحلث على  عيالعقرىل باخلطاب اجلي (عليه السالم)وهحخاطب      

, امّلجسِّاد  لطبيعاة بمااء الشخصاية     سالر   جتاه وتعزهز االستعدادات الفيرهة والمفسية للوباواجملتيعي , 
 :عي  الفاع  والتياسك الراعي , حيث هقرىل الاجتاه ووبلررتها , 

َوَتَجْلَباَب  , ْسَتْشاَعَر احّلاْزَن   اف, ِه لاى َنْفِسا  اَنهح اهلّل َعَعِه َعْبدًا َأاَد اهلِل إلْيَحبِّ ِعَبِمْ  َأ إنَّ, اَد اهلِل ِعَب)      
َن  رََّو, يَد لى َنْفِسِه الَبِعَب َعَفَقرَّ, اِزىِل ِبِه ِمِه المَّْرالِقَرى ِلَي َعدََّأَو, ي َقْلِبِه احح اهّلَدى ِفاخَلْرَ  ؛ َفَزَ َر ِمْصَب

, َفَشاِرَب َنْهااًل   , اِردحهح َراٍت سحهَِّلْ  َلهح َمْ  َعْذٍب ّفَرى ِمْرَتَراوََ, ْسَتْيَثَر اَذَكَر فَو, ْبَصَر َنَظَر فَق. هَد ِدالشَّ
َفَخَرَج , ْنَفَرَد ِبِه ااِحدًا َ ّيًا َو إالَّ, ى ِمَ  اهّليحرِم َوَتَخلَّ,  اِتَهَرابيَ  الشََّقْد َخَلَع َسَر. َسَلَك َسبياًل َجَددًا َو

َقْد . َدى اِب الرَّْبَرَأ يِقَمَغاِلَو, اهّلَدى  اِبْبَريِح َأاِتَوَصاَر ِمْ  َمَف,  ْ ِ  اهَلَرىمحشاَرَكِة َأَو, ِمْ  ِصَفِة الَعَيى 
َوِماَ   , ا ْوَثِقَها ْسَتْيَساَك ِماَ  العحاَرى ِبقَ   اَو, اَرهح َوَقَطَع ِغَي, اَرهح َوَعَرَ  َمَم, َوَسَلَك َسبيَلهح , ْبَصَر َطرهَقهح َأ

ْرَفاِع  ي َأِفا  -سحاْبحاَنهح   -َقاْد َنَصاَب َنْفَساهح هلِل    ,  ْيِسلى ِمْثِ  َضرِء الشَّنِي َعَيِقاْلَفهحَر ِمَ  , ا ْمَتِمَهاىِل ِبَقاحِلَب
 .  ( ْصِلِهَوَتْصيِ  ّك ِّ َفْرٍع إىل َأ, اِر ّك ِّ َواِرٍد َعَليِه ِمْ  إْصَد, اأّلمحرِر 

ات ساتعداد علاى مبادأ إ  للفرد البماء التقرميي , هيرن  احتى أعال  ابي  مسترهات البحمى م  أدنا و     
, ْسَتْشاَعَر احّلاْزَن   اف )اإلعانة ؛  , والتحسس على فاعلية(  لى َنْفِسِهاَنهح اهلّل َعَعَأ) ؛  بها هتعززو الشخص

احلازن   تتقاّرم بساري  ووالقارارات  بتعدد املراقف والارؤى  المظم  تتعدد معاجلاتو, (  َوَتَجْلَبَب اخَلْرَ 
اإلنساني تفاعله و,  ي املستداموالعالج تمرع احلرا  الرقائياملقاب  ليا  , على مستقب  نظم احلواخلر  

الِقَرى  َعدََّأَو) بالترازي مع ؛ , ( ي َقْلِبِه احح اهّلَدى ِفَفَزَ َر ِمْصَب) ؛  مؤشرات المجاحوممه  , واألخالقي
لاى  َب َعَفَقرَّ) ؛ ومثار فعله االجتياعية فاعلية الامليدانية وممها وآثار ا  صرر المتائج, و ( اِزىِل ِبِهِمِه المَّْرِلَي

الفردهاة واجليعياة    , ليتحقاق عاما  رفاع املعمرهاات     ( هَدِدَن الشَّا  رََّو) بالترازي مع ؛ , ( يَد َنْفِسِه الَبِع
 .. وبماء خمطأ له على أسسثقة بالمفس بي  لألداء  اإلقدام لتعزهز واجملتيعية

والتفاعا   , الشاعرر والتفاعا  ماع اآلخار      ,  ار  الشخصاية  ر  بمااء وقا  بلرر  وعي وم  اجتا ات     
الفرد الترجيه الراضح املعامل والقرهم ,  به هرجِّهوما مليات احليا  وما تؤوىل إليه , العالجي والرقائي مع 
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املتفاعلة األداء باجتاه  قرى داخلية كاممة , حني تظهر ميمرناتهامتاسك ما ميتليه م   م  تحقق لههما و
وعار  ,  ) , ( أبصار , وسالك   ) ؛ واحلركة  جراءواأل الرؤى جيعله يف ما والمفع , و رخل  ما حيقق ا

 ( ..بقوثقها , وأقرا ا ) , وبالبدائ  ؛ استيسك ( وقطع 
حياب لغا ه ,    مفسهحيب ل يام  ثقافة ك ممطلقًاالتآزر والبماء والتياسك ,  وهيرن مع اآلخره  يف     

بماء ما هرتتاب   نظم وسب  معرفة , وعمد ا تتجهيف غ ه هؤثر   ما , كيا هعرلغ ه هيره هلا  ما هيرهو
احلضااررهة والغيابيااة  ؛ العالقاااتمبختلااف اشاارتاطات  ؛ اإلنسااانيةاالجتياعيااة والعالقااات  ممااّرع ماا 

, َوَغْيَبِتاِه  , ي َنْيَبِتاِه  ِفا : َخاهح ِفاي َثاالٍث   ى َهْحَفَظ َأِدهقح َصِدهقًا َحتَّال َهّيرنح الصَّ )؛  , وأنواالنقطاعية 
 .   ( َوَوَفاِتِه
ورمباا  , وامليرىل العاطفة واإلحساس  ممبثقة م  أمرر ومقرمات عدهد  , الترجُّه للصداقة دعممما هو     

 .. ياملهاهحوما  والعير ونرع جمس اإلنسان والتعاطف اإلنسانيتشرت  المظر  املرضرعية والذاتية 
 واملراقاف  الظرو با  هتعلق مالروابأ الصداقة الفردهة واجلياعية , وداعم الانب اجل وممه ما هتحقق     

, و ار  الصداقة  وابأرحتسس , والتعاطف معها , إاّل املمفذ ملصداقية يبة والرفا  والَغالطارئة م  الميبة 
تقخاذه   , و ر ممهج ترباري هتطلاب أن  سرتاتيجي فاع  يف بماء الفرد واجتا اته وتفاعله اجليعي عام  إ

 ..برهة بمظر االعتبار يف خططها ومما جها املؤسسات الرت
تق يا  الاربامج   أن هبادأ  البّد م  لذا لفرد , وا الترجُّه لبماء دواخ وأولرهات ر يف طليعة  كذلك و     

ما    التحسساي أو الشاعرري   ليمهج التقارميي ية لتطبيقجتربته ومزاولته المعرفته و الرتبرهة م  الترجه يف
ممطلقاًا  ومماه  , وأخالقياتها وحثهم على الطاعة  حتى هترجه لتقرهم اآلخره بالترازي مع اآلخر  الذات

 ( :عليه السالم)جملتيع , ولذا هقرىل لنسهام يف بلرر  متاسك ا
 ْنَهاّكْم َعْ  َمْعِصاَيٍة إالَّ  َأَوال, ْم إَلْيَها ّيْسِبّقَوَأ ّيْم َعلى َطاَعٍة إالََّما ّأححثُّ, َواهلِل , إنِّي , اسح هَُّها المََّأ)      

 .  ( َتَماَ ى َقْبَلّيْم َعْمَهاَوَأ
 لحثاملطالبة ل لألمر ثم السبق بدأ م تاالجتياعية , القياد  , وممها القياد   لقيادي ومتاسكوااح ا     

اإلفااد  ما     تميياة و ار ماا هحجسِّاد     , ملعصيةا قب  وقرعثقافة المهي   رلتما ي الرافد ل, والطاعة على 
 الراساخة  مصاادهق الارعي والثقافاة التمظييياة    ومساترى  الذاتي ,  والشعرر التجربة واحلدس والتحسس

ات مما هحدلِّله على مدى قر  اإلحساس التضامين ملستقب  اجملتيع وتقدُّمه , ومتطلب ر اجملتيع , و –للفرد 
أو ماا جياب أن   ماا هتطّلاب   , ويف دواخله  احلاضروما هيرن بماء الفرد , املراح  اإلصالحية املستدامة ل

 ..مستقبله , وما هستطيب م  نقي الفير احملقق لسري المفس وقرهم السلر  هيرن عليه اجملتيع لبماء 
                                                 

0
 . 494ص / م  رعع نفسه   - 
2
 . 251ص / م  رعع نفسه   - 



 059 

 Social التارازن االجتيااعي    ترازن الفارد وسالركياته , لالجتااه املتازام  ماع      ربز أ ييةوبهذا ت     

Equilibrium   ومماه ساالمة املالحظاة والتشاخيص     واملعاريف   مااء الفياري  سالمة البوما هتطلبه م ,
, وما هترالد م  اجلانب الرتباري والتعليياي , وماا هتطلاب ما       التقليدهة واحلدهثة االكتشا  باحلراس 

 Declarativeاملعرفاة التقرهرهاة  ك ؛ املعرفاة  أصاما  االنتفااع ما    كياا  ار علياه    , المظار  املعرفياة   

knowledge   ,جرائيةاإلاملعرفة و Procedural knowledge  ,املعرفة الشارطية وConditional 

knowledge  ..   
الرتبري التعلُّيي ووالتعليم , و ر جانب مما هظهر يف البماء والرتبية أثر التعلُّم  وممه ما هتبادر بدعيه     

   واليفااء  والفاعلياة ,  درا, بالدافعياة واإل اء وبعد االستقاء العلياي واملعاريف   والتعلييي , وما قب  وأثم
املعرفياة , وماا هتجاه ببمااء االسارتاتيجيات       –حتلي  احملتارى , ومساترى البمااء لليمظرماة املعلرماتياة      و

 ( :عليه السالم)التعلييية يف قرله  –والفلسفة الرتبرهة , ومدى االندماج يف األنشطة الرتبرهة 
  ( ْت َثَيَرتحهحَمرََّخبحَث َغْرسحهح َوَأ, َوَما َخبحَث َسْقيحهح , َثَيَرتحهح َطاَب َغْرسحهح َوَحَلْ  , َفَيا َطاَب َسْقيحهح ) 

وميي  القرىل بااّن جاناب ما  مضااميمه  ار ماا هتعّلاق بعلام االجتيااع الرتباري , وعلام الامفس                  
 شرت ومجيعها وغ  ا ت, , وعلم نفس الطف  , وعلم المفس املقارن عي , وعلم المفس الرتبري االجتيا

عماد  , وترتكاز بساقيها   ( كفارد ومجاعاة وجمتياع    ) ؛ اإلنسان ممظرمة ؛ الرتبية , المفس ,  انسيابية يف
 ..وحلقاتها املخطأ هلا وما هتم تمفيذه ونتائجه  احملترى العليي واملعريف ,طبيعة 

ه ما   تتصف ب وما ( هحَثَيَرتح)  ةجيمتالتيرن  ,( َغْرسحهح )  و ( َسْقيحهح) بني ؛ ( َطاَب  )فحيميا جييع      
 متيجاة التيارن  ,  ( َغْرسحاهح  ) و( َسْقيحهح  )بني (  َخبحَث ), وحيميا جييع ( َحَلْ  )  جرد  عالية مؤشر ا

العراما  املساتقلة   , و ار مماا هحابني    (  ْتَمرََّأ) تتصف باخنفاض اجلرد  ومؤشر ا  وما ( َثَيَرتحهح ) امليدانية
 .., وخطرر  التلرث بي  أشياله لبيئة اخلارجية والتابعة , والبيئة الداخلية وا

العطاء , وما هتعلق بالتعلييي  –الرتبري  المظم والبماء رانبعّلق جبتما ه امهم أمرر متعدد  ,تضح تو     
التحدهات والتهدهدات , وممه  أو هعرتضه وهعيق انسيابيته املتيث  بطبيعةخالفه  , أو ماالرهادي اإلبداعي 

رد , باالتعلُّم  ري , وما هشيله ما  بمااء شخصاية الفا    والتفاع  احلضا االستيعابمسترى ما هتحقق م  
والرتبية والتعليم , ومبحترى ما هتلقاه يف بيئتاه , وماا هتيثا  ما  الرغباات واالساتعدادات والتعزهازات        

, هحقارِّب   ياملها , وممه ما هتجّسد م  مسترى العطاء ومثاره , واملخطأ املبّسأ اآلتاي هحوالقدرات وما 
 :جانب م  حمترى المص املبار  والفير  واملمظرمة الرتبرهة ونتائجها 
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 هبني ممظرمة البماء الرتبري احلضاري على مسترى الفرد واجملتيع(    ) خمطأ 
 
 , ةوالرساال  التصرُّرم  التماقض واالزدواجية يف اليلية والرؤها و( عليه السالم) اإلمام علي وهححذِّر     

التخطايأ والتمفياذ   و البيئاة  ماع  زدواجياة الاو املؤثر على بلرر  األ دا  والغاهات , ورمبا ميتد للتمااقض 
الاذات الفردهاة واجلياعياة وعلاى طبيعاة البمااء االجتيااعي         علاى فياه  , مؤثرًا واملستقب  وطبيعة األداء 

 : (عليه السالم)قاىل ,  عمدما سقىل أحد م املرعظةذلك هتضح يمه , وومضام
َهّقارىلح ِفاي الادُّْنَيا ِبَقاْرىِل     , َماِ   اأَل ّطارىلِ ْرَباَة بِ َوهحَرجِّي التَّ, َعَيِ  ْ  َهْرجحر اآلِخَرَ  ِبَغْيِر اْلال َتّيْ  ِميَّ)      

ا َلْم َهْقَماْع ؛ َهْعِجازح َعاْ     َوإْن محِمَع ِمْمَه, إْن ّأْعِطَي ِمْمَها َلْم َهْشَبْع , اِغِبنَي الرَّ َوَهْعَي ح ِفيَها ِبَعَيِ , َ  اِ ِدهالزَّ
ِحنَي َوال اِلَوهْقمحرح ِبَيا ال َهْقِتي ؛ هحِحبُّ الصَّا , َوَهْبَتِغي الزَِّهاَدَ  ِفيَيا َبِقَي ؛ َهْمَهى َوال َهْمَتِهي , شحْيِر َما ّأوِتَي 
َوهحِقيمح َعلى َما َهْيَرهح امَلْرَت ِمْ  , َت ِلِيْثَرِ  ذحنحرِبِه َحدح حْم ؛ َهْيَرهح امَلْرَوهحْبِغضح امّلْذِنِبنَي َو حَر َأ, َهْعَي ح َعَيَلهحْم 

ْبتحِلاَي ؛ إْن  َوَهْقاَمّأ إَذا ا , إَذا عحارِفَي  ِمَ  الِ ياًا ؛ هحْعَجابح ِبَمْفِساِه    َأ َوإْن َصحَّ, َناِدمًا  إْن َسِقَم َظ َّ, ْجِلِه َأ
َوال َهْغِلبحَهاا َعلاى َماا    , َهّظ ُّ  ؛ َتْغِلبحهح َنْفسحهح َعلى َما ْعَرَض محْغَترًّاَخاٌء َأَوإْن َناَلهح َر, َصاَبهح َبالٌء َدَعا محْضَطرًّا َأ

, ْغَمى َبِطاَر َوّفاِتَ    ْساتَ ْكَثَر ِمْ  َعَيِلِه ؛ إِن اَوَهْرجحر ِلَمْفِسِه ِبَق, ْدَنى ِمْ  َذْنِبِه َهْسَتْيِق ح ؛ َهَخا ح َعلى َغْيِرِه ِبَق
, ْساَلَف امَلْعِصاَيَة   ىَل ؛ إْن َعَرَضاْ  َلاهح َشاْهَرٌ  أَ   َوهحَبااِلغح إَذا َساقَ  , َأ َوَوَ َ  ؛ هحَقصِّرح إَذا َعِياَ   ْفَتَقَر َقِمَوإْن ا
ْرِعَظاِة  َوهحَبااِلغح ِفاي املَ  , َهِصفح الِعْبَرَ  َوال َهْعَتِبرح . ِة ْنَفَرَج َعْ  َشَراِئِأ امِللََّوإْن َعَرْتهح ِمْحَمٌة ا, َبَة ْرَ  التََّوَسرَّ

َهاَرى الغحاْمَم   . َوهحَساِمحح ِفيَيا َهْبَقى , هحَماِفسح ِفيَيا َهْفَمى , َوِمَ  الَعَيِ  محِق ٌّ , ِعّظ ؛ َفْهَر ِبالَقْرىِل محِدىلٌّ َوال َهتَّ
ْكَثَر ِمْمهح َيِة َغْيِرِه َما َهْسَتِق ُّ َأَوال هحَباِدرح الَفْرَت ؛ َهْسَتْعِظمح ِمْ  َمْعِص, َوالغحْرَم َمْغَميًا ؛ َهْخَشى امَلْرَت , َمْغَرمًا 

َوِلَمْفِساِه محاَداِ ٌ  ؛   , اِس َطااِعٌ   َفْهَر َعلى المَّ, َوَهْسَتْيِثرح ِمْ  َطاَعِتِه َما َهْحِقرحهح ِمْ  َطاَعِة َغْيِرِه , ِمْ  َنْفِسِه 
َوال َهْحّيمح َعَلْيَها ِلَغْياِرِه ؛  , َهْحّيمح َعلى َغْيِرِه ِلَمْفِسِه , َقَراِء َحبُّ إَلْيِه ِمَ  الذِّْكِر َمَع الّفْغِمَياِء َأْهرح َمَع اأَلاللَّ

مإلنس م وش دة 

م  ع ع وم  ربيد 

وم  ع يع وآ ي ته  

وأس  يعه  

 م  س ث رة

 َحَلْ  َثَيَرتحهح َطاَب َغْرسحهح َما َطاَب َسْقيحهح

 ْت َثَيَرتحهحَمرََّأ َغْرسحهح َخبحَث َما َخبحَث َسْقيحهح

شس وى م عن ء 
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َوَهْخَشى اخَلْلَق ِفي َغْياِر َربِّاِه َوال   , َوَهْسَتْرِفي َوال هحرِفي , َفهحَر هحَطاعح َوَهْعِصي , هحْرِشدح َغْيَرهح َوهحْغِري َنْفَسهح 
 .   ( هح ِفي َخْلِقِهَهْخَشى َربَّ

ه وميارىل ورغباات   صادر ع  اجتاا أصرىل احملترى االجتياعي السليم إاّل  ما خماطر البماء البعيد ع و     
 ..الدنيرهة واألخروهة بني المظر  هترّجه وكاجتاه فردي ومجعي وجمتيعي ,  وعي  الفرد ,

ياة ملساتقب    الترازن بني الرجاء واألم  , خطر  وساطية , ترفاد البحماى التحت   م  ما هظهر سترى مو     
الدوافع اجملتيع , وما هرتتب على  ذا وغ ه م  مسترى تطابق اخلطأ والتصرُّر مع القدرات و -الفرد 

الرغبات واحلاجات واألداء واإلشباع , و ياذا مضاامني املرعظاة املباركاة , وماا حتيلاه ما  دروس        و
 ..تحْجِي  الرقاهة والعالج الفيري والمفسي والسلركي الفردي واجملتيعي 

, وما  أدلاة   ميي  اإلفاد  ممها قي جماالت اخلطأ الرتبرهة , كغ  ا مما تقاّدم وماا سايلحق    وبهذا      
 ّطارىلِ ْرَباَة بِ َوهحَرجِّي التَّ, َعَيِ  ْ  َهْرجحر اآلِخَرَ  ِبَغْيِر اْلال َتّيْ  ِميَّ) ؛ م  مضامني مما حييله ذلك , اإلفاد  

, ومؤشار  ممه ما تتطلبه مراحا  التطارهر   ط ملستقب  التميية املستدامة و, فهي تعطي الدفع الراس(  َمِ اأَل
األخروهة , حتى وإن ترقفا    –وأ يية وضرح ميرنات احللقات اإلسرتاتيجية , ذات المظر  الدنيرهة 

 ..آثار ا باملفهرم اإلسالمي  عمد زم  معني , فال تتقادم
بيا   وة واجلياعياة , بإعااد   مدساة الاذات     مستقب  بمااء الادواخ  الفردها   بذات الرق  هيرن و     

, َعَياِ   ْ  َهْرجحار اآلِخاَرَ  ِبَغْياِر الْ   ال َتّياْ  ِميَّا  )  عمد مضامني المص املبار  ؛ حمرر اهتضح تفاصيلها , و
 ( .. َمِ اأَل ّطرىِلْرَبَة ِبَوهحَرجِّي التَّ

ع , وأخرى تتعّلق يف جماىل علم وتتجه املرعظة مبضامني متعدد  , ممها ما تيرن ضي  علم االجتيا     
األخالق , املبين على أساس سري المفس وقرهم السلر  , وستيرن دراسة مستقلِّة لألخالقيات وعلام  

  ..تعاىل األخالق ضي   ذه السلسلة العليية يف نهج البالغة , إن شاء اهلل 
 هشخصية الفرد وسلركياته وقراراتفإذا جتاوز الفرد  ذه االزدواجية والتماقضات اليت تؤثر على بماء      

, اخَلْيرح ِمْمهح َمْقمحرىٌل ) ؛ , فييرن عمد ا اآلنية واملستقبلية على الدولة واجملتيع  , وانعياسات ذلكوآثاره 
 .  ( رُّ ِمْمهح َمْقمحرٌنَوالشَّ
 ( : لسالمعليه ا)قرله  , أن هيرن حبسب هة املمتجةلفردللذات اء الرتبري واألخالقي وضي  البما     

  ( ابح َما َتْيَر حهح ِمْ  َغْيِرَ ْجِتَما َدبًا ِلَمْفِسَكاَ  َأَكَف) 
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بالاذات وباالتزام  ماع اآلخار      والتحسس مؤشر االستشعارالعالجية , و –مؤشر احلياهة الرقائية و     
وبيئة بيئة الرغبة مرقع والتيييز بني التحدهد و, و, ورمبا هتعدى حلياهة اآلخر قب  الذات اجملتيع  –الفرد 

بيئة امليرىل وبيئة الال ميرىل , وبيئة التحسس واالستشعار وبيئة الال حتسس والال إستشعار , والال رغبة , 
 .., وما هحخالف ذلك وبيئة احلاجة والرغبة واإلشباع املستدام 

 المظاامي  رقار  , لل ا على املسترى اجملتيعاي  أفرادوتياملية بتعدد وحقيقة ممي  تطبيقها  وبفير      
نسانية وتمييتهاا  املراتية خلدمة اإلدهات والتهدهدات واملخاطر , واستثيار ك  الفرص حالبمائي اجتاه التو

احلياهاة  مماه  اليامماة والظاا ر  , و   القادرات والقارى  , وتميياة وتطارهر   اخ  اإلنسان ووتطرهر ا يف د
 ..ميها , أو على األق  احلد ممها وم  تماومعاجلة ك  حيثيات الضعف 

المظرهات والتطبيقات اإلنسانية , واستيعاباتها تمبثق ما  ؛ مساترى ثقافاة    مل تصلها أفض  ما  و ر     
 .. , واملتزام  معه ؛ مسترى احملترى الفيري والعليي واملعريفاالستشعار والتحسس 

, والرتبياة والتعلايم    تظهر بدقتها بالتجرباة واخلارب  والاتعلم    وهعين  ما  متاره  داخ   ذه املمظرمة     
هادل  علاى   وممه ما ,  حركة مفرغة دائرهة وانفتاحها على احمليأ والبيئة اخلارجيةوعي  لييرن فاعلية و

, واختيار اعتبار شخص اجملتيع متيام  يف مؤثرات األداء اإلجيابي والسليب والشعرر برعي وثقافة عالية 
 ..خر يف آن واحد متيام  على أساس االستشعار بالذات واآلالمافع واملثير 

 االستشااعار مباادأ ز علااىرّكاا,  بالغااة ية , ومااا أواله اإلسااالم ماا  أ ييااةاإلسااالم وبهااذه المظاار      
وحقارق  ,  أخروهاة  –دنيرهاة  ؛ ثار ستئاالمظر  والاجتاه , وعمد ا هيرن ر باآلخره  التحسس والشعرو

علاى أسااس الثقافاة التحسساية      جاه هلاا  لألعيااىل ومر مقرِّم  , ليرن  ذا املبدأ سييرنوحالىل وحرام 
 ..التمظييية وممه اجملتيعية والبماء الرتبري االجتياعي الرصني الذي حيقق سالمة الفرد واجملتيع 

تي داخ  اجملتيع املؤسساا ه , مضامني  ذا الترجُّ بعض املتقدِّمة ؛ مّت تطبيقاملعاصر  يف الدوىل  ونرى     
حققاه ما    , وماا  الرائعاة  و املتعادد   , وبالرغم م  جين مثاره عياىلاجملتيع الصماعي وورش األ والسييا

مارّده علاى   ماا كاان   رفع م  املسترى الييي والمرعي لليمترج , وما إنسانية , و –عالقات اجتياعية 
اجتااه نظرتاه    , إاّل إّنربااح  األ ارتفااع ملساترى   ميانة املشروع وتطرره , وما جلب لليساتثيره  ما   

 ..دنيرهة ال احلدود ال تتعدىوتقتصر 
سلركي آخر لبماء دواخ  الفرد , وما هلحقه م  ساريِّ العالقاات    –أخالقي  تربري ممهجأهضًا و     

اَ  َومحَصااَحَبَة  َوإهَّا  )اإلنسانية ونقيِّ األجراء االجتياعية , وذلك م  خالىل التحذهر التقارميي الرقاائي ؛   
 ..  ( َحٌقرِّ محْلِبالشَّ رَّالشَّ َفإنَّ, اِق الّفسَّ

                                                                                                                             
0
 . 548ص / م  رعع نفسه   - 
2
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االحنارا   االارا  وم  مصاحبة َمْ  هرتيب املعاصي , الدرع الراقي م  ( عليه السالم)وحتذهره      
وطبيعاة السالر    بالبيئاة واألصادقاء ,    تتعدد , ممها ماا هتعلاق   مصادر الرتبية ليرنع  سراء السبي  , 

وصادر ما    مماه  لسلر  املمحار   الّفسق واإن مل هصدر حتى وعمد ا , على الصاحب والقره  وآثاره 
 لاه  املصااحب , , أو رمباا جاّر علياه    صاررته أماامهم    مظر  الرهبة وما هحشاّره إليه اجملتيع بصاحبه , نظر 

 ..جانب مما أجرم حبق اجملتيع املرتيب اجّلرم , و
يا   مييا  أن ا , واملضامني االجتياعية والتمشئة ؛ بماء الفرد خبصرص مرضرع الدراسة عيرمًا وو     

 :اآلتي م  بني أ م ما نسترعبه مما تقّدم م  المصرص املباركة , 
للتطرر والتيام  البيرلرجي , أ يية كب   يف تيره  الفارد اجتياعياًا , ِلياا حيققاه ما  اساتيعاب        - 

ووعي إنساني م  خالىل مساببات ذلاك ما  القلاب احلاافظ , واللساان الالفاظ , والبصار الالحاظ ,          
 ..م باعتبار ذلك والتفهُّواالستيعاب 

الاذي  االجتيااعي   –الفياري  المضاج   وعالقات الفرد االجتياعية , هحبمى على أسس هيرن سلر  - 
 ..الفاع  هؤ له الستيعاب ما حرله , مبسترى معني م  العقالنية والرشد 

تيع , ومجاعة وأخرى , وجمفرد وآخر  ؛ االستيعاب والمضج والتعام  العقالني الرشيد بنيهتفاوت  - 
وآخر , بني الفهام واالساتعاب الفاردي واجليعاي واجملتيعاي , مبحاددات الترقيا  واملياان واملرقاف          

 ..واحمليأ األدوار داخ  اجملتيع  –لرر  الفرد بي  معمى بلرر  الشخصية , وباالجتياعي 
ب  جع  ه , ترجينظام و ًا , وبذات الرق  , مل هرتكه بالّن اخلالق عز وج  , مل خيلق اإلنسان عبثإ - 

التعلُّم والرتبية والتعليم , والبماء العليي واملعريف ,  وانفتاحه علىالتيرهين  سبحانه وتعاىل , ممفذ اإلنسان
احلياا  , وبضايمها    و مدسة ومرشد اإلنسان العاق  بهدى اليتب السياوهة , بترجيهاتها لمظام وتمظيم

 ..الرسيلة واملمهج إلهصاىل ذلك ( عليهم السالم)التمظيم االجتياعي , واألنبياء والرس  واألوصياء 
عّر  اخلالق عز وج  خملرقه مبمهجه القرهم , وعّلياه االساتقامة ونتائجهاا , واالحنارا  ونتائجاه       -5

 .., و هترقف مستقبله على ذلك وآثاره , وم  خالىل االختيار واالنتهاج , هيرن الثراب والعقاب 
هليا ما هحقابلهيا يف احليا  االجتياعية الدنيرهة , إّما تيرن ممظرر   العالقات واألنشطة االجتياعية , -3

 ..أو غ  ممظرر  , وامتداداتها وتياملها مع ما هلحقها م  احليا  األبقى األبدهة 
ك  ما أنزله سبحانه وتعاىل م  شرائع وتعاليم وقايم وأخالقياات نظاام وتمظايم احلياا  الدنيرهاة ,        -8

, وحاجة اخللاق  وأنشطتهم بغمى اخلالق عز وج  ع  خلقه  ؛ ع , وحقيقة شاخصةوصاحل الفرد واجملتي
 وبعاد  إّن أنصح الماس لمفسه , أطرعهم لرباه , ليارن التقارهم هبادأ ما  الاذات وقبا        ف, لذا هلل تعاىل 

 ..ج وآثار ا والمتائالتخطيأ والتمفيذ واألداء 
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ه لظليات الفيار وملرثاه , هسابب تيااه األفاراد      االختالفات اليت حتدث بني أفراد اجملتيع , وانقياد -7
 ..وارد  احلدوث , وضالهلم ع  سراء السبي  , وحتيية تفرُّقهم وبغضهم وشقرتهم 

متابعة الفرد لسلركياته االجتياعية , وحماسبة المفس وتقرهم سلركياته , حيقق ماا ميساك باه علاى      -3
  م  العراقب واجتماب املمحر  م  األعياىل ,  ار  زمام احليا  الدنيرهة وامتداداتها األخروهة , فاخلر

صيام أمان لننسان , فاالعتباار بالتجاارب اخلاصاة باالفرد وجتاارب اآلخاره  , االساتيعاب والارعي         
 ..واملرشد الجتماب املخاطر والتحدهات والتهدهدات البيئية , وعراملها املتغيِّر  والثابتة 

مما ج احليا  , كسبي  ردعي وقائي , واختياار األقارم ما     جع  اخلالق عز وج  التحذهر وإنار   -3 
بني البدائ  , والرضى ع  ممحر  األعيااىل والسالر  , عقربتاه الردعياة كالعاما  بهاا , فضااًل عا          

اجملتيع م   –الراضي بها , و ر ما ال حتيله المظرهات الرضعية للثراب والعقاب , وفلسفته محاهة الفرد 
؛ الفردهاة واجليعياة , وباذات الرقا   ار جاناب تقارميي لسالركيات الفارد           تدم  الذات االجتياعية

 ..االجتياعية , واملؤدِّي بقرميه لرحد  ومتاسك اجملتيع وممع االحنرا  قب  وقرعه 
جع  اهلل تعاىل ِلَيْ  أخلص وأصلح دواخله وسرهرته , إكرامًا لاه , أن تيارن عالنيتاه صااحلة ,      -  

صاحلة للخ  , و ر ما حيقق بطبيعته لقرهم العالقات االجتياعية , ليرنها تمباع  ألنها نبحت  يف األرض ال
م  استقامة العالقة بني اخلالق واملخلرق والبيئة , ومجيعها ال تقرم على صحيح السلر  االجتيااعي إاّل  

 ..بإصالح الفرد لدواخله 
ما  صاالح املمطاق , وبقااء     لليمطق حضرره الفاع  يف العالقات االجتياعية , فيمبعث صاالحه   -  

احليا  املادهة الدنيرهة , وإها مما هرتكه م  املمطق املتياما  ماع اجلاناب الاال      امتال الذكر ال همبعث م  
َفَقمَّا الزََّبدح َفَيْذَ بح جحَفااًء َوَأمَّاا َماا َهْمَفاعح المَّااَس َفَيْيّياثح ِفاي         )مادي , باليلية الطيبة والعلم وآثاره ؛ 

 .. سرر  الرعد/  8 م  اآلهة (  َكَذِلَك َهْضِربح اللَّهح اْلَقْمَثاىَل اْلَقْرِض
وتعزهزات م  أج  ان هيرن الفرد مبمهج قرهم األعياىل , البّد م  استيعابات ووعي واستعدادات  -  

 والعي  داعية , هتقّدمها االستعانة باهلل تعاىل على أمرر الدنيا , واالستقاء م  املصادر المقّية , والتفي 
 ..فييا هيتسبه م  بقاء األعياىل 

هتطّلب م  أج  أن هيرن الفرد ممتهجًا قارهم األعيااىل , الباّد ما  أن هبتعاد عا  كا  ماا  ار           -  
ممحر  , وهبتعد ع  ك  ما ميي  به إىل الضاللة , واحلد ممها بالبص   والتبصُّار , واالبتعااد عا  كا      

 ..املضلالت الدنيرهة 
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معاه  تقرميية وقرمياة لبمااء شخصايته االجتياعياة , واحليلرلاة دون       مبا هسرتشد به م اجتاه الفرد  -5 
إىل بانسايابية وفاعلياة مثيار     التداخ  بني المفاق والدج  يف العالقات االجتياعية اإلنسانية , للرصرىل 

 ..ما هحتجه يف عاملما العرملي املعاصر ع  ك  سلبيات وخماطر واالبتعاد املبتغى , 
الذي االبتعاد بالرعي األخالقي ع  انتهاج االزدواجية يف الشخصية , أو االبتعاد ع  ممهج القرىل  -3 

هحخالف الفع  , فعمد افتضاح سلركه  ذا بني اجملتيع امللتزم بالقيم واألخالق , سيمحدر بشخصيته حنر 
 ..سان  ر ما هحعد م  احلاجات املتقدِّمة لنناالحرتام عدم احرتام اآلخره  له , و

واالستشعار يف المظم الرتبرهة , ومح  الفرد أن هيرن بهذا ضرور  تميية وتطرهر عام  التحسس  -8 
 ..إنسانية المظام اإلنسان الفاع  والمافع بي  ما تعميه اليلية , وما ترتتب عليها م  مراقف 

ماا هتباّي  ما  خالهلاا , ماا      ما تقّدم ذكره ,  ر جانب مما حتيله المصرص املباركاة املتقدِّماة , و         
ضرور  بماء الفرد بدعم العرام  الذاتياة واملرضارعية يف رصاانة الشخصاية , وماا هشارت  ما  عراما          
تيرهمية وغرهزهة واجتياعية وتربرهة وبيئية , مدّعية باالستعدادات وساالمة الارعي , وماا هادخ  ما       

 ..املضامني االجتياعية املتفاعلة معها 
 
 
 

 املبحث الثاني

 اجملتم -عناء اللرد 
 

ما مّت الترصُّ  إليه م  ضرور  االساتعداد الاذاتي يف تعزهاز البمااء الاداخلي للفارد ,       بعدما تقّدم , و     
هتطلاب أن نعار    واساتييااًل لاه   وبلرر  الشخصية املتياسية , وما تدخ  يف مضاميمها االجتياعية , 

وتراصله بالتيام  مع المظام الرئيسي , لبماء جمتيع هضع التفاع  املطلرب هلذا المظام والتمظيم الفرعي , 
األخالقي ,  –ذاته وكيانه وتيرهمه اإلنساني بماء و م  ميانة الفرداإلضافية املستيد  ممهج لتعزهز قّرته 

 ..وممه متاسيه حسب مقتضيات األدوار وامتداداتها وتغي  األدوار 
جزء ما  حتقياق    والترقي  واملرقف املماسب , و ر انجع  الشخص املماسب يف امليهثير م  وما      

تبادىل األدوار بني أفاراد اجملتياع , إاّل جاناب    و األدوار إسهام اجملتيع والفرد يف رصانة البماء , وما ثقافة
 ..اجملتيع  –آخر حيري ومتفاع  يف ممظرمة بماء الفرد 
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 Socialاحملقاق لتياساك اجملتياع    اعي البمااء االجتيا   البماء وماا هسافر عماه ما     المظم ووحمددات      

Cohesion  وبقعيق ما هتطلبه م  وعي وثقافة اجتياعية.. 
؛  كراماة اإلنساان   مصاب  ّن بماء الرسالة السياوهة , قائم على حتقيق ك  ما هصب يفوبال رهب إ     

د تمظيم احليا  بيا   التشرهع اإلهلي , وممه هستيب املعززواجملتيع , وتبدأ م  تيره  بماءه املتيام   الفرد
حنر البماء احلضاري اإلنساني , وما هشعره  جرانبها , لتؤ له أن هيرن وحد  واحد  لالنطالق بتياسك

عيق إنسانيته , وما حيي  م  رساالة أخالقياة هساعى لتحقيقهاا علاى ساراء       تفاع  مع املاإلنسان رنه ك
 ..الصراط املستقيم 

ة املتياسية اليت ال تمفص  ع  قرهم تياره  وبمااء شخصاي      وبماء شخصية الفردوم  ممطلق تيره    
هقتضيه التياسك االجتياعي , ما ووسأ البيئة االجتياعية ,  اجملتيع املمتجة للحضار  , وما هرتتب علية

 : بالقرىل ( عليه السالم) ههصفما ممحى م  متقدِّم هيرن جانب 
َوَكالمحهحاْم َكاالمح   , ِسايَيا حْم ِسايَيا الصِّادِّهِقنَي    , اهلِل َلْرَمّة الِئٍم  َوإنِّي َلِيْ  َقْرٍم ال َتْقخحذح حْم ِفي) ..      

محَتَيسِّاّيرَن ِبَحْباِ  الّقاْرآِن ؛ هحْحيحارَن سحاَمَ  اهلِل َوسحاَمَ  َرسحارِلِه ؛ ال        . َهااِر  ْيِ  َوَمَمارح المَّارح اللَّعحيَّ, ْبَراِر اأَل
 .  (! ْجَسادح حْم ِفي الَعَيِ  َوَأ, ْم ِفي اجِلَماِن ّقّلربحهح. رَن َوال هحْفِسدحوَن َهغحلُّ َوال, َهْسَتْيِبرحوَن َوال َهْعّلرَن 

؛ التيره  الفيري اجليعي , املبين على االسرتشاد مبا مدى الرتابأ بني ميرنات روحية و ما هظهر      
بمااء تياما    و يئاة  القلارب , تظهاره مساات    يف احلق , وماا تضايره   (  ال َتْقخحذح حْم ِفي اهلِل َلْرَمّة الِئٍم) 

 ( .. ِسيَيا حْم ِسيَيا الصِّدِّهِقنَي) الشخصية الفردهة واجليعية ؛ 
املمطقي وما حتيله الشخصية م  أخالقية عيلية تظهر يف األداء املياني والزماني واملرقفي , والدلي       

و ام يف نظاام وتمظايم وممظرماة اجتياعياة       ,( َراِر ْبا َوَكالمحهحْم َكالمح اأَل) الراضح للعيان ؛ واألخالقي 
ْيِ  ارح اللَّعحيَّ )؛ , مبا فيه كرنهم اجملتيع  –على مسترى الفرد ومؤثر واسع معطاء  مبا ترسم هلا م  عطاء 

 :, ومحرشد م (  َهاِرَوَمَمارح المَّ
ي , الثابا  مباا جااء باه ,     احلركا  –؛ التشارهع اإلهلاي الثابا     ( محَتَيسِّّيرَن ِبَحْبِ  الّقاْرآِن  )  -

 ومساتير احللارىل   التطّرر والتميية احلياتية , لذا حلرىل فقهاه دائام  التغ  وواحلركي مع حركة 
حاجز أو حائ  بيمه وبني ك  تطاّرر خيادم   كلي  جدهد ومستجد ومبتير ومبدع , ال هقف 

ضارات وما تفرزه ما تفرزه احلصرص اإلنسان واإلنسانية , والدلي  ما نراه م  آراء الفقهاء خب
العلارم  امتداد و, إجيابيات وسلبيات العرملة , وإجيابيات وسلبيات التطّرر الداللي لليعلرمات 

 ..واملعار  , لتحذلاِّله وجتعله يف خدمة الفرد واجملتيع والدولة , بي  احملترى العقالني 
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وإعااد   لدميرماة احلياا     وقاائم  مساتير واإلحيااء  اذا   ؛ ( هحْحيحرَن سحاَمَ  اهلِل َوسحاَمَ  َرسحارِلِه    )  -
حنر التميية املستدامة  هاإلسالم وصالح الفرد واجملتيع على أفض  صرر  تدفع بتشرهع مدستها 
 .. احلضاري – التغّير االجتياعيبو بسم  اهلل ورسرله , املستدامة , وممها التمييةوالتطرهر 

 ,( رَن َوال هحْفِسدحوَن َوال َهغحلُّ) ,  ( ِبرحوَن َوال َهْعّلرَنال َهْسَتْي) املمبثق ممه ؛  السلركي وأعظم الترازن     
ساعيد  بقارهم   , ( ْم ِفي اجِلَماِن ّقّلربحهح) وممه هتحقق انسيابية وفاعلية البماء االجتياعي , وعمده هيرن ؛ 

 .. اإلنسانية املردوداتاستدامة و, األعياىل والمتائج 
بالعقياد  اإلساالمية املعطااء     واملطيئماة  نفس الراسخة العقيد  , واألولذا استيرارهة الثبات والثقة ب     

جيياع باني العيا     , و ار ماا   (  ْجَسادح حْم ِفاي الَعَيا ِ  َوَأ) ؛  واستيرارهة العطاء ا, حتقق نتائجهللبشرهة 
ليا   ؛ وماا هرتتاب علياه    ,  ىلاعيا أعبااء األ  حتيُّا  سعاد   وما هتحقق م ,  والتطلُّع األخرويالدنيري 

 .., ولي  مسعى جدهد ومستجد ونافع  ادث حدهثح
الساعاد   وعماد ا تيارن   ,  يإلساالم تشارهع ا الفاعلياة   دههم عماد لا  ةافع اإلنسااني والد وبهذا هحعزز     

تعااىل  حمارره رضاى اهلل   والعطاء املستير , حتقيق الدنيري , والعالي واألداء  الرصني املتياملة بني الفع 
 مافق ودجاىل يف  ذه احليا  , أه  ماا كاان ما  خرهطاة احلياا  والتمظيياات      ك  حمتاىل وم الذي ال ميّسه

بارؤى  , ب  همظر كجانب مححبأ للعي  والتقرهم إىل الرراء  اإلنسان ال همظر الرمسية وغ  الرمسية , لذا
 ..االستدامة ومستير  الفاعلية وهعي  مبس   متراص  ونافعة ومعطاء  , واضحة وأ دا  

 –املمهج الترجيهي لثقافة املمطاق واألخاالق , مباا حيقاق متاساك بمااء الفارد        ( السالم عليه)وهضع      
هماتهج اآلفااق اإلنساانية ألخالقياة     , وما  تيعات احلضارهة األخرى احمليطةاجملتيع , وما جييعهيا مع اجمل

 : وترجيهاته ر , والدلي  ما هحظهره وضرح القرىلمع الذات واآلخ األحيام تهذهبوالعالقات 
ْصَرَب َكاَن َأ, َوَذَكْرتحْم َحاَلهحْم , ْعَياَلهحْم ّيْم َلْر َوَصْفتحْم َأَولِيمَّ, اِبنَي ْن َتّيرنحرا َسبَّْكَرهح َلّيْم َأإنِّي َأ)      

ْصاِلْح َذاَت  َوَأ, َوِدَمااَء حْم   ْحِقْ  ِدَماَءَناا هحمَّاللَّ: ا حْم َوّقْلتحْم َمَياَن َسبِّّيْم إهَّ, ْبَلَغ ِفي العحْذِر َوَأ, ِفي الَقْرىِل 
َعاِ  الَغايِّ َوالعحاْدَواِن َماْ       َوَهْرَعاِريَ , ى َهْعِرَ  احَلقَّ َمْ  َجِهَلهح َحتَّ, َوْ ِدِ ْم ِمْ  َضالَلِتِهْم , َبْيِمَما َوَبْيِمِهْم 

 .   ( َلِهَج ِبِه
ر ع  بادأ مرحلاة العماف اليالماي     وما هحعبِّالسب وسيلة م  الرسائ  امّلعبِّر  ع  السخأ والرفض و    

إصاالح  التقارهم , والياقس ما     رحلة م  مراح  فقدان ما هساد فجار    , ورمبا كان مامّلدمِّر للعالقات 
 ..الطر  اآلخر 
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ْكاَرهح  إنِّاي أَ ) عماد ؛  املهدد  لالستقرار االجتيااعي  معاجلة لسد  ذه الثغر   (عليه السالم)لذا هضع      
كيرقاف  وحلظاة الغضاب ,   القارار يف  والتحّرىل إىل مرحلة التقنِّي يف اختااذ  , (  اِبنَيَسبَّ ْن َتّيرنحراَلّيْم َأ

اجملتيع مبرقف القاّر  الفيرهاة    –ع  ما هحظهر اإلنسان الفرد , البّد م  أن هحعبِّر اآلخر العدو تعب ي ع  
 ..ية , ومدى سالمة البيئة والتمشئة االجتياعوما هعيسه م  انطباع متاسك الشخصية 

يف حمتارى  ا هظهر  عمدو لة قب  أن تتفاقم وتتحرىل إىل أزمة ,ح  املشيانسيابية  ما هتجه حنر ممهو     
 : المي اجملتيعي لمق  صرر احلقائق وأخالقياتهاالبماء اإلع
قارتن بالعيا  واملراصافات تقارتن باإلنساان      والرصاف ه , ( ْعَيااَلهحْم  ّيْم َلْر َوَصاْفتحْم أَ َولِيمَّ)  -

لبمااء اإلنسااني واالجتيااعي للحلارىل ,     , و ما هظهر املسترى الارظيفي ل دي ذلك العي  املؤ
وهعين الفرز بني العي  وترقيتاته وثغراته , والشخص املؤدي لاه , وأخالقيتاه تعاين للعحقاالء ,     

 .. الرصف الرظيفي ونتائجه , خيتلف ع  املراصفات اإلنسانية
الباطا  واالحنارا  واملارض     خارض  عليه ما    مرقعهم وما  ممما هعين ,( َوَذَكْرتحْم َحاَلهحْم )  -

, األخالقي واالجتياعي , و ما هظهر جانب التشخيص وبياان احلالاة املرضاية غا  املمظارر       
 ..ومتطلبات معاجلة اجلانب السلركي للفرد واجملتيع 

وما هترجب أساس ميداني ,  هيشف ع  ,(  ْبَلَغ ِفي العحْذِرَوَأ,  ْصَرَب ِفي الَقْرىِلَكاَن َأ )ونتائجه ؛      
, وكساب  يا هيرن عليه أعداء اإلنسانية وأعداء احلضاار  اإلساالمية احلّقاة    ِل خربهة م  ترضيح صرر 

علام الامفس    مماا هشاي  علاى   , و ار  اإلعالمياة اجملتيعياة   ماا تتطلباه املرحلاة    وباليلية اجلرلة السليية 
خذ بزمام املباادر  ,  ي  التيييز بني احلق والباط  واألض ياعي وعلم المفس اإلعالمي , وما هدخ االجت

 .., واليشف ع  خطرر  أ دافه  ةاحلقيقيلليشف ع  ضعف عدو اجملتيع واحلضار  
نظام سياسة وما هرتتب عليه م  بيان  ,ممهجية الطروحات  هتجه صرب ع  كرن جانب ممهفضاًل      
َوّقْلاتحْم َمَيااَن   ) ؛  , وحلرله املرضرعية احلقائق ليشفعلى أساس ممطقي وأخالقي وإنساني بالغ  قائم

, (  َوْ اِدِ ْم ِماْ  َضاالَلِتِهمْ   , ْصاِلْح َذاَت َبْيِمَماا َوَبْياِمِهْم    َوَأ, ْحِقْ  ِدَماَءَنا َوِدَماَء حْم ا هحمَّاللَّ: ا حْم َسبِّّيْم إهَّ
 :تتيث  يف الجتاه الرأي العام والمتيجة العيلية 

, ليتصا    الصارر  احلقيقياة   ترضيح ميرناتكشف و؛ عمد ( َ  احَلقَّ َمْ  َجِهَلهح َهْعِرى َحتَّ)  -
  ..ومتييز   ما هتص  م  قماعات مثير عقالنية واحلقائق الب

؛ و ر ميث  العالج والرقاهة ما  احنارا  البمااء ,    (  َعِ  الَغيِّ َوالعحْدَواِن َمْ  َلِهَج ِبِه َوَهْرَعِرَي)  -
 ..على أسس اجتياعية وحمترى وتيرهمات وسلركيات إنسانية  وبذات الرق  تقرميه
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األخالقية الايت تهاد  اإلصاالح والصاالح بادون إراقاة       وهبين عيق العالقات االجتياعية ما و ر      
البماء وسالمة ميرناات   داخ  استقامةوحترُّىل قاء ت, وميث  نقطة الاحلقرق والدماء , وبال حقد وضغيمة 

 ..إلنسانية ا –المظم السياسية 
استقامة ووضرح واحملبة ,  خاءواألومما هستيد ممه اجملتيع , مبا فيه الفرد وأنشطته , القّر  واملقدر       

 ( :عليه السالم)الترجُّه يف قرله 
, هح َربَّ َحٌد ِمْمّيْم إالََّأ ال َهْرجحَرنَّ: ْ اًل ّأوِصيّيْم ِبَخْيٍس َلْر َضَرْبتحْم إَلْيَها آَباَط اإلِبِ  َلَياَنْ  ِلذِلَك َأ)      

 َوال َهْساَتِحَي َّ , ْعَلامح  ال َأ: ْن َهّقرىَل ا ال َهْعَلمح َأَحٌد ِمْمّيْم إَذا سحِئَ  َعيََّأ َوال َهْسَتِحَي َّ, َذْنَبهح  إالَّ َوال َهَخاَف َّ
َوال , ْأِس ِماَ  اجَلَساِد   ْبَر ِمَ  اإلمَياِن َكالرَّالصَّ َفإنَّ, ْبِر َوَعَلْيّيْم ِبالصَّ, َيهح ْن َهَتَعلََّء َأْيَحٌد إَذا َلْم َهْعَلِم الشََّأ

 .  (َوال ِفي إمَياٍن ال َصْبَر َمَعهح , َخْيَر ِفي َجَسٍد ال َرْأَس َمَعهح 
والترجُّه , كرؤهاا  والّقدر  اجملتيع الذي جييع بني ؛ الرحدانية  –لفرد لالرتبري بماء ال وإسرتاتيجية      
األداء , و ر ميث  السايطر  علاى    اجتا ات ة  ادفة , والقّر  حيميا تيرن الرقاهة م  االحنرا  يفورسال

, وحيمها هتطلب (  َذْنَبهح إالَّ َوال َهَخاَف َّ) ؛  الرعي والعقالنيةبالقّر  املمتجة الفاعلة ثبات الضعف وتعاظم 
 :على أق  تقدهر أن هيرن 

 
 

لحد العالجي اآلني لليشيلة لسبي  لاالصحي والسري , عمدما هيرن ورمبا هيرن مسترى اخلر       
أو األزمة واحليلرلة دون تفاقم الذنب وآثاره , والرقائي املستقبلي للحد م  تيرار الذنب أو احلاد ما    

, و ار  احليلرلة دون ظهرر حراض  أو بيئاة لتيااثر الاذنرب    الثغرات والفجرات اليت تؤدي للذنب أو 
 ..اجملتيع , وما هتعلق باجلانب التيرهين والتشرهعي  –اء الفرد بذاته خيدم بم

اختيار املعلرمات ومصادر ا ومعرفة القدرات الذاتياة   هيرن دقة والعيليات الفاعلة واملثير  , حني     
العلارم  ساالمة  على املسترى الفردي واجلياعي واجملتيعي , لبماء القدرات الفعلية مبا ميتلك اإلنسان م  

, و اي ممظرماة هادعيها مبادأ الاتعلُّم       , وسالمة استثياراتها على السبي  الرهاادي اجملتيعاي   عار وامل
 َوال َهْساَتِحَي َّ , ْعَلامح  ال َأ: ْن َهّقارىَل  ا ال َهْعَلمح َأَحٌد ِمْمّيْم إَذا سحِئَ  َعيََّأ َوال َهْسَتِحَي َّ) والرتبية والتعليم ؛ 

تعلام كياف تاتعّلم , وترقاف عماد       مبادأ ؛ علاى    و ر مما هشي, (  َيهحْن َهَتَعلََّء َأْيَحٌد إَذا َلْم َهْعَلِم الشََّأ
عظيم , جييع ما بني العلم وحادود آداب العلام والاتعلُّم والتعلايم ,     حدود ما تعلم , و ر اجتاه تربري 

احارتام  واجّلرأ  يف وضرح ما عليه اإلنسان , ليي ال هقع يف مشاك  طبيعة األداء ما  جهاة ومساترى    
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الرصف الارظيفي ماع    ده هتطابقاجملتيع , وعم –ا ميث  أعيق بماء فلسفي للفرد ومموتصدهق اآلخر له , 
حركياة  ما هتحقق مبيانه وترقيته ومرقفه , وممه  وظيفته ,وتقدهة مراصفات الشخص القائم على تمفيذ 

 ..األداء واستدامته ومسترى 
, وممهاا  والتطارر  هيرن املسك بزمام أمرر التميية املساتدامة  و, بالصرب واملثابر  هتيث  وجه آخر و     

ْبَر ِماَ   الصَّا  َفاإنَّ ) اجملتيع املدعم باإلميان العقائدي ؛  –التميية االجتياعية وبماء شخصية متياملة للفرد 
 ..فيذ مع مثابر  التمجرد  ك  أداء ال هتحقق إاّل بالصرب لذا و ,( ْأِس ِمَ  اجَلَسِد اإلمَياِن َكالرَّ

َوال َخْيَر  )حضاري ؛  –وتياملية احلقيقة القائية على متاسك الشخصية , أن جتع  مبدأ اجتياعي      
, لترليد بيئة اجتياعية فاعلاة , تساترعب احلقاائق    ( َوال ِفي إمَياٍن ال َصْبَر َمَعهح , ِفي َجَسٍد ال َرْأَس َمَعهح 

بالصارب حيياي الفارد    و , ع والتعدِّي على حقرق اآلخاره  عدم التسرُّبالصرب هتحقق , وواملبادئ والقيم 
 ..ارتياب اجلرائم حبقهم واجملتيع م  االحنرافات املقصرد  وغ  املقصرد  و

 :اجملتيع , حيث هقرىل  –لبماء دواخ  الفرد ( عليه السالم)وممهج آخر هضعه      
اضحاِع  َربالتََّو, ارح ْقادَ ِباإلْفَضاىِل َتْعّظمح اأَلَو , اِصّلرَنَفَة َهْيثحرح امّلَرَصبالمََّو, ْيِ  َتّيرنح اهَلْيَبّة ْثَرِ  الصَِّبَي )     

ِفيِه َتْيثحارح  ِباحِلْلِم َعِ  السَّا َو, اِدَلِة هحْقَهرح امّلَماِوئح ِ  الَعِبالسَِّ َو, ِن َهِجبح السُّْؤَددح اىِل امّلَؤْحِتَيباَو, المِّْعَيّة  َتِتمُّ
 .  ( ِهارح َعَلْيْنَصاأَل
م أو صااحب  ذ ب ليحربك مياناة اإلنساان العاالِ   على صاحبه , ورب قرىل  كان جماهةّب قرىل ورح     

ماا هحقدِّماه     اجملتياع , واملياناة تعظام بآثاار    اجملتيع , والعالقات تحبمى باإلنصاا  باني   امليانة املرمرقة يف
 ..و يذا .. مة على غ  ا قّدي احلراجز بني املسترهات املتالشخص , وبها وبالتراضع الذي هحلغ

وتقث ات املمظارر السايعي والبصاري     و ر ما ال تشتي  عليه حتى المظرهات االجتياعية احلدهثة ,     
 ..والسلركي اجملتيعي , وتآزر القرى اخليِّر  

 دعتاد املادي , ب  هيرن أبلغ عاد دد والالقّر  الداعية لليجتيع  ي بالع وليس  على الدوام تيرن     
ياا هرحِّاد األماة علاى اخلا  واحملباة , ووحاد  اليلياة         المظم الرتبرهة فيهتيث  يف انتهاج , عتاد عحّد  وو

, ِلياا هححققاه     (احِلْلمح َعِشَ ٌ  ) تجلى صررته عمدما هيرن ؛ تى احلق , وجانب ممه الصادقة الطيبة عل
, لتتجاه  احلقيقاي  تقر يف نصاابها  لتتجّلاى األمارر وتسا    , العراصاف و هتخطى احلراجز م  استقرار وما

جتيع الفرد إىل جاناب اآلخار    فاعلية اليلية الطيبة ,األخالق وبذا , ومس   احليا  برجهتها الصحيحة 
افاه املشارتكة ,   بق د املتيام  اجملتيع , وجيع  م  الفرد بالتقارب والعالقات الطيِّبة , اجملتيع بماء لييرن

 ..لييرنرا العش   اليرمية املتياسية  , واالتفاق عليها لرحد  الماسوحد  اليلية  مما هسري يف عروقه
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دامة سات إ , ومماه  لتعزهاز الامظم والبمااء احلضااري     ,املرّد  بني المااس  احملاور  و بماء ثقافةاالرتقاء لو    
  ( :عليه السالم) هقرل وأحد العرام  الداعية لذلك , مضامنياجملتيع ,  -الفرد  متاسك

  ( هح ِباإلْنَعاِم َعَلْيِهْردحْد َشرَّوا, َخاَ  ِباإلْحَساِن إَلْيِه َأ َعاِتْب) 
ما هراجاه رد الشار إاّل   معاجلة ال هيرن , وإليه اإلحسان حني هيرن العتاب ب, األخر   رحقّي ودلي      
ساترهات  علاى خمتلاف امل  تفهُّم احلياا  والعالقاات اإلنساانية    لتمظييي , و ر أرفع مسترى عليه اإلنعام ب

 ..االجتياعية والتمظييية 
 , لتتحقاق  تمظييياة ة يثقاف اترسم اجتا البّد م  , املتياسية  سر نظام األبماء وعمد الرقر  على      

إسهاماته يف بماء التياسك ئي الرتبري , وما هرتتب م  رسأ البياألواصر بني أفراد ا , وحمددات الأدق 
تبادأ  حياث  الراجبات املرتتبة عليها , ما هرازهها م  و, املتبادلة احلقرق  أساساجملتيعي على  –األسري 

 ( : عليه السالم) هقرلاحلقرق م  
ي ّك ِّ ْن هحِطيَعهح ِفلى الَرَلِد َأَفَحقُّ الَراِلِد َع. الَرَلِد َحّقًا  لىاِلِد َعَرْلِل إنََّو, اِلِد َحّقًا ِلْلَرَلِد َعلى الَر إنَّ)      

َوهحَعلَِّياهح  , َدَباهح  َوهحَحسَِّ  َأ, ْسَيهح ْن هحَحسَِّ  ااِلِد َألى الَراَنهح ؛ َوَحقُّ الَرَلِد َعي َمْعِصَيِة اهلِل سحْبَحِف إالَّ, َشْيٍء 
 .  ( الّقْرآَن

ميرن ما   و, , و يا جانب م  ميرنات األسر  م  جهة الرتكيز على الرالد والرلد هتضي  ا ومم     
, فإناه خا  دليا  علاى     ما  حقارق وواجباات    وماا جييعهياا   جهة أخارى ,  اجملتيع م   –بماء الفرد 

نظام األسر  وتمظييهاا  ومحاهة بماء املسؤولية اليب  امللقا  على عاتقهيا يف تيره  وبماء الشخصية وممه 
 ..ضار  احلووالدولة تيع األسر  واجململستقب   خالقية ومتاسيها , لتيرن ممطلقًااألالرتبرهة وورصانتها 

األداء , هحبمى عيق المظام األسري املرتبأ بعيق المظام  ودقة تياملية تمظيم احلقرق العيليةسترى ومب     
االجتياعي , ومبراعا  البماء الفيري والرتبري والتعلييي على أسس أخالقية حتيي ساالمة الشخصاية ,   

 ..لي املستقب الدور وتبادلهطبيعة سري واالجتياعي , وأه  ما كان مرقعها األ
والبّد م  عدم االستهانة بالدور والتمظيم والمظام , مهيا كان بسيطًا , ومهيا كان الفع  هس ًا أو      

,  وتعاظم برتاكيه وتقث اتهوقع اخل  يف مرضعه املماسب رمبا عي  اخل  , فال هحستهان به , ف صغرمهيا 
 :  (عليه السالم)الغيث قطر  , ولذا هقرىل  رمبا كان أوىله العظيية يف الفرد واجملتيع , فيفع  فعلتل
َحادًا  َأ إنَّ: َحدحّكْم َأ ال َهّقرَل ََّو, َثٌ  َقِليَلهح َكَصِغَ هح َكبٌ  َو إنََّف, وا ِمْمهح َشْيئًا ال َتْحِقرِحْفَعّلرا اخَلْيَر َوا)      
ا َكفااّكيحرهح  ا َتَرْكتحيحرهح ِمْمهحَيَفَيْهَي, ْ اًل رِّ َأالشَِّلْلَخْيِر َو إنَّ. اهلِل َكذِلَك َفَيّيرَن َو, ْوَلى ِبِفْعِ  اخَلْيِر ِممِّي َأ
 ..  ( َصْدِرَ ِمْ  َصْدِر َغْيِرَ  ِبَقْلِعِه ِمْ   رَّْحصحِد الشَّا)  و ,   ( هحْ ّلَأ
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 ساي , والتياره  المف الفردهاة وتعاظيهاا اجليااعي واجملتيعاي     و ما تتيث  االستعدادات والتعزهزات      
املؤ   لتطبيقاته املستقبلية , وآثاار التجرباة وتاراكم اخلارب  , ومادى التحساس        والرتبري واالجتياعي

بالغ  وصراعات التغي  , ومدى القابليات على التطاوىل يف عالج ما هصعب عالجاه , و ار ماا جيعا      
, وما هيمُّاه  غ ه بمفسه  تميية القدرات مبعرفة الذات وإدار  الذات وإدار  التغي  , فاإلنسان أعر  م 

 ..هراجه خماطر وتهدهدات الشر , لييرن اإلنسان كفرد وجمتيع على العّز  يف اإلثم  وما هرتتب
ماا هارتبأ   مماه  و واملشيلة واخلال  , جانب آخر هتعّرض الفرد واجملتيع إىل خمااطره وتهدهداتاه ,       

, وخطرر  الصراع وتهدهداته حيمياا هفارِّق    سييا حني حيتاج األمر لرحد  الرأيبالرأي ومتاسيه , وال
الاذي خيتلاف عا     السالبية  , واخلاال  مبختلاف أشاياله      ( ْأَياخِلال ح َهْهاِدمح الارَّ  ) وحد  الماس , و 

 ..االختال  , هرلِّد الشر والضغيمة بني أفراد اجملتيع , فتضيع احلقرق وتحهدر اليرامات 
أن تؤخذ األمرر ببساطتها , ليي ال تتعاظم الصغار م  سارء   وللسيطر  على وحد  اجملتيع , البّد     

 ( : عليه السالم)الفهم , املهدد لتياسك بماء اجملتيع , وبهذا املمحى هقرىل 
  (ي اخَلْيِر محْحَتَياًل ا ِفَتِجدح َلَه ْنَ َأَو, سحرًءا  َحٍدِبَيِلَيٍة َخَرَجْ  ِمْ  َأ  َّال َتّظمَّ) 

حّبسا  المّياة , وجتااوز ضايق اليلياة إىل       األمررلرأي والرأي اآلخر , واستقباىل و ما أهضًا هدخ  ا     
ضاعها , أو  االعباار  غا  مر   رمبا جتااوزت إىل األحس  , ف رحابة إنسانيتها ودالالتها املتغيِّر  م  األسرء

قادهر اا ,  يف غ  حم ِّ التعب  عمها وأداء ما هححسِّمها , فييا هرغب الشخص أن تؤخاذ األمارر مب  كان  
 ..هتطلب االجتاه بذات املمحى القرهم 

ميتاز به االجتاه احلضاري , و ر ما هرجِّه  ,  ر جانب مهم مما مؤشر العالقات اإلنسانيةمسترى وو     
لترظيف السلركيات االجتياعية , دون اهلدر يف طاقاتها , فإدار  اجملتياع  ( عليه السالم)به أم  املؤممني 
حتقيق العدالة ونظم مدى دقة وفاعلية واإلنسانية ,  –االجتياعية العالقات سالمة إاّل ب اال هتحقق ااحه

, اليفيلة واالنسيابية  Flexibilityاملرونة ما هتطلبه م  املساوا  , وشعرر اإلنسان بإنسانيته املتبادلة , و
املساؤولة ,  ب ك  َمْ   ر معين أعباء األدوار  مسترى حتيُّإىل  لتص  مرحلة التميية االجتياعية املستدامة

لصااراعات وممطلقااًا لأزمااات ظهاارر املشاااك  وحترهلااا إىل حليلرلااة دون لتقدهااة املهااام والراجبااات , وا
, و ار ماا    5( انحهحْغَصا َمْ  الَن عحردحهح َكثحَفْ  َأ)  احللرىل اليفيلة بذلك حتقق فاعلية مبدأ ؛االجتياعية , و

 ..رتبرهة وبماء العالقات والتياسك االجتياعية للسالمة الالقرهم سبي  الهحيثِّ  
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وفاعلية للبماء  بانسيابية, لالنطالق  والترافق املستير املالئية م  مصادر مصدراملماسبة  ي املرونة و     
, وباجتاه بعضهم هبين بعضًا , وامتالء الشخص بالعلم والعي  به ,  ر هقتي مبصاداق العلام   االجتياعي 

َلْيَس ِماَ   ) تمفيذ واألداء االجتياعي العالي اإلسرتاتيجية , والثقة بالقدرات العادلة ؛ وحمترى اخلطأ وال
 .  ( ِّ لى الثَِّقِة ِبالظَّالَعْدىِل الَقَضاءح َع

 ر مدى سالمة اجلاناب الثقاايف لليفاا يم    الظ  الراقع بني العدىل والثقة ,  يف جماىل حمدد العالقةو      
 ..اإلنسان وتطلعات اإلنسان مع أخيه 

حبسب ما ورد  يرنت عمد ا, , وال مرضع للصالح اإلساء الفساد ومبسترى وحيميا هيرن الظ        
 ( :عليه السالم) قرلهمعاجلات يف 

! َبٌة َفَقْد َظَلَم ْرِبَرجحٍ  َلْم َتْظَهْر ِمْمهح َح  ََّساَء َرجحٌ  الظََّأ ثحمَّ,  ْ ِلِهَماِن َوَأالحح َعلى الزَّْسَتْرَلى الصَّإَذا ا)      
 .  ( !َر ِبَرجحٍ  َفَقْد َغرَّ  َّْحَسَ  َرجحٌ  الظََّفَق, ْ ِلِه َماِن َوَأْسَتْرَلى الَفَسادح َعلى الزََّوإَذا ا

مسترى الصالح والفساد , املرقف وفترجُّهات الظ  , وما هرتتب عليه لدى الفرد واجملتيع , حيدده      
لظ  م  عدمه , وبيئة الفساد  ي امّلعزز  الختاذ ممحى الظ  لادى المااس ,   وما هرتتب عليه م  ححس  ا
 ..وعدم الثقة ببعضهم البعض 

صمع واختاذ القرارات  ومؤ الت ال ميتلك أدوات ِمّيْ  م  ضعيف الرأي , أو( عليه السالم)وحيذِّر      
يؤثر به على بمااء الفارد   س , حتيًااألخذ مَبْ  ال مؤ الت له بذلك اخلطرر   ر , واملشرر  ما تتطلبه أو 

ما هتجه حنار بمااء العالقاات االجتياعياة واإلنساانية ,      مسترى املتمرعة , و مشارهعهأنشطته وواجملتيع و
 ( :عليه السالم)حيث هقرىل إمامما 

ْمَصااَر  ْساّيِ  األَ َوا. ٌر ِبَصااِحِبِه  َب محْعَتَباِحالصَّ َفإنَّ, َوهحْمَيرح َعَيّلهح , ْحَذْر َصَحاَبَة َمْ  َهِفي ح َرْأهحهح َوا)      
ْر َرْأَهَك ْقصحَوا. ْعَراِن َعلى َطاَعِة اهلِل َة اأَلْحَذْر َمَماِزىَل الَغْفَلِة َواجَلَفاِء َوِقلََّوا, َها ِجَياعح امّلْسِلِينَي الِعَظاَم َفإنَّ

 .  .. (َعلى َما َهْعِميَك 
إبداء الرأي , ألساباب متعادد     إتقانالداىل على عدم  ضعف وخطق الرأي ,تقلبات وواحلذر م        

ممها ما هيرن بذات العق  وقدراته التيرهمية أو يف التفي  واالستمتاجات , أو ما هتعلق باخلرب  ومزاولة 
األعياىل ورمبا عدم امتال  القدرات التخصصية , أو ما هتعلق بعدم امتال  األدوات العليياة والعيلياة ,   

الرصرىل ملرحلة نياران  رمبا حس  أحراله ,  ر عدم تآزر ووحد  التمفيذ ودقة األداء , ووقد هيرن يف أ
 ..لعيله مؤدي العي  
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ماا ميارُّ باه    وضاغرطات  فاملرقف وشاّد   ,   (اىِل ِعْلمح َجَراِ ِر الرَِّج, اىِل ْحَرِب اأَليف َتَقلُّ) وهيرن ؛      
 ر ما هحدل  على جر ر اإلنسان وما أو األزمة ,  وكيفية عالجاتهم وختطيهم لليشيلة الفرد واجلياعة ,

, العلم واحلرب وصمع واختاذ القرار السياسة والثبات يف ساحة كيا  ر و ميتليه م  قدرات وقابليات ,
 ..واملرجِّه ملستقب  اجملتيع وترجهاته التميرهة ملسترى الثبات , احملدد  ر 

اجملتياع , هتحادد باالرأي واملشارر       –ماء الفارد  ب وإسرتاتيجيةوصفحة أخرى م  صفحات طبيعة      
 .  ( َوَمْ  َشاَوَر الرَِّجاىَل َشاَرَكَها يف عحّقرِلَها, ِبَرْأِهِه َ َلَك  ْسَتَبدََّمِ  ا) واختاذ القرار الصائب ؛ و 

لسالطة ,  و ذا ما هتحقق م  خالىل طبيعة البماء الرتبري والتعلييي واملبادر  التعلُّيياة , فااالنفراد با       
شي  م  أشياىل االستبداد السياسي , واختااذ لغاة القاّر  التدم هاة , وماا هرتتاب عليهاا ما  الساطر           
واجلربوت والدكتاتررهة , و ر ما هدخ  ضي  علام االجتيااع السياساي , وعلام االجتيااع اإلداري      

 ..والتمظييي , وعلم المفس االجتياعي , و ر ما مت تماوله يف مباحثه 
شاركة طابع هرلِّد , وأوىل ما هرلِّد قبرىل اآلخر , وقبرىل الرأي والرأي اآلخر , والثقة املتبادلاة ,  وامل     

 ما  القادرات   مما ميتلاك األفاراد   ةواليفء املترازن واملساوا  والعدالة , لتيافؤ القدرات والفرص المابع
لشعرر والتعزهزات املشرتكة , وما األدوات واآلليات املترافر  واليت ستترافر , والثقة بذات المفس , واو

, املشاركة احلقيقياة  (  َوَمْ  َشاَوَر الرَِّجاىَل َشاَرَكَها يف عحّقرِلَها) شابه وكام   ذا , ليي هتحقق مبدأ ؛ 
رؤوس وماا متتلياه   وإميانياات   عليية وخارب  وطاقاات   املبمّية على , وبدور ا املبمية على الثقة املتبادلة

 ..االجتياعية  -املعرفية األمراىل 
وأقصد مبصطلح رؤوس األمراىل االجتياعية ؛ اليت تصمع ما حيقاق التميياة االجتياعياة املساتدامة ,          

وتيرن القطب املرازن إلعاد   مدسة اجملتيع واستقامة مس ته احلضارهة املتييز  , وماا حتقاق ما  بمااء     
اساتيرارهة حتقياق األ ادا  اإلسارتاتيجية       ما   , امليثلة للقّر  غ  املمظرر  , وما مييا  اجملتيع –الفرد 

 ..املرسرمة ضي  اخلطأ وما تمفِّذه القدرات اإلبداعية الرهادهة والقيادهة 
و ر ما هرلِّد انطباع تعاوني بني القرى العقلية والقرى البدنية والقرى املعلرماتية والقرى التقمية يف      

, وباالترازي ماع حقارق     كفارد وجمتياع  إلنسانية لننسان تقدهة الراجبات واحلقرق , ومحاهة احلقرق ا
 ..املخلرقات , مبا فيها البيئة والبيئة االجتياعية 

واألدوار واملراكز والقيم , م  مجلة ما حتيله العالقات والتياساك والبمااء االجتيااعي واساتقراره          
 ..نظامها وتمظييها على مسترى الفرد واجلياعة واجملتيع , مبا فيه األسر  وميرناتها و
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ركاز  شغله ما  امل وهتعاون معه على أداء دوره , وما هفي  هعر  دوره يف اجملتيع , واجملتيع هعيمه       
املالئم واملؤ   نفسيًا وجسدهًا له , وما هعيمه اجملتيع على حتي  أعباء مسؤولية املركز , وما هتطلبه ما   

  قيم ومبادئ وأخالقية وإنسانية , والادعم االجتيااعي يف   أداء عاىٍل للراجبات , وما هييله مما حيي  م
 ..تقرهم األعياىل 

وعمد ا حيقق تقدهة احلقرق والراجبات , وتبادىل املمفعة لتميية القدرات وممها القدرات يف التميياة        
ه يف االجتياعية , لتحقيق األ دا  املرسرمة للدور , ومماه ثقافاة تباادىل األدوار واملساؤوليات , ودور    

 ..اجملتيع  –حتقيق تراص  البماء والتياسك للفرد 
 
 
 

 املبحث الثالث

 اإلنسانية –الصلاقة وفلسلت ا االجتماعية 

 
ومبختلاف  مسااحة جغرافياة حضاارهة مجاعياة وجمتيعياة      دولاة أو  أي  أو تساتغين  تفقدال ميي  أن      

, شاايله ماا  تضااحيات تومااا بيلااة اإلنسااانية الم عاا  العالقاااتوالصااداقة   عااغرافيااة رميرناتهااا الدمي
بطعيهاا  , مماا  ما  األخاّر  واحملباة     حيقق الذي تماميها متطلبات ومرتيزاتها يف تميية قر  األواصر , و

 ..تتعّدى ك  الروابأ االجتياعية  األخالقية وبرفعتها , اخلاص
حفظ الماس ما   ر , بالفير واستيعاب اآلخ وامّلعّبد  املرصرفةالقرمية  بصداقتهحفظ م  صدهق فيم     

خمتلاف العصارر ماع     , والصاداقة تشارت  باجتا اتهاا عارب    سفك الدماء والتعدِّي على احلقرق اإلنسانية 
 ..ونفسيته وسلركه وعراطفه وغرائزه وفيره العقالني وميرله العمصر البشري 

القابعاة باني   الصداقة  مفا يم وتطبيقات الصداقة بني املاضي واحلاضر ,دالالت  اختال حركية وو    
, اليرم اليرتونيتها أداء فاعلية و,  عرب ك  أشياىل اإلرساىل الربهدياليلية وحمترى  وطبيعة األمسورقة 

  ..االنرتن   عرب ما هتم إرساىل الرسائ  واملخاطبات الرمسية وغ  الرمسيةكيا  ر عليه 
ادهة وغ  املساحات امل ا ضي تطرراتهاتها وحركو ةاملستقبلي اتالمتدادا  اختلفاشرتك  أو  ورمبا    

ما األ دا  والغاهات , وهتحقق م  الرغبات وامليرىل , وما حتيله م  , وما والسلركية املادهة والمفسية 
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 الفيار  – الرساالة  تارى حمل وتيرهمهاا  بمااء الشخصاية والارؤى   هرتتب عليها م   مدسة وإعاد   مدساة  
الصاداقة , لاتحفظ    يف بماء روابأالفاع  عقائدي والدهين , ورمبا كان املرجِّه الواملؤثر الفاع  الراضح و

 ..القيم وميارم األخالق والتعاون والتفاني 
وصاَدْقتحه محصاَدقًة . َأْمَحضه له  :وَصَدَقه المصيحَة واإلخاء . امّلخاّلة : الصَّداقّة وامّلصاَدقّة يف اللغة ؛ و    

, والصَّاداقّة مصادر الصَّاِدهق ,     اَدقا يف احلادهث ويف املارّد   وتصا . خاَلْلتحه , واالسم الصَّداقة : وِصداقًا 
, واجلياع صحاَدقاء وصحاْدقاٌن وَأْصاِدقاء      امّلصاِدقح لاك :  والصَِّدهقح. واشتقاّقه َأنه َصَدَقه املردَّ  والمصيحَة 

  .. وَأصاِدقح
قياة وإنساانية , باال    اجتياعية وأخاليرن ما ت ممها أسسو ممظرمة والصداقة يف اإلسالم تحبمى على     

ممظرمتهاا  , ورمباا تصا  الصاداقة يف ساالمة     تازوىل الصاداقة     ومصاحل وممافع سرعان ما تزوىل أ دا
 ديتا الصداقة املتبادلاة الصاادقة , هف   دقاألسرهة , ورمبا بصصفة األخر   وتشي  مبما ا إىل أن تتعدىو
 ..صدهق صدهقه بي  ما ميلك ال
التقيايم  وآلخار يف احلاق   شخصني وأكثر , فيتفانى أحاد يا ما  أجا  ا    تحبمى الصداقة بنيعاد  ما و    

باني صاداقة الصادهقني , وما      ون حساب , ورمبا ضاع  الصداقة برجارد فجار  أو ثغار     دوالتقرهم 
, فتضيع الصداقة يف همفذ م  خالهليا شخص ال حيي  م  أخالقية وميارم األخالق اإلسالمية الفجر  

, أو  الصاداقة جملارههاا   مل تعاد  د األصدقاء لصداقتهم بعد تصدُّع , ورمباا مبا عاكلية تحعيِّر صفر ا , ور
 ..وضحاها , أو رمبا سفك دماء تتحّرىل إىل بغضاء وحقد وضغيمة رمبا 
 ( :عليه السالم) وبهذا هقرىل أم  املؤممني اإلمام علي     

  ( ِدهَقَع الصَّاِشي َضيَّلَراَع اَطَوَمْ  َأ, رَق َع احّلّقي َضيَّاِناَع الَتَرَطَمْ  َأ )
تهدهاد  , وتعاظيهاا  جتيااعي  المظاام ا الوبني ضياع احلقرق وضياع الصدهق , إربا  جلاناب ما         

 ..ومس   التقّدم احلضاري مستقب  العالقات 
 ( : عليه السالم) ىلهقراخلطر واملهدد لليجتيع , االجتاه  بذاتو     

  ( ِ مَلَردَِّدهِق ِمْ  سحْقِم اَحَسدح الصَّ) 
, اجملتيعياة  و المفساية  –واملضامني الرتبرهة اجلسد وامليرىل و الفير ووجهة أخرى تياملية جتيع بني     
لسالمة واملرد  , مبا فيه ما هتحقق م  جّراءه , امسترى و, املمحى التبادلي للعالقات مسترى مدى دقة و

فجرات تسبب وما همجم عمه م  ,  قات اإلنسانيةخل  استيعاب العالما هؤدي إىل اخلطرات املتعاقبة , و
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, , ورمبا انبثق م  أفة احلساد   ةض االجتياعيألمراالف وس جلسد اجملتيع الذي هؤدي اإلصابة بااخرتاق 
 ..  ( !اِد ْجَسَعْ  َسالَمِة اأَل, اِد الَعَجبح ِلَغْفَلِة احّلسَّ) ؛  ولذا

د أواصر العالقات اإلنسانية , وما ميتد م  باحلسد , هحهداملتيث   المفسي - ليرن املرض االجتياعي    
اجلها  وامتداداتاه اخلطار  يف بمااء شخصاية اإلنساان       وماؤثرات  رجاه  االحنرافاات الفيرهاة مب   تهدهدات
 ..ك  معرقات استيرارهة الصداقة ونحْبِلها م  الرقاهة والعالج  عقالنيةوما هحقابله حبدود , املتحضِّر 

  : (عليه السالم)البمه احلس  ( عليه السالم) هقرىل إمامما وسع ,األ العالقاتاق آفباجتا ات و     
ْكَباَر  َأَو, ْغَمى الِغَمى الَعْقا ح  َأ إنَّ:  َمَعهح َّ ا َعِيْلَ ال َهضحرَُّ  َم, ْرَبعًا وَأ, ْرَبعًا ْظ َعمِّي َأاْحَف,  ا بحَميََّه)     

 .  ْكَرَم احَلَسِب ححْس ح اخّلّلِقَأَو, ِة العحْجبح ْوَحَش الَرْحَشَأَو, الَفْقِر احّلْيقح 
َهْقعحدح هح إنََّف, اَدَقَة الَبِخيِ  محَصاَ  َوإهََّ  ؛ َوَفَيضحرَّ ْن َهْمَفَعَكهدح َأهح هحِرإنََّف, ْحَيِق اَدَقَة اأَلمحَصاَ  َوإهَّ,  ا بحَميََّه    

, اِب اَدَقَة الَياذَّ محَصا اَ  َوإهَّا اِفِه ؛ َوهح َهِبيعحَك بالتَّإنََّف, اِجِر اَدَقَة الَفمحَصاَ  َوإهَِّه ؛ َورنح إلْيّيا َتْحَرَج َمَعْمَك َأ
 .  (وهحَبعِّدح َعَلْيَك الَقِرهَب , يَد هحَقرِّبح َعَلْيَك الَبِع: اِب َرالسَّهح َكإنََّف

الاذي هابني خمااطر     , مييا  رسام املخطاأ    تفاعلها امليداني الفير  وعيقوفلسفة ولتقرهب بالغة      
 :اآلتي وتهدهد ممحر  بماء الشخصية االجتياعية م  زاوهة ممظرر الصداقة ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بماء الشخصية –هبني فلسفة واسرتاتيجيات الصداقة (    ) خمطأ 
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اَ  إهَّ

 اَدَقَةمحَصَو

 

 

 ْحَيقاأَل

 ي الَبِخ

 ابالَيذَّ

 اِجرالَف

 ِهرنح إلْيّيا َتْحَرَج َمَهْقعحدح َعْمَك َأهح إنََّف

 َ َفَيضحرَّ ْن َهْمَفَعَكهدح َأهح هحِرإنََّف

 اِفِههح َهِبيعحَك بالتَّإنََّف

هح إنََّف
 اِبَرالسََّك

, يَد هحَقرِّبح َعَلْيَك الَبِع
 وهحَبعِّدح َعَلْيَك الَقِرهَب

 

 

 

م ف سفد 

  ت  دحيوم

 متوم  هحيح

 لر وم  خ 
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 وتطلعاتااه نااهاإلنسااان كفاارد وجمتيااع , ومااا ههاادد تيرُّ والمظاار للصااداقة ضااي  ممظرمااة تيااره     
 :هقرىل ( عليهيا السالم)ويف ذات الرصية املبار  البمه احلس   ..األخروهة  –الدنيرهة  ,ة اإلسرتاتيجي

َوِعْماَد   ,ْحِيْ  َنْفَسَك ِمْ  َأِخيَك ِعْمَد َصْرِمِه َعَلى الصَِّلِة , َوِعْمَد صحدحوِدِه َعَلى اللََّطف َواْليحَقاَرَباِة  ا)      
َحتَّاى   َوِعْمَد جحْرِمِه َعَلى اْلعحْذِر , اعحِدِه َعَلى الدُّنحرِّ , َوِعْمَد ِشدَِّتِه َعَلى اللِّنِي ,جحيحرِدِه َعَلى اْلَبْذىِل , َوِعْمَد َتَب

 .ِه َأْو َأْن َتْفَعَلهح ِبَغْيِر َأْ ِل َوِإهَّاَ  َأْن َتَضَع َذِلَك ِفي َغْيِر َمْرِضِعِه ,. َكَقنََّك َلهح َعْبٌد , َوَكَقنَّهح ذحو ِنْعَيٍة َعَلْيَك 
َأَخااَ  المَِّصايَحَة , َحَساَمًة َكاَناْ  َأْو      ْمَحْضاَو ال َتتَِّخَذنَّ َعدحوَّ َصِدهِقَك َصِدهقًا َفتحَعاِدَي َصِدهَقَك ,     

َفِإنَّاهح   , َياْ  َغاَلَظاكَ  َوِلاْ  لِ . َوال َأَلذَّ َمَغبَّاًة   ,َوَتَجرَِّع اْلَغْيَظ َفِإنِّي َلْم َأَر جحْرَعًة َأْحَلى ِمْمَها َعاِقَبًة  , ِبيَحًةَق
ْساَتْبِق  اَوِإْن َأَرْدَت َقِطيَعَة َأِخيَك َف . هحرِشّك َأْن َهِلنَي َلَك , َوخحْذ َعَلى َعدحوَِّ  ِباْلَفْضِ  َفِإنَّهح َأْحَلى الظََّفَرْهِ 

َوال تحِضيَع َّ َحقَّ  َمْ  َظ َّ ِبَك َخْيرًا َفَصدِّْق َظمَّهح ,َو. َلهح ِمْ  َنْفِسَك َبِقيًَّة َهْرِجعح ِإَلْيَها ِإْن َبَدا َلهح َذِلَك َهْرمًا َما
َوال َهّيْ  َأْ ّلَك َأْشاَقى اْلَخْلاِق    .تَِّيااًل َعَلى َما َبْيَمَك َوَبْيَمهح , َفِإنَّهح َلْيَس َلَك ِبَقٍ  َمْ  َأَضْعَ  َحقَّهح اَأِخيَك 

َوال َتّيرَن َّ  َوال َهّيرَن َّ َأخحرَ  َأْقَرى َعَلى َقِطيَعِتَك ِمْمَك َعَلى ِصَلِتِه , َوال َتْرَغَب َّ ِفيَيْ  َزِ َد َعْمَك , ,ِبَك 
َظَلَيك , َفِإنَّاهح َهْساَعى ِفاي َمَضارَِّتِه      ْيبحَرنَّ َعَلْيَك ّظْلمح َمْ َوال َه. َعَلى اإلَساَءِ  َأْقَرى ِمْمَك َعَلى اإلْحَساِن 

  .  ( ْ  َسرََّ  َأْن َتسحرَءهحَوَلْيَس َجَزاءح َم َوَنْفِعَك ,
ها ماع ميرناات   تالشخصية وتاداخال , تسهم يف بماء االجتياعية  –ألسرهة ا الرتبرهة املمظرمةوبماء      

َوِإْن َأَرْدَت َقِطيَعاَة  ) ؛  حيي  م  دقة التحسس اإلنسااني املتيثا  عماد   , وممها ما الشخصيات األخرى 
 ( ..ِسَك َبِقيًَّة َهْرِجعح ِإَلْيَها ْسَتْبِق َلهح ِمْ  َنْفاَأِخيَك َف

تَِّيااًل َعَلى اَوال تحِضيَع َّ َحقَّ َأِخيَك  )واجتاه وامتداد تربري آخر هرتبأ باحلقرق اإلنسانية املتبادلة ؛      
 لبمااء الشخصاية األسارهة    ةالتيامليا  , وامتداداتها(  َما َبْيَمَك َوَبْيَمهح , َفِإنَّهح َلْيَس َلَك ِبَقٍ  َمْ  َأَضْعَ  َحقَّهح

تصب يف جمارى  تلتقي وو ي متث  جميرعة مبادئ , , ( َوال َهّيْ  َأْ ّلَك َأْشَقى اْلَخْلِق ِبَك ) ؛ اإلنسانية 
 ..املتمرعة  احلقرق - العالقات

ْقاَرى  َوال َهّيرَن َّ َأخحرَ  َأ )عمد ؛  واألخالقية وأشياهلا البمائية احلقرق - وتتص  حلقات العالقات     
 ( .. َوال َتّيرَن َّ َعَلى اإلَساَءِ  َأْقَرى ِمْمَك َعَلى اإلْحَساِن) وممه ؛  ,( َعَلى َقِطيَعِتَك ِمْمَك َعَلى ِصَلِتِه 

َأْو َأْن  َوِإهَّاَ  َأْن َتَضَع َذِلَك ِفي َغْياِر َمْرِضاِعِه ,  ) ؛ ألخر  لصداقة واوم  املبادئ األخرى املرجهة ل     
الترصايف التشارحيي للرظيفاة والرصاف الارظيفي      , و ما هربز الارعي والعقالنياة يف   (  ِبَغْيِر َأْ ِلِه َتْفَعَلهح

 .. احلقرق – املرضع واملرقف والظرو  لبماء العالقاتو لشاغ  تلك الرظيفة ,املتيام  واملراصفات 
  :يف مؤشرات الصداقة واجتا اتها ( عليه السالم) هقرىلو     
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  ( َوَوَفاِتِه, َوَغْيَبِتِه , ِفي َنْيَبِتِه : َخاهح ِفي َثالٍث ى َهْحَفَظ َأِدهقح َصِدهقًا َحتَّصَّال َهّيرنح ال) 
, وإهاا جااءت لبمااء جمتياع      املفا يم اإلسالمية ضي م  فراغ  واقرتان الصدهق باألخّر  , مل تقتي     

لصَّاِدهقح َماْ    َوالصَّاِحبح محَماِساٌب , َوا  ,َجاَر  َمْ  َتَرَ  اْلَقْصَد) ؛ و متيام  بإنسانيته وممحاه احلضاري 
 .  .. (َصَدَق َغْيبحهح 

ْحَذْر َصَحاَبَة َمْ  َهِفيا ح  َوا) يف العالقات اإلنسانية واجملتيعية , واملصاحبة شي  آخر له خصرصياته      
 .  (َب محْعَتَبٌر ِبَصاِحِبِه اِحالصَّ َفإنَّ, َوهحْمَيرح َعَيّلهح , َرْأهحهح 

الصاداقة وامتادت    م  املصاحبة , , ورمبا نبع صفات اآلخر م  املعاشر   أواملصاحبة مما حتيله و     
, لذا هتطلب مصاحبة َمْ  هيرن قرله هحطابق سلركه وعيله , وال همير ماا قاام باه    التبادلي بهذا االجتاه 

 بصافات صااحبه , عماد    ره  أو بصااحبه , وقاد هحقارن   م  سلركيات اتصف  بالسرء واإلضرار بااآلخ 
 .. ه مسعة اآلخر ِمّيْ  هحصاحبهما هحشرِّمما هؤدبي إىل االجتا ات املمير  واملمحرفة , 

 ( :عليه السالم) وصالح العالقات اإلنسانية هقرىللرقاهة مما هصب يف جماىل او     
  (ِه هح ِباإلْنَعاِم َعَلْيواْردحْد َشرَّ, َخاَ  ِباإلْحَساِن إَلْيِه َعاِتْب َأ )

حيفظ َغيبة صدهقه , وما هتطلب ما  عالجاات مالئياة للظارو      الصدهق الصدوق الذي وليرن      
, اجلياعية واجملتيعية , فاالجتاه األنفع واألهى لبماء العالقات واستيرارهتها الطارئة على العالقات املتبادلة 

اِدقح َعلاى َشاَفا   الصَّا . هح محَجاِنٌب ِلنمَيااِن  إنََّف َجاِنبحرا الَيِذَب) , هيرن الترجُّه ؛ ودميرمتها داخ  اجملتيع 
   . 5( َوالَياِذبح َعلى َشَرِ  َمْهَرا  َوَمَهاَنة, َمْمَجاٍ  َوَكَراَمة 

 فإناه سيساهم  , األخاروي   –الادنيري   القائية علاى البمااء اإلسارتتيجي   وباستيعاب فلسفة الصداقة     
أسهي   اذه العالقاات   , ورمبا احلضارهة املثير  و ية االجتياعيةالفيرهة والتعاون يف االجتا ات بتعاظيه

, احليارمي  ياسيه املؤسساي  سهم بتوت, تصب باجملرى الرمسي وجمرا ا لحترل  بصرحها غ  الرمسية و
  .., وممه ما هتم محاهة الدولة وأممها وأم  اجملتيع وغ  احليرمي 

 ( : ليه السالمع)ىل هقرالعالقات , اجتاه والستيعاب وتعزهز     
. َوَعادحوُّ َعادحوَِّ    , َوَصِدهقح َصِدهِقَك , َصِدهّقَك :  ْصِدقاؤحَ َقاؤحَ  َثالَثٌة ؛ َفْعَدَأَو, الَثٌة ْصِدقاؤحَ  َثَأ)     
 . 3( َوَصِدهقح َعدحوَِّ , َك َوَعدحوُّ َصِدهِق, َعدحوَُّ  : اؤحَ  ْعَدَأَو
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 :باملخطأ اآلتي مة العالقات وتفروعاتها واسرتاتيجياتها وميي  بيان ما هرتتب م   مدسة ممظر     
 
 
 
 
 
 

 واسرتاتيجياتهاممظرمة العالقات  مدسة هبني (  5 ) خمطأ 
 

جاناب مهام   بتماميه واتسااع مسااحته ,   حيقق  , للعالقاتاجملتيعي الفلسفي البالغي وو ذا املفهرم     
اختااذ القارارات   و صمع دقةا  االجتاه والترجُّه بمراعمع الراضحة الجتا ات السياسية والعالقات الدولية ل

 .. ما هتطلب م  دراسة الظرو  على أرض الراقعاملرقفية , و
 
 
 

 املبحث الراع 

 عناء ومتامك اجملتم  ودور االدتجاج في 
 
ياا تتطلباه احلياا  االجتياعياة للبمااء القارهم , وماا حيققاه لليجتياع ما  التياساك            جانب آخار لِ      

,  املالئياة واألساس واملماا  والبيئاة املدروساة     اعي , حيميا هضع بماءه االجتياعي على األرضية االجتي
الختاذ كافة االحتياطات ِليا هترقع أن حيدث , واإلفاد  مما سبق وما حدث , هعين اإلفاد  م  املعلرمات 

 ..احلضاري املتييز  –, لييرن لليجتيع رصيده وحضرره الثقايف  اإلسرتاتيجية
, أواًل باقوىل , والسا  حساب ماا      ياا  ار ممحار    ِل التصاحيحي  دور االحتجاج للتقرهم هظهرو     

باالجتاه الصحيح واملماسب , وما  ر عقالني رشيد هدعم ك  القارى املعروضاة للعطااء ضاي       هتطلب
ي والعقاد االجتيااع  , األداء اآلخار  عقاد  الفيار اآلخار , و  عقاد  عقد املراطمة , وعقد قبرىل اآلخار , و 

 ..التياسك االجتياعي والرصرىل ملسترى األداء العالي يف ظ  األخالقي , 

 َصِدهّقَك

 َصِدهقح َصِدهِقَك

 َعدحوُّ َعدحوَِّ 

 مألصحق ء

 َعدحوَُّ 

 َكَعدحوُّ َصِدهِق

 َصِدهقح َعدحوَِّ 

شنظوشد 

 م عالق ت

 مألمحمء
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القارآن اليارهم واألحادهاث المبرهاة      راعية محاهة احلقارق اإلنساانية , وماا هحقرِّماه    بط وممه ما هتجه     
  أن ال والبرصلة املرجِّهة م  أج, ( عليهم السالم)ه يف ضرءه أقراىل األئية األطهار هترّجوما الشرهفة , 

البمااء  العالقاات و نظم ما هؤثر على تلرث املما  االجتياعي , وممه حيدث ما هسبب اخلل  واالحنرا  و
 ..والتياسك االجتياعي 

وما ساّلأ   ا نسترعبهمم اء , تترّجه الدراسة يف رصد املضامنيوانطالقًا م   ذا املمطق والرؤهة واألد     
للترجُّه االجتيااعي اإلساالمي اإلنسااني , املمطلاق ما  األرضاية        (عليه السالم)علي اإلمام  عليه الضرء

قف , والترجُّه االجتياعي ما  خاالىل   سالي املراكب لي  زمان وميان ومروالبماء القرآني والمبري الر
على حمدودي الثقافة  كشف املتالبس أوعلى عامة الماس , وكشف احلقائق الغامضة  واالستيعابالرعي 
 .., وما  ر قرهم األساس وملستقبلهم , لرشاد م إىل ما  ر خ  هلم  ثقايف الراعيلبماء الاوتميية 

واخلطرات األوىل أو بداهة ما هتطلبه الترجيه ,  ر التحذهر بالرعي واالستيعاب وثقافة احملاور  وف       
 ( :يه السالمعل) وهقرىل.. تيع واإلبقاء عليه , لبماء وحد  اجملوالتفاوض االستياع واإلصغاء املثير 

َوَهْرِجَع الَباِط ح إىل , اِنِه ْوَطْررح إىل َأِلَيعحرَد اجلَّ, ْسَتْجَلَب َجَلَبهح اَو, َر ِحْزَبهح اَن َقْد َذمَّْيَطالشَّ إنَّال َوَأ)       
 .  (ال َجَعّلرا َبْيين َوَبْيَمهحْم َنِصفًا َو, محْمَيرًا  وا َعَليَّْنَيرحا َأاهلِل َمَو. ِه اِبِنَص

الَبْغَي َوالازُّوَر هحرِتَغااِن    َوإنَّ) وما هفعله السلر  االجتياعي املمحر  م  تهدهد االستقرار واألم  ؛      
  .. (َخَلَلهح ِعْمَد َمْ  َهِعيبحهح وهحْبِدَهاِن , ِفي ِدهِمِه َودحْنَياهح  امَلْرَء
د وهحهلاك وهحاؤثم , وهحرتاغ ؛ اهلاال  يف     العدىل ع  احلق واالستطالة , وهرِتغ هعاين ؛ هحفسا  ؛ والبغي      

 ..الده  والدنيا , وأهضًا اإلثم وفساد الده  
, هعين إعاد   مدسة ما وما هتطلبه تصحيح االحنرا  م  خالىل كشف احلقائق باالحتجاج واحلرار      

فهم احلقاائق ,  , مبا ميتليه م  أدوات إااح احملاور  , وصدق المّية للرصرىل لتبعثر م  املفا يم والفير 
آرب شايطانية  فق واملغرض ما  المااس , واهلااد  مبا    املماو تقث  تهدهدات وخماطر المفاقاحليلرلة دون و

 ( : عليه السالم)هقرىل اإلمام علي وبالترجُّه الرقائي , بني الماس لتفرقة ل ممير 
ِتاي محْؤِمماًا َوال   َخا ح َعلى ّأمَّإنِّي ال َأ: "  -َم َوَسلَّآِلِه ى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -َقْد َقاىَل ِلي َرسحرىلح اهلِل َوَل)      

 َخاا ح َعَلاْيّيْم ّكا َّ   َولِيمِّاي أَ . ا امّلْشِرّ  َفَيْقَيعحهح اهلّل ِبِشاْرِكِه  مََّوَأ, ا امّلْؤِم ح َفَيْيَمعحهح اهلّل ِبإمَياِنِه مَّمحْشِركًا ؛ َأ
 .   ( "ْمِيرحوَن َوَهْفَع ح َما تح, ّقرىلح َما َتْعِرّفرَن َه, َعاِلِم اللَِّساِن , َماِن محَماِفِق اجَل
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 هبني مصادر التهدهدات واملخاطر (  3  )خمطأ 
 الفعلية على األمة وحمترى التفي  واالحتجاج

 
ته بتعزهازات نفساية   الذا فقس  المفاق , أسا  الفيار والتصاررات غا  السارهة , املرجِّاه لسالركي            
ه واحتجاجاته املاكر  واخلبيثة واملدمِّر  التيتييية واإلسارتاتيجية ,  ة خطر  , هقبع بهيا وراء أدائمطقيوم

, حيميا هتسال  املماافق   وتهدهد طرر  العابر  م  خالىل الفرد إىل اجلياعة واجملتيع والدولة , وأعيقها خ
رظاائف  ا هتسّلق وهتقاّدم يف ال , وحيميييرن صانع القرارات أو املؤثر بها , بشي  مباشر وغ  مباشر ل

 ..اإلسرتاتيجية واملتقدِّمة يف الدولة ومؤسساتها 
وخطررته حيميا خيتفي برجهه وفعله اخلبيث , وراء ممطق الشارهعة والاده  , والتالعاب باأللفااظ          

 ..واملؤم  , فيقرىل مبا هعرفه املؤممرن حقًا , وهعي  مبا هحمافيه وما هميره املسلم  واملفا يم والدالالت
وكاان لاه باملرصااد ,    ( عليه السالم)وهرذج متقدِّم للمفاق , ما أشار إليه أم  املؤممني اإلمام علي      

 ( : عليه السالم), ملعاوهة , باالحتجاج واملقارنة حيث هقرىل ( عليه السالم)وهيشفه يف كتابه 
, َم ِلِدهِماِه  آِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْياِه وَ دًا َصالَّ اهلِل محَحيَّا  اَءَفِطْصاِفيِه َتاِني ِكَتابحَك َتْذّكرح َفَقْد َأ, َما َبْعدح َأ )     

ْ رح ِمْمَك َعَجبًا ؛ إْذ َطِفْقَ  تحْخِبرحَنا ِبَبالِء اهلِل َتَعااَلى  َق َلَما الدَّْصَحاِبِه ؛ َفَلَقْد َخبََّدهح ِمْ  َأهَّاهح ِبَيْ  َأإهَّ َوَتْقِهيَدِه
. ْو َداِعي محَسدِِّدِه إىل المَِّضااىِل  َأ, ْيِر إىل َ َجَر َفّيْمَ  ِفي ذِلَك َكَماِقِ  التَّ, ِنْعَيِتِه َعَلْيَما ِفي َنِبيَِّما َو, ِعْمَدَنا 

َنَقاَص َلاْم   َوإْن , ْعَتَزَلَك ّكلُّاهح  ا ْمرًا إْن َتمَّاِس ِفي اإلْسالِم ّفالٌن َوّفالٌن ؛ َفَذَكْرَت َأْفَضَ  المََّأ نََّوَزَعْيَ  َأ
, ْبَمااِء الطَُّلَقااِء   َقااِء َوأَ َوَماا ِلْلطُّ ! اِئَس َوامَلسحارَس  َوالسَّا , ْناَ  َوالَفاِضاَ  َوامَلْفضحارىَل    َوَما َأ. َهْلَحْقَك َثْليحهح 

ِقاْدٌح َلاْيَس    ْيَهاَت َلَقاْد َحا َّ  َ ! َوَتْعِرهَف َطَبَقاِتِهْم , َوَتْرِتيَب َدَرَجاِتِهْم , ِلنَي وَّْيييَز َبْيَ  امّلَهاِجِرهَ  اأَلَوالتَّ

 

 

 م ن  

 شؤشم

 شلرك

َماِن  محَماِفِق اجَل
 َعاِلِم اللَِّساِن

 

 

 

 َهْيَمعحهح اهلّل ِبإمَياِنِه

 َهْقَيعحهح اهلّل ِبِشْرِكِه

, َهّقرىلح َما َتْعِرّفرَن 
 ْمِيرحوَن ح َما تحَوَهْفَع

 حقيقد

م خو  

م ى 

مألشد 
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شخ لرهع 
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َوَتْعاِر ح ّقصحارَر   , ْلِعاَك  ِظال َتْرَبعح أهَُّهاا اإلْنَساانح َعَلاى    َأ! َوَطِفَق َهْحّيمح ِفيَها َمْ  َعَلْيِه احّلْيمح َلَها , ِمْمَها 
 . اِفِر َوال َظَفرح الظَّ, رِب َفَيا َعَلْيَك َغَلَبّة امَلْغّل! َرَ  الَقَدرح خَّرح َحْيثح َأخََّوَتَتَق, َذْرِعَك 

 -ْ  ِبِمْعَيِة اهلِل ّأَحدِّثحَولِي, َغْيَر محْخِبٍر َلَك  -ال َتَرى َأ. اٌغ َعِ  الَقْصِد َروَّ, يِه اٌب ِفي التَِّك َلَذ ََّوإنَّ      
ْستحْشاِهَد  ى إَذا اَحتَّا , َوِلّيا   َفْضاٌ    , ِر ْنَصاا ْستحْشِهدحوا ِفي َسِبيِ  اهلِل َتَعااَلى ِماَ  امّلَهااِجِرهَ  َواألَ   َقْرمًا ا نََّأ

ِبَساْبِعنَي َتْياِبَ ً  ِعْماَد     -َم آِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -هح َرسحرىلح اهلِل َوَخصَّ, َسيِّدح الشَُّهَداِء : َشِهيدحَنا ِقيَ  
ى إَذا ّفِعاِ  ِبَراِحاِدَنا   َحتَّ -َوِلّي   َفْضٌ   -يِ  اهلِل ْم ِفي َسِبْهِدهِهَقْرمًا ّقطَِّعْ  َأ نََّو ال َتَرى َأَأ! َصالِتِه َعَلْيِه 

َوَلْرال َما َنَهاى اهلّل َعْماهح ِماْ  َتْزِكَياِة امَلاْرِء      ! " ِة َوذحو اجَلَماَحْيِ  ارح ِفي اجَلمَّيَّالطَّ: " ِقيَ  , َما ّفِعَ  ِبَراِحِدِ ْم 
َفَدْع َعْمَك َماْ   . اِمِعنَي َوال َتيحجَُّها آَذانح السَّ, َتْعِرّفَها ّقّلربح امّلْؤِمِمنَي , ًة َجيََّلَذَكَر َذاِكٌر َفَضاِئَ  , َنْفَسهح 

 َلْم َهْيَمْعَما َقاِدهمح ِعزَِّناا َوال َعااِديُّ ّطرِلَماا َعلاى     . اسح َبْعدح َصَماِئعح َلَما َوالمَّ, ا َصَماِئعح َربَِّما ّة َفإنَِّميََّماَلْ  ِبِه الرَّ
ا ى َهّيرنح ذِلَك َوِممَّنََّوَأ! َوَلْستحْم  حَماِلَك , ْكَفاِء ِفْعَ  اأَل, ْنَيْحَما ْنّفِسَما ؛ َفَمَيْحَما َوَأْن َخَلْطَماّكْم ِبَقَقْرِمَك َأ

ِة َوِمْمّيْم ِصْبَيّة ْ ِ  اجَلمََّشَباِب َأا َسيَِّدا َوِممَّ, ْحالِ  َسدح اأَلَسدح اهلِل َوِمْمّيْم َأا َأَوِممَّ, ِبيُّ َوِمْمّيمح امّلَيذِّبح المَّ
 !ا َلَما َوَعَلْيّيْم ِفي َكِثٍ  ِميَّ, اَلّة احَلَطِب َوِمْمّيْم َحيَّ, ا َخْيرح ِنَساِء الَعاَلِينِي َوِممَّ, اِر المَّ

َو حاَر َقْرّلاهح سحاْبَحاَنهح    , ا َعمَّا  َلَما َما َشذَّ َوِكَتابح اهلِل َهْجَيعح, تحَما ال َتْدَفعح َوَجاِ ِليَّ, َفإْسالمحَما َقْد سحِيَع       
اِس ِباإْبَراِ يَم  ْوَلى المَّا َأ إنَّ: " َوَقْرّلهح َتَعاَلى " ْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب اهلِل ْرَحاِم َبْعضحهحْم َأّلرا اأَلوَوّأ" َوَتَعاَلى 

ْوَلاى  َوَتااَرً  أَ , ْوَلاى ِبالَقَراَباِة   ً  َأَفاَمْح ح َمارَّ  , " امّلْؤِمِمنَي  را َواهلّل َوِليُّ ِذهَ  آَممحِبيُّ َوالََّبعحرهح َو َذا المَّتَِّذهَ  اِللَّ
  -َم آِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ - ِقيَفِة ِبَرسحرىِل اهلِلْنَصاِر َهْرَم السَّامّلَهاِجرحوَن َعلى اأَل ْحَتجَّا اَوَليَّ. اَعِة ِبالطَّ

 . ْنَصارح َعلى َدْعَرا حْم َوإْن َهّيْ  ِبَغْيِرِه َفاأَل, َفإْن َهّيِ  الَفَلجح ِبِه َفاحَلقُّ َلَما دحوَنّيْم , ْيِهْم َفَلجحرا َعَل
َفإْن َهّيْ  ذِلَك َكاذِلَك َفَلْيَساِ  اجِلَماَهاّة    , َوَعلى ّكلِِّهْم َبَغْي ح , نِّي ِلّي ِّ اخّلَلَفاِء َحَسْدتح َوَزَعْيَ  َأ     

 . َفَيّيرنح العحْذرح إَلْيَك , َلْيَك َع
 َوِتْلَك َشَياٌ  َظاِ ٌر َعْمَك َعارحَ ا

 ْن َتاذحمَّ َرْدَت َأى ّأَبااِهَع ؛ َوَلَعْيارح اهلِل َلَقاْد أَ   َكَيا هحَقادح اجَلَيا ح امَلْخشحارشح َحتَّا    إنِّي ّكْم ح ّأَقادح: َوّقْلَ       
ْن َهّيارَن َمْظّلرماًا َماا َلاْم َهّياْ       َوَما َعلى امّلْسِلِم ِمْ  َغَضاَضٍة ِفاي أَ ! َ  ْفَتَضْحْن َتْفَضَح َفاَوَأ, َفَيَدْحَ  

ْطَلْق ح َلَك ِمْمَها ِبَقْدِر َماا  َولِيمِّي َأ, ِتي إىل َغْيِرَ  َقْصدحَ ا َو ِذِه ححجَّ! َوال محْرَتابًا ِبَيِقيِمِه , ا ِفي ِدهِمِه َشاكًّ
 . َسَمَح ِمْ  ِذْكِرَ ا 

هَُّماا َكااَن   َفَق, ِياَك ِمْماهح   ْن تحَجاَب َعْ   اِذِه ِلَرحِ َفَلَك َأ, ْمِر عحْثَياَن ْمِري َوَأَذَكْرَت َما َكاَن ِمْ  َأ ثحمَّ      
هح َفَتَراَخاى َعْماهح   ْسَتْمَصَرْم َمْ  اَأ, هح ْسَتَيفَّنحْصَرَتهح َفاْسَتْقَعَدهح َوا َمْ  َبَذىَل َلهحَأ! ْ َدى إىل َمَقاِتِلِه َوَأ, ْعَدى َلهح َأ
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َقْد َهْعَلمح اهلّل امّلَعرِِّقنَي ِماْمّيْم َوالَقااِئِلنَي إلْخاَراِنِهْم    " ا َواهلِل َل َكالَّ. َتى َقَدرحهح َعَلْيِه ى َأَحتَّ, امَلمحرَن إَلْيِه  َوَبثَّ
 ".َقِلياًل  إَلْيَما َوال َهْقتحرَن الَبْقَس إالَّ َ ّلمَّ

ْنبح إَلْياِه إْرَشااِدي َوِ اَداَهِتي َلاهح ؛     ْحَداثًا ؛ َفإْن َكاَن الذَّْنِقمح َعَلْيِه َأنِّي ّكْم ح َأْعَتِذَر ِمْ  َأَوَما ّكْم ح أَل     
 . َمّلرٍم ال َذْنَب َلهح  َفرحبَّ

 َة امّلَتَمصِّححَوَقْد َهْسَتِفيدح الظِّمَّ
 " . ْل ح َوإَلْيِه ّأِنيبح ِباهلِل َعَلْيِه َتَركَّ َما َتْرِفيِقي إالََّو, ْسَتَطْع ح اإلْصالَح َما ا إالَّ" َرْدتح َوَما َأ     
ْلَفْيَ  َبِمي َمَتى َأ! ْسِتْعَباٍر ْضَحْيَ  َبْعَد اَفَلَقْد َأ, ْيفح السَّ ْصَحاِبي ِعْمَدَ  إالَّهح َلْيَس ِلي َوأَلنََّوَذَكْرَت َأ     

 ! ِفنَي ؟ْيِف محَخرََّوِبالسَّ, نَي ْعَداِء َناِكِلِلِب َعِ  اأَلَعْبِد امّلطَّ
 فا َلبِّْث َقِلياًل َهْلَحِق اهَلْيَجا َحَيْ 

ٌ  َنْحاَرَ  ِفاي َجْحَفاٍ  ِماَ  امّلَهااِجِرهَ       ِقا َناا محرْ َوَأ, َوَهْقرحبح ِمْمَك َما َتْسَتْبِعدح , َفَسَيْطّلبحَك َمْ  َتْطّلبح      
َحبُّ محَتَسْرِبِلنَي َسَراِبيَ  امَلْرِت ؛ َأ, َساِطٍع َقَتامحهحْم , َشِدهٍد ِزَحامحهحْم , ِبإْحَساٍن  اِبِعنَي َلهحْم َوالتَّ, ْنَصاِر َواأَل

َوَقْد َعَرْفَ  َمَراِقَع ِنَصااِلَها ِفاي   , ٌة َوسحيحرٌ  َ اِشِييَّ, ٌة ٌة َبْدِرهََّوَقْد َصِحَبْتهحْم ذحرِّهَّ, اللَِّقاِء إَلْيِهْم ِلَقاءح َربِِّهْم 
 .  (" اِلِينَي ِبَبِعيٍد َوَما ِ َي ِمَ  الظَّ" ْ ِلَك ِخيَك َوَخاِلَك َوَجدَِّ  َوَأَأ

 :اآلتي ب هاملبحث , ميي  إمجالما خيص حسب ومما نسترعبه م  المص املبار  املتقدِّم , و      
ما هتماسب ح والقرام وهعي  خبالفه , وذلك م  خالىل دع , لي  َمْ  هّدعي الصالارحد البّد م   - 

 ..االحتجاج  ممه بطرهقة, وحدودي المظر والتفي  مبباجلهلة ور , لئال هغر كشف زهفه أمام الماسم  
لليشاف عا  احلقاائق , وماا هاؤدي مبضااميمه       وسيلة االحتجاج , ( عليه السالم)اختذ اإلمام علي  - 

احلقاائق واألفياار    زهياف تام واخلااص للمااس , ومحااهتهم ما  ماؤثرات      العامة واخلاصة , والصاحل العا 
التزوهق اليالمي املمافق , ووضع احلقائق واألمرر يف نصابها , احلد م  خطرر  وتهدهدات , و وتلرهثها

 ..ليتضح وهحفرز االدعاء م  غ ه 
باملعرفة والعلم تيرن اآلليات واألدوات املراتية لالحتجاج , ومحاهة الماس م  الفير املضاد وامللرث  - 
 ..ر بهم , للعرد  إىل سراء السبي  رشاد املغّراق والدج  , وحماولة كشف احلقائق وإلمفامهج مب
على حقيقتهاا , وهقخاذ الشاخص     اجتا ات الشخصية وسلركياتها وأفيار ا, االحتجاج هيشف  - 

 .. , وتتبّي  احلقرق , وهرجع لي  حق حّقه حتى ولر كان بعد حني  ميانه احلقيقي
َكَياا هحَقاادح اجَلَيا ح     إنِّاي ّكْما ح ّأَقاادح   : َوّقْلَ   )الحتجاج ؛ لاملرقفي والتحليلي االختيار املرضرعي  -5

َوَماا َعلاى   ! ْفَتَضاْحَ   ْن َتْفَضاَح َفا َوَأ, َفَياَدْحَ    ْن َتاذحمَّ َرْدَت َأى ّأَباِهَع ؛ َوَلَعْيرح اهلِل َلَقْد َأامَلْخشحرشح َحتَّ
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ِتاي  َو اِذِه ححجَّ ! َوال محْرَتابًا ِبَيِقيِمِه , ا ِفي ِدهِمِه ّيرَن َمْظّلرمًا َما َلْم َهّيْ  َشاكًّْن َهامّلْسِلِم ِمْ  َغَضاَضٍة ِفي َأ
 .( ْطَلْق ح َلَك ِمْمَها ِبَقْدِر َما َسَمَح ِمْ  ِذْكِرَ ا َولِيمِّي َأ, إىل َغْيِرَ  َقْصدحَ ا 

واملرجع العظيم اإلهلاي األنقاى الاذي ال     تم االحتجاج مبا ورد يف ممه  املسليني المقي , واملصدره -3
 ..األحادهث المبرهة الشرهفة  كذلك حضرر مرجعيةمرقف , و ن وال ميان والاحيده زم

, ا َصاَماِئعح َربَِّماا   ّة َفإنَّا ِميَّا َفَدْع َعْمَك َمْ  َماَلاْ  ِباِه الرَّ  ) ؛ ( عليه السالم)وم  عظيم االحتجاج قرله  -8
 ..تعاىل  َربَِّما , وحاشا هلل ج  جالله , أن هيرن نقص يف َصَماِئع(  عح َلَمااسح َبْعدح َصَماِئَوالمَّ
يف كتاب آخر له , مرّجه إىل أبي مرسى األشعري , ومما جاء يف اليتااب  ( عليه السالم)وهضيف      

 :املبار  
, ْلَفِتَها ِممِّي َم َوّأآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلٍَّد ِة محَحيَّْحَرَص َعلى َجَياَعِة ّأمََّأ -َفاْعَلْم  -َوَلْيَس َرجحٌ  )      

َت َعْ  َصاِلِح َما ْرَوإْن َتَغيَّ, ْه ح َعلى َنْفِسي ِذي َوَأِفي ِبالََّوَسَق. َوَكَرَم امَلآِب , َراِب الثَّ ْبَتِغي ِبذِلَك ححْسَ َأ
ْن َهّقارىَل َقاِئاٌ    ْعَبادح أَ َوإنِّاي ألَ , ْجِرَباِة  َوالتَّ, َع َما ّأوِتَي ِمَ  الَعْقاِ   َمْ  ححِرَم َنْف ِقيَّالشَّ َفإنَّ, َفاَرْقَتِمي َعَلْيِه 

َقاِوهاِ   اِس َطااِئرحوَن إَلْياَك ِبقَ  ِشاَراَر المَّا   َفإنَّ, َفَدْع َما ال َتْعِر ح . ْصَلَحهح اهلّل ْمرًا َقْد َأْن ّأْفِسَد َأَوَأ, ِبَباِطٍ  
 .  (المح َوالسَّ, السُّرِء 

االجتااه  مجاعة أماة اإلساالم و    ر احلرص على, في  األ دا  اإلسرتاتيجية لنحتجاج اإلسالمي       
, و ر ميث  الدرس األمسى للدوافع ( َوَكَرَم امَلآِب , َراِب الثَّ ححْسَ ) األلفة , وحنر ترحيد اليلية واحملبة و

 َفاإنَّ ) تقدُّم األماة , بتجارُّد ما  التعصُّاب ,     اإلنسانية وحب اإلنتياء لنسالم واألمة اإلسالمية وصاحل 
 ( .. ْجِرَبِةَوالتَّ, َمْ  ححِرَم َنْفَع َما ّأوِتَي ِمَ  الَعْقِ   ِقيَّالشَّ
هثير ما  المتاائج   وما , الداعم للبحث والتقصِّي والعق  والتجربة ,  ذا التيام  العظيم العقالني       

لتميية االجتياعية العقالنية املستدامة , وباستيرارهة مساؤولية األداء ؛  اممها و, , املؤدي للتميية  واآلثار
المفعية واحلركية , وامتداداته  اآلنية واملستقبلية , األخروي , وممه األداء االجتياعي ونتائجه –الدنيري 

ْن ّأْفِساَد  َوَأ, ٌ  ِبَباِطاٍ   ْن َهّقرىَل َقاِئْعَبدح َأَوإنِّي أَل) للفرد واجملتيع واملؤسسات , وممه احلرص اإلنساني ؛ 
 ( .. ْصَلَحهح اهلّلْمرًا َقْد َأَأ

, ومتداولة وغ  املمظرر  وغ  املمظرر  ؛ فاملعرفة هلا مسترهات , وختصصات (  َفَدْع َما ال َتْعِر ح)      
م , وبالدراساة  احلصرىل عليها بالتعلُّم والرتبية والتعلاي ما هتم متداولة , وهلا خصرصياتها وعيرمياتها , و

َنْفَع َما ّأوِتَي ِمَ  ) واالكتساب المظري والتطبيقي والتجرهيب م  خالىل الفرد ذاته أو ما هدور حرلة , و 
, وك  ذلك وغ ه , األدوات والرسائ  واآلليات الداعياة لالحتجااج وساالمته ,    (  ْجِرَبِةَوالتَّ, الَعْقِ  
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عة واجملتيع , ورمبا املؤسسات الرمسية وغ  الرمسية , وممه و ر ما حيقق احلرص على سالمة الفرد واجليا
 ..املؤسسات االجتياعية أو مؤسسات اجملتيع املدني 

و ذا الترجُّه فيه وجرب العقالنية واالجتااه التجارهيب واخلارب  يف إدار  االحتجااج إلظهاار احلاق ,            
علاى احلاق   م   اد  وحاد  األماة امّلشارع      والعي  الفعلي على عدم التماقض والعّز  يف اإلثم , والبّد

االجتيااعي الاراعي ,    اإلصاالح , ووحد  البماء والتياسك االجتياعي , والبّد ما   واحلقائق الراضحة 
 ..امّلدعم بالعق  والتجربة 

 :يف كتاب له مرّجه إىل معاوهة , ورد فيه ( عليه السالم)ومما هقرله      
ا نَّْمِس َأَق َبِيَمَما َوَبْيَمّيْم َأَفَفرَّ, َواجَلَياَعِة  ْنتحْم َعلى َما َذَكْرَت ِمَ  اأّلْلَفِة ا َنْح ح َوَأمَّا ّكَفإنَّ, ا َبْعدح مََّأ )     
ْنافح اإلْساالِم   ْن َكاَن َأَوَبْعَد َأ, َكْر ًا  ْسَلَم محْسِليحّيْم إالََّوَما َأ, ْسَتَقْيَما َوّفِتْمتحْم ا انََّوالَيْرَم َأ, ا َوَكَفْرتحْم آَممَّ

 .  ( ِحْزبًا, َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوّكلُّهح ِلَرسحرىِل اهلِل َصلَّ
واإلكاراه ,   واإلراد واالجتاه حنر احلق والباطا  , حادود اإلمياان واليفار , واالساتقامة والفتماة ,            

هرلرجيات والادفاع عمهاا بشاتى    خالفه , وممهيا تمبثق اإلهدما هيرن ووحد  االجتاه والقياد  املرحد  و
, وإذا ما اجته حمرر اخلال  والتفي  حنر الصراع الفيري والتعصُّب والبالغية السب  واملربرات الفلسفية 

واملصاحل , أصبح التمظ  بني صراع العقالنية والالعقالنية , وصراع بني نقاي الفيار وملارث الفيار ,     
االحتجاج والرأي والرأي اآلخر يف دائر  العبثياة , وهصابح    فيمفرط عقد األلفة واجلياعة , وقد هتحرىل

عمد ا الده  على ترجيه ملركهاا لرّعااظ الساالطني وامللار  واالنتهاازهني املمقااده  ألصاحاب المفارذ         
 ..والقرار وتقلباتهم بني أروقة عبثية الباط  م  أج  املصاحل والسيطر  والسلطات 

احلاق ومضااميمه يف السالطات التشارهعية      تبااع الباادىل اآلراء  وعمد ضياع مرضرعية االحتجاج وت     
ربك انتظام ونظاام اجملتياع وممظرماتاه املتمرعاة ,     ما هح , تيرن المتيجةوامتداداتهم والقضائية والتمفيذهة 

 ..عيه ِبّتوهربك التآلف والتياسك االجتياعي , وإربا  صفر  اجملتيع يف ظ  احلق ومح
بحْمَياَنهح َعَلى َتْقَرى ِمَ  اللَِّه َوِرْضَراٍن َخْيٌر َأْم َمْ  َأسَّاَس بحْمَياَناهح َعَلاى َشاَفا جحارحٍ  َ ااٍر       َأَفَيْ  َأسََّس )      

ّلرِبِهْم َلا َهَزاىلح بحْمَيانحهحمح الَِّذي َبَمْرا ِرهَبًة ِفي ّق( 33 )َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهمََّم َواللَّهح َلا َهْهِدي اْلَقْرَم الظَّاِلِينَي 
 .. سرر  التربة (3  )ِإلَّا َأْن َتَقطََّع ّقّلربحهحْم َواللَّهح َعِليٌم َحِييٌم 
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 املبحث اخلامس

  االجتماعيتغريال
 

يف ك  ميان م  بقاع املعيرر  , لتباّي    الر تتبعما مس   احليا  االجتياعية على مد العصرر وآثار     
ات مفاجئة وسرهعة أو بطيئة   مراعا  ودراسة ما جيري م  تغ ع م  غلما , عدم إميانية استيرار اجملتي

,  اتومراكبة للتغ  مدروسة ومتعاقبة , وما هرتتب عليها م  أمرر هقتضي ممها المجاح يف وضع خطأ
ورصانتها واستيرار دعم نقاط القّر  , التغ ات االجتياعية  يف وممهجيتهتغ ات اجملتيع ما هتعلق بوممه 
ووضع احللرىل  خطراتها بالبحثوترشيد , وعقالنية  والعدالة واملساوا  إحقاق احلقفيها تحقق يئة هيف ب

 ..واألخالقية , والعالقات والمظم االجتياعية الرتبرهة  –الرسالة االجتياعية  برؤى واضحة تتماسب مع
سرعة واستيرارهة تطارر  و يتاملعلرما االنفجار تعاظمالعرملة والطاغي عليه  وهتضح يف عاملما احلدهث    

ما أفرزته العرملة يف فضاءاتها املمقطعة الامظ  , واتصااالتها الايت    بشي  وبآخر تيمرلرجيا املعلرمات , و
حّجي  العامل وحدوده االفرتاضية بالتبعية السياسية واالقتصادهة م  جهة , وما جّر على الشعرب ما   

والتعليييااة , ومااا جااّر ماا  خماااطر وتهدهاادات الفراغااات   التبعيااة االجتياعيااة واألخالقيااة , والرتبرهااة
االجتياعياة , وعادم انتظاار     –التيمرلرجياة  ووالفجرات املتسارعة االتساع , وممه الفجارات الرقيياة   

 ..الركب للتفي  بشيله املعقرىل والعقالني 
 االجتيااعي  الاتغ   ي  وعرملاة التغاي  والاتغ  , ومماه    ولذا كان  التهدهدات تمبع م  مسترى التغا      

Social Change  وعمدما هيرن تقث  براجمه اإلجيابية , هرلِّاد  وما هرتبأ م  خطأ تميرهة اجتياعية ,
الدولة وخططها وسياسات واسرتاتيجيات هؤثر على أساسيات ما دهمامية للفرد واألسر  واجملتيع , وممه 
 ..وقراراتها وبراجمها وسياساتها املتمرعة 

, وليمه مثر  ناجتة ع  عيلياات متفاعلاة ومساتير  باني األفاراد      ال هححدده الفرد االجتياعي   والتغ    
احلركاة   طبيعاة  هرتتب عليه ما   وما Thoerizingالتمظ   مسترى الذي هبدأ م ووميرنات اجملتيع , 

ع وزماان  هتجه بشي  إجياابي أو ساليب مبرقا   وما هطرأ على اجملتيع , األطر وما هشي  ك   وما ماميةالده
االختالفاات  ماؤثرات  ومرقف , متقثر ومؤثر مبا حيايأ باه ما  عراما  مساتقلة وتابعاة , وما  خاالىل         

 Social Progress, ومماه التقاّدم االجتيااعي     والتقّدموالتحرالت , والعالقات املتبادلة  التفاعالتو
, وما هطارأ   Social Evolutionالتطرر االجتياعي التطرهر ومبا هحيليه مما  و, واحلركية االجتياعية 

معيماة   أخالقياات  ضاي   Culural Changeوالتغ  الثقايف  Structural Changeم  التغ  البمائي 
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ورمباا ال مييا    , مصاادر التشارهع والتمفياذ    و اتطبيعة واجتا م  وامتداداتها تها ومعاملها يتستقي  ييل
صااالت واملعلرماات دون إميانياة حجبهاا     ملاة وعرملاة االت  السيطر  على  ذا التغ  بسبب مؤثرات العر

   ..االجتا ات البمائية والثقافية والتطرري  هاوما هضع له ممبسهرلة ع  املتلقِّي , 
إخل , وكاان ليا    .. وقد ا تم يف دراسته علياء االجتياع وممهم ؛ ماكس فيرب , ولرهس ماررك       

 ممظارر ك , وماا هرتتاب علياه ما      لتحلي  ذلا  واقتماعاته الفيرهة ةه اخلاصاتواحد ممهم نتائجه وتفس 
راحا   املما هرتتب م  ممه الصراع االجتياعي و , املبين على أسس  االجتياعي المظرهات التطررهة للتغ

واملابين بدراساته   , ونظرهته املادهاة التارخيياة ,    ( ماركس) أفيار  ( فيرب) فيها ة , والذي انتقد هاحلضار
هارى عليااء االجتيااع املعاصارون , باقن      وسالبياتها , بيمياا   لسفتها الفردهة وفاجتا ات الرأمسالية على 

  ..التغي  االجتياعي , حالة طبيعية 
  متذباذب , تغا  ذو نطااق     دائري , تغا و ما  اجتا ات للتغ  االجتياعي , تغ  تراجعي , تغ      

ها ؛ تغا  بطايء , أو تغا  طبيعاي     لسرعة , إما أن هيرن هطسب احبهتجه و..   ارتقائي حمدود , وتغ
 .. تدرجيي , أو تغ  مفاجيء عميف 

العاما    العاما  االقتصاادي ,   العاما  الساياني ,  االجتياعي ؛ العام  اجلغرايف ,  عرام  التغ م  و    
الثررات واحلروب , القاد  الزعياء , االنفتاح على اجملتيعات وما تؤثر التيمرلرجي , العرام  الفيرهة , 

 .. ؛ داخلية وخارجية , مادهة وغ  مادهة ونفسية خرى , و ما  معرقات عدهد  للتغ األ
 هيرن إّما شيلي أو جر ري , وهتم ضي  ظرو  حمدد  , حتدثها حالة معيمة , وحيتاج إىل والتغ     

علاى   ماع مراعاا  ماا هطارأ    أو بلررتاه أو إعااد   مدساته    له أو تيره  جدهد  هأو حترهر هتعدهللمسترى 
   .. ةاالجتياعيوالعالقات التمظيم 

فلاذا ختتلاف تفاصاي      تجه لتياملها وبلررتها ,هوما  واحملر واإلدرا  والدوافع وهرتبأ غالبًا باملمبه     
  م  جميتع أو شعب إىل آخر , وم  جي  إىل آخر , وم  فرد إىل آخر داخا  األسار  الراحاد  ,    التغ

   ..األزمات األزممة واملراقف وطبيعة املشاك  واحد باملراقع وورمبا خيتلف حتى لدى الفرد الر
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ه عارب  اتا ساّمة ما  سحام  احلياا  , وامتداد    و حتيياة  تارخيه ومما جه واجتا اته , و روالتغي    وللتغ     
؛    االجتيااعي ادهة والفلسفية , ومضاءه يف التغمماحيه واجتا اته العق اإلنسانية , ومؤشراتاملمظرمات 

قر  وضاعف   ما ميتلك اجملتيع م  ومسترىه , الشيلي , بإجيابياته أو سلبياتممه واملرضرعي و ر رياجل
 .. خماطرأو  حتدهاتأو  تهدهداتم   هوما هراجهفرص له م  مسترى ما تترافر , و بيئتهداخ  

تتبماى   ما  خطاأ   , وماا ترضاع  والتطرهرهاة    مع السالمة التميرهاة والتطررهاة   وحيميا هيرن التغ     
عيا   , وما هتجه بتمفيذ ا باالجتاه الصحيح واملماسب , وما هرتتب عليها م  سب  تفاأل دا  والغاهات 

 آثاار آنياة ومساتقبلية , وماا    ؛ كرظيفاة وأداء ونتاائج و  ضاري احل يسترىاجلانب التقيييي والتقرميي لل
واحملباة  ن احلقيقي اهلاد  للبماء وبماء اإلنسا ة ,احلضاره اتوالتطرر اتاإلبداعواستثيار  احتراء هراكب

 ..والسالم والتقّدم الراعي واملدروس 
الرسرىل اليرهم  تطبيقات كانممه , والعظيم القرآن بدسترره ممظرمة احليا  اليرنية اإلسالم  ّأَخو     
 .. (معليهم السال)اليرام  ما واصله األئية األطهارممه , و (َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)

سالم , ليراكب ك  تطّرر وهار وتغا    االجتهاد يف اإلالمص والعلم و التطبيقية , وأعقبه يف املس       
, فياان  ماا     يف مسا ته  لئال هيرن  ما  فراغ وفجرات وضعف اجملتيع اإلساالمي   مستدام , تغيو

, مباا  وما هححيأ به اإلنسان  , حلياهة اتهوعالج ه , ووقاهاتهوحلرل هالفقه املتخصص الذي هضع عالجات
محاهة اإلنسانية م  خماطر االحنرا  املدمِّر أو املهدد حلركة احليا  ممه , واخلارجي الفضاء فيه اليائمات و

 , ومماحيهاا وآثار اا ومرتتباتهاا الفردهااة   امليتاد  واملساتير     اإلسارتاتيجية الصاحيحة القرمياة , بآفاقهاا    
 ..واألخروهة ؛ الدنيرهة  واجليعية واجملتيعية

وسبله ومما جه وما جيري فياه  والتغ  ونرى حتى يف عاملما املعاصر , إزداد ا تيام اإلسالم بالتغي       
وم  خالله , وبشي  مباشر وغ  مباشر , فهما  الفقه املعا  ملختلف ومماّرع اجلراناب ؛ كالسياساية    

قافيااة وكاا  مماااحي احليااا  يااة والتعلُّييااة والثواالجتياعيااة واالقتصااادهة واألخالقيااة والرتبرهااة والتعليي
 .., املادهة وغ  املادهة والمفسية والروحية  واحلضارهة

ي والادهين  , واحملتارى الفيار   هة واالجتياعياة ة واالقتصاديأ يية بالغة , ممها ؛ البيئولعرام  التغي       
وسارعته وآلياتاه وتعقيداتاه , ومساترى      واملعاريف السيانية , والتقّدم العلياي  والعقائدي , والدميغرافية 

, وسب  تفّهام الاذات واآلخار , وتقبُّا  اآلخار       ها الثقايف واحلضاريانفتاح اجملتيعات اإلنسانية وتفاعل
 ..حقرق وواجبات و مسؤوليات ما هرتتب م والعدىل واملساوا  , واور  وآراءه على أساس احمل

 Socialالاارعي االجتياااعي  هاادخ  ضااي  ؛  مسااترى دعااائم الااتغ  االجتياااعي ممهااا مااا    و     

Consciousnness  وماا   , باالقرىل والفعا    االحساس بالذات وباآلخر اجلياعي واجملتيعيثقافة و ر
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تمظيياات رمسياة وغا  رمسياة احلاكياة      مبا تشيله م   Social Codeالعر  االجتياعي فيه م  هؤثر 
, والعاادات  على التقاليد االجتياعياة   وتشي  Social conventionوالعر  االجتياعي , لليجتيع 

المضااج , وتلقائيااة وثابتااة نساابيًا لليراقااف االجتياعيااة  شاايِّ  آليااة وت Social Habitاالجتياعيااة 
للجياعاة   امليث  ملسترى نضج مرحلي مماساب لليهاارات والعاادات    Social Maturityاالجتياعي 

 اجملتياع ,  –الايت تسارد اجلياعاة     اآلراءحمتارى   Social Mindوطبيعة العقا  االجتيااعي    الراسعة ,
اجلياعاة واجملتياع   مساترى   علاى للقادر    يثا  امل Social Interactionمسترى الاذكاء االجتيااعي   و
 Socialالفعا  االجتيااعي   و, ستيعاب الراقع بي  تفاصيله وتراصله مع ما هترجب أن هيرن مثير ال

Action  ية والسياسية تياعاالج ر م  بني ما ههد  لتغي  األوضاع..   
على أساس التارازن العقالناي   بشي  عام يف اإلسالم , املبين العقائدي  الرعي عام وهعي  بفاعلية      
 ..البعيد ع  التشدد والبعيد ع  العمف رسطية واالعتداىل وال
إنساان  خللاق , لبمااء   على أساس محاهة ووقاهة اإلنسان ؛ الذات واأل  يف الده  والامظ  يف ا  هقرمو    

السالر  , وهعيِّار األرض   قرهم المفس وسري الفير ووسالمة العق  استقامة سالمة وب حضاري مترجِّه
امتاداد البمااء   واملستدام الذي حيافظ على حقرق البيئة واألجياىل القادمة وما هتطلبه م  حركياة   ابشيله

باالتراد  بعضه هبين بعاض ,   ه ؛ن بامتداداتللطاقات املختلفة واملتمرعة , ليير Investmentواالستثيار 
,  ارات ونتائجهاا وعراقبهاا يف خدماة اإلنساان    جتاارب احلضا   لرضاع  واحملبة , وهتجاه والرتاحم واأللفة 

 .. لالنتفاع ممها يف مس ته احلضارهة , ومدهاتها العليية واملعرفية 
سييا  , والمع ك  تغ قف , وامليان واملرحركي مع الزمان وا, وثرابته وحلرله واإلسالم مبمهجه      

, وبالشاي   صبح أزمات تفاقم وت, قب  أن تاالجتياعي , لرضع احللرىل اإلنسانية جلييع املشاك  التغ  
 الرظائف, بالمظم االجتياعية مبؤثراته ومستقبله وأعراضه األساسية واجلانبية , ومستقب  والمظر ,  البعيد

عااه  واألخالقياات , وماا هرتتاب علاى احلااالت والظارا ر        , باالقيم وامل  الرتكيبات واألبمية املتياملةو
 ..ها ختلف جتاربها ونتائجاالجتياعية , مب

ِإنَّ اللََّه َلا هحَغيِّرح َماا ِبَقاْرٍم َحتَّاى هحَغيِّارحوا َماا      : ) م  قرله تعاىل  التغي  يف اإلسالمالتغ  ومهج نبدأ مبو     
َذِلَك ِبَقنَّ اللََّه َلْم َهّك محَغيًِّرا ِنْعَيًة َأْنَعَيَها َعَلى َقاْرٍم َحتَّاى هحَغيِّارحوا َماا     ) ,  عدسرر  الر(   )م  اآلهة (  ِبَقْنّفِسِهْم

 ..السبب والمتيجة  حتيية , وما هتحقق م  سرر  األنفاىل ( 5)ِبَقْنّفِسِهْم َوَأنَّ اللََّه َسِييٌع َعِليٌم 
َه ِفي الدِّهِ  َقْد َتَبيََّ  الرُّْشدح ِمَ  اْلَغايِّ َفَياْ  َهْيّفاْر ِبالطَّااّغرِت     َلا ِإْكَرا) ؛ على أساس اجتاه اإلسالم و     

 .. سرر  البقر  (53 )َوهحْؤِمْ  ِباللَِّه َفَقِد اْسَتْيَسَك ِباْلعحْرَوِ  اْلرحْثَقى َلا اْنِفَصاَم َلَها َواللَّهح َسِييٌع َعِليٌم 
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واالستيعاب الثقايف الفقهي واحلييي وما هضافيه  وحمترهاته , ي واملمبثق م  أسبقية الرعي االجتياع     
ر الفاردي  ِليا بعد الادنيا , مماا جيعا  ما  الفيا      بآثار األعياىل م  مجالية السعاد  امليتد  Faithاإلميان 

 ..الختيار والتميية التطرهر  على قرهم اواجليعي باستدامة التغ 
وترجيهاات  الشارهفة  األحادهاث المبرهاة   م والقرآن العظاي م  الدلي  المظري والتطبيقي همبع  وكان     

ِللَِّه َما ) , واالستيعاب الثقايف على أساس املبدأ ؛ ( َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)وتطبيقات الرسرىل األكرم 
 .. سرر  لقيان (3 )ِفي السََّياَواِت َواْلَقْرِض ِإنَّ اللََّه  حَر اْلَغِميُّ اْلَحِييدح 

 يف مما جاه وتطبيقاتاه  ( علياه الساالم  )اإلمام علي  , كان  مس  الدقيق املمحى  ذا املمهج ووم       
 :التمظييية , حيث هتبني فيه اخللق واالصطفاء والبيئة والفير االستقامة بث نقاو  الثقافة الفيرهة وو

, لى الَرْحِي ِميَثاَقهحْم َخَذ َعاَء َأْنبَيَأ -( يه السالمعل)أي م  ولد آدم  – ِوْلِدِهاَنهح ِمْ  ْصَطَفى سحْبَحاَو)      
, اَد َمَعاهح  ْنَدوا اأَلَتَخذحاَو, هح را َحقَّْكَثرح َخْلِقِه َعْهَد اهلل إَلْيِهْم َفَجِهّلىَل َأدَّا َبَليَّ, اَنَتهحْم َمِة َأاَليِغ الرَِّسلى َتْبِلَعَو
 . .. (اَءهح ْنِبَيَوَواَتَر إلْيِهْم َأ, َفَبَعَث فيِهْم رحسحَلهح , اَدِتِه ْقَتَطَعْتهحْم َعْ  ِعَباَو, َفِتِه ْ  َمْعِرنيح َعاِطَياَلْتهحمح الشَّْجَتاَو

والتغاي   والاتغ   ثقافة الثراب  واملتغ ات , والبماء األقارم  بالتغ  االجتياعي ووبهذا هعتين اإلسالم      
 ..مية واألخالقية , مبا فيه البيئة الداخلية واخلارجية األقرم المافع لننسان وك  اجتا اته الير

  االجتياعي والتحرىل م  احليا  الطربائية إىل احليا  المظامية وبماء املؤسساات  وما هرتتب على التغ     
رمسية وغ  الرمسية , وماا هرتتاب   لواملمظرمات , وما هرتتب م  العالقات اإلنسانية , مبا فيها العالقات ا

 ..عليم والتعلم رهات التمظيم والمظام واإلهدهرلرجية والسياسة والرتبية والتعلى جم
املرجِّه , وأنظيته الفرعية  وممظرماتهاالجتياعي  –على المظام االقتصادي  ت ذلك التغ اسانعيوا     

, رام احلاالىل واحلا   واالجتياعي م  ترضيح ما  ر هدخ  ضي  الفقه االقتصاديباألساس , املسيِّر هلا و
الظلام عا  كا     كا  أشاياىل   ساتبعاد  ال السالركية  االساتعدادات , وا هدخ  ضي  الظلام  احلد ممهعين 

العيلية التجارهة واالقتصادهة , مبعامالتهاا  الداخ  ضي  , وممها اجملتيعية  - ةفردهال  اطراألاألعياىل و
التاالي علاى المظاام والتمظايم     بميار   ماؤثر دوراناه  املختلفة وعقرد ا املربمة بني أطرا  البيع والشراء , و

هدخ  ضي  مهام علم االجتيااع , وفروعاه وممهاا ؛ علام االجتيااع      مما واملمظرمة االجتياعية , و ر 
 ( :عليه السالم)التمظييي وعلم المفس االجتياعي , وعلم المفس الرتبري , وهظهر يف جانب م  قرله 

سحرا َقْبَ  ِضيِق َوَتَمفَّ, ْن تحَحاَسبحرا َوَحاِسبحرَ ا ِمْ  َقْبِ  َأ, ْن تحرَزنحرا ْبِ  َأْنّفَسّيْم ِمْ  َقِزنحرا َأ, ِعَباَد اهلِل )      
اِعاٌظ  رَن َلاهح ِمْمَهاا وَ  ى َهّيا هح َمْ  َلْم هحَعْ  َعلى َنْفِساِه َحتَّا  نَّْعَليحرا َأاَو, ْنَقادحوا َقْبَ  عحْمِف السَِّياِق اَو, اخِلَماِق 
 .   ( ال َواِعٌظَلهح ِمْ  َغْيِرَ ا ال َزاِجٌر َو َلْم َهّيْ , َوَزاِجٌر 
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ردي  الفا وبتقرهم ذاتي , والاتغ  م  الذات يف زنتها واتزانها , هبدأ  وضرور  بماء الشخصية والتغ      
 :العي  الراعي م  ب التمفيذلتخطيأ ودقة الدراسة والتحلي  واواجليعي واالجتياعي هتبلرر م  

 أي ما خيفي وخيتفي, باط  وظا ر المفس مؤشره ممه ؛ و (ْن تحرَزنحرا ِمْ  َقْبِ  َأ ْنّفَسّيْمِزنحرا َأ)  -
, وممه الشعرر للجييع  وما هظهر أمام العيان, ال هظهر لننسان ما وراء المفس , وما هظهر و

ومضاامني  احملدود وامليادود , املمظارر وغا  املمظارر ,      والسري والال سري , , والال شعرر
 ؛ ماا هرتتاب ما  حمااور    وبزمانهاا وميانهاا ومراقفهاا ,    فردهة واجليعية واجملتيعية , المفس ال

وما هتضايمه ما  جمااالت وآثاار دنيرهاة      , والمفس املطيئمة , المفس األمار  , والمفس الّلرامة 
والامظم   التحساس الارؤى و ؛ ممه ما هعاين  و , وغ ه م   ذاهبدأ واالتزان والرزن وأخروهة , 
 املاضاي واحلاضار   ؤثراتدروس مبا املا  ثقافاة التحساس  مماه  و ,واالساتدامة   ثير امل والمتاجات

االجتياعي , وممه اجملتيعي  –ت املقروء  واملترقعة حبسب املما  التمظييي اوالتغ , املستقب  و
, و ر  ؛ وما هتحقق يف الدنيا قب  فرات األوانومثار ا وأداء األعياىل للبيئة الفردهة واجلياعية 

 ..بلي ؛ اآلني واملستق ق استقامة التغ  االجتياعيا حيقمم
دنيري وعلاى الصاعيد   الاحلساب الذاتي نظام استدامة ؛ و (ْن تحَحاَسبحرا َوَحاِسبحرَ ا ِمْ  َقْبِ  َأ)  -

ماا هعقباه ما     باألسااس  , وحتاسبرا هشي  حساب اآلخره  يف الدنيا , واجلياعي  –الفردي 
 ..وردود األفعاىل ما هسهم يف احلياهة م  ك  تغ   خروي , واأل اخلالق عز وج  حساب

علاى سابي    ألوان , ف؛ فال هيرن ضيق اخلماق إاّل بعاد فارات ا   (سحرا َقْبَ  ِضيِق اخِلَماِق َوَتَمفَّ ) -
ما    بعامل التجار  , الباّد أن  د هلا استيرارهة األداء القيادي والرهاديإذا ما ّأره املثاىل ؛ التجار

 والتغاي ات  المشااطات و الساجالت  ةراجعا ع ماا هاتم تمقياذه , وهاتم م    مطابقة املخطأ له ما 
, ال تمفعه املراجعاة   يًاحتوخبالفه يف املزهج التسرهقي كيمترج وأسعار وما شابه ,  والتغ ات

واإلسرتاتيجيات , ق ات يف السرغ تالضيق والو زمةبعد ما هص  ملرحلة األإاّل حبدود معيمة , 
وماا رمستاه   املعلرماتية واالتصااالت املتطارر     مرحلة بني ما قب تيعية وممه اإلسرتاتيجيات اجمل

املمافساة  ماا هتعلاق ب  و, ماا بعاد ا   وواساتثيارات رأس املااىل العلياي واملعاريف     نظم االنرتن  
وكاذلك يف   ك  إنسان يف جماىل عيله ,ما هرتتب على , وكذلك  والرتاجع التمافسي لليمترج

نتائجهاا  و ةالدنيرها مساترى األعيااىل   ماا هاتم علاى    وكذلك  تفاقم املشاك  لتصبح أزمات ,
 .. األخروهة وحساباتها وضيق وحتيية اجلزاءما هعقبه م  املرتتبات تغ اتها , وو

 ار االنقيااد   , الترازن باألعياىل القرمية يف الادنيا  ومما هتيث   ؛(  ْنَقادحوا َقْبَ  عحْمِف السَِّياِقاَو ) -
االنقيااد الاراعي   نسان املترازن باجلع  التشارهعي اإلهلاي , ومماه    باجلع  التيرهين لنالعقالني 
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وبشايله االجتيااعي   األخروهاة ,   اوتبعاتها  اآثار و دنيري ,ال متائج األعياىلوالراعد بللخ  
وممه التغ  االجتياعي احمللاي   هتطلب م  استعدادات عمد بداهة ما هطرأ م  التغ  الراسع , ما

الفقهياة   , ووضاع املعاجلاات   ةفقهيوإحاطات  م  دراساتستجداتها مبتطلبه ما هو,  العامليو
ه فتدمِّر ك  شيء , مبا فياه ويف مقدمتا   والتغي  قب  اكتساح مرجة التغ  , أواًل بقوىلاملماسبة 

جيعا    م  األمارر ,  , واإلحاطة املتسارعة قب  اتساع املستحدث املمظرمة األخالقية واإلنسان
والارؤى وعراما  االحتفااظ بالشخصاية املترازناة ماع       التغ  احلدث وسترى اإلنسان املسلم مب

, املاادي وغا  املاادي     ضااري احللاتغ   ا والفاع  ماع  راكببذلك هيرن امل, و ر االندماج 
بسبب االنقتاح على العامل والعرملة اليت ال خالص ممها خبصرصياته و االحتفاظ وبذات الرق 

بالمتااج املعاريف    , ولي  ميي  احلد ممهاا وبرجمتهاا  ص ممها اليت ال خالاملتشعبة التبعية شجر  
, املتعاظياة   واالتصااالت  املعلرماات ولتيمرلرجياا  ثقافة االحتاراء األخالقاي ل  و,  واألخالقي

للثيار  الدنيرهاة   والراعاد  للجاناب املياداني   اإلفاد  م  إجيابياتها العقالنياة الاراعي   بشيرلية و
 .. ةاألخروهالتبعات مظرر املقّرمة مب

 يف, و ار مماا هظهار بشاي  واضاح       العيلية املساتدامة  لياتاآلالدلي  على ذلك وما هرتتب على و     
َلاْم َهّياْ  َلاهح ِماْ      , اِعاٌظ َوَزاِجاٌر   رَن َلهح ِمْمَهاا وَ ى َهّيهح َمْ  َلْم هحَعْ  َعلى َنْفِسِه َحتَّنَّْعَليحرا َأاَو) ؛  مضامني

 .. ( ٌظال َواِعَغْيِرَ ا ال َزاِجٌر َو
عين السيطر  على المفس األمار  بالسرء , والسيطر  على ك  ممحار   فاإلعانة على المفس , مما ت     

, وخطرط محاراء حلياهاة اإلنساان ؛ كفارد     , هعين ثقافة وفير وتفيُّر (  اِعٌظ َوَزاِجٌرَو) , م  السلر  
واساتدامة احملايأ     المافعة املمتجة للخا  ,  , ومما هعين استدامة الدواخ  البيئية بالقروجمتيع فاع  ومثير 

, هعاين حلقاة وصا  باني القار  املمتجاة للخا         املمتجه مع اآلخر  االجتياعية بعقالنية فضاءات احلرهات
؛ األ  والمظ  , بصفته الفردهة واجلياعية واجملتيعية واملؤسساتية بيا   وفرصها املمتجة للخ  مع اآلخر 

 ..األخالقي  أشياهلا المظامي والبمائي
 : ومما هعين م  خالىل معادلة مبّسطة      

 
 

ا هتيث  فيها مماألخالقية , و –املمظرمة القيادهة والرهادهة احلضارهة مستقب  ا حيقق لليجتيع ممو ر      
الرساطية اإلساالمية   يف الفاعلة الرئيسية  امليدانية , و ر أحد العرام عييقة مفا ييية ثقافة م  بصيات 

 أخالقية احلضار  ثقافة مسترى=  والزاجرالراعظ  ثقافة مسترى= اإلعانة على المفس  ثقافةمسترى 
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بمقااو  مماخهاا   ,   ( ْو َنِظٌ  َلاَك ِفاي اخَلْلاقِ   َأ, ٌ  َلَك ِفي الدِّهِ  ا َأإمَّ)  ؛اإلنسانية اجملتيعية  ارمتهوممظ
التطلعاات الدنيرهاة والتطلعاات    اهلادفاة واجلامعاة باني    الدولاة ,   –مفصالية اجملتياع   رصاانة  واستقامة و

 ..األخروهة بال تقاطع وحدود 
َحٍد ِمَ  اأّلَمِم َبْعَد َتْيِهيٍ  َوَرَخاٍء ؛ َوَلْم َهْجبحْر َعْظَم َأ اِري َدْ ٍر َقأُّ إالََّلْم َهْقِصْم َجبَّ اهلَل إنََّف ) ..ولذا      

, ِقِه َوْ َر َلهح ِبامِلْرَصاِد َعلى َمَجاِز َطِره, ْخذحهح اِلَم َفَلْ  َهّفرَت َأْمَهَ  الظََّوَلِئْ  َأ ),   .. (َزىٍل َوَبالٍء َبْعَد َأ إالَّ
 .  ( َجا ِمْ  َمَساِغ ِرهِقِهَوِبَيْرِضِع الشَّ

وعاي , والتعاما    دقاة و , بيا   وثقافتهاا واساتقامتها   هتطلب المظر إىل الرفا ية االجتياعية  وبهذا     
,   واحليلرلة دون تقث  سلبية التغ السلر  واألعياىل ,الفير والمفس وبعقالنية معها على أساس استقامة 

 ..آفاقه املستقبلية ورؤاه وتطلعات اجملتيع و االجتياعي وممه التغ 
لمظام والتمظايم االجتيااعي , وماا علام االجتيااع اإلداري      البّد م  ضرور  الرعي حلركية بماء او     

باالتزام  أو ضاي    اجملتياع وكا  تفاصايله     , الذي هتجه بدراسةوالتمظييي , وعلم االجتياع السياسي 
إاّل ممفاذ لقياام جمتياع علاى أساس      وماا  ار   , السياسي ي والتمظييي والمفسي واإلداراملمحى  مؤثرات
إن كان اجتا اه مرضارعي , أو مبمظارر مصااحله     , رعب هلا حبسب الفلسفة واإلسرتاتيجية املست راسخة

 ..مبرجبه تعزهز امّلّتجه العقائدي الشخصية بفردهتها ومجعيتها , فييرن 
وباالساتعابات الرساطية   ه , اتا ه وأخالقياته ومسترى تقث ِيَاتشرهعاته وقياملرجِّه الدهين بهظهر و ما      

 ..امّلحرِّ  واملعزز الجتا اته اإلهلي هقخذ مقخذه اإلجيابي ؛ إن كان الده   الدقيقة ,
الشخرص  ي الده  , فييرنرا   سييرن سليب ؛ إن كانعمدما تدخ  األ راء واملصاحل , وخبالفه      

 ..األخروي  -ى االجتاه الدنيري مسترو وهيرن الفرق واضح بالبماء والتغ اهلل , أربابًا م  دون 
حتقياق جارد  األداء   على مسترى ما سيلحق , ما سبق ذكره و ,  االجتياعيهتحيم يف التغ ولذا      

 ..اجملتيع للفرد وتيامله داخ   High Performanceالعالي 
التغي  عشرائي أو مدروس ت يف مقامة التغي  , وقد تيرن مقاومة فلذا كان وما زاىل اجتاه اجملتيعا     

, وتلعب الثقافة ورصانتها , ورصانة احلضار  وقرتها م  نقاو  املعلرمات واملمظرمة املعلرماتية  أو برعي
ئم , و ر ما همشاده اإلساالم والرساالة القاا    والتعلييية الرتبرهة واألخالقية , والدعائم  املعرفيةالعليية وو

 .. الرعي واالستيعاب والترجُّه واألداء مبا هحيليه باستقامتها , و
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االطيئمان  ما حيققالترجُّه , والترجيه وواالستقامة يف ك  شيء , هبدأ م  الرحدانية , هعين وحد       
 ( :عليه السالم)وهقرىل ..  والتغ  ونقاوتها وسالمة اجتاه التغي  ملصدر املعلرمات

ْوَثااِن إىل  ِبااحَلقِّ ِليحْخاِرَج ِعَبااَدهح ِماْ  ِعَبااَدِ  األَ     ,  َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ, دًا َعَث اهلّل محَحيََّفَب )       
َوِليحِقرُّوا , ْذ َجِهّلرهح هحْم إِلَيْعَلَم الِعَبادح َربَّْحَيَيهح َمهح َوَأِبّقْرآٍن َقْد َبيَّ, ْيَطاِن إىل َطاَعِتِه َوِمْ  َطاَعِة الشَّ, ِعَباَدِتِه 

ْوهح ِبَيا ْن َهّيرنحرا َرَأي ِكَتاِبِه ِمْ  َغْيِر َأى َلهحْم سحْبَحاَنهح ِفَفَتَجلَّ. ْنَيرحوهح َوِليحْثِبتحرهح َبْعَد إْذ َأ , ِبِه َبْعَد إْذ َجَحدحوهح
اْحَتَصاَد َماِ  اْحَتَصاَد    َو. َق َماْ  َمَحاَق ِباامَلثحالِت    َوَكْيَف َمَحا , َفهحْم ِمْ  َسْطَرِتِه َوَخرَّ, َرا حْم ِمْ  ّقْدَرِتِه َأ

 .  ( !َقَياِت ِبالمَّ
دعام الثقافاة ,   و.  (َوِليحْثِبتحارهح  )  , (َوِليحِقرُّوا ِبِه  ) ,( هحْم ِلَيْعَلَم الِعَبادح َربَّ ) ؛  هحقاب  أسس التغيوما      

َرا حاْم ِماْ    َأ) , وأثر التغاي  ؛  ( ي ِكَتاِبِه ِف ), ومصدر التشرهع (  ى َلهحْم سحْبَحاَنهحَفَتَجلَّ)  ؛  مصدر التغي
اْحَتَصاَد َماِ  اْحَتَصاَد    َو ), (  َوَكْيَف َمَحَق َمْ  َمَحاَق ِباامَلثحالتِ  ) , ( َفهحْم ِمْ  َسْطَرِتِه َوَخرَّ) ,  ( ّقْدَرِتِه

 ( ..َقَياِت ِبالمَّ
؛  مدسة وإعااد   مدساة التغاي  والاتغ  , ومماه الغاي         ر كيفيةه المص املبار   وم  بني ما هحيثِّل     

 ..األخروي  –املتراصلة بتياملية احملترى الدنيري والتغ  االجتياعي وفلسفته واسرتاتيجياته 
ثقافة الرقاهة بذلك ستقامة , ومهي ع  املمير يف اجتاه التغي  واالوميي  أن هسهم األمر باملعرو  وال     

فهم , و ر ما مت مماقشته يف مبحث , و ماا هترّجاب الثقافاة الفقهياة     الستيعاب وم  خالىل االوالعالج 
 ( :عليه السالم)واحلضارهة املراكبة لي  تغي  , واملطلرب تياملية األداء والمتائج , وبهذا املمحى هقرىل 

  ! (امّلْمَيِر الَعاِمِلنَي ِبِه َعِ   اِ نَيالمََّو, اِرِكنَي َلهح َلَعَ  اهلّل اآلِمِرهَ  ِبامَلْعرحوِ  التَّ) 
وخمااطر ماا هاتم عيلاه ما  املميار ,       أخروهاة ,   –ما هرتتب عليه م  آثار دنيرهة  على اللع قيام و     

 .., باجتاه التغي  غ  السليم وأداء ونتيجه وما هرتتب م  إربا  لليجتيع كسبب 
األداء ,  –مهي ع  املمير , ومباا تحيلياه ثقافاة اليلياة     املعرو  والني األمر بب التيييزتظهر أ يية و     

استقامة احليا  وأنظيتهاا وطبيعاة   , ومسترى اآلنية واملستقبلية , املمظرر  وغ  املمظرر  املرتتبة ؛  اآلثارو
 ..االجتاه حنر حتيية التغ  االجتياعي 

سؤولية التغي  أو الترجيه , تبدأ ة , ليرن ميأو مؤسس يةأو مجاع هةوال فرق يف أن هيرن بصفة فرد     
فإذا مل هي  العي  باملعرو  واحلد م  املمير , فال اآلمر باملعرو  ,  ترجيهاتوب بذات الشخصم  و

الثقاة   رصانة الرتبية والتعليم , وماا تحيلياه ماؤثرات    مدى همبع ذلك م طيه , وهحع ميي  لفاقد الشيء أن
 ..لقدرات واخلربات بالمفس وباألدوات امليتلية واآلليات وا
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العقالنياة   هركاز علاى   ,بشاي  خااص    وحتييتاه  االجتياعي والتغ بشي  عام , وحتييته  والتغ      
والضاابأ  واملسااؤولياتوالتضااام  واألدوار التطاارر والمظااام والبماااء والرظااائف   و واإلراد والثقافااة 

المة قمرات إهصاىل املعلرمة , وساالمة  , وسوسالمتها حيتاج إىل اإلميان بالرسالة املرجهة و, االجتياعي 
يف تغي  اجملتيع , الفاع  مسؤولية اليلية دور ا  لتقخذالدور االجتياعي , الضبأ وما حيققه املتلقِّي , و

واحلقارق  واألداء , تبادهلا مبفهرم املساؤولية  ما تحيليه م  ثقافة و, واألدوار املراكز وتغ  وإميانية تغي  
أم  املؤممني اإلمام علي قرىل  مظام السلركي للتغي  , ما هتضيمهالوأدق ما هتجه به , وأعيق والراجبات 

 ( :عليه السالم)
 ْنَهاّكْم َعْ  َمْعِصاَيٍة إالَّ َوال َأ, ْم إَلْيَها ْسِبٌقّيَوَأ ّيْم َعلى َطاَعٍة إالََّما ّأححثُّ, َواهلِل , إنِّي , اسح هَُّها المََّأ)      

 .  ( ْبَلّيْم َعْمَهاَتَماَ ى َقَوَأ
لتغاي  والسالر    , لفاعلياة نظاام ا  علاى الاذات   ثقافاة التطبياق   أ يياة  ؛  ومما هتضيمه القرىل املبار      

 , ومادى القياادي  االستعدادات لادى الشاخص الرساالي     وما هتطلبه م املمطلق م  الذات , التمظييي 
األعبااء  , وماا هرتتاب ما     ي واجملتيعاي  اآلخر الفاردي واجليعا  با  والشعرر ثقافة التحسستطبيق أ يية 

, والدور التضامين لمجاح وساالمة التغاي  األقارم ,    االجتياعية ها اتداملسؤولية وامتداحتي  استيرارهة و
وحتيياة ماا تصاب يف مماافع ومصااحل      , (  تعااىل  طاعاة اهلل ) الطاعاة   ةرسر  ثقاف, واحلث املقاب  له 

 المهاي و, ومثير  للخ  كة وحمرِّفاعلة مضافة ولتيرن طاقة , م  فرص اإلنسان وما هححيأ به ومتاسك 
 ممطقاة الضاعف املتيثا     اتسااع  حلاد ما   عاالج أو ا ل املاؤدي ,  هاة قاة والراملعاجل باملالئم مما هتطلب م 

 ..الستثيار الفرص واحلياهة م  املخاطر املعصية , وأسبقية االستعداد واألداء املطلرب ب
 اناب املرضارعية , وماا هتطلباه    غي  بني مسترى معني م  اجلراناب الذاتياة واجلر  فاملبدأ أن جييع الت     

, احلاصالة أو الايت ستحصا     ما هتماسب مع التغاي ات   املرقف وظروفه م  العالجات , وما هحماسب أو
 .. ب  , واملستق  والتابعاملتغ  والثامبا هسهم م  و

 االجتياعي ومتاساك اجملتياع والدولاة ,    يف ااح التغ العقرىل لنسهام ( معليه السال)لذا هحخاطب      
الفارص يف اااح اساتقامة الاتغ      ابلاه  وممه ما هتجه وحيرىل دون التفيك االجتياعي , كعام  قر  , هحق

 :اإلصالحي والرقائي هقرىل  التغي البالغ ملرامي , وباخلطاب الراضح  ..عه واستدامته ومماف
عحرا َعلاى  َوال َتَصادَّ , ْهاِدهّيْم  ْثَقااىَل ِماْ  أَ  ِتاي َتْحِيا ح ّظهحررحَ اا األَ   الَّ  ِذِه اأَلِزمََّة ْلّقراَأ, اسح هَُّها المََّأ)      

, ِميّطارا َعاْ  َساَمِمَها    َوَأ, ْسَتْقَبْلتحْم ِمْ  َفاْرِر َنااِر الِفْتَماِة    َوال َتْقَتِحيحرا َما ا. ِلّيْم ِفَعا سحْلَطاِنّيْم َفَتذحمُّرا ِغبَّ
 .  ( َوَهْسَلمح ِفيَها َغْيرح امّلْسِلِم, َفَقْد َلَعْيِري َهْهِلّك ِفي َلْهِبَها امّلْؤِم ح : ِبيِ  َلَها را َقْصَد السََّوَخلُّ
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اآلراء املمحرفة وامللرثة اليت تهدد الماس أو اجملتيع , ليرنهاا ر يماة   واألزّمة ك  ما حييله الفير م       
وممه م  جّراءه , هتم التغ  االجتياعي  ه علىامتدادخماطر ب والبعيد , وباألداء وآثاره على املدى القره

 ..ؤسسات والدولة والمظام ومستقب  البالد والعباد هحهدد املما 
حتدهاد   , فيبدأ تقرهم مساار ا ما   , فحيميا تظهر مشيلة اإلجيابي املثير وهتجه التغي  االجتياعي      

باجتااه إنسااني   االجتااه بهاا   البادائ  واحللارىل اليفيلاة بعالجهاا , و    املشيلة , ومعرفة أسبابها , ووضع 
وأخالقي فاع  م  شقنه أن جيع  حركية روح العالقات االجتياعية , وبتياسك هيف  لليجتيع احليا  

فيها امليانة االجتياعية لي  عضر يف اجملتيع ,  ممه ما حيققاليرمية , البعيد  ع  املشاك  االجتياعية , و
 ..لدعامة واملمهجية املماسبة لي  ما  ر قرهم وجع  ا

وفاعلية العرد  للتارهط , وما آل  إلياه   اخلطابيةيف مماسبة أخرى , الداللة ( عليه السالم)وهضيف      
  املامعيس ما  سالبية وانتياساة الاتغ     احلضااري   رات , وما كاان ما  أساباب االحنادار    األمم واحلضا

 : حيث هقرىل ع  تلك احلقبة التارخيية .. ة االمتداد املمحر  االجتياعي , واحنرافه واستيراره
ْنّظرحوا إىل َما َصاارحوا إَلْياِه   َفا! َعلى ِرَقاِب الَعاَلِينَي  َومحّلركًا, َرِضنَي ْقَطاِر اأَلْرَبابًا ِفي َأَلْم َهّيرنحرا َأَأ)     

بحرا َوَتَشاعَّ , ْفِئاَدّ   ْخَتَلَفاِ  الَيِلَياّة َواألَ  َوا, اأّلْلَفاّة   َتِ َوَتَشاتَّ , ِحانَي َوَقَعاِ  الّفْرَقاّة    , ِفي آِخاِر ّأمحارِرِ ْم   
َوَبِقَي َقَصاصح  , َوَسَلَبهحْم َغَضاَرَ  ِنْعَيِتِه , َقْد َخَلَع اهلّل َعْمهحْم ِلَباَس َكَراَمِتِه , ّقرا محَتَحاِرِبنَي َوَتَفرَّ, محْخَتِلِفنَي

 . ( ْعَتِبِرهَ  ْخَباِرِ ْم ِفيّيْم ِعَبرًا ِلْليحَأ
 : أو تحظهره مضامني المص املبار تحظِهر اخلطبة مما و     

  االجتياعي , ِلياا خياص مضاامني متمرعاة ,     الرعي الثقايف واجتا اته يف التغضرور  وأ يية  -
  هلد  اإلساهام يف  ي للحيلرلة دون االحنرا  يف التغ  , أو استيعاب التغوممه كجانب ردع

 لصاحل اجملتيع وتمييته وتطرره واللحاق بركب احلضار  إذا كان استيعاب التغ احنرافه , عدم 
اإلنسانية , واستيعاب ووعي جتارب اآلخره  مع عدم إغفااىل اجلاناب املرضارعي والظارو      

 ..واملراقف احمليقة بها , جلعلها الِعرب  اليت ميي  اإلفاد  م  إجيابياتها وسلبياتها 
  لدولة واستيرار ا , ألسباب هحعازى جميلاها للسالطان وكيفياة الاتغ     تظهر عدم بقاء القّر  وا -

, ومدى صالحيته لليجتيع وما هتحدد ممه مسترى الضبأ والتياسك االجتياعي االجتياعي 
 ..ومس ته 

ما هترجبه م  حضرر فاع  احلق , و وااللتفا  حرىل ما هتيث  فيهأ يية التياسك االجتياعي  -
 ..امين األداء والمتائج  االجتياعي التضيف التغ 
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  االجتياعي لرحد  االجتاه الفيري , ووحد  اليلية ومتاسك البمااء  تظهر أ يية عراقب التغ -
 ..الستيرارهة االجتاه احلضاري املتفاع  لليجتيع 

  بال صاراعات  د واجملتيع , عمدما هيرن  ما  تغالمسيج االجتياعي واأللفة واحملبة بني األفرا -
 ..مؤثر  على التيره  احلضاري بية سلبال عراقب و

املسطر  غ  ورمبا نشرب احلروب , بسبب التغ  قد هتفاقم األمر باجملتيع , واجتا ه التصعيدي -
املربمج وغ  املخطأ له , وترقي  اختاذ القارار لاه غا  مماساب , ألساباب كاقن       عليه وغ  

 ..ه أو بثقافتهم , أو بآلية التمفيذ وأدوات األفرادتيرن بذات 

  االجتياعي يف إااح اخلطرات التميرهة والتغاإلميان , كحلقة فاعلة الترازن بضرور  انتهاج  -
املثير واملستدام , وخبطأ مالئية ومدروسة , ترافق الظرو  الرا مة واملساتقبلية , ومبختلاف   

 .و يذا ..  اليلي أو اجلزئي كالفجائية والتدرجيية , وبالتغ  السياسات التغي هة ؛

  يف كا  االجتا اات الفاعلاة , تبادأ ما  العالقاات       تقدِّم وما له عالقة , باقّن الاتغ  ومما نرى م  امل     
االجتياعيااة ؛ بااني املثقااف املمااتج للثقافااة والفياار واملعااار  والعلاارم , واملثّقااف  –املفصاالية اجملتيعيااة 

,  هواساتثيار  هومثار هواسرتاتيجيات هاداملستهلك للمتاج الثقايف والفيري واملعريف والعليي , وطبيعة وأبع
 ..ومبمظرر املستقب  والتطرر والتميية املستدامة , المظرهة والتطبيقية 

 االجتياعي , أحد االسارتاتيجيات الرئيساية , با  أعياق وأوساع اآلفااق يف        لتغالمظر لوعيرمًا ف     
ات الدنيرهة األخروهة , واملؤثر  بتقث  ا املمهج اإلسالمي , ليرن نظرته وعيله ونتائجها , ممتد  االجتا 

البمااء واالساتيرار والتياساك     مسترى هيرن  مس   احلضار  اإلنسانية , ومبسترى املؤثراتاملتبادىل يف
 ..التميري 

وخبالفه هتجه اجملتياع وحضاارته بالتفياك واالحناالىل والرتاجاع والميارص احلضااري , لاذا فاإّن               
اعية , أحد املؤشرات املتعاقباة بالييفياة الايت هيارن علياه التغاي  االجتيااعي        التخطيأ والتميية االجتي

 .. ومستقب  متاسك اجملتيع والدولة 
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ووضرح بعاض   والكتياىل االجتياعي , انب التغ الضرور  البالغة لال تيام جب على بعد أن اطلعما     
  االجتيااعي , وذلاك   ب أن ندرس اجلانب العقالني للتغخرى الضرورهة لليرضرع , تطّلاجلرانب األ

 .. Social Devianceع  طرهق التخطيأ والتميية االجتياعية , للحيلرلة دون االحنرا  االجتياعي 
هعين وضع السب  اليفيلة للرصارىل إىل األ ادا  وما  خاالىل الدراساات       Planningفالتخطيأ      

  ..ليب الييية وغ  الييية , املستفيضة واملتعلقة باملرضرع , والتمبؤ هلا واألسا
فهر التحّرىل املخطأ لاه , واجتااه اساتثياره وحتّرلاه ما  مرحلاة أو        Developmentأّما التطرهر      

مسترى أدنى إىل مرحلة أو مسترى أعلى وأفض  , أو التقادُّم فياه , وجلاناب معاني , و ماا  التطارهر       
 ..   ي وجلانب معني , والتطرهر الشام  ؛ كاالجتياعي واالقتصادي والسياسي اجلزئ
والبّد م  اإلشار  إىل ضرور  الترجُّه وعدم اخللأ بني التطرهر والتميية بالرغم م  أنهيا هتداخالن      

ا حيص   ي الزهاد  واالتساع والتيث  وتيب  احلجم , كي Growthوهحييِّ  أحد يا اآلخر , فالتميية 
 ..للمبات والشجر واألجسام واألمراىل واملشارهع , فتيرن التميية أفقية أو عيردهة , أو اشرتاكهيا 

تميياة سياساية , وتميياة اقتصاادهة , وتميياة      : والتميية تقخذ جمااالت معيماة , كاقن تيارن ماثاًل           
وتحستثير فيها ك  الطاقات واخلربات اجتياعية , ولي   اجتا ه وأ دافه , و ما  التميية الشاملة للدولة , 

 ..واملؤ الت الرطمية املترافر  , وهتم اإلفاد  م  الطاقات واخلربات واملؤ الت األجمبية 
ا , وحترهلها إىل , وههد  ملعاجلة مشاكلها وأزماتهواملتخلفة وغالبًا ما تقرتن التميية بالدوىل المامية      

, التميية االجتياعياة   ما خيص مبا فيه ع االستثيارات بي  أشياهلااتساممه و, برامج إصالحية وتقرميية 
 ..يف خمتلف مماحي احليا  واحلضار   بالدولة املتقدِّمة واملتطرر التطّرر والتطرهر هقرتن م  جهة أخرى و

التعااظم املعلرمااتي وساعة    ما هتحقاق ما      املتسارع يف العامل , ووبسبب خطرات أو قفزات التغ     
اليب  مع الزم  , والتطّرر التيمرلرجي املتسارع , وما هرتتب عليه م  األثار   علرماتي املترالياء املالفض
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البالغ على ك  االجتا ات وممها االجتياعياة واجلراناب التميرهاة فيهاا , ومتطلباات إدار   اذه التميياة        
, ب اجلانب اإلسارتاتيجي مماه   بشي  هسترعب التطرر العاملي املتسارع , أو على األق  احملاولة الستيعا

 ..املستدامة وحترهله يف خدمة ما هتطلبه التخطيأ والتميية االجتياعية 
دور  يف  مدسة وإعاد   مدسة  المجاح  ر,  اجتا اتها احلضارهة القرميةجملتيعات ووما هتطلب م  ا     

 ة اإلجيابية والرقاهة م  اجتا اتهاملمراكبة العراستيعاب و  , وما حيقق التغ استقامةبالترازي مع و حياتها
 مدساة التميياة ؛ للتجدهاد والتحادهث واإلباداع يف مراكباة        , وهسهم بذلك ماا تقارم مبهاماه    ةالسلبي

دور ا الفاع  يف التميياة , وماا   ( اإلدار   –اهلمدسة ) التطررات املادهة وغ  املادهة , وما تقخذ اهلمدر  
فاعلياة  دخ  ماع  رفع مسترى الإعاد   مدسة التميية , وو خطيأدور  الت همصب م  خالىل أنشطتها يف

والتمفياذ والمتاائج   رفد انسيابية ومرونة وفاعلية العيلياات واألداء  التخصص وتقسيم العي  , لوضرح و
 ..ومردوداتها على املدى القرهب والبعيد 

تها , وإعاد   مدساة التميياة   وهتطلب يف جماىل التميية االجتياعية ,  مدسة التميية االجتياعية و مدر    
 ةالتميرها  ةاالجتياعيا  لامظم ل اجملتيعاات دعام  فيه االجتياعية , لتراكب ك  تطّرر دون ترقف , فيسبق 

ر  واالقتصااد والسياساات واالسارتاتيجيات    ا, باالتزام  ماع  مدساة وإعااد   مدساة ؛ اإلد      ةواحلضاره
التخطيأ هلا وتقيييها وتقرميهاا , مبطابقاة اخلاأ    ام باال تيوما إليها , و.. واجلرانب الرتبرهة والتعلييية 

 ..االجتياعية  –والتميية البشرهة البياني للخطأ واخلأ البياني للتمفيذ ونتائجه الييية وغ  الييية 
حتقياق التحسايمات    تخصصي , وتصييم العيلياات , وماا ههاد  ما     واملزج بني التفي  العام وال     

, وما هتطلب م  استخدام التقميات واخلربات واملؤ الت , وما هادخ    املعاه حركية املستيّر  لألداء و
هاتم اخلارض يف   وما الطرق واألساليب ,  فضاًل ع والتطرهر واألداء التميري , ضيمه م  مهمية التطّرر 

علاى اساتيعاب املراقاف    الفاعا   جر ر األعياىل التميرهة , باجتا ات تتعّدى الروتني اهلرماي إىل العيا    
, واألفااد  ما  كا     وتطرر اا  ومتطلباتها , مبا فيه التفي  االستقرائي واالستمتاجي , وتقمية املعلرمات 

ذلك وغ ه يف التخطيأ والتميية االجتياعية , واحلد م  اتساع الفجرات التميرهة , ومعاجلة الفجرات 
 ..القائية , وممها الفجرات الرقيية م  ؛ اتصاالت ومعلرمات وتقمياتها 

يف جماالت التميية االجتياعية , وما هدخ    التخطيأ والقرارات المامجة عمهوالبّد م  التياملية بني     
ووصاف املهاام    , (مرظاف   –تشارهح وظيفاي   )؛  ضي  اسرتاتيجياتها , والعي  على بيان وترصايف 

ماا  و, األداء و(  لقاائم بالعيا   ا)  املراصافات  , للسايطر  علاى   (للرظيفاة  )  البسيطة واألعياىل املركبة
انعياسااتها  اإلفااد  ما    و, العالي يف تمفيذ ما خمطأ له لييرن مبسترى األداء حتسيمه لألداء هترجبه م  

 ..الرهادهة والقيادهة للتميية االجتياعية املستقبلية 
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واسارتاتيجياتها يف التخطايأ والتميياة     Management Philosophyوتظهر  ماا فلسافة اإلدار        
 تطرهر القادرات واملرا اب والاتفي    تميية والرتبية والتعليم والتدرهب و ؛ اعية , اليت تشي  مثاًلاالجتي

 ..التدرهب  –للخرب   والرهاديالقيادي  , مبا فيه التفي  اإلبداعياإلبداعي 
االجتياعياة ,   –وك  ذلك وما هتعلق به , هسهم يف رفع املساترى املعاشاي والرفا ياة االقتصاادهة         
 ..ها الال حمدود هاتتراكب ك  تطررات العرملة ومدتقمية م  شقنها أن  –بماء بيئة اجتياعية و

وضع السب  امليي  تمفياذ ا  دراسة وحتلي  وهدعم وممي  أن هيرن التخطيأ والتميية االجتياعية ؛     
وحجام  , والتحاّرىل ما  مساترى     االجتياعياة مرسرم وما مت تصيييه , لتحقيق األ ادا    ر على ما 
, مبا فيه املؤسسات واملمظيات املتمرعاة , وهيارن ذلاك بيا       وأوسع إىل ما  ر أفض  معني اجتياعي

   ..االجتا ات ؛ احمللية واإلقلييية والرطمية والعاملية 
؛ بزمانهاا وميانهاا   احلركاة   بي  جرانبوواسع شي  كب  بقد ا تم اإلسالم  ّنوجدهر بالذكر أ     

 حَر الَِّذي َجَعَ  َلّيمح اْلَقْرَض َذّلرًلا  ) ؛بي  اجتا اتها  احليا تطرهر وحبيز ا يف التميية  ومراقفها , وما متتد
َيْ  َهْيِشي محِيبًّا َعَلى َوْجِهِه َأْ َدى َأَف)  , سرر  امللك (5 )َفاْمشحرا ِفي َمَماِكِبَها َوّكّلرا ِمْ  ِرْزِقِه َوِإَلْيِه المُّشحررح 

ّقاْ  َ اْ  َهْساَتِري الَّاِذهَ  َهْعَليحارَن َوالَّاِذهَ  َلاا         ),  سارر  امللاك   (   )ِرهًّا َعَلى ِصَراٍط محْسَتِقيٍم َأمَّْ  َهْيِشي َس
 .. سرر  الزمر/  3م  اآلهة  ( َهْعَليحرَن ِإنََّيا َهَتَذكَّرح ّأوّلر اْلَقْلَباِب

ما  خاالىل ماا خّطاه     واآللياة  شااد  مصدر االسرتالتخطيأ والتميية االجتياعية , وب ما هتعلق وممها     
, وما ( عليهم السالم)أقراىل األئية األطهار  ياممه ما انبثقالقرآن اليرهم واألحادهث المبرهة الشرهفة , و

 .. وأ يية اجلانب امليداني التطبيق الفهم والترفيق وسالمة م  هيشفه 
 ( :عليه السالم)قرىل أم  املؤممني اإلمام علي وه     

َفَيا َطاَب , ِلّي ِّ َظاِ ٍر َباِطمًا َعلى ِمَثاِلِه  نََّأ .. )و   (ِرهِق الَراِضِح اِئِر َعلى الطَّلَعاِم ح ِبالِعْلِم َكالسََّوا)     
 .  ( َث َظاِ رحهح َخبحَث َباِطمحهحَوَما َخبح, َظاِ رحهح َطاَب َباِطمحهح 

التمفيذهة , وحركيته  (ِرهِق الَراِضِح الطَّ)  ؛تحقق ليأ يية التخطيأ للتميية والتطرهر  ما هتبّي وحمرر      
رؤوس األمراىل العي  , ومفتاحها  -؛ العلم  الراضحة مفصليته, و (ِ اِئرَكالسَّ )التطبيقية أو امليدانية ؛ و
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وما , الباط   –الظا ر ؛  مدى وضرح رؤهاوبرهادتها وقيادتها , ,  عرفيةواملوالعليية البشرهة واجملتيعية 
 .. مستقب  احليا  واحلضارات تميية وتطرهرال مسترىترقعات أو تمبؤات , و تب عليه م هرت
ماا  والشرهعة , يف  داهة وترجيه تتم جر رهة ومرضرعية , هيرن إاّل مبعاجلات والطرهق الراضح ال     

العلم ات اجتا , و احليا  وحركيتهاك  مماحي  لعالج مشاك  وأزمات وآلياتهأدواته  الفقه ممها هستقي
مسترى وحركية م  , وما هيرن عليه داخ  اجملتيع  ومسترى الرام  التابعة واملستقلةوممظرمة املعرفة , 
, احملدد هلروب استقراره واجتا اته داخ  أو خارج البيئة مسترى وممحى املعريف ,  –رأس املاىل البشري 

 ..ر االجتياعي هلتميية والتطرما  ر الداعم ل
ضرور  االستيعاب والدراسة والتحلي  املستفيض لألمرر وتقيييها وتقرميها , وما هرتتب  وتظهر  ما     

عليه م  تغي ات على مسترى الفرد واجملتيع , وبدقة حمتراه هؤدي برضرح الطرهق ومعرفة تصررات أو 
تيد م  وضرح ما هحسوالطيقنيمة , و واالستقرارتمبؤات أو ترقعات عراقبه , ومسترى الظ  والترقعات 

 ..دعم آخر للترقعات ووضع اخلطأ  ر ماسبة , املعلرمات امل
دقيقة ومماسبة وواضحة , هاؤدي يف الغالاب   مدروسة و الفرد أو اجملتيع م  غ  رسم خطأ  وتغ     

ماا هاؤثر علاى    مماه  , و, رمبا تتحيله حتاى األجيااىل الالحقاة    ومشاك  وأزمات األعم إىل ظهرر أعباء 
 ..ج االجتياعي المسيمسترى متاسك 

أن تقرد اجملتيع صارب   املماسب ملة م  شقنها بالتغ لذا هتطّلب أن ترضع دراسة مستفيضة ومتيا     
ساب ماا هيارن علياه     حبالتطرر والتميية املماسبة مبادهاتها وال مادهاتها علاى املادى القرهاب والبعياد , و    

 ..ظا ر ا وباطمها ومطابقة ذلك 
لة ملساتقب   والتخطايأ لاه , واال تياام باالحتيااالت , بمظار  تميرهاة شاام        وهتطلب دراسة التغ      

السُّمة الصااحلة أو املامهج أو الفيار القارهم      , واألدق ما تيرن عليه األبعادو اجتياعي متطرر , بالرؤى
المسايج االجتيااعي , وبهاذا    ميارِّن  المفارس و دواخا   التطبيقاي و احلياتي الذي أخذ مقخذه يف الراقع 

 ( :عليه السالم)هقرىل  اخلصرص
ا َها ْيَلَوَصاَلَحْ  عَ , ا اأّلْلَفاّة  ْجَتَيَعاْ  ِبَها  اَو, ِة ِه اأّلمَّا صحدحورح  ِذاِلَحًة َعِيَ  ِبَهًة َصال َتْمّقْض سحمََّو)      

َك الِرْزرح َعلْيا َو, ا َهْجرح ِلَيْ  َسمَّرَن اأَلّيَيَف, ْلَك السَُّمِ  اِضي ِتِبَشْيٍء ِمْ  َم ًة َتضحرُّسحمَّ ال تحْحِدَث ََّو. ّة يَِّعالرَّ
 .  (ا َها َنَقْضَ  ِمْمِبَي

  االجتياعي , وما هؤوىل إليه مسترى التياسك االجتياعي والتطارر  غتوجمراه هيرن على أساس ال     
ذلك إاّل م  خالىل خطأ للتميية االجتياعية , وهحستثير , وال حيدث  Social Evolutionاالجتياعي 
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إميانية التطبيق والترقعات اإلجيابية واملردودات , مع األخذ بمظر االعتبار جانيب الرقابة التقرميية تتصف ب
 ..واإلصالح 

وماا  ,  والعقد االجتيااعي , املتعلقة بالتشرهعات احلساسة والدقيقة ولضرور  الترضيح هلذه الفير       
وماا سيتضاح جلاناب آخار يف     والسلر  والعيا  ,   لقرهم االجتاه ةاملرجِّه, اجملتيع  -هحشرت  بني الدولة 

 : ميي  وضع املخطأ اآلتي ولأل يية , ع  الشخصية القيادهة والتياسك االجتياعي مبحث الحق 
 
 
 

 اسرتاتيجيات هبني (  8  )خمطأ 
 التميية والتطرهر االجتياعي

 
البماء التيرهين املشرتكة يف مظرمة ملاأساس  اليت  ي (السُّّمة الصاحلة ) محاهة ؛ والمهي  ذا قائم على      

 , ومحاهة الستيرارهة واستدامة التميية والتطارهر  موميرناته ملماس مبختلف شرائحهياهة احلوالتشرهعي 
؛ الفارد  غاهتاه اإلنساان   وألمة واأللفة والرعياة , و دفاه   ا ؛ مقاب , عي  واجتيع وصلح ؛ القائم على 

 .. واملثير لليستقب  احلضاري املتييز الصاحلة  -ة يف البيئة اجلامعواجلياعة واجملتيع 
 ( :عليه السالم)وهضيف       

ى َوَلاْ  َتْقخحاذحوا ِبِييَثااِق الِيَتااِب َحتَّا     , ي َتَرَكاهح  ِذى َتْعِرّفرا الَّا ّيْم َلْ  َتْعِرّفرا الرُّْشَد َحتَّنَّْعَليحرا َأَوا)      
 .  ( ي َنَبَذهحِذى َتْعِرّفرا الَّّيرا ِبِه َحتَّسََّوَلْ  َتَي, ي َنَقَضهح ِذَتْعِرّفرا الَّ

األجاراء  واساتقراء  واتضاح الرؤى وبلارر  األفياار   الرعي المص املبار  , أ يية  ا هتضيمهممهربز و     
فعلاه   , ومرتتباات ماا  والتحادهات  ملخاطر والتهدهادات  م  امس   احليا  وما هعرتض ما هدور واملما  و

 وما حييأ به , وما تحبيِّمهيجة واآلثار املرتتبة عليه تث له , هعين معرفة السبب والمالشخص ونتائج ما حد
 :استقراء  ما هترجبه م وممه , املعاه   م 

, هعاين بالدراساة والتحليا  واملعاهماة , تعرفارا األساباب        ي َتاَرَ  الرُّْشاد  ِذَتْعِرّفارا الَّا  ؛  عمدما -
االنتفاع والرقاهة م  مؤثرات صي  , لتعرفرا كيفية حيثيات وتفاواملسببات وما همجم عمه م  

تيرن المتيجاة  و ,االجتياعية  ما تتطلبه اخلطأ والتميية اخلطأ التميرهة , وممها , وتحبمى ذلك
 .., بالمظرهة والتطبيق  ؛ َتْعِرّفرا الرُّْشدالراضحة باالنتفاع م  جتارب اآلخره  
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دراساة  , م  حيث يَثاِق الِيَتاِب مي َنَقَضِ ِذِرّفرا الََّتْع ؛عمدما وبذات االجتاه السابق الذكر ,  -
ممحى وما حتيله نفسيته و, م  فير  الشخص وما حييله, الشخصية ألجراء والبيئة ووحتلي  ا
 .. َتْقخحذحوا ِبِييَثاِق الِيَتاِب, تيرن المتيجة ؛ سلركه 

, م  حيث بماء الشخصية  يَثاِق الِيَتاِبِمي َنَبَذ ِذَتْعِرّفرا الَّ ؛عمدما فضاًل ع  ماسبق ذكره , و -
, ومؤثراتاه اآلنياة واملساتقبلية    واحملترى المفسي وخلفيته الفيرهة , وما همجم عمه ما  سالر    

  .. ِبِييَثاِق الِيَتاِب ّيراَتَيسَّت تيرن المتيجة ؛

ا فياه ما    يا ِب, التيسك به م  خالىل اساتيعاب ووعاي   األخذ والرشد وميثاق اليتاب وو عرفةاملو     
حقارق اإلنساان   ممه وبشي  عام , احلقرق  لدسترر احليا  , وما هرتتب عليه م ضيان سالمة التطبيق 

قار    نميان العييق مبا ورد فيه م ود لالبماء اإلنساني , واحملترى الال حمدممه هتم قرهم وكفرد وجمتيع , 
 ..والعي   واالستيعابرعي كيؤشر وشرط حمرري فاع  لل ,(  تعرفرا) كلية العي  , وقد ورد 

, والترّجاه  (  ْعَليحارا َوا) االجتيااعي ما  ؛    –البمااء املعاريف   ما   هبدأ األوىل م  جهة أخرى فإّن و     
تميياة   بارامج , مرجِّاه  (  ّيْم َلْ  َتْعِرّفارا نََّأ )املفصلي , واملخاطب لي  زمان وميان , الفرد واجملتيع ؛ 

 ونتاائج الاربامج   , والترجُّه احلتياي (  الرُّْشد )حمترى  مبا يف , اوتمفيذ  ةة والتعليييالرتبره وتطرهر المظم
ما هتضي  علم المفس الرتبري , وعلم استقراء و ر , ( ي َتَرَكهح ِذى َتْعِرّفرا الََّحتَّ) ؛  ةالتعلييي – ةالرتبره

 ..التخطيأ والتميية االجتياعية يف مضامني , وممه ما هتعلق االجتياع الرتبري 
التشارهعي  , ومصادره  (  َوَلْ  َتْقخحاذحوا ِبِييَثااقِ  ) هيرن ؛  اآلخر أو الثانيتياملي الوتعزهزه املعريف      

 ( ..ي َنَقَضهح ِذى َتْعِرّفرا الََّحتَّ )التعلييي ؛  –, والترجُّه احلتيي الرتبري (  الِيَتاِب )املرجِّه املتيام  
ى َحتَّا  )؛  التعليياي  – ه احلتياي الرتباري  , والترجُّا (  ّيرا ِباهِ ْ  َتَيسََّوَل )والتعزهز املعريف الثالث ؛      

 ( .. ي َنَبَذهحِذَتْعِرّفرا الَّ
اليفيلاة   Planاخلطاة   فيار التحليلاي ودراساة اجملتياع لرسام     واالستمتاجات نامجة ع  ما هرلِّاده ال      

, واخلطاة الايت   التميري تياع املعريف تظهر م  خالىل مضامني علم االج ا, وفاعليته ةبالتميية االجتياعي
د  المفسية والبشارهة , وبالساب  امّلتعاد   باإلميان تمفيذ ا مع مراعا  ك  مستلزماتها املادهة وغ  املادهة و

 ..ممها الرتبرهة والثقافية 
املستفيضاة ,   حبسب الدراساات , أن تيرن املدروسة التميرهة الفعلية  وأهضًا هتطّلب لرضع اخلطأ     
اقتصاادهة   لبمائي , وبرعي شروط الدراسة ما  ؛ ا المظامي اخلصرصية والعيرمية يف التيره م  هلا ا وم

م  مصاادر ا  ة املعلرمات والبيانات املستقا  ة والقدر  الزممية احملدد  هلا , واختيار اليادر , ودقالدراس
سارتاتيجيات , ومادى تارافر    مرافقتها مع االمدى , ووانسيابيتها اختزاهلا وضرحها ومدى و, املطلربة 
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تماسب تلك املعلرماات باني كلفتهاا    ما هتطلبه م  ة , واملتمرع البدائ  مما هترافر م  املعلرمات والبيانات
  ..ها اتوجدوا ا وأ ييتها واستثيار

 : التميري املدروس  –, بهذا الترجُّه التخطيطي ( عليه السالم)ولذا هقرىل      
  ( ْرِضِهاِرِع ِبَغْيِر َأالزَّاِعَها َكِلَغْيِر َوْقِ  إهَم َيَرِ ي الثََّومحْجَتِم) 

 : متعدد الغاهات وممها ما تتضيمه, وحركيتهيا بني  ومما تحبيِّمه داللة اليلية والقرىل املبار      
ما هقاب  االجتاه االقتصاادي واالساتثياري املخطاأ وغا  املخطاأ لاه , وأ يياة الترقيا  ,          -

رد  املمتاارج , وملييااة األرض واسااتثيار ا , واملرقااف والمتااائج ,   وخماااطر الضااياع , وجاا 
صرب ما , ومدى اإلفاد  م  املعلرمات , واالجتاه  واملعلرمات املرتد  م  إجيابياتها وسلبياتها

مااا هرتتااب عليهااا ماا  و حيقااق اخلطااأ اإلساارتاتيجية , مبتطلبااات التمفيااذ واألداء املماسااب , 
 .. وتبعاتها  اآلنية واملستقبلية ردوداتامل

ما هقاب  االجتاه السياسي , التخطيأ اإلسرتاتيجي وما همبثاق مماه القارارات وممهاا القارارات       -
اإلسرتاتيجية , ومدى المضج السياسي ونضج احليرماات والسالطات التشارهعية     –السياسية 

 ضاامني مها ما هتعّلق بالسياساات واألجتا اات وامل  والقضائية والتمفيذهة , وهظهر بشي  بارز م
, وممه ما هتعّلق بااجلير سياساية    ( اِعَهاَيَرِ  ِلَغْيِر َوْقِ  إهَمي الثََّومحْجَتِم) التمفيذهة ؛  -السياسية 

 ..واختاذ القرارات وطبيعتها 

ما هقاب  االجتاه االجتياعي , ومدى عيق ومعاجلاات إسارتاتيجيات التخطايأ االجتيااعي ,      -
ات ومياسابها , بالترقيا  واملرقاع    جتيااعي للاتغ   ياعي , واإلنضاج االومدى المضج االجت

واملراقف , وممها ما هدخ  ضي  علم المفس االجتياعي , وعلم المفس الرتبري والتعلييي , 
 ..التميري  –, وما هتعلق باجلانب التخطيطي وعلم االجتياع اإلداري والتمظييي 

تخصص ومدى فاعلياة املساترى   الة عيق ودق, و التميري العليية البحث رضرعيم هتضحو يذا      
لار تفحصاما الدقاة البالغياة يف اختياار املرضارع وداللاة        وسع م   ذا وأكثر تفصياًل , وأب  ,  الثقايف

 يّرنوامل, قطبها وترازن حركة ووحد  , وعيق ألفاظها واجتا اتها , مضاميمها  وتياملية اليلية وتعدد
 ( .. ْرِضِهِبَغْيِر َأ ), (  اِرِعالزََّك) , ( اِعَها إهَم ), (  ِلَغْيِر َوْقِ ) , ( َيَرِ  الثَّ ), (  يَومحْجَتِم) م  ؛ 

وعمده هظهر ما أ يية التخطيأ واسرتاتيجياتها للتميية االجتياعية , وما أ يياة الدقاة والترقيا            
 : الشام  واحلضاري , وممه والعي  بهذا االجتاه التميري الداعم للتقّدم التميري

                                                 
0
 –بغنحمد  / شاععند م ررن د   / مس رمتيجيد درمسد م سو  وم س عد    ن يند ماق صن ديد   / ه رع حسيم ن صر م  دنك : رمعع  - 

 . 0988/  0ط/ م عرم  
2
 . 52ص / نه  م عالغد  - 



 216 

 ..ا جيب أن تيرن عليه قب  اخلطة , والتهيئة هلا م -
 ..ما جيب أن هيرن للخطة  -

 ..الفعلي  واالستثيارما جيب أن هيرن للتمفيذ ,  -

 ..وما سييرن عليه م  جّراءه  -

ما خمطأ هلاا , وماا حيقاق تميياة     القتصادهة واالجتياعية ولتيرن املردودات تياملية , وبالذات ؛ ا     
م لقيا ممه , ي  االجتا ات ؛ األفقية والعيردهة , والبماء التحيت وامتداداته حتى الفرقيفعلية لليجتيع , ب

 ..على أسسه أنظيته املماسبة اجملتيع 
وهتطلب أن تيرن اخلطأ وتمفيذ ا على وفق املصاحل العامة , ثم املصااحل األخارى ذات احملدودهاة         

عيله , وعالج ذلاك والرقاهاة   ما هألنانية وامتال  الغ  وواخلصرصية والفردهة واملصلحية , وما هتعّلق با
 ( :عليه السالم)هتبني م  قرله  , ممه

  ( ِة امّلْسِلِينَيَوهحْيَرهح ِلَعامَّ, َعَيٍ  َهْرَضاهح َصاِحبحهح ِلَمْفِسِه  ْحَذْر ّك ََّوا) 
 :يف مماسبة أخرى ( عليه السالم)وهضيف       

, َرْت ا إذا َتَميَّاَجَة ِفيَهَجاللَّ ْوَأ, ا ا ِعْمَد إْمياِنَهيَهالَتَسقَُّأ ِف ْوَأ, ا اِنَهَورِر َقْبَ  َأَة باأّلمحالَعَجَلاَ  َوإهََّو)      
 .  ( ْمٍر َمْرِقَعهحَأ ْوِقْع ّك ََّأَو, ْمٍر َمْرِضَعهح َفَضْع ّك َّ َأ. ْسَتْرَضَحْ  ا إذا االَرْ َ  َعْمَه ِوَأ

تمييتاه وتقييياتاه وتقرمياتاه املتشاعبة املتمرعاة      ماا تتطلباه   و, تاجه التطّرر االجتياعي واالجتاه ِليا حي     
 ..القيام باملهام التميرهة لليجتيع املتياملة , وممه اخلطأ اليفيلة و

وضارح  دون الرؤهاا الراضاحة وتياما  الرساالة , ومماه      لذا فإّن العجلة يف األمارر دون المضاج و       
 ..ؤثر على مستقب  اجملتيع وأنشطته هوما األ دا  والغاهات , 

إلصرار على احنرافات ؤثر كيا تؤثر العجلة فيه , وتهدهد ترجهات اوأهضًا التهاون واالستهانة فيه ه     
وضع األمرر يف , أو الضعف عمد وضرحها , وما تتطلبه م  ال هحعر  فيها أوجه الصراب معيمة , وما 

 ..التقّدم والتميية احلضارهة لليجتيع  فيها حققراقع ما هتاضعها بظروفها وميرناتها , وممر
احلقارق  ما    ماا هرتتاب علياه   و ات ,القارار  صمع واختااذ  ِلَيْ  هيرن مبرقع( عليه السالم)حتذهره و     

 :, حيث هقرىل احلقيقية تمييته مراقع اجتاه اجملتيع و املسؤولياتوالراجبات و
خحرٌذ ْقهح َما إنَّا َف, رِن ا َقْد َوَضَح ِلْلعحيحا ا تحْعَمى ِبِه ِميَّيَّاِبَي َعَغالتََّو, يِه ّأْسَرٌ  اسح ِفالمَّ ااَر ِبَياَ  اإلْسِتْئَثإهََّو)     

 .  ( ِمْمَك ِلَغْيِرَ 
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و ما جلانب الترازن يف مضامني التميية االجتياعية , مباا فيهاا ما  خطاأ وتمفياذ تلاك اخلطاأ ,             
, واالبتعااد عا  اجلاناب     ة لليجتياع العام رقة املصلحة العامة واحلقوبقفض  وجه وأنسبه , هيف  محاه

 ..الشخصي , ِليا هححدثه م  احنرافات , قد تؤثر بعيق متاسك اجملتيع وبماءه 
 
 
 

 املبحث الساع 

 السيامة االجتماعية و ثرها عل  مسرية اجملتم 
 

هلا األ يياة البالغاة يف    Social Policy , فإّن السياسة االجتياعيةوما سيلحق وتراصاًل ِليا تقّدم      
, ( تشرحيي ) ترصيف ؛  فية التعام  مع حمترىكيسياق تمظييي يف تضع ليرنها مس   اجملتيع , ترجيه 

ساتيعاب واإلساهام يف حتليا  سياساة     الِليا هاتم ما  ا   ,(  ةجمتيعي)  ومراصفات,  (وظيفي )  ووصف
السالر    تارازن جتيااعي للقار  , و  الساياق اال لق باساتخدام  وممها ما هتع ومؤسساتها املتمرعة ,الدولة 

ما هتم ممه و,  Influenceوالمفرذ  Authorityبني السلطة  القر المظام السياسي يف ترزهع و السياسي
 ..ضي  البيئة االجتياعية السيطر  على ترالد العمف 

ممياة  األصاحية و الو لييياة ممهاا  هاا وإدارتهاا , كالتع  اتاالجتياعية وتمظيي بشقن اخلدماتوما هيرن     
بمااء اجتيااعي ,   نظام و الرصارىل إىل   جتياعي واإلسيان , وما  ر هحياملها , والغاهة  ار الضيان االو

ا أن مدروساة ما  شاقنه    تفاع  , ومبرجب خطأالتياسك والرعي والعالقات وما تحيليه م  المبسترى 
  ..شد قرهم السب  على وفق العقالنية والرحتقق تقّدم املس   ب

عية السياسة االجتياب , ممها ما تتعلق ةتياملي ىل دسترره اإلهلي العظيم , نظمقّدم اإلسالم م  خالو    
اجملتياع واألسار  واألفاراد , وهيارن كالبمياان املرصارص يف       اليت تسهم م  خالهلا الدولة بالتعاون ماع  

احلاالىل   اإلنسان ونظيه م  خالىل مبماى الراسعة حلياهة , وترجهاته السّراء والضّراء , والضيق والرخاء 
 ..األخروهة اليت ال تتقادم  -, وآثار ا الدنيرهة واحلرام , واألمر باملعرو  والمهي ع  املمير 
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أمساالي والفيار   الفيار الر  وبطبيعة احلاىل , خيتلف اإلسالم يف نظم السياسة االجتياعية ع  ما هضعه    
, وذلاك بتمسايق خمتلاف    يف اإلساالم  سار  واألفاراد ما  تفاعا      للدولة واجملتياع واأل , ِليا  االشرتاكي

, والبعياد باذلك عا  فلسافة     األنشطة واجلهرد , وانصباب نتائجها كرحد  واحد  هابين بعضاه بعضاًا    
 ..الصراعات والتضحيات وبماء احلضارات 

األشرت  مالكلى مصر ع لراليه( عليه السالم)وما ورد يف اليتاب املرّجه م  أم  املؤممني اإلمام علي     
أعظم دسترر أال و ر القرآن اليرهم , وماا انبثاق عا  املدرساة      ؛ مصدر نابع م , إاّل ( رض)المخعي 

 لدساترر ا بمااء باه ماا حيقاق    , وللحياا   معاا   و شام مستير الفاعلية , و حمترىو ر المبرهة الشرهفة , 
العقرىل البشرهة , ب  له مي ال هقف عمد قصرر , وبه حتقيق املراطمة مبمهج إسال للماس اإلنساني املتيام 

عيق أخالقياات العدالاة واملسااوا  , مباا فيهاا      خصرصية ومجعاء , يف حقرق اإلنسان واإلنسانية  عيقه
الشارائح  خمتلاف  صيمة اليت تمهض مبستقب  الماس , لتشاي  بتفاصاي  احلقارق ,    السياسة االجتياعية الر

 : االجتياعية , ومما جاء فيه
َع َمْرِعاَدَ   ِعَد حْم َفتحْتِبْن َتَأ ْوَأ, اَن ِمْ  ِفْعِلَك ا َكيَيَزهَُّد ِفالتَّ وَِْأ, اِنَك َسِتَك بإْحيَِّعلى َرامَل َّ َعاَ  َوإهََّو)     

. اِس المَّْقَ  ِعْمَد اهلِل َوبح امَلرِجاخّلْلَف هحَو, رِر احَلقِّ محَزهَُّد َهْذَ بح ِبالتََّو, اَن َسهحْبِط ح اإلْح امَل َّ إنََّف, خّبْلِفَك 
 .  ( " رَنا ال َتْفَعّلرا َمْن تّقرّلتًا ِعْمَد اهلِل َأْقَكبحَر َم " :ى اَلَعاىَل اهلّل َتَق

ما هرتتاب  , وبشي  تضامين سؤولية املسؤولية وحتيُّ  قيام املإذن فقساس بماء السياسة االجتياعية ؛     
عي وقاانرني , وتلبياة   هشار تعقاد سياساي   على متاسك  بيتهرجوو, داء دقة وجرد  األمسترى م   عليه

 :اجتياعية , وبه هتحقق اآلليات على أرض الراقع  –حقرق إنسانية 
أخالقيات الشارهعة  إنسانية و, وفلسفته أو حييته يف (  اِنَكَسِتَك بإْحيَِّعلى َرامَل َّ َعاَ  َوإهََّو)  -

 ( ..اَن َسهحْبِط ح اإلْح امَل َّ إنََّف) اإلسالمية ؛ 
, وال ساييا  األداء العاالي   –, ومماا هتضايمه ثقافاة العيا      (  اَن ِمْ  ِفْعِلَكا َكيَيَزهَُّد ِفالتَّ وَِْأ)  -

الفتخار ااملرائي و ساساألعلى , املبين  لزهاد  يف األعياىلال هقرم بإظهار ا حبيث ,اجملتيعي ممه 
, لائال ختاتلأ   (  رِر احَلقِّمحَزهَُّد َهْذَ بح ِبالتََّو) , وفلسفته ؛ امّلمقص للعي  والسياسة االجتياعية 

 ..والسلر  وميرىل المفس  الفير األمرر , وتمحر  اجتا ات

و ر ما حيي  على ضرور  اال تيام بقخالقية الضبأ , ( َع َمْرِعَدَ  خّبْلِفَك ِعَد حْم َفتحْتِبْن َتَأ ْوَأ)  -
علاى مساترى الفارد واجلياعاة     ة , وتعزهازه  لادى الدولا  ثقافة املرعد اإلسرتاتيجي واال تيام ب

, إخال  املرعد  البعيد  ع العالقات بماء نظم حتقيقه امليداني والتطبيقي يف مجيع و واجملتيع ,
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, وحتقيق الثقة املتبادلة بني الدولة واجملتياع ,  ومما هعين أنه البّد م  تطابق بني اخلطأ والتمفيذ 
تعادد  ,  امل سرتاتيجياتالمحاهة اوتميرهة والتطرهرهة , ال, وفلسفته  ةسب اجتياعياحتقيق ميو

بح امَلْقاَ  ِعْماَد   رِجاخّلْلَف هحَو) االجتياعية والتمظييية واإلدارهة ؛  –السياسية ب وممها ما تتعلق
 ( .. اِسالمَّاهلِل َو

يف  وردا ما وذلاك  , األداء  –السالر   سترى , وممه ما هتعلق مبآخر أخالقي  تياملي باجتاههتبني و     
أثار   أن هيارن  الباّد ما   , ف سارر  الصاف   ( ) َكبحَر َمْقًتا ِعْمَد اللَِّه َأْن َتّقرّلرا َما َلا َتْفَعّلرَن ) : الذِّكر احلييم
, وبمااء السياساة   مبرجِّه الشرع اإلهلاي , واحملتارى والمفاع االجتيااعي      هتحققوما الفع  , للقرىل على 
 ..االجتياعية 

, ومادى أ يياة التطاابق    والتخطيأ هلا ة االجتياعية يية اال تيام باجتا ات السياس وبه هتضح ما أ    
ف  والضيان االجتياعي , التياربامج ما هتعلق ب, وممه واآلثار املستقبلية بني التخطيأ والتمفيذ والمتائج 

  ( :عليه السالم) هقرىل وبهذا
  .. (َنْفَسهح  َلِةال َهْمِصبح ِلْلَيْسَقَو, يَلَة َلهح ْ  ال ِحي السِّ ِّ ِميَِّة ِفي الرِّقَِّّوَذَ  اليحْتِم َوْ ْد َأَتَعهََّو)       

والبّد م  الدولة ومؤسساتها ومؤسسات اجملتيع املدني م  اجتا ها حنر املمحاى اإلنسااني , ومشارىل        
والساييا   خمتلف األعيار بربامج الضيان االجتيااعي , وكا ٌّ حساب متطلباتاه وحساسايته وقدراتاه ,      

 ..الضعيف واحملتاج وذوو احلاجات 
الضيان املماسب هلم , رمباا هسابب صادع    احلياهة وحتقيق عدم و, ألّن عدم اال تيام بهذه الشرحية     

تياملية العماهة بي  شرحية اجتياعية , ومحاهة اجملتيع م  فجر  يف كب  يف البماء االجتياعي ومتاسيه , و
تفاقيها للرصرىل إىل اإلضرار وارتياب اجلرائم , و ار أخطار ماا هراجهاه     ون احليلرلة داالحنرافات , و

 ..اجملتيع , وما هراجه إسرتاتيجيات السياسة االجتياعية 
 :يف مماسبة أخرى بالقرىل ( عليه السالم)وهضيف      
َوضحاَعَفاَء َذِوي  , ْ َ  َمْسَيَمٍة َرَكاَء َأَوشح, َوَحقًا َمْعّلرمًا , َدَقِة َنِصيبًا َمْفرحوضًا َلَك ِفي  ِذِه الصَّ َوإنَّ)     

,  لِقَياَماةِ اِس خحصحارمَا َهاْرَم ا  ْكَثاِر المَّا  َك ِمْ  َأَتْفَعْ  َفإنَّ َوإالَّ, َفَرفِِّهْم ححّقرَقهحْم , َك رَ  َحقَّفُّا محَرَوإنَّ, َفاَقٍة 
ْباا ح َوالَغاااِرمحرَن َوا, ْدّفرعحرَن اِئّلرَن َوامَلاانيح َوالسَّااالّفَقااَراءح َوامَلَساااِك -َخْصاايحهح ِعْمااَد اهلِل  -َوبحْؤَسااى ِلَيااْ  

 ..  (!ِبيِ السَّ
وبني المصيب املفروض واحلق املعلرم وما كاملها , ترضع اخلطأ اليفيلة ببماء السياسة االجتياعية       

 ..رق حبسب تيام  أداء احلق, و مدستها على أسس كفيلة حبياهة ك  شرائح اجملتيع املستدامة 
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خمافاة اهلل   ما تقّدم , وقب  ك  شيء , االنطالق ما  ترجهاات   ولبماء السياسة االجتياعية مبقتضى     
بمااء اساتقامة   الاداعم ل ردع الا مستقب  اإلنسان ؛ كفرد وجمتيع , و ار   اتعاىل , والعراقب املرتتب عليه

ب املساؤوليات واملراقاف ,   الدواخ  لي  فرد , وملختلف املسترهات االجتياعية , لييرن مبمهجه حسا 
 ..وبقرهم األعياىل وأنقا ا , وما هرتتب عليها م  مردودات على اجملتيع 

الباّد ما  أن هيارن    وبهاذا  والضيان االجتياعي املخطأ له , هحلبِّي إشباع احلاجاات األساساية ,        
 .. , وانتظام تربرهة ميارم األخالقأخالقي , حيفظ كرامة اإلنسان  –حمتراه إنساني 

وال نمسى بقّن السياسة االجتياعية وترجيهاتها وخططها وحتيُّ  مسؤولية التمفيذ والمتائج وملختلف      
؛ اجملتيع  األمرر وعراقبها , تتحيلها الدولة أواًل , وامتداده التياملي الداعم  ر التياف  االجتياعي  يا

العرام  املساتقلة والتابعاة للرصارىل إىل    واألفراد , وما حيي  م  اخلصرصيات والعيرميات , ومؤثرات 
 ..اجملتيع واألجياىل , وبماهة ومحاهة احلضار  اإلنسانية  تواسرتاتيجيااأل دا  املمشرد  ملستقب  

فلسافة  الهلاا  وأخالقية ممظرر  وغا  ممظارر  ,   وال نمسى أّن ك  األمراىل اليت تحجبى , هلا أ دا       
يِّقاة واجملسِّاد    ق , و ار ماا تتضايمه السياساة االجتياعياة وخططهاا املتع      اجلباهة واإلنفااملالية العامة يف 
 ..لسياسة الدولة 

اخلراج لبماء اجملتيع ومحاهته م  خالىل  م  غاهات وأ دا  جباهة أن هيرن( عليه السالم)لذا هؤكد      
ة الرشايد  ,  ساب تلاك السياساة االجتياعياة العقالنيا     حباخلطأ املرسرمة , وما تتطلبه حاجات اجملتيع 

 ( :عليه السالم)لييرن مسة إميانية التمفيذ وبقفض  مردوداتها وأنسبها , وبهذا هقرىل 
ال َصالَح َو, ا حْم الحًا ِلَيْ  ِسَرَصالِحِهْم َصي َصالِحِه َوِف إنََّف ,َلهح ْ ا هحْصِلحح َأَياِج ِبْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو)      

 ْبَلَغْرِض َأاَرِ  اأَلي ِعِيَيّيْ  َنَظرحَ  ِفْلَو. ْ ِلِه َألى اخَلَراِج َواىٌل َعاَس ّكلَّهحْم ِعَيالمَّ نَّأَل, ِبِهْم  ا حْم إالَِّلَيْ  ِسَر
اَرٍ  َماْ  َطَلاَب اخَلاَراَج بَغْياِر ِعَيا     اَرِ  ؛ َوبالِعَيا  َك ال هحْدَرّ  إالَّذِل نَّأَل, اِج َرْسِتْجالِب اخَلاي ِمْ  َنَظِرَ  ِف

 .  ( ياًلَقِل ْمرحهح إالََّوَلْم َهْسَتِقْم َأ, اَد ْ َلَك الِعَبَأَو, الَد لِبْخَرَب اَأ
ما   بني اخلراج وجباهة الدولة للخراج صالح وإصالح السياسة االجتياعية م  دقة  مدسة تمطلق و    

  االعتيادهة وغ  الظرو ؛ معاه ومراعا  بالمظر الدولة اعتماء و, املصدر املترجِّب عليه  ذا األداء املالي 
وتعدد الترزهع , الماس , ولي  ظر  اجتا اته اخلاصة يف المظام الضرهيب الذي ال هثق  كا   االعتيادهة 

مافذ الراجبة اإلنفااق عليهاا , وتياملياة دور  السياساة املالياة ماع السياساة االجتياعياة ,         م  خالىل امل
, لتقلايص فجار  الضاعف داخا  اجملتياع , وذلاك        وإنسانية وأخالقية بماء المظام الضارهيب يف اإلساالم  

 ..االجتياعية املدروسة  -بإشباع حاجات خمتلف شرائح اجملتيع م  خالىل اخلطأ املالية 
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لاى اخَلاَراِج   اىٌل َعاَس ّكلَّهحاْم ِعَيا  المَّ) يف نظر اإلسالم ؛ وفلسفتها االجتياعية  –والدور  االقتصادهة      
ِمْ   ْبَلَغْرِض َأاَرِ  اأَلي ِعِيَيّيْ  َنَظرحَ  ِفْلَو) احلضار  ؛  –وعظيم ممظرمة اإلعيار , املقاب  لدقة (  ْ ِلِهَأَو

 ..( اِج َرْسِتْجالِب اخَلاي َنَظِرَ  ِف
َماْ   اَرِ  ؛ َوبالِعَيا  َك ال هحاْدَرّ  إالَّ ذِل نَّأَل) يله م  عّلة ومعلرىل ؛ مبا حتوعيق فلسفته واسرتاتيجيته      

 ( .. ياًلَقِل ْمرحهح إالََّوَلْم َهْسَتِقْم َأ, اَد ْ َلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِباَرٍ  َأاَج بَغْيِر ِعَيَطَلَب اخَلَر
أصحاب رؤوس األماراىل  اجلامعة الشاملة حتى متتد لتشي   ذه المظر   ما حتيلهمبحترى والعجيب      

قتصادهة , هعين سالمة دوران العيا  ومحاهاة   ومحاهتهم , وبهم محاهة اجملتيع م  خالىل سالمة الدور  اال
ك  العاملني يف القطاعات االستثيارهة م  تسرحيهم م  أعياهلم , ومحاهة مصادر دخرهلم , وهعين محاهة 

 ..األمراىل املستثير  م   روبها خارج البالد , وهعين احلياهة م  الفساد اإلداري واملالي 
 ةالتمظيييا و ةهاا السالركي  اتمحاهة الدولة ما  احنراف  ملبار  ,  روهتضيمه المص ا وم  عظيم ما هعين     

سلر  وإعاد   مدسة  مدسة حلياهة استقامة الدقيق بظروفه , واالجتاه بالتخطيأ وإعاد  التخطيأ العامة 
االجتااه  مماه  الهقف عمد حد معني م  اإلنسانية , والعيراني واحلضاري املستدام الذي اجملتيع  -الدولة 

, وممهاا احلياا  والسياساة    ومتطلباتهاا  حلياا   بمااء تارازن ا  فياه  مراعياة   لاه ,  دقيقاة وضع معااه    ا هتممب
 ..االجتياعية املؤثر  بطبيعتها على اجملتيع ومستقبله 

, ليرنها متشعِّبة وجامعة بني وجملدات يف سطرر  تغطيتهال ميي  ال هسع و وهعين اليث  اليث  الذي    
سالمية وبماء نظام املساوا  م  جهة , وبني المظر فيها لليحترى احلركاي للعياران   أخالقيات العدالة اإل

 ..م  حقرق ال تقف عمد نقطة حمدد   , وما هرتتبوما هتيام  معها واجملتيع واالقتصاد واألخالق 
, الجتا ات , بي  املعاه  والتشي  الدولة واألفراد واجملتيع  اإلنسانية - ذه األخالقية  متتدأهضًا ب      

رائحه وطبقاتاه  وسياسااتها وممهاا السياساة االجتياعياة , واألفاراد واجملتياع بيا  شا        الدولة بقنظيتهاا  
مظرتهاا  , وما هربأ بني وجارب ا تياام الدولاة ب    البعض ابين بعضهاالجتياعية اليت تتضام  وتتياف  لت

وماا  , هاتها املتعدد  علاى مسا   اجملتياع    مبداليت هلا األثر البالغ جباهة األمراىل يف جتياعية النسانية وااإل
اليفيلاة  ووالمظاام الضارهيب للدولاة ,    االجتياعياة  حييله م  العيق  اإلسرتاتيجي والدقة يف مسة السياسة 

املمظرماة   ماا هحالزمهاا يف محاهاة   االجتياعياة , و  –ك  االجتا ات الفاع  يف الادور  االقتصاادهة    مبراعا 
  ..امة بي  املعاه  اخلاّلقة املستداحلضارهة  –العيرانية 
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 املبحث الثامن

 ري السيامي واجملتم التغ
 

 ر إحداث شايء مل هيا    كيصطلح هعين انتقاىل الشيء م  حالة إىل حالة أخرى , والتغي  التغ       
إىل كاالنتقاىل ما  الدكتاتررهاة   حترىل رئيسي يف البمية السياسية  هتجه التغ  السياسياملعمى وبهذا قبله , 

كااالتحّرىل  اار حتاارىل رئيسااي يف البميااة االجتياعيااة وبااذات االجتاااه والااتغ  االجتياااعي  الدميقراطيااة ,
  ..االجتياعي م  االستبداد الدكتاترري بالشعرب إىل الدميقراطية واحلرهة االجتياعية 

  سياساية  والرفاق الداخلي لرحاد والسياسة  ر المشاط االجتياعي القاضي بتحقيق األم  اخلارجي     
الماشئة ع  تمرع وتباعد اآلراء واملصاحل , براسطة القر  املرتيز  معيمة , ضاممًا المظام وسأ الصراعات 

  ..عامه على القانرن 
باملضاامني والاتغ ات   , وذلك هيرن بشي  بالغ وعييق به وجانب آخر تتقثر اجملتيعات اإلنسانية      

وعالقاتاه  ساب  محاهاة اجملتياع    مسترى و , ومبا هتحدد م  هلاخالاستقرار ا , وهتم م   السياسية ومدى
 .. وهره وتطررهونظيه 

طبيعاة  و, السالطة   تمظيمو ,واستثياراتها  القر  مراقع؛ ومما هؤشر عليه مسترى ما هيرن عليه م       
ياسي , هحربك الترازن الس, فقّي تغ  يف  املثير  ؛ كقر  وسلطة ونفرذ ترزهعاتهاما هرتتب م  و, المفرذ 
م  التقييم والتقارهم ,   ما تتطلبه, ووتمفيذ ا وما تتطلبه م  األداء املماسب صمع واختاذ القرارات عيلية 

 ..وحقرقه وأممه اجملتيع  يف محاهةاالنسابية  ومما جها
ية ما تيرن عليه طبيعة السلطات التشارهع و لسياسي م  الترازن يف ترزهع القرى ,وما حيققه المظام ا    

, ومدى فاعلية مؤسسات  ةوالقضائية والتمفيذهة , وما هتطلب م  االجتا ات الرقابية الرمسية وغ  الرمسي
ومتاسايها , و ماا الباّد التفرهاق باني      أو ممظيات اجملتيع املدني اليت تحراعي بدور ا أم  ومحاهة الدولاة  

فهاي  احليرماة  جلغرافياة السياساية , أماا    وممها االدولة واحليرمة , فالدولة قائية مبقرماتها وجغرافيتها 
 ..وإهدهرلرجياتها متغي   مهيا امتد عير ا وتعددت اجتا اتها وطبيعة أنظيتها 

والامظم والبمياة   وأنشاطتها ,  واجتا اتهاا  وممه ما هرتتب عليه م  العالقاات باني األنظياة السياساية         
ما    , وماا هامجم عمهاا   على السالطة   ةياسيسال اتصراعالعمه م   الجتياعية واالقتصادهة , وما هظهرا
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, ومدى استيرارهة وتغ  ذلك , وما هرتتب م  شاي  المظاام السياساي ,    د  أنظية مستبد  وغ  مستب
بيا    ما  هار وتطارر اجملتياع ,     ن وغا  محتيادِّن , وماا هتحقاق    م  حيث كرناه متيادِّ  وشي  اجملتيع 

ة والعساايرهة , ويف وقتمااا املعاصاار ظهاار اجملتيعااات الزراعيااة والصااماعية والتجارهاااجملتيعيااة تهااا ترجها
 ..وهر وتطرر المظام السياسي واجتا اته , وهر وتطرر الدولة والبماء احلضاري وتطرره  املعلرماتية ,

, وممها ما هرتبأ باحلركات وسب  التغاي  والاتغ    وهرتبأ التغ  السياسي مبختلف التغ ات احلياتية     
, وممهااا هااات ذلااك هححاادد مسااترى خطاارر  الصااراعات احلتييااة وغاا  احلتييااة  , وترجاالجتياااعي 

, وتعاقاب ماا تحيلياه     هةاالقتصااد  اتجتا ا الاالجتياعية , وما هرتبأ بهيا ما  ا  –الصراعات السياسية 
داخا   م  عالقاات  , وما هتم م  مسترى ترزهع القر  والسلطة والمفرذ , وما هقرم الظرو  واملراقف 

المتاائج   ةحتيي وما هؤشر على, ضي  آلية املتغ ات االجتياعية  االنتظاموظائف واألغراض الراجملتيع و
  ..والعالقة اجلدلية بني اجملتيع والدولة , جرانب م  ميرناتها  ضي 
يف طبيعاة المظاام السياساي واجتا اات الاتغ  السياساي        جرانب م  ميي  أن هيشفعيرمًا رمبا و     

 : ةاآلتي تدالاملعاالدولة م  خالىل 
 
 
 
 

بمااء  ات وصراع احلضارات , لقياام شاي    اإلهدهرلرجيات م  نظرهة صراع اجملتيع به توما جاء     
يف مماا هاؤثر   بشيله املطلق , ورمبا هيارن ماؤثر   احلضاري , و ر ما ال هقّره اإلسالم  -المظام السياسي 

ما هيرن اجملتيع وممه , وامتداداته اري احلقيقي واقع البماء احلضوهرى اإلسالم بطبيعة و, العيلية البمائية 
بالتضاام   ويف احلقرق وما هرتتب علياه ما  واجباات ومساؤوليات ,     على أسس العدالة واملساوا  قائم 

, األدوار  وترزهعوطبقاته  , بي  ميرنات اجملتيع على ممهج إنساني هبين بعضه البعض اآلخروالتياف  
, وجتيعهم حماور  احلضارات والبماء احلضاري املستدام , و ر ماا ال  ار األدو تلك تبادىلما تتطلبه م  و

 ..حتيله ك  اإلهدهرلرجيات الرضعية 
لذا إّن  ذا الترجُّه كان له حضرره الفاع  يف القرآن اليرهم وضاي  تمظايم البيئاات واملخلرقاات          

ا َتَفرَّّقرا َواْذّكرحوا ِنْعَيَة اللَِّه َعَلْيّيْم ِإْذ ّكْمتحْم َأْعَداًء َفَقلََّف َواْعَتِصيحرا ِبَحْبِ  اللَِّه َجِييًعا َوَل )حليا  العامة ؛ وا

                                                 
0
/  عنن م   –بينروت  / نض ل   اع مد وم نلر وم  وزينع  دمر م / شحخ  إ ى م ع م سي سد / مص م س ي  م . د –: رمعع شثاًل  - 

م  ننحخ  إ ننى م ننع  / إحسنن م شد ننح م دسننم  . د - .وشنن  بعننحه   -237 ص/ م  رعننع نفسننه / شد ننود مننودة . د. 0989/  2ط

  . 0988/  0ط/  عن م  –بيروت /   اع مد وم نلر دمر م ا يعد / ماع     

 مسترى طبيعة صمع واختاذ القرارات وتمفيذ ا= القر  والسلطة والمفرذ ترزهع ترى مس
 حقيقة المظام السياسي وجر ره اإلهدهرلرجي= استخدامات القر  والسلطة والمفرذ 

 القائم السياسي طبيعة المظام= السلطات  وعي  وفاعلية طبيعة ترزهع



 204 

ا َكَذِلَك هحَبيِّ ح اللَّهح َلّيْم َبْيَ  ّقّلرِبّيْم َفَقْصَبْحتحْم ِبِمْعَيِتِه ِإْخَراًنا َوّكْمتحْم َعَلى َشَفا ححْفَرٍ  ِمَ  المَّاِر َفَقْنَقَذّكْم ِمْمَه
َوْلَتّيْ  ِمْمّيْم ّأمَّاٌة َهاْدعحرَن ِإَلاى اْلَخْياِر َوَهاْقمحرحوَن ِبااْلَيْعرحوِ  َوَهْمَهاْرَن َعاِ          (  3 )ِه َلَعلَّّيْم َتْهَتدحوَن َآَهاِت

 . سرر  آىل عيران ( 3 )اْليحْمَيِر َوّأوَلِئَك  حمح اْليحْفِلححرَن 
ْرِعَظِة اْلَحَسَمِة َوَجاِدْلهحْم ِبالَِّتي ِ َي َأْحَس ح ِإنَّ َربَّاَك  حاَر َأْعَلامح    اْدعح ِإَلى َسِبيِ  َربَِّك ِباْلِحْيَيِة َواْلَي)      

 . سرر  المح  (5  )ِبَيْ  َض َّ َعْ  َسِبيِلِه َو حَر َأْعَلمح ِباْليحْهَتِدهَ  
َقْبِلِهْم َكانحرا َأَشدَّ ِماْمهحْم ّقارًَّ  َوَأَثاارحوا     َأَوَلْم َهِس حوا ِفي اْلَقْرِض َفَيْمّظرحوا َكْيَف َكاَن َعاِقَبّة الَِّذهَ  ِمْ )      

َوَلِياْ  َكاانحرا    اْلَقْرَض َوَعَيرحوَ ا َأْكَثَر ِميَّا َعَيرحوَ ا َوَجاَءْتهحْم رحسحّلهحْم ِباْلَبيَِّمااِت َفَياا َكااَن اللَّاهح ِلاَيْظِلَيهحمْ     
 . سرر  الروم (3)َأْنّفَسهحْم َهْظِليحرَن 

َساِييٌع َعِلايٌم   ِبَقنَّ اللََّه َلْم َهّك محَغيًِّرا ِنْعَيًة َأْنَعَيَها َعَلى َقْرٍم َحتَّى هحَغيِّرحوا َما ِبَقْنّفِسِهْم َوَأنَّ اللَّاَه   َذِلَك )     
 . سرر  األنفاىل ( 5)

 ج التمظييياة  املماا ( َمآِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْياِه وَ َصالَّ )م الرسرىل األكار   ذا املمه  العذب , واستقى م     
, ومماا اساتهد  مماه , حتقياق     ( عليه السالم)حسب ما متليه الرسالة السياوهة , وممه سار اإلمام علي 

 :وبهذا اخلصرص هقرىل .. احلق والعدىل واملساوا  
  (ِتي َخا ح ّظْلَم َرِعيَّْصَبْح ح َأَأَو, ْصَبَحِ  اأّلَممح َتَخا ح ّظْلَم رحَعاِتَها َوَلَقْد َأ) 

 ارتيااب ما  حياث   لتغ  السياسي ل الرئيسي السلركي االجتاهالمص املبار  ؛  جانب م  مضيرنو    
 :الظلم فييرن 

الماس , وممه ما هتفرد بالسالطة وصامع   ؛ حيميا هستبد القائد حبيم اأّلَممح َتَخا ح ّظْلَم رحَعاِتَها  -
م بقعبااء املساؤوليات   والتيادي يف التالعب باألدوار وتضييع احلقارق وثقلاه   واختاذ القرارات

, أو رفع م  مسترى الضرائب اليت تثق  كا    والراجبات , فتيرن القر  لغة السلطة والمفرذ
يف غ  ترقيتها أو ميانها أو شخرصها , أو هتم استيفاء الضارهبة  الماس , أو ترقي  الضرائب 

رن إضارار ا يف  المفارذ , وتيا  أصاحاب  , أو اختاذ القرارات اليت تمفع السالطة و يف األزمات 
 ..ما هتص  بالتغ  السياسي و يذا .. الماس , والسييا الفقراء واحملتاجني 

وعمد ا هستبد الماس بالقائد , وذلك جله  الماس , أو التيادي يف ؛  اأّلَممَتَخا ح ّظْلَم   الرحَعا -
تبادلاة  أو جيهلرن أو هتجاا لرن احلقارق امل   سلب احلقرق , أو أخذ أدوار ليس هلم احلق فيه ,

أو الفجار  الايت هادخ  ما       أو التعام  مع احمليأ اخلارجي لييرنرا الثغر  بني القائد ورعيته ,
رتجايح  كا  فارد هعيا  ب   , أو ومستقب  البالد والعبااد  لتدم  العالقات الرطمية العدو  خالهلا
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ئد الايت  , ورمبا كان عدم التعاون مع قائد م فيخذلرنه عماد الشادا  املآرب اخلاصة على العامة 
تساهم يف عالجاات    الايت  ضارائب الوالماس , أو عدم دفع ما هرتتب عليهم م   بها الدولة مترُّ
 ..وما شاك  ذلك م  الظلم ..  شاك  وأزمات الدولة والماسامل

مدى االطيئمان القاطع ملصدر التشارهعات الايت ال تضايع    وهتضيمه المص املبار  , أهضًا مما هتضح و    
 ..لعبادات واملعامالت والتمظييات ال ختفى الراجبات م  اعمده احلقرق , و

والتمظايم  م  طبيعة ومسترى ثقافاة االنتيااء   واالستقرائي واملرضرعي , نابع  الطبيعي ليّ  اخلر      
واالمتثاىل للتشرهعات اإلهلية اليت تصب أواًل وأخ ًا يف مصب صاحل األمة واإلنساانية  االستيعابي فهم الو

وباذات  عليهم م  خماطر  ذا اجله  والقصرر عا  احلاق ,   ( عليه السالم)ه ما هيرن خرفه , ومممجعاء 
, ما  أجا  محاهاة اإلنساان ؛ كفارد ومجاعاة وجمتياع ,        ( عليه السالم)الدقة واحلذر , كان  تطبيقاته 

والتغي   , ومحاهة ما ميي  محاهته م  متاسك اجملتيع وسياسة الدولة ومتطلبات التغ ومحاهة ما هححيأ به 
 ..وما هرتبأ به أو هالزمه 

عثيان با    اخلليفة قت مهتيث  يف  التغ  السياسي اآلخر والذي مرقفله رأي عالجي ووقائي يف و     
 :حيث هقرىل  (عليه السالم)عفان , وما أعقبه م  مباهعة أم  املؤممني اإلمام علي 

َوال َتْثبحا ح  , ْلَراٌن ؛ ال َتّقرمح َلهح الّقّلاربح  ْمرًا َلهح وحجحرٌه َوَأْقِبّلرَن َأا محْسَتَدعحرني َوالَتِيسحرا َغْيِري ؛ َفإنَّ )     
َجْبتحّيْم َرِكْب ح ِبّياْم َماا   نِّي إْن َأْعَليحرا َأاَو. َرْت َة َقْد َتَميَّامَلَحجََّو, َغاَمْ  اآلَفاَق َقْد َأ إنََّو. َعَلْيِه العحّقرىلح 

ْساَيعحّيْم  َحاِدّكْم ؛ َوَلَعلِّاي أَ  َناا َكقَ إْن َتَرْكتحيحارِني َفقَ َو, إىل َقْرىِل الَقاِئِ  َوَعْتاِب الَعاِتاْب   َوَلْم ّأْصِغ , ْعَلمح َأ
  ( !ِم ًا َخْيٌر َلّيْم ِمْ  َأ, َنا َلّيْم َوِزهرًا َوَأ, ْمَرّكْم ْطَرعحّيْم ِلَيْ  َوّلْيتحيحرهح َأَوَأ

م  املعاجلات املتمرعة هشتي  على اليث  , العظيم مبيرناته ,  هاتاملختصر بيليالبليغ والمص املبار       
, وثقافاة احلياهاة ما  خمااطر الاتغ       جييع بني الاتغ  السياساي وبمااء المظاام الراضاح      فهر , واملتياملة 
, فهر استقراء التغ   ( ْلَراٌنْمرًا َلهح وحجحرٌه َوَأا محْسَتْقِبّلرَن َأَفإنَّ )املتيث  يف جانب م  مضامني ؛  ,السياسي 

السياسي الراقع , وترقعات وحتيية مؤثرات  ذا التغ  على مستقب  البالد , بالتزام  باني إراد  التغاي    
 ..(  َدعحرني َوالَتِيسحرا َغْيِري ), والدلي  ما هرضحه الراسع أعباء  ذا التغي  الماس وعدم حتيُّ  

ماا  , و, بقسابابه ومسابباته املرضارعية     للتغاي   الماس أو اجملتيعما ميثِّ  إراد  املبار  هرضح المص و     
يف راضاحة  الخالقياة  األمظم حتيية سالمة الو احلقائق املستقبليةكشف هتطلبه م  الشخص القيادي م  

, , واملؤ الت القيادهة  القيادي -المسيج االجتياعي ما هتطلبه م  دقة االجتياعي , و –البماء السياسي 
ولذا هتطلب بماء سالمة ,  الجتياعي على مستقب  بماء الدولةل  اشف ع  حتيية ما هؤثره اخلالي هعينو
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َوَلْم ّأْصاِغ إىل َقاْرىِل الَقاِئاِ     , ْعَلمح َجْبتحّيْم َرِكْب ح ِبّيْم َما َأنِّي إْن َأْعَليحرا َأاَو) نظم احلقرق والراجبات ؛ 
 ..ساوا  , ال تتجّزأ , ليرن احلق والعدالة وامل(  َوَعْتِب الَعاِتْب

املتارازن  السياساي   –العقد االجتيااعي   وإسهام تضامميةما هتطلبه م  م  جهة أخرى ؛ ضرور  و     
املسؤولية املشرتكة , ولثقافة الرعي اجملتيعي أ يية بالغة يف حقيقة الترجهات اإلساالمية ,   تحي  أعباءل

اجملتياع   أو المااس  تفاعا   حد اجتا اته هحدل  علاى أنّ القيادي , و ر أ –همبثق العقد االجتياعي ما وممه 
 .. لسلطات التشرهعية والقضائية والتمفيذهةلدعم خطأ ا

, أن جيع  شخصية معمرهة اجتياعية تمظر وتستقرأ األحداث ( عليه السالم)ورمبا هحرهد أم  املؤممني      
املياان واملرقاف , لتضاع الشاخص     واملعلرمات , لتضع نصب أعيمها الشخص املرشح للقياد  والزم  و

قب  حتيُّا  أعبااء    واجملتيعي عيماسب , وتيرن ممها القرار اجلياملماسب يف امليان والترقي  واملرقف امل
 ..القيادي  –املسؤولية السياسية , ليعقبه القرار السياسي 

, وممهم وبرعيهم والتمظييية فهحم القياد  اجليعية واجملتيعية قب  أن تيرن القياد  السياسية واإلدارهة     
والرصرىل إىل مراحا  متقدِّماة يف   مرحلة الدميقراطية املزهفة , بذلك وتشخص القياد  , ليتجاوزوا  تمبثق

 .. جمتيعي تضامين مستير ومستدام –تيعي قيادي , وتسي  قيادي سلر  جم
رعي للبادائ  باني القيااد  والقائاد ,     وبذات الرق  هتم بماء ثقافة جتاوز األنا القيادهة , وبماء ثقافة ال    

السياساية  , مبا فيه التميياة  التمفيذهة لتحقيق الذات اجملتيعي التضامين يف االختيار وحتي  الماس املسؤولية 
 ..م  الماس  ةاالجتياعية القرمية واملقّرم

ا على ممهج واضح مسار لبيان دقة و ما  ربأ آخر هتيث  بضرور  االستشار  املتقدِّمة على القياد      
اإلدار  ثقاايف للحقيقاة اجلامعاة باني القيااد  و     الوخلصرصية ما  م عليه ما  عادم المضاج    م  اخلطأ , 

َحِدّكْم ؛ َوَلَعلِّي َنا َكَقإْن َتَرْكتحيحرِني َفَقَو) ؛ م  تطبيق مرار  احلق ه نتيلر, ولزوم حتقيق ما ال حيوالتمظيم 
 .. ( !ِم ًا َخْيٌر َلّيْم ِمْ  َأ, َنا َلّيْم َوِزهرًا َوَأ, ْمَرّكْم َوّلْيتحيحرهح َأ ْطَرعحّيْم ِلَيْ ْسَيعحّيْم َوَأَأ

ة لليرحلا والبادائ   حيقق الترازن بني إلقاء احّلّجة عليهم , وبث جانب م  الرعي املطلارب  ما  ر و    
يعة الماس خلالفته , إاّل بعد لب( عليه السالم)وما استجابة اإلمام علي الرا مة م  التغ  السياسي الشام  , 

وباال مماازع ,   هار باال رهاب    ف, قب  ك  ذلاك  رحلة خطر  وعصيبة , واتهم ملالتثبُّ  م  ترحيد اجتا 
 ..حقاق احلق إل اخلالفةاألحق باألجدر و

, وماا هتطّلاب ما     , واالستيعاب املطلرب ملرحلة التغ  السياسي وبذات البيان والترجُّه الترعري      
املماسب , واحليلرلاة دون إرباا    العام الرأي استقرار م  أج  الرصرىل إىل حالة  إتباعهأو اجملتيع الماس 

لتحاارىل وختطاي الصااعاب واملخاااطر  السياساي , وآليااة ا  والتغااي  جملتياع ونساايجه بااالتزام  ماع الااتغ   ا
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تِّياه متطلباات الاتغ     ماا هحيلياه وهحح  و,  االجتااه  قرهمىل التحرلي حنر تيث  يف االنتقاوما هوالتهدهدات , 
 :التغي  و

, َخَذ احّلّقرقح محْسَيَحًة ؛ َفاْ اَدؤحوا َعمِّاي   ِوتحْؤ, َوَتَقَع الّقّلربح َمَراِقَعَها , اسح ى َهْهَدَأ المَّْصِبرحوا َحتََّفا)      
. ًة َوتحارِرثح َوْ ماًا َوِذلَّا   , ًة َوتحْساِقّأ محمَّا  ,  ً َوال َتْفَعّلرا َفْعَلًة تحَضْعِضاعح ّقارَّ  , ْمِري ْنّظرحوا َماَذا َهْقِتيّيْم ِبِه َأَوا

 .  ( َواِء الَييُّا َفآِخرح الدَِّجْد بحدًَّوإَذا َلْم َأ. ْسَتْيَسَك ْمَر َما اَوَسّقْمِسّك اأَل
 الفيار  وقرتاه علاى  والاتغ   على وقع التغي  , وتقث ه ووضرح الرؤها الصرب  والثبات هبدأ م  طبيعة    
املساترى  ما هتطلب ما   كقفراد ومجاعات وجمتيع , ومؤثراتها اآلنية واملستقبلية , و ما هظهر المفس ؛ و

ظهرر املشاك  التعام  مع و, كيفية التعام  مع احلدث ما هتيث  يف الثقايف واحلضاري لليجتيع , وممه 
, وميي  ترضايح  بشي  واٍع إدارتها واألزمات , والسيطر  عليها بدقة متطلبات التخطيأ والتمفيذ , و

 :اآلتي  امّلبّسأ , باملخطأار  اجملتيع مع الدولة لألزمات آلية إد
 
 
 

 هبني آلية (  7 ) خمطأ 
 إدار  اجملتيع لألزمات 

 
 
 

ختلاف األنشاطة   داعام مل حياري ,  و نفسي تعزهزفيري وما أ يية وضرور  الصرب , كعام  هعين و    
والقادر  والثباات والعزمياة      ,واساتيرارهة الاتغ    تقراء الاتغ  اسالرتكيز ودقة الثبات على املبادئ وممه و
التغ  السياسي , بالدراسة والتحليا   ما هتعلق بوممه ؛ واملعامل  الرؤها واضحتفصيلي ومرضرعي شي  ب

وهاتم التمفياذ واألداء   على أسساها الصاحيحة ,   تقرم اخلطأ تحبمى ووعلى وفقها ووضع احللرىل اليفيلة 
 ..ة األمرر العالي يف معاجل

اإلبداعي اجملتيعي للتغ  اليائ  مبا سابق  بشي  حيقق تفرق الذكاء  ما هحطلقمضامني  لي دالعرد  لو    
َوَتَقاَع  , اسح ى َهْهاَدَأ المَّا  ْصِبرحوا َحتَّا َفا) ؛  اجتياعي تفاعليمتحسس وحلق وامتداد ما هيرن بشي  وما 

ى َحتَّ) ؛ الصرب و بني التغ  تهواستيرارهالداللي , والرتكيز  (محْسَيَحًة  َخَذ احّلّقرقحِوتحْؤ, الّقّلربح َمَراِقَعَها 
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َتَقَع الّقّلربح  اسحَهْهَدَأ المَّ
 َمَراِقَعَها

َخَذ احّلّقرقح تحْؤ
 محْسَيَحًة
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ا جيياع باني   مما و ر ,  ( احّلّقرقح محْسَيَحًة)  ( َخَذِوتحْؤ) ,  ( الّقّلربح َمَراِقَعَها ) (َوَتَقَع ) , ( اسح َهْهَدَأ المَّ
 ..وبماء العالقات ومتاسك اجملتيع والتعاون باملساحمة مراط  احلقرق حتدهد والتغ  ووضرح الرؤها 

ماا هتطلباه اساتقرار    مماه  بث ثقافة احلقرق والراجبات والتضاام  يف أداء متطلباات املساؤولية , و   و    
هاتم باملرجعياة املعرفياة     اساتيياله , و ما  االساتقرار داخا  اجملتياع     وما هتحقاق الرضع داخ  الدولة , 

رجع املتيث  بالقرآن اليرهم واألحادهاث المبرهاة الشارهفة ,    وحد  املثبات , ووالترجيه  لترجُّهوسالمة ا
 ..حقق التقارب واحملاور  والتفا م وإعاد  احلقرق إىل نصابها عمد عتبة املرضرعية هتو

,  ط  آخار مر هتضح يف, واستييااًل  اآلثار املستدامةو والفاعليةالتغ  التغي  وسالمة  م  التحققو     
 ( :عليه السالم) قرله

ى اَلاىَل اهلّل َتَعا رِر ؛ َفَقْد َقا َوَهْشَتِبهح َعَلْيَك ِمَ  اأّلمح, ا هحْضِلعحَك ِمَ  اخّلّطرِب ْردحْد إىل اهلِل َوَرسحرِلِه َماَو)      
إْن َفا , ِماْمّيْم   ْمارِ ي اأَلّأوِلا رىَل َوسحا يعحارا الرَّ ِطَأيعحارا اهلَل وَ ِطرا َأهَ  آَممحا ِذا الََّههُّا َأَه: " اَد حْم إْرَش َحبَِّلَقرٍم َأ

: رىِل سحا دُّ إىل الرَّالرََّو,  اِبِهْخذح ِبيحْحَيِم ِكَتاأَل: إىل اهلِل  دُّفالرَّ" سحرىِل الرَّوهح إىل اهلِل َوي َشْىٍء َفرحدَُّتماَزْعتحْم ِف
 .  (ِتِه اجلاِمَعِة َغْيِر امّلَفرَِّقِة ْخذح ِبسحمَّاأَل

, , املقابا  للتقيايم الارظيفي وتقارهم األداء      جمااىل الاتغ  والتغاي     , فهي تعين اليثار يف (  ْردحْداَو)      
حبساب  , وتعين  مدسة وإعااد   مدساة حمتارى التغاي      وهيرن مدى مطابقة الشيء مبحددات التشرهع 

 ..املعاه  املعيرىل بها 
, أو مادى   رهع اإلهلاي مما هعين معرفة رأي التشو ,(  إىل اهلِل َوَرسحرِلِه )يف ذلك هتم رد ا ؛ والسبي      

 دُّفالرَّ) ؛  ومرجز بيانه, احلالىل واحلرام  ومرتتبات ها حمدداتمموما جاء يف الشرهعة األعياىل مع  مطابقة
 .. (ِتِه اجلاِمَعِة َغْيِر امّلَفرَِّقِة ْخذح ِبسحمَّاأَل: رىِل سحدُّ إىل الرَّالرََّو,  اِبِهْخذح ِبيحْحَيِم ِكَتاأَل: إىل اهلِل 

, (  رِرَوَهْشاَتِبهح َعَلْياَك ِماَ  اأّلمحا    , ا هحْضاِلعحَك ِماَ  اخّلّطارِب    َم )؛ املرجبه الرقائية والعالجية أسبابه و    
, باققرم وأنقاى الفيار    يف التغي  والتغ  , ومماه السياساي واالجتيااعي    ليتحقق االجتاه حنر أقرم السب  

 ..أخالقية ممتجة وأعياىل , واالجتاه بسلر  ي واجملتيعاجليعي  وسرهها املؤدي إىل االستقرار المفسي
باني  متارازن  مبمظرر إساالمي تيااملي    , وّأِخذت ذلك حنر االسرتاتيجياتمت االجتاه جبانب م  لر و    

ياغة اإلسارتاتيجية الشااملة ,   صا ال بمااء وتياملية تم دقة ل, الغ  قابلة للتقادم األخروهة الدنيا وامتداداتها 
البيئاة   , ومطابقة بني ؛ املدخالت م  املعلرمات الدقيقةجتيع ما  اليت يام  حمترهاتهات هتجه حنر ما وممه

سهم , وك  ما  ر ه خماطرم  فرص ووما هيرن فيها  اخلارجيةالبيئة  , مقاب  م  قر  وضعفالداخلية 
وما هتطلب م   ة ,املطلرب يةية والعالجئقتضيات الرقاامل, واألخذ ب اتصمع وتبلرر اختاذ القراريف وهؤثر 
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, بيا    التقيايم والتقارهم الرقاابي    لمتائج , وما هرجههباملطابقة املعيارهة ل تيجي , وهراكبهالتمفيذ اإلسرتا
  ..أشياله ومعاجلاته 

وحد  املرجع التشرهعي , والتقكاد ما  ساالمة الشاخرص وساالمة الاتغ        االجتاه حنر و ر ما حيقق     
 ..تيع م  التهدهدات واملخاطر امّلحيقة به والتغي  ونتائجه , وممه سالمة اجمل

مراجع اختيار ما هتطلبه م  , وومتطلباته  القيادي –لتغ  السياسي بذات ا ويف مرضع ومرقف آخر    
     ( :عليه السالم)هقرىل  ذا التغ  , حيث 

, ّيْم َدَعْرتحيحاارِني إَلْيَهااا َولِياامَّ, َبااٌة َوال ِفااي الِرالَهااِة إْر, َواهلِل َمااا َكاَنااْ  ِلااي ِفااي اخِلالَفااِة َرْغَبااٌة  )     
, َبْعتحاهح  َمَرَنا ِباحّلْيِم ِباِه َفآتَّ َوَأ, َنَظْرتح إىل ِكَتاِب اهلِل َوَما َوَضَع َلَما  ْفَضْ  إَليَّا َأَفَليَّ, َوَحَيْلتحيحرِني َعَلْيَها 

 .  .. (َفاْقَتَدْهتحهح , َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ, ِبيُّ المَّ ْسَت ََّوَما ا
لرغبة واحلاجة , ل ؛ , مبعمى آخر ال حمرِّ  ومححفِّز ودافع(  وإْرَبة, َرْغَبة ) ال وجرد ؛ هيرن وحيميا     

, احلقيقياة  ملراضاعها   تتحاّرىل األمارر   , عمد ا وبسري المفسوعمد وحد  املرجع التشرهعي وسالمته , 
ما مطلرب م    وتغجرى م   حيثيات ما, و مرضرعيتهرضرح ب واحلدث والتغ رؤهة املرقف هيرن و

 ..املستدامة البدائ  
العقائدهة بالقرآن اليرهم , ومما هتيث  فيه م  احلق والعدىل و اتشرهعية وليرنه املبدأ المابع م  املسقلة    

 ( :عليه السالم)لذا هقرىل .. واملساوا  واألخالق 
, اِس ْدَ ى المَّا ال َكَراِ َيّة الَغْدِر َلّيْم ح ِمْ  َأَوَلْر. هح َهْغِدرح َوَهْفجحرح َوَلِيمَّ, ْدَ ى ِممِّي ِبَقَواهلِل َما محَعاِوَهّة )     

 . "َوِلّي ِّ َغاِدٍر ِلَراٌء هحْعَر ح ِبِه َهْرِم الِقَياَمِة . " ّكَفَرٌ   َوّك ُّ ّفَجَرٍ , َولِيْ  ّك ُّ ّغَدَرٍ  ّفَجَرٌ  
 .   (ِدهَدِ  َوال ّأْسَتْغَيزح ِبالشَّ, ا ّأْسَتْغَف ح ِبامَلِييَدِ  َواهلّل َم    

لسياسة وإدار  الفير وإدار  الدولة واملؤسساات , ومادى   اإلسالم ا وتظهر أخالقيات وقيم ومبادئ    
ث  البماء املرتتب على اجملتيع , و ر مياملرتبأ والسياسة والتغي  السياسي , والتقث  أخالقيات الرتابأ بني 

الفقهي , وال هتحدد تقث ه وثرابه وعقابه على مسترى الدنيا , ب  هتعاداه إىل  التشرهعي أو  –العقائدي 
 ..ما بعد الدنيا 

وباطماه , وماا هضايره    وهّتجه املضيرن السياسي م  املمطلق اإلنساني واالجتاه األخالقي يف ظاا ره      
 ..اهة اجملتيعات ألم  وأمان ومحاص  م  مسترى الشخص , وما ه

مترافق وما هحبمى عليه م  ترصيف ووصف وظيفي األخالقي ,  –التغ  السياسي  وهتطلب أن هيرن    
ما     ار و,  املماساب  اختيار الشخص املماسب يف الترقي  وامليان واملرقف املراصفات الرظيفية يف مع
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, ومماه ماا خياص التميياة      حيقاق مرحلاة التميياة والتطارهر     ما  مساتقب   ليجتياع  ما هضاي  ل  فضليات
ذلاك يف  هظهار  , ووخططهاا  الرتبرهاة والتعلييياة واألخالقياة    ما تدعيها فاعلية املمظرمة و, االجتياعية 

 : (عليه السالم) جانب مما هرجِّه به إمامما
وال تحَيحِّّياهح  , ررح قح ِباِه اأّلمحا  ْ  ال َتِضاي ِميَّا , ْفِسَك ي َنِتَك ِفَضَ  َرِعيَّْفاِس َأَ  المَّْيْخَتْر ِلْلححْيِم َبا ثمَّ)     

لاى  ال تحْشاِر ح َنْفسحاهح عَ  َو, ا َعَرَفاهح  ال َهْحَصرح ِمَ  الَفاْيِء إىل احَلاقِّ إذَ  َو,  ِةلَّي الزَّاَدى ِفال َهَتَيَو, اخّلصحرمح 
ماًا  هحاْم َتَبرُّ َقلََّأَو, آَخَذ حْم بااحّلَجِج  َو, ي الشُّبحَهاِت ْوَقَفهحْم ِفَأاهح ؛ َوْقَصْدَنى َفْهٍم دحوَن َأْيَتِفي بَقال َهَو, َطَيٍع
ياِه  ْ  ال َهْزَدِ ِميَّا , ْصاَرَمهحْم ِعْماَد اتَِّضااِح احّلْياِم     َأَو, رِر لى َتَيشُِّف اأّلمحْصَبَر حْم َعَأَو, اخَلْصِم  اَجَعِةِبيحَر
 .  ( يٌ لِئَك َقِلوّأَو, اٌء ال َهْسَتِييّلهح إْغَرَو, اٌء إْطَر
دولاة والسالطات , والسالركيات    تارازن متثيلاهم باني اجملتياع وال    فلسفة االختيار همصاب يف  ليرن     

محاهة حقارق  ممه ما هحمى عليه م  أخالقيات التمظييية , وما هتضيمه م  سياسات وعالقات إنسانية , و
 .., ب  محاهة حقرق الماس ؛ األ  يف الده  والمظ  يف اخللق اإلنسان 

تعلق بالسيات القيادهة وسلركياتها , كيا  ار علياه صامع    تسية , مؤثرات ممها ما وللتغ ات السيا    
, وما هسابقها ما  ساالمة ودقاة املعلرماات      القرار واختاذه , وما هدخ  الرأي املؤثر م  خالىل املشرر  

 ..واخلربات والبيانات , واملتطلبات العليية واملعرفية 
الماس , والمفس , واحليم الذي  ؛ واإلداري يف المص املبار  ظيييالتم –وحماور اجلانب االجتياعي     

ته  ما , صمع واختاذ القرار السياسي واإلداري ومدهاته االجتياعية البمائية , وحتساس واختياار   دالال م 
وفلسفته ,  وإسرتاتيجيتهاألفضلية م  بني البدائ  والمفس واملسؤولية , وميي  تقرهب املفهرم االجتياعي 

, وما ال مييا    علم االجتياع التمظييي وعلم المفس االجتياعي والتمظييي والسلركي ها هتضّيمممو ر 
 ..واجتا اته , أن هتجا   تقث اتها على اجملتيع للتغ  السياسي 

 طواالساتمبا وفضاًل ع  ما تقّدم ذكره , هبدأ احليم ومما هتضّيمه , إدار  شؤون المااس أو اجملتياع ,       
واالختيار والتغ  السياسي وسياسة الدولة األدوات واآلليات وما كاملها , فالترجُّه للتغي  م  األصرىل ب

 :, وذلك ( ْفِسَك ي َنِتَك ِفَضَ  َرِعيَّْفاِس َأَ  المَّْيْخَتْر ِلْلححْيِم َبا ثمَّ) هيرن ؛ املرضرعي 
علاى املرقاف ما  احلاجاة إلدار      ماا هرتتاب   ومما هظهر مماه ؛  , ( ررح ْ  ال َتِضيقح ِبِه اأّلمحِميَّ ) -

فياه  , مبا االجتياعية واألزمة , وممها املشيلة  رىل عقالنيةم  حل وما تتطلبواألزمة املشيلة 
 ..والدولة , واملؤسسات واألنشطة باجملتيع  هتعلقما 
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دي يف ياااالت:  وامَلْحااّك.    وامّلمازعااة يف اليااالمامّلشااادَّ:  امَلْحااّك, ( ال تحَيحِّّيااهح اخّلصحاارمح )  -
   ..واحملك  والَغضب وحنر ذلكاللَّجاَجة عمد امّلساَومة 

ومما هظهر ممه خبصرص املرضرع ؛ اخلالفات والصراعات بني أفراد اجملتيع ؛ املادهة وغ      
وضاع احللارىل هلاا ,    لحد ممهاا و املادهة , وبقيِّ مسترى كان , وكيفية استيعابها وحتجييها ل

 ..ياسك االجتياعي والبماء التمظييي بالرأي السدهد احملقق للت

االجتيااعي ,   –و ما هتضح مدى أ يية املروناة والارعي القياادي    , ( ِة لَّي الزَّاَدى ِفال َهَتَي)  -
املساؤولية  يف ي هحخرج أصحاب القارار عا  مراضاعهم    الارار وراء العّز  يف اإلثم الذوعدم ا

 ..واالجتياعية وممها املسؤولية اإلنسانية 

وترزهاع املااىل العاام ,    ومماه البمااء األخالقاي    , ( ا َعَرَفاهح  َهْحَصرح ِماَ  الَفاْيِء إىل احَلاقِّ إذَ   ال )  -
 ودقة وضع األمرر يف مراضعها , بي  تفاصي و والسياسية ةواالجتياعيواالجتا ات السلركية 

 ..احلق ومعرفته 

يه احلقارق , وتحهادر   الذي تضيع ف طيع  ذا الثق  اليب وال, ( لى َطَيٍع ال تحْشِر ح َنْفسحهح َع)  -
هارد وماا   اجلالطاقات االجتياعية , وممها الطاقاات املبدعاة واخلاّلقاة , فتحجّيار     املرا ب وفيه 

 ..السطر  واهلييمة والسلطة ميتليه الغ  , لصاحب الشقن 

ما  التياملياة   وجانب ممه ميثا  مادى أ يياة اإلفااد      ؛ ( اهح ْقَصْدَنى َفْهٍم دحوَن َأْيَتِفي بَقال َه)  -
األدوات املادهاة  ما    أخروهة , وما هتارافر  –, وما هرتتب م  حقرق دنيرهة العليية واملعرفية 

 :, لييرن والفقهية وغ  املادهة والفيرهة 

 ي الشُّبحَهاِت ْوَقَفهحْم ِفَأ.. 
  آَخَذ حْم باحّلَجِج.. 

 اخَلْصِم  اَجَعِةمًا ِبيحَرهحْم َتَبرَُّقلََّأ.. 

 رِر لى َتَيشُِّف اأّلمحَع ْصَبَر حْمَأ..  

 ْيِمْصَرَمهحْم ِعْمَد اتَِّضاِح احّلَأ .. 

 َّاٌء يِه إْطَرْ  ال َهْزَدِ ِمي.. 

 يٌ لِئَك َقِلوّأَو, اٌء ال َهْسَتِييّلهح إْغَر .. 
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, مباا فياه الاتغ  السياساي , ليرناه      وتغا   و ر ما حيقق انسيابية احليا  االجتياعية يف ظ  أّي تغي      
سيحقق املرائية بني الترقيتات واملراقاع واملراقاف يف ظا  االسرتشااد بالتشارهعات اإلساالمية والفقهياة        

 .. حلياهة اجملتيع أو الماس وحقرقهم املمظرر  وغ  املمظرر  
  السياساي وبراجماه وخططاه واختااذ قراراتاه      جتاه آخر هدعم ااح وتطاّرر الاتغ  , مباا فياه الاتغ     وا    

 ا هرتتب م  األمارر وم ته ومؤثراته على اجملتيع , وذلك م  جميرعة عرام  مستقلة وتابعة ,واسرتاتيجيا
اساات واجتا اتهاا   سييا ما هتعلق باالستشارات املرجِّهاة لصامع القارارات والسي   الرقائية والعالجية , وال

ة وظلام المااس   ص , ومجيعهم هتجهرن باآلراء حنار حاب الادنيا واألنانيا    املؤثر  م  البخ  واجلنب واحلر
 ( :عليه السالم)مستقب  التميية االجتياعية , ولذا هقرىل إربا  و

اناًا هحْضاِعّفَك َعاِ     ال َجَبَو, َوَهِعدحَ  الَفْقَر , ياًل َهْعِدىلح ِبَك َعِ  الَفْضِ  رَرِتَك َبِخي َمشحِف ال تحْدِخَل ََّو)     
ا سحارءح  ى َهْجَيعحَها زح َشاتَّ اِئا َراحِلاْرَص غَ اجّلْبَ  َوالبحْخَ  َو إنََّف, اجّلرِر َرَه ِبال َحِرهصًا هحَزهِّ ح َلَك الشََّو, رِر اأّلمح
 .  (  ِّ باهلِلالظَّ

ماؤثر  يف اجتا اات الاتغ     اساتثمائية   سلركية ونفساية واجتياعياة واقتصاادهة    ومما هعين كيعادالت     
 :والتغي  , وممه التغ  السياسي 

 
 
 
 

االجتياعياة   –علاى البمياة التمظييياة     وخطررتاه  جتيااعي اال – للسالر  المفساي  والمتيجة اجلامعاة      
 :المفسي وفاعلية غرهزهة  –السياسي يف التغي  والتغ  , وممه التغ   املتبادىل هااتوتقث 

 
 

الاراعي بقادرات   االجتيااعي   –استقامة التغ  السياساي  و ذا المهي حلياهة واسرتاتيجيات وفلسفة     
, و ر  السياسية -القيادهة  وعرق الشخصيةالعرق المفسي واجملتيعي  هددههال ال حيده و , كاءوذوفهم 

لقار  مسا   التغاي  والاتغ       وامّلعرِّقاة  قاة م  القيادات املعرَّ املراقع القيادهة حلياهةهبني املرقف اإلسالمي 
املبادع ما    , ومحاهاة الاتغ      السياساي  الاتغ  ات, وممه محاهة اجملتيع باجتا ا مبيِّزاته التميرهة والتطرهرهة 

  ..تفرق إبداعي للفرص املراتية استثيار مراقع واملعرقات املستقلة والتابعة , و ر محاهة مراقع القر  
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وما تيرن عليه    السياسيهؤثر به التغهتقثر ومرقع قيادي متقدِّم , معرِّق ضي  جانب آخر أهضًا و    
وسياساات الدولاة   والقارارات  ي  مبدئي حتى هؤثر علاى االسارتاتيجيات   بش مراقع السلطات التمفيذهة

وتمييتهاا  املثيار  والاتغ   ثقافاة التغاي     عا  طرهاق  اجملتياع  حلياهة  ما ميي  الترجُّه وترجُّه اجملتيع , وممه
وممهاا السالطة   اساتغالىل نفارذ السالطات    , ومحاهاة  على أسس اخل  والرقاهة وعاالج الشار   وتطرهر ا 

 ( :عليه السالم), حيث هقرىل ة التمفيذه
, اَناًة  َلاَك ِبطَ  ال َهّيارَن َّ اِم َفي اآلَثَمْ  َشِرَكهحْم ِفَو, زهرًا اِر َقْبَلَك َوْشَراَن لأَلاِئَك َمْ  َكوحَزَر َشرَّ إنَّ)     
, اِذِ ْم َوَنَفا  اِئِهامْ ْ  َلهح ِمْث ح آَراخَلَلِف ِميَّ اِجٌد ِمْمهحْم َخْيَرْنَ  َوَأَو, َلَيِة انح الظَّإْخَرَو, َيِة َاثانح اأَلَرْعهحْم َأإنََّف

: ْثِياِه  لى إِِال آِثيًا َعَو, لى ّظْلِيِه اِليًا َعاِوْن َظْ  َلْم هحَعِميَّ, اِمِهْم آَثاِرِ ْم َوْوَزَأاِرِ ْم َوْث ح آَصِه ِمَوَلْيَس َعَلْي
 . .. (َق ُّ ِلَغْيِرَ  إْلفًا َأَو, ْحَمى َعَلْيَك َعْطفًا َأَو, عحرَنًة ْحَس ح َلَك َمَأَو, ؤحوَنًة َخفُّ َعَلْيَك َمّاولِئَك َأ

والساييا الارزهر املشاار  يف    , حيميا هحستبعد َمْ  كان لألشارار وزهارًا ,   واستقامة التغ  السياسي      
شخص له ك  ومراكز صمع واختاذ القرارات م  وظليهم , و ر ما هعين محاهة السلطة التمفيذهة آثامهم 

 ..الدور واإلسهام يف ظلم الماس , بي  أشياىل الظلم و در احلقرق 
اجملتيع وسلركيات األفاراد واجلياعاات , ومرقاف الدولاة      ثقافة سالمةبماء ؛  والتغ  وعياد التغي     

هلاها  حتراحليلرلة دون والبماء والضبأ والضغأ , ووالتغي    التمفيذهة وسلركياتها مبمحى التغواحليرمة 
ما ميتد باملخاطر والتهدهدات للتقث  علاى ممحاى التغاي     , و العمف والتضحياتإىل مرحلة التغي  باجتاه 

 ( :عليه السالم)السياسي , ولذا هقرىل  –أو البماء االجتياعي  البمائي
ْحاَرى  ال َأَو, ْعَظاَم ِلَتِبَعاٍة   ال َأَو, ِلِمْقَياٍة   ىْدَنا ٌء َأهح َلْيَس َشْيإنََّف, ا ا ِبَغْيِر ِحلَِّهاَء َوَسْفَيَهالدَِّماَ  َوإهَّ)     
, اِد الِعَبا  َ ْياَنهح محْبَتِدٌئ بااحّلْيِم َبا  اهلّل سحْبَحَو. ا اِء ِبَغْيِر َحقَِّهِمْ  َسْفِك الدَِّم, ٍ  اِع محدَّْنِقَطاَو, اىِل ِنْعَيٍة ِبَزَو
ا هحْضاِعّفهح  ذِلاَك ِميَّا   إنََّفا , اٍم سحْلطاَنَك ِبَساْفِك َدٍم َحارَ   ال تحَقرَِّه َّ؛ َفاَمِة َم الِقَياِء َهْررا ِمَ  الدَِّماَفّيا َتَسِفيَي

 .  ( َبْ  هحِزهّلهح َوَهْمّقّلهح, َوهحرِ محهح 
و ما  معادلة مما جتيع بني االستقرار السياسي واالجتياعي واألمين , صيانة ومحاهة احلقارق العاماة       

ميرنات  اختيار املتيث  يف؛ محاهة أرواح الماس , وعدالة السلطان يث  يف واخلاصة , وحمرر ا العظيم هت
, ووصفها؛ ( الرظائف  تشرهح ميرنات) ها؛ ترصيف, ودقة ؛ التشرهعية والقضائية والتمفيذهة السلطات 

ما هتحقق يف ضرء ماا  ) ؛  ومراصفاتها ,( البماء الرصفي للرظائف على أسس دقة التشرهح الرظيفي ) 
ه رازنا , وت ( يف اختيار ووضع الشخص املماسب يف املياان والترقيا  واملرقاف   الرصف الرظيفي  حييله

 .., ومدى مطابقة اهلياك  التمظييية والدلي  التمظييي لليؤسسات التقييم والتقرهم الرقابي ب هتحقق
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 الفصل السادس

 النظرة الطبقية

 عني ن ج البالغة وعل  االجتماع احلليث

 
 
 
 

دون إ ياىل املمظرر  , م  ممظرر اقتصاديالطبقات والطبقية رضرع مودراسة ق وإن مّت معاجلة سب     
, دون إغفااىل أو إ يااىل   مبمظرر اجتياعي الطبقية الدراسة  , وتراصله وتيامله سيتم معاجلةاالجتياعي 

  ..االقتصادي له  املمظرر
على مد وتبقى المظر  واحلتيية الطبقية شاخصة  تتغّير , قد والبّد م  القرىل بقّن املسييات ودالالتها    

 ..القائية والفاعلة  نظيةيف ظ  خمتلف األ, لتقخذ مضاميمها واجتا اتها بني الصراع والبماء  العصرر
براقعاه   ؛ وبدههي باّن حتيية الفرارق الطبقية ال تذوب , وال ميي  أن هيرن  ما  جمتيع ال طبقاي     

ماا  و اتهم ,تمظ تفاصي  و اإلهدهرلرجيات ه م نرؤوس الفلسفة وما هرمسر بذىلم  وحقيقته , مهيا مّت 
 االساتثمائية جبهرد اا  اجملتيعات اإلنسانية مهيا بذل  تبقى , واملختلفة تطبيقاتها سب  خطأ وهتم وضع 

داخا  التياره  المفساي    , ضروري وفاع  وحياتي للقضاء أو إلغاء الفرارق , ِليا هلا م  عيق فلسفي 
 ..ي والعليي واملعريف , وممه ما هؤثر على العي  واحلقيقة الطبقية اإلنسانية مبختلف املسترهات والفير

                                                 
0
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 . 0ط /م عرم  

َضهحْم َفْرَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َوَرَفْعَما َبْع
َبْعضحهحْم َبْعًضا سحْخِرهًّا َوَرْحَيّة َربِّاَك َخْياٌر   

 سرر  الزخر /    م  اآلهة (ِميَّا َهْجَيعحرَن 
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تشاي  األنظياة الطبقياة     Social Stratificationوالبّد م  اإلشار  إىل أّن الطبقية االجتياعياة       
والمظاام   Estate Systemوالمظام الطبقاي القاانرني    Caste Systemممها ؛ المظام الطبقي الطائفي 

  .. Social Classes( الطبقات االجتياعية ) الطبقي املفترح 
وعلى الرغم م  أّن  ذا املرضرع متشعب وحيتاج إىل جملدات لتغطيته , لي  ما سيتم التطرُّق له م      

نظر  سرهعة , لتغطية أ م اجلرانب الضرورهة للدراسة وبشي  مقتضب جادًا علاى الارغم ما  صاعربة      
  ..بهذا االختصار , و دفه إعطاء جزئية للقارئ اليرهم , فضاًل ع  ما أسلفما اإلشار  له وحاطة به اإل
والبّد م  حتدهد بداهاة , لنحاطاة باالفير  , واالجتااه حنار ماا مييا  حتقياق وضارحها ومشرليتهاا               

 :وكاآلتي 
 رلرجياااةإهده, وماااا تتبمااااه  Class Struggleالصاااراع الطبقاااي و Conflictالصاااراع  -

Ideology  ك  م  الرأمساليةCapitalism    والمظام الرأمساالي , واالشارتاكيةSocialism 
 ..اليت استيدت ممهيا أو حن  ممحا يا  تواإلهدهرلرجياوالمظام االشرتاكي 

 

 –طبقية ؛ ومادى إميانياة حتقيقهاا ما  عدماه داخا  الدولاة وفلسافة البمااء السياساي            الال -
 ..االقتصادي  –االقتصادي , واالجتياعي  –االجتياعي , والسياسي 

الرتكيز على طبقة اجتياعية , واعتياد ا كاجتاه صاعد أو نازىل , أو فير  االجتاه م  األعلاى   -
إىل األسف  , أو االجتاه ما  األساف  إىل األعلاى , كقاعاد  طبقياة  رمياة , واجتااه احلركياة         

ب  والقرارات , وماا هرتتاب عليهاا ما      التفاعلية الطبقية , ومسترى السيطر  على خمتلف الس
 ..اجتياعي  –بماء اسرتاتيجي 

 ..جانب التضحية , واالعتياد بها للترازن االجتياعي والضبأ والضغأ االجتياعي  -

الفردهة واجلياعية واجملتيعية , وممه قيام البماء والييان ؛ كالسياسي واالقتصادي واالجتياعي  -
 ..والرتبري والثقايف 

                                                 
0
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تعلق بفلسفة واسرتاتيجيات الدولة , ومدى التغ  واستيرارهة التميية املساتدامة ,  مسترى ما ه -
 ..وممها التميية االجتياعية 

أ م اجلرانب اليت تشرت  أو تتباه  فيها األنظية السياساية , واجتا اتهاا يف اال تياام    م  بني و ذه      
 ..باجلانب االجتياعي وفلسفته 

الفيار  ما تضايمه اجتااه   ظ  ك  األنظية ع  المظام اإلسالمي , وما جاء يف وبطبيعة احلاىل ختتلف      
ما تضيمه دساترر اإلساالم ؛ القارآن اليارهم , وماا تضايمته       خصرصية وعيرمية العربي اإلسالمي , و

 .., وما ورد يف نهج البالغة ( عليهم السالم)األحادهث المبرهة الشرهفة , وأقراىل األئية األطهار 
الصراع ؛ فال هحمير بقّن الصراع , مثليا له السلبيات له اإلجيابيات , فهر قب  كا   صطلح مب ولمبدأ     

بغض المظر ع  هيرن أفيار أو تطبيقات معيمة , وأو اختال  أو خال  شيء حيدث م  جّراء تماقض 
 ..المتائج فييا إذا كان القرهم أو املمحر  سييرن  ر السائد 

ادهاة ونفساية , وأخطر اا    ع  الصراع , ضحاها وتضحيات , مادهة وغ  مهمجم بطبيعة احلاىل ؛ و     
 ..أو اجلسدهة بشرهة ال لتصفيةرحلة ا, مل التضحية حيميا تص 

ممظارههم  هم , ووَمْ  ركب ركب فلر استطردنا أفيار ونظرهات وتطبيقات الرأمسالية واالشرتاكية ,     
ماري بااهرن , ومااكس فيارب , ومسباارت , وساان       ؛  ممهم , نرى ومفيرههم يف جماىل علم االجتياع 

ولادوهك  , سييرن , وأوكس  كرم  , والبيرن مسرىل , وكارىل ماركس , وكارىل ممهاهم , و يي  
وغ  م , لرأهما , بشاي  مباشار وغا  مباشار , أن األفياار قاد تماولا         .. فيربا  , وفردرهك االز 

والسيطر  والبمااء وحتيا  املساؤولية , باالتزام  ماع       الغلبةاجتاه الطبقات والطبقية على أساس الصراع و
, أو  راء كان  على مساترى فاردي أو مجااعي   س , القيام مبس   تميرهة تترافق مع الترجهات واخلطأ

 ..على مسترى الدولة وتمييتها الشاملة , أو الترجيهات واخلطأ املركزهة 
بقات االجتياعية إىل ؛ الطبقة العلياا , والطبقاة   حتى وص  األمر يف الدوىل الرأمسالية إىل تقسيم الط     

 :الرسطى , والطبقة الدنيا , وبدور ا مّت تقسييها إىل 
 ..الطبقة العليا العليا , الطبقة العليا الرسطى , والطبقة العليا الدنيا  -
 ..الطبقة الرسطى العليا , الطبقة الرسطى الرسطى , والطبقة الرسطى الدنيا  -

 ..عليا , الطبقة الدنيا الرسطى , الطبقة الدنيا الدنيا الطبقة الدنيا ال -

وتستير الرأمسالية يف تقسيياتها الطبقية , ومل تقف عمد  ذا احلد , ب  جعل  م  الصراع مفتااح       
لنمربهاليااة , وتلتقااي بتاامظ اتهم صاا  تااى وإن كااان الصااراع عشاارائي , رمبااا هللتمييااة والتطاارهر , ح
 ..صراع , ليمها ترى ممتهاه انتصار الطبقة العاملة , حتى تص  ملرحلة الشيرعية االشرتاكية يف حمرر ال
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تطبيقاات ونتاائج وواقاع    فلسفة و, والرأمسالية تطبيقات ونتائج وواقع و فلسفة وبهذا املمحى اجته     
ها   طبقاة اجتياعياة معيماة , واجت   وسايطر  وحتيُّام   املليياة   طبيعاة  , املتحيِّم األساساي يف االشرتاكية 

نتائجه ؛ إتِّباع اجتاه املس   احلضاارهة ما  األعلاى إىل      , فيانبني رأس اهلرم وقاعدته بامّلعرت  اهلرمي 
وكال يا حتّيم به الصراع وماا ااَم   األسف  , واالجتاه املعاكس اّتجه مبس ته م  األسف  إىل األعلى , 

 ..مسترى التميية والتطرهر ركية حطبيعة ومردوداتها على , وتضحيات معروفة وسيطر   مسترى م 
والمظاام   فاالشارتاكية وكال يا يف الظرو  االقتصادهة املعاصر  , أثب  فشله التطبيقي أو امليداني ,     

االقتصادي ,  -الشيرعي , ونظرهة العام  الراحد أو األحادي , املتيث  بالعام  احلضاري  – االشرتاكي
, وضعف و ران , بعد وأزمات ومصائب مشاك  ما خّلف م  , وأعل  إفالسه والتفيك إىل دوهالت 

 .. المظام العاملي بقفياره وقّرته  وانسيابية استقرار أن كان هحهدد
والرأمسالية والمظام الرأمسالي , أخذ مبمهج ونظام الرتقيع لعالج نتائج الصراع الطبقي املرهر , فسلك     

ر  ليتحرىل العامل إىل بقعة صغ   بني خمالب عامل االتصاالت , والعلرم واملعا يةالعرملة حتى يف املعلرمات
بني ضاياع الاذات   يف دّوامتها , وضاع  الطبقية ة الدولي –بني الفجرات الرقيية وضاع اجملتيع والفرد 

 ..الفردهة وضياع الذات اجلياعية أو اجليعية , وضياع الذات اجملتيعية , وضياع ذات الدولة 
استثياراته وتمييته يف ضياع اجملتيع وإنسانيته واجتا اته األخالقية , و –ضياع الفرد وكان  المتيجة     

وعمد ا هّره ,  اتوتذبذبوأزماته االجتياعية , وصدمة االقتصاد العاملي  –عامل االنتياسات االقتصادهة 
بقية وتفاقي  ب مرازه  القرى لدى الدوىل والشعرب ومشارهعها ومؤسساتها املختلفة , وانقلب  الطقَل

 ..بني الدوىل أساليب الرتقيع العالجي والرقائي   الصراعات , واختلف
احلضار  , ومبعمى آخر ؛ َعّد خمتلف األنظية الرضعية  –وال نغف  الفير  املفصلية املتيثلة بالصراع     

ع وانتظاار حصايلة   الصارا  أسااس  املتقدِّمة الذكر , بقّن التقّدم والتميية والتطّرر واحلضار  , مبمياة علاى  
, والاتغ ات الطبيعياة   نتائجه , وختتلف التفاصي  بني نظرهة تقليدهاة ونظرهاة حدهثاة ونظرهاة معاصار       

ومؤثراتهاا وتعزهزاتهاا ونتائجهاا وآثار اا      ا, يف إجيابياتهاا وسالبياته  , والطارئاة وغا  الطبيعياة    واآللية 
وغا  متعاوناة , باتصااالت وعالقاات رمسياة       الداخلية واخلارجية كبيئة متفارِّد  ومشارتكة , ومتعاوناة   

واتصاالت وعالقات غ  رمسية , كيجتيع طبقي داخ  العي  , وجمتيع طبقي خارج العي  , وخارج 
وتعزهزاتاه واجتا اتاه   العي  جمتيع مشارت  ما  داخا  وخاارج العيا  , وليا   انطباعاتاه وأحاسيساه         

 ..وتفاعالته وتعاونه 
إذابة للفرارق الطبقية , حبيث هص  إىل حاد ترلياد أو   ميانية إلغاء أو إ بيِّ و ما  أفيار ونظرهات تح    

طبقي , وم  البادههي ال مييا  ذلاك حتاى يف الدولاة الفاضالة , ولايس ما  العدالاة           خلق اجملتيع الال
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واإلنصا  , أن هيرن جزاء األعياىل واملراقع والتفي  والمتاج بالتسااوي , وبشاي  عاام فاإّن طبيعاة      
 ..,  ر املرلِّد للطبقات االجتياعية والتقييم والتقرهم والعي  ومسترى األداء  السعي
  :وورد يف الذكر احلييم       
َو حَر الَِّذي َجَعَلّيْم َخَلاِئَف اْلَقْرِض َوَرَفَع َبْعَضّيْم َفْرَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيْبّلَرّكْم ِفي َما َآَتاّكْم )  -

  .. األنعامسرر   (35 )ِعَقاِب َوِإنَّهح َلَغّفرٌر َرِحيٌم ِإنَّ َربََّك َسِرهعح اْل

  .. سرر  الزمر/  3م  اآلهة (   ّقْ  َ ْ  َهْسَتِري الَِّذهَ  َهْعَليحرَن َوالَِّذهَ  َلا َهْعَليحرَن ) -

اْليحِسيءح َقِليًلا َما َتَتَذكَّرحوَن َوَما َهْسَتِري اْلَقْعَيى َواْلَبِص ح َوالَِّذهَ  َآَممحرا َوَعِيّلرا الصَّاِلَحاِت َوَلا )  -
 .. سرر  غافر (57)

 .. سرر  األنعام (   )َوِلّي   َدَرَجاٌت ِميَّا َعِيّلرا َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍ  َعيَّا َهْعَيّلرَن )  -

 .. سرر  األحقا  (3 )َوِلّي   َدَرَجاٌت ِميَّا َعِيّلرا َوِليحَرفَِّيهحْم َأْعَياَلهحْم َو حْم َلا هحْظَليحرَن )  -
االجتيااعي ,   والبمااء  ظايم مويف ك  األحراىل , تيرن البيئة واملما  االجتيااعي , وبيئاة ومماا  الت        

القرآن با ؛  التشارهع اإلهلاي املتيثا     والبّد م  أن هيرن بده  لتحاشي التضحيات والضحاها م  خاالىل 
, ( علايهم الساالم  )وأقراىل األئية األطهاار  اليرهم , وما جاء يف ضرءه م  األحادهث المبرهة الشرهفة , 

 ..وما ورد يف نهج البالغة 
وممه التخطيأ والترجُّه واألداء القرهم , وبه هراكب ك  جدهد ومحساتجد , لبمااء الفارد واجلياعاة         

واجملتيع والدولة , وخمتلف املؤسسات , وممها املؤسسات االجتياعية , فالده  اإلساالمي دها  هضاي     
نسان واإلنسانية , كيا هضي  التطّرر والعطاء الفيري والعلياي واملعاريف , ولبمااء ومتاساك     حقرق اإل

 ..الطبقات االجتياعية والتعاهش السليي , بال احنرافات وال سلبيات , وعلى ك  املسترهات 
ة املعتدلة الطبقيمظم وبماء وم  البدههي ؛ فالترازن االجتياعي الصحي والقرهم , ال ميي  قيامه إاّل ب    

 باالفهم  , املادعرم  التياساك االجتيااعي   حنار  ة, واملّتجها  رقللعدالة وإحقاق احلقا  ةاالجتا ات , احملقق
, ومااا هصااب يف اجملاااالت واحلياهااة ماا  التهدهاادات واملخاااطر , واملساااوا  يف الفاارص  املثياار الطبقااي

 ..الطبقات تمفيذ ا ومتابعة األداء والمتائج , الداعم حلقرق مراقع التخطيطية و
االساتيعاب والفهام   ما تقّدم ذكره , مابين علاى أسااس    ك  والبماء الطبقي يف اإلسالم , فضاًل ع      
التعاون واجلهرد املبذولة مبسترى املسؤولية واالستحقاق للتميية االجتياعية , وبالعيا  رفاع اهلل تعااىل    و

قي , ورفع اهلل عز وج  بعضهم فرق بعض على ما  ر عليه م  مسترى طبالمافع املمتج املمتظم اإلنسان 
 حَر الَِّذي َجَعَ  َلّيمح اْلَقْرَض َذّلرًلا َفاْمشحرا ِفي َمَماِكِبَها ) بالسعي واإلقدام على قرهم األنشطة واألعياىل ؛ 

 .. امللكسرر   (5 )َوّكّلرا ِمْ  ِرْزِقِه َوِإَلْيِه المُّشحررح 
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, باركة ؛ الدهمامية أو احلركية االقتصادهة واالجتياعية والرتبرهة وبهذا كان م  بني مضامني اآلهة امل    
ال حيد ا  يق احلضار  مبقرماتها اإلنسانية اليتوع طبقية ,ال –وما تدعم ترجه حتسني امليانة االجتياعية 

 .. معني مرقع جغرايف
يَشَتهحْم ِفي اْلَحَياِ  الدُّْنَيا َوَرَفْعَما َبْعَضهحْم َفْرَق َبْعٍض َأ حْم َهْقِسيحرَن َرْحَيَة َربَِّك َنْح ح َقَسْيَما َبْيَمهحْم َمِع)     

 .. سرر  الزخر  (  )َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعضحهحْم َبْعًضا سحْخِرهًّا َوَرْحَيّة َربَِّك َخْيٌر ِميَّا َهْجَيعحرَن 
نسان وقراه العقلية واجلسدهة وترجهاتها اجلع  التيرهين لن ؛ بني(  َنْح ح َقَسْيَما) يع جييا إشار  ِلو    

مبقتضاه هتم أداء ك  األنشاطة  , و, بالترازي مع الرالهة التيرهمية وتراكيها  اخلرباتو والفهم واحلركية
 ةاملراكب الفقهية خالقيةاأل مظرمةامل م  تحققهوما  ,والرالهة التشرهعية  اجلع  التشرهعي ما هرجههحبسب 

هتفاعا   بقخالقيتاه  كرنه , الترازن يف معيشتهم ذلك  ما هحييِّز يا  , وم  دلي تطرر احلما هطرأ م  لي  
 ..ال هتقادم ما هلحقه م  حساب أخروي ظرر ممبوضي  احليا  الدنيا  جرد  األداءمبسترى  وهؤدى

َفْعَما َوَر ) ؛والتطبيقات التيره  والتشرهع  بني التياملي ترافقوالسؤولية املم  مما هرتتب مبا هتحقق و    
, و ار مماا    ( ِلَيتَِّخَذ َبْعضحهحْم َبْعًضا سحاْخِرهًّا  )؛ احلياتية , وفلسفته العيلية (  َبْعَضهحْم َفْرَق َبْعٍض َدَرَجاٍت

,  جتياعياة الا –قتصاادهة  الالنسيابية ال ستداماملوتيام  امل والتماغم والتحسس اإلسرتاتيجي التآلف ميث 
 ..للحيا  الدنيرهة وامتداداتها األخروهة  امليدانية طبقيةلااملمظرمة  وأخالقية إنسانيةو
َوَلَقْد َأْ َلْيَما  )؛ والطبقي االجتياعي الظلم ملخاطر اآلثاري  –والدلي  امليداني يف االستقراء التارخيي     

َكانحرا ِليحْؤِممحرا َكَذِلَك َنْجِزي اْلَقْرَم اْليحْجِرِمنَي اْلّقرحوَن ِمْ  َقْبِلّيْم َليَّا َظَليحرا َوَجاَءْتهحْم رحسحّلهحْم ِباْلَبيَِّماِت َوَما 
 .. سرر  هرنس (  )ثحمَّ َجَعْلَماّكْم َخَلاِئَف ِفي اْلَقْرِض ِمْ  َبْعِدِ ْم ِلَمْمّظَر َكْيَف َتْعَيّلرَن (   )

ان املرصارص ,  , كالبمي خراآل بعضالالماس بعضهم مع ما هيام  قيام ترجُّه وترجيه اإلسالم على و    
وماا  , اتهم باملعرفاة والتخطايأ واألداء   وبتفاوت مراقعهم ومساؤولياتهم , وتياما  قادراتهم وإميانيا    

فجارات  والسيطر  علاى  , مقاب  احلد م  املخاطر  بقدراتهم واستثيار الفرصاملثير التعاون هترجبه م  
 ..مراقع الضعف و

ِغَمى ّكا ِّ  : اِئٌم ِبِه َوّك ُّ َشْيٍء َق, ّك ُّ َشْيٍء َخاِشٌع َلهح ) ؛ هيرن  ي ودقته املتما يةالتمظيم اإلهلوبهذا     
َوَمْ  َساَيَ   , َم َسِيَع نحْطَقهح َمْ  َتَيلَّ. َوَمْفَزعح ّك ِّ َمْلهحرٍ  , ّ  ّك ِّ َضِعيٍف َوّقرَّ, َذِلي   َوِعزُّ ّك ِِّ, َفِقٍ  

مظاام الطبقاي   دقة الوعمده هقرم كيان , و  ( َوَمْ  َماَت َفإَلْيِه محْمَقَلبحهح, هح َوَمْ  َعاَش َفَعَلْيِه ِرْزّق, هح َعِلَم ِسرَّ
, ومماا هعاين مادى      ( لاى اهللِ الَفْقرح َبْعَد الَعاْرِض عَ الِغَمى َو)  ؛, واجتاه وترجُّه العدالة واملساوا  رازه  مب

 .. ممافع األداءوامتدادات اء , وقيام حمله مسترى األدذوبان احلراجز الطبقية يف فلسفة األسالم 
                                                 

0
 . 058ص / نه  م عالغد  - 
2
 . 555ص / م  رعع نفسه  - 



 231 

احنارا  ممظرماة ؛ الفيار    تلرث وهستمد على  يف اإلسالم , ليرن الصراع لصراعل هذا ال ميانوب    
 ( :عليه السالم), لذا هقرىل إمامما  املادي الال إنساني , واالجتاه الدنيريواألعياىل والمفس والسلر  

ال َفا . ئِر ِاَيرءح الضَّا سحا َو, اِئِر َرخحْباثح السَّا   ّيْم إالََّمْيا َق َبرَّا َفا َم, اهلِل  هِ لى ِداٌن َعَرْم إْختحْنا َأَيإنََّو) ..     
 .  (ادُّوَن َرال َترَن َواَذّلَبال َتَو, رَن ححاَصَمال َتَتَراَزرحوَن َو

 واخ دما همم عمه يف و, الفير  وملرث خحبثال أخالقيات وال إنسانية والصراع همبع م  احنرا  و    
ماا  واألخالقياة , وذلاك بسارء    واالقتصاادهة  االجتياعية  ترالد األزماتممه و ة ,واجليعي ةالمفس الفرده

وهرحاد ا علاى اخلا     هحقاارب اجلياعاة    ما ع  ك  االبتعادممه ودواخ  , ما ختفيه التضيره الصدور و
 .. ة املستدامةاالجتياعي واالبتعاد ع  ك  ما حيقق البيئة ,واحملبة 

بني ما هظهر , خطرر  ما هراجهه اجملتيع وميرناته الطبقية االجتياعية , ومماه اتبااع األفياار    وم      
يف ركااب املادهااات املرلِّااد  يف دواخاا  الاامفس ؛ اخلبائااث وغشاااو  الضااي         راملمحرفااة , واملساايّ 

Conscience  ومستقب  اجملتيع والتدرج االجتياعي , مبا هؤثر على التمشئة االجتياعية.. 
جتااه مبمحار  البمااء    التعااون والتياساك االجتيااعي , واال    ك  ما حيقاق  واحلصيلة  ر االبتعاد ع     

اد والرتاحام وحاب اآلخار كياا  ار      االبتعاد ع  الترما هؤدي إىل التفيك االجتياعي وواالجتياعي , 
حنار االساتقرار    لنصالح االجتياعي املتجه ةالمفسي اتاالستعداداحليلرلة دون ممه , وعليه حب الذات 

 .. ه الطبقيالمسيج االجتياعي مبمّرعوتفيك إربا  خطرر  االجتياعي والطيقنيمة املستدامة , و
, َمااًل َحَيَ   َهْخرحجح إىل اهلِل َتَعاَلى ال ثحمَّ, ْقّك ح َوَهْبِمي َما ال َهْسّي ح امَلْرَء َهْجَيعح َما ال َه نََّوِمَ  الَعَماِء َأ)     

 .  ( !ًء َنَقَ  َوال ِبَما
 االجتياعي , ب  تتعداه اجتا اات الطبقياة الطبيعياة إىل    –ال تقف الطبقية على اجلانب االقتصادي و    

 بطبيعتاه  هيارن ومماه ماا   اجملتيع واالستعدادات له ,  وفهم واستيعابات االجتياعي , –ي مسترى العلي
فيمهم َمْ  هراص  مس ته  باعاتهم ,الختال  ميرهلم ورغباتهم وحاجاتهم وإش على مراتب وطبقات ,

هقخاذ كا ٌّ مامهم دوره املماساب يف     و ,مليدان األعيااىل املختلفاة   العليية حبق وثبات , وممهم َمْ  هتجه 
  ..والتقّدم احلضاري التياسك والبماء مسترى 

والسالركية  لفيرهاة  واواملعرفياة  يف طبقاتها العليية واملتفاوتة املتمرعة ظهر االجتا ات اجملتيعية تولذا     
 ( :عليه السالم)هقرىل الماس كيا  , ليمقسمواجملتيعية والمفسية 

َهِييّلرَن مَع , اِعٍق اعح ّك ِّ َنْتَباٌع َأَوَ َيٌج َرَع, اٍ  لى َسبيِ  َنَجَومحَتَعلٌِّم َع, يٌّ اِناِلٌم َربََّفَع: الَثٌة اسح َثالمَّ)     
 .  ( َوَلْم َهْلَجؤحوا إىل رحْكٍ  َوِثيٍق, محرِر الِعْلِم َلْم َهْسَتِضيئحرا ِب, ّك ِّ ِرهٍح 
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, وماا  ونتاجاتهياا  وطبقات أو مسترهات اجملتيع املدني احلضاري هبدأ م  املؤشر العلياي واملعاريف       
المتاجاات   , با  تحبلرر اا   لررقياة الشاهادات ا العليياة ال تتحادد ب  المسبة مؤشرات هعقبه دون ذلك , و 

الساحة امليدانياة , ومادى اساتيعاب وفهام واساتثيار  اذه       را ب األصيلة وما تؤثره على اإلبداعية وامل
 ا ههدفاه جرانب مملترضيح , و الطاقات اليت تعدُّ ا الدوىل املتقدِّمة مؤشر احلضارات ورأس املاىل املستدام

 : ضع املخطأ اآلتيالمص املبار  , ميي  وحتلي  
 
 
 

 هبني مسترهات (  3  )خمطأ 
 ات الماس م  ممظررأو طبق
 ..معريف  –عليي 

 
 
 

, لبياان املساترهات أو الطبقاات االجتياعياة يف ضارء       مبمظرر المص املبار  , مييا  بمااء معادلاة   و     
 :مما هتضيمه  ر علم االجتياع املعريف , وكاآلتي جانب احملترى العليي واملعريف , و

 
  

مساترى التقاّدم العلياي     بياان  ر , ما هلا عالقة بها , و املعادلة وغ  ا ذه مضامني ومؤشر فاعلية     
أو  األوىل الطبقاة  وحمدداته المسب الداخلة ضي  املعادلة , فيلياا ارتفعا  نسابة   واملعريف واحلضاري , 

مؤ ا  للمتااج العلياي    مساتدام و قياادي ورهاادي   , هعين أّن  ما  رأس مااىل معاريف    العلياءعدد نسبة 
, مؤشر واعد لليجتيع  ملستقب  احلضارات , وهدل  على امعّرىل عليهترقعات هعين أن  ما  واملعريف , و

باساتقاللية   بني اجملتيعات والدوىل , وهرعدبقن تيرن رهادهة وقيادهة ّن الدولة ومؤسساتها ترعد وعلى إ
ارتفاع مسترى الدخ  واالكتفاء الذاتي وظهارر فارص    , ونتائجه االستثيارهة  ر الدولة وعدم تبعيتها

وهعين أّن  ما  تدرُّج اجتياعي وهؤدي باستقامته إىل دوران استثياري متصاعد , ,   بشي  واسع عي
اإلنساانية وبمااء دولاة    وتعادد مهامهاا   الدولاة  ازد اار  ب اعد ملستقب  اقتصادي متني , وهرعدوووظيفي 
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وممه استقطاب  , وهيرن هلا مركز فاع  يف استقطاب األرقى بالتمافس اإلبداعي ,املؤسسات واملراطمة 
 ما  تياملية وحترىل تميري  قرقى مسترهات االستثيارات , وهدل  على أّنرؤوس األمراىل واستثيار ا ب

وتعادد أقطابقهاا وتياملاها الراعاد ,      ما  تمرع يف اإلسارتاتيجيات   , ومؤشره على أّنملستقب  متطرر 
 .ا و يذ.. سالمة الده  والدنيا بهذا وغ ه , وهعين مبفهرم إسالمي 

طاأ  اخل انسايابية وفاعلياة   وهحياملها م هحقابلها ما نسبة االجتاه حنر التعلُّم ويف املعادلة وحيميا ترتفع     
 ما  تميية وتطرهر حقيقي لليجتيع وطبقاته ومساتقبله   أّن , هعينوسالمة تمفيذ ا التعلييية  –رتبرهة ال

, وهعاين  للتقّدم احلضاري  ما  استدامة وتراص   تثياراته العليية الراعد  , وهدل  على أّنالرظيفي واس
 ..الراعد  برهادتها وامتداداتها املثير   ما  اجتاه الدولة القيادهة 

الايت تحماِذر   ستقب  اجملتيعات واحلضارات ,  ر عمدما ترتفع نسبة اهلياج الرعااع   ملاملهدِّد  واملخاطر     
تهدهاد لليماا    وهعاين  ,  ةالصاحي مماخها وبيئتهاا   وتذبذب, عدم استقرار اجملتيع والتدرج االجتياعي ب

, اجملتياع واساتقراره   وأماان  أما   مماه تهدهاد   عدم استقرار الدولة و ونتائجهالبيئي اجملتيعي املتياسك , 
تصادُّع  الطبقياة و العليي واملعريف واألخالقي وضياع احلقرق , واحنادار مساترى   وهعين احندار املسترى 

ى  ال  الدولة واجملتيع , وهيرن ونذهر علواجلرائم , زدهاد اجله  والصراعات تياملها البمائي , وهعين ا
  ..جمتيع اهليج الرعاع بني , وهعين  ال  العلياء والعلرم  ا القري هقك  الضعيف عمد
وانسيابية اجملتيع  –التحقق م  معرفة مسترى متاسك الدولة الفهم و , م  خالىل  ذه املعادلة ميي و    

انتياء الماس لي  طبقاة  تعداد , وحقيقة املعرفية  االجتا ات ثقافةالجتياعي , ومستقب  طبقي االييان ال
 ..تفاعلهم مع الرؤى والرسالة والغاهات واأل دا  استعداداتهم وممها , و

فقد تتيرر ضاي   اذه   تعدد مضاميمها واجتا اتها , وتعدد االستعانة بها , ووأل يية  ذه املعادلة ,     
 : ميي  إضافة اآلتيوفضاًل ع  ما تقّدم ذكره , ة العليية , السلسل
رأس املاىل املعريف داخ  املشروع أو املؤسسة , وداخ  الدوىل وعلاى مساترى عااملي ,    مؤشر  -

مقاب  تعداد السيان , ومدى إميانية دعيها للتميية ؛ والتميياة االجتياعياة , لرفاع مساترى     
 ..دخ  الطبقات االجتياعية 

 ..الداخلني ضي  اخلطة الرتبرهة والتعلييية على مسترى املماطق والدولة  عدد السيان -

والفهام   العقارىل  عدد السيان ومقاارنتهم باني املاتعليني وغا  املاتعليني , ونسابة أصاحاب        -
علااى ماامهم اآلنيااة واملسااتقبلية الشااهادات والقاادرات وختصصاااتهم , وماادى االحتياجااات و

 ..ومدى اإلفاد  ممها يف التميية , ومدى إميانية تطرهر ا , اجلغرافية والدولة  مسترى املماطق
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اجلانب اإلنساني واحلضاري , وما هتطلبه م  وضع خطة تربرهة وتعلييية , لرفاع املساترهات    -
التعلييية واملعرفية للطبقات االجتياعية , والبماء الطبقي على أساس املساوا  والعدالة واملراطمة 

 ..التميرهة واحلضارهة 

الطبقة الدنيا غ  املتعلية واليت ال حتيا  مساترى ثقاايف , فيّلياا ارتفعا   اذه المسابة         نسبة -
حتدهات وتهدهدات على حركة خماطر وواخنفض مسترى السيطر  عليها , هعين  ما  شخرص 

السياسي املسترى التميية والتطّرر احلضاري واالجتياعي واالقتصادي , وحتى ميتد تقث ه على 
, وما هتطلب م  وضع  اإلسرتاتيجيةميانية االستثيارات وما تتطلبه م  المظر  للدولة ومدى إ

قرمية لي  مفاص  احلياا  داخا    الدورات البرعي وثقافة تمظييية , لتحقيق  إسرتاتيجيةخطأ 
الدولة , كيا  ر عليه ضيان سالمة الدور  االقتصادي التميرهة , وسالمة الدور  االجتياعية 

بعدد السيان إىل نسبة أصحاب الشهادات , وبالذات أصحاب اليفااءات  السليية والداعية 
الطبقات االجتياعية ما  البحماى    –اليت تسهم يف بماء ك  مسترهات البحمى القائية عليها الدولة 

 ..التحتية حتى الرصرىل إىل البحمى الفرقية 

مظرر ممه وغ  املمظارر ,  الطبقي , امل –  االجتياعي الرتبرهة والتعلييية ومسترى التغالربامج  -
ات تعلييية , وأبرز ماا هتيثا  يف   ما هدخ  م  أدو , ويف مقدمته واملادي واملعمري واإلنساني

, وتياملياة حمتارى اليتااب الرتباري      الربامج التعلييية , ساالمة احملتارى الرتباري والتعليياي    
تشت  أفيار املتلقِّي أو  والتعلييي املدروس واملخطأ له وسالمة انسيابية املعلرمات فيه وعدم

املتعلِّم م  خالله , ومدى تعزهز ك  ماا مييا  ما  رفاع قدراتاه ووعياه وثقافتاه التخصصاية         
والعامة , وتياملية القائم بالتخطيأ والتمفيذ , والقائم باحلركة الرتبرهة والتعلييية , وبالاذات  

لادى   ملعلرمة واضاحة املعاامل  و أسلرب إهصاهلا , فاصاىل املعلرمات , ودقة وطرهقة أهالقائم بإ
الشخص الرتبري , ليّ  إجيابية أو سلبية طرهقة إهصاىل املعلرمة وتفاصلها  ي احلد الفيص  يف 

, والذكاء التمافسي املمتج اإلبداعي والذكاء التميية الرتبرهة والتعلييية وطرهقة استثيار التفير 
طبقياة  الطبقاات وال  علياة ومروناة  وفا و ر بذاته قد هؤدي إىل مسترى ومدى سالمة انسايابية 

إلصالحي , وعدم االستغماء ع  بعضهم البعض , وممه التعاون ا, والتحسني الطبقي وتعاونها 
 .. يف احلق والعدالة واملساوا  والتيام  البمائي للطبقية 

انطالقاًا  اجتياعيًا , وو ت وما هرتتب عليهم طبقيًاوبعد أن تبّي  ما عليه الماس م  قدرات ومسترها     
, هظهر طبيعة وفاعلية الرعية وطبقاتها , مبمظرر إسالمي ومبدأ إنسااني , حياث هقارىل    ومما هحيامله ممه 

 ( :عليه السالم)
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 ا جحمحاردح َفِيْمَها : ٍض ا َعْ  َبْعال ِغَمى ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍض  ا إالَّاٌت ال َهْصّلحح َبْعضحَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو)     
 ح ْ ا ا َأِمْمَها َو , الرِّْفاقِ اِ  َواىلح اإلْنَصا عحيَِّمْمَهَو, اّ  الَعْدىِل ا ّقَضِمْمَهَو, ِة اصَّاخَلِة َوامَََََََََََََّابح الَعا ّكتَّمْمَهَو, اهلِل 

َبَقاّة السُّاْفَلى   ا الطَِّمْمَها َو, اِت اَعالصَِّم ْ  حَأارح َوا التُّجَِّمْمَهَو,  اِسمحْسِلَيِة المَِّة َوِ  الذِّمَّْ اِج ِمْ  َأاخَلَراجِلْزَهِة َو
ِة سحامَّ  ْواِباِه أَ ي ِكَتلى َحدِِّه َفِرهَضًة ِفَوَوَضَع َع, ى اهلّل َلهح َسْهَيهح ّك ٌّ قْد َسيََّو, امَلْسَيَمِة اَجِة َوي احَلِمْ  َذِو

 .  (ْمَدنا َمْحّفرظًا َعْهدًا ِمْمهح ِع -َم آِلِه وَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َولََّص - َنبيِِّه
, هلذا المص ( علم االقتصاد يف نهج البالغة ) وتراصاًل مع املضامني االقتصادهة يف دراسة مستقلة ؛     

املبار  , نتطّلع م  خالله إىل احملترى االجتياعي اخلاص بالطبقات , والبماء املتقدِّم والرفياع يف التعاما    
 :عظيية , واملبين على أساس مع اإلنسان كييان وحضار  إنسانية 

, فاال مييا  أن هيارن جمتياع ذات     (  اٌتَة َطَبَقا يَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو) احلتيية الطبقية لليجتيع ؛  -
, إاّل أن  Productionحضار  وميانة , وأن هيرن ممتج , وباخلطأ هيرن متيام  اإلنتاج 

, وحتاى مماه   ت ومساؤوليات  هيرن اجملتيع متيرِّن ما  طبقاات هلاا حقارق وعليهاا واجباا      
  ..االختال  يف استثيار العقرىل والعلرم واملعار  

احلتيية احلضارهة هلذه الطبقات ,  ر اإلصالح الذي البّد ممه , وإنسانيته وأخالقية وجرده ؛  -
, و ما الغالب على  ذا المص , املضايرن االجتيااعي الاذي    ( ِبَبْعٍض  ا إالَّال َهْصّلحح َبْعضحَه) 

الي بقييه وإنسانيته وأخالقيته وشخصيته االجتياعياة , كا  ماا وضاعه المظاام الرأمسا       هتعدى
مظامني م  نظرهاات , وجاناب مماه ماا     الذي مزج بني ال والمظام االشرتاكي والمظام املختلأ

تبميها التطّرر طبيعة وانتصار طبقة على أخرى ووالتضحيات الصراع الطبقي  هحبمى وهقرم على
, واإلسالم بطروحاته اليت هيشاف عمهاا القارىل املباار  , ال     بة مفتاح التقدُّم واحلضار  , مبثا

إساالمية إنساانية   ميان لمظرهة الصراع الطبقي , ب   ما  حتيية قيام الطبقاات علاى أساس    
ليصلح الماس بعضهم البعض , وذلاك بيا    مثير  , وحتيية بماء الدولة واجملتيع بقداء الدور 

 ..صري ومذ يب ودهين تفاصيلهم وبال متاهز عم

الابعض عا     المااس  عادم اساتغماء  املتياملة مع ساابقتها , أال و اي حتيياة    واحلتيية األخرى  -
اجملتياع , هتجاه   ( عليه الساالم ) , و ما جيع  ( ٍض ا َعْ  َبْعال ِغَمى ِبَبْعِضَهَو )؛ اآلخر البعض 

, وتياملياة  االجتيااعي   – ؛ ومماه البمااء االقتصاادي   اهلييلية والرظيفياة  حنر تياملية مس ته 
بني اإلصاالح وعادم االساتغماء ,    , واملسؤولية القائية ونهضرهته احلضارهة واإلنسانية خرباته 

, وبعيدًا ع  ممطق حتيياة  وما ههدره م  الطاقات واخلربات بعيدًا ع  ممطق الصراع الطبقي 
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( علياه الساالم  )د العام  االقتصادي األوحاد , لقياام حضاار  وأفارىل حضاار  , وبهاذا هحفمِّا       
وذلاك  لقيام حضاار  ,  والفردهة املطلقة نظرهات الصراع الطبقي والعام  االقتصادي األوحد 

 ..بعشرات القرون وقيامها  التمظ ي قب  تيرهمها

لبمااء  سالمة وقرام ال, والبّد م  الطبقات والطبقية وذلك ضرور  وجرد الطبقات االجتياعية  -
وطرهقة اساتثياراتها  الطاقات واخلربات واملرا ب واإلبداعات  لتباه  والتياسك االجتياعي ,

 ..فاع  ومتطرِّر  وإنساني لييرن كيمبعث حضاري وفرصها ,

ساة  ددور  متياملة هلمدسة اجملتيع واالقتصااد , وإعااد   م   ؛ (عليه السالم)وضع جانب مما و -
َة يَّا ِعالرَّ نََّأ) ضااري ؛  احل –ما  خاالىل بياناه اإلنسااني     اهلييلي والرظيفي اجملتيع واالقتصاد 

, ليرن الرعية أدرى حباهلم ( ٍض ا َعْ  َبْعال ِغَمى ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍض  ا إالَّاٌت ال َهْصّلحح َبْعضحَهَطَبَق
 ..وحضارتهم , وما هحصلح حاهلم إشباع حاجاتهم وأولرهاتها  وطرهقة وحاجاتهم وطبيعة

 :الطبقات االجتياعية وتبادهلا م  خالىل طبيعة نظام ار الرظيفية وتعدد األدواهلييلية وتياملية  -

  (ا جحمحردح اهلِل َفِيْمَه. ) 
  (ِةاصَّاخَلِة َوامَََََََََََََّابح الَعا ّكتَّمْمَهَو ) . 

  (اّ  الَعْدىِل ا ّقَضِمْمَهَو. ) 

  (الرِّْفِقاِ  َواىلح اإلْنَصا عحيَِّمْمَهَو . ) 

  (اسِ محْسِلَيِة المَِّة َوِ  الذِّمَّْ اِج ِمْ  َأخَلَرا ح اجِلْزَهِة َوْ ا َأِمْمَهَو ) . 

  (اِت اَعْ  ح الصَِّمَأارح َوا التُّجَِّمْمَهَو. ) 

  (امَلْسَيَمِة اَجِة َوي احَلَبَقّة السُّْفَلى ِمْ  َذِوا الطَِّمْمَهَو. ) 

 الترزهع البماء االجتياعي الطبقي مع تياملية  السلطات مع تياملية تيامليةDistribution  ,
 - ِة َنبيِّاهِ سحمَّ ْواِبِه َأي ِكَتلى َحدِِّه َفِرهَضًة ِفَوَوَضَع َع,  ى اهلّل َلهح َسْهَيهحّك ٌّ قْد َسيََّو) والدلي  ؛ 

 ( .. َعْهدًا ِمْمهح ِعْمَدنا َمْحّفرظًا -َم آِلِه وَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َولََّص

 ..صرىل على امليانة واملسترى االجتياعي احلممه السعي املشروع واألخالقي لليسب و -

هتم الرصرىل الطبيعي اجلهرد العقلية واجلسدهة , حبدود اجلهرد املبذولة والقدرات , وما حتققه  -
رازن والتمسايق  يف التجدد والت, براقعها ومشرهلا واستيرارتها لأل دا  املرسرمة واملخطأ هلا 

 ..التقرهم بالعدالة واملساوا  والتمظيم والتمفيذ , وما هراكبه م  التقييم و

, لذا باملمظرر اإلسالمي ,  تضاممية يف التخطيأ وتمفيذ األنشطةوعمد ا تيرن املسؤولية االجتياعية     
والبمااء والتياساك    Social Reformأي احنرا  حيدث , البّد أن هحقابله تقارهم وإصاالح اجتيااعي    
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حية املادهة وغ  املادهة والمفساية والبشارهة , وباداًل ما      االجتياعي , البعيد ع  اهلييمة والصراع والتض
 جملتيع ع  بعضه البعض , والسييا يفوالبماء والتياسك , وال ميي  استغماء ا اإلصالحالصراع , هيرن 

رسم اخلطأ وتمفيذ ا , والقيام بتميية اجتياعية مستدامة وشاملة , لييارن التارازن , مباا فياه التارازن      
ا ال َهْصّلحح َبْعضحَه) ا هتجه بإجيابياته وقرهم األداء , وممه األداء الطبقي اخلاّلق , حبقيقة ؛ االجتياعي , وم

  االجتياعي القارهم , وتيارن معرفياة وثقافاة     , ليتحقق التغ( ٍض ا َعْ  َبْعال ِغَمى ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍض  إالَّ
وبماء حضاري إنساني , ومببادئ وقايم   , وتمظيم الطبقات االجتياعية على أساس طبقات بماء ومتاسك

 ..تضع احلقرق والراجبات واملسؤوليات يف مرازهمها وأخالقية 
وبطبيعة احلاىل , الهاتم ذلاك إاّل باالساتعدادات , ومماه ماا هتحقاق باالرعي واالساتيعاب الفياري              

لاف المظرهاات يف  اذا    املطلرب , والترازن والتيام  بني الطبقات االجتياعية , و ر ماا ال متتلياه خمت  
 ..الرضعية واملادهة اجملاىل , وال أفض  التطبيقات 

ليرن اإلسالم وضع القيم واألخالقيات , وامتداد الثراب والعقاب اخلاص والعاام , بمظار  تفاعلياة        
دنيرهة وأخروهة , واإلسالم هرفض أن هيرن قيام وامتداد طبقة علاى حسااب طبقاة أخارى , با  بمااء       

االجتياعي , وإعاد   مدسة البماء على أسس نافعة  –ض , و مدسة األسس والبماء الطبقي بعضهم البع
استغماء الابعض عا  اآلخاره  , وضاي      ومستير  , وأبرزه اإلصالح وعدم ومعطاء   ةوممتجه ومتعاون

 , وال فارق إاّل بالعيا     ( ْو َنِظٌ  َلَك ِفي اخَلْلِقَأ, ٌ  َلَك ِفي الدِّهِ  ا َأإمَّ) ميرنات اجملتيع اإلنساني ؛ 
 ..والعطاء والمفع املستدام  والتقرى

وأ يية وفاعلية الرظائف واألعياىل يف املشارهع واملؤسسات احليرمية وغ  احليرمياة , مبمترجاتهاا       
الطبقياة املمتجاة , وآلياة األداء     –التميياة االجتياعياة    دقاة  اخلدمية والسلعية واملعلرماتية , تدفع حبركاة 

, اجّلمحردح َف) ؛  دقة وتيام  ختصصاتهظهر بالرظيفي ه –البماء اهلييلي ي املتيام  , والطبق –خصصي الت
 ثحامَّ . ِبِهْم  ّة إالَِّعيَّرمح الرََّوَلْيَس َتّق, ْمِ  سحبح ح اأَلَو, ِعزُّ الدِّهِ  َو ,َوَزْه ح الرحالِ  , ِة ِعيَّححصحرنح الرَّ, بإْذِن اهلِل 

ِه وَن َعَلْيا َوَهْعَتِيدح, اِد َعدحوِِّ ْم لى ِجَهي َهْقَرْوَن ِبِه َعِذاِج الَّا هحْخِرجح اهلّل َلهحْم ِمَ  اخَلَرِبَي مرِد إالَّاَم للجحال ِقَر
اِ  ِمَ  الّقَضا  اِلِثبالصِّْمِف الَث هَذْهِ  الصِّْمَفْيِ  إالَّاَم ِلال ِقَر ثحمَّ. اَجِتِهْم اِء َحَرَهّيرنح ِمْ  َوَو, ا هحْصِلححهحْم ِفيَي

اصِّ ِه ِماْ  َخارَ  َوهحْؤَتَيمحارَن َعلْيا  ,  اِفِعامَلَما  َوَهْجَيعحرَن ِماَ   , اِقِد رَن ِمَ  امَلَعا هحْحِييحِلَي, اِب الّيتَّاىِل َويَّالعحَو
,  اِفِقِهْمرَن َعَلْيِه ِمْ  َمَرَهْجَتِيعحا ِفيَي, اِتاَعَذوي الصَِّماِر َوبالتُّجَّ يعًا إالَّاَم َلهحْم َجِيال ِقَرَو. ا َعرامَِّهرِر َواأّلمح

َبَقّة السُّاْفَلى ِماْ    الطَّ ثحمَّ. ا ال َهْبّلغحهح ِرْفقح َغْيِرِ ْم ْهِدهِهْم َمبَق َرفُّقَِِوَهْيفرَنهحْم ِمْ  التَّ, اِقِهْم ْسَررَنهح ِمْ  َأهحِقييحَو
ِر ي َحقٌّ ِبَقادْ اِللى الَرَوِلّي   َع, ي اهلِل ِلّي  َ َسَعٌة ِفَو. ْم َوَمعحرَنتحهحْم هَ  َهِحقُّ ِرْفدح حِذامَلْسَيَمِة الَّاَجِة َوْ ِ  احَلَأ
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, اَنِة بااهلِل  اإلْساِتعَ اِم َوباإلْ ِتَيا  َك إالَّْلَزَماهح اهلّل ِماْ  ذِلا   ا َأيَقاِة َما  ي ِمْ  َحِقاِلَوَلْيَس َهْخرحجح الَر, ا هحْصِلححهح َم
 .  ( َثّقَ  ْوِه َألْيَع ا َخفَّيَيْبِر َعَليِه ِفالصََّو, وِم احَلقِّ زحلى ّلَتْرِطنِي َنْفِسِه َعَو

احليرمية وغ  احليرمية , و ما أقصد بالطبقة طبقات الرمسية وغ  الرمسية , و ذا ما هيرن بني ال       
, (  أنشطة الدولة ومؤسساتها)  Public Sectorالرمسية ؛ ك  ما همضري أوامره ضي  القطاع العام 

والطبقة غ  الرمسية ؛ ك  ما همضري ضي  املؤسسات واملشارهع التابعاة لألفاراد واجملتياع , أو خاارج     
أنشطة الدولة املتمرعة , وأّما تمظييهم فسييرن يف ضرء ما جاء يف ذات كتاب أم  املؤممني اإلمام علي 

ور ضي  المصارص , وماا هاتم    حني واّله على مصر , وتد( رض)لعامله األشرت المخعي ( عليه السالم)
 :اإلشار  إىل بعضها باآلتي 

وليرن م  واجباتهم محاهة الرعية , وميثلرن مسترى قر  الدولة وضبطها وأممها : اجلمرد  - 
اجلهاة العلياا ذات   وأم  الرعية أو اجملتيع ومحاهة الده  وقرام الرعياة , لاذا هتطلاب ما      

يرماة وماا هرتتاب عليهاا ما  املساؤولية       احلتركيباة  البداهة ما   , املسؤولية  أوالتيليف 
باالختيار املماسب للسلطات التمفيذهة وامتداداتها اإلدارهة والتمظييية واألممياة , فالترجُّاه   

 ( : عليه السالم)كيا هقرىل ,  مترازن ودقيقو مرضرعي شام 
, ا حْم َجْيباًا  ْنَقا َوَأ,  اِماكَ إلَمرِلِه َوِلَرسحي َنْفِسَك هلِل َوْنَصَحهحْم ِفَفَرىلِّ ِمْ  جحمحرِدَ  َأ )      

,  ح بالضُّاَعفاِء  َأوَهارْ , َهْسَترهحح إىل العحْذِر َو, ْ  هحْبِطىءح َعِ  الَغَضِب ِميَّ, ْفَضَلهحْم ِحْليًا َأَو
 .  ( ْعفحال َهْقعحدح ِبِه الضََّو,  حهح العحْمفح ْ  ال هحِثَوِميَّ, اِء ْقرَهلى اأَلر َعَوَهْمبح

واخلراج م  أ   الذمة ومسلية الماس , وما تحجبى م  اإلهرادات للدولة واليت  أ   اجلزهة - 
ومماه  وعياار  األرض  واخلادمات املتمرعاة ,    حتسهم يف قار  الدولاة للجهااد واإلصاال    

ألفاراد علاى إحقااق احلاق     أو اجملتياع وا  وإعاناة الدولاة والرعياة    ,الصاماعي   –الزراعي 
 اخلطأ املرسرمة , والسا  للتياساك   حبسبوالتطرهر  مس   البماء والتمييةوالتراص  يف 

ا َيا اِج ِبْماَر اخَلارَ  ْد َأَتَفقَّا َو) الطبقي على أسس سليية حتى يف جباهة األمراىل , والدلي  ؛ 
ا حْم ال َصالَح ِلَياْ  ِسارَ  َو, ا حْم الحًا ِلَيْ  ِسَرَصالِحِهْم َصي َصالِحِه َوِف إنََّف,َلهح ْ هحْصِلحح َأ

ْرِض اَرِ  اأَلي ِعِيا َيّيْ  َنَظارحَ  ِفا  ْلَو. ْ ِلِه َألى اخَلَراِج َواىٌل َعاَس ّكلَّهحْم ِعَيالمَّ نَّأَل, ْم ِبِه إالَّ
َماْ  َطَلاَب   اَرِ  ؛ َوبالِعَيا   َك ال هحاْدَرّ  إالَّ ذِل نَّأَل, اِج َرْسِتْجالِب اخَلا يْبَلَغ ِمْ  َنَظِرَ  ِفَأ

 .  ( ياًلَقِل ْمرحهح إالََّوَلْم َهْسَتِقْم َأ, اَد ْ َلَك الِعَبَأَو, الَد َب الِبْخَراَرٍ  َأاخَلَراَج بَغْيِر ِعَي
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وجانب مما هحبيِّمه المص املبار  ؛ األ يية البالغاة يف العقالنياة والدراساة والتخطايأ          
الطبقات والطبقية بي  املساترهات   إسرتاتيجيةلي  اجتا ات التميية الشاملة , وما هدعم 

رمباا  املؤدهة لألزمات االجتياعياة , و  ة اجملتيع , ومحاهتهم م  األزمات االقتصادهةوتميي
جّرت إىل االحنرا  وارتياب اجلرائم املختلفة , و ر جاناب مهام ما  جراناب محاهاة      

 ..اجملتيع بالبماء واإلصالح 

 : القضا  والعّياىل واليّتاب  - 

 –ق وانسايابية المظاام االجتيااعي    فالقضا  حيييرن يف خمتلف العقرد م  أج  إحقاق احلقار  -
ْ  ال َتِضيقح ِميَّ, ْفِسَك ي َنِتَك ِفَضَ  َرِعيَّْفاِس َأَ  المَّْيْخَتْر ِلْلححْيِم َبا ثمَّ )االقتصادي , وآليته ؛ 

ا ىل احَلاقِّ إذَ ال َهْحَصرح ِمَ  الَفاْيِء إ َو, ِة لَّي الزَّاَدى ِفال َهَتَيَو, وال تحَيحِّّيهح اخّلصحرمح , ررح ِبِه اأّلمح
ي ْوَقَفهحاْم ِفا  َأاهح ؛ َوْقَصا ْدَنى َفْهاٍم دحوَن أَ ْيَتِفاي باقَ  ال َهَو, لى َطَياٍع  ال تحْشِر ح َنْفسحهح َعَو, َعَرَفهح 

لاى َتَيشُّاِف   ْصاَبَر حْم عَ َأَو, اخَلْصاِم   اَجَعاةِ ماًا ِبيحرَ هحاْم َتَبرُّ َقلََّأَو, آَخَذ حْم بااحّلَجِج  َو, الشُّبحَهاِت 
لِئَك وّأَو, اٌء ال َهْسَتِييّلهح إْغَرَو, اٌء يِه إْطَرْ  ال َهْزَدِ ِميَّ, ْصَرَمهحْم ِعْمَد اتَِّضاِح احّلْيِم َأَو, رِر اأّلمح

 .  ( يٌ َقِل
ألّن استقامتهم واحليلرلة دون ظهرر الفساد اإلداري واملالي والقضائي , حيقق االستقرار      

م  إحقاق احلاق ونشار العادىل وتطبيقاه حتاى علاى املتقادِّم         والطيقنيمة , وما هرلرن اجملتيع
 ..بالسلطة , وزرع الثقة لدى ك  طبقات اجملتيع بالسلطة القضائية واستقالليتها 

, اهلييلية والرظيفية , ولدقة مهامهم   م السُّعا  الذه  هْقخذون الصََّدقات م  َأربابهاوالعّياىل  -
 ( :عليه السالم)هقرىل  , حيثوالعدالة واملساوا  قرق وأدوار م املتمرعة يف إحقاق متمرع احل

اٌع ِماْ   ا ِجَيهحَيإنََّف, ْثَرً  َأاً  َواَبال تحَرلِِّهْم محَحَو, ارًا َبْخِتاْسَتْعِيْلهحمح اف اِلَكرِر عحيَّي ّامحْنّظْر ِفا ثحمَّ)      
ي اْلَقَدِم ِفَو, اِلَحِة اِت الصَّرَتيحْ ِ  البِحِمْ  َأ, اِء احَلَيَبِة َوِرْجْ ِ  التَِّمْمهحْم َأ َوَتَر َّ. اَنِة اخِلَيِر َوشحَعِب اجَلْر

ي ْبَلاغح ِفا  أَََو, اقًا اِمِع إْشارَ ي امَلَطا  ُّ ِفا قََا َأَو, اضاًا  ْعَرَصحُّ َأَأَو, ْخالقًا ْكَرمح َأهحْم َأإنََّف, اإلْسالِم امّلَتَقدَِّمِة 
 .  ( رِر َنَظرًاَعراِقِب اأّلمح

, الدولاة  و اجملتيع اراستقرما هتحقق م  و, يا هييِّ  دور الطبقات االجتياعية االستقامة فيوب     
 ..الدولة م  خالىل مؤسسات  واألمان واإلسهام يف تقدهم اخلدماتِليا هححققرنه م  السالمة 

( علياه الساالم  ) اىل ؛ لاذا هحرجِّاه  أما اليّتاب فهم مؤشر لألمانة اليت تتيام  مع القضا  والعّيا  -
 :بالقرىل  (رض)عامله األشرت 
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َ  ارََْسارَ َأاِئاَدَ  وَ ا َمَيي تحاْدِخ ح ِفيَها  ِتا ْخصحاْص َرَسااِئَلَك الَّ  اَو, لى ّأمحرِرَ  َخْياَر حْم  َفَرىلِّ َع) ..      
ي ِخاالٍ  َلاَك   ِفا ا َعَلْياَك  َفَيْجَتريَء ِبااهَ , اَمّة ْ  ال تحْبِطرحهح الَيَرِميَّ ْخالِقاِلِح اأَلْجَيِعِهْم ِلرحجحرِه َصبَق

لاى  ا َعاِتَها اَباِر َجَرإْصادَ َو, َعَلْياَك   اِلاكَ اِت عحيَّاَتَبا اِد محَيْ  إهارَ ال َتْقصحرح ِبِه الَغْفَلّة َعَو, ِبَحْضَرِ  َمٍن 
َعاْ    ال َهْعِجازح َو, ْعَتَقاَدهح َلاَك   اال هحْضاِعفح َعْقادًا   َو, ي ِمْمَك ْقخحذح َلَك َوهحْعِطا َهِفيَي, اِب َعْمَك َرالصَّ

اِ َ  ِبَقْدِر َنْفِسِه َهّيرنح بَقْدِر اجَل إنََّف, ي اأّلمحرِر ْدِر َنْفِسِه ِفال َهْجَه ح َمْبَلَغ قَََو, ا عحِقَد َعَلْيَك إْطالِق َم
 .  ( ْجَهَ َغْيِرِه َأ
ت , ممها والبّد م  اإلشار  , بقّن المص املبار  املتقدِّم , له مضامني تياملية متمرعة االجتا ا      

 .., ومحاهة الطبقات االجتياعية وحقرقها وسياسية وأخالقية واقتصادهة إدارهة وأخرى تمظييية 

 يعاًا إالَّ اَم َلهحْم َجِيال ِقَرَو) وما تقّدم م  الطبقات التياملية ؛ : التّجار وذوي الصماعات  - 
, اِقِهْم ْسارَ رَنهح ِمْ  َأهحِقييحَو, اِفِقِهْم ِمْ  َمَررَن َعَلْيِه ا َهْجَتِيعحِفيَي, اِت اَعَذوي الصَِّماِر َوبالتُّجَّ

 ( .. ا ال َهْبّلغحهح ِرْفقح َغْيِرِ ْمْهِدهِهْم َمبَق َرفُّقَِِوَهْيفرَنهحْم ِمْ  التَّ

ورمبا أسهم بتيام  , رأس املاىل السياسي ورأس املاىل االجتياعي ورأس املاىل االقتصاادي يف        
ات , وبذات املمحى ما هدعيه وحيقق أو هساعد على إعاد   مدساته ما    التيره  الطبقي لليجتيع

, واملعلرمااتي  أو هقارده رأس املااىل املعاريف والعلياي      مع رأس املاىل اإلداري والتمظييي , بالترازي
 ( : عليه السالم)ا ورد يف قرله يف جانب مم  ذا التثبُّ  صحة هظهرو

, اِلِه امّلْضَطِرِب ِبَيامّلِقيِم ِمْمهحْم َو: ِص ِبِهْم َخْيرًا ْووَأ, َاِت اَعي الصَِّمَذِواِر َوجَّْسَتْرِص بالتُّا ثحمَّ)       
ي َبارَِّ   ِفا , اِرِح امَلَطا اِعاِد وَ ا ِماَ  امَلبَ بحَهجحالََّو, اِفِق ابح امَلَرَبْسَأَو, اِفِع ادُّ امَلَمهحْم َمَرإنََّف, امّلَتَرفِِّق ِبَبَدِنِه َو
هحْم ِسْلٌم إنََّف, ا َهال َهْجَتِرؤحوَن َعلْيَو, ا اِضِعَهاسح ِلَيَرْيثح ال َهْلَتِئمح المََّحَو, َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو, َبْحِرَ  َو

 .  ( اِشي ِبالِدَ ي َحَرِفرَر حْم ِبَحْضَرِتَك َوْد ّأمحَفقََّتَو. َوصحْلٌح ال تحْخَشى غاِئَلتحهح , اِئَقتحهح ا ح َبال تحَخ

تبّي  جانب آخر م  البماء االجتياعي , وما هقخذ مقخذه يف اإلصالح , وما هتطلبه م  هوفيها      
 ..التياسك االجتياعي , وترجيهات المص املبار  اليت تماولماه يف مراضع متعدد  

الذه  هستحقرن املساعدات اخلاصة والِصالت : الطبقة السفلى م  أ   احلاجة واملسيمة  -5
 :لراليه ( عليه السالم) هؤكدحيث وات وضائقة احليا  , ولذا صعربواإلعانات وجتاوز ال

ْ اِ   َأاجنَي َوامّلْحَتا نِي َواِكِماَ  امَلَسا  , هَ  ال ِحيَلاَة َلهحاْم   ِذى ِماَ  الَّا  َلَبَقِة السُّْفي الطَّاهلَل اهلَل ِف ثمَّ)      
, يِهْم ْساَتْحَفَظَك ِماْ  َحقِّاِه ِفا    اا ْحَفْظ هلِل َماَو, رًّا محْعَتاِنعًا َوَبَقِة َقِه الطَّي  ِذِف إنََّف, ْمَمى الزَّالبحْؤَسى َو

ْقَصاى  أَلِل إنََّف,  ي ّك ِّ َبَلٍدي اإلْسالِم ِفاِفِت َصَروِقْسيًا ِمْ  َغالَّ, اِلَك ِ  َمْيْجَعْ  َلهحْم ِقْسيًا ِمْ  َباَو
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َذرح َك ال تحْعا إنَّا َف, ال َهْشاَغَلمََّك َعاْمهحْم َبَطاٌر    َفا , هح قَّا ْساتحْرِعيَ  حَ اِد ّك ٌّ قَََو, ْدَنى ي ِلأَلِذِمْمهحْم ِمْثَ  الَّ
ْد َوَتَفقَّ, َ  َلهحْم ال تحَصعِّْر َخدََّو, َك َعْمهحْم ال تحْشِخْص َ يََّف. اِمَك الَيثَ  امّلِهمَّ اِفَه إلْحَيِبَتْضييِعَك التَّ

ْ ِ  اىلح ؛ َفَفرِّْغ أّلولِئَك ِثَقَتَك ِمْ  َأَتْحِقرحهح الرَِّجَو, هح العحيحرنح ِحيحَتْ  َتْقرَر َمْ  ال َهِص ح إلْيَك ِمْمهحْم ِميَّّأمح
الِء  اؤح  إنََّفا , اهح َم َتْلَقا ْراِر إىل اهلِل َهَذْعَيْ  ِفيِهْم باإلْعا مَّثح, رَر حْم َك ّامحْيَفْلَيْرَفْع إَل, اضحِع َرالتَّاخَلْشَيِة َو

ْد َتَعهَّا َو. ِة َحقِِّه إلْياِه  َهْقِدي َتْعِذْر إىل اهلِل ِفَقّك ٌّ َفَو, اِ  ِمْ  َغْيِرِ ْم إىل اإلْنَص ْحَرجحِة َأيَِّعِ  الرَّْيِمْ  َب
الِ  لاى الارح  ذِلَك َعَو, َنْفَسهح  َلِةال َهْمِصبح ِلْلَيْسَقَو, يَلَة َلهح ْ  ال ِحي السِّ ِّ ِميَِّة ِفي الرِّقَِّّوَذَ  اليحْتِم َوْ َأ

را ِبِصْدِق ِثّقَوَو, ْنّفَسهحْم وا َأرحاِقَبَة َفَصبَّرا الَعاٍم َطَلبحْقَرلى َأهح َثِقيٌ  ؛ َوَقْد هحَخفِّّفهح اهلّل َعاحَلقُّ ّكلَُّو, َثِقيٌ  
 .  (رِد اهلِل َلهحْم عحَمْر

والبمااء والمظاام   ماا خياص اإلصاالح    ؛ متعادد  ممهاا   ومضامني ما تقّدم , أمرر  وبال رهب ؛ هشي     
, وما هرتتب م  تياعي والطبقي , وما هتعّلق مبسؤولية الضيان االجتياعي , واأل يية البالغة لذلك االج

ِ  ْيْجَعْ  َلهحْم ِقْسيًا ِمْ  َباَو)  ؛ (يِهْم ْسَتْحَفَظَك ِمْ  َحقِِّه ِفاا ْحَفْظ هلِل َماَو)  ,حقرق مضاعفة ومالئية 
تحعاني  اليت طبقةحلياهة اجملتيع وبالذات ال, (  ي ّك ِّ َبَلٍدي اإلْسالِم ِفاِفِت َصَروِقْسيًا ِمْ  َغالَّ) ,  ( اِلَكَم

 وماا ههادد حياتهاا   , ( يَلَة َلاهح  ْ  ال ِحي السِّ ِّ ِميَِّة ِفي الرِّقَِّّوَذَ  اليحْتِم َوْ ْد َأَتَعهََّو) ,  م  احلاجة والفاقة
 ..االحنرا  احلاجة و خماطر

 مطبقااته ماّرع  , مب وتيااملي  تضاامين  الباّد ما  أن هيارن    , وحتيلها سؤوليةامل مراقع تعددلذا فإّن     
وذلاك   , وعلى ك  مسترهات ؛ الدولاة واجملتياع واألفاراد ,   ( هح َثِقيٌ  احَلقُّ ّكلَُّو ), وأنشطتهم املتعدد  

, م مثير وفهبرعي اجتياعي واستيعاب هتجه القيم واملبادئ اإلنسانية الفاعلة , و لبماء جمتيع حيي  أرقى
املبادر  , بيام  ما تعميه م  اخلطر  مراقعها معاجلة حتيُّ  املسؤولية وبادر  , مل مماسبةلترليد استعدادات 

 ..إنسانية العطاء , لتيرن الطبقات والطبقية  يةتضاممال
جمتيع  لرعي الطبقي وفلسفته داخ  اجملتيع , لالنطالق حنربماء اوهتطّلب أن هيرن املعرِّىل األساسي ل    

تذوب فيه حراجز الطبقات االجتياعية , وتاذوب عحقاد  الطبقياة , واالبتعااد عا  كا  ماا هاؤدي إىل         
 ..لتفيك االجتياعي لصراعات واا

مياان وأخالقياة   باال وعاي وباال إ    اجملتياع  قايم اجملتياع , إن كاان    ما هظهر اجلانب املادي احملر  للو    
يلرلة دون إربا  وتفياك مقرماات التياساك االجتيااعي ,     دع املماسب , للحاالر ليس لهووإنسانية , 

  ( :عليه السالم)وبهذا هححذِّر م  تهدهدات االارا  وراء مادهات احليا  , حيث هقرىل 
  ( اِلِهوىلح ِبَزَواىِل َهزحَوَصميعح امَل) 
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, ه واحرتام اآلخره  ميانتباملاىل أخذ و , باملاىلاملتقدِّم يف طبقته االجتياعية فَيْ  كان صميع املاىل , و    
هازوىل بازواىل    كّ  ذلك وغ ه سرعان مارمبا باملاىل , فحرله م  القّر  واملماعة والتفا  الماس اكتسب و

تقلباات الظارو  االقتصاادهة    دوران وماع  و أحراله تتقلب مع تقلُّب العاما  االقتصاادي   املاىل , أي إّن
الطبقاة  ب حتيياه  ماع  فاالس , فاال أماان لليااىل    واخلساار  واإل  ومارازه  الاربح  , وقرانيمها االستثيارهة 

 ..االجتياعية , وحتيية الزواىل حبتيية التغ ات 
بترجيهاات  الدوىل واحليرمات واحلضارات , فيم ما  دولاة   حتى على مسترى  وميتد  ذا القانرن    

ى تالش  , ليّ  العرام  املتعدد  تبقالعام  الراحد , قد زال  واندرس  , وكم م  حيرمة سقط  و
 .. جتياعيالتياف  االتضام  والدعم والذلك ب ي القائية بها احليرمات والدوىل واحلضارات , و

البماء واإلصالح االجتياعي , والتياسك بني الطبقات  خلاطفة واملختصر  , هتبني ما حيققهوبالمظر  ا    
 .., وحتقيق استيرارهة قيام احلضارات اإلنسانية االجتياعية 

, ن هقرم جمتيع بال التفاوت الطبقي , ولي  املشيلة يف الييفية الايت حيقاق ما  خالهلاا     وال ميي  أ    
اإلصاالح , هيارن التفااوت    بطبقاته املتمرعة , فإذا ما حتقق البمااء و  وحد  الصف االجتياعي وانسيابية

  .. نعية وليس  نقية على اجملتيعات الطبقية عام  صحي , والطبقي 
طّلع إىل الدور اإلنساني الفاع  مليرنات اجملتيع وطبقاتاه , وختصصاه وتقسام    وم  جهة أخرى , نت    

 .., وما هتطلب م  تقدهته وحتقيق دوره يف املمافع  اقعه الرظيفية وأداء ونتائج األداءعيله , ومر
 –, ميي  وضع املخططات اليت تبيِّ  الدور التخصصي وتقسايم العيا    ومما تقّدم م  المص املبار      
ماا تيارن   )  ؛ , وبالرصف( تشرهح الرظيفة أو العي  وفرائد ا ) ؛ في , وتقث  ذلك بالترصيف رظيال

وماا تتطلباه الرظيفاة أو ماا هتطلباه      )  ؛ , وباملراصافات ( عليه الرظيفة أو العي  وميرناتها ومتطلباتها 
, ( املرقف املماساب  العي  م  الشخص الشاغ  للرظيفة املماسبة وللييان املماسب والترقي  املماسب و

 :االجتياعية ؛ واملخططات تيرن كاآلتي  –ومؤثرات ك  ذلك وما هيامله على املركز والطبقية 
 ( ..  ِبِهْم ّة إالَِّعيَّرمح الرََّوَلْيَس َتّق)  :اجلمرد  - 

 
 
 
 

 هبني املهام الرئيسية لطبقة اجلمرد(   3 ) خمطأ 
 

ححصحرنح 
 ِةِعيَّالرَّ

 الدِّهِ  ِعزُّ رحالِ َزْه ح ال

سحبح ح 
 ْمِ اأَل

 اجّلمحردح
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, وهتيث  يف طبيعاة   اِجا هحْخِرجح اهلّل َلهحْم ِمَ  اخَلَرِبَي الَّاَم للجحمرِد إال ِقَراجلمرد ؛  -اخلراج  - 
 : , وكيا هبيِّه املخطأ اآلتي هااخلراج وجباهت مصادر

 
 
 
 
 

  اإلسرتاتيجيةهبني العالقة (     )خمطأ 
 اجلمرد -املفصلية بني اخلراج 

 
 
 

بالصِّاْمِف   إالَّ (اخلاراج واجلمارد   ) ْمَفْيِ  هاَذْهِ  الصِّا  اَم ِلال ِقارَ ؛  اِبالّيتَّاىِل َويَّالعحاِ  َوالّقَض - 
 :, وكيا يف املخطأ اآلتي  اِبالّيتَّاىِل َويَّالعحاِ  َواِلِث ِمَ  الّقَضالَث

 

 
 
 
 
 

 مهام طبقة عالقة وهبني (    ) خمطأ 
 اِبالّيتَّاىِل َويَّالعحاِ  َوالّقَض

  
 
 
 

اىِل يَّا العحاِ  َوالّقَضا اجلمرد , اخلراج ,  ), يعًا هحْم َجِياَم َلال ِقَرَو؛  اِتاَعَذوي الصَِّماِر َوالتُّجَّ - 
 :, واملخطأ اآلتي هرضح ذلك  اِتاَعَذوي الصَِّماِر َوبالتُّجَّ إالَّ ,(  اِبالّيتََّو

 اجلمرد -اخلراج 

لى َهْقَرْوَن ِبِه َع
 اِد َعدحوِِّ ْمِجَه

ِه وَن َعَلْيَهْعَتِيدح
 ا هحْصِلححهحْمِفيَي

َهّيااارنح ِماااْ   
 اَجِتِهْماِء َحَرَو

 

اىِل يَّالعحاِ  َوالّقَض
 اِبالّيتََّو

 

رَن ا هحْحِييحِلَي
 اِقِدَعِمَ  امَل

 َهْجَيعحرَن ِمَ  
 اِفِعامَلَم

ِه هحْؤَتَيمحاارَن َعلْياا
اصِّ ِماااْ  َخااارَ 

 اَعرامَِّهرِر َواأّلمح
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 هبني مهام طبقة(     )خمطأ 
 اتاَعَذوي الصَِّمَو ارالتُّجَّ

 
 
 
 
 
 

  .هَ  َهِحقُّ ِرْفدح حْم َوَمعحرَنتحهحْم ِذامَلْسَيَمِة الََّو اَجِةْ ِ  احَلَبَقّة السُّْفَلى ِمْ  َأالطَّ -5

بدقة الطبقات باهلييلية  ّن اإلسالم , هحصمِّفابه وحبسب ما خيص الدراسة , هتبّي  إعمت أستيومما      
داعياة لالقتصااد   محتقدِّماة وممتجاة و  طبقاة   مبساترى  وجتعلاهم بي  َم  هعي  ,  وتهتموالرظيفية , 

امَلْساَيَمِة  اَجاِة وَ ْ ِ  احَلِمْ  َألطبقة السفلى ظرو  الومعاجلة , وداعية  ماء الدولة واجملتيعواألم  وب
الضايانات  لاه املياناة و  , ليرن التشرهعات اإلسالمية تضع ليا  َماْ  هعيا     دون استمقاص ممهم 

ع ما واحلقرق واليرامة يف عيله وحق العيش يف ك  الظرو  االقتصادهة وبدخ  مماسب هترافق م
 ..هحقدِّمه وهبذله م  قدرات عقلية وجسدهة 

, هلام احلقارق والعماهاة املتفارِّد       امَلْساَيَمةِ اَجاِة وَ ْ اِ  احلَ ِماْ  أَ ّن اإلساالم جعا    و ذا هعين , إ     
واخلاصة , ليرنهم جزء م  اجملتيع واإلنسانية , وهلم وجرد م وما هرافقهم م  اجلعا  التشارهعي   

 األمر , جعلهم اإلسالم كيان قائم بذاته مما جيع  هلم ك  احلق واليراماة ,  اإلسالمي , والدقيق يف
وليس امِلّمة عليهم والتفضُّ  عليهم , وإها م  ِنَعم اهلل تعااىل أن هتحقاق األداء يف إحقااق حقارقهم     

 ..لبيئة االجتياعية واجملتيع والدولة كرامتهم اليت تبدأ م  األسر  , ومتتد لوصرن 

ي ِمْ  اِلَوَلْيَس َهْخرحجح الَر, ا هحْصِلححهح ِر َمي َحقٌّ ِبَقْداِللى الَرَوِلّي   َع,  ِلّي  َ َسَعٌة ي اهلِلِفَو)  -3
وِم زحلاى ّلا  َتاْرِطنِي َنْفِساِه عَ  َو, اَنِة بااهلِل  اإلْسِتَعاِم َوباإلْ ِتَي َك إالَّْلَزَمهح اهلّل ِمْ  ذِلا َأيَقِة َمَحِق

 ( .. َثّقَ  ْوِه َألْيَع ا َخفَّيَيَليِه ِفْبِر َعالصََّو, احَلقِّ 

َذوي اِر َوالتُّجَّ
 اِتاَعالصَِّم

 

رَن ا َهْجَتِيعحِفيَي
 اِفِقِهْمَعَلْيِه ِمْ  َمَر
 

رَنهح ِمْ  هحِقييح
 اِقِهْمْسَرَأ

 

 َرفُّقَِِهْيفرَنهحْم ِمْ  التَّ
ا ال َهْبّلغحهح ْهِدهِهْم َمبَق

 ِرْفقح َغْيِرِ ْم
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وماا هطارِّر وهحميِّاي    , تاه  اه وحركياتتاه واساتيعاب  اتاه وقدر ااخلالق عز وج  , لي   طاقوجع       
ميانتاه  اجلع  التشرهعي الذي حدد له ما حيفظاه وحيفاظ   كان , ومقابله وإبداعاته وهصق  مرا به 

ما   مطلاق  املاحلقارق والراجباات ,   ما هرتتب ما   اآلخره  , وكرامته وإنسانيته اجتاه ذاته واجتاه و
 ..القدرات والتياملية مع ما هححيطه , وما هترافق بني الطبقات املترالد  م  جّراء ذلك 

وتياملية إنتاج ونتاج الطبقية  آخر , نفعية فإنه حيقق جانبوحتى يف تباه  طاقاتهم وحتيُّلهم ,     
لى َوِلّي   َع) عة , وهبدأ م  دقة رأس اهلرم أو قيادهة الماس , والدلي  ؛ والطبقات االجتياعية املتمر

َحاقٌّ  ), و ار  وجارد الطبقياة   حتيية إنسانية وأخالقية و ,  يذا  ي(  ا هحْصِلححهحِر َمي َحقٌّ ِبَقْداِلالَر
 ..(  َعَليِه ْبرالصََّو,  وِم احَلّقزحّل) , وما هرازنه م  ؛  ( ا هحْصِلححهحِر َمِبَقْد

اإلصالح , وعدم استغماء اجملتيع ع  بعضهم البعض ,  -وبهذا تتعاظم اجلهرد ضي  مفصلية البماء     
وأعبااء  ولذا م  أج  أن تتجه الطبقية بانسيابية وحتقيق ما هتطلبه ما  حقارق ومساؤوليات وواجباات     

 ( :عليه السالم)قرله , و ر جانب م  مضامني وتيافؤ ودقة أداء وتبادىل أدوار واختيار وأدوار 

َفَجَعَلَهاا َتَتَياَفاّق ِفاي    , اِس َعلى َبْعاٍض  ْفَتَرَضَها ِلَبْعِض المَِّمْ  ححّقرِقِه ححّقرقًا ا -سحْبَحاَنهح  -َجَعَ   ثحمَّ)     
 -سحاْبَحاَنهح   - َرَضْعَظمح َما اْفَتا َوَأ. ِبَبْعٍض  َوال هحْسَتْرَجبح َبْعضحَها إالَّ, َوهحرِجبح َبْعضحَها َبْعضًا , وحجحرِ َها 

 -سحاْبَحاَنهح   - َفِرهَضاٌة َفَرَضاَها اهللّ  , ِة َعلى الَراِلي ِعيَّقُّ الرََّحَو, ِة ِعيَِّمْ  ِتْلَك احّلّقرِق َحقُّ الَراِلي َعلى الرَّ
َوال , ِبَصاالِح الاِرالِ     ّة إالَِّعيَّالرَّ َفَلْيَسْ  َتْصّلحح, َوِعزًّا ِلِدهِمِهْم , َفَجَعَلَها ِنَظامًا أّلْلَفِتِهْم , ِلّي   َعلى ّك   
احَلاقُّ   َها َعازَّ ى الَراِلي إَلْيَها َحقَّدََّوَأ, هح ّة إىل الَراِلي َحقَِّعيَِّت الرَّدََّفإَذا َأ, ِة ِعيَّْسِتَقاَمِة الرَِّبا َتْصّلحح الرحالّ  إالَّ

َفَصاَلَح ِباذِلَك   , ْذالِلَهاا السُّاَم ح   َوَجاَرْت َعلاى أَ  , ْ  َمَعاِلمح الَعْدىِل ْعَتَدَلَوا, َقاَمْ  َمَماِ جح الدِّهِ  َو, َبْيَمهحْم 
ْجَحاَف الاَراِلي   ْو َأَأ, ّة َواِلَيَهاا  ِعيََّوإَذا َغَلَبِ  الرَّ. ِء اْعَدَوَهِئَسْ  َمَطاِمعح اأَل,  ْوَلِةَوّطِيَع ِبَبَقاِء الدَّ, َمانح الزَّ

َوتحِرَكاْ  َمَحااجُّ   , هِ  َوَكثحَر اإلْدَغاىلح ِفي الادِّ , َوَظَهَرْت َمَعاِلمح اجَلْرِر , اِلَك الَيِلَيّة ْخَتَلَفْ   حَما, ِتِه ِبَرِعيَّ
َفال هحْسَتْرَحشح ِلَعِظيِم َحق  عحطَِّ  َوال , َوَكثحَرْت ِعَل ح المُّّفرِس , ْحَيامح َوعحطَِّلِ  اأَل, َفعحِيَ  ِباهَلَرى , السَُّمِ  

َفَعَلْيّيْم . َوَتْعّظمح َتِبَعاتح اهلِل سحْبَحاَنهح ِعْمَد الِعَباِد , ْشَرارح َوَتِعزُّ اأَل, ْبَرارح ىلُّ اأَلَفهحَماِلَك َتِذ! اِطٍ  ّفِعَ  ِلَعِظيِم َب
َوَطاىَل ِفاي  , ْرصحهح َعلى ِرَضى اهلِل ِح ْشَتدََّوإِن ا -َحٌد َفَلْيَس َأ, َعاوحِن َعَلْيِه َوححْسِ  التَّ, َماصحِح ِفي ذِلَك ِبالتَّ

َوَلِيْ  ِماْ  َواِجاِب ححّقارِق اهلِل َعلاى     . اَعِة َلهح ْ ّلهح ِمَ  الطَِّبَباِلٍغ َحِقيَقَة َما اهلّل سحْبَحاَنهح َأ -الَعَيِ  اْجِتَهادحهح 
َوإْن َعّظَيْ  ِفاي احَلاقِّ    -َوَلْيَس اْمرحٌؤ  .احَلقِّ َبْيَمهحْم  َعاوحنح َعلى إَقاَمِةَوالتَّ, ِصيَحّة ِبَيْبَلِغ جحْهِدِ ْم ِعَباِدِه المَّ
َوإْن  -َوال اْمارحٌؤ  . َلاهح اهلّل ِماْ  َحقِّاِه    ْن هحَعاَن َعلاى َماا َحيَّ  ِبَفْرِق َأ -ِضيَلتحهح َمْ  ِفي الدِّهِ  َفَوَتَقدَّ, َمْمِزَلتحهح 

 .  ( ْو هحَعاَن َعَلْيِهنَي َعلى ذِلَك َأْن هحِعِبدحوِن َأ -َواْقَتَحَيْتهح العحيحرنح ,  َرْتهح المُّّفرسحَصغَّ
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طبقية يف يف خمطأ , قب  تماوىل خمتصر لذلك وعالقته بالالرئيسية حلقرق وميي  بيان مراقع ومصادر ا    
 :اآلتي اإلسالم , وك

 
 
 
 
 

 هبني بشي  خمتصر (     )خمطأ 
 ميرنان احلقرق يف اإلسالم

 
 
 

, له وقعه اإلنساني على الفرد ويف ك  طبقة , الراسع بال حدود ق ,  ذا الدعم الداعم العظيم واحل    
م  طبقات اجملتيع , والطبقية ال متمع م  كسب احلقرق بقشياهلا واجتا اتها , مبا تحيليه العدالة واملساوا  

جلعا   ني الطبقات االجتياعية , ب  اجتاه ا واملراطمة , فالتشرهعات اإلهلية يف الده  اإلسالمي , ال تحفرِّق ب
ما   ماا هحقابلاه   رجرب واألداء الادنيري , و إىل جع  حقرق الضعيف واحملتاج عظيية ال بدقته التشرهعي
 ..بالثراب والعقاب  ة املتيثلةاألخروه اتاالمتداداآلثار و

 اإلنسااني , وماا   –اجلعا  االجتيااعي    وهرتتب ما   وختصصاته , وممه ما هتيث  احلقرق –واجلع      
احلقرق , ولعظية حمررهة احلقرق وما هرتتب م  واجبات ومساؤوليات ,   –التشرهعي اجلع   م  هحقابله

اِس ْفَتَرَضَها ِلاَبْعِض المَّا  ِمْ  ححّقرِقِه ححّقرقًا ا -سحْبَحاَنهح  -َجَعَ  ) تبدأ م  ؛  مدسة ممظرماتها ودقتها  فإّن
 .( ِبَبْعٍض  َوال هحْسَتْرَجبح َبْعضحَها إالَّ, َبْعضحَها َبْعضًا َوهحرِجبح , َفَجَعَلَها َتَتَياَفّق ِفي وحجحرِ َها , َعلى َبْعٍض 

, أي م  رمحتاه عاز وجا  أن جعا  ما  حقرقاه       وتقث  ا على مرازه  احليا  , وولعظية احلقرق      
, واألدق انبثق  ممها حقرق , و ذه احلقرق اليت وضحتها الشرهعة , افرتضها لبعض الماس على بعض 

 : َفَجَعَلَها ؛ ميف التمظيعظية 
 ..جحرِ َها َتَتَياَفّق ِفي وح -
 ..َوهحرِجبح َبْعضحَها َبْعضًا  -

 .. ِبَبْعٍض َوال هحْسَتْرَجبح َبْعضحَها إالَّ -

حقو  

 مهلل

حقو  

م حو د 

 وم د وشد

 

حقو  

 مألفرمد

حقو  

 مألسرة

حقو  

 م عيةد

حقرق 
 املخلرقات

 حقو  م ن  
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حيرماة أو   –جمتيعي , ودولاة   –وأولرهات ومصادر وتبرهب احلقرق وتبادهلا على مراتب أسري     
 :ِمْ  ِتْلَك احّلّقرِق  -هح سحْبَحاَن - ْعَظمح َما اْفَتَرَضَوَأ) قياد  ؛ 
  :ِة ِعيََّحقُّ الَراِلي َعلى الرَّاحلقرق بني الراعي والرعية  -
 : ِة َعلى الَراِلي ِعيَّقُّ الرََّحَو -

 ِلّي   َعلى ّك    -سحْبَحاَنهح  - َفِرهَضٌة َفَرَضَها اهلّل. 
 َها ِنَظامًا أّلْلَفِتِهْم َجَعَل. 

  ِعزًّا ِلِدهِمِهْم. 

 ِة ِعيَّْسِتَقاَمِة الرَِّبا َوال َتْصّلحح الرحالّ  إالَّ, ِبَصالِح الِرالِ   ّة إالَِّعيَّْ  َتْصّلحح الرََّفَلْيَس 

 :َها ى الَراِلي إَلْيَها َحقَّدََّوَأ, هح ّة إىل الَراِلي َحقَِّعيَِّت الرَّدََّفإَذا َأ -
 َّاحَلقُّ َبْيَمهحْم  َعز. 
   َِقاَمْ  َمَماِ جح الدِّه . 

 َتَدَلْ  َمَعاِلمح الَعْدىِل ْعا. 

 ْذالِلَها السَُّم ح َجَرْت َعلى َأ. 

 ََّمانح َصَلَح ِبذِلَك الز. 

 َّْوَلِةّطِيَع ِبَبَقاِء الد . 

 ِء اْعَدَهِئَسْ  َمَطاِمعح اأَل . 

 :ِتِه ْجَحَف الَراِلي ِبَرِعيَّْو َأَأ, ّة َواِلَيَها ِعيَّإَذا َغَلَبِ  الرَّ -
 اِلَك الَيِلَيّة َلَفْ   حَمْخَتا. 
  َظَهَرْت َمَعاِلمح اجَلْرِر. 

 ِّهِ  َكثحَر اإلْدَغاىلح ِفي الد. 

   ِتحِرَكْ  َمَحاجُّ السَُّم. 

  َفعحِيَ  ِباهَلَرى. 

 ْحَيامح عحطَِّلِ  اأَل. 

 َل ح المُّّفرِس َكثحَرْت ِع. 

 َفال هحْسَتْرَحشح ِلَعِظيِم َحق  عحطَِّ  َوال ِلَعِظيِم َباِطٍ  ّفِع  َ ! 

 :َفهحَماِلَك  -
 ْبَرارح ىلُّ اأَلَتِذ. 
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 ْشَرارح َتِعزُّ اأَل. 

  َتْعّظمح َتِبَعاتح اهلِل سحْبَحاَنهح ِعْمَد الِعَباِد . 

 :الطبقية مبراقعها األخالقية  –والعالج والرقاهة ما حييله المص املبار  م  الماحية االجتياعية      
 .َماصحِح ِفي ذِلَك َفَعَلْيّيْم ِبالتَّ -
َوَطااىَل ِفاي الَعَياِ     , ْرصحاهح  َعلاى ِرَضاى اهلِل حِ   ْشاَتدَّ َوإِن ا -َحاٌد  َفَلْيَس َأ, َعاوحِن َعَلْيِه ححْسِ  التَّ -

 . اَعِة َلهح ْ ّلهح ِمَ  الطَِّبَباِلٍغ َحِقيَقَة َما اهلّل سحْبَحاَنهح َأ -اْجِتَهادحهح 

 : ِدِهَوَلِيْ  ِمْ  َواِجِب ححّقرِق اهلِل َعلى ِعَبا     
 .َحّة ِبَيْبَلِغ جحْهِدِ ْم ِصيالمَّ -
 . احَلقِّ َبْيَمهحْم  َعاوحنح َعلى إَقاَمِةالتَّ -

 -ِضايَلتحهح  َمْ  ِفاي الادِّهِ  فَ  َوَتَقادَّ , َوإْن َعّظَيْ  ِفي احَلقِّ َمْمِزَلتحاهح   -َوَلْيَس اْمرحٌؤ : ) واحلقيقة الراقعة     
ِبدحوِن  -َواْقَتَحَيْتهح العحيحرنح ,  َرْتهح المُّّفرسحَوإْن َصغَّ -َوال اْمرحٌؤ . َلهح اهلّل ِمْ  َحقِِّه ْن هحَعاَن َعلى َما َحيَِّبَفْرِق َأ

 ( .. ْو هحَعاَن َعَلْيِهْن هحِعنَي َعلى ذِلَك َأَأ
ا وما , وما هرتتب عليها م  اهلييلياة والرظيفياة   , واملراقع واملراط   ذه احلقرق املرتامية االجتا ات     

التمظيياي للحياا     –البمااء االجتيااعي   و واملساؤوليات القائياة ضاي  المظاام     الراجبات همبثق عمها م 
والسلر  واألعياىل األنفس والعقرىل األفيار وتستقر أحقيتها م  سالمة أداء احلقرق و وتعزهزالدنيرهة , 

 .. العدالةواملساوا  , لتتحقق اخلرهطة الطبقية مراقعها على, أه  ما كان  املتمرعة واملختلفة 
علاى   وبهذا االجتاه للحقرق والراجبات , هترّجب شروع أدوات وآليات حتقيق احلقرق والراجبات    

داخ  اجملتيعاات وطبقاتهاا االجتياعياة , بسالطاتها املتمرعاة واملتياملاة , وممهاا دعاائم          أكي  وجه ,
 ..ممظرماتها املؤسساتية ء ترجهات وأدااليت تيرن جزء م  والقضائية السلطة التمفيذهة 
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 الفصل السابع
 دور االقتصاد يف عناء اجملتم 

 
جماىل آخر تقخذ فيه األمراىل واجلرانب االقتصادهة , بشي  عاام , الادور الياب  والفاعا  , ضاي           

لترعري , مع األخذ بمظر االعتبار , املسترى ا ات والطبقاتبماء اجملتيعنظم وجميرعة عرام  أخرى يف 
 ..والثقايف واحلضاري الشاخص 

ليس  ذات فاعلية ومس   مساتير  , مبثا  ماا تيارن علياه يف حالاة دقاة        ,  التميية الشاملةتبقى و    
 تطررات ,هعقبها م  هتزام  أو ما العي  على استيعاب وختطيأ القر  االقتصادهة وعقالنية استثيار ا , 

ما هححيأ بهام ما  القارى البيئياة     احتراء واستثيار و, م  جهرد ولة الفرد واجملتيع والد فيه ما هبذلهمبا 
ء املباشر وغ  كفيلة للقيام بدور البماشاملة ومتياملة و وذلك برضع خطأ مستدامةواملرارد الطبيعية , 
 ..البشري  –المفسي  احملررتياملية , فضاًل ع   ةوغ  املاده ةاملاده املباشر , ومبيرناته

, وإن كان بشي  خمتصر ,    الضروري أن هتم دراسة دور االقتصاد يف نظم وبماء اجملتيعلذا كان م    
 :كاآلتي  احملاوريرن وست

 . اجلانب االقتصادي واجملتيع :املبحث األوىل 
 .جلباهة األمراىل على مسترى الدولة  ةاالجتياعي ضامنيامل :املبحث الثاني 

 .العي  وبعده االجتياعي : املبحث الثالث 
 . العلم وأ يّيته االجتياعّية واالقتصادّهة :املبحث الرابع 

 . البخ  وتقث ه االجتياعي : امساملبحث اخل
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 املبحث األو 

 اجلانب االقتصادي واجملتم 
 

؛ علام االقتصااد يف نهاج    وممهاا  ِليا تقّدم , وما مت دراسته ضي   اذه السلسالة العليياة     استييااًل    
 ..راسة وبيان اجلانب االقتصادي وتقث ه على اجملتيع البالغة , البّد م  د

 يفو إىل جانباه  قرموتقيام كيان وقر  حضارهة , سهم يف يسية اليت تأحد العرام  الرئاالقتصاد قر  و    
لادور   ل والاداعم  ,م خطاأ التميياة والتطارهر االجتيااعي     دّعه تحا وبا , المظم والرفا ية االجتياعية  هظل

, تعادد  االجتا اات واالساتثيارات    االقتصاادهة املركباة أو امل  للادور   و , واألحادهةة البسيطاالقتصادهة 
وتعادد أغاراض   طبيعة الصادرات وتعدد مصادر التيرها   القرمي والرطين أو وصرر  م  صرره الدخ  

 .. االستثيارات , وتعدد واستيرارهة االستثيارات
, وما هرتتب عليها م  داخ  وخارج حدود الدولة , ما تيرن عليه الظرا ر االقتصادهة ووجه آخر     

جتيااعي ,  غي  والتغ  االتعالقات اقتصادهة , بدور ا تححقق مؤثرات على اجملتيع واجتا اته التميرهة وال
وما حتققه م  مسترى عرام  اجلذب اإلستثياري م  داخ  وخارج الدولة , وبذاته هحشجع اجملتيع على 

ترلياد اساتيرارهة   ويف املقدِّمة تميية وتطرهر رأس املاىل املعاريف احملقاق لالجتااه يف    استثيار طاقاته املتعدد  
 ..واخلربات املستدامة التطرهرهة لنبداعات واملرا ب  اتاالجتياعية واال تيامالرفا ية 

ة اقتصااده  وتطرر المظرهات االقتصاادهة إاّل صارر    Labour Economicsوما اقتصادهات العي      
جمتياع األعيااىل واألنشاطة املتمرعاة ,     وممه , والدولة الجتا ات اجملتيع  ةداعيي  أن تيرن مي,  أخرى

, ظرو  العي  ما هلحقه م  وه  وك  مسترهات اجملتيع الصماعي كقصحاب رؤوس األمراىل واملستثير
ما   وماا هرتتاب علياه    , والترازن بني قارانني العيا    وبماء شبية العالقات بني ك  مسترهات األنشطة 

, وماا ميتاد ذلاك وهاؤثر علاى اجملتياع مبساترى        ترزهاع  الووسارق العيا    الظرو  االجتياعية للعيا   
 ..االجتياعية  –مشيالت السياسات االقتصادهة 

 تملعاجلاوالترجيهات اإلسالمية  واحللرىلالرؤها والرسالة واأل دا  والغاهات تظهر وبهذا اخلصرص     
قيياة  ياناة و األخروهاة كيساترى مل   –الدنيرهاة   ؛ املتعادد  جتا اتاه  واوحركيته  العي جمتيع االقتصاد و

 : يف قرلهوإنسانية العي   أخالقية -الثي  , لبيان ( عليه السالم)ا اليت هضعه اإلنسان
  ( !ا َلَك ِعْمَد اهلِل ِعَرضًا َوِميَّ, ْن َتَرى الدُّْنَيا ِلَمْفِسَك َثَيمًا َوَلِبْئَس امَلْتَجرح َأ )
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, االقتصادهة واالجتياعية  واملضامني يرناتتعدد املممها ما ويف المص املتقدِّم , دقة الصرر  ر تظهو    
يقخاذ العياق   العارض , ل مساترى  الشخصاية , الاثي  ,    –بتعدد مماحيه م  ؛ املتجر , الدنيا , المفس 

 ماا ميثا     ار يرهاة , و اإلنساني واألخالقي , واالبتعاد ع  مادهات احليا  , أو االنغياس يف امللذات الدن
االبتعااد  اجملتياع , و  –ثقافتاه ما  الفارد     هبدأ مؤشر والذي عي  وحقرق العام القانرن أرفع مسترى ل

باإلنسان ع  بيع نفسه وإنسانيته ومستقبله للزائ  الرخيص , فيادهات احليا  وممها األماراىل قاد تيارن    
 ..العي  والثي  والعرض بني مبد ا واالنغياس بها , احلاجب للرؤها وسراء السبي  

َك َما تحَقدِّْم ِمْ  َخْيٍر َهْباَق َلاَك   َفإنَّ, ْ ِلِه َوَماِلِه ْفَضّلهحْم َتْقِدَمًة ِمْ  َنْفِسِه َوَأْفَضَ  امّلْؤِممِيَ  َأَأ نَّْعَلْم َأَوا )    
  .  ( َوَما تحَؤخِّْرهح َهّيْ  ِلَغْيِرَ  َخْيرحهح, ذحْخرحهح 

والسالر  االقتصاادي والمفساي    باني الرتكاة    ءااللتقاا معااه  ومساترى   مه هابني  جانب م  مضاامي و    
والعالقات االجتياعية واإلنسانية , والعالقة بني الذات واألسر  واملاىل , والتضاحية واإلنفااق املثيار يف    

 ..اجملتيع  –اجتا ات االقتصاد طبيعة إميانيات و, جانب م  حمددات الدنيا واآلخر  
اِدهرح اِعْدهح امَلَقَوَلْم تحَس, اِلِه ي َطَلِب َمْخَلَق َبَدَنهح ِفَأ َرجحٌ , ْخَيَبهحْم َسْعيًا َأَو, اِس َصْفَقًة ْخَسَر المََّأ إنَّ) و     

 .  ( ِ  ِبَتِبَعِتِهَوَقِدَم على اآلِخَر, ا ِبَحْسَرِتِه َفَخَرَج ِمَ  الدُّْنَي, اَدِتِه َعلى إَر
بالسعي , وما هحقابلاه ما  تضاحيات العيار دون      ةمقرونبالصفقة , واخليبة  ةومؤشر اخلسار  مقرون    

االجتياعية ,  –الرصرىل إىل الرفا ية االقتصادهة عدم ممه إشباع احلاجات والتيتُّع مبا أحّ  اهلل تعاىل , و
بني  Incomeالدخ   ممه ال حيقق ما هتطلب م  ترازنوعدم وضرح األ دا  م  اليسب والعيش , و

 ..يا واآلخر  , فيضيع بني طلب الدنيا بضياعها دون اإلفاد  واستثيار ما ميي  استثياره الدن
ْنَفَقهح َقَفَرِرَثهح َرجحٌ  َف, اَعِة اهلِل ي َغْيِر َطااًل ِفَكَسَب َم اَمِة َحْسَرّ  َرجحٍ اِت َهْرَم الِقَيْعَظَم احَلَسَرَأ إنَّ) و     

 .  (اَر ىلح ِبِه المَّوََّوَدَخَ  اأَل, َة مََّفَدَخَ  ِبِه اجَل, اَنهح اَعِة اهلِل سحْبَحي َطِف
 املرتتباة الايت ال تتقاادم و  وما لآلخر  واآلثاار  ومؤشر عدم الترازن بني ما للدنيا وأ دافها وغاهاتها ,     

أعياىل الدنيا , وعدم التخطيأ ملس   احليا  الشخصية واألسرهة واجملتيعياة وتياملاها , وأسالرب     على
للرفا ياة   بتمفياذ ا  املؤدهاة  واخلطاأ  امجالارب التفاع  والتعاما  االقتصاادي وتمظيياه , وماا هحقابلاه ما        

  ..اعية , ولتحقيق استقرار اجملتيع االجتي
وجرد اجلانب االقتصادي , هحعاد الرسايلة حلياهاة اإلنساان وإنساانيته , والغاهاة  ار ذات        وسالمة      

 ..فردهة أو مجاعية أو جمتيعية اإلنسان وبماءه , سراء كان بصفة 
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والتعاون والتمسيق بني اجملتيع , واالجتاه مببدأ وجرد األمراىل وتمييتها خلدمة اإلنسان , وما هرتتاب       
 ..االجتياعي بثقافة تسترعب فلسفة الرجرد واحليا   –م  حقرق وواجبات , واالجتاه اإلنفاقي 

, و ار جاناب مماا    وإشاباعاتها  األمساى ملعاجلاة احلاجاات     اإلنساني , اهلد  –والسلر  اإلنفاقي      
  ( :عليه السالم)هتضيمه قرىل اإلمام علي 

  ( اِلِهْمي آَجْعيحِمِهْم ِفنحْصبح َأ, اِجِلِهْم ي َعاِد ِفاىلح الِعَبْعَيَأَو, اٌء محْمِجٌح َدَقّة َدَوالصَّ) 
اجتياعياة  ك متعادد   , فييا تحعا  األمراىل أمرر  ي املرجِّه األخالقيألّن الثقافة السلركية القرمية ,     

واقتصادهة وتميرهة وإشباع احلاجاات , فإنهاا تحعاا  دواخا  اإلنساان ومباادر  عطااء اخلا  , وتميياة          
 ..اجتا ات األفراد واجملتيع يف البماء والتياسك االجتياعي عالقات و

, وما وأمراله ق املرتتبة على الشخص ومسؤولياته وال هتم الشير هلل تعاىل على نَعِيه إاّل بإهفاء احلقر    
 وأخيه اإلنساان , با  تتعادى    تقخذه م  اجتا ات خمتلفة تمعم بالرمحة اإلهلية ومشرلية تبادهلا بني اإلنسان

إىل محاهة البيئة واملخلرقات , وبها هص  الشخص إىل اإلهفاء جبانب م  الشير واستدامته , و ر جانب 
  ( :ليه السالمع)مما هظهر يف قرله 

  (ا ِبِقّلِة الشُّْيِر اَ ْقَصوا َأال تحَمفِّرحا ح المَِّعِم َفْطَرْيّيْم َأا َوَصَلْ  إَلإَذ) 
 ,ممهاا ماا تيارن فردهاة ومجعياة وجمتيعياة        ,والغاهات واأل دا  والمِّعم واسعة األطرا  واملرامي     

ساالمة وأخالقياة   وممه ماا هتضاي  الشاير ,    , دهة مبختلف أشياله املادهة وغ  املاوهقاب  المِّعم الشير 
 :, وتتعدد أشياىل الشير االجتياعي  –األداء االقتصادي 

مماه  عمد اإلنفااق يف مراضاعه املتعادد  , و    في  الشير ما هيرن عيين أو ممظرر  كيا حيص  -
 ..السبي   اءبمكني وأاحملتاجني والفقراء واملساإلنفاق على ا

  عيين وغ  ممظرر , كيا حيص  عمد مشرر  أصاحاب الدراهاة   والشي  اآلخر للشير  ر غ -
 مماّرع  وماا شاابهه ما    .. احليم وصمع القرار واخلربات , وممه ما هتعلق بر  اوالعلرم واملع

بال مقاب  واهلد  و, ألوسع شرحية أوطبقة اجتياعية  همافعم حيميا تص  اخلدمات , والسييا
 ..إىل اهلل تعاىل  التقرُّب بالعي   ذا

املر رن بقسبابها ومسبباتها والسعي هلا , وتترافق ماع   عم اإلهلية تترافق وتيرن بالترقي وترزهع المِّ     
 ..ال هتعارض م  اجلع  التشرهعي  وخرباته , بقن اجلع  التيرهين لننسان وطاقاته واستيعاباته

ا هساتثير ا وهامعم بشاير ا ,    مع مبقرهم سلركه , حيميا هحياملها الشخص  وتظهر حقيقة المِّعية     
 اهلااد   اإلنفااق , ومشرلية  ذا  االستهالكيبي  ما هعميه الشير , وممه اإلنفاق االستثياري واإلنفاق 
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, و ار جاناب مماا     Economic Crisesاألزمات االقتصادهة ليعاجلة أو اإلسهام يف معاجلة لوبالذات 
 ( :عليه السالم)هحعاجله قرله 

ا ا َنَزَعَها ا َمَمعحرَ إَذا ؛ َفا َبَذّلرَ ْهِدهِهْم َمي َأا ِفَفيحِقرَُّ  ,اِد ادًا َهْخَتصُّهحمح اهلّل بالمَِّعِم ِلَيماِفِع الِعَبهلِل ِعَب إنَّ)     
 .  ( ا إىل َغْيِرِ ْمَلَهَحرَّ ثحمَّ, ِمْمهحْم 

 ور  اإلنفاقياة وساالمتها ,  الدما وقما  حلياهة كرامة وحقرق اإلنسان , وللدخ  وما المِّعم إاّل ممفذ     
, والبّد م  سالمة املرجِّه واملخطأ واالجتياعي  اإلنسانيواملما  لبيئة ق ممافع وسالمة ايتحقسبي  لإاّل 

املستير يف استتباب أم  وأمان اجملتيع , وممافع البالد والعباد بالتميية والتطرهر ه اتوما هتيام  مع ا تيام
 ..واملستدام 

ي ا ِفا َفيحِقرَُّ ا  ), و مدسة المِّعم تبدأ ما  ؛   مدسة وإعاد   مدسة المِّعم  ؛ ه القرىل املبار ومما هتضيم     
تبدأ املرحلة ,  وأخالقياته تياعياالج – للتغ  يف  ذا المظام اهلمدسي االقتصاديو ,(  اا َبَذّلرَ ْهِدهِهْم َمَأ

تتيثا   الايت  مرحلة إعاد   مدسة الامِّعم   لتص  إىل, ( ِمْمهحْم ا ا َنَزَعَها َمَمعحرَ إَذَف) ؛  املتيثلة عمداالنتقالية 
,  التشرحييييلية والرظيفية , بترصيفها , بالزمان وامليان واملرقف واهل(  ا إىل َغْيِرِ ْمَلَهَحرَّ ثحمَّ ) عمد ؛

 ..هر شام  التحره  بهذا ف, وبالقائم اجلدهد على المِّعم ومراصفاتها الرظيفي , ووصفها 
 :وميي  ترضيح جانب مما تقّدم م   مدسة وإعاد   مدسة المِّعم باملخطأ اآلتي      
 
 
 
 
 
 
 

 هبني  مدسة (  5  )خمطأ 
 وإعاد   مدسة المِّعم اإلهلية

 
, فيمها تتجه للفقدان باخلسار  والتبذهر والتبدهد , وممها تضايع  فذ ا اومموتتعدد أساليب التحره      

أو عا  طرهاق   غا  املترقعاة ,   اخلسار  ع  طرهق الظرو  الطارئة طر , وممها مبشارهع هرتفع فيها املخا
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التمفيااذ والتمظاايم واإلدار  واجلاادوى االقتصااادهة مااا هعقبااه ماا  عاادم دقااة  و, غاا  الاادقيق التخطاايأ 
, و ار ماا   و ر ما خيص فاقد المِّعية ,  اورمبا هتم التحره  للمِّعم مبرت ماليه, واالجتياعية والسياسية 

 ..لفرد واجلياعة واجملتيع والدولة واحلضار  بق على اهمط
 أو هحيتساب عا  طرهاق املا اث ,    فقد تتعدد أساليب اليساب , فيماه   وباملقاب  ميتسب المِّعية ,     

رؤوس األمراىل املرا ب و, أو استثيار ع  طرهق رؤوس األمراىل واستثياراتها وتعاظم األرباح  هحيتسب
ماا هااتم  ثاروات  وممااّرع , املارارد الطبيعاة   عا  طرهااق   وبشااي  أوساع , عياة  واإلبدااملعرفياة والعليياة   

حترهلاها إىل  , وأو اساتثيار عائاداتها    , وما هتحقق م  اساتثيار الثاروات  م  باط  األرض  ااستخراجه
 ..دامة المِّعم إلللشير  وتعدد مسببات ,مسبب للرفا ية االجتياعية 

الئياة  امللياات  عااد   مدساة الامِّعم باآل   , شاي  آخار إل  الشام   والصيييي صالح اجلر رياالستو    
 ْسَتْصِلْح ّك ََّوا) ؛ عمد االجتاه واملمهج هظهر تتحّي  التحدهث والتطرهر , وو مرنة وأدوات, ستدامة املو

 .   ( ْنَعَم اهلّل ِبِه َعَلْيَكَثرح َما َأَلْيَك َأَوْليحَر َع, ِنْعَيًة ِمْ  ِنَعِم اهلِل ِعْمَدَ   َوال تحَضيَِّع َّ, ْنَعَيَها اهلّل َعَلْيَك ِنْعَيٍة َأ
الفيرهاة والعليياة    التميياة  سرتاتيجية , وتيارن الجتا ات اإلوهقخذ االستصالح , العيق الفلسفي وا    

وتطرهر القادرات ,   الرتبية والتعليم والتدرهب واكتساب اخلربات التطبيقيةواملعرفية , واالجتاه بقساليب 
, وجانب مماه رأس   Rational Economicسرتاتيجي لتميية وتطرهر االقتصاد العقلي إلو ر الداعم ا

 :ثير  وممتجة م  االجتياعية تبدأ وتتيام  وتيرن م -املاىل العقلي واملعريف , وتيامليته االقتصادهة 
ره , إعاد   مدسة ماا  و ر فضاًل ع  ما تقّدم ذك, ( ْنَعَيَها اهلّل َعَلْيَك ِنْعَيٍة َأ ْسَتْصِلْح ّك ََّوا)  -

ميتلك الفرد أو اجلياعاة أو اجملتياع أو الدولاة ما  قادرات وإميانياات وثاروات , مبراحلاها         
االستخراجية والتحرهلية , و ما تظهر مسؤولية المِّعية , وماا هرتتاب عليهاا ما  األخالقياات      

لعي واخلادمي  السا  نتااج يرهاة والتطرهرهاة , وماا تثياره ما  اال     االقتصادهة واالجتياعية , التم
واملعلرماتي , ونتاجاتها الفيرهة واملعرفية , ومجيعها وما هياملها , ومرارد اا املمظارر  وغا     

وصاق    , كيا  ر عليه استصالح الفيار اجلر ري املماسب املمظرر  , حتتاج إىل االستصالح 
 .. االقتصاد والدولة واحلضار  –املرا ب واإلبداعات الرطمية , فهي مستقب  اجملتيع 

,  ر ما هعقب وجردتها وعدم  در وضياع المِّعية  ,( ِنْعَيًة ِمْ  ِنَعِم اهلِل ِعْمَدَ   َوال تحَضيَِّع َّ)  -
احلقيقي  Economic Activityالمشاط االقتصادي , ف(  ِنْعَيٍة ْسَتْصِلْح ّك َّا) أو هتزام  مع 

امتداداتاه تحياما  الادور     هحبمى على رؤها ورسالة وأ ادا  وغاهاات مثيار  واسارتاتيجية , و    
وتيارن الدعاماة    Business Cycleوالادور  التجارهاة    Economic Cycleاالقتصاادهة  
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عادم ضاياع نعياة    الدولة , وكذلك مماا هشاي  علاى     –لالقتصاد الرطين , وملستقب  اجملتيع 
 ةقااع اجلغرافياااإدار  الرقاا  املماسااب , وعاادم ضااياع املرتخطيأ والباا ا ,الرقاا  واسااتثيار 

المِّعياة املمظارر  وغا      خراصروفه وبيئته , والبّد م  استيعاب وفهم ظا , بي  ستثياراتهوا
تثيارات قاف والفارص واإلنساان واالسا    ا, وعادم ضاياع املر   املمظرر  ومحاهتها أه  ما كان 

 Economic Efficacyاليفاء  االقتصادهة  م  استثيار قهتحق ممه ماالتميرهة املستدامة , و
االبتعاد بالتخطيأ والتمفيذ املماسب ع  ك  ما هسبب أو هسهم يف ظهارر املشايلة   العالية , و

  .., واحليلرلة دون تفاقيها لتصبح أزمة  Economic Problemاالقتصادهة 

 Economic, و ما تظهر أ يية الرفا ية االقتصادهة (  ْنَعَم اهلّل ِبِه َعَلْيَكَثرح َما َأَوْليحَر َعَلْيَك َأ)  -

Welfare  ا االجتياعية وشرعيتها ومب –, وما حتققه م  الرفا ية االقتصادهة يف البماء اهلمدسي
  .. االستصالح وعدم ضياع المِّعية وهتيام  مع ال هتعارض مع الشرع اإلهلي , و ر ما هعقب

إعااد   مدساة  اذه الادور       االجتياعياة , وماا حتققاه ما      –وميي  بيان  ذه الدور  االقتصاادهة      
كيفياة  المعياة املساتدامة , و  ؛ املها املساتدام , باني ؛ استصالح , وال تضايعّ  , واألثار , وحمارره       وتي

 : مدستها وإعاد   مدستها خلدمة اجملتيع وبيئته واألجياىل القادمة 
 
 

 هبني  مدسة وإعاد (  3  )خمطأ 
  مدسة المعية اإلهلية للتميية وممها

 االقتصادهة -التميية االجتياعية 
 
 

 
رمبا العطاء , ف  ( ِرهَلِةَمْ  هحْعِأ ِبالَيِد الَقِصَ ِ  هحْعَأ بالَيِد الطَّ) وهتبني جانب آخر عمد القرىل املبار  ؛     

, ميتد ِليا بعد الدنيا مبمافعاه   ي عظيممستقبلتراكم  ققحييف مراضعه الدقيقة , اليس  والقلي   أو اإلنفاق
  اخل  للماس , حيقق اليث  , لقرمية , حيقق اليث  املستقبلي , ورمبا عيورمبا اليس  يف التميية املستدامة ا

, فتتعااظم مردوداتاه بالقادرات    اخلا    م أو لبعضهم  للماس ما  ر هس  مما هستطيعه رمبا قّدم شخصو
 .., وعطاء ااهلل تعاىل أوسع اجلياعية على الشير له 
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عطااء  ما   , وما هحقابله وحمدودهة اإلنسان يف العطاء يري عي  اخل  الدن مّت أخذ القرىل علىوإذا ما     
 ..ر أعظم تمامي للمِّعم املستدامة , فهالال حمدود اهلل تعاىل الدنيري واألخروي 

متعدد  , فاليس  يف الدنيا , همفع اليث   واجتا ات وباملعاه  الدنيرهة واألخروهة هقخذ اخل  مضامني    
تفي  وعي  اخل  , بطبيعته  ر ما هحميِّي اخل  داخ  المفس الفردهة واجلياعية , يف اآلخر  , واالجتاه بال

 ..وحيقق تمامي اخل  داخ  اجملتيع 
( علياه الساالم  )هحخاطب أم  املؤممني اإلماام علاي   واحليرمة وانتظام المظام ,  وعلى مسترى الدولة    

, وماا هترجاب    أمراىل العاماة  م  الغفلة ع ه األشعث ب  قيس , وكان عامله على أذربيجان , وهححذِّر
 ( :عليه السالم) , حيث هقرىلاألمانة الثقيلة  ليرنها, م  مراعا  ترزهعها وإنفاقها 

ْن َلاْيَس َلاَك أَ  . ْنَ  محْسَتْرًعى ِلَيْ  َفْرَقَك َوَأ, َماَنٌة هح ِفي عحمحِقَك َأَعَيَلَك َلْيَس َلَك ِبّطْعَيٍة َولِيمَّ َوإنَّ )    
ى اِنِه َحتَّْنَ  ِمْ  خحزََّوَأ,  َوَج َّ َوِفي َهَدْهَك َماىٌل ِمْ  َماىِل اهلِل َعزَّ, ِبَرِثيَقٍة  َوال تحَخاِطَر إالَّ, ٍة َتْفَتاَت ِفي َرِعيَّ

 .  ( المحَوالسَّ, وحالِتَك َلَك  ّكرَن َشرََّأ الََّوَلَعلِّي َأ,  تحَسلَِّيهح إليَّ
اال تياام  ووإدارتهاا ,  لمص املبار  , ما هرتبأ بني مسؤولية األمراىل العاماة  وم  بني ما هتضح م  ا    
قياد  اإلدار  احمللية إلحدى والهات الدولاة اإلساالمية , وباني األماناة وثقلاها وساالمة ممحاى إنفااق         ب

القايم  وا  , البتغااء  األمراىل العامة , وبماء ومتاسك اجملتيع والدولة يف ظ  إحقاق احلاق والعدالاة واملساا   
الرجهاة الصاحيحة   وترجيهاه  القرمية اليت تهد  محاهة اإلنساان واإلساهام يف إرشااده     هسبلاإلسالمية و

 .. واالجتياعي , وممه ما هتعّلق بالفقه املالي واالقتصاديواملماسبة 
ما    وليرن فلسفة األمرر ال قياس هلا , ب   ما  معاه  ترشدنا لدقة المظر  واختاذ القرار أو املرقف    

 :جانب معني , كيا  ر مؤشر رضى اهلل ج  جالله وسخطه يف ترزهع المِّعم , كقرله تعاىل 
ًياا َوَلهحاْم َعاَذاٌب    َوَلا َهْحَسَب َّ الَِّذهَ  َكَفرحوا َأنََّيا نحْيِلي َلهحْم َخْيٌر ِلَقْنّفِسِهْم ِإنََّيا نحْيِلي َلهحْم ِلَيْزَدادحوا ِإْث)     

  .. آىل عيران سرر  ( 87 )محِهنٌي 

 ( :عليه السالم)هقرىل أم  املؤممني اإلمام علي  وبهذا     
َواإلْخِتَبااِر ِفاي َمْرِضاِع الِغَماى     , َفال َتْعَتِبرحوا الرَِّضى َوالسُّْخَأ ِبامَلاىِل َوالَرَلِد َجْهااًل ِبَيَراِقاِع الِفْتَماِة    )      

َمااىٍل َوَباِمنَي نحَسااِرعح َلهحاْم ِفاي       َما نحِيدُّ حْم ِباِه ِما ْ   نََّهْحَسبحرَن َأَأ: " َلى َفَقْد َقاىَل سحْبَحاَنهح َوَتَعا, َواإلْقِتَداِر 
ْوِلَياِئِه امّلْسَتْضَعِفنَي ِفي ْنّفِسهْم ِبَقْسَتْيِبِرهَ  ِفي َأاهلَل سحْبَحاَنهح َهْخَتِبرح ِعَباَدهح امّل إنََّف" اخَلْيَراِت ؟ َبْ  ال َهْشعحرحوَن 

 .  ( ْعيحِمِهْمَأ
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 م, وقاره  وتعزهزاتهاا  اه الفير , وميرىل الامفس اجتفهم و؛ اختبار وبيان  بني الرضى والسخأالمِّعم و    
اجلعا  التيارهين   وتطاابق  , ومادى تقاارب   االجتياعياة   –بني مضاميمه األخالقياة االقتصاادهة   السلر  

االنطاالق باه صارب األماان     , ووماا هححيطاه   لننسان , واجلع  التشرهعي اإلهلي حلياهة ذلك اإلنساان  
االجتياعياة , ودون   –اخ  , دون أزمات عقد  املاىل والعقد  االقتصادهة ووالتياسك األخالقي م  الد

 ..امتداداتها السياسية والثقافية واحلضارهة 
هتعّلاق  خار  آوواجباات ومساؤوليات , ممهاا ماا هتعّلاق باجلادوى ,       حقارق و , لمِّعم وهرتتب على ا    

اتهاا , لتقخاذ   ائج , وتتعدد مصاادر األماراىل وتبع  األخالقية واألداء وطبيعة ذلك األداء والمتباإلنسانية و
صبغة األمراىل العامة واألمراىل اخلاصاة واألماراىل املشارتكة , وماا هرتتاب علياه ما  املليياة والتصارُّ           

اإلنسااني ,  داء , والمفاع  وحرهتها حسب االسرتشاد بالشرهعة والفقه اإلساالمي , وماا هتطّلاب ما  األ    
 ( :عليه السالم)الدنيرهة األخروهة , حيث هقرىل  وآثاره

َوْلايحْعِأ  , ِسَ  َوالَعااِنيَ   ِبِه اأَل َوْلَيّفكََّ, َوْليحْحِسْ  ِمْمهح الضَِّياَفَة , ِبِه الَقَراَبَة  َفَيْ  آَتاهح اهلّل َمااًل َفْلَيِصْ )     
ِه اخِلَصااىِل  َفاْرزًا ِبهاذِ   اِب ؛ َفاإنَّ َرْبِتَغااَء الثَّا  ا, َراِئاِب  ْر َنْفَسهح َعلى احّلّقرِق َوالمََّوْلَيْصِب, الَغاِرَم ِمْمهح الَفِقَ  َو

 .  (َوَدْرّ  َفَضاِئِ  اآلِخَرِ  ؛ إْن َشاَء اهلّل , َشَر ح َمَياِرِم الدُّْنَيا 
قتصااد وماا   أ بني املااىل واال فالصلة أدا  تستثير ا اجتا ات األمراىل , وهعين أّن  ما  العالقة والرتاب    

 : االجتياعية , فيمها -نية اإلنسا ميي  استثيار مضاميمه
و ي , أي األمراىل , ماا ترلِّاد التقاارب والتراصا  والتاراد واحملباة باني         ِه الَقَراَبَة ؛ِب ما هص  -

 ..األقرباء , هعين مدى إسهام األمراىل يف البماء والتياسك األسري والقربى 
لعالقاات االجتياعياة   لرلِّاد  امل السلر  االقتصاادي لألماراىل  ممه هيرن و هح الضَِّياَفَة ؛ِسْ  ِمْمهحْح -

التعار  وحب اخل  واأللفة االجتياعية والتقارب االجتياعي , بال  اد  ماادي   وبالضيافة 
 ..حب الذات   وال غرهز

ت احلاجاة إىل احلرهاة والعارد     يف عالجابه األمراىل تسهم  وميث  ما؛  ِسَ  َوالَعاِنَيِبِه اأَل َهّفكََّ -
وتميياة العطااء واخلا      تعزهاز لليجتيع بصالح وحب اخل  وبماء العالقاات اإلنساانية , وباه    

 ..لآلخره  دون مقاب  , واهلد  مرضا  اهلل تعاىل 

احلقارق   حيقاق أداء مماا  , وذلاك  األماراىل  جانب آخار تساهم باه    و الَغاِرَم ؛هحْعِأ ِمْمهح الَفِقَ  َو -
  واألذى , وباال مقابا    ات والعطاءات , والعماهة باإلنسان وحقرقه املشروعة بال املَّا والراجب

, و ر  تاج إلشباع حاجاته , وحتسني ظروفهمرضا  اخلالق عز وج  , وإعانة احمل واهلد   ر
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احملرماات   احلد م  االجتاه حنار ماا هسابب يف ارتيااب    ما حيقق محاهة اإلنسان م  االحنرا  و
وأسلرب وإحلاحها بسبب احلاجة االجتياعية  –رائم , وممها اجلرائم االقتصادهة واجلوالرذهلة 

 ..ومصادر اإلشباع 

اجملاّرد ما     األمساى  و ر اهلد  الفلسفي ؛اِب َرْبِتَغاَء الثَّا, َراِئِب َهْصِبْر َنْفَسهح َعلى احّلّقرِق َوالمَّ -
املمبثق ما    رب  ذا التيره  المفسي, والصحب الذات البغيض اجملرد م  وومسبباتها , األنانية 

تبّماى ما    ما هو, وما هؤدي لقرهم السلر  ونقاوته املمبعث م  صفاء الفير و قر  الشخصية ,
 .. أخالقية األ دا 

َوَدْرّ  َفَضااِئِ   , ِه اخِلَصاىِل َشاَر ح َمَيااِرِم الادُّْنَيا    َفْرزًا ِبهِذ َفإنَّ) وهمصب ك  ذلك وغ ه وحيقق ؛     
 ( ..ِ  ؛ إْن َشاَء اهلّل اآلِخَر

األمراىل يف اإلسالم , فاألمراىل وسيلة لدعم إنسانية اإلنسان  ترجيه  د مظام وو ي معامل واضحة ل    
اجلاناب  مساترى  , وبياان   بترافر األماراىل تتحقاق مؤشارات السالر  املاالي داخا  اجملتياع       ووأ دافه , 

 : (عليه السالم) صاد يف املفهرم اإلسالمي , حيث هقرىلاإلنساني لالقت
َوَتْبَقى َعَلْيِه َتِبَعتحاهح  , ا َقِليٍ  هحْسَلبحهح َوَما َهْصَمعح ِبامَلاىِل َمْ  َعيَّ! ال َفَيا َهْصَمعح ِبالدُّْنَيا َمْ  خحِلَق ِلآلِخَرِ  َأ )     

ِسَم َلَها ِماْ   امَلَطِر إىل ّك ِّ َنْفٍس ِبَيا ّق ْرِض َكَقَطَراِتَياِء إىل اأَلْمَر َهْمِزىلح ِمَ  السَّاأَل إنََّف ) ,  (! َوِحَسابحهح 
امَلْرَء  َلهح ِفْتَمًة ؛ فإنَّ َنْفٍس َفال َتّيرَن َّ ْوَماىٍل َأ ْوْ ٍ  َأي َأِخيِه َغِفَ ً  ِفْحدحّكْم أَلى َأإْن َرَأَف, نحْقَصاٍن  ْوِزَهاَدٍ  َأ

الَفااِلِج الَياِساِر   اَن َكَكا , اِس ا ِلَئامح المَّا هحْغَرى ِبَهَو, ا ذحِكَرْت َلَها إَذ امّلْسِلَم َما َلْم َهْغَش َدَناَءً  َتْظَهرح َفَيْخَشعح
َوَكذلَك امَلْرءح امّلْسِلمح الَباِريءح  . عح ِبَها َعْمهح امَلْغَرمح َوهحْرَف, اِحِه تحرِجبح َلهح امَلْغَمَم ىَل َفْرَزٍ  ِمْ  ِقَدوَّي َهْمَتِظرح َأِذالَّ

إذا  حَر ذحو ا ِرْزَق اهلِل َفإمََّو, اِعَي اهلِل َفَيا ِعْمَد اهلِل َخْيٌر َلهح ا َدإمَّ: َهْمَتِظرح ِمَ  اهلِل إْحَدى احّلْسَمَيْيِ  ِمَ  اخِلياَنِة 
َوَقاْد  , اآلِخَرِ   اِلَح َحْرثحالَعَيَ  الصََّو, َيا الَبِمنَي َحْرثح الدُّْنامَلاىَل َو إنََّو. َوَمَعهح ِدهمحهح َوَحَسبحهح , ْ ٍ  َوَماىٍل َأ

, ْخَشْرهح َخْشاَيًة َلْيَساْ  ِبَتْعاِذهٍر    اَو, َرّكْم ِمْ  َنْفِسِه ْحَذرحوا ِمَ  اهلِل َما َحذَّفا, ْقَراٍم َهْجَيعحهحَيا اهلّل َتَعاَلى أَل
اِزىَل ىلح اهلَل َمَما َنْساقَ . هلّل ِلَياْ  َعِياَ  َلاهح    هح َمْ  َهْعَيْ  ِلَغْياِر اهلِل َهِيْلاهح ا  إنَّال سحْيَعٍة ؛ َفي َغْيِر ِرَهاٍء َوّلرا ِفَيْعاَو

 .   ْنِبَياِء اَفَقَة اأَلمحَرَو, اَهَشَة السَُّعَداِء َومحَع, الشَُّهَداِء 
ِدهِهْم ْها اِعِهْم َعْماهح بقَ َوِدَفا , ْتَرِتِه اَعاْ  ِعا   -اَن َذا َمااىٍل  إْن َكا َو -جحا ح  ي الرَّهح ال َهْسَتْغِمإنَّ, اسح ا المََّههَُّأ     
. ا َنَزَلْ  ِبِهاِزَلٍة إَذِه ِعْمَد َنلْيْعَطّفهحْم َعَأَو, َليُّهحْم ِلَشْعِثِه َأَو, اِئِه اِس َحْيَطًة ِمْ  َوَرْعَظمح المَّ حْم َأَو, ْلِسَمِتهْم َأَو
 .   ( هح َغْيرحهحاىِل َهِرثحاِس َخْيٌر َلهح ِمَ  امَلي المَّانح الصِّْدِق َهْجَعّلهح اهلّل ِلْلَيْرِء ِفِلَسَو
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, مباا فياه    الساتثيارات والقادرات وا الفهم واالساتيعابات  , واجتاه المِّعم ومما جع  اخلالق عز وج      
والسالركيات  واإلسارتاتيجيات  اجتا اات الفلسافة   ماا هرتتاب علاى    كا   صادر ا , وماألمراىل وخمتلف 

رمحاة لننساان   , تعياالتها واستثياراتها واسته ِنعم احليا  االقتصادهة يف اإلسالم , وفلسفة ك  ما احتر
 .. ةاألخروه الثياروتسي  أمرر الدنيا مبمظرر أخالقي جلين واإلنسانية 

الفاردي  ؛ فاملشيلة ليسا  فيياا خلاق وأنازىل اهلل تعااىل , با  املشايلة يف ذات شاخص اإلنساان              
لحة الشخصية والفردهة واملصلحة واجليعي واجملتيعي واملؤسساتي للدولة وفلسفتها , وما هغلبه بني املص

وما بعده الشاملة , وما هرفده استيعابات العام  العقلي املبين على الفير والعلم واملعرفة اجليعية العامة و
, فيتم استعباد  ا  وغاهات دأإىل  الرسائ  حتّرىلحليلرلة دون اوجيع  ك  وسيلة يف مقامها , و, وقبله 

 ..اهلل عز وج  اإلنسان لذاته أو لآلخره  دون 
حنار قارهم البمااء     ,القاائم علاى حركياة اإلنساان     تتجه باالقرهم   االقتصادهة – والمظرهة االجتياعية    

والتياسك , وممه ويف مقدمته البماء والتياسك االجتيااعي , باالساتيعاب والتفاعا  ماع حالاة      والمظام 
, وبه همذر بهاال   يف المفرس مراىل األو واحلد م  سلر  استفحاىل املادهاتوجرد ك  شيء وميانته , 

 .. ته الداخلية واخلارجيةاإلنسان وبيئ
االجتياعياة   –األزماات االقتصاادهة    تفااقم  ما   , ما نراه اليارم  وخ  مثاىل على ما تحعانية الشعرب    

ألمراىل واالقتصاد وعرملتها باجتااه ساليب محادمِّر لننساان     ل , بسبب حترىل أ دا  الماسوحتى السياسية 
االسااتعداد احلقاارق و أسااس التمييااة حلياهااةاالبتعاااد عا   وتمييتااه املسااتدامة , وجملتيعاي واالجتياااعي  ا
لراجبات , وممها حق البيئة ومستقبلها , وحق األجياىل املستقبلية يف  ذه البيئة ومرارد ا الطبيعية وغ  ل

تها اإلبداعياة واساتثيار   الطبيعية , وحاق العلارم واملعاار  يف اساتقامة أخالقياة األعيااىل , ويف مقادم       
يأ بيا   املرا ب وتمييتهاا , واحليلرلاة دون ارتيااب التحارالت يف اجتا اتهاا لنضارار بالاذات واحملا        

, كيا حص  يف األزمات االقتصادهة العاملياة ,  ما هتحّرىل إىل ثق  على كا   الماس  , سرعان التفاصي 
 .. اخ  الماسوبك حتى اإلنسانية يف دوما أر

تيعات اإلنسانية , وما ترّجب أن هقخذ االقتصاد والتميية االقتصادهة , اجملرى القرهم خلدمة اجمللذا ه     
يياة  سالمة االنسياق يف التميية املستدامة و مدسة وإعاد   مدسة التميه لعهتضيمه التشرهع اإلسالمي ود
 ( :عليه السالم)مه قرله امليتد  بثيار ا , وكيا هتضي

ي ي الادُّْنَيا َوَهَضاعحهح ِفا   َو حاَر َهْرَفاعح َصااِحَبهح ِفا    , ِه َتْبِذهٌر َوإْسَراٌ  ي َغْيِر َحقِّاَء امَلاىِل ِفإْعَط إنَّال َوَأ)       
 إالَّ ْ ِلاهِ ي َغْياِر َحقِّاِه َوال ِعْماَد َغْياِر أَ    ْمرحٌؤ َماَلهح ِفَوَلْم َهَضِع ا, ِعْمَد اهلِل  اِس َوهحِهيمحهحي المََّوهحْيِرمحهح ِف, اآلِخَرِ  
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مح أَلَأْحَتاَج إىل َمعحرَنِتِهْم َفَشرُّ َخِليٍ  َوَهْرمًا َفا ْع حْ  ِبِه المََّفإْن َزلَّ.  حْم َوَكاَن ِلَغْيِرِه وحدُّ, َحَرَمهح اهلّل شحْيَر حْم 
 .  (! َخِدهٍ  

هرتتاب علاى   واحلق قطب ك  األمرر لتحقيق العدالة يف ميانها , واملساوا  يف ميانها , ومماه ماا        
كآثار دنيرهة , وامتداد ا كآثاار   ؛ األمراىل وأصحابها م  حقرق وواجبات , وامتدادات آثاره الدنيرهة

, والمتيجة يف عدم إحقاق احلق  ذا (  ِه َتْبِذهٌر َوإْسَراٌ ي َغْيِر َحقِّاَء امَلاىِل ِفإْعَط) آخروهة , وذلك عمد ؛ 
 ( ..ِعْمَد اهلِل  اِس َوهحِهيمحهحي المََّوهحْيِرمحهح ِف, ي اآلِخَرِ  ا َوَهَضعحهح ِفي الدُّْنَيَهْرَفعح َصاِحَبهح ِف) أن ؛ 

اهح ا َتارَ َبْيَما . الِغَماى  َو اِفَياةِ الَع: ِ  ْن َهِثَق ِبِخْصَلَتْيي ِلْلَعْبِد َأال َهْمَبِغ) وحملدودهة الدنيا ولتقلبات ما فيها ؛     
 .  ( ْفَتَقَرهح َغِميًّا إِذ اا َترامحَعاًفى إْذ َسِقَم ؛ َوَبْيَم

, فيغف  الماس مجعهم وهفقادوا التياساك   والعافية والغفلة بني االنغياس يف غفلة املاىل وغفلة المفس     
االجتياعي , فتمهار احلضار  بضياع الثقافة م  وجرد م وضياع المِّعم , كمعية الرحاد  والتياساك ,   

ا َتاراهح  اهح محَعاًفى إْذ َساِقَم ؛ َوَبْيَما  ا َتَرَبْيَم) ونعية ِغمى المفس , لذا ونعية األم  واألمان , ونعية العافية , 
 ( .. ْفَتَقَرَغِميًّا إِذ ا

ووجه آخر ِليرار  االحنرا  أو عدم االجتاه باالجتاه املماسب والصحيح , أو عدم محدارا  المِّعم , لذا     
 ( :عليه السالم)هقرىل 

  (ا ّك ُّ َشاِرٍد ِبَيْردحوٍد َفَي ِموا ِنَفاَر المَِّعْحَذَرا) 
, واجبة األداء , فبتقدهة األمانة الشارعية ,  ومسؤولية أخالقية عية فيها حقرق وواجبات ألّن لي  ِن    

تدوم المِّعم باقداء حقرقهاا , وبتحليا  علياي بسايأ , وبتتبُّاع جاناب ما  احللقاات الرئيساية للادور             
سالمة التخطيأ  فاقد اإلنسانية , ليّتضح حيميا تمطلق المِّعية  -القية واألخ, االجتياعية  –االقتصادهة 

 ..فقدان المِّعم  حتيية إىلبمتائجها  والتمفيذ وسالمة األداء , سيؤدِّي
روب م  األشاخاص , ومماه ماا    اهل يرناألمراىل على أشياىل متمرعة , فيمه ما همفار أو  روب وال    

 ا وتمييتها , وممه استثياراجتا ات يرن بعدم معرفة الدوىل , وممه ما هاطق أو األقاليم أو يرن م  املمه
ماا هيارن بعادم معرفاة السالر  اإلنفااقي        االقتصادهة , وممهواألزمات ترالد املشاك  يرن بسبب ما ه

تال  أو وضاعها يف غا    فيتجه حنر اإلنفاق االستهالكي على ممهج التبذهر أو اإلسرا  أو اهلدر أو اإل
ما هدخ  ضي  اإلنفاق االستثياري , وعدم معرفاة اجلادوى االقتصاادهة أو اجلادوى      وممه, مراضعها 

 ..املرقع االستثياري واالقتصادي  واستيعاب االجتياعية أو عدم معرفة الترقي  أو استثيار
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اإلستهالكية ورمبا باجتاه البخ  والتقت  والشح , تمفر المِّعم بعدم اجتا ها حنر الثراب  االستثيارهة و      
واالدخارهة , وعدم ترازنها ماع الادخ  الفاردي والادخ  الارطين , والبعياد عا  املمافساة االقتصاادهة          

Economic Competition      فيؤدي إىل اهلدر والتلف يف السلع وتقاادم املعلرماات وتقاادم طرهقاة ,
 ..اجملتيع  تقدهم حتى اخلدمات , ك   ذا وغ ه , هؤثر على االقتصاد , وبدوره هؤثر على

علاى إنهاا املاؤثر علاى التميياة       Saretyمبعمى آخر ؛ تبدأ املخاطر حيميا ال هيرن المظر إىل المادر       
واالساتهال    Incomeيف الترازن باني الادخ     Workableاملستدامة , وال هحمظر إىل العقالنية الفعالة 

Consumption اإلدخار وSaving  واالستثيارInvestment رى الفرد واجلياعة واجملتيع على مست
والدولة , وهستيد نتائجه السلبية أو اإلجيابية , وبذات الرق  الييفية يف المظر والتعام  وما هيرن عليه 

بمظار    Free Enterpriseومدى فاعلية املشاروع احلار    Factors Of Production اإلنتاجعماصر 
 ..ذلك على اجملتيع  , وانعياسات ك  Economicsعلم االقتصاد االقتصاد و

دولة , وممه الضيان االجتياعي الذي وجانب آخر له عالقة مبا تقّدم , وما هتعّلق بالمظام اإلنفاقي لل    
ساهم باه اجملتياع    تلاف عا  التيافا  االجتيااعي الاذي ه     اجملتيع وحاجاتهم , و ر ماا خي  هأعباء هتحي 

 ..االجتياعية  -املسؤولية االقتصادهة  أخالقية , وما هرتتب م واألفراد واملبادرات الشخصية 
 ( :عليه السالم)هقرىل  ولذا عمد مراقع مسؤولية الدولة واحليرمة ,    

محِصيبًا ِبِه , ْصِرْفهح إىل َمْ  ِقَبَلَك ِمْ  َذِوي الِعَياىِل َوامَلَجاَعِة َع ِعْمَدَ  ِمْ  َماىِل اهلِل َفاْجَتَيَواْنّظْر إىل َما ا)     
 .  (َلَما َبْحِيْلهح إَلْيَما ِلَمْقِسَيهح َفيَيْ  ِقَوَما َفَضَ  َعْ  ذِلَك َفا, ِت لَفاَقِة َواخَلالََّمَراِضَع ا

سييا االجتياعي ورفا ية اجملتيع , والق الترازن يحقتهتيث  ضي  الراجبات واملهام الرمسية لو ر ما     
 ( ..ِت محِصيبًا ِبِه َمَراِضَع الَفاَقِة َواخَلالَّ) هيرن ؛ , وذلك حيميا (  َذِوي الِعَياىِل َوامَلَجاَعِة) ممهم ؛ 

ثام تتادرج إىل    , االقتصادهة تبدأ م  األقارب  –الرفا ية االجتياعية  جغرافية سياسةعمد ا تيرن و    
 َوَما َفَضَ  َعاْ  ذِلاكَ  ) ؛ ( عليه السالم)األبعد حتى تغطية احلاجة للفرد واألسر واجملتيع , والدلي  قرله 

 ( ..َلَما َبْحِيْلهح إَلْيَما ِلَمْقِسَيهح َفيَيْ  ِقَفا
وم  اجلرانب املهية يف جباهة األمراىل لدى الدولة  ر احلتيية اإلنفاقية , وأن جتع  الدولاة الرفا ياة       

 ..االقتصادهة يف خدمة الرفا ية االجتياعية املستدامة , واحلفاظ على كرامة اإلنسان , ومتاسك اجملتيع 
احلضاارهة يف   –أعيق األدلاة اإلنساانية    او ذه الثقافة اإلسالمية للحيرمية يف اإلنفاق والترزهع , هل    

ماا هسالك ما     احليرمي , فيا اجتيع م  أمراىل , مبماّرع   -احلقرق والراجبات والتضام  االجتياعي 
إاّل بعد االكتفااء واإلنفااق   اإلنفاق , فال هحرس  إىل خزهمة الدولة املركزهة م  األمراىل  –قمرات اإلهراد 
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مما هحجبى م  األمراىل  ام المااس أصاحاب    فاألبدى و, على ذات الرالهة أو اإلقليم أو املمطقة اجلغرافية 
محِصيبًا ِبِه َمَراِضَع الَفاَقاِة  , َذِوي الِعَياىِل َوامَلَجاَعِة ) وإشباع حاجات ؛ عمد ا الترجُّه يف تغطية و الشقن ,

متطلباات اال تياام    تقدهم اخلدمات والبماء والتميية والرفا ية االجتياعية , وهعاين مادى  و, ( ِت َواخَلالَّ
وهتبّي  الرتابأ اجلدلي بني اجلراناب  ودخرىل اجملتيع ,  ياالقتصاد يرمي للترافق بني عالقات السلر احل

 .., وذات سياسة الدولة اإلنفاقية االقتصادهة واالجتياعية والسياسية 
ر اخلرهطة االجتياعية املتياملة بني السياسة واالقتصاد والرتبية والتعليم والثقافة واحلضار  واالجتاه حن    

اإلنسانية املمتجة , واملّتجهة للتيام  بني البمااء املاالي للحيرماة املركزهاة , والبمااء املتياساك للرفا ياة        
 ..لالمركزهة االجتياعية اليت تتبما ا خطأ احليرمة احمللية , للرالهة اإلسالمية ا

ولذا ال هقف االقتصاد واملاىل يف اإلسالم عمد  ذا احلد , ب  وضع حقرق متمرعة , وممهاا احلقارق       
 ( :عليه السالم)املالية , وما هرتتب عليها م  وجرب الدفع , و ر ما هتبّي  م  قرله 

اهلّل َو, ا محتَِّع ِبِه َغِميٌّ ِبَي ا َجاَع َفِقٌ  إالََّفَي: اِء َت الّفَقَراْقَرَأ اِءْغِمَياىِل اأَلْمَري َأاَنهح َفَرَض ِفْبَحاهلَل سح إنَّ)     
 .  (اَلى َساِئّلهحْم َعْ  ذِلَك َتَع

و ر ما هعين أّن  ما  تعدد مصادر وقمارات دعام الفقاراء واحملتااجني يف اجملتياع , وأحاد حماور اا            
ي على أمراىل األغمياء , وكاان ما  باني الضايانات     وقمراتها غ  احليرمية , ما فرضه التشرهع اإلسالم

, والفقراء يف الشرهعة اإلسالمية  ام  (  اِءاَت الّفَقَرْقَرَأ اِءْغِمَياىِل اأَلْمَري َأَفَرَض ِف) اإلسالمية للفقراء , أن 
 ..الذه  ال ميليرن قرت سمتهم , ولذا أق  ما هرتتب على الفقراء , أن ال فرض مالي عليهم 

ا َجااَع  َفَيا ) الرق  املسؤولية االقتصادهة واملالية واالجتياعية واألخالقية ترتتب علاى مبادأ    وبذات    
و ي مسؤولية عظيية على أصحاب األمراىل م  األغمياء , والدلي  علياه ؛   ,( ا محتَِّع ِبِه َغِميٌّ ِبَي َفِقٌ  إالَّ

ى كرن األمراىل يف اإلسالم ختره  أو تركيا  وحقارق   , و ر دلي  عل( اَلى َساِئّلهحْم َعْ  ذِلَك اهلّل َتَعَو )
 .. هرتتب عليه م  مضامني إنسانيةمبا إىل أ لها بدون إذالىل , ووأداء األمانة ومسؤولية 

لضاعف يف  االجتياعية , هعين كشاف ا  –وممها االقتصادهة  , والشيرى جانب آخر لبيان الظرو     
التعارُّض  احلياهاة ما    و التعارهض  هعاين  , الضاعف  ف ع جسد األسر  واجملتيع , واالعتماء بهذا اليش

القتصاادهة واالجتياعياة ,   املرجات التهدهدات واملخاطر على اجملتيع والبحمى التحتياة والفرقياة للعراما     
هعين ظهرر حتدِّي إغراء العدّو لضاعا  المفارس واإلمياان , باداًل ما  وضاع احللارىل اليفيلاة لعاالج          و

الية وظهرر احلاجات ومتطلبات اإلشباع , واملشااك  االجتياعياة وخطارر     املشاك  وممها املشاك  امل
 اليت باإلمياان الادخرىل عا  طرهقهاا    واتساعها وترالد الثغرات  املتعدد  األوجه واألشياىل , الصراعات
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, وممه  أو فير ههدم البماء االجتياعي وهحيزِّق المسيج والتياسك االجتياعي إهدهرلرجيةيِّ شخص أو أل
 ..تعاظم املصائب , ليمتهي بتدم  احلضار  ت ما

ه اإلسالم وجاء بيان ولذا جاءت ترجيهات اإلسالم الرقائية , حلياهة املسليني واإلسالم , وما وضع    
 ( :عليه السالم)اإلمام علي  ممهجه عمد

  (ا اهلَل ا َشَيَينََّفَيَق, اِفٍر ا إىل َكَ ااهلِل ؛ َوَمْ  َشَي ا إىلاَ هح َشَينََّفَيَق, ِمٍ  اَجَة إىل محْؤا احَلَمْ  َشَي )
 خمااطر ماا هرتتاب ما     ر لرأهما مصاداق  اذا التحاذهر , و   هرمما املعاصك  زمان حتى ولر نظرنا يف     

األماة اإلساالمية وتشاتتها إىل     مخار جساد   ر هؤدي لو ,( اِفٍر ا إىل َكاَ َشَي) ؛  ضعفمراقع الكشف 
األماة   خلالفات لتهيئة مما  خطروته  سب, وإلنسانية م  خالىل فجرته ونفرذ أعداء امذا ب متفرِّقة , 

نساني املعاصر حّبّلته اجلدهد  , احلضاري اإل الييانوميرنات بماء وههدد ع الشقاق يرسما هعي  على تو
نتااج  اذا   , إاّل اآلخار  للابعض   الابعض تيف  التفرقة والتشت  والفقر واجله  وما , و األصيلةأخّرته و

العراما  الرئيساية يف   أحاد  , وباخلصرصايات  الشياهة وفسح اجملاىل ألعداء األمة يف التدخُّ   م ه الترّج
 ..وفطر  اإلنسان وممهجه اإلنساني اخلبيثة اليت ترغب يف تشرهه حقيقة اإلسالم  الروح العدائية تقجيج

أو  املاؤم  , فييارن  جياة والرقائياة   يف مرقع الشياهة العال(  ِمٍ اَجَة إىل محْؤا احَلَمْ  َشَي )يف حني ؛     
لتادعم ماراط  القار  يف    ليزهلاها أو  حياد ممهاا    املسلم إىل جانب أخيه املسلم يف عالج مراقع الضاعف  

وعالقاتااه  اإلنسااني  - اإلساالمي واالقتصااد  قار  مضااافة لليجتياع    اجلساد اإلساالمي , فقار  املسالم    
 يف محاهاة للرقار    اجملتيعيجام وانتظام نسيجه وانس, ومتاسك هماءه  تطررهتطرر نظيه وواالجتياعية 

ونتااج   ووحدتاه علاى اخلا    ه يتروح المقية , ومتاسك صادر أفيارهممحاهة و, اإلسالمي  اجلسدو الماس
 ..العرملي للرجه السليب ي  العاملي التغ  والتغ وتهدهدات وخماطرحتدهات أمام , احملبة املستدامة 

 :اآلتي , ومما تقّدم م  المصرص اجلليلة , بني ما ورد وعيرمًا ميي  إمجاىل م  ب     
تحعد األمراىل يف اإلسالم , ليس  الغاهة , وإها الرسيلة اهلادفة إىل حتقيق ما هحذل  الصعاب  - 

 ..واحلاجات والظرو  اليت هراجهها الماس أو اجملتيع 
اجملتياع وحتاى   الفرد واجلياعة و ومسؤولية مسترىم  البماء االجتياعي وما هرتتب عليه  - 

الدولة , هتطلب أن ال هحبمى على أسس مادهة مطلقة ؛ بالفير والتطبيق , ألّن ذلك هؤدي 
املضايرن الادنيري املمفارد خبطررتاه , مماا هحسابب إىل        إىل اقتصار الفير على احملترى أو

السباق والصراع واجلشع وتدم  البحمى االجتياعية ومتزهق المسيج االجتيااعي واألنسااق   
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جتياعية ما  أجا  حتقياق غرهاز  حاب الاذات واليساب املاادي مبشاروعيته وعادم           اال
 ..مشروعيته 

نصباب فير اإلنسان الذي همحى ممحى ملتزم , أن حيقق يف احليا  الدنيرهة , أقصى ماا  إ - 
ميي  حتقيقه م  خ  وصاحل األمة اإلساالمية واإلنساانية وألوساع أرضاية شاعبية ,  اي       

ما هحشعره الضي  بتحقيق أحس  األداء , واستقرار سارهرته   بقمّس احلاجة لذلك , وك 
يف  ذا العطاء , وما ههدفاه لرضاى اخلاالق جا  جاللاه , ومادى اتسااع فاعليتاه علاى          
مسترى اجملتيع , وممه الستقراره واستقرار الدولة , وحتقيق األم  االجتياعي واألماان ,  

اء التعاون التضامين واجتا اته املؤدهة والتخفيف ع  أعباء اجملتيع ومتطلبات حاجاته , وبم
للتياسك االجتياعي احلقيقي , احملقق لالستقرار والطيقنيمة , واستيرارهة وتراص  البماء 

 ..االجتياعي املستدام 

اَماِة َحْساَرّ    اِت َهاْرَم الِقيَ ْعَظاَم احَلَسارَ  َأ إنَّ) اإلرث يف التشرهع اإلسالمي له حسراته ؛ و  - 
َفاَدَخَ   , اَنهح اَعِة اهلِل سحْبَحي َطْنَفَقهح ِفَقَفَرِرَثهح َرجحٌ  َف, اَعِة اهلِل ي َغْيِر َطاًل ِفاَكَسَب َم َرجحٍ 
احلد م  حماطر ّأحادهة المظار  الدنيرهاة   , و ر ما ميثِّ  (  اَرىلح ِبِه المَّوََّوَدَخَ  اأَل, َة مَِّبِه اجَل

 ..صادي االقت –ردع الحنرا  السلر  االجتياعي املادهة , و

اِلَح َحاْرثح  الَعَيَ  الصََّو, َيا الَبِمنَي َحْرثح الدُّْنامَلاىَل َو إنََّو) للدنيا حرث ولآلخر  حرث ؛  -5
, ومثار احلارث ماا هشاي  اجلاناب األساري      ( ْقَراٍم َوَقْد َهْجَيعحهحَيا اهلّل َتَعاَلى أَل, اآلِخَرِ  

إلنسان , وحركية املااىل , وحركياة   واملاىل والعي  , و ر دلي  على الرتابأ بني حركية ا
العي  , وهقف اإلنسان بني الدنيا واآلخر  يف عيله , والفالح يف العي  , ليرناه أمشا    
وأوسع , فتترّزع ممافعه بني الفرد واجلياعة واجملتيع والدولة , وخ  ِنعم العي  ما هص  

, فبيردوداتاه  اع واالجتيا الدنيا بااآلخر  , والعيا  أحاد عراما  اإلنتااج يف االقتصااد       
 ..االجتياعية  –املمظرر  وغ  املمظرر  خيدم أبرز ا اجلرانب االقتصادهة 

تقث  المشاط والرضع االقتصادي على اجملتيع , فيّليا تعددت فرص التعاون يف أسااليب   -3
الرفا ياة   قارهم ساب    وأنشطة اجملتيع , كّليا حتقق  املمافع االجتياعياة , واجتها  حنار   

 ..ونظيه املثير  حنر البماء االجتياعي  اتهااجتا االجتياعية , و –االقتصادهة 

الفرد ذاته وأسرته واجلياعة  المِّعم اإلهلية , وهبدأ الشير م  يب الشير إلدامةتتعدد أسال -8
وماا هرتتاب ما     مظرماة احلقارق والراجباات    األداء العاالي مل انتظاام  و واجملتيع والبيئاة , 

 .. اق احلقرق ألصحابهاما هترّجب م  إحق, ومسؤوليات 
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جع  اخلالق عز وج  لألعياىل املختلفاة الايت تهاد  خا  لننساانية , اجلازاء الادنيري         -7
 ..واألخروي , ك ٌّ على وفق ما هتماسب مع األعياىل 

عبااده ,   ي مبثابة أمانة اخلالق عز وج  هردعها عمد  حياز  األمراىل وباقي المِّعم اإلهلية , -3
, وممهاا ماا   االجتياعياة   –, مباا فيهاا حركتهاا االقتصاادهة      فيها تعدد أشياىل احلقرقو

الفقاراء  هترّجب ترزهع نسب حمدد  , كيا  ر فييا هرتتب م  احلقرق لذوي احلاجات و
 ..دون املساس بيرامتهم وإنسانيتهم , والرمحة بهم .. واملساكني 

تياار أسالم   هترجب معرفة املمافذ املماسبة والصحيحة واملخطاأ هلاا , وباذات الرقا  اخ     -3 
السب  اليت تسهم يف محاهة اجملتيع , لذا فإّن اإلنفاق يف غا  مراضاعها  ادر جلاناب ما       

ِإنَّ اْليحَبذِِّرهَ  َكانحرا ِإْخَراَن الشََّياِطنِي َوَكاَن  )باهلدر والتبذهر واإلسرا  ,  ةاحلقرق املتيثل
ما  التفرهاق باني مصاطلح البخا  والتقات        , والبّد  سرر  اإلسراء (8 )الشَّْيَطانح ِلَربِِّه َكّفرًرا 

 ..واالقتصاد واإلسرا  والتبذهر , وما هيرن معتداًل كاليرم واجلرد 

اإلنفااق  االستهالكي و؛ اإلنفاق  االقتصادهة , جبانيبسالمة اجلرانب واألنشطة  متطلبات -  
وماا هيارن   والترازن االجتياعي م  خالىل الترزهع والادخ  واالدخاار ,   االستثياري , 

االجتياعي , وعالج اخلل  والفجرات االجتياعية , وما هماسبه م  الادعم   حلقة الرص 
وساب  التطارهر ,   التميياة املساتدامة   العي  مبتطلباات  وونظيه , الداعم للبماء االجتياعي 

 .. والتطرهر االجتياعيوممها التميية 
 
 
 

 املبحث الثاني

 ةاللولاملهامني االجتماعية جلباية األموا  عل  مستوى 
 
وأسااليب اساتقرار الدولاة واجملتياع ,      اجتا اات وومراصلة ِليا تقّدم , فقد تتعدد أ دا  وغاهات      

االجتياعياة ,   امضااميمه ممافعهاا و واحلياهة بي  حمترهات اليلية , مبا فيه ما تتطلباه اجلراناب املادهاة و   
ت االقتصاادهة لليجتياع فحساب , با      فجباهة األمراىل مل تقخذ احلدود واملضامني االقتصادهة واملسترها

 ..والبماء والتميية والتطرهر االجتياعي والعالقات واخلطأ ؛ كدعم المظم تتعداه إىل جماالت ّأخر 
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 احلقارق  متطلباات  والتاقث ات االجتياعياة , ومماه    ما هتعلاق باجلراناب   خيصما يف  ذه الدراسة ؛و     
األماراىل يف حا  املشايالت     اتإساهام وسائ  ما هرتتب م  و, املساوا  والعدالة االجتياعية املتحققة و

, وما هعيش اجملتيع  املتعدد  األ دا  اإلسرتاتيجية الستثياراتوا تياعيةاخلدمات االجتقدهة واألزمات و
بي  مضاميمه وعرامله املستقلة والتابعة , والثابتة واملتغيِّر  , فضاًل ع  احملاوالت للتقرهب بني الطبقاات  

ما هحعاني اجملتيع م  ظارو   والسيطر  على عاجلة املية , أو على األق  اإلسهام أو اإلعانة على االجتياع
 –اإلنساانية  االجتا اات  عا اة بدنياة , واملاؤثر  علاى     لقد تيرن طارئة , أو دائية ألساباب صاحية أو   

ين وكفاائي ,  فارض عاي  االجتياعية , وما هتطلبه م  احلقرق والراجبات الطبيعية , املفاروض تقدهتهاا ك  
 ..األخالقي والذي البّد ممه  اعهرسر  طاببو, إنسانية حقرق و

َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا َلا تحْبِطّلرا َصَدَقاِتّيْم ِباْلَي ِّ َواْلَقَذى َكالَِّذي هحْمِفقح َماَلهح ِرَئاَء ) واألخالقية تبدأ م  ؛      
ْرِم اْلَآِخِر َفَيَثّلهح َكَيَثِ  َصْفَراٍن َعَلْيِه تحَراٌب َفَقَصاَبهح َواِبٌ  َفَتَرَكهح َصْلًدا َلا َهْقاِدرحوَن  المَّاِس َوَلا هحْؤِم ح ِباللَِّه َواْلَي

 .. سرر  البقر  ( 3 )َعَلى َشْيٍء ِميَّا َكَسبحرا َواللَّهح َلا َهْهِدي اْلَقْرَم اْلَياِفِرهَ  
ه , هتحقق بطالنهاا , لفقادانها إنساانية وأخالقياة الصادقة      وحيميا تّتبع الصدقة أذى لليحتصدِّق علي    

َقاْرىٌل َمْعارحوٌ  َوَمْغِفاَرٌ  َخْياٌر ِماْ       ) ومساحة العطاء , ولذا تترّجه الرتبية اإلسالمية إىل بياان األفضالية ؛   
 .. سرر  البقر  ( 3 )َصَدَقٍة َهْتَبعحَها َأًذى َواللَّهح َغِميٌّ َحِليٌم 

, والرفاق باألحاسايس اإلنساانية     التحسس حتاى باساتدامة املشااعر   ثقافة املتشّبع ب وم   ذا املمطلق    
هيرن العطاء , وبالرجه اآلخر تيرن جباهة األمراىل يف الدولة اإلسالمية , اليت تبدأ بفرضها على امليسرر 

للدولاة , وتقادهم   اقتصادهًا وماليًا وم  األغمياء , جلباهتها وإنفاقها علاى بمارد وفقارات امليزانياة العاماة      
اخلدمات املختلفة واملطلربة األداء والراجبة على الدولة تقادميها للمااس أو اجملتياع بقحياام الشارهعة يف      

تعااون املثيار يف كا  الظارو      العدالة واملساوا  , لتحقيق األم  واألمان والطيقنيمة واالساتقرار , وبال 
 ..جلياعات واألفراد املرتتبة عليه , بني الدولة واجملتيع وا وبالمِّسب

علياه  )وصايته   التطبيقي , عمد الرقر  لقاراء  مضاامني   –وما هتجّسد م  إنسانية املمطلق الفيري     
دهة وإنساانية يف  ِلَيْ  هستعيله على الصادقات , ومماا هتضايمه ما  جراناب اجتياعياة واقتصاا       ( السالم

 : جباهتها , وذلك هظهر عمد
َوال , ّن َعَلْياِه َكاِر اًا   محْساِليًا َوال َتْجَتاازَّ   َوال تحاَروَِّع َّ , هلِل َوْحَدهح ال َشِرهَك َلاهح  ْنَطِلْق َعلى َتْقَرى اا)     

, ْبَياَتهحْم ْن تحَخاِلَأ َأْنِزىْل ِبَياِئِهْم ِمْ  َغْيِر َأَفإَذا َقِدْمَ  َعلى احَليِّ َفا, ْكَثَر ِمْ  َحقِّ اهلِل ِفي َماِلِه ِمْمهح َأ َتْقخحَذنَّ
: َتّقرىَل  ثحمَّ, ِة َلهحْم ِحيََّوال تحْخِدْج ِبالتَّ, ى َتّقرَم َبْيَمهحْم َفتحَسلَِّم َعَلْيِهْم ِييَمِة َوالَرَقاِر ؛ َحتَّْمِض إَلْيِهْم ِبالسَّا ثحمَّ

ْمَراِلّيْم ِمْ  َفَهْ  هلِل ِفي َأ, ْمَراِلّيْم اهلِل ِفي َأ آلخحَذ ِمْمّيْم َحقَّ, َفتحهح يْرَسَلِمي إَلْيّيْم َوِليُّ اهلِل َوَخِلَأ, ِعباَد اهلِل 
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ْن ْنَطِلْق َمَعاهح ِماْ  َغْياِر أَ   ْنَعَم َلَك محْمِعٌم َفاا َوإْن َأ, َفال تحَراِجْعهح , ال : َفإْن َقاىَل َقاِئٌ  . وهح إىل َوِليِِّه َحق  َفتحَؤدُّ
ْو إِبٌ  َفاال  َكاَن َلهح َماِشَيٌة َأ ْنَفإ, ٍة ْو ِفضَّْعَطاَ  ِمْ  َذَ ٍب َأْذ ِما َأْو تحْرِ َقهح َفخحْو َتْعِسَفهح َأْو تحرِعَدهح َأتحِخيَفهح َأ

َوال . َتْيَتَها َفال َتْدخحْ  َعَلْيَها دحخحرىَل محَتَسلٍِّأ َعَلْيِه َوال َعِميٍف ِباِه  َفإَذا َأ, ْكَثَرَ ا َلهح َأ َفإنَّ, ِبإْذِنِه  َتْدخحْلَها إالَّ
ْخَتاَر َفاال  َفإَذا ا, َخيِّْرهح  ْصَدِع امَلاىَل َصْدَعْيِ  ثحمََّوا, َصاِحَبَها ِفيَها  َوال َتسحرَءنَّ, َها ِهيَيًة َوال تحْفِزَعمََّب تحَمفَِّرنَّ

َفاال  . ْخَتااَرهح  ا اِلَيا  ْخَتاَر َفاال َتْعِرَضا َّ  َفإَذا ا, َخيِّْرهح  ثحمَّ, ْصَدِع الَباِقَي َصْدَعْيِ  ا ثحمَّ. ْخَتاَرهح ِلَيا ا َتْعِرَض َّ
 ِقْلاهح ثحامَّ  ْساَتَقاَلَك َفقَ َفاإِن ا . اهلِل ِمْماهح   ْقِبْض َحاقَّ هلِل ِفي َماِلِه ؛ َفاى َهْبَقى َما ِفيِه َوَفاٌء ِلَحقِّ اَتَزاىلح َكذِلَك َحتَّ

َعْردًا َوال َ ِرَمًة َوال  َوال َتْقخحَذنَّ. َماِلِه  اهلِل ِفي ى َتْقخحَذ َحقَّاًل َحتَّوَِّذي َصَمْعَ  َأْصَمْع ِمْثَ  الَّا ْخِلْطهحَيا ثحمَّا
ى َراِفقًا ِبَياىِل امّلْسِلِينَي َحتَّ, َمْ  َتِثقح ِبِدهِمِه  َعَلْيَها إالَّ َوال َتْقَمَم َّ, َوال َذاِت َعَراٍر , َمْيسحرَرً  َوال َمْهّلرَسًة 

َغْياَر محْعِماٍف َوال   , ِميماًا َحِفيظاًا   َناِصاحًا َشاِفيقًا َوأَ   َوال تحَركِّاْ  ِبَهاا إالَّ  , َلهح إىل َوِليِِّهْم َفَيْقِسَيهح َبْيَمهحْم هحَرصِّ
َخَذَ ا َفإَذا َأ, َمَر اهلّل ِبِه ْجَتَيَع ِعْمَدَ  نحَصيِّْرهح َحْيثح َأاْحدحْر إَلْيَما َما ا ثحمَّ. َوال محْلِغٍب َوال محْتِعٍب , محْجِحٍف 

َها َوال َهْيصحَر َلَبَمَها َفَيضُّرَّ ذِلَك ِبَرَلِدَ ا ؛ َوال َهْجَهاَدنَّ , َهححرىَل َبْيَ  َناَقٍة َوَبْيَ  َفِصيِلَها  الَِّه َأْوِعْز إَلْيِميمحَك َفَقَأ
, اِلِع ِقاِب َوالظَّا  َوْلَيْساَتْقِن ِبالمَّ , ِغاْب  َعلى الالَّ َوْليحَرفِّْه, َوْلَيْعِدىْل َبْيَ  َصَراِحَباِتَها ِفي ذِلَك َوَبْيَمَها , رحّكربًا 

َوْليحَروِّْحَهاا ِفاي   , ْرِض إىل َجاَرادِّ الطُّارحِق   َوال َهْعاِدىْل ِبَهاا َعاْ  َنْباِ  األَ    , رُّ ِبِه ِمَ  الغحادحِر  َوْليحرِرْدَ ا َما َتيح
َغْياَر محْتَعَبااٍت َوال   , نًا محْمِقَيااٍت  ى َتْقِتيَما ِباإْذِن اهلِل بحادَّ  َحتَّ, ْعَشاِب َوْليحْيِهْلَها ِعْمَد المَِّطاِ  َواأَل, اَعاِت السَّ

ْعَظامح  ذِلاَك أَ  َفاإنَّ  -َم آِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْياِه وَ َصالَّ  -ِة َنِبيِّاِه  َها َعلى ِكَتاِب اهلِل َوسحامَّ َيِلَمْقِس, َمْجهحرَداٍت 
 .  (إْن َشاَء اهلّل , ْقَربح ِلرحْشِدَ  َوَأ, ْجِرَ أَل

إىل  ماا حيقاق الرصارىل   كا   , ترتكز األ دا  علاى  , وعمد تقرى اهلل تعاىل  والتقرى ممطلق املؤم     
المفساية , مماا   وعمد ا ال حاجة لتماقض ما هضير وهظهر اإلنسان , وتحبماى الطيقنيماة    رضى اهلل تعاىل ,

  ..األنفس وتتقّرم األعياىل والسلر  همتظم الفير وتستقر 
وحيمهاا هيارن األداء   املتعاظياة بساالمتها ,   االقتصاادهة  االجتياعياة و لامظم  ل ذه الدور  المظامياة      

َوال , ّن َعَلْيِه َكاِر اًا  محْسِليًا َوال َتْجَتازَّ َوال تحَروَِّع َّ) بصررته الدقيقة واإلنسانية , و ر ما هرتتب على ؛ 
 ( .. ْكَثَر ِمْ  َحقِّ اهلِل ِفي َماِلِهِمْمهح َأ َتْقخحَذنَّ

بني جباهة األماراىل ما  العاماة ,    يف اإلسالم , وممه ما جييع القات اإلنسانية ترابأ العوهظهر مدى     
 اإلكراه أسلرب واالستقرار المفسي لليسترفى ممه املستحقات الضرهبية للدولة م  جهة , واالبتعاد ع 

دولاة  العالقة الصيييية اإلنسانية بني المدى تبيِّ  ه لئال هيرن ع  غ  طيب المفس , وممه مايف ذلك , 
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واجملتيع , حتى يف جباهة مستحقات الدولة على الفرد واجملتيع , واألعيق واألدق يف حقرق اجملتيع أن 
 ..ال هحسترفى ممهم أكثر م  حق اهلل تعاىل يف أمراىل الماس أو اجملتيع 

تاه  ألماراىل , وميتاد دق  الدولاة ل  جباهاة  وثقافة أدبإنسانية والسلر  الرظيفي والرتابأ بني وهتضي      
أداء  تبادأ ما   تارتبأ و العالقاة الايت    , وأصرىلفاء اجلباهة ممه ياستالعالقات بني مرظف اجلباهات وجهة 

 وما جيري م  اإلخبار بتخره  املسؤوىل األعلاى ,  البالغ احلساسية  ذا املرقف عمدمفتاح اليالم التحية 
ْمَراِلّيْم َفَهْ  هلِل ِفي َأ, ْمَراِلّيْم اهلِل ِفي َأ آلخحَذ ِمْمّيْم َحقَّ ,َفتحهح يْرَسَلِمي إَلْيّيْم َوِليُّ اهلِل َوَخِلَأ) ؛  يف الدولة

 . ( وهح إىل َوِليِِّه ِمْ  َحق  َفتحَؤدُّ
االجتياعي , وما هقاع ضاي     –ما بني العام  االقتصادي و ما شّرعه اإلسالم ,املهمية عمد وتتجّلى     

ْنَعاَم َلاَك محاْمِعٌم    َوإْن َأ, َفال تحَراِجْعهح , ال : َفإْن َقاىَل َقاِئٌ   )؛  حقرق اهلل تعاىلداء أل ما  ر فرض وجرب
 ْنَفاإ , ٍة ْو ِفضَّا ْعَطاَ  ِماْ  َذَ اٍب أَ  ْو تحْرِ َقهح َفخحْذ ِما َأْو َتْعِسَفهح َأْو تحرِعَدهح َأْن تحِخيَفهح َأْنَطِلْق َمَعهح ِمْ  َغْيِر َأَفا

َتْيَتَها َفال َتْدخحْ  َعَلْيَها دحخحرىَل محَتَسلٍِّأ َفإَذا َأ, ْكَثَرَ ا َلهح َأ َفإنَّ, ِبإْذِنِه  ال َتْدخحْلَها إالَّْو إِبٌ  َفَكاَن َلهح َماِشَيٌة َأ
 .( َعَلْيِه َوال َعِميٍف ِبِه 

 الطرعياة  ثقافة أداء احلقرقذلك عمدما هتضّي  هتضح األعيق , وتحقق م  المص املبار  , ال وعمد     
احلفاظ على حقرق احليران يف اجلباهة ؛ مهار   ضي  حتى, ممها ما تدخ  للحقرق متعدد  مع جرانب 

 ( ..َصاِحَبَها ِفيَها  َوال َتسحرَءنَّ, َها َبِهيَيًة َوال تحْفِزَعمَّ َوال تحَمفَِّرنَّ) 
 ْخَتااَر َفاال َتْعِرَضا َّ   َفإَذا ا,  َخيِّْرهح ْصَدِع امَلاىَل َصْدَعْيِ  ثحمََّوا) ؛ األمراىل جباهة أخرى يف مهار  وتبدأ     

َفال َتَزاىلح َكذِلَك  .ْخَتاَرهح ِلَيا ا ْخَتاَر َفال َتْعِرَض ََّفإَذا ا, َخيِّْرهح  ثحمَّ, ْصَدِع الَباِقَي َصْدَعْيِ  ا ثحمَّ. ْخَتاَرهح ِلَيا ا
 ( . اهلِل ِمْمهح  قَّْقِبْض َحهلِل ِفي َماِلِه ؛ َفاى َهْبَقى َما ِفيِه َوَفاٌء ِلَحقِّ اَحتَّ

العالقاة وثقافاة   أصارىل بمااء    تعليياته عماد بعمد  ذا احلد , ب  هص  ه بيان المص وتعليياتومل هقف     
الادور   احلركاة و باه ساالمة   , ليرنها ستعرد بالمفع املضاعف عليه , ِليا سيتراصا   العطاء يف صدق ال

, وساالمة وقار    ما خمطأ له م  األنشاطة واملشاارهع   وبه امليزانية العامة للدولة وما هدعم  ,االقتصادهة 
ما  أماراىل    استيفاء ما هحفرض كيفية بهووخدمات اجملتيع , وحاجات إنفاق الدولة , وتغطية متطلبات 

 ى َتْقخحَذ َحاقَّ اًل َحتَّوَِّذي َصَمْعَ  َأْصَمْع ِمْثَ  الَّا ْخِلْطهحَيا ثحمَّا ِقْلهح ثحمَّْسَتَقاَلَك َفَقَفإِن ا) ؛ دافع الضرهبة  على
 .( اهلِل ِفي َماِلِه 

للدولة وبالتالي , وكيا تبّي  , األمراىل  مفعب تعرد , فهي اجلباهة , عيِّمة الضرهبةومسؤولية أّما أصرىل     
 َعْردًا َوال َ ِرَمًة َوال َمْيسحرَرً  َوال َوال َتْقخحَذنَّ ), فلذا هراص  استعراض المص ؛ وحاجاته خلدمة اجملتيع 
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َراِفقاًا ِبَيااىِل   ) والسابب يف ذلاك ؛   , ( َمْ  َتِثاقح ِبِدهِماِه    َعَلْيَها إالَّ َوال َتْقَمَم َّ, َوال َذاِت َعَراٍر , َمْهّلرَسًة 
 ( ..ِهْم َفَيْقِسَيهح َبْيَمهحْم َلهح إىل َوِليِّى هحَرصِّامّلْسِلِينَي َحتَّ

 مطابقاة  هقخاذ ة , وماا خياص اجلباهاة فيهاا , عماد ا      صادهواالقتاملضامني االجتياعية  أّما فييا خيص    
َوال  )؛  علاى مساترى الدولاة    التمظييي – , جماله اإلنساني الشاغ  هلامراصفات مع الرظيفي رصف ال

اْحدحْر  ثحمَّ.  َوال محْلِغٍب َوال محْتِعٍب, َغْيَر محْعِمٍف َوال محْجِحٍف , ِميمًا َحِفيظًا َناِصحًا َشِفيقًا َوَأ تحَركِّْ  ِبَها إالَّ
 ( ..َمَر اهلّل ِبِه ْجَتَيَع ِعْمَدَ  نحَصيِّْرهح َحْيثح َأإَلْيَما َما ا

احلقارق  نظام  محاهاة  قف عمد  ذه اآللية يف اجلباهاة وحتيُّا  املساؤولية , با  هتراصا  يف      دّقته مل تو    
 :ْوِعْز إَلْيِه ِميمحَك َفَقَأ َخَذَ اَفإَذا َأ )والراجبات ؛ 

 ..ححرىَل َبْيَ  َناَقٍة َوَبْيَ  َفِصيِلَها َه الََّأ -
 .َوال َهْيصحَر َلَبَمَها َفَيضُّرَّ ذِلَك ِبَرَلِدَ ا  -

 ..َها رحّكربًا َوال َهْجَهَدنَّ -

 ..ِفي ذِلَك َوَبْيَمَها َوْلَيْعِدىْل َبْيَ  َصَراِحَباِتَها  -

 ..ِغْب َعلى الالَّ َوْليحَرفِّْه -

 ..اِلِع ظَِّقِب َوالَوْلَيْسَتْقِن ِبالمَّ -

 ..رُّ ِبِه ِمَ  الغحدحِر َوْليحرِرْدَ ا َما َتيح -

 ..ْرِض إىل َجَرادِّ الطُّرحِق َوال َهْعِدىْل ِبَها َعْ  َنْبِ  اأَل -

 ..اَعاِت َوْليحَروِّْحَها ِفي السَّ -

 ..ْعَشاِب َوْليحْيِهْلَها ِعْمَد المَِّطاِ  َواأَل -

 ..محْتَعَباٍت َوال َمْجهحرَداٍت  َغْيَر, محْمِقَياٍت نًا ى َتْقِتيَما ِبإْذِن اهلِل بحدََّحتَّ -

آِلِه ى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -ِة َنِبيِِّه َها َعلى ِكَتاِب اهلِل َوسحمََّيِلَمْقِس )اجلباهة ونق  األمانة ؛ آلية وعمد اكتياىل     
 ( .. ْن َشاَء اهلّلإ, ْقَربح ِلرحْشِدَ  َوَأ, ْجِرَ  ْعَظمح أَلذِلَك َأ َفإنَّ -َم َوَسلَّ

 يذا العالقة بني الدولة واجملتيع , وممظرمة اجلباهة اإلساالمية الايت تبادأ ما  ترجيهاات وتفاصاي            
خلدماة   إلياه واجملتيع , وماا تاؤوىل   , جهة جباهة األمراىل والضرائب ؛ السلر  اإلنساني , والتعاون بني 

 ..د والبالد , وأصرهلا وأصرىل بماء الدولة املدنية اجملتيع , وإعانة احملتاجني , وتقدهم اخلدمات للعبا
 التمياري والبمااء   ياإلصاالح  الترزهاع  مقخاذ ا يف جمااىل  جمرا اا و وم  األمراىل اليت تحجبى وما تقخذ     

هظهار يف  مماا  االقتصادي , وما همتج عمه م  تطرهر الدولة ومؤسسااتها , وذلاك    -االجتياعي  الشام 
 ( :عليه السالم)قرله 
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 ال َصالَحَو, ا حْم الحًا ِلَيْ  ِسَرَصالِحِهْم َصي َصالِحِه َوِف إنََّف ,َلهح ْ ا هحْصِلحح َأَياِج ِبْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو )    
ْبَلَغ ْرِض َأاأَلاَرِ  ي ِعِيَيّيْ  َنَظرحَ  ِفْلَو. ْ ِلِه َألى اخَلَراِج َواىٌل َعاَس ّكلَّهحْم ِعَيالمَّ نَّأَل, ِبِهْم  ا حْم إالَِّلَيْ  ِسَر

اَرٍ  َماْ  َطَلاَب اخَلاَراَج بَغْياِر ِعَيا     اَرِ  ؛ َوبالِعَيا  َك ال هحْدَرّ  إالَّذِل نَّأَل, اِج َرْسِتْجالِب اخَلاي ِمْ  َنَظِرَ  ِف
اَع ِشاْرٍب  ْنِقَطا ا ِوَأ, ًة ِعلَّ ْوَأ اًلإْن َشَيْرا ِثَقَف. ياًل َقِل ْمرحهح إالََّوَلْم َهْسَتِقْم َأ, اَد ْ َلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِبَأ
ْن َهْصاّلَح ِباِه   ا َتْرجحر َأْفَ  َعْمهحْم ِبَيَخفَّ, ا َعَطٌش ْجَحَف بَهَأ ْوَأ, ا َغَرٌق ْغَتَيَرَ اْرٍض اَلَة َأإَح ْوَأ, ٍة َبالَّ ْوَأ
, اَرِ  ِبالِدَ  ي ِعَيَك ِفْيَلوَن ِبِه َعهح ذحْخٌر َهعحردحإنََّف, ْم ْمهحْفَ  ِبِه امَلؤحوَنَة َعَعَليَك َشْيٌء َخفَّ ال َهْثّقَل َّرح حْم ؛ َوْمَأ

محْعَتِيادًا َفْضاَ     ,يِهْم ىِل ِفا ْدْسِتفاَضاِة الَعا  اَتَبجُِّحاَك ب َو, اِئِهْم ْسِتْجالِبَك ححْساَ  َثَما  اَمَع , الَهِتَك وَتزهنِي َو
,  ْمِرْفِقَك ِبِهْدَتهحْم ِمْ  َعْدِلَك َعَلْيِهْم َوا َعرَّوالثَِّقَة ِمْمهحْم ِبَي,ْم اِمَك َلهحا َذَخْرَت ِعْمَد حْم ِمْ  إْجَيِبَي, ِتِهْمّقرَّ
اَن محْحَتِيٌ  العحْيَر إنَّْنّفسحهحْم ِبِه ؛ َفْحَتَيّلرهح َطيَِّبًة َأاِفيِه َعَلْيِهْم ِمْ  َبْعدح  ْلَ ا َعرَّا إَذرِر َماأّلمح ا َحَدَث ِمَ َيَفرحبَّ

ْنّفِس الارحالِ  علاى   اِ  َأا إلْشَرْ ّلَها هحْعِرزح َأَيإنََّو, ا ْ ِلَهْرِض ِمْ  إْعَراِز َأَتى َخَرابح اأَلا هحْؤَيإنََّو, هح ْلَتا َحيََّم
 .  ( اِعِهْم  بالِعَبِرْنِتَفاِة ِقلََّو, اِء سحرِء َظمِِّهْم بالَبَقَو, اجَلْيِع 

,  ( َلهْ َأ ) , ( ا هحْصِلحَيِب)  ,(  اجاخَلَر) بني حلقات  جييعاإلسرتاتيجي  م  المظام والبماءوجانب      
 :, وبهذا هم هحْصِلحا َيِب أل له اِجاخَلَر فقه االقتصادي اإلسالمي ,هححتِّم الو
 
 

ِلَياْ    ال َصاالحَ َو) عالقاتها صارحية وواضاحة يف ؛   واملضامني االجتياعية جلباهة اخلراج وترابطها و    
العدالاة واملسااوا    ماع   ار ماا هارتبأ    و, (  ْ ِلِهَألى اخَلَراِج َواىٌل َعاَس ّكلَّهحْم ِعَيالمَّ نَّأَل, ِهْم ِب ا حْم إالَِّسَر

 .. الشاملة لي  َمْ  هعميهم األمرواملسؤوهات ,  الدولة والماس حقرقوإحقاق 
إنسااني ,   –جتياعي ممها ما هيرن اىل للدولة , له مضاميمه املتعدد  , م  األمرا ولذا ما هتم جباهته    

اإلنفاااق و دقااة الترزهااع باانييف خططااه وتمفيااذه ومسااتقبله  اقتصااادي , ومااا هتياماا    -واجتياااعي 
 للجادوى اإلنساانية قبا  تفاصاي  اجلاادوى     ةاالساتهالكي واإلنفااق االساتثياري , باالجتا اات احملققاا    

 ..  لرجرد األمراىل وحركتها االقتصادهة حسب ما خمطأ هلا , املادهة االقتصادهة
ْبَلَغ ِمْ  َنَظِرَ  ْرِض َأاَرِ  اأَلي ِعِيَيّيْ  َنَظرحَ  ِفْلَو) , أال و ر ؛ وجانب آخر يف غاهة الدقة واحلساسية     

أنظيااة لتراصاا  واسااتيرارهة  ةاحلقيقياا  , وهاادىل علااى ماادى دقااة المظاار  (  اِجَرْسااِتْجالِب اخَلاااي ِفاا
 مدساة  , وفلسافة  (  ْرضاأَل اَر ِعِي) عارض وال هسبق , والمظام الضرهيب واجلبائي ال هت اإلسرتاتيجيات

 .. ْرضاَرِ  اأَلِعِيقر  يي  يف ت واالستيرارهة االقتصاد
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والعلة واملعلرىل يف قار  ورفاع مساترى واردات الدولاة وجباهاة الضارائب باالترازي ماع الرفا ياة               
َمْ  َطَلَب اخَلاَراَج بَغْياِر   ) وآثاره املستقبلية اخلطر  ؛  ,( اَرِ  بالِعَي َك ال هحْدَرّ  إالَّذِل نَّأَل) االجتياعية ؛ 

, (  ياًلَقِلا  ْمرحهح إالََّوَلْم َهْسَتِقْم َأ, اَد ْ َلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِبَأ )؛ نتيجته يف التميية والتطرهر ؛ ( اَرٍ  ِعَي
مبثق م  ه, االجتياعي رائب والبماء , وممها جباهة الضليرن حتيية استيرارهة سالمة الدور  االقتصادهة 

الترزهع والدخ  ,  ؛ مسترى الرئيسية م حلقاتها  الدلي  ما هظهر ضي , و ْرضاأَل اَر ِعِيمسترى قر  
تتراصا  يف  و ياذا   .., وتراص  ترسيع وقيام املشاارهع االقتصاادهة   واالستهال  واالدخار واالستثيار 

هة احليرمية الفرعي م  المظام الضرهيب للدولة وخططه مع مراعا  نظام اجلباالمص املتقدِّم , مدى أ يية 
ْرِض ِمْ  َتى َخَرابح اأَلا هحْؤَيإنََّو) ؛ االجتياعية  –مع عرام  مؤثر  يف احلركة االقتصادهة  ْرضاَرِ  اأَلِعِي

 ..(  اْ ِلَهإْعَراِز َأ
والترزهع اهلاد  اجلباهة واإلنفاق  نظام يف آخر؛ وجه تياملي  اإلنساني واألخالقيحركية العام  و    

, اإلساتثياري   –االستهالكي  لالنفاق وسالمة قرهم السلر  االقتصادي وسري امليرىل المفسيللترازن 
 َواْنّظاْر إىل َماا اْجَتَياَع ِعْماَدَ  ِماْ  َمااىِل اهللِ       )؛ اجملتيعاي   –احليرمي اإلنفاق  إسرتاتيجيةققه م  وما حي

َوَما َفَضَ  َعْ  ذِلَك , ِت َمَراِضَع الَفاَقِة َواخَلالَّمحِصيبًا ِبِه , َبَلَك ِمْ  َذِوي الِعَياىِل َوامَلَجاَعِة ْصِرْفهح إىل َمْ  ِقَفا
 ..  (َلَما َبْحِيْلهح إَلْيَما ِلَمْقِسَيهح َفيَيْ  ِقَفا

هحياملاه ما    ماا  والرتابأ بني جباهة األماراىل والمظاام والبمااء االجتيااعي ,     م  وضرح وما هراصله     
, اِئِجِهْم َرَحوا ِلْصِبرحاَو, نّفِسّيْم َأ  اَس ِمْ را المَّْنِصّففَق) بني الدولة والماس ؛ المظامية العالقات اإلنسانية 

رهح ال َتْحِبسحا َو ,اَجِتاِه  َحادًا َعاْ  حَ  ال تحْحِشيحرا َأَو. ِة ِئيَّاءح اأَلسحَفَرَو, ِة اأّلمَّ الءحَكوحَو, ِة يَِّعانح الرَّّيْم خحزَّإنََّف
, ال َعْبدًا َو, ا ًة َهْعَتِيّلرَن َعَلْيَهال دابََّو, ال َصْيٍف اٍء َواِج ِكْسَرَ  ِشَتي اخَلَراِس ِفِللمَّ  ال َتِبيعح ََّو, َعْ  َطِلَبِتِه 

ْن َأ إالَّ, ال محعاِ اٍد  محَصا   وَ ,  اِسَحاٍد ِماَ  المَّا   اىَل َأَما  ال َتَيسُّ ََّو,  َحدًا َسْرطًا ِليياِن ِدْرَ ٍمَأ ال َتْضِرهح ََّو
ي ْهادِ ي َأْن َهاَدَع ذِلاَك ِفا   يحْساِلِم أَ ْلي ِلهح ال َهْمَبِغا فإنَّ, اإلْسالِم ْ ِ  لى َأِسالحًا هحْعَدى ِبِه َع ْووا َفَرسًا َأَتِجدح

 .  (ِه ْيَلًة َعرَن َشْرَكَفَيّي,  اِء اإلْسالِم ْعَدَأ
, و ر هتجاوز يف إنسانيته ك  المظم الرضاعية ,   يف فلسفة اإلسالم يوالبّد م  بيان أمر مهم وحير    

األخروهة , رمبا هدخ  وهمق  بمارد   –اإلسالمي , بمظرته الدنيرهة أال و ر جانب م  ممظرر اإلستثيار 
االجتياعية  –عدهد  م  اإلنفاق اإلستهالكي إىل اإلنفاق اإلستثياري , وهظهر عمد اجلدوى االقتصادهة 

دعام رؤوس األماراىل   بشي  غ  مباشار ضاي     , ورمبا هدخ يف إشباع حاجاته وأممه اإلنسان  لعيار 
 ..لليجتيع عمد إشباع احلاجات الضرورهة دقة تطبيق العدالة واملساوا  يف العليية واملعرفية , وظهرر ا 
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بماء الرجه اآلخر لر   باألمانة ,الشراكة وما ترتبأ  العظيم ,الراسع والشراكة مبفهرمها اإلسالمي و     
رائحه , بني الدولة كسلطات , وممها السلطة التمفيذهة , مع الماس أو اجملتيع بيا  شا  الصيييية لعالقة ا

ألماراىل ما    , وما هرتتب على ااملخطأ له جباهة األمراىل , وممه نظام للدولة الضرهيب مظام الما هتطلبه و
َوَحقاًا  , َدَقِة َنِصايبًا َمْفرحوضاًا   َلَك ِفي  اِذِه الصَّا   نََّوإ) ؛ , و ر ما هظهر يف جانب م  مضامني شركاء 
َتْفَعْ   َوإالَّ, َفَرفِِّهْم ححّقرَقهحْم , َك رَ  َحقَّفُّا محَرَوإنَّ, َوضحَعَفاَء َذِوي َفاَقٍة , ْ َ  َمْسَيَمٍة َوشحَرَكاَء َأ, َمْعّلرمًا 

الّفَقاَراءح َوامَلَسااِكنيح    -َخْصايحهح ِعْماَد اهلِل    -َياْ   َوبحْؤَساى لِ , ِقَياَماِة  اِس خحصحارمَا َهاْرَم ال  ْكَثِر المََّك ِمْ  َأَفإنَّ
َوَلاْم هحَمازَِّه   , َوَرَتَع ِفي اخِلَياَنِة , َماَنِة ْسَتَهاَن ِباأَلَوَمِ  ا! ِبيِ  ْب ح السََّوالَغاِرمحرَن َوا, ْدّفرعحرَن اِئّلرَن َوامَلَوالسَّ

 .  ( ْخَزىَذىلُّ َوَأَو حَر ِفي اآلِخَرِ  َأ, ْنَيا ِبَمْفِسِه الذُّىلَّ َواخِلْزَي ِفي الدُّ َح ََّفَقْد َأ, ا َنْفَسهح َوِدهَمهح َعْمَه
وم  مضامني المصرص املباركة يف  ذا املبحث , واملبيِّمة أل يية املضامني االجتياعية والصاحل العام      

 ودوافعهاا ماة جباهاة الدولاة لألماراىل بيا  صافاتها       الداخ  ضي  ممظرما له عالقة أو واحلق العام , و
 :ميي  إمجاىل بعضها باآلتي , فضاًل ع  ما تقّدم , ووجدوا ا وسلركياتها االقتصادهة 

 احلااالىل هتجااه مباامهججلباهااة األمااراىل يف اإلسااالم , الاارظيفي  Organizationالتمظاايم  - 
ماا هتضايمه الترزهاع    اإلنساني يف جباهاة األماراىل وممهاا الضارائب , ومماه       –األخالقي 

 ..واإلنفاق على مسترى الدولة واجملتيع واألفراد 
ما  جهاة ,   حاجات اجملتياع  , جباهة األمراىل نظام المظام الضرهيب , وجانب ممه هحراعى  - 

, وماا هترافاق ماع مسا   التميياة      , اآلنياة واملساتقبلية   الابالد  ا والظرو  اليت تتعرض هل
على مساترى  والعامة  اختاذ القرارات اخلاصةو معص دقةما هتطلب م  , ووخطأ الدولة 

 ..الدولة  –اجملتيع 

االجتيااعي , وماا    –عام  الترازن بني متطلبات البمااء والتميياة والعياران االقتصاادي      - 
هرتتب عليها م  أسبقية بيمها وبني جباهة األمراىل م  الضرائب والرسرم , فيترّجب أن ال 

 ما  الدولاة  فارض  مما تللبالد , وما حيد ممها  العيرانيوالتطرهر  هيرن تقاطع بني التميية
 ..الضرائب والرسرم 

بشايله الفاردي واجليااعي , وذلاك عا  طرهاق        Moraleالروح املعمرهة  مسترى رفع - 
 إسرتاتيجيةبدور ا حتيًا ستحقق وجذب رؤوس األمراىل , والتشجيع على االستثيارات 

ع مساترى جباهاة   حقيق العياران , هرتفا  بتلضرائب والرسرم , وباهة اناجحة جلمستقبلية 
 ..األمراىل وتعاون املعين باألمر 

                                                 
0
 . 383 -382ص / م  رعع نفسه  - 



 272 

ثقافاة  ال نشر الرت يب يف جباهة األمراىل , و ر ما هدل  على ضرور  االبتعاد ع  أسلرب -5
ليعين بهياا ما  أجا     سبة لفلسفة الضرائب والرسرم ل, والترعية املما يةجملتيعالرظيفية وا

قمارات  , وم  جهة أخرى بياان  ضغرط نفسية وعيلية طراعية دون عمد اجلباهة ا يدفعه
 ..صر   ذه األمراىل يف اجملاالت االستهالكية واالستثيارهة 

صب , و ر ما دفع الضرائب لئال هدخ  مرضرع الغ هتضح م  فلسفة عدم اإلكراه على -3
حيتاج برنامج ترعري لليجتيع , و ر مؤشر على الضبأ االجتياعي , فيياا هظهار ما     

ْنَعَم َلَك محْمِعٌم َوإْن َأ, َفال تحَراِجْعهح , ال : َفإْن َقاىَل َقاِئٌ  ) باركة املتقدِّمة , وممه المصرص امل
 .. ( . ْعَطاَ ْو تحْرِ َقهح َفخحْذ ِما َأْو َتْعِسَفهح َأْو تحرِعَدهح َأْن تحِخيَفهح َأْنَطِلْق َمَعهح ِمْ  َغْيِر َأَفا

ِمْمهح  َوال َتْقخحَذنَّ) لدلي  ما ورد يف المص املبار  ؛  ما  حق هلل حدده الشرع اإلهلي , وا -8
, و ر حيقق املساوا  والعدالة يف مراضعها م  جباهة األمراىل (  ْكَثَر ِمْ  َحقِّ اهلِل ِفي َماِلِهَأ

 ..بعيرمياتها وخصرصياتها 

األماراىل   وتميية العالقات واالحرتام بني العاملني علاى جباهاة  املتبادلة , ضرور  بماء الثقة  -7
واألشخاص املعميني بالدفع الضارهيب , ومماه محاهاة  اذه املؤسساة ما  الفسااد اإلداري        

 ..واملالي واألخالقي وما له عالقة به 

ميي  أن تيرن جباهة األمراىل على شي  نقدي أو عيين م  املستحق الدفع علايهم علاى    -3
خلا  فيهاا , ليرنهاا    و أن ال تيرن م  املراد احملّرمة , أو على شرط عدم وجرد عيب أ

 ..عامة , وما تتطلبه م  احلفاظ عليها أو نقلها أو ترزهعها مع سالمتها أمراىل 

ما تتيث  بالسلع ع  طرهق قسيتها إىل نصفني ,  جباهة األمراىل م  احلقرق والسييا آلية -3 
و يذا حتى هص  إىل مقدار احلقرق املرتتبة على .. وختي  اجملبى ممه المصف , وتقسييه 

 ..ب الشقن صاح

َوال ) ؛ , جااء المهاي   وما شااكله  والفساد املالي حلياهة األمراىل م  االختالس والسرقة  -  
َوال محْلِغاٍب َوال  , َغْياَر محْعِماٍف َوال محْجِحاٍف    , ِميمًا َحِفيظًا َناِصحًا َشِفيقًا َوَأ تحَركِّْ  ِبَها إالَّ

ْسَتَهاَن َوَمِ  ا) ها أ اًل لألمانة , , وهترّجب أن هيرن املسؤوىل عمها وع  جباهت( محْتِعٍب 
ِبَمْفِسِه الذُّىلَّ َواخِلاْزَي   َح ََّفَقْد َأ, َوَلْم هحَمزَِّه َنْفَسهح َوِدهَمهح َعْمَها , َوَرَتَع ِفي اخِلَياَنِة , َماَنِة ِباأَل

 ( .. ْخَزىَذىلُّ َوَأَو حَر ِفي اآلِخَرِ  َأ, ْنَيا ِفي الدُّ

الدولة بعد جباهتها , سراء كانا  علاى شاي  نقاد أو سالع ,       ما  أصرىل لمق  أمراىل  -  
 ..فلي ِّ هترّجب ما هماسبه م  احلفظ والمق  والتسليم 
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شرهعة اإلساالمية , وذلاك   لترزهع األمراىل أو احلقرق املرتاكية , الشروط املفروضة يف ال -  
ياهاة  , والتيافا  االجتيااعي , حل   االجتياعيك  فرد يف اجملتيع , بالضيان لصرن حق 

 ..اجملتيع واستقراره وأممه 

صالح اجملتيع ع  طرهق بعضهم البعض , وال هيرن الصاالح إاّل ببمااء ثقافاة اإلصاالح      -  
 ا إالَّال َهْصاّلحح َبْعضحاهَ  ) التضامين اإلنساني , على مبدأ متقدِّم وغاهة يف الرُّقيِّ , أال و ار  

العي  به داخ  اجملتيع , هدعم جباهة األمراىل , وب(  ٍضا َعْ  َبْعال ِغَمى ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍض 
 .. جملتيع , وتقدهم اخلدمات الالئقةوترزهعها بإصالح حاىل ا

هدخ  ضي  ممظرمة الصالح , جباهة األمراىل م  العام  عليه حتى أبسأ معين باه ما     -5 
 ,َلاهح  ْ ْصاِلحح أَ ا هحَيا اِج ِبْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو) دافعي  ذه األمراىل للدولة , لذا كان الترجيه ؛ 

 نَّأَل, ِبِهْم  ا حْم إالَِّلَيْ  ِسَر ال َصالَحَو, ا حْم الحًا ِلَيْ  ِسَرَصالِحِهْم َصي َصالِحِه َوِف إنََّف
ستحق العماهة واحلفاظ مترصلة ت , ليرنها حلقات(  ْ ِلِهَألى اخَلَراِج َواىٌل َعاَس ّكلَّهحْم ِعَيالمَّ

 ..عليها 

ال َو, اَجِتاِه  َحادًا َعاْ  حَ  ال تحْحِشايحرا أَ َو) باهاة األماراىل املتيثلاة يف ؛    إنسانية وأخالقية ج -3 
ًة ال دابَّا َو, ال َصاْيٍف  اٍء َواِج ِكْساَرَ  ِشاتَ  ي اخَلارَ اِس ِفا ِللمَّ  ال َتِبيعح ََّو, رهح َعْ  َطِلَبِتِه َتْحِبسح

 .. ( . َسْرطًا ِليياِن ِدْرَ ٍمَحدًا َأ ال َتْضِرهح ََّو, ال َعْبدًا َو, ا َهْعَتِيّلرَن َعَلْيَه

ومتتد الرمحة يف المظام اإلسالمي إىل مبدأ غاهة يف اإلنسانية واألخالقية يف جباهة الضرائب  -8 
 ْووا َفَرساًا أَ ْن َتِجادح َأ إالَّ, ال محعاِ اٍد  محَصا   وَ , اِس َحٍد ِمَ  المَّا اىَل َأَم ال َتَيسُّ ََّو )وممه ؛ 

اِء ْعَدي َأْهِدي َأْن َهَدَع ذِلَك ِفيحْسِلِم َأْلي ِلهح ال َهْمَبِغفإنَّ, اإلْسالِم ْ ِ  َألى ِسالحًا هحْعَدى ِبِه َع
 ( . ِهْيَلًة َعرَن َشْرَكَفَيّي,  اإلْسالِم 

المظام الضرهيب يف اإلسالم , علم المفس الضرهيب , وممه ما هحراعى الدقاة   مما هدخ  ضي  -7 
َوال تحَركِّْ  ) , كيا  ر يف ؛ ائم على اجلباهة يف الرصف الرظيفي ومراصفات املرظف الق

قارق  , واال تياام حب , حلياهاة األماراىل واحلقارق    ( ِميمًا َحِفيظاًا  َناِصحًا َشِفيقًا َوَأ ِبَها إالَّ
يف كياا  ار علياه    يف جباهاة الضارائب وترزهعهاا وإنفاقهاا ,     احلياران  حقرق واإلنسان 
و ر ما كان بشاي  واضاح   , ( ّن َعَلْيِه َكاِر ًا َوال َتْجَتازَّمحْسِليًا  َوال تحَروَِّع َّ) ؛ جباهتها 

حيقاق املضاامني االجتياعياة الراساخة يف      املباركة املتقدِّمة الاذكر , وبذاتاه   يف المصرص
جباهة األمراىل على مسترى الدولة , و ر عام  حضااري ال حتترهاه الامُّظم الرضاعية يف     

 ..عصرنا الرا   
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 املبحث الثالث

  ةاالجتماعي املهامنيضمل وال
 

مبضايرنه االقتصاادي ؛  ار     Workأحاد عراما  أو عماصار اإلنتااج , والعيا        Labourالعي       
ميثِّ  كا   , ومبضاميمه االجتياعية ؛  اجملهرد االختياري املبذوىل المافع للرصرىل إىل غرض أو  د  حمدد

 ..تيع بني اجملما هيرن عليه الفرد داخ  المشاط , ليقخذ به ميانته وتقدهره 
و تمفيذي , ونتائجاه  / , ختطيطي أو  اجلسديأو  ه العقليي  ك  ما هتحقق م  أداء بصفة أدائوالع    

 – ةه األخالقيا اتا ممظرر  وغ  ممظرر , أو تيرن على شي  سالع أو خادمات أو معلرماات , وباجتا    
 .. ةاإلنساني

تتجّساد   شخصاية اإلنساان  فارد واجملتياع , و  ة ومستقب  الواستقرار وطيقنيم وكرامة والعي  ضيان    
 ..طبيعة العي  , وجبردته هتحقق انتظام شرفية وأخالقية العي  وتتييز م  

وتفاعله مع العرام  اأّلخر كالسياسية وماا هرتتاب ما     االجتياعي  –ولليزهج الترافقي االقتصادي     
ميرناات املخطاأ   ضاي    ان جاناب مماه  ميي  بي, والعي  املؤثر  على وبالغة ال تشرهعات , له األ يية

 : تياآل
 
 
 
 
 
 
 

 جانب هبيني (  8 ) املخطأ 
 م  دهمامية العي  الداخلة يف

 االجتياعي -املزهج االقتصادي 
 
 

 م ع   دين شيد

في  دم حمخ 

م  زي  

 -ماق ص دي 

  ماع   مي

 مألن  ط

 م اعيعد

 م  غيرمت

 مألنلاد

 م  نّو 

 م  عسي 

متج ه ت م ظرو  

اق ص ديد م

م نفسيد  –وماع   ميد 

 افرمد دمخ  م ع  ي ت 

مإلن  عيد شع م  ؤثرمت 

م زش نيد وم    نيد 

 وم  وقفيد 
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التراص  االجتياعي وفرص بماء العالقات اإلنسانية , وما حيققاه  مسترى و, فالعي  اه اآلخر جتوباال    
ما له م  تقث  على مساترى العيا  وتطارهره    ك  , ولشخصية والعامة م  ترسيع جماالت تبادىل اآلراء ا

أو واساتثياري لنباداعات ,   إباداعي   نتاج العي  , ورمبا هيرن,  ي مسة م  مسات بيئة العي  رمسي ال
ما  بمااء بصايات وخصرصاية اهلرهاة      , فضاًل ع  ماا هرتتاب   استثيار رؤوس األمراىل العليية واملعرفية 

 .. األسرهة –وتلبية احلاجات االجتياعية استقرار ا ,  االجتياعية ومسترى
ا وضع خمطأ لترضيح جانب مم ميي  وبهذا , ةاالجتياعي اهاتباجتا الفاعلة  وممه تظهر عماصر العي     

 :باآلتي بماء املمظرمة االجتياعية  حتقق عماصر العي  يف
 
 
 
 
 

 هبني دور عماصر(  7 ) خمطأ 
 االجتياعيةالعي  يف بماء املمظرمة 

 
, فرمباا لالقتصااد   , وما تسهم بيئة العي  وممه هظهر فاعلية االقتصاد الرمسي واالقتصاد غ  الرمسي      

خطأ له , كياا  ار علياه نشااط اقتصاادي رمساي       له فاعليته وتقث ه يف االقتصاد الرمسي املغ  الرمسي 
 ..له  داءدقة األ رىل دونحيوما , تراجهه معرقاته واختماقاته وفجراته 

, مباا فياه ردم   , مميا  أن هحعاا  الياث  ما  األزماات      باالجتاه التياملي مع االقتصاد غ  الرمساي  و    
هماتج عا     بطبيعة احلااىل فاإّن االقتصااد غا  الرمساي     , و االختماقات واملعرقات الفجرات وح  مشاك 

عي , ورمبا دخ  الفع  االجتيااعي  االجتيااإلنسانية , وما هرتتب م  التراص   –العالقات االجتياعية 
 ..اته اليت ال تتعارض مع ثراب  الشرع واستيعابيف شرعمة السلر  االقتصادي , بقدق السب  

يف دفاع  الشارعية   –االجتياعياة   الامظم  فاعليةقتصادهة ع  طرهق ما حتققه وبهذا تصبح عالجاته اال    
باساتيعاب خمتلاف التغاي ات املثيار      يعاات التقليدهاة   جتااوز اجملت أهضًا ما هتم عجلة التميية واإلنتاج , و

 ..اجملتيعية  –والمافعة , وتلبية احلاجات األسرهة 
, إاّل الدعم الداعم للحركة التميرهة  وما هسهم يف حلها التشرهع اإلسالميتبادلة وما أصرىل املمافع امل    

 ..رد املبذولة ؛ العقلية واجلسدهة والمفسية , مبا فيه العي  , وما تسهم به اجلهاالقتصادهة  –االجتياعية 

من صر 

 م ع  

 م ج عيد -م فرديد  م ثقد ب  نفس

 بن ء م لخصيد م فرديد وم ج عيد م  ج  عيد

 م ج عيد -وم فرديد م قي د ماع   ميد 

  يدغير رس –بن ء شنظوشد رس يد 

 متج ه ت وضعيد ووظيفيد
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االقتصادي بالترازي مع اجتا ات المسق  –وبهذا هيرن للعي  مفعرله الراسط يف المسق االجتياعي     
ذلاك إىل التعااون   , ورمباا هتعادى   املهين , وبماء املشارهع واملؤسسات املتمرعة داخ  الدولاة أو اإلقلايم   

 ..هع الرطمية واألجمبية اراملثير بني املؤسسات واملش
وتفاعلاها ماع   والعي  بذلك هتعدى حدود اجملتيعات التقليدهاة والميطياة لزهااد  اليفااء  اإلنتاجياة          

بآليات معلرماتية تتجيع تقميات أو تيمرلرجيا املعلرمات , وما جرى لظهرر المظام االجتياعي املعاصر 
وماا  اقتصاادهة معرفياة ,    –أن تيرن ممظرمة اجتياعياة   مع غ  ا يف ممظرمة االقتصاد املعريف , وميي 

   ..هتضيمه م  إنتاج أو نتاج غ  ممظرر 
امليانة والتقدهر , وال هقتصر العيا  وماا هحقابلاه ما  أجار       يف ثقافته  وجع  اإلسالم للعي  والعام    

 ..على احليا  الدنيرهة , ب  تعداه للحيا  األخروهة وثراب 
مثير ومستدام , وماا هحقابلاه   مستقبله فع و وني  وأثره يف اإلسالم , وللعي  وجه خ فال تقادم للع    

 ..  وأخرويم  أجر دنيري 
ماا   ر الشار والضارر و  ,  ةوغ  األخالقي ةغ  اإلنساني وشخصية عامله وأفياره آخر للعي  اجتاهو    

دى احليا  , مل عامليها علىللعي   يةه العقيية , وقد تمجرُّ عراقب سلبنتائجهمتجه م  خماطر وتهدهدات و
 ..م  عراقب أخروهة وما هلحقه 

 ,  ةوغا  املادها   ةوالعي  بالتحدهد , هقخذ جماالته الدنيرهة وأ دافه املمظرر  وغ  املمظرر  , أو املاده    
 :, وكّله م  تبعات له  وتبعاته الدنيرهة أو عدم

 مقدمتهم األنبياء والرسا  واألئياة األطهاار    العي  اخلالص هلل , و ر هعيله خاصة الماس ويف -
اجلع  ستثياراته بهداهة , واملمتخب م  الماس , وذلك تبعًا للجع  التيرهين و( عليهم السالم)

 ..التشرهعي 
ساب  حبأخروهة , تتغّير نسبته بني الدنيرهاة واألخروهاة    –العي  الذي حيي  اجتا اته الدنيرهة  -

الفيري املؤثر على المفس  الترجيهقفه , ورمبا كان مصدره اره وثبات ماتعامله وخالصة اجتا 
ورمباا غ  اا , مغيِّار  المسابة     .. وقماعاة الشاخص    والسلر  , ورمبا كان  احلاجة واإلشباع

وتذبذبها وامليرىل والتعزهز , ورمبا هؤثر عليه طرهقاة الاتعلُّم والرتبياة والتعلايم والبيئاة الداخلياة       
ث ات ام  الثابتة واملتغ   , ورمبا كان الباارز العاما  االجتيااعي وتاق    والبيئة اخلارجية , والعر

ت اأّلخار , ورمباا دخا  التادرهب وتميياة القادرات واملرا اب        اعا اجلياعات واجملتياع واجملتي 
 ..يف الترجُّه , ورمبا دخل  التطررات التيمرلرجية واإلبداعات , ورمبا للغرائز مفعرله اخلطر 

 .. اته وفعله , أل دا  دنيرهة العي  الذي حيي  اجتا -
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والعي  قد هّتجه مبرجه ميرىل وأمرر إميانية وعقائدهة ودهمية , كيا  ي لر كان العاما  باجتااه    -
ماؤ الت القبارىل   تابيني , و ر ما هححدد املمطلق م  م  غ  الي وأم  اليتابيني  و, أإسالمي 

 ..عقائدهة ومصادر  ذه العقائد  األخروهة , ودقة ما حييله م  أمرر –وعدم القبرىل الدنيري 

 .و يذا .. والعي  رمبا هتبع طبيعة ومسترى التعصُّب الذي هلحق باإلنسان  -

اجتا اات  , وتعادد  , املمظارر  وغا  املمظارر     هلاا تقث اتهاا الدنيرهاة    , ال اساتثماء  ومجيع األعياىل با     
الايت ال تتقاادم ؛    اتبعاتها امتاداد  هلاا  على الفرد واجلياعات واجملتيع والدولة , وكذلك  ومسترى التقث 

نفعهاا وعادم نفعهاا    ساترى  التبعات األخروهة , وما هيرن عليها ما  احلسااب والثاراب والعقااب , مب    
 ..وامتداداتها الزمانية وامليانية واملرقفية  ختلف املسترهاتمب, ووضرر ا 

يات , وممها ما هسح  اإلنسان م  السُّمة ورمبا َعَيٌ  هس  , جّر على الماس اليث  م  إجيابيات أو سلب    
 ..احلسمة وغ  احلسمة , ومؤثره يف العي  حسب مرقعه االجتياعي والقيادي 

وما هتعّلق باذات العيا  وميرناتاه     اجتا اتإذن هقخذ العي  يف اإلسالم , فضاًل ع  ما مّت ذكره ,     
األخروي , وطبيعة  –العي  ؛ الدنيري  اتيجيةوإسرتوتقث اته , وبذات نّية العي  به , وتيتيك  وأبعاده

 ..العي  وامتداداته املستدامة 
وتقخذ األعياىل يف البيانات الرارد  باليتب السياوهة , ممها ما هتعّلق باألعياىل العبادهاة , وأعيااىل       

رهاب أو بعياد   املعامالت املتيثلة باألنشطة والفعاليات االقتصادهة وغ  االقتصادهة اليت هلا املسااس ما  ق  
 ..بصييم اجملتيع والبيئة واحليا  االجتياعية , وممه على مسترى الدولة واجملتيع والفرد 

ذات العي  والاداخ  يف معلرماتاه وختطيطياه وقاراره     م  , تبدأ نقاوتها املعامالت و والعي  وطبيعة    
, وغسي  أو غسا  األماراىل   , واإلداري الفساد املالي مؤدهات م   ونقاوته,  ومصادر مترهله ومردوداته

 ..ومسترى عيق واتساع األداء والمتائج اآلنية واملستقبلية 
بالشارهعة  سرتشاد  , وإذا مل ه هاة هاداجلة وها عبادالإلنساان  العيا  شخصاية ا   عزوجا   اخلاالق  وجع     

 أداء لآلخار وللمااس , ورمباا كاان    العباد  للذات أو ترجُّه  اذه العبااد     رمبا حترل ومعاجلات فقهها , 
هلل عز وج  , فلي   جحِع  لاه   اخلالص بترجههاألقرم بني اخلالق تعاىل والماس , أو   اشرباجتاه اإلالعباد 

 .. ةاجتياعي – ةاقتصاده برؤى ثرابه وعقابه , فضاًل ع  كرن األعياىل بطبيعتها , جانب مما حتيله
ساس وطبيعاة األعيااىل , و ار هضاع      , إاّل لبيان مرقف الشارهعة ما  أ  م  حلرىل وما جاء به الفقه     

السُّبح  اليفيلة بتمظيم احلياا  واجتا اات اإلنساان , والسُّابح  التمظييياة المقّياة والبمااء السالركي القارهم          
وحتيُّا  أعبااء   ماا حيياي احلقارق وتقدهاة الراجباات      مماه  والراضح لألعياىل لتيرن حبد ذاتها عباد  , و

 ..ألعياىل واملعامالت م  خالىل تقدهة ا, وترمجتها املسؤوليات 
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, وماا  , وآلياة الثقافاة الفقهياة    املرشد الفقهي التشارهعي  املرجِّه وو,  كيا  ر عليه األسس واملبادئ    
 ( :عليه السالم)اإلمام علي  هظهر عمد قرىل أم  املؤممني

  ( اي الرَِّبْرَتَطَم ِفاَتَجَر ِبَغْيِر ِفْقٍه َفَقِد ا َمِ  )
عماد ذلاك   وأصرىل ومرشد وقراعاد فقهياة ,   ذات جتار  نظم برجرب بماء ( لسالمعليه ا)وّجه وبه     

, وممه محاهة ك  الطبقات باملرشد الثقايف الفقهي  مدسة وإعاد   مدسة األنشطة التجارهة واملالية تيرن 
الاداخ  يف  لي  و ما هعميه األمر ,ي  هتم م  خالهلا عدم ضياع احلقرق والراجبات ؛ لو, االجتياعية 

 قمارات االتصااالت  ماا هتيثا  يف ساالمة ؛    اسارتاتيجيات  مماه  و,  تّجاار ال مممظرمة االجتار , وهتقاّدمه 
 للسالع ج املمات ووآلياة السارق والتخطايأ للسارق     واملازهج التسارهقي    وطبيعتها , قواألسرا , والترزهع

 ..والزبرن واملستهلك  ةوالتحرهلي ةاالستخراجي
والشااملة  , ال هتحقق بدورته الساليية   اإلدار  والتمظيمعاد   مدسة وإو مدسة ؛ التمظيم واإلدار  و    
 أواًل باقوىل  ترص  إليهمبا هو , إاّل بالقراعد واملبادئ األخالقية اليت هضعها الفقهاالجتياعية ,  باملؤثراتو

التجاار  واالقتصااد واالجتيااع والظارو  البيئياة وتغ اتهاا       وتطاررات  الفقيه العار  بيا  حمترهاات   
 ..غ ات العرام  املستقلة والتابعة وت

واملالياة , املتيثلاة باملعاامالت اإلليرتونياة     ة ها التجاراملعاامالت  اجتا ات حدهثاة علاى   م   وما هطرأ    
, وماا  , واحلالىل واحلرام , وما همجم عمها م  تهدهدات وخماطر خبصرص احلقرق والراجبات  وعرملتها

, ومرقاف الفقاه   , وسرعة حركتهاا ومؤثراتهاا االجتياعياة    مل بني خمتلف بقاع العاحتدثه م  صراعات 
 .., وبي   ذه االجتا ات وما هرتبأ بها اإلسالمي ممها 

األعياىل وثقافة تمظييهاا الفقهاي , وأداء األعيااىل    الرعي والفهم ملتطلبات اهلل تعاىل  وبذلك أوجب    
قرهب وبعيد , بزمانها وميانها ومرقفهاا  مفعة الماس م  بادئ الفقهية اليت  ي ملعلى سالمة األسس وامل

السابي  لرمحاة البشارهة ؛ الدنيرهاة واألخروهاة , ومفتااح للمفاع        لييارن  واستدامتها , وساالمة المّياة ,   
, والِعرب  ليس مب  هقرىل لاك  اذا حاالىل همفعاك , و اذا حارام        دنيري , واألجر بعراقبهاواإلشباع ال

 ..شي  فردي ومجاعي وجمتيعي واالنتفاع ممه ب أقرم ذلك إتباعب  العرب  يف , هضر  حسب 
اجلانب الترعري والثقافاة التمظييياة ملشاروع حياا  اجملتيعاات       أ يية , مدى املبار  يف المص وهربز    

والشعرب واألمم , فال تترقاف الادور  المفعياة املساتدامة عماد حاد التجاار  , با  تحياما  مبمظرمتهاا           
الفقهية والتمظييية , لي  جدهد ومستجد  –, وممه املراكبة الفيرهة  ا اأّلخر لليجتيع واحلياملمظرمات 

 ..الفردهة واجلياعية واجملتيعية  والسلر  على المفس همعيسومستحدث , و ر ما 
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ا , وممها ما أعّد ا اخلالق عز وج  العي  به حبيم ونطالع يف نهج البالغة ؛ أنراع األعياىل وخمتلفه     
اجملتيعاات واألمام    تحقاام , وباالعلم  يف الشارهعة اإلساالمية   باقعظم اجلهااد   لعلام  طلب ااجلهاد , وهص  

 .. إلنسانوتحصان به كرامة اوحضاراتها 
, َوالدَُّعاءح هحْساَيعح  , ْرَبّة َتْمَفعح َوالتَّ, ْعَيّلرا َوالَعَي ح هحْرَفعح َفا) ؛ م  العي  العبادي ب طااخِل محمطلقلذا و    

. ْو َمْرتاًا َخاِلساًا   َأ, ْو َمَرضًا َحاِبسًا َأ, ْعَياىِل عحيحرًا َناِكسًا َوَباِدرحوا ِباأَل. ْقالمح َجاِرَهٌة َواأَل,  َواحَلاىلح َ اِدَئٌة
 .  ( اِتّيْمَومحَباِعدح ِطيَّ, َومحَيدِّرح َشَهَراِتّيْم , اِتّيْم امَلْرَت َ اِدمح َلذَّ َفإنَّ
احلاث علاى المفاع املساتدام بالعيا  املماتج       به , و األكثر ِقرام للعطاءوالترجُّه  ؛  ذا الترجيهْعَيّلرا ا    

وآلياة العيا  امّليهِّاد  الساتقامته     , هحْرَفاعح   لذات اإلنسان وما هححيأ به , ولعظية وبصية الَعَيا  فهار ؛  
اإلنساان  ليارن   ,على مسترى الفارد واجملتياع   َتْمَفعح , ألنها  َبةْرالتَّ؛ ساته على اجملتيع م  خالىل وانعيا

 ..سيتجاوز الضرر وما هحعيِّر صفر احليا  
ما    بالادَُّعاء  الراساع ممفاذه  فييارن  األمرر والسب  باإلنسان , تضيق  ياومضيرن روحي آخر حيم    

م فيره ونفسيته وسلركه واجتا اات  يف داخ  اإلنسان ليحقرِّ إلجابة , وبذات الدعاء رمبا هحؤثرقادر على ا
 . ., بي  ما هتحقق به ذات الفرد واجملتيع ْقالمح َجاِرَهٌة َواأَل, َ اِدَئٌة  , لتيرن احَلاىل أعياله

, وفلسافة  ْعَيااىِل  َبااِدرحوا ِباألَ ؛ عماد   خ  االدخارم  خالهلا جرد  األعياىل ما هتحقق طبيعة وم  و    
ْو َمْرتًا َأ, َرضًا َحاِبسًا ْو َمَأ, عحيحرًا َناِكسًا ؛  إنساني يف هرم هيرن فيه – ومردود ا ادخاري  ذه املبادر 

  ..َخاِلسًا 
ومشاارهعه وحضااراته ,   اإلنساان  علاى   تمطباق  اذه املعادلاة   , و ااحلتيية اليت ال مماص ممهاملرت و    
,  اِتّيْمَومحَباِعادح ِطيَّا  , َومحَيادِّرح َشاَهَراِتّيْم   , اِتّيْم َ اِدمح َلاذَّ ؛ فهر  احليا  , هةحتيية نهااملرت نذهر على و
بيئات , ومجيعها ك  ذلك حيتاج الستدامة متراصلة بالعي  , وممه مستدامة لألجياىل , وممه مستدامة للو

 ..أعياىل وحضارات الشعرب واألمم , الذي جييلها عي  الماس  تصب يف جمرى
م  جرد  مستدامة , لالرتقاء باستقرار الدعائم واألسس م  الدواخ   حل األعياىل , وما تتطلبهوصا    
ي بقادرات  المفسا  –, والتحساس الروحاي    اه الدنيرهة وامتداداتهثاراآلو اجملتيعية , باملدهات –ردهة الف

َقْباَ   , اِم َمَهِلاِه  هَّا ي َأَفْلَيْعَيِ  الَعاِم ح ِمْمّيْم ِف )؛ ونتائجها اآلنية واملستقبلية  واألعياىل ياتالسلركمزاولة 
, َوْليحَيهِّْد ِلَمْفِسِه َوَقَدِمِه , ْن هحْؤَخَذ ِبَيَظِيِه ِسِه َقْبَ  َأي محَتَمفََّوِف, َواِن شحغحِلِه ي َفَراِغِه َقْبَ  َأَوِف, َجِلِه إْرَ اِق َأ

 .  (ْد ِمْ  َداِر َظْعِمِه ِلَداِر إَقاَمِتِه َوْلَيَتَزوَّ

                                                 
0
 . 352ص / م  رعع نفسه   - 
2
 . 006ص / م  رعع نفسه   - 



 281 

َوإْغاالِق َخاَزاِئِ    , َوَحاْبِس الَبَرَكااِت   , َراِت َييَِّئِة ِبَمْقِص الثَّْعَياىِل السَّاهلَل َهْبَتِلي ِعَباَدهح ِعْمَد اأَل إنَّ )و     
َوَقاْد َجَعاَ  اهلّل سحاْبَحاَنهح    . َوَهْزَدِجاَر محْزَدِجاٌر   , َر محَتاَذكٌِّر  َوَهَتَذكَّ, َوهحْقِلَع محْقِلٌع , ِلَيتحرَب َتاِئٌب , اخَلْيَراِت 

هحْرِساِ   . ارًا هح َكاَن َغفَّّيْم إنَّْسَتْغِفرحوا َربَّا"  :َفَقاىَل سحْبَحاَنهح ,  خَلْلِقاإلْسِتْغَفاَر َسَببًا ِلدحرحوِر الرِّْزِق َوَرْحَيِة ا
َفاَرِحَم اهلّل  " . ْنَهاارًا  اٍت َوَهْجَعْ  َلّيْم َأْمَراىٍل َوَبِمنَي َوَهْجَعْ  َلّيْم َجمََّوهحْيِدْدّكْم ِبَق. َياَء َعَلْيّيْم ِمْدَرارًا السَّ

 . ( !َتهح َوَباَدَر َمِميَّ, ْسَتَقاىَل َخِطيَئَتهح اَو, َبَتهح ْسَتْقَبَ  َتْراْمَرًأ ا
 :, وكاآلتي  آثار األعياىلخاطر ميي  وضع خمطأ ترضيحي ملمما تقّدم م  القرىل املبار  , و      

 
 
 

 هبني خماطر (  3  )خمطأ 
 آثار األعياىل اجملتيعية

 وعالجاتها
 

ثاره , البّد أن نعار  أسساه القاائم علياه , أو ماا  ار       وعمدما هتطّلب استيعاب قدرات العي  وآ     
اداته بني اإلسالم والعي  , مييا   االسرتاتيجي , وامتد –الدعامة له , وببالغة المسب وعيقه الفلسفي 

 ( : عليه السالم)م  خالىل قرله  إمجاله
َوالاَيِقنيح  , ْسِليمح  حَر الاَيِقنيح  َوالتَّ, ْسِليمح المح  حَر التَّاإلْس. َحٌد َقْبِلي اإلْسالَم ِنْسَبًة َلْم َهْمسحْبَها َأ  َّْنسحَبأَل)     

 .  ( َداءح  حَر الَعَي حَواأَل, َداءح َواإلْقَرارح  حَر اأَل, ْصِدهقح  حَر اإلْقَرارح َوالتَّ, ْصِدهقح  حَر التَّ
وأنشاطتهم املتمرعاة ,    فلمحتابع ولمتفّحص كيف هيرن مفعرىل ذلك يف اجملتيع وعالقاتهم االجتياعية    

األخالقاي   إنسااني , وبعيقاه   –وأصادق بمااء اجتيااعي    , مظارر أدق  مبومدى متاسايهم االجتيااعي   
 ..له كرامته له , واحملقق  املالصققيقة اإلنسان وحقيقة المشاط حل واملمطقي

م , الباّد ما  االجتااه    باإلْساال  ْساِليم التَّاتها ومرونتها وفاعليتها م  يوحيميا ترجع األمرر إىل انسياب     
, إلْقاَرار  ا ْصِدهق بّهدىالتَّل شدنا , ْصِدهقح  حَر التَّ ونرى نسيج الَيِقني, ْسِليم فيحرتجم بالَيِقني التَّمبعرفة ما 

؛  َداء بالَعَي  , وبهذا تيرن حركياة اإلساالم ليتجّلاى وجاه حاملاه     اأَلوجتسيد , َداء اأَلوترمجة اإلْقَرار ب
بيئتاه ونقااو  مماخاه املساتدام , فمتاائج األداء والعيا  الرصاني         , ومحاهة داء وما حيققهبالعي  ودقة األ
 .., هعين مسترى ما هيرن عليه اإلنسان واإلسالم  وإشباعاته جبردته وفاعليته
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 :هلا عالقة باجملتيع ومستقبله ومستقب  حضارته , وكاآلتي   وميي  وضع معادلة بسيطة ,     
 
 
 
 

 .  ( َوال َحاَجَة هلِل ِفيَيْ  َلْيَس هلِل ِفي َماِلِه َوَنْفِسِه َنِصيٌب, ْبتحِلَي ِباهَلمِّ َر ِفي الَعَيِ  اَمْ  َقصَّ) لذا ؛      
سباب نفسية وماا شااك    أل, أو واملر بة  رمبا هرعز ألسباب نقص اخلرب  واملهار  , ونتائج التقص     

وبيئاة العيا    نسيج يف ثغر  أو فجر   ظهررهعين اقص , وعي  نوممخفض أداء مسترى  قابلههحو ذلك ,
ما تحسبِّبه  ام , فيمهيرتعدد أشياىل اهلالعي  , وبذات الرق  ت -ضعف اإلنسان وبدور  األنشطة هترلد 

هتعادى   وقدراتاه , ورمباا  مسترى اجلرد  , خلا  باالفرد   إخنفاض ؛ احلاجة , التخلُّف , اجله  , ظهرر 
اجملتيع وثقافته وحضارته ومستقبله , مبا فيه البيئة واملماا  التمظيياي   ميرِّن يف مستراه اجليعي إىل خل  

 .. ةاإلهلي وبهذا وغ ه تيرن العقربة.. حلياتي وا
 ,واجلسادهة  الفيرهاة والمفساية    , همباع ما  ميرناات اإلنساان    وأ دافاه  واجتا ات العي  وطبيعتاه      
َقاْد َشاَغَلْتهح   , ا َيِللادُّنْ  اي الادُّْنيَ َعاِمٌ  َعِيَ  ِفا : اِمالِن ا َعَيي الدُّْنِفاسح المَّ)  مظرر  وغ  املمظرر  , ولذا ؛امل

ي َمْمَفَعاِة َغْياِرِه ؛   َفيحْفِماي عحيحاَرهح ِفا   , لى َنْفِسِه َوَهْقَممحهح َع, َهْخَشى َعلى َمْ  َهْخّلّفهح الَفْقَر , اهح َعْ  آِخَرِتِه دحْنَي
َوَمَلاَك  , ْيِ  َمعاًا  ْحَرَز احَلظَّا َقَف, ا ِبَغْيِر َعَيٍ  ي َلهح ِمَ  الدُّْنَيِذاَءهح الََّفَج, ا ا َبْعَدَ ا ِلَيَيي الدُّْناِمٌ  َعِيَ  ِفَوَع
 .    (اَجًة َفَيْيَمعحهح ىلح اهلَل َحال َهْسَق, اهلِل  ْصَبَح َوِجيهًا ِعْمَدَقَف, اَرْهِ  َجِييعًا الدَّ

, هاتم فيهاا باذىل خمتلاف     ونتائجهاا وانعياسااتها   واساتهدافاتها  تهاا  األعياىل بي  أشياهلا واجتا او    
 :بني ما شتان اجلهرد والطاقات والقدرات , ولي  

ماا  , وللاذات واآلخار   نتائجاه التضالي    عيا    ث   يذاوِم, (  اَيِللدُّْن اي الدُّْنَيَعاِمٌ  َعِيَ  ِف ) -
, وتعاظم فضاءاتها غ   املدمِّر  الصراعات شتى أشياىل م هرلِّد ما و , هؤدي بهما و, هرجهه 

  ..املقيتة , وتميية األنا املمحرفة الال سرهة  املرئية , اآلنية واملستقبلية
 االجتيااعي  الامظم والبمااء   أدق حتقياق  , ومما هتيث  فياه  ( اا َبْعَدَ ا ِلَيي الدُّْنَياِمٌ  َعِيَ  ِفَوَع)  -

عظيم ب, واجملتيعي المفع و لعاليا ومسترى األداءطبيعة المتائج واستدامتها و , القرمية األعياىلو
 ..(  اَرْهِ  َجِييعًاَوَمَلَك الدَّ, ْيِ  َمعًا ْحَرَز احَلظََّأ) ؛ األعياىل 
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أقارم  ما  خاللاه    هاتم أن ي باإلميان الذملمهج لية اآل( عليه السالم)هرشدنا ,  م  اجتاه وقائي آخرو    
اهلاد  ي نعقالال سلر الرجِّه مبو, تها وطيقنيممفس وبسري ال أنقى األفيار , وامتال  مماطقاألعياىل , 

 :, حيث هقرىل  المتائجوأجرد أفض  ما هحثير عمه تيعي , واجمل المظام, وبماء واإلنسانية خلدمة اإلنسان 
َعَيٍ  هحْعَي ح ِباِه ِفاي    ْحَذْر ّك َّاَو. ِة امّلْسِلِينَي َوهحْيَرهح ِلَعامَّ, َعَيٍ  َهْرَضاهح َصاِحبحهح ِلَمْفِسِه  ْحَذْر ّك ََّوا)     

 .  ( ْعَتَذَر ِمْمهحْو اْنَيَرهح َأَعَيٍ  إَذا سحِئَ  َعْمهح َصاِحبحهح َأ ْحَذْر ّك ََّوا, ى ِمْمهح ِفي الَعالِنَيِة َوهحْسَتَح, السِّرِّ 
نظاام   ه م ما هبميو, لالخرتاق والصراع مانعة  للرقاهة والعالج , والتدقيق يف  يذا معادلة ؛ جامعة    

األولياات  دقاة  و, املعلرماة   الترقعات بعيقاملخطأ له , باحلذر  متزاممة, إنذار مبيِّر , خطراته الرقائية 
َعَياٍ   )  ؛ خمااطر مؤشاره  , و ةعشاره لألحيام امؤثرات خماطر حب األنا , امّلمايف بتحدهد , واملعلرماتية 

َعَياٍ   )  ؛ , وما هحيامله خطرر   ر عمدما هص  باه إىل ( ِة امّلْسِلِينَي هح ِلَعامََّوهحْيَر, َهْرَضاهح َصاِحبحهح ِلَمْفِسِه 
 هصا   حيمياا ها , دهقاومصا تزاز الشخصية امتداده , و( ى ِمْمهح ِفي الَعالِنَيِة َوهحْسَتَح, هحْعَي ح ِبِه ِفي السِّرِّ 

 ( .. ْعَتَذَر ِمْمهحْو اْنَيَرهح َأَعَيٍ  إَذا سحِئَ  َعْمهح َصاِحبحهح َأ) إىل  األمر
 : القرىليف ذات اليتاب الذي بعثه إىل احلارث اهليداني , ب( عليه السالم)وهضيف     

  ( اِحَب محْعَتَبٌر ِبَصاِحِبِهالصَّ َفإنَّ, َوهحْمَيرح َعَيّلهح , ْحَذْر َصَحاَبَة َمْ  َهِفي ح َرْأهحهح َوا) 
عادم تطاابق   ييرن أفراد اجملتيع  م الضحية , لم  القرائ  , ل وعمده هص  العي  إىل اإلضرار املمبثق    

 ..وحتقيق أ دافه العي  مع صدق األداء 
, وما  االجتياعيممحاه , مبا فيه , بال عي  فعلي نافع الداعي إىل أنشطة معيمة  وأثر آخر هتيّث  عمد    

بااألدوات واآللياات املطلارب    , وال تياما    مرسارمة  باال خطاأ   ممطلقه يرنهتبعه ختبُّأ باألداء , وه
 ..  (اِمي ِبال َوَتٍر اِعي ِبال َعَيٍ  كالرَّالدَّ) ترافر ا لألداء أو التمفيذ , فهر 

ص  إىل اهلاد  املطلارب ,   قصر املدى الذي ال هتتصف بالضعف ووالرامي بال وتر , تيرن رميته     
  املرجّر  , وما هتحقق فهر ممقارص ,  وهعين ال إسرتاتيجية واضحة لعيله , وال ميي  أن حيقق األ دا

 ..وتمعيس تبعاته على الذات واآلخره  
المفس األّماار  بالسارء الايت متماع أو تحاؤدي إىل عرقلاة أو       انب آخر هعرتض األعياىل , املتيث  با وج    

لاى  , وبالمفس األّمار  بالسرء تقتصر المظر  عاملرسرمة احنرا  يف تمفيذ األعياىل وعدم حتقيق األ دا  
,   ( ْكَرْ اَ  َنْفَساَك َعَلْياهِ   ا َأاىِل َما ْعَيا ْفَضا ح األَ َأ) الدنيا ومردوداتها ومتعتها الزائفة الزائلة , لاذا فاإّن   

علاى  ومردوداتهاا  وساالمة اجتا اتهاا ونتائجهاا    والسيطر  عليهاا ,  وتطرهع القدرات م  تطرهع المفس 
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َوَعَياٍ  َتاْذَ ْب َمؤحوَنتحاهح    , تحاهح َوَتْبَقاى َتِبَعتحاهح    َعَيٍ  َتاْذَ بح َلذَّ :  اَن َما َبْيَ  َعَيَلْيِ َشتَّ) الذات واجملتيع , و 
 ..  (ْجرحهح َوَهْبَقى َأ

وهفقاد العيا    ,  الدنيرهاة  واإلشاباع واملادهاات  عمدما هقتصار علاى حمدودهاة المظار      وهضيع العي      
علاى  والرظيفياة  ت العي  األساسية وتطررااالجتياعية املستير   والمظم والعيلياتخصائصه وعالقاتها 

 .., وترالد املشاك  واألزمات املباشر  وغ  املباشر  الصعيد الفردي واجلياعي 
واجتاااه اإلسااالم ونظرتااه للعياا  التميااري , هتجاااوز االساارتاتيجيات الاادنيري , ليياارن للعياا          

ية العاما  واخلطاأ   المشااط شخصايته ما  شخصا    مساتدامة , وهساتقي العيا  أو    ممتد  واسرتاتيجيات 
ِبِه َعَيّلهح َلْم هحْسِرْع  ْبَطَقَمْ  َأ) , ونتائجه وآثاره تتحدد بطبيعة ذات العي  وجرد  نتائجه , لذا  املرسرمة
تيارن  , فاألعياىل  ي احملدد  لمتائجها , كياا  ار صارر  العلارم واملعاار  أواًل , فيياا         (ِبِه َنَسبحهح 

 ..األمرر , فثير  العي   ي املؤشر واحملدد األساسي تلف خماملرضرعية تغلب على الذاتية يف 
هتالزم العلم والعي  أهميا وجد مثر  العطاء , وانفصاىل أحد يا ع  اآلخر , هؤدي تراجاع  عمد ا و     

وتراجع احلضارات , ومؤثراته على مساتقب  األماة أو اجملتياع    ملؤدي للميرص وا, اإلبداعات واملرا ب 
 ( : عليه السالم) وختلفه , لذا هقرىل

  ( ْرَتَحَ  َعْمهحا إالَّاَبهح َوَجإْن َأَف, َهْهِتفح بالَعَيِ   الِعْلمحَفَيْ  َعِلَم َعِيَ  ؛ َو: وٌن بالَعَيِ  الِعْلمح َمْقرح) 
لبيان مدى قر   ومسترى دقة االستدامة , هتجه الرعي والفهم واالستعدادات واخلربات واملهاراتو     

, وتعاظم التهدهدات به  العي فقدان استشراء اجله  و, بارحتاىل العلم نذهر و ,لعلم والعي  العالقة بني ا
ال قر   ضعيف إىل تابع , وحتّرىل الشعرب أو اجملتيعات , وعمد ا ضياع اجملتيعات وحضاراتهاواملخاطر 

 .. متييز  وال حضار مستقلة , وال شخصية  اهل
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 املبحث الراع 

 الجتماعية واالقتصاديةالضل  و هميت  ا
 
 
 

نظر إلياه اإلساالم    ماما أ يية العي  , وما أ يية مضاميمه االجتياعية , و الطالع علىمت ابعد أن      
ه وحميم نتائجاه واساتيرارهة   تتيث  بقر  أدائ ما هرلِّد م  أجراء ومماخات وبيئاتم  العيق والسعة , و

 .. الفرد واجملتيع والدولة على شخصية  العيعطاءه األخالقي واإلنساني , وما هضفي 
ما   عماد اال تياام باه    ي أن نتعر  وندرس أ يية العلام وماا هضاف    تطّلب ,ستيياىل املرضرع وال    

حتدهد جانب مما همظر اإلساالم  , و ةشاخصالو ةراسخيب وآفاقه الستقلامل هكيانعظية وحقائقه ونظرهاته 
بماء الشخصية املعمرهة للدولاة واجملتياع والفارد ,    انتظام و ققةالعظيية احملهادهة اجلركة للعلم على إنه احل

  ..متقدِّم  رهادي تضعه يف مرقعما و
لاه ,  واملتراصالة التطارر   والداعية واملستثير  ية وهيفي أن نقرىل بقّن العلم هرفع م  الشعرب الساع    

 ..  العلم واالبتعاد والرتاجع عمه وحماربة حامه وخيفض شعرب عمد التخاذىل يف طلب
م  ترليد , والعلم رأس املاىل الذي ال همضب اخلصب واسع خبياله العليي وعلم اخلياىل  والعلم وط     

مقذ الشعرب شخرصه , وبه تح , وبه ال هحذىلوالبيانات واحلقائق وممهج الفهم للعامل احلضاري املعلرمات 
ومماه   بالعلم والعيا  , تياملية احليا  قق حخلُّف والظلم , وتتالتبعية واالضطهاد والتو الذىل والدوىل م 

 ..اخل  كله  تحقيقهحقق اخل  والبماء والتقدُّم , ب  تما ه
صابح العلام أسا  بياد الظاامل , فيتحاّرىل إىل سارط هقارع باه          ما هعمدوالتهدهدات, ونذهر املخاطر     

حاته إىل ساجرن  هرماه لظاالم , وساا   ضاياء  اإلنسانية , وهضطهد باه المااس , وحيجاب نارره ليحارِّىل      
 ..ومعتقالت , وال هرى إاّل نظامه األوحد حييم وإاّل فال حيا  لغ ه 

العلم واستثياره وتمييته وتطارهره , واساتثيار مضااميمه يف اخليااىل العلياي ,       والرعي وثقافة مليية    
قياام العلام   يف ظله األمم والشعرب والدوىل , واحليلرلة دون  حتيىواستثيار العلم كرأس ماىل مستدام , 

لتميياة  اجلها  , و ار ماا هاؤدي إىل كارثاة تهادد ا       ه السليب , فييارن الركارد العلياي يف ثماهاا    يف حدِّ
المسايج والبمااء االجتيااعي ومساتقب  الادوىل       تفياك حلها , و هستعصىاالجتياعية اليت  –االقتصادهة 

 : بالقرىل ( عليه السالم), ولذا هححذِّر  جمتيعاتهابشعربها أو 

ِإنََّيا َهْخَشى اللََّه ِمْ  ِعَباِدِه اْلعحَلَياءح )
 غافر/  7 م  اآلهة ( َعِزهٌز َغّفرٌر ِإنَّ اللََّه
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  (ْقِدمحرا ْمتحْم فَقا َتَيقََّوإَذ, ْعَيّلرا َعِلْيتحْم فا اإَذ. َوَهِقيَمّيْم َشيًّا , ْجَعّلرا ِعْلَيّيْم َجْهاًل ال َت) 
ف وماا ترقُّا   تضيح  وترتاجع احلضاارات , وتتحّجم واليقني باجله  والشك , العلم  وعمد تهدهد     

ضاي   ملعرفياة , وعادم جعلاها    س األمراىل العليية وااستثيار رؤو اقرتان العلم بالعي  , أو احليلرلة دون
 ..املماسبة هلا  البيئة واألجراء الصحية

 اساتدامة  فعالياة وانسايابية ومروناة    قيا قياا حي ِل , والترجُّه اتمعرِّقمشاك  و دهرلِّ احلد م  ك  ماو    
ار وترزهعها مبرضرعية ييرن التقارب والتعاون اجملتيعي ووضرح األدول, املزد ر  احلضارهة  يا احلدور  

 ..بالعلم واملعرفة بدقة األسلرب المافذ  اومسؤولية األداء وحتقيق األ دا  والغاهات املخطأ هل
فالدراسات المظرهة واحلقائق العليية وتطبيقاتها بااإلدار  واالقتصااد واالساتيعاب االجتيااعي لاه ,          

اىل إبعااد اجلها  وإبعااد الشاك مبمظارر      وعدم االستهانة بصغ  ا وحتى كب  ا ,  ر شاي  ما  أشاي   
 ..اجلدوى بي  تفاصيلها مع وجرد العلم وحلرله 

مسااحة  وكذلك ال هحستدام العلم ودور  حياته إاّل مبراكبة إجيابياات العرملاة , وماا هراكاب تعااظم          
يع والدولة , مبا قب  اجملتملست ة, واحلد م  تعاظم الفجرات الرقيية , املربيالال حمدود الفضاء املعلرماتي 

 ..املؤسسات واملشارهع الفردهة واجلياعية واجملتيعية واحليرمية  فيه
محاهاة اجملتيعاات والادوىل , ومحاهاة كا  املشاارهع        ماا هحقابلاها ما     علاى التهدهادات  مطباق  وكذا ت    

ترساطة  واملؤسسات احليرمية وغ  احليرمية , الصغ   ممها وحتاى الرصارىل إىل الياب   , الثقيلاة وامل    
 التميياة والتطارهر ومراكباة كا  تغا      واخلفيفة واإلسرتاتيجية , حيميا ال تضع جحّ  ا تيامها يف خدماة  

 ..تها املسبقة واملراكبة والالحقة لدراس
مالحقة ك  ما هراكب التميية والتطرهر بالعلم واملعرفة والتدرهب والرتبية والتعليم , ما هتطلب م  و    

عليية تسترعب وتغيِّر وتقرم بإدار  األزمات وإدار  املشاك  وممها مشاك   – وختصيص بيئة اجتياعية
 واملمافساة الرهادهاة   رع يف العامل , وسرعة عجلة الاتغ  اجملتيع ومشاك  االقتصاد ومشاك  التقادم املتسا

عليياة   –ييية والقيادهة واستعياالتها للتقرهم والبماء والعيران واحلضار  , وما تتطلبه م  بماء ثقافة تمظ
 .. محاهتهاممه مسترعبة لي  القدرات و

مبرور الزم  , و ار ماا نارى     االغرهب أليف رمبا حترىلف , ا ال هحعق  حتقيقهعدم االستهانة مموالبد م      
, وما عصر الفضاء , وعصار   علرم , فيا ثرر  التيمرلرجيا والتغ  االجتياعيأدلته واضحة عرب تارهط ال

اع املهرىل لفضاء املعلرمات , وما  مدسة وإعاد   مدسة احليا  , إاّل شي  م  أشاياىل  االنفجار واالتس
 .. االجتياعي التغ  –  العليي , وممه مراكبة التغوالتغ  التغي   -لم مراكبة الع
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, بيا  تفاصاي  العلام     املرثرقياة   املتقادِّم الاذكر , للعماهاة ب   و ر جانب مما هظهار يف الامص املباار       
 هاة الفيراحلياا  وممهاا الامظم    ه , تقاادم  , واحلياهة ما  تقادماه , ليارن يف تقادما     ةاتتطبيقو هرناتميو
 الجتاه البمائي لليجتيعا, بداًل ع   وترالد الصراعات , متاسيه  االجتياعي , وههدد والتغ ةاالجتياعيو

 ..انسيابية ممظرماته تياملية , وومحاهة نسيجه 
املتيثلة بقمرر عدهد  ممها اخل  يف استثياراته ,  ر  الدقيقة قات  ذه األخالقيةوأخالقية العلم وتطبي    

ْرَفعحهح َما َظَهَر َوَأ, ْوَضعح الِعْلِم َما وحِقَف َعلى اللَِّساِن َأ) ما خيدم تطلعات اجملتيع ومستقبله , ولذا هيرن ؛ 
 .  ( ْرَكاِنِفي اجَلَراِرِح َواأَل

هظهر أثره يف الفيار والامفس واألفعااىل واألعيااىل والسالركيات , وال حيقاق       فقدنى العلم الذي مل      
العلم , وال خ  يف علم ال ميمع الشر واالحنرا  , وال ميمع ما ههدد اجملتيعات اإلنسانية  وأخالقيةإنسانية 

 ..واستقراراتها ومتاسيها وبماء مستقبلها املستدام احملقق لأل دا  احلضارهة 
ْن ا ال َهْعَلامح أَ َحٌد ِماْمّيْم إَذا سحاِئَ  َعيَّا   َأ َوال َهْسَتِحَي َّ) .. تعلم العلم ونشره ؛  خالقيةألووجه آخر      

 . .. (َيهح ْن َهَتَعلََّء َأْيَحٌد إَذا َلْم َهْعَلِم الشََّأ َوال َهْسَتِحَي َّ, ْعَلمح ال َأ: َهّقرىَل 
اجملتيعية بققرم ما تتعام  ماع  أج  أن تيرن األفيار  و ر تعزهز ألخالقية العلم والتعلُّم , وذلك م     

علم المفس الرتبري واالجتياعي , بتعلُّيه وتعلييه ونشره وما هرتتب عليه ما   العلم , وممه ما هتيث  يف 
 ..اجتياعي , وبقدق ما همفع اجملتيع  –بماء تربري 

تعلُّيه , واالدعاء وضع حراجز عمد لعلم وفال عيب يف َمْ  جيه  شيئًا , وإها العيب يف التعالي على ا    
 ..تقخذه الِعّز  يف اإلثم واجله   يف واقع األمر , ا ليس عمده م  العلم و ر يف جهله , أومب

محاهة لننسان م  الرقرع يف خماطر جهله , ومحاهة وقاهة ووالتحذهر م  اجله  ومصائبه ,  ر بذاته     
 ..والتهدهدات  اجملتيع م  تعاظم عدم إدرا  املخاطر

ونشاره  العلام   م  خالىل سالمة, وهححافظرن على ميانتهم  هيرن للعلياء مرقعهم املماسب وحيميا    
املماسب حلياهة اجملتيع واحرتام  اتذ القراراختاسالمة صمع وممه , ووإنسانية وتعلييه على أسس أخالقية 

مستقب  اجملتياع , واحليلرلاة دون االاارار    مة داالست  الحرتام المِّعية اإلهلية الرافد خصرصياته وكيانه ,
 ( :عليه السالم )وراء ما خيفض م  ميانتهم العليية وأ دافها المبيلة , و ما هقرىل 

, الِرالَهِة َهَتَراَصّلرَن ِب. َوهحَفجِّرحوَن عحيحرَنهح , َهصحرنحرَن َمصحرَنهح, ِعْلَيهح ِعَباَد اهلِل امّلْسَتْحَفِظنَي  نَّْعَليحرا َأَوا)     
َوال تحْساِرعح ِفايِهْم   ,  ال َتشحاربحهحمح الرِّْهَباةّ  , ٍة َوَهْصادحرحوَن ِبِرهَّا  , ٍة َوَهَتَساَقْرَن ِبَيْقٍس َرِوهَّا , ِة َوَهَتالَقْرَن ِبامَلَحبَّ
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َفَياانحرا َكَتَفاضحاِ  الَباْذِر    , َصاّلرَن  َوِباِه َهَتَرا , َفَعَلْيِه َهَتَحاابُّرَن  , ْخالَقهحْم َعلى ذِلَك َعَقَد َخْلَقهحْم َوَأ. الِغيَبّة
 .  ( ْيِحيصحَبهح التَََّوَ ذَّ, ْخِليصح َزهح التََّقْد َميَّ, َفيحْؤَخذح ِمْمهح َوهحْلَقى , هحْمَتَقى 

املتقدِّم م  جرانب اجتياعية , وأ يياة العلام , وأ يياة العليااء      املبار ما حيترهه المص وفضاًل ع      
تقرهم , والعالقاات  املتمرعة , بالتقييم وال وتطبيقاتها العلرموتطرهر يف تميية ية وأصالتها وآفاقهم اإلبداع

 ..وما هترجب أن هتحلى به العلياء  املرتتبة بني العلم والعلياء وأخالقيتهيا ,
ضي   ذه السلسالة العليياة يف نهاج البالغاة , اخلاصاة بعلام       , إن شاء اهلل  , وستيرن  ما  وقفة    
م والعليااء األخالقياة واملمطقياة , فضااًل عا       رالعلا  , ومراضيعه اخلاصة بفضاائ   الق وعلم املمطقاألخ

احملترى الراسع لليماحي السلركية وقرميها وتقرهم ما حيتاج لتقرميها ع  طرهاق المصارص املباركاة الايت     
لدراساات علاى  اذا    ل أباراب فاتح  اإلعانة والشر  اليب  الستيياىل  تعا  املرضرع , أسقىل اهلل تعاىل

 .. الراسعة املرامي والفاعلة العلرم يف نهج البالغةآفاق ملمّرع  املمهج العليي
محاهاة  جعله ححلية العليااء , و وممه ما اخلالق عز وج  ,  ومليانة العلرم واملعار  الرفيعة اليت جعلها    
تس  يف ركبها األمم , لذا هقرىل  وجمتيع , ِليا حييله م  إنسانية وأخالقيةومجاعة رفعة اإلنسان كفرد و
 ( : عليه السالم)

  ( َر َعَلْيِه الِعْلَمَظْرَذىَل اهلّل َعْبدًا َحا َأإَذ) 
  ر الادُّون : الدُّون يف َمْمَظره وحاالته , وقي  : الدُّون م  الماس , وقي  : الرَّْذىل والرَِّذه  واأَلرذىل      

  .الفضيلة ضد :  والرَِّذهلة.  ر الرَّديء م  ك  شيء : اخَلسيس , وقي  
للعلام أخالقياة الرجارد ,    الرَِّذهلاة , ف ب اقارتن ما    العلام  فضااء ل أو حتى هصا   هدخ ميي  أن وال     

َمْ  وأخالقية الدراسة والبحث , وأخالقية آلية االنتفاع ممه والعي  به ونشره , والسابق لي ِّ ذلك  ر 
أخالقيتاه وأخالقياة   مظارر  هتجاه مب  إاّل أن ام  العلم وطالباه , هيرن عليه ح حييله , وَمْ  هيتسبه , وما

 ..العلياء  ة وأخالقية إنسانيته , وتتجه أخالقيته مبسترى فردي ومجاعي وجمتيعي , وهتقدمهمفلسفت
مبختلاف الارؤى   وهتجهارن باه   , اجملتيعاات احلضاارهة واإلنساانية    بالعلم والعليااء  هرفع اهلل تعاىل و    

 .. ةواملعرفي ةاتها , وما جيري وهتراص  م  رؤوس األمراىل العليياألخالقية وفلسف
وباجله  يف ك  معمى اليلية واملصطلح وما هتجه به تيارن الرَِّذهلاة لننساان كفارد وكيجتياع ,          

  وأدوات وآلياات التميياة والتقاّدم والتطاّرر , وممهاا االجتا اات       وباجله  فقدان اهّلدى ووضرح السب
 ..االجتياعية 

                                                 
0
 . 330ص / م  رعع نفسه  - 
2
 . 526ص / م  رعع نفسه  - 
3
 ( .رذل ) ض م /  س م م عرب / مبم شنظور  - 



 288 

, واحلرمان م  العلم إّما أن هيرن بشاي  خااص أو بشايله األعام , وخمااطر وتهدهادات احلظار             
تفياك  مماه ماا هاؤدي إىل    و, حيميا تترسع قاعدته وتعم الرذهلة باجله  والرتاجاع الثقاايف واحلضااري    

 ..اجملتيع والدولة , وباجله  إذالىل الشعرب واألمم 
العلم واألم  االجتياعي , والرك  القاائم علياه بمااء و مدساة احلياا       والعدىل ؛ الرك  القائم عليه      

, ْهاِم  اِئِص الَفلاى َغا  َع: ْرَباِع شحاَعٍب   لاى أَ ا َعالَعْدىلح ِمْمَهَو) ومتاسك اجملتيع , و ر أحد أركان اإلميان ؛ 
َغْرَر الِعْلِم ؛ وَمْ  َعِلَم َغاْرَر الِعْلاِم َصاَدَر     َفَيْ  َفِهَم َعِلَم, َوَرساَخِة احِلْلِم , ْ َرِ  احّلْيِم َوزح, َغْرِر الِعْلِم َو

 .  (اِس َحِييدًا ي المَّاَش ِفَعْمِرِه َوي َأاِئِع احّلْيِم ؛ َوَمْ  َحّلَم َلْم هحَفرِّْط ِفَعْ  َشَر
اليت هتم م  خالهلا إدرا  املرقف أو املرضرع العيلية  Understandingالفهم م  مفهرم جانب و    

علم والرتبية والتعليم , وهعتد الفهم , وبهذا فهر نتاج عرام  المضج والتوربطه يف عالقة حمدد  اخلارجي 
الفهم بني األفراد واالستعدادات والرغبات , لذا خيتلف وخرباته  سري خلق الفرد ومسترى قدراتهعلى 

م واملعاار   هابني ماا لادى المااس ما  العلار      والفهم كظا ر  اجتياعياة  .. بشي  فهم فردي أو مجعي 
ترفعااتهم  ما هتعلاق ب وواملشرتكة , املتبادىل فهم سلر  اآلخره  االشرتا  يف , وممه ما هتعلق بوالثقافات 

العراطف وامليرىل , وما هتعلق بعرام  الفهم , وممه أزاء املرضرعات املشرتكة والشائعة واملتعار  عليها 
, وما هتضي  م  التعاطف اجتااه  على الفهم عرفة م  دالالت صحيحة واالجتا ات , وما هرتتب على امل

  ..والتفهم اجلياعي واجملتيعي , لتحدهد التقدهر والتسامح مرضرع خارجي 
باملعادلاة   م  عظية القارىل املباار   جانب  بالغة يف شحعب العدىل , وميي  أن هتبنيما أعظم  ذه الو    

 :اآلتية 
 
 

 :وميي  إمجاىل نتائجه وآلياته باآلتي     
 والتمظيياي  َعِلَم َغْرَر الِعْلِم ؛ وفهم األمرر مؤداه إىل بلرر  االجتاه واملمحى التخطيطي َفِهَم َمْ  -

, واجتا اات   واألدائي , وممه الغرر يف العلم الذي  ر أسس البماء العلياي بمظرهاتاه وحقائقاه   
 .. وإبداعه وأصالته استيشافاته واكتشافاته

علام عياق   ) أسس البماء العليي م  ؛ وم  قما  واِئِع احّلْيِم َعْ  َشَر َمْ  َعِلَم َغْرَر الِعْلِم َصَدَر -
 .. , و ر مقّدم وأوىل شرائع احّلْيم ( العلم 
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, ليي  الترازن بني الشعرب بالعلم وما هحيافئ بعضهيا البعض, وعدىل العدىل أن هيرن يف اإلنسانية     
آلخار , وال هصايب احلرماان أحاد يا , أو     , وال هظلم أحد يا ا ا يا عالة على األخرىيرن أحدال ت

التفا م بني الشعرب ليعم الساالم والرئاام والتياساك خلدماة اليلياة الطيباة       و احملاور  على األق  ميي 
 ..لبماء االجتياعي واالقتصادي هيرن االجتاه للعلم لعلم , وباهلد  اإلنساني الرفيع ليف االفاعلة 

مساترى  , هقخاذ مضااميمه المسابية يف    سايرلرجي  رالسوالمتااج    وعمدما هيرن العلم بني االستهال    
 ( :عليه السالم) عاجله قرلهها ممجانب ستيعاب والفهم , و ر رؤى وااللل, احملدد االستثيار اإلبداعي 

ْقاَ  ِباِه َجااِ اًل ثحامَّ     َفِإنَّاَك َأوَّىلح َماا خحلِ   , ْحِيْلهح َعَلى َجَهاَلِتاكَ اَعَلْيَك َشْيٌء ِمْ  َذِلَك َف َفِإْن َأْشَيَ  )    
 . ( ! ِفيِه َبَصرحَ  ثحمَّ تحْبِصرحهح َبْعَد َذِلَك َوَهِض ُّ, َوَهَتَحيَّرح ِفيِه َرْأهحَك  , ْمِرَوَما َأْكَثَر َما َتْجَه ح ِمَ  اأَل,  عحلِّْيَ 

 Sociology Ofما هتعلق بعلم االجتيااع املعاريف   هظهر ممه وم  مضامني القرىل املبار  وتبيانه ,     

Knowledge لعام , و اذا بشاي    الذي هعتيد على التطّرر الفيري لننسان وما هححيأ به والتطّرر ا
وجها  الفارد ِلياا هححايأ باه ,      والقصارر  اإلشياالت  يله علىحيبادئ ذي بدأ مبّسأ ومفيد , هيرن 

هاة املعرفاة , وقاد هصا  باه      حمدودالرأي وبيئة  التح  يفعدم لليجتيع , واملعريف  ص لتراولالجتاه حنر ا
, وهتجاه بااألجراء    علاى حقيقتهاا   ما تميشف حمدودهة املعرفة واجله  إىل متا ات أو ضالىل , سرعان

 ..بالترسع واالطالع املعريف ِعرب الزم   العليية الصحية
احلضااارهة , وممهااا مااا علاام الاامفس احلضااري , إاّل الساابي  املتضاايِّ  لالسااتعدادات والتعزهاازات  و    

المافعة املساتدامة باني   للطلب العليي الفردي واجليعي , خبصائصها اجلر رهة لتعزهزات العليية الداعية ا
وماا ترفاد العيلياات     Modernisationوماا هتطلباه ما  حتادهث     التميية العليية وامتداداتها التطرهرهة 

, ا يف اجملااىل االجتيااعي   والتحرىل االجتيااعي وتفاعالتها  االجتياعية يف اجملاىل احلضري والتقّدم العليي 
 ..أخالقية العلم  بماء هعين ما , وممهوميي  للعلم أن هقخذ ميانته م  خالىل الضي  العليي اجملتيعي 

احلياهاة الشاخصاة لاه ولليجتياع     , الادعم الاداعم و  لذا فإّن م  األجدى لننسان أن هيرن العلام      
 ( :عليه السالم)وتقدُّمه , وهقرىل 

  ( , وال هحْمَتَفعح ِبِعْلٍم ال َهِحقُّ َتَعلُّيحهح َهْمَفعح َخْيَر ِفي ِعْلٍم ال َواْعَلْم َأنَّهح ال . ْيَر اْلَقْرىِل َما َنَفَعَفِإنَّ َخ ) ..
ومادى  , ومساترى عيلياتهاا المفعياة    املعلرمة  لة واألزمة بي  أشياهلا , تميراملشيعالجات وبني     

, ومدى ااحهاا ضاي  قارهم التمشائة االجتياعياة      كي واالستثياري بالعلم االستهالفعة مااجتياعيتها ال
 ..وتطبيقاتها بني العلم واملعرفة  تراص  عيلياتها االجتياعيةاستدامة و
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هتحرىل العلم حسدا , وخحّلص العلياء , مع العلم احلقيقي وأشباه العلياء وحيميا هتداخ  أشباه العلم     
 مثاار العلام إىل   املمفعاة ما   تتحرىل والمرر إىل ظالم , و, إىل رحكام  احلضار البيئة االجتياعية وتتحرىل و

, جحايم  , وهتحارىل العلام إىل   واإلنساانية  غاهاته المبيلاة  , وتسيم العلم وفساد مثاره بيئة ومما  تلرث 
 ..وتفيك اجملتيع وتراجع عالقاته , المسيج االجتياعي فيه حيرتق و

رحِّاد ؛  صرصية األخالقياة اإلساالمية المابعاة عا  املصادر امل     اخل,  يف اإلسالممفهرم المفع  ومما هعين    
إمتاام  , وما ماثلاه , و املعرو  وممع املمير والقرآن اليرهم , حبالله وممع حرامه , ونفعه وممع ضرره , 

, وما جياري ما  تغا ات عاملياة ,     مع التطرهر العاملي االنتظام ممه , و فيه وتمامي وظائفه و ياكلهوعي 
, وما حيققه التمفيذ ما  اساتقامة   الشام  الذي حيترى الرسالة اإلنسانية رضرح الرؤى والتخطيأ ب وهتم

 ..التحسسي االجتياعي ؛ األداء العالي 
اتساع لاه املبحاث , هظهار جراناب ما  أ يياة العلام          والثراب  والركائز , وماا وم   ذه املثبِّتات     

 ..واستقالليته ورسر  البماء احلضاري املمظرر وغ  املمظرر ,  ومستقبلهلليجتيع 
 
 

 املبحث اخلامس

 البخل وتأثريَ االجتماعي
 

دخ  ه ضي   ذه السلسلة العليياة ما  مضاامني البخا  ماا ها      وتراصاًل مع ما تقّدم , وما مت دراست    
 هيممفس , العلرم اإلدارهة والقيادهة , وعلم االقتصاد , وما سيتم دراسته  ما يف ظا  مضاام  لضي  علم ا

 ..يف نهج البالغة م  معاجلاته علم االجتياع , وتقث ات البخ  االجتياعية مبمظرر ما ورد يف 
يايم ؛  وعمد تطلُّعما ملعرفة البحخ  والبخي  وتقث اته االجتياعية املختلفة , نبدأ م  عظايم الاذكر احل      

, , وعحقاده الرتاكيياة   غا  السارهة   ربك م  ّأصرله المفسية يحاذا السلر  العالجاته هلالقرآن اليرهم , و
 :اآلهات البيِّمات  كيا تبيِّمه
َيااِفِرهَ   الَِّذهَ  َهْبَخّلرَن َوَهْقمحرحوَن المَّاَس ِباْلبحْخِ  َوَهْيتحيحرَن َما َآَتاا حمح اللَّاهح ِماْ  َفْضاِلِه َوَأْعَتاْدَنا ِللْ      -

 .. سرر  المساء (8 )َعَذاًبا محِهيًما 
 .. سرر  احلدهد (  )َن َوَهْقمحرحوَن المَّاَس ِباْلبحْخِ  َوَمْ  َهَتَرىلَّ َفِإنَّ اللََّه  حَر اْلَغِميُّ اْلَحِييدح الَِّذهَ  َهْبَخّلر -
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ا َطرَّّقرَن َمَوَلا َهْحَسَب َّ الَِّذهَ  َهْبَخّلرَن ِبَيا َآَتا حمح اللَّهح ِمْ  َفْضِلِه  حَر َخْيًرا َلهحْم َبْ   حَر َشرٌّ َلهحْم َسيح -
 سرر  آىل عيران (73 )َبِخّلرا ِبِه َهْرَم اْلِقَياَمِة َوِللَِّه ِمَ اثح السََّياَواِت َواْلَقْرِض َواللَّهح ِبَيا َتْعَيّلرَن َخِبٌ  

َليَّا َآَتا حْم ِمْ  َف( 85)َوِمْمهحْم َمْ  َعاَ َد اللََّه َلِئْ  َآَتاَنا ِمْ  َفْضِلِه َلَمصَّدََّق َّ َوَلَمّيرَن َّ ِمَ  الصَّاِلِحنَي  -
 .. سرر  التربة (83)َفْضِلِه َبِخّلرا ِبِه َوَتَرلَّْرا َو حْم محْعِرضحرَن 

ْ  َنْفِسِه َأْنتحْم َ ؤحَلاِء تحْدَعْرَن ِلتحْمِفّقرا ِفي َسِبيِ  اللَِّه َفِيْمّيْم َمْ  َهْبَخ ح َوَمْ  َهْبَخْ  َفِإنََّيا َهْبَخ ح َع َ ا -
 ..سرر  حميد( 7 )يُّ َوَأْنتحمح اْلّفَقَراءح َوِإْن َتَتَرلَّْرا َهْسَتْبِدىْل َقْرًما َغْيَرّكْم ثحمَّ َلا َهّيرنحرا َأْمَثاَلّيْم َواللَّهح اْلَغِم

امّلقّدس املرس  والرسالة اليرمية , ما للبخ  والبخي  م   هنرر فيتضح م  عظيم الذكر , وم  فيض     
اآلخر  , ليرن اإلنسان ابتداءًا  ر مرك  على  ذه األمراىل وسالركها  سف  يف الدنيا وميانة الدر  األ

االقتصادي , وله حق التصرُّ  حبدود الشرع , وممهجه التميري يف ك  اجتا ات التميية , وممها تميية 
 ..االجتياعي  –اخل  واألخالقيات , مبا فيها األخالقيات والسلر  األخالقي االقتصادي 

, المااس  و أسارته  املرك  على األمراىل , له حق التصرُّ  املعتادىل مباا همفعاه وهمفاع    واإلنسان ذلك      
ازهة , ومؤثراته على البيئة واحلياا  , بيا  معماى    تيراال –االستثيارهة و الستهالكيةاإلنفاقية ا بمشاطاته

بادفعها ,  هم وَم  مت فرض احلقرق علياحلقرق , فضاًل ع  احلقرق الراجبة األداء على األغمياء  –المفع 
 ..لبماء ترازن اجتياعي تضامين وتيافلي 

وبذات الرق  ؛ الدولة واألغمياء , كقفراد ومجاعات , قما  وسبب م  أساباب الترزهاع ملاردودات        
حتيًا التطرر , مردوداته  –  تصادهة التميرهة , واجتا ات التغعرام  اإلنتاج , وأي خل  يف املس   االق

 ..اجملتيع  –لدولة على اسلبية ستيرن 
التميية العالقات ووبرتاكم وترسيع السلر  االقتصادي السليب للبخالء , هيرن يف مقدمة م  هحربك     

االجتياعية , وعمدما مل هتم الترازن والتخطايأ املماساب الساتثيار وترزهاع ماا هحقابا  عراما  اإلنتااج         
 ..بله سييرن وبااًل على اجملتيع ومستقوممه ما وعائدهاتها , 

وسلر  الشخص البخي  بقيِّ صفة كان ؛ معمرهة أو حقيقية , وباقيِّ مرقاع ما  احلركاة السياساية          
, هؤدي إىل اخلل  يف الدور  االقتصادهة واحلركة االقتصادهة م  جهة , وما هاؤثر  واإلدارهة واالقتصادهة 

 نسايابية والتارازن االقتصاادي   لعادم تقدهاة اال   Social Equilibriumيف اجملتيع والترازن االجتيااعي  
Economic Equilibrium  خماطره  مضاعفات, املؤدي بدوره.. 

عدم تقدهة احلقارق والراجباات املفروضاة , مبثاباة كتياان الامِّعم اإلهلياة وحجز اا          هوهتم ع  طرهق    
لبخي  بتهدهد بالبخ  وتراجعها وممه ال تيرن إىل جانب تمييته , التميية والتياسك االجتياعي , وهبدأ ا

  ( :عليه السالم)قرله وممها اجملتيعية , عاجلات املذاته أواًل , وتراجع فيها , ولذا مما هظهر يف 
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َفَيِعيشح ِفي الدُّْنَيا , اهح َطَلَب ِذي إهََّوَهّفرتحهح الِغَمى الَّ, ِذي ِمْمهح َ َرَب َعِجْب ح ِلْلَبِخيِ  َهْسَتْعِج ِح الَفْقَر الَّ)     
 .  .. (ْغِمَياِء َوهحَحاَسبح ِفي اآلِخَرِ  ِحَساَب اأَل, الّفَقَراِء  َعْيَش

بشي  محّتزن , وال هسهم يف رفع مساترى رفا ياة َماْ     ورفا ية أسرته فال هرفع م  مسترى رفا يته     
الرق  بذات دنياه مبا هحرضي اخلالق عز وج  , و  العباد والبالد , فال هتيتع فييا امتليه يف كان حرله م

ال هحرضي َمْ  كان حرله , وهيرن يف دنياه قد عّط  املسيرح باه , وفاتح جحايم احملاذور , فضااع يف      
 ..دنياه وآخرته بني سرء فهم االقتصاد االجتياعي 

َماْ  كاان يف    م ,ببحخلاه  رنراكز السياساية واإلدارهاة , فيظليا   و ر ما همطبق أهضًا على أصحاب امل    
سراساية ماع امّلقصاره  يف    ما هبذلره م  جهرد , فييرنارن   رنهم , وال هحثيِّمحقرق ونههدرم , وإدارته

 :اإلسالمي وفقه اإلدار  , بالقرىل الشرع  وهمهي مبمظرر( عليه السالم)لذا هححذِّر , و أداء واجباتهم
نَي ِيِلْسا ِة امّلاَمإَماِم َوَيْحاأَلِم َواِنَغامَلاِء َوالدَِّمَو وجِِالّفرحَعلى ي اِلرَن الَرّيْن َهي َأِغَبْمال َه هحنَّتحْم َأْيِلَع ْدَقَو )    

 .  .. (َيتحهح ْهاِلِهْم َنَرْمي َأرَن ِفّيفَت, ي ح ِخالَب
وهحهادد  , فرق ك  شيء , فيهلاك اجملتياع   املرضي األنا خب  هشره ك  مجي  , وهرى  رن البخي لي    

اليت تتعلق ( ال همبغي ) فلسفة عمد ا  عليهم , وهتجه بسياساته وخططه يف تضييق احلياستقرار البالد , و
يف الفقاه اإلداري , لياي ال هاتحيم     والمهاي  , و اد  املماع  (  َيتحاهح ْهاِلِهْم َنَرْمي َأرَن ِفّيفَت) بالبخي  ؛ 

ِم اِنَغااامَلاِء َوالاادَِّمَو وجِِالّفاارح) االجتياااعي ؛  -امليااداني املتعاادد  األ اادا  بالشااي   البخياا  بااالقرارات
 ( .. نَيِيِلْسِة امّلاَمإَماِم َوَيْحاأَلَو

السلركية , تحميِّي قر  تفيا  وترسايط أو    –االجتياعية يف مضاميمها المفسية  –والعقد  االقتصادهة     
لشهر   املرضي , واالمتثاىل الشعرر بالمقص احلاد واملستير, وواالشباع تعزهز البحخ  يف  رمية احلاجات 

نهم االمتال  مع القمرط م  رمحاة اهلل تعااىل , فيرتاجاع     , مما جتع  سلركه كتماز  واالمتال  واالاحلياز
األماار  بالسارء , ورمباا     الامفس وما تحيلي عليه , وسرسة الشيطان متتليه و, نميان لبياني لأ ااخللدهه 

ه ومبالغته ببخل همتتعصرر تهباجتا ه  ذا و در حقرق الماس , والراسع شهر  االمتال  إىل الظلم  تتحرىل
 ..يف حرصه , و ر ما هحر ق به َمْ  حرله وهحر ق به اجملتيع 

وماا هحبدهاه ما      الستشاارهة ا طبيعة وظيفته مجر علىياته تسلركأفياره ولذا حتى خماطر وتهدهدات     
االستغماء ع  آراء البخي  , وفلسافة ذلاك هضاعه أما  املاؤممني      شرعًا آراء وترجيهات , و ما هترجب 

 ( :عليه السالم)علي اإلمام 
  (َوَهِعدحَ  الَفْقَر , الَفْضِ  ياًل َهْعِدىلح ِبَك َعِ  رَرِتَك َبِخي َمشحِف ال تحْدِخَل ََّو) 
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الرظيفة على مسترى البخي   أداء ما هؤثر به  عراقب م, اإلسالمي  والترجيه و ذا التحذهر والمهي    
خااطره  وماا هاؤدي مب   , غا  املاربر   احلارص  باه  وماا هتجااوز  ونيارص  م  تراجع لألنشطة ة هستشاراال

ضي  صماعة القرار واختااذه ,  مبشررته عمدما هدخ   وتهدهداته على ك  املسترهات , وتتعاظم اخلطرر 
 ..التميية التخطيأ وما خيص  , وتقث ه علىوامتداداته يف التمفيذ ومسترى واجتا ات األداء ونتائجه 

يف مشارر  مساترهات    البخي  مركاز ماؤثر أو كاان   تيع , لر ترّلى ر اإلنسان ما سيح  مبجصّرتولي    
ثقافة  حتى همجر علىإدارهة أو سياسية أو تميرهة متقدِّمة ومؤثر  يف مستقب  بلد وجمتيع وحضار  , ب  

 ..االجتياعية واألنشطة اإلنسانية والعيليات , وما هلحق بالعالقات واسرتاتيجياتها خالقية األ
 :املرآ  أمام البخالء , وتربيخهم بالقرىل ( السالمعليه )وهضع      

لاى  َتْيرحمحارَن بااهلِل عَ  . ا ي َخَلَقَها ِذا للَّا ْنّفَس َخاَطْرتحْم ِبَها ال َأَو, ا ي َرَزَقَهِذا ِللَّْمَراىَل بَذْلتحيحرَ ال َأَف )     
ْوَصِ  َأ ْ اِعّيْم َعْنِقَطاَو, اَن َقْبَلّيْم اِزىَل َمْ  َكَمَم  وا ِبمحزحولَِّيْمعَتِبرحاف! اِدِه عَب يرَن اهلَل ِفال تحْيِرمحَو, اِدِه ِعَب
 .  ( !اِنّيْم َرإْخ
هلل عز وج  لننسانية , وحلياهة اجملتيع ومصاحله , واحلياهة العظيية , األّن  ما  مبدأ عظيم جعله     

 ( :لسالمعليه ا)أن ال هحذىل اإلنسان يف المِّعم اإلهلية وحقرقه فيها , وبهذا هقرىل 
  (َر ِفيِه َخاَطَر ِبَزواىِل ِنْعَيِتِه َوَمْ  َقصَّ, ا اهح َزاَدهح ِمْمَهدََّفَيْ  َأ, َحقًّا  ي ّك ِّ ِنْعَيٍةهلِل ِف إنَّ )

احلقارق والراجباات ,   بماء الشخصية ونظم احليا  بدقاة أداء   ترازنو يذا جع  اهلل تعاىل املرازه       
بهاا , ومامهم البخيا  الاذي هعياق وهحعطِّا         واملساوا  , لي   ما  َمْ  خي  العدالةنتائج ما هتحقق م  و

 ..احليا  , وحركة واستقرار وفاعلية اجملتيع وتمييته وتقدُّمه  نظم دور 
حلركاة وساالمة السالر     إىل أّن االكتمااز بصافة البخا  , معارِّق     واستييااًل ؛ الباّد ما  اإلشاار         

العقاب الدنيري واألخروي , ِليا هؤثر علاى   ابله وضع اخلالق عز وج ومق,  االجتياعي - االقتصادي
م  حقرق  اعليه, وما هرتتب للفرد واألسر  واجملتيع الرفا ية املترازنة تطبيق ثقافة سالمة حركة احليا  و

 :اجملتيع االقتصادهة , وقد ورد يف الذكر احلييم 
َهاْرَم  (   )ْلِفضََّة َوَلا هحْمِفّقرَنَها ِفي َسِبيِ  اللَِّه َفَبشِّاْر حْم ِبَعاَذاٍب َأِلايٍم    َوالَِّذهَ  َهْيِمزحوَن الذََّ َب َوا) ..      

ّيْم َفذحوّقرا َما هحْحَيى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهمََّم َفتحْيَرى ِبَها ِجَبا حهحْم َوجحمحربحهحْم َوّظهحررح حْم َ َذا َما َكَمْزتحْم ِلَقْنّفِس
 .. سرر  التربة/  5 م  اآلهة  ( وَنّكْمتحْم َتْيِمزح

                                                                                                                             
0
 . 431ص / فسه م  رعع ن - 
2
 . 074ص / م  رعع نفسه  - 
3
 . 500ص / م  رعع نفسه  - 
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حلركة االقتصاد والعجلاة   امّلجيِّد لألمراىل , وامّلعرِّق تني يف البخ  واالكتماز الال عقالنيوِكال احلال     
, ومماه قاد    ةتميرها  وغاهاات   ا اد أع  السلر  االدخاري , ِليا لالدخار م   , خيتلف ذلكالتميرهة 

ممه و , سرق العي العرض والطلب يف حركة  ملخطأ لقيامها , وهرسِّع يفوااألنشطة القائية  ع يفهرسِّ
احلركة االجتياعية وترسيع جمتيع األعيااىل  سالمة وواملهارات واملرا ب واإلبداعات , القدرات تطرهر 

  العايش , أو  واملدخرات , أو على األق  اإلسهام يف معاجلاة ظار   اتاستثيار, وترسيع تمرع املتمرعة 
, وقاد تيارن    صعيد الفردي أو األساري واجملتيعاي  زمات على الاملشاك  واأليف مساعد  ح  اإلسهام 

والتقت  , باالدخار البعيد ع  احلرص والبخ   مردوداته اجليعية على مسترى اجملتيع , وضيان املستقب 
 .., وتطرهر البالد والعباد لزمان الحق  األمراىل يف تقجي  ممفعة ةالتميره سالمة الدور 
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 الفصل الثامن
 الضلالة واحل  وتأثريهما عل  اجملتم 

 
قيام األمم والشعرب واجملتيعات وحتى القبائ  علاى امتاداد التاارهط وحتاى اآلن     انتظام و ال هتحقق    

جملتياع علاى   املساوا  باني أفاراد ا  تطبيق حق ,  واحلق , لتيرن المتائجقيام العدالة تيية واملستقب  , إاّل حب
 ..مسترى الدولة وعلى مسترى عاملي 

حلقرقية واالجتياعية وما ماثلها يف اجملتياع  املؤسسات واملمظيات اإلنسانية وا قيامسالمة  وما حقيقة    
, املعارت  بهاا وغا  املعارت  بهاا , إاّل املمفاذ        وغ  الرمسياة احمللية والرطمية والعاملية , الرمسية  املدني ,

, النتظام م احلق والعدالة , وما حيققه م  املتابعة والرقابة التقيييية للرظائف والتقرميية لألداء الصحي لقيا
 ..اإلااز اجملتيع واألعياىل وتمظييها وإدارتها وانسيابية وفاعلية 

 :اآلتي هتيث  بولذا سييرن حمرر الدراسة يف  ذا الفص       
 . جملتيعستقرار اأ يّية العدالة ال :املبحث األوىل 
 .احلق ومستقب  اجملتيع  : املبحث الثاني
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 املبحث األو 

  همية الضلالة المتقرار اجملتم 
 
 
 
 

بشاي    Justiceما تضيمته املباحث , ولتيام  الدراسة , فاإّن العدالاة   سابق الذكر , ووامتدادًا لل    
ق الطيقنيماة وساالمة   يا حقوذلاك لت , نسااني  اإل املتمرعاة الايت تصاب يف اجملارى     هامضااميم عام , تقخذ 

, ومبختلف  العدالةاق ما حتققه إحقو يرناته املادهة واملعمرهة ,االستقرار على مسترى الفرد واجملتيع , مب
يف نصاابه   بهم واجتا ااتهم , لرضاع ميازان العدالاة    املسترهات والشرائح االجتياعية , ومبختلاف مشاار  

السالطات الدنيرهاة    تيسابه ما   اإلهلياة أواًل , وماا    تسالطا الاحلقيقي , وإعطاءه القر  املساتيد  ما    
ضاي  الشارائع والقارانني والعاادات والتقالياد       هادخ  مبادأ العدالاة   , و ةاألخروها  ةها اجلزائيا اتوامتداد

 ..واألعرا  األخالقية 
لطات للسلطات املمظرر  وغ  املمظرر  , كيا  ار علياه السا    واحليري وما العدالة إاّل الرك  الداعم    

 ةوالطيقنيما باالساتقرار  يرن قياام الابالد والعبااد    , لي, وما هرتتب عليها شرهعية والقضائية والتمفيذهة الت
 األدوار , وتمفيذ ا يفاملسؤوليات وووالعطاء يف ظ  املساوا  يف احلقرق وما هرتتب عليها م  الراجبات 

 ..ظ  القرانني والتعلييات واللرائح 
االجتياعياة للعدالاة ,    -ييياة  يابية ومرونة التفاع  مع العدالة , بث الثقافاة التمظ ولذا هتطّلب لالنس    

, كياا  ار علياه يف اهليئاات أو السالطات      وتطبيقها ك  َمْ  هقرم بمشر ا العدالة , ودعم  لدعموذلك 
 .. ةوالتمفيذهالتشرهعية والقضائية 

عمده أساس احليية  ار العقا  , والشاجاعة     العدالة , أحد الفضائ  األربعة , فيان أفالطرنوَعّد     
فضااًل عا    .. القلب , واالعتداىل العفة يف اجلرانب الشهرانية , والعدىل أساسه العقا  والقلاب والعّفاة    

  ..ذلك , فقد تعددت الدراسات اخلاصة بها 

                                                 
0
 :رمعع بخصوص م عحم د وم دق م ى سعي  م  ث ل  - 

 . 385 -384ص / م  رعع م س بق / نخعد شم مألس تذة م  صرييم وم عرب م   خصصيم  -

 . 0986/ م عرم   –غحمد ب/ شاععد ب ب  / حن  م خع ز : نق ه  إ ى م عربيد /  أفاللومع هوريد  -

َوَتيَّْ  َكِلَيّة َربَِّك ِصْدًقا َوَعْدًلا 
َلا محَبدِّىَل ِلَيِلَياِتِه َو حَر السَِّييعح 

 سرر  األنعام (5  ) اْلَعِليمح
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 :يف الذكر احلييم خبصرص العدالة  وجاء       
ْحَساِن َوِإهَتاِء ِذي اْلّقْرَبى َوَهْمَهى َعِ  اْلَفْحَشاِء َواْليحْمَيِر َواْلَبْغِي َهِعّظّيْم ِإنَّ اللََّه َهْقمحرح ِباْلَعْدىِل َواْلِإ -

َوَأْوّفرا ِبَعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَ ْدتحْم َوَلا َتْمّقضحارا اْلَقْهَيااَن َبْعاَد َتْرِكياِدَ ا َوَقاْد      ( 33)َلَعلَّّيْم َتَذكَّرحوَن 
 . سرر  المح  ( 3)ْيّيْم َكِفيًلا ِإنَّ اللََّه َهْعَلمح َما َتْفَعّلرَن َجَعْلتحمح اللََّه َعَل

اِتّلرا الَِّتي َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَ  اْليحْؤِمِمنَي اْقَتَتّلرا َفَقْصِلححرا َبْيَمهحَيا َفِإْن َبَغْ  ِإْحَدا حَيا َعَلى اْلّقْخَرى َفَق -
َفاِإْن َفااَءْت َفَقْصاِلححرا َبْيَمهحَياا ِباْلَعاْدىِل َوَأْقِساّطرا ِإنَّ اللَّاَه هحِحابُّ          َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه

 .. سرر  احلجرات (3)اْليحْقِسِطنَي 

َعْدىِل َوَلا ٌب ِباْلَها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا ِإَذا َتَداَهْمتحْم ِبَدْهٍ  ِإَلى َأَجٍ  محَسيًّى َفاْكتحبحرهح َوْلَيْيتحْب َبْيَمّيْم َكاِت -
َربَّاهح َوَلاا   َهْقَب َكاِتٌب َأْن َهْيتحَب َكَيا َعلََّيهح اللَّهح َفْلَيْيتحْب َوْليحْيِلِ  الَِّذي َعَلْياِه اْلَحاقُّ َوْلَيتَّاِق اللَّاَه     

يعح َأْن هحِي َّ  حَر َفْليحْيِلاْ   َهْبَخْس ِمْمهح َشْيًئا َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو َلا َهْسَتِط
يَّاْ   َوِليُّهح ِباْلَعْدىِل َواْسَتْشِهدحوا َشِهيَدْهِ  ِمْ  ِرَجاِلّيْم َفِإْن َلاْم َهّيرَناا َرجحَلاْيِ  َفَرجحاٌ  َواْمَرَأَتااِن مِ     

َوَلا َهْقَب الشَُّهَداءح ِإَذا َما دحعحرا  َتْرَضْرَن ِمَ  الشَُّهَداِء َأْن َتِض َّ ِإْحَدا حَيا َفتحَذكَِّر ِإْحَدا حَيا اْلّقْخَرى
َدِ  َوَأْدَنى َألَّا َوَلا َتْسَقمحرا َأْن َتْيتحبحرهح َصِغً ا َأْو َكِبً ا ِإَلى َأَجِلِه َذِلّيْم َأْقَسّأ ِعْمَد اللَِّه َوَأْقَرمح ِللشََّها

َبْيَمّيْم َفَلْيَس َعَلْيّيْم جحَماٌح َألَّا َتْيتحبحرَ ا َوَأْشاِهدحوا   َتْرَتابحرا ِإلَّا َأْن َتّيرَن ِتَجاَرً  َحاِضَرً  تحِدهرحوَنَها
لِّيحّيامح اللَّاهح   ِإَذا َتَباَهْعتحْم َوَلا هحَضارَّ َكاِتٌب َوَلا َشِهيٌد َوِإْن َتْفَعّلرا َفِإنَّهح ّفسحرٌق ِبّيْم َواتَّّقرا اللَّاَه َوهحعَ 

 . رر  البقر س ( 7 )َواللَّهح ِبّي ِّ َشْيٍء َعِليٌم 

اْلَعاْدىِل ِإنَّ  ِإنَّ اللََّه َهْقمحرحّكْم َأْن تحَؤدُّوا اْلَقَماَناِت ِإَلى َأْ ِلَها َوِإَذا َحَيْيتحْم َبْيَ  المَّااِس َأْن َتْحّييحارا بِ   -
 .سرر  المساء ( 57)اللََّه ِنِعيَّا َهِعّظّيْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِييًعا َبِصً ا 

هح َمَثًلا َرجحَلْيِ  َأَحدح حَيا َأْبَيمح َلا َهْقِدرح َعَلى َشْيٍء َو حَر َك ٌّ َعَلى َمْرَلاهح َأْهَمَيا هحَرجِّْههح َلا َوَضَرَب اللَّ -
 .  سرر  المح  (83)َهْقِت ِبَخْيٍر َ ْ  َهْسَتِري  حَر َوَمْ  َهْقمحرح ِباْلَعْدىِل َو حَر َعَلى ِصَراٍط محْسَتِقيٍم 

اإلسالم , ِقرام ك  مماحي احليا  بالعدىل وممظرمته , والعدىل قبا  كا  ذا  و اذا  ار     وبهذا جع      
االساتقرار  مماه هتحقاق   أساس البماء الفياري المقاي , و  امللك وأسم م  أمساء اهلل احّلسمى , والعدىل  ر 

 ..المفسي السري , واالجتاه السلركي القرهم 
؛  , ومحجي  ما تعمياه هتجاه ضاي     Social Justiceالعدالة االجتياعية جانب م  العدالة ,  ي و    

على مسترى عاملي , وبيئة وسطية تتيث  يف بيئة الدولة واإلقلايم , وبيئاة داخلياة علاى     وارجية اخلبيئة ال
وفارص تطبياق   , األوضااع االجتياعياة   الرتكيباات و , وما تيرن عليه مسترى جمتيع ومجاعات وأفراد 

 ..ياعي وعدم التيييز االجتالعدالة فيه 



 298 

على مساترى  ما هححيأ بها م  بيئة خارجية والعدالة على مسترى بيئة اجتياعية إسالمية داخلية , و    
بيئة تيرن على مسترى حميأ اليرن , أو على مسترى البيئة اليرنياة , مباا فياه    بشي  أوسع عاملي , و

  , الدنيرهة ماا هححققاه اإلنساان    الدنيا واآلخر ؛ , وبهذا تشي  العدالةالفضاء اخلارجي للير  األرضية 
سلطة القضاء , وما هرتتب م  تمفياذ حيارمي , مباا    ترجه به وما تومشروع الدولة والتمظيم التشرهعي 

, وماا   ذه السلطات ركة دمج أو استقاللية السلطات , وما الدسترر إاّل اخلرهطة الشاملة حلهرتتب م  
 ..مرده ومراده م  خالىل ميرنات بهتم االحتيام 

ومهيا تباه  األمر , فالعدالة واحد  ال تتجّزء بي  ما تعميه اليلية م  أ ادا  واجتا اات وحمتارى        
,  العدالاة اساتقاء  مصاادر  مشاارب و رؤى ورمباا ختتلاف    نسااني , ليا   إ –ومضامني وعيق أخالقاي  

 الدنيرهاة واملصااحل   املصاحلوما تحيليه  الفلسفات األحادهة بفردهتها أو جمتيعيتها , إذا استفحل  والسييا
ة دون مراعاا  اجلاناب املرضارعي وحقيقاة     ومسترهاتها الرظيفيواملذ بية والقرمية , والفئرهة الشخصية 

 .. وفلسفة وجرد العدالة
مبحتاراه   ساتيدّ نهاج البالغاة , وماا م    وما تضي  عيق روحيتهوقد احترى الفير اإلسالمي اجللي      

ماا هتعّلاق   , ومماه  اجلامعاة  المبرهة الشارهفة   واملدرسةاجلامعة هم ليرالقرآن امدرسة م  واسرتشد بهحداه 
يف ؛ ( علياه الساالم  )بالعدالة والعدالة االجتياعية , والييفية اليت هتعام  معها واملراقف , حياث هقارىل   

 .    (َفضُّ ح التَّ: انح اإلْحَسَو, ا ح اإلْنَص: الَعْدىلح  , "اِن اإلْحَسَو اهلَل هْقمحرح بالَعْدىِل  إنَّ: " قرِله تعاىل 
 : (عليه السالم)ولذا هقرىل     

  ( ِةِعيَِّ  الرََّوّظهحررح َمَردَّ, الِد ي الِباَمّة الَعْدىِل ِفْسِتَقاِ  َعْيِ  الرحالِ  ْفَضَ  ّقرََّأ إنََّو ) ..
املصادر , و ر  دقة استقامة الفير املستيد م  نقيوهحستدىل به ,  ر مدى فاستقامة العدىل , مما هعين     

 .., واالستقرار األمين للبالد واستقامة السلر  واألعياىل حيقق االستقرار المفسي للعباد 
التقاارب والتياساك    املرد  وتاؤدي إلياه  ار   مما تعين ومرّد  الرعية , ما حتتاج احليرمات م  ممه و    

 ..امتها المسيجي االجتياعي الفاع  املثير للعطاء املتيام  مع العدالة واستق
, ومادى تارافر    االنسايابية إشاباع احلاجاات اإلنساانية , وساالمة واساتيرارهة      م  تحقق هوممه ما     

الشعرر باالحرتام وحتى حتقيق الذات املستدام لدى األفراد واجلياعات واجملتيعات , فضاًل ع  حتقيق أو 
قنيمة واالستقرار المفسي واالساتقامة ,  إشباع احلاجات األساسية املستدامة لننسان , ممها املتيثلة بالطي

 ..و ر ممطلق أو أرضية االنطالق حنر عدالة احلضار  اإلنسانية 
 : قاىلع  الترحيد والعدىل ( عليه السالم)وعمدما سئ      
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  ( ِهَيهحَتتَّ الَّالَعْدىلح َأَو ,َيهح َتَتَر َّ الَّْرِحيدح َأالتَّ) 
ختيَّله ومتثََّله , كان : وَتَر ََّم الشيَء . واجليع َأْو اٌم , وللقلب َوْ ٌم  م  َخَطراِت القلب ,: الَرْ مح و     

   . ال تحْدِرّكه َأْو امح الِعباِد واهلل عز وج . الغفلة : والر م . يف الرجرد َأو مل هي  
م حدود , لذا ال ميي  أن جيتياع الترحياد ماع التار ُّ    مبوك  مر رم حمدود , واهلل ج  جالله ليس      

 ..اإلنسان مل هفقه ّكمه نفسه , وما بالك مبا حرله مما خلق اهلل تعاىل ما زاىل وسيبقى والظمرن , و
وبذا أن ال هحّتهم العدىل مبا ال هيرن فيه , فلرمبا جرى العدىل على أمر , فاتهيه اجلا   , وال همجار       

,   ( اجَلْها ِ ِبي الَقاْرىِل  ِف هح ال َخْيَرنَّا َأَكَي, ْيِم ْيِ  َعِ  احّلي الصَّال َخْيَر ِف) م  تر ياته واتهاماته , لذا 
 ..ِليا قد هيرن احلق باطاًل والباط  مبثابة احلق , وتضيع العدالة بني اجّلهالء والظاملني 

, َلياا  وشاغلها بالعدالاة   , ولرال  اذه الساعة   م  املساحات املتمرعة والسعة مر رنة مبا هحيليه احلق      
َوَمْ  َضاَق َعَلْيِه . ي الَعْدىِل َسَعًة ِف إنََّف) احلد م  الفرضى , َليا متيّ  زن يف داخ  اجملتيع , وحتقق الترا

 ..  (! ْضَيقح فاجَلْررح َعَلْيِه َأ, الَعْدىلح 
وفيه قرام األمارر   ووجرب الّرد مبقتضى العدىل  ر َهِحد م  التعدِّي على احلقرق اخلاصة والعامة ,     

بشايله  وباسرتداد احلقرق وحتقيقه يف مراط  املسااوا  وجاه ما  وجاره العدالاة , ومماا هاربز        بالمظام , 
مقلاب علاى صااحبه , ليضايق     مراىل العامة بني الماس , واجلرر هترزهع األ الراضح يف تطبيق العدالة عمد

  ..احلاىل الذي هيرن فيه 
ن هيارن امّلحسا  وامّلسايء مبمزلاة     وجانب آخر هظهر فيه مؤشر العدالة , حيث ليس م  العدالاة أ      

ي اِن ِفا ْ اِ  اإلْحَسا  ي ذِلَك َتْزِ يادًا ألَ ِف إنََّف, اٍء يءح ِعْمَدَ  ِبَيْمِزَلٍة َسَرامّلِسامّلْحِس ح َو ال َهّيرَن ََّو) سراء , 
 . 5(ْلَزَم َنْفَسهح َأا ْلِزْم ّكالًّ ِمْمهحْم َمَأَو! اَءِ  لى اإلَساَءِ  َعْ ِ  اإلَسَوَتْدِرهبًا أَل, اِن اإلْحَس

يف ماراط  معيماة , هاربز جاناب اجلارر , فاتعم الفرضاى داخا  اجملتياع          غ  العادلة وعمد املساوا       
وتمقلب املرازه  اإلنسانية , وقد همشق بتفاقيها فجرات مؤ لة الرتياب اجلرائم ؛ بااجلمح واجلماهاات ,   

 ..متاسك اجملتيع  د لتهدهدميتوأو األسر  , متاسك العائلة  مستقب  وتؤثر على
تهدهداته وخماطره على طبيعاة متاساك   انعياسات لتفيك االجتياعي والصراع , ورمبا هيرن  ذا ا     

 , ماا همجار علاى   مبادأ العدالاة   به تطبيق المظام السياسي والقيادي والمظام املؤسساتي للدولة , وهتهدد 
 ( :عليه السالم)المظام احلاكم , ولذا هقرىل 
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 اِس ِعْماَدَ  ِفاي احَلاقِّ   ْمارح المَّا  َفْلَيّيْ  َأ, الَعْدىِل  هح َمَمَعهح ذِلَك َكِث ًا ِمَ ْخَتَلَف َ َراإَذا ا الَراِلَي َفإنَّ ) ..     
ْفَتَرَض اهلّل يَيا اِذىْل َنْفَسَك ِفْبَتَوا, ْمَثاَلهح ْجَتِمبح َما تحْمِيرح َأَفا, ْرِر ِعَرٌض ِمَ  الَعْدىِل هح َلْيَس ِفي اجَلَسَراًء ؛ َفإنَّ

 .  (َومحَتَخرِّفًا ِعَقاَبهح , َراِجيًا َثَراَبهح , َعَلْيَك 
واملساوا  يف حتقيق العدالة , هحْبِعد املتقدِّم يف املسؤولية ع  الظلام لمفساه وللمااس , وحيمياا هتحقاق          

التمظيياي   سلتحسا لمفساه بشايله الساري , هتحقاق ا    حتسس املسؤوىل مبا هحرضيه لمفسه وما ال هحرضايه  
 ..ومحاهته م  الظلم  العادىل بالغ 

, وهمفارد  علاى الغا     ستبدَّ بهبه نفسه وهالقيادي  ّصتخي جانب آخر همذر خبطررته , وذلك عمدماو    
 :بالقرىل ( عليه السالم), وبهذا هححذِّر إمامما  بامتال  الشيء املادي واملعمري

خحرٌذ ْقهح َمإنََّف, رِن ا َقْد َوَضَح ِلْلعحيحا تحْعَمى ِبِه ِميَّيَّاِبَي َعَغالتََّو, يِه ّأْسَرٌ  اسح ِفالمَّ ااَر ِبَياإلْسِتْئَثواَ  إهََّو)      
 .  ( َوهحْمَتَصفح ِمْمَك ِلْلَيْظّلرِم, رِر ا َقِليٍ  َتْمَيِشفح َعْمَك أْغِطَيَة اأّلمحَعيََّو. ِمْمَك ِلَغْيِرَ  

, علايهم  الظلم  , فيجريأسر  الماس  فيههيرن تئثار أو االستبداد مبا االس, مهدد الستقرار الدولة و    
أماام  العدالة واملساوا  بني الماس , فضاًل ع  التغاف  عّيا  ر واضاح   والتقث  بدوره على انسيابية تطبيق

جملتياع  ممهج العدالة , وما هيرن عراقباه علاى مساتقب  المااس أو ا     العيان , ِليا قد هلحق مبخاطره على
 ..ومس   حياتهم 

رَر الَعْدىلح َهَضعح اأّلمح ( :عليه السالم)و اجلرد ؟ فقاىل َأ, الَعدىل : فض  ههيا َأَأ( : عليه السالم)وسئ      
ا َرّفهحَيْشالَعْدىلح َأَف, اصٌّ اِرٌض َخاجّلردح َعَو, الَعْدىلح َساِئٌس َعامٌّ َو, ا ا ِمْ  ِجَهِتَهاجّلردح هحْخِرجحَهَو, َمَراِضَعَها 

 .  ( اَيهحْفَضّلَأَو
حيميا هضع العدىل األمرر مراضعها , هعين وضع الشايء يف نصاابه , وهعاين إحقااق احلاق ودفاع       و     

  .. مأحراهلواملصلح لقيادتهم , املترلي األمرر واملتقدِّم على الرعية   ر السائسالظلم ع  الماس , أّما 
 حتقيق مصاحل, لذا فإّن يف العدالة   ( !امَلْظّلرِم  ِم اجَلْرِر َعلىْرَشدُّ ِمْ  َهِم َأاِلَهْرمح الَعْدىِل َعلى الظَّ) و      

والعادىل  , , ومتتد بزمانها وميانها ومراقفها إىل هارم القصااص الاذي ال هتقاادم     الفرد واجملتيع والدولة 
 ..مبمظرر اجتياعي حاف  مبستقب  تحصان به اليرامات والقيم اإلنسانية 

صاص العادىل م  الظامل , إاّل محاهة حلقرق اإلنسان , وماؤداه محاهاة حلقارق اجملتياع , وباه      الق وما    
, وما هلحق الظامل م  الذىل  , امليتد م  حلظة وقع الظلم على املظلرم هيرن الظامل أشد وقع م  املظلرم

 ..املستير حتى هرم القصاص , وال تقادم جلرمية الظامل عمد ا 
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لاى  َع: اِئَم َدَعا  ْرَباِع  لى َأانح َعاإلمَي) ليقخذ ميانته م  اإلميان , كرنه أحد دعائيه , و  وهقتي العدىل    
َغاْرِر  َو, ْهاِم  اِئِص الَفلى َغا َع: ْرَبِع شحَعٍب لى َأا َعالَعْدىلح ِمْمَهَو... .اِد اجِلَهَو, الَعْدىِل َو, نِي الَيِقَو, ْبِر الصَّ

َفَيْ  َفِهَم َعِلَم َغْرَر الِعْلِم ؛ وَمْ  َعِلاَم َغاْرَر الِعْلاِم َصاَدَر َعاْ       , َرساَخِة احِلْلِم َو, ْ َرِ  احّلْيِم َوزح, الِعْلِم 
 .  (اِس َحِييدًا ي المَّاَش ِفَعْمِرِه َوي َأاِئِع احّلْيِم ؛ َوَمْ  َحّلَم َلْم هحَفرِّْط ِفَشَر
 :رس قائاًل زهاد ب  أبيه , حني واّله على فا( عليه السالم)وهرّجه      

احَلْياَف َهاْدعحر إىل   َو, الَعْساَف َهعحاردح بااجَلالِء     إنََّفا , احَلْياَف  الَعْساَف وَ  ْحاَذرِ اَو, اْسَتْعِيِ  الَعْدىَل )      
 .  (ْيِفالسَّ
, و ر ضد الرفق بالشيء , وك  ما هقخذ إىل اجلرر والعسف  ر ما هؤخذ على غ  الطرهق القرهم     

هقرتن وهقرتن العسف باجلالء ع  الرط  , واحليف هيرن عليه م  اجلرر والظلم , , واحليف ما والظلم 
 ..بالصراعات واحلروب , وكال يا هحهدد وحد  ومتاسك اجملتيع ومتزهق نسيجه 

 :باآلتي ؛ مما نستخلصه م  املتقدِّم ووم  بني ما ميي  أن ندرجه ,       
  آهات قرآنية كرمية , عاجل  مرضرعه أل يية العدىل وأ يية قيامه ووجربها , كان  ما - 

,  تمييته وتطارهره حتقق لليجتيع استقراره وجر رهة وعييقة ومستير  ومستدامة بمظر  
 ..وبمظر  معاجلة متتد لقيام احليا  املتياسية بتياسك اجملتيع وتعاونه اإلنساني 

 ..راد م  اجلرر حتيية العدىل لبماء الدولة ونظامها على أسس متيمة ومحاهة اجملتيع واألف - 
تقاف ما    إنساانية وأخالقياة    شياىل التحضُّر , ِليا له م  مضاامني أرقى أ حتقق العدالة  - 

وال هقاف حاائاًل بيمهاا وباني      ال حياد العدالاة  وومتسااوهة ,   واحاد   على مساافة اجلييع 
 .. على رفاب الماس أتسلِّامّلاحليم امّلستبد واإلنسان , إاّل 

حقاق قياام دولاة قاانرن     ا تتالطيقنيمة داخ  اجملتيعات , وبها حقق االستقرار وبالعدالة تت - 
 ..مسقلة احلق  م  أج  محاهة احلقرق , وسيتماوىل املبحث الالحق حقيقية تعي 

اإلنسان , وبهذا تقارم أسساه    –فلسفة العدىل هلا وقعها البالغ يف مستقب  ونظر  اجملتيع  -5
 , وهيفاي إن العادىل   أخروهة – دنيرهة ومؤثر وغ  متقادمة متراصلة  على اسرتاتيجيات

 ..م  دعائم اإلميان األربعة 

البّد م  االبتعاد ع  اتهام العدىل بذاته , فشحعبه جدهر  بقيام دهمامية حضارهة مستدامة ؛  -3
َفَياْ  َفِهاَم َعِلاَم    , َوَرسااَخِة احِلْلاِم   , ْ َرِ  احّلْيِم َوزح, َغْرِر الِعْلِم َو, ْهِم اِئِص الَفلى َغَع) 

 .., وما حيققه م  استقرار , وبعيق أخالقي (  الِعْلِم َغْرَر
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لتحقيق العدالة على أرض الراقع , هتطّلب التعيُّق بالعلم وترسيخه , ووضع ك  ما هقرم  -8
باحلياهة م  اجله  واجلهالء واحلياهة مما هشرب العدالة أي شائبة م  شقنها أن تؤثر على 

رار االجتيااعي ومتاسايه علاى اخلا  واحملباة      اختاذ ما تترجباه العدالاة , كسابي  لالساتق    
 ..والطيقنيمة على احلقرق 

بالعدىل ترضع األمرر يف مراضعها , ليرن العدىل سائس عام , ِليا هترّجاه باحلياا  علاى     -7
 ..أخروي , وِليا فيه م  نظام وقرام الدولة واجملتيعات به  –أساس بمائي دنيري 

انة الايت  يواحد  ويف مساوا  , ب  لي  ممهم امل بالعدىل ال هيرن امّلحس  وامّلسيء مبمزلة -3
ه م  واجبات , فالعدىل هستحقها م  خالىل أفعاله وأنشطته , وما له م  حقرق وما علي

أل   احلق , وهضيق به ك  جائر مهيا امتّد الزماان واتساع  الادنيا , لاذا      هسع برحابه
 ..هيرن وطقته على الظامل شدهد  

ة , أن تيارن  ماا  ثقافاة الساتيعاب مياارم وأخالقياات       هتطلب الستدامة نعية العدالا  -3 
ملتفاا م علياه باني الدولاة     والتمسايق ا الساري  التعااون   حيمياا هيارن   العدالة , وهتحقاق 

املتيافئاة ماع العدالاة يف بمااء جمتياع       ةاالنسايابي واجملتياع باقفراده , لتتحقاق     والسلطات
 ..األنشطة احلياتية خمتلف على املرتتبة املتبادلة وحضاري قائم على القانرن واحلقرق 

رقاع املساؤولية يف الدولاة ,    هتحيلاها اإلنساان , حيمياا هيارن مب    أخطر املسؤوليات اليت  -  
والسييا يف مرضرع صمع واختاذ القرارات , وما هرتتب عليه م  مساؤولية علاى الابالد    

تياع  اجملفاعلياة  و, مس   ومساتقب  اجملتياع , أو مؤسساات الدولاة     ممه على والعباد , و
الَعْدىلح َهَضعح ) ؛ فا , ومتاسك اجملتيع احلقيقي ال هتحقق إاّل بالعدالة  املتعاون بي  اجتا اته

 ..(  الَعْدىلح َساِئٌس َعامٌَّو) , ( رَر َمَراِضَعَها اأّلمح

 تالتهدهادا  تربزوعمد ا , الدهمية املتسرت  بالشيلية الدنيرهة و قيام حيرمة اجلرر ,العدالة  وخبال      
 ( :عليه السالم)هقرىل و ..وتهدهد اجملتيع ومستقبله لألم  االجتياعي  العييقة واخلطر 

. ْحَياا ِبْدَعاًة َمْترحوَكاًة    َوَأ, ًة َمْقخحرَذً  َماَت سحمََّفَق, ِبِه   ََّوضح اِس ِعْمَد اهلِل إَماٌم َجاِئٌر َض َّالمَّ َشرَّ َوإنَّ)     
هحْؤَتى َهْرَم الِقَياَمِة ِباإلَماِم اجَلاِئِر َوَلْيَس : " هّقرىلح  -َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -اهلِل  ىَلَوإنِّي َسِيْع ح َرسحر

 .  ( "َهْرَتِبّأ ِفي َقْعِرَ ا  ثحمَّ, َحى َفَيدحورح ِفيَها َكَيا َتدحورح الرَّ, َم ي َناِر َجَهمََّفيحْلَقى ِف, َمَعهح َنِصٌ  َوال َعاِذٌر 
العدالة , وهيرن ليا  فارد يف    مبؤ التهتيتع , أن بيده زمام أمرر اجملتيع َمْ   ما جيب أن هيرن و    

اجملتيع مسؤولية هتيسك بها على أساس الفهم وثقافة أخالقية حتيُّ  املسؤولية الطرعية , وهسهم بمجاح 
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ى ْو َرَأَأ, َعااَن َعَلْياِه   ى َحقًّاا َفقَ َرَأ َرِحاَم اهلّل َرجحاالً  ) عدالة القرارات وتمفيذ ا , و  اء وتطبيق ممظرمةبم
 .  ( َوَكاَن َعْرنًا ِباحَلقِّ َعلى َصاِحِبِه, هح َجْررًا َفَردَّ

حتراء بااال  ما هتعلق مما هتيث  يف الدنيا , ممه, ووالرمحة اإلهلية تتعدد باجتا اتها الدنيرهة واألخروهة      
ى َحقًّا َرَأ) اداته آليات الدعم املادي وغ  املادي والمفسي ؛ , وامتدواالستعدادات فهم الستيعاب والوا
واإلنساني والبشاري , حمققاًا   واهلييلي والقييي وضع األمرر يف نصابها الرظيفي , وهعين (  َعاَن َعَلْيِهَفَق

( لعدالة استثيار فرص ا) ؛  قابله, وهح, وممها العدالة االجتياعية  ( العدالةقر  ) تعزهز ؛ بذلك الدعم , 
 ..بيئي الداخلي مع البيئة اخلارجية وتعزهز التراص  ال, ة أه  ما كان يف البيئة اخلارجي

, وممه على األقا  تقلايص فجارات    (  هحى َجْررًا َفَردََّرَأ) واحلد م  الضعف وعالجه هتحقق عمد ؛     
, وحتدهد البدائ   يية للعدالةاخرتاقها , وهعين انتظام وتمظيم اخلرهطة التمظي ووضع احلياهة دونالضعف 

, , ومماه العدالاة االجتياعياة    واملماساب الاداعم لقار  احلاق والعدالاة      ووضع البده  األقرى واألفضا   
وهحقابلها احلياهة م  التهدهدات الرظيفية واهلييلية واإلنسانية والبشرهة ,  اوجرانبه اوال مادهاته امبادهاته

والتياسك االجتياعي وماا  يات وتعزهز القر  يف البماء والعيليات واملخاطر م  خالىل امليرنات والتمظي
, وما هرتتب على ك  ذلك دعم العقد االجتياعي وبماء الدولة وعدالة سلطاتها ممه , وهعين  تعلق بذلك

 .., و ي أرفع مراح  وتراص  حلقات اسرتاتيجيات البماء االجتياعي م  الثراب والعقاب األخروي 
 
 

 املبحث الثاني

 احل  ومستقبل اجملتم 
 
 
 

األ يياة البالغاة   أسس قيامها , وممها ما هتبني ما    لعدالة وما هلا وما هرتتب علىا بعد أن اتّضح ما     
يانه يف الدراسات السابقة الستقرار وطيقنيمة اجملتيعات , واستييااًل له ولألوجه الذي حييلها , وما مّت ب

 ..املضامني اخلاصة مبراضيعها  حبسب
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والتساااقه باالسااتقرار المفسااي   Rightنطااالع مرضاارع آخاار يف  ااذه الدراسااة , أال و اار احلااق       
ماا  املراقف واألشخاص والظارو  و و الثراب  تعدد  , فهر هتحقق م  خالىلامل هواالجتياعي وامتدادات

ة واألخالقيات , عيه القرانني واألعرا  والتقاليد االجتياعيلتشرهعات والشرائع اإلهلية , وما تدتدعيه ا
حتى أخذ ترسيخه يف اتفاقيات دولية ثمائية ومتعدد  , وامتد ليشي  العامل وممظيات دولية , كياا  ار   

  ..عليه  يئة األمم املتحد  وحقيقة وجرد ا وقرانيمها , والقرانني الدولية حلياهة حقرق اإلنسان 
ليه شائبة تشربه إو تشارب جار ره   جانب ضروري إلحقاق احلق دون أن هطرأ ع , وعدم االلتباس    

اإلنساني واألخالقي , إميانًا مبا حييله م  مبادئ وأسس نبيلة تمهض باجملتيعات حتاى وإن كلاف ذلاك    
أقسى املتطلبات والتضحيات ملستقب  نا ض مياسك بني جزهئيات وأنظية احليا  االجتياعياة املختلفاة ,   

  ..وبماء جمتيع أخالقي وإنساني حضاري خاّلق 
ما لننسان م  حقارق وواجباات , وباقدق     وكشف بالدّقة واإلسالم أدق وأفض  َمْ  مّث  وجّسد    

صرر ا األخالقية واإلنسانية واحلضارهة , وما جيع  يف مما جها , إذابة الفرارق االجتياعياة الطبقياة ,   
ها وقرتهاا , أي  إن كان   ما  فرارق طبقية , وتذوب ك  الصفات واالعتبارات مهيا كان  اعتبارات

 ..هتساوى أمام احلقرق ك  األفراد داخ  اجملتيع , وأهضًا يف الراجبات وتقدهتها 
بيئاة  وهيفي اإلشار  إىل أّن احلق إسم م  أمسااء اهلل احّلسامى , وما  جهاة أخارى , مياز  احلاق ك           

مراضاعها   مارر وترازناه تقخاذ األ  , وباحلق   قق أمرر ممظرر  وغ  ممظررسلر  اجتياعي حيوممارسة و
 لى انسايابية ماا لننساان وماا علياه     برهئة , وتعي  عوضعيفة , وتحمقذ أرواح احلقيقة , وتقخذ مقخذ ا 

 ..بصرر  ههتدي ساليها بها 
 :م  خالىل مضامني وأجراءه , ميي  المظر إليه ما خيص احلق مما قد ورد يف القرآن اليرهم , وو    
 . سرر  البقر  (3  )َبِشً ا َوَنِذهًرا َوَلا تحْسَقىلح َعْ  َأْصَحاِب اْلَجِحيِم  ِإنَّا َأْرَسْلَماَ  ِباْلَحقِّ)  -
قَّ َو حاْم َهْعَليحارَن   الَِّذهَ  َآَتْيَما حمح اْلِيَتاَب َهْعِرّفرَنهح َكَيا َهْعِرّفرَن َأْبَماَء حْم َوِإنَّ َفِرهًقا ِمْمهحْم َلَيْيتحيحرَن اْلَحا  ) -
 . سرر  البقر  (8  )َربَِّك َفَلا َتّيرَن َّ ِمَ  اْليحْيَتِرهَ  اْلَحقُّ ِمْ  ( 3  )
ْلَحقِّ ِلَيْحّيَم َباْيَ   َكاَن المَّاسح ّأمًَّة َواِحَدً  َفَبَعَث اللَّهح المَِّبيِّنَي محَبشِِّرهَ  َومحْمِذِرهَ  َوَأْنَزىَل َمَعهحمح اْلِيَتاَب ِبا)  -

َما اْخَتَلَف ِفيِه ِإلَّا الَِّذهَ  ّأوتحرهح ِمْ  َبْعِد َما َجاَءْتهحمح اْلَبيَِّماتح َبْغًيا َبْيَمهحْم َفَهَدى اللَّاهح  المَّاِس ِفيَيا اْخَتَلّفرا ِفيِه َو
 . ر  البقر سر (   )الَِّذهَ  َآَممحرا ِلَيا اْخَتَلّفرا ِفيِه ِمَ  اْلَحقِّ ِبِإْذِنِه َواللَّهح َهْهِدي َمْ  َهَشاءح ِإَلى ِصَراٍط محْسَتِقيٍم 

 . آىل عيران سرر  ( 8)َها َأْ َ  اْلِيَتاِب ِلَم َتْلِبسحرَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِ  َوَتْيتحيحرَن اْلَحقَّ َوَأْنتحْم َتْعَليحرَن  ) -
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َوَلهح اْليحْلّك َهْرَم هحْمَفطح  َو حَر الَِّذي َخَلَق السََّياَواِت َواْلَقْرَض ِباْلَحقِّ َوَهْرَم َهّقرىلح ّكْ  َفَيّيرنح َقْرّلهح اْلَحقُّ ) -
 . سرر  االنعام ( 8)ِفي الصُّرِر َعاِلمح اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِ  َو حَر اْلَحِييمح اْلَخِب ح 

َفّقوَلِئاَك   َوَماْ  َخفَّاْ  َمَراِزهمحاهح   ( 7)َواْلَرْزنح َهْرَمِئٍذ اْلَحقُّ َفَيْ  َثّقَلْ  َمَراِزهمحهح َفّقوَلِئَك  حمح اْليحْفِلححرَن  ) -
 . األعرا سرر   (3)الَِّذهَ  َخِسرحوا َأْنّفَسهحْم ِبَيا َكانحرا ِبَآَهاِتَما َهْظِليحرَن 

 . سرر  األعرا  (7  )َفَرَقَع اْلَحقُّ َوَبَطَ  َما َكانحرا َهْعَيّلرَن  ) -
 . سرر  هرنس (  )ضََّلاىلح َفَقنَّى تحْصَرّفرَن َفَذِلّيمح اللَّهح َربُّّيمح اْلَحقُّ َفَياَذا َبْعَد اْلَحقِّ ِإلَّا ال ) -
 َفِإنََّيا َهِض ُّ ّقْ  َها َأهَُّها المَّاسح َقْد َجاَءّكمح اْلَحقُّ ِمْ  َربِّّيْم َفَيِ  اْ َتَدى َفِإنََّيا َهْهَتِدي ِلَمْفِسِه َوَمْ  َض َّ ) -

 . سرر  هرنس (37 )َعَلْيَها َوَما َأَنا َعَلْيّيْم ِبَرِكيٍ  
 . سرر  اإلسراء ( 7)َوّقْ  َجاَء اْلَحقُّ َوَزَ َق اْلَباِط ح ِإنَّ اْلَباِطَ  َكاَن َز حرًقا  ) -
هحاْم َعاْ    َوَلِر اتََّبَع اْلَحقُّ َأْ َراَء حْم َلَفَسَدِت السَّاَيَراتح َواْلاَقْرضح َوَماْ  ِفايِه َّ َباْ  َأَتْيَماا حْم ِباِذْكِرِ ْم فَ        ) -

 . املؤممرنسرر  (  8)ضحرَن ِذْكِرِ ْم محْعِر
اْلَحاقِّ َذِلاَك ِبَياا     َوَباءحوا ِبَغَضٍب ِمَ  اللَِّه َذِلَك ِبَقنَّهحْم َكانحرا َهْيّفرحوَن ِبَآَهاِت اللَِّه َوَهْقتحّلرَن المَِّبيِّنَي ِبَغْيِر)  -
 . سرر  البقر  / 3م  اآلهة  ( َصْرا َوَكانحرا َهْعَتدحوَنَع

همحى هستيد و, ( عليه السالم)تضيمه م  أقراىل أم  املؤممني كيا  ر املعرو  مبا ه البالغة ,ونهج     
بترجيهاات ومضااامني القارآن الياارهم واألحادهاث المبرهااة الشارهفة يف عااالج  اذا املرضاارع احليااري      

 ..لليجتيعات 
حاق ويف   , وماا هترّجاب عليهاا ما  حقارق األداء الشارعي , وأوىل      وتعدد ا وهبدأ احلق م  المِّعم     

املادهاة وغا  املادهاة    ؛ واليت  ي بذاتها تترّزع مبختلف أشاياهلا  , س مقدمتها حق اهلل يف ِنَعِيه على الما
, وتياملاها  المااس إلعاانتهم علاى حاجااتهم الدنيرهاة املتمرعاة        فئاات خمتلاف  علاى  واجلسدهة والعقلية 

 ( : عليه السالم) ومما هقرىل.. االجتياعي  -اإلشباعي 
  ( َر ِفيِه َخاَطَر ِبَزواىِل ِنْعَيِتِهَوَمْ  َقصَّ, ا اهح َزاَدهح ِمْمَهدََّفَيْ  َأ, َحقًّا  ي ّك ِّ ِنْعَيٍة ِفهلِل إنَّ) 

 ماردوده  ممها وغ  املمظارر , ومماه ماا هتيثا      باملمظرر األداء , لترتسطدقة قّرم بواملرازه  ترّجه وت    
تيع بعيرميته مهيا كان , تعرتهه الطيقنيمة م  شخص هاؤدي  , فاجمل ةقتصادهالا – ةجتياعيالا باجلرانب

سب ما هؤدي حباحلقرق , فيتجه صربه يف املعامالت والعالقات والشراء والبيع , وبدور ا مع ما هرلِّده 
م  حقرق اهلل املالية لليعرزه  والفقراء واحملتاجني , وممه بدور م هحمفقرا ما حصلرا عليه على حاجاتهم 
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ممها ؛ البياع والشاراء   , وجتارهة , وحركة الدور  االقتصادهة  –و ر حيقق حركة اقتصادهة  وإشباعها ,
 . و يذا .. التياسك والتعاون االجتياعي و ذات الرق  ؛ التراد والرتاحمبهترّلد واالستثيارات , و

األمر إىل أخذ  إحقاق احلق , وما سيؤوىل بههة وآلية وأخطر ما هراجهه اإلنسان  ر أن هفقد الثقة جب    
 ..جرائم خمتلفة ارتياب اجلانب السليب الذي جيع  اجملتيع متفيك ويف صراع دائم وفرضى و

ماا هتطلاب ما     و, املسؤوليات أعباء وحتي  لذا فإن احلقرق البّد أن هقابلها الراجبات وااللتزامات     
االجتياعياة   , والسييا هوخمتلف اجتا اتبني أفراد اجملتيع الراحد املتبادىل االحرتام العالقات االجتياعية و

 ..االجتياعي والتياسك سهم يف االستقرار ه ما, وممها 
 ( :عليه السالم)اليت تتجّسد يف قرله  للحقرق الفردهة وم  وجهة أخرى تبدأ م  احلاالت    

  ( ااِبَهلى َخَراِر َرْ ٌ  َعاحَلَجرح الَغِصيبح يف الدَّ) 
حلق الذي ال جتع  لليغتصب استقرارًا ذاتيًا , ليرن احلق نذهر على مغتصابه ,  العتبار ميانة وقر  ا    

فاحلجر هقرم مقام حق اآلخره  , سراء كانرا بصفة الفرد أو اجلياعة أو اجملتيع أو حتى علاى مساترى   
, ر ا  علاى خرابهاا ,    ( الادار  ) حقرق الدولة , فاغتصاب حق اآلخر , ووجرده يف البيئاة الداخلياة   

 ..خروي املعمري أو املادي , وما هرتتب م  االمتداده األب اخلرا
, واحلاق رغام ثقلاه إاّل أّن ماؤدى عاقبتاه        ( َوِبيٌء الَباِطَ  َخِفيٌف إنََّو, َثِقيٌ  َمِريٌء  احَلقَّ إنَّ) و      

به , ى صااح ونذهره الشر عل, على صاحبه , وما الباط  رغم خّفته إاّل إّن عاقبته وخيية  تتيث  يف اخل 
عدم االستقرار والراحة المفسية , فحتيية فماء الدنيا جتع  الباط  له  حتى وإن طاىل الزمان به , ومرتتباته

  ..احرتام اجملتيع لغاصب احلق التعاون وحدوده , وبعد حدوده املرار  بالمتائج , وممها عدم 
, هتحقق إبعاد ك  ما هحهدد متاسك  وباملضيرن االجتياعي للحق وإحقاقه , وخذىل الباط  و زميته     

َوَكااَن  , هح ى َجاْررًا َفاَردَّ  ْو َرَأَأ, َعاَن َعَلْياِه  ى َحقًّا َفَقَرِحَم اهلّل َرجحاًل َرَأ) اجملتيع بمشر احلق ونحصرته , و 
 .  ( َعْرنًا ِباحَلقِّ َعلى َصاِحِبِه

احلق املغتصب مهيا هطرىل الزماان علاى    والبّد م  معرفة احلتيية اليت ال مماص ممها , أال و ي أّن     
, الصرب والعي  مبا تحيليه استقامة السالر   , فاحلد بني احلق والباط  اغتصابه , فالبّد أن هعرد ألصحابه 

 ..احلقرق , فهر السبي  ألق  الضحاها وأنضج الفرص , ورمبا هيرن املمهج لثقافة اجليعي واجملتيعي 
هؤكده هححدده و, و ر ما   ( َخَذ َما َلْيَس َلها هحَعابح َمْ  َأَيإنَّ, ْرءح ِبَتْقِخِ  حََقِِّه ال هحَعابح امَل) وبهذا ؛      

  .. مبيانه وزمانه ومرقفه وشخرصهعلى أرض الراقع ,  (عليه السالم)وهراه أم  املؤممني اإلمام علي 
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َوالَباِري , ْجَرِب ِحيِح ِمَ  اأَلاحَلقِّ ِنَفاَر الصَّ َفال َتْمِفرحوا ِمَ ) على مبدأ ؛  ةمبميوحتقيق  ذه احلتيية ,     
, و ر ما هترجب أن هيرن اجتا ه جمتيعي , ودعم احلق مستير , ورمبا هشي  ذلاك    ( َقِمِمْ  ِذي السَّ

 ..الفرد واجلياعة واجملتيع والدولة 
أسسه مهزوز  , فالضعيف وما نرى تهدهد استقامة احلقرق ودعيها دون خذالنها يف عاملما اليرم ,     

هؤخذ والقري هحتهاون يف احلق معه , وبهذا  حدرت احلقرق حتى على مسترى شاعرب وأمام , وعلاى    
 ..الرغم م  ذلك , هبقى احلق شاخصًا , والباط  مهزوز األعياق 

, إلحقاق احلقارق  واالجتاه حنر قرهم السلر   مع الباط  وأصحابه , العالقات والتعاونوللحد م       
  ( :عليه السالم)هقرىل 

  ( هح َفَقْد َعَبَدهحَمْ  ال َهْقِضي َحقَّ َمْ  َقَضى َحقَّ) 
 هليرنه  برقبة األحرار وك  مححما ض للظلم ومحما ض الغتصاب احلقرق , , َدوإحقاقه فقضاء احلق      

(  َعَباَدهح ) خفيف ؛ عية على اآلخر وتعضيده بقضاء حق ال هحقضى , فهار إن كاان باالت   بالمِّ حيي  ابتداًء
ب امليافئاة  فهر م  باب املدح , وإن كان بالتشدهد فهر م  باب الذم , وبهذا التخفيف هيرن ما  باا  

 ..ه وأداء ما ال ميي  أدائ
 ري يف زمان جرلة الباط  , واجتيااز ما جيواملراسا  والثبات على الصرب , رغم  وم  أج  التخفيف    

 ( :عليه السالم)هقرىل حيث  ..املخاطر ا  والصعاب والتهدهدات واملعان
ِزمح َوالالَّ, َواللَِّسانح َعِ  الصِّْدِق َكِليٌ  , ّيْم ِفي َزَماٍن الَقاِئ ح ِفيِه ِباحَلقِّ َقِليٌ  نَّْعَليحرا َرِحَيّيمح اهلّل َأَوا)     

, َوَشااِئبحهحْم آِثاٌم   , َفَتا حْم َعاِرٌم , َعلى اإلْدَ اِن محْصَطِلححرَن , ْ ّلهح محْعَتِيّفرَن َعلى الِعْصَياِن َأ. ِلْلَحقِّ َذِليٌ  
 .  (  حْمَوال َهعحرىلح َغِميُّهحْم َفِقَ , َكِبَ  حْم  ال هحَعظِّمح َصِغ ح حْم. ِذٌق َوَقاِرنحهحْم محَيا, َوَعاِليحهحْم محَماِفٌق 

سالركية ,   –تيع ما  أماراض فيرهاة    , وما هحعاني اجملالعاصفة بالباط  و ما تظهر البيئة االجتياعية     
تهدد هوما تقرم م  ظرا ر تؤدي إىل ضعف البمية االجتياعية اليت جتيعها المفس املرهضة وغ  السرهة , 

 :استقرار اجملتيع ومتاسيه على احلق , والدلي  فيها 
لعالقااات ف اوضااع أمااراض اجتياعيااة ومااا هرتتااب عليااه ماا  ؛(  الَقاِئاا ح ِفيااِه ِباااحَلقِّ َقِليااٌ )  -

 ..االجتياعية , وخطرر  ذلك على مستقب  اجملتيع والدولة 
ضاعف  و, وما هرتتب عليه م  ضعف وتشارهش االتصااالت    ؛( اللَِّسانح َعِ  الصِّْدِق َكِليٌ  )  -

 ..الصادقة األخالقية  –اإلنسانية مقرمات الرسالة 
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ماا هرتتاب   , وب على  يذا بيئاة مربارء     ي نتائج حتيية ِليا هرتتو ؛(  ِزمح ِلْلَحقِّ َذِليٌ الالَّ)  -
, ومسترى األداء ونتائجه ملرتتب عليها بني الصرر  الرظيفية واهلييلة والدور اإربا  م   اعليه

الاذي   ماا هتحقاق دون مساترى االساتحقاقات    خمااطر  , ومؤداه جتياعية الييانة اوالرعي لل
 ..عمد ا هستقري الباط  

هلل تعااىل  لسلر  االجتياعي وخماطر تفيك اجملتيع وضاياع حقارق ا  وما هرتتب م  مسات اجملتيع وا    
وخطررتاه حيمياا تيارن طرهقاة     احلقرق اإلنسانية , ومراقع األدوار االجتياعياة ,  اليت تصب يف جمرى 

 : , والمتيجة على أساس انتياس حضاري واحلقرق تبادىل األدوار
التيّرد على احلقرق والراجبات الصيييية , ملالزمة وا ميث و ر  َياِن ؛ْ ّلهح محْعَتِيّفرَن َعلى الِعْصَأ -

يعي , وخطررتاه تييا  يف ضاياع احلقارق , وإرباا  مراكاز       طابع العصيان اجلاملؤدي إىل و
السيطر  الرمسية وغ  الرمسية للدولة واجملتيع , ومما هعين اتفاق وتعاون مجعي علاى االحنارا    

 ..اجتاه اجملتيع يف نتياس ا الس  حنر االجتياعي والسلركي , و ر
االجتيااعي ,   –ومما هعين , عدم تطاابق القارىل بالفعا  اجليعاي      محْصَطِلححرَن َعلى اإلْدَ اِن ؛ -

 :وممه .. ومرتتباته على احلق فييرن المفاق والدج  واخلداع على السلر  اجليعي 

 خالق , و ر مؤشار  وممبعه الشراسة مع اجله  واالحنالىل واالحنرا  وضياع األ َفَتا حْم َعاِرٌم ؛
 .. على عدم الترازن مبرازه  احلق والعدىل 

 االندماج االجتيااعي  وممبعه العام  املشرت  املتعاظم , أال و ر اجله  والغفلة و َشاِئبحهحْم آِثٌم ؛
اإلثم ما هحيليه مع امتداد العير , والغ  مترازن ممحر  , والضعف الثقايف مع الباط  وما  ر 
مدى الفير وذات املعلرمات املؤثر  على اخلل  ب, ولبمى التحتية لليعلرمات ام  جّراء احنرا  

اخلطرر  اليارثية املتعاظياة ,  ممه أبالية , و رسرخه , وما هتيث  م  الذوبان االجتياعي والال
ماؤثر يف صامع واختااذ    يف مرقاع  يف مركاز قياادي أو   الشخص بهذه املراصفات حيميا هيرن 
مماه  جتياعياة , و القادو  ا رن حماأ أنظاار اآلخاره  , كرناه ميثا  ال     و حيميا هيالقرارات , أ

 ..يف تهدهد الماس , لتصب تغي ه تقرميه أو حيميا تقخذه العّز  يف اإلثم , وصعربة اخلطرر  

 احلضار  وما  –ميرنات الثقافة  صادرمعريف , وم –وممبعه ممحر  فيري  اِليحهحْم محَماِفٌق ؛َع
احلياا    حرفاة , أو ماا هتعلاق بااخلر  ما  القاّر  , وجاذب حمسِّامات        هؤم  بفلسفة احليا  املم

, وعمادما هيارن عااملهم عاامل شاهرات ورغباات , وإلعرباة بياد          االجتياعية مبمظرر دنياري 
املغرهات الدنيرهة دون االتعاظ , وعمدما هيرن م  جمرهات الساالطني , وعمادما تضايع لدهاه     

 .. وغ ه ,  ر فقدانه خمافة اهلل تعاىل احلقرق واألخالق , وقب  ك  ما مّت ذكره 
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 هقرن الظرا ر والشيليات وما هحرائي الماس باحلق واتباع احلق , دون العي   ِذٌق ؛َقاِرنحهحْم محَيا
 ..بالباط  واملمير أو امليشر  به أو اتباعه , كيا  ر َمْ  هقرأ القرآن احلق , وهعي  باخلفاء 

 اذا املماا    ضاي    احلقارق  ثقافاة  فقادان  وحتييتهاا تمباع ما     ْم ؛َكاِبَ  ح  ال هحَعظِّمح َصاِغ ح حمْ  -
الثقافة ضعف االجتياعي والبيئة االجتياعية , وضياع امليانة االجتياعية لليتقدِّم يف العير , و

 ..االجتياعية  –األخالقية 

نية , والثقافاة اإلنساا  اليت هترّجه بها اإلساالم  لفقدان ثقافة احلقرق  ؛  حْمَوال َهعحرىلح َغِميُّهحْم َفِقَ  -
أداء األمانة ؛ الطرعية ممها كياا  ار علياه الصادقات ومسااعد        اليت أمر بها اخلالق تعاىل يف

, وما أمر به الشارع ما  حقارق كااخليس     ( مبا فيه التياف  االجتياعي ) الفقراء واحملتاجني 
 ..والزكا  , أو حتى إحقاق احلق ووضع احلق يف مراضعه 

ه والضياع يف ركاب الباطا  ما  أجا  الادنيا ,     جليعي املمحر  ع  احلق وإحقاقا وممحى السلر     
ع احلقرق االجتياعية اإلنسانية , والتحذهر م  ذلك ما هظهر يف كتااب أما  املاؤممني اإلماام     الذي هحضيِّ

 :لسهي  ب  خميف األنصاري , وفيه ( عليه السالم)علي 
َفال َتْقَسْف َعلى َماا َهّفرتحاَك ِماْ     , محَعاِوَهَة  ّلرَن إىلْ  ِقَبَلَك َهَتَسلَِّرَجااًل ِميَّ نََّأَفَقْد َبَلَغِمي , ا َبْعدح مََّأ )    

, ِفَرارح حْم ِمَ  اهّلاَدى َواحَلاقِّ   , َوَلَك ِمْمهحْم َشاِفيًا , ا َفَيَفى َلهحْم َغيًّ, َوَهْذَ بح َعْمَك ِمْ  َمَدِدِ ْم , َعَدِدِ ْم 
َوَقْد َعَرّفرا الَعاْدىَل  , َومحْهِطعحرَن إَلْيَها , ْ  ح دحْنَيا محْقِبّلرَن َعَلْيَها َيا  حْم َأ الَعَيى َواجَلْهِ  ؛ َوإنََّوإهَضاعحهحْم إىل

ْعادًا َلهحاْم   َفبح, َثاَرِ   َفَهَربحارا إىل األَ , اَس ِعْماَدَنا ِفاي احَلاقِّ ّأْساَرٌ      المَّ نََّوَعِليحرا َأ, ْرهح َوَسِيعحرهح َوَوَع, َوَرَأْوهح 
 .  (!! َوسحْحقًا 

والسلر  , والتطلعات املستقبلية مع وجرد اآلفاق املفترحة حلرهة الرأي وخطررته ؛ ( ّلرَن َهَتَسلَّ )و     
ميارهلم   اخلار  ما   ماؤداه  و, املصااحل الشخصاية   خطارر   بال تعديِّ على حقرق اآلخره  , إنها متثِّ  

 ..الذات واآلخره  , قب  الشعرر بارتياب اإلثم السياسي ارتياب إثم اجتياعي حبق  وترجههم يف
ليرن العدد , ( ْذَ بح َعْمَك ِمْ  َمَدِدِ ْم َوَه, َفال َتْقَسْف َعلى َما َهّفرتحَك ِمْ  َعَدِدِ ْم  )والدلي  عليه ,     

إحبااط   مسيج االجتياعي , ب  ميثا  ميث  الضعف والفجرات بني امليرنات والوالصراعات يف اخلالفات 
 .. تيع يف التيره  احلقرقي اجملتيعيللروح كفرد وكيج

و ام أساباب مراقاع الضاعف يف الدولاة ,      , ( َوَلاَك ِماْمهحْم َشااِفيًا    , ا َفَيَفى َلهحاْم َغيًّا  ) والمتيجة ؛     
تيرهمهم الفيري ال هتحرر م  الباط  وحب الدنيا وزهف ملذاتها , وفشلهم يف فهام احللقاة املرصالة    و

 .. اجملتيع –للحق لدى الفرد  ةلتحرر م  مادهات الباط  وبماء الروح اجملتيعيبني ا
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, مبؤشارات  ( َوإهَضااعحهحْم إىل الَعَياى َواجَلْهاِ     , ِفَرارح حْم ِمَ  اهّلَدى َواحَلقِّ ) وآثار المتيجة امليدانية ؛     
رضاحه الامص    ار ماا ه  , وة , وعدم الترازن احلقيقي واملرضارعي يف بمااء الشخصاي   االبتعاد األخالقي 

َوَساِيعحرهح  , َوَقاْد َعَرّفارا الَعاْدىَل َوَرَأْوهح    , َومحْهِطعحرَن إَلْيَها , ْ  ح دحْنَيا محْقِبّلرَن َعَلْيَها َيا  حْم َأَوإنَّ )؛ املبار  
 ( .!! َفبحْعدًا َلهحْم َوسحْحقًا , َرِ  َثَفَهَربحرا إىل اأَل, اَس ِعْمَدَنا ِفي احَلقِّ ّأْسَرٌ  المَّ نََّوَعِليحرا َأ, ْرهح َوَوَع

الباطا  ,  واحلق حيميا هيشف ع  الثغرات والفجرات داخ  اجملتيع , تميشف وجاره وشاخرص       
هقخذ م باجتاه ماا هحالئام    , وعمدهمليرهلم ورغباتهم املالئم  اجلذب ومراقعاحلقيقية بهم اقطأفيّتجهرا إىل 

ق هلم  اذه البيئاة الايت تصارن     رو, فال ت ( اَس ِعْمَدَنا ِفي احَلقِّ ّأْسَرٌ المَّ نََّأَوَعِليحرا ) , والدلي  هم اتاجتا 
 .. املساوا  عمد احلقغ  اإلنسانية يف أجراء ووغ  املشروعة الشرعية تحبعد تطلعاتهم غ  و, احلقرق 

قي , واملساؤولية  والترازن واالستقرار االجتياعي هتحقق بصفاء أجراء احلق دون ضياع وجهه احلقي    
العيا  بساالمة   حلياهة احلق العام واخلاص , أه  ما كان املرقع والشخرص واملهام , وللترازن والمظار و 

 ( :عليه السالم)هقرىل وأهضًا .. األجراء واملما  
 إنََّفا , ِة يَِّعا ِلِرَضى الرَّْجَيعحَهَأَو, ْدىِل َعاْل يا ِفَعيَُّهَأَو, قِّ َحي اْلا ِفَسّطَهْوَك َأْيرِر إَلاأّلمح َحبَّوْلَيّيْ  َأ)     

 .  ( ِةامََّع ِرَضى الَعَفرح َمَتِة هحْغاصَّسحْخَأ اخَل إنََّو, ِة اصَِّة هحْجِحفح ِبِرَضى اخَلامَّسحْخَأ الَع
 :ومما هتضح م  القرىل املبار       

ونتااائج , وماا هرتتااب علياه ما  أساباب     إحقااق احلاق    الرصارىل ملرحلااة  تتطّلاب املروناة يف   - 
 ..لعدىل عيام ا, واملؤدى املطلرب إلوانطباعات مؤثر  يف اجلر العام 

المظار  , و املرتتبة عليهياا  احلق والعدىل والعيرمياتإلحقاق  بيئة مالئيةرازن للرصرىل إىل الت - 
  واألزماات وإدارتهياا بشاي  حيقاق احلفااظ علاى       الحتراء املشاكمراعا  سخأ العامة إىل 

 ..والعدالة احلق  مرحلة رضى العامة يف إحقاق هتالئم للرصرىل إىل وما وحد  الترجُّه العام ,

مماه  األم  االجتياعي , وهحهدد و, خماطر سخأ العامة على اجملتيع بشي  قد هفقد االستقرار  - 
ساخأ اخلاصاة محسايطر علياه حتاى      , فيضيع احلاق , أماا   والتهدهدات اتساع مرقع املخاطر 

ة , و ار باذات الرقا  احلياهاة ما  اتسااع الصاراعات        الرصرىل إلحقاق احلق ونشر العدال
 ..عيرمية تعاون الرأي العام ما هتطلبه م  املؤدي إىل إربا  اجلر العام , واالجتياعية 

وما  ر أوسع يف التفصاي  الاذي هتضايمه الامص     , النتظام الترازن والترجُّه والترجيه وبهذا االجتاه      
ماا حيصا    علياه  اتباع مضاميمه على الرغم م  تعدد تطبيقاته , كياا  ار   املتقدِّم , تتجه الدوىل باملبار  

 ..للحقرق الدولية واحلقرق املدنية 
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واحلرهة  ثقافة , وبثقافة احلرهة للفير والمفساية والسالر  والعيا  , واحارتام  اذه احلرهاة بالبمااء             
تاداخ  ماع حرهاة اآلخار ,     األخالقي على مسترى فردي ومجعي , ليي ال هتعدى حّد الفرد على ماا ه 

 ..  و ما جانب محشَرع م  احلقرق 
ساب ماا   حب, يف خطبة له , ما هرتتب م  احلقرق املتبادلة بني القائد والرعية ( عليه السالم)وّضح و     

ْيّيْم َفَقْد َجَعَ  اهلّل سحْبَحاَنهح ِلي َعَلا  : ) ..املمظرر التشرهع اإلهلي , حيث هقرىل  تحيليه املسؤولية على وفق
, َراصحاِف  ْشاَياِء ِفاي التَّ  ْوَسعح اأَلَفاحَلقُّ َأ, ِذي ِلي َعَلْيّيْم ِمَ  احَلقِّ ِمْثَ  الَّ َوَلّيْم َعَليَّ, ْمِرّكْم َحقًّا ِبِرالَهِة َأ

 .. ى َلهحَجَر َوال َهْجِري َعَلْيِه إالَّ, َجَرى َعَلْيِه  َحٍد إالَّال َهْجِري أَل, َماصحِف ْضَيّقَها ِفي التََّوَأ
 :يف قرله ( عليه السالم)حتى هص       
َفَجَعَلَهاا َتَتَياَفاّق ِفاي    , اِس َعلى َبْعاٍض  ْفَتَرَضَها ِلَبْعِض المَِّمْ  ححّقرِقِه ححّقرقًا ا -سحْبَحاَنهح  - َجَعَ  ثحمَّ      

 -سحاْبَحاَنهح   - ْعَظمح َما اْفَتاَرضَ َوَأ. ِبَبْعٍض  َوال هحْسَتْرَجبح َبْعضحَها إالَّ, َوهحرِجبح َبْعضحَها َبْعضًا , وحجحرِ َها 
 -سحاْبَحاَنهح   -َرَضاَها اهلّل  َفِرهَضاٌة فَ , ِة َعلى الَراِلي ِعيَّقُّ الرََّحَو, ِة ِعيَِّمْ  ِتْلَك احّلّقرِق َحقُّ الَراِلي َعلى الرَّ

َوال , ِبَصاالِح الاِرالِ     ّة إالَِّعيََّفَلْيَسْ  َتْصّلحح الرَّ, ِلِدهِمِهْم َوِعزًّا , َفَجَعَلَها ِنَظامًا أّلْلَفِتِهْم , ِلّي   َعلى ّك   
احَلاقُّ   َها َعازَّ ى الَراِلي إَلْيَها َحقَّدََّوَأ, هح ّة إىل الَراِلي َحقَِّعيَِّت الرَّدََّفإَذا َأ, ِة ِعيَّْسِتَقاَمِة الرَِّبا َتْصّلحح الرحالّ  إالَّ

َفَصاَلَح ِباذِلَك   , ْذالِلَهاا السُّاَم ح   َوَجاَرْت َعلاى أَ  , ْعَتَدَلْ  َمَعاِلمح الَعْدىِل َوا, َمَماِ جح الدِّهِ  َقاَمْ  َو, َبْيَمهحْم 
 . ِءاْعَدَوَهِئَسْ  َمَطاِمعح اأَل,  ْوَلِةَوّطِيَع ِبَبَقاِء الدَّ, َمانح الزَّ

 :مما نقتبسه م  اخلطبة اجلليلة ( عليه السالم)إىل أن هقرىل       
. احَلقِّ َبْيَمهحْم  َعاوحنح َعلى إَقاَمِةَوالتَّ, ِصيَحّة ِبَيْبَلِغ جحْهِدِ ْم َوَلِيْ  ِمْ  َواِجِب ححّقرِق اهلِل َعلى ِعَباِدِه المَّ     

َلهح هحَعاَن َعلى َما َحيَّ ْنِبَفْرِق َأ -َمْ  ِفي الدِّهِ  َفِضيَلتحهح َوَتَقدَّ, َوإْن َعّظَيْ  ِفي احَلقِّ َمْمِزَلتحهح  -َوَلْيَس اْمرحٌؤ 
 .  ( اهلّل ِمْ  َحقِِّه

وماا خياص   .. هة وإدارهة سياسية واجتياعية واقتصاد ؛ مضامني عدهد  ممها, هقخذ احلق  ما مما و      
 :, وممه اآلتي  ااملضامني االجتياعية وتمظيياته دراستما  ي

اإلهلياة , وماا تعيلاه ما  تمظايم      ما تحيلياه الشارهعة    ائد والرعية حبسباحلق على مسترى الق - 
إصااالح و Social Structureبماااء اجتياااعي  و Social Organizationاجتياااعي 
 .. Social Equilibriumحتى الترازن االجتياعي و Social Reformاجتياعي 

, لسالمة البماء احلضاري  ما  حقرق متبادلة قد جعلها اخلالق عز وج  يف شرهعته السيحاء  - 
 ..اجتا اتها ببني القائد والرعية , حبيث هتجه م  خالىل مسؤوليته ما هيرن وممه , اإلنساني 
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باني  للحق سعة يف التراصف حبيث تسترعب ك  أمرر احليا  , وال تتحّي  التالبس والتيااهز   - 
, وال حيق احلق إاّل باملبادئ وما هتطلبه م  املساوا  التماصف  األفراد , لذا كان  أضيقها عمد

 ..فجييعهم سراسية إلحقاقه  اليت حتيله

علاى العبااد    ه اخلاالق عاز وجا    احلق ال جيري ألحد م  البشر دون أن جيري علياه , وجعلا   - 
 ..بالطاعة , وجع  حقًا له باجلزاء ومضاعفة الثراب تفضاًل ممه وسعة على خملرقاته 

مترازناة  ظياة و ممتاحلقرق املتبادلة بني أفراد الرعية اليت افرتضها ج  جاللاه , لتيارن احلياا      -5
 ..اعي م  مجلة املرازه  املثبتة ومتيافئة , وبهذا كان الترازن االجتي

احلياا   بمااء  جملتيع ووانسيابية هلذا المظام وتفاعله كداعم لتياسك ام  أج  أن هيرن نظام ,  -3
إصاالح  إساتقامة و االجتياعية ومبختلف الظرو  , تطّلب أن هيرن صالح القائد م  أجا   

واجاب أداء  ماا مطلارب ما     تقدهاة  عية , واستقامة الرتعزهز م  هتطلب ما له ومقاب, الرعية 
مماا ج   اساتقامة الترجُّاه يف   تتاابع وم  خاللاه  , احلق بيمهم  هتم تعزهزوِيال اجلانبني , احلق ِل

ة الدولاة  قار  و ييما   ذلك الزمان , وما هؤوىل إىلح صالالده  والعدىل والسُّم  , وما هؤدي ل
حلياهة م  مطامع األعداء , واحليلرلة دون ضعف احلاق والتياساك    , وابشغ  الفراغ األمين

 :الماس بالقرىل ( عليه السالم), لذا هحخاطب اإلمام علي اجملتيعي 

َياْع  َلاْم َهطْ , َوَلْم َتِهمحرا َعْ  َتْرِ نِي الَباِطِ  , َلْر َلْم َتَتَخاَذّلرا َعْ  َنْصِر احَلقِّ , اسح هَُّها المََّأ)           
 .  ( َوَلْم َهْقَر َمْ  َقِرَي َعَلْيّيْم, ِفيّيْم َمْ  َلْيَس ِمْثَلّيْم 

قر  بماء اجملتيع , ومحاهة اساتقراره وطيقنيمتاه ,   استدامة ونصر احلق أحد شروط استقامة األمرر و     
حدث م  وما هح Social Conflictالتفيك االجتياعي  ون أن هيرن للباط  ميانة , مؤداهواحليلرلة د

 ..مم واحندار احلضارات وتفاقم اجلرائم واالحندار األخالقي األ ال  و خالىل جرلة الباط   ران
 :, وذلك يف قرله  دعم احلق واصحابهعلى إسماد و( المعليه الس)وحيث أم  املؤممني      
اَبِتَك َرَك ِمْ  قََاِقعًا ذِلَو, اِبرًا محْحَتِسبًا َك َصي ذِلّكْ  ِفَو, الَبعيِد َمْ  َلِزَمهح ِمَ  الَقِرهِب َو قََّحِزِم اْلْلَأَو)      

  .  ( رَدٌ يحَمْح َكَة ذِلَغبََّم فإنَّ, َك ِمْمهح ا َهْثّق ح َعَلْياِقَبَتهح ِبَيْبَتِغ َعاَو, َع قََثح َوِتَك َحْياصََّخَو
رم كيانها وعيلياتها يف البماء األفقي واحملرر األساسي يف اإلسرتاتيجية املتراصلة التيام  , تتدّعم وهق    

 ..احمليرد  العاقبة  بالصرب إىل املغّبة أيحتى الرصرىل , (  َمْ  َلِزَمهح قََّحِزِم اْلْلَأَو) والعيردي عمد ؛ 
 ( : عليه السالم)وهتطلب أن هيرن صاحب احلق  ر سيد املرقف , وبهذا اخلصرص هقرىل      

  ( ِمْمهح ى آخحَذ احَلقَّالَقِريُّ ِعْمِدي َضِعيٌف َحتََّو, َلهح  ى آخحَذ احَلقَّتَّالّذِلي ح ِعْمِدي َعِزهٌز َح) 
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تصيبه الفرضى , وهمقلب رأسًا على عقاب , وتمقلاب املارازه      ألّن اجملتيع بال  ذا المظام الدقيق ,    
إْن َو -إَلْيِه  َحبََّحقِّ َأَن الَعَي ح ِباْلاَمْ  كاِس ِعْمَد اهلِل ْفَضَ  المََّأ إنَّ) اإلنسانية واألخالقية داخله , لذا فإّن 

 .  (إَلْيِه َفاِئَدً  َوَزاَدهح  إْن َجرَِّمَ  الَباِطِ  َو -َنَقَصهح َوَكَرَثهح 
العراقب املستقبلية على مسترى الفرد واجملتياع , ومهياا قصار أو طااىل     ما هرتتب م  وسبب ذلك     

, و ر ما تظهره احلقاائق واحلياا  علاى ماد     ا له م  جرلة ممى الرغم علالزمان , فإّن حب  الباط  قص  
ال تتقاادم  كانا  محاهاة الباطا  وأصاحابه , فا     مهيا التارهط , فضاًل ع  ما هلحق م  عراقب سيئة , و

 ..واحليا  األعياىل احلقرق يف 
ساببه  تضاح  استقراء سار تراجاع و اال  األمام واحلضاارات , ه     والتارهط واآلثار , استعراض وعمد     

 :بقرله ( عليه السالم)َمْ  ممعرا احلق , كيا هحخربنا  استفحاىل أمر
  ( َتَدْوهحْاقَخذحو حْم ِبالَباِطِ  َفاَوَأ, ْشَتَرْوهح اَس احَلقَّ َفاهحْم َمَمعحرا المَّنَّْ َلَك َمْ  َكاَن َقْبَلّيْم َأَيا َأَفإنَّ ) ..

 مماع احلاق لتمظايم    وَما ْ  وَمْ  لّف لفهام , , ه باط  وأصحاباهلال  املرعرد للحتيية وشتان ما بني      
 ..املتياملة  اإلنسانية مس   احليا  وممظرماتها

ِليحِحاقَّ اْلَحاقَّ َوهحْبِطاَ      )و ,  لييرن احلاق سايد اليارن   على الباط  , احلق  ظهرر وانتصاروحتيية      
 . ىلسرر  األنفا (7)اْلَباِطَ  َوَلْر َكِرَه اْليحْجِرمحرَن 
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 الفصل التاسع
 اجل اد واحلرب واجملتم 

 
اتاه  ومعطيوسلركياته  واجتا اته؛ بشرطه وشروطه ,  احلق واألمر اآلخر املراص  ِليا تقّدم , اجلهاد     

 ..ة السيحاء مع الشرهعة اإلسالمي اتاملتطابق , وآثاره
مبيرناتهاا وحمترهاتهاا   وطلب العلرم واملعار  والفهم قشياله الذي هبدأ م  القلب بمتمرع  اجلهادو    

 ثم,  مبجي  املمافع ةاحلق واملؤدهواليلية  لسانع  طرهق ال جتسيد اجلهاد , وميتداحلضارهة  –اإلنسانية 
 ..آخر العالج اليي , إلحقاق احلق  اليد و ر هححر 

وب عا   املختلفة , ممها احلر ب مبماحيهورمبا وص  األمر حلياهة الشعرب , باالجتاه حنر خيار احلرو    
, ورمبا دخا   واحلروب المفسية ب البارد  واحلرما هتيث  ب االيلية وجانب ممهطرهق وسائ  اإلعالم وب

, وما هعقبها م  احلروب الطاحمة بقّر  احلروب الدمرهة مرضرع الصراعات املختلفة اليت ال تص  لصفة 
 .., وسفك الدماء السالح 

 :الفص  على اآلتي  وبهذا سييرن مدار    
 .ة ه االجتياعيمضاميماجلهاد و :املبحث األوىل 
 .  اجملتيعاحلرب وتغ  :املبحث الثاني
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 املبحث األو 

 اجل اد ومهامين  االجتماعية
 
 
 
 

واملخاطر , مؤشارات تتاداخ  فيهاا الصاراعات , واجتااه الثباات هضاع         اتالتغي  والتهدهدالتغ  و     
فاتح أباراب سالر     قافة واملعرفة العقائدهة للجهاد , ليرن دقة وحساساية اجلهااد , ه  صرر  ملسترى الث

األمار حلياهاة    أو هترجب ما هتطلباحلث على اجلهاد , ومجعي واجتياعي , وترقي  وميان ومراقف 
 ..الدولة واجملتيع واالسرتاتيجيات واملستقب  احلضاري 

 هعيلا ممحاى   ار  , ومبرجِّه الشرهعة اإلساالمية  حدث أو فع  مقاب  مرقف و يسلركاجتاه فاجلهاد     
مدروس وخمطأ له وهشرت  فيه الفرد واجملتيع والدولة , ومتاسك  ذا القرار هستيد م  اإلميان بالادعر   

؛ بالقلب واللسان واليد , م  أج  محاهة قضاها أو مصاحل اجملتيع وما تتعرض الدقيق للمهرض بهذا األمر 
 ..نية والعقائدهة , للحيلرلة دون االحنرا  الذي هسبب اخلل  والتفيك االجتياعي له األخالقية واإلنسا

واجلهاد على وجهني ؛ اجلهاد يف سابي  العقياد  , والتضاحية بيا  امليتياات املادهاة وغا  املادهاة             
حلاق   دفاه االنتصاار لمشار ا   والبشرهة , وما هطغى علياه االساتعدادات واساتعياىل القار  واملعادات , و     

احليلاارىل دون تعاارُّض الدولااة واجملتيااع والعقيااد  واألخااالق والقاايم والتياسااك و, والعدالااة واملساااوا  
 ..االجتياعي لليخاطر الداخلية واخلارجية 

وفلسفة اجلهاد بشرطها وشروطها وما وما هرتتب عليها م  تضحيات , وممها ما هتطلب م  محاهاة      
 ..ثياته وميرناته البيئية وما حييأ بي  حيوامتداداته البماء اإلسرتاتيجي 

 :ومما ورد يف القرآن اليرهم      
تحْم اْنِفرحوا ِخَفاًفا َوِثَقاًلا َوَجاِ دحوا ِبَقْمَراِلّيْم َوَأْنّفِسّيْم ِفي َسِبيِ  اللَِّه َذِلّياْم َخْياٌر َلّياْم ِإْن ّكْما    )  -

 . سرر  التربة (  )َتْعَليحرَن 
اَجرحوا َوَجاَ دحوا ِفي َسِبيِ  اللَّاِه ِباَقْمَراِلِهْم َوَأْنّفِساِهْم َأْعَظامح َدَرَجاًة ِعْماَد اللَّاِه        الَِّذهَ  َآَممحرا َوَ )  -

 . سرر  التربة (3 )َوّأوَلِئَك  حمح اْلَفاِئزحوَن 

 . سرر  احلج 87م  اآلهة (  َوَجاِ دحوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه)  -

اَ َد َفِإنََّيا هحَجاِ دح َوَمْ  َج) 
ِلَمْفِسِه ِإنَّ اللََّه َلَغِميٌّ َعِ  

 سرر  العميبرت (3) اْلَعاَلِينَي
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وصف جهاد المفس اجلهاد األكارب , و اد  اجلهااد    ( َمآِلِه َوَسلََّلْيِه َوى اهلّل َعَصلَّ)والرسرىل األكرم     
األكرب واجلهاد األصغر يف اإلسالم ,  ر محاهة اإلنسان واإلنسانية ومس تها بقرهم السب  , واحلياهة م  

م  اجلزاء الضغرط والتقث ات الداخلية واخلارجية , وآثار ذلك ؛ اآلثار الدنيرهة واآلخروهة , وما حيص  
 ..املادي وغ  املادي 

علياه  ), باّي   ( َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)وبهداهة ما جاء بدسترر اإلسالم ومعجز  الرسرىل اليرهم     
ْمَراِلّيْم َواهلَل اهلَل ِفاي اجِلَهااِد ِبااقَ   )املياناة العظيياة للجهااد حيمياا هياارن االختياار األوحاد ,       ( الساالم 

 .  ( ْلِسَمِتّيْم ِفي َسِبيِ  اهلِلِسّيْم َوَأْنّفَوَأ
َوتحِحبُّارَن   ), ورمبا هيرن اجلهاد باألمراىل والتضحية بها , كيقدمات للحرص علاى ماا  ار عزهاز         

ميتلياه ما     الشاخص بذاتاه وماا    تضاحية  المفس أوب التضحية , ليلحقه سرر  الفجار  ( 3 )اْلَياىَل ححبًّا َجيًّا 
ضلية , وما هعقبه مما هتضيمه الترجيه باليالم , ومماه ماا هيارن بااإلعالم , كياا يف      عالعقلية والقرى ال

يف  ميرنات االتصاالت وشبيات ومراقع االنرتن  وما شابهها, و فمرن وعلرم ومهمية االجتاه اإلعالمي
 ..عاملما املعاصر 

قات ومسترى القدرات اليت واجلهاد هتيث  فيه ممرع م  االستعدادات واالستمفارات وجتميد ك  الطا    
 .., واجملتيع والدولة بها يف سبي  اهلل تعاىل  املتطرعالفرد ميتليها 

وم  أج  أن هيرن للجهاد إقدامًا , هتطلب أن هيرن الرعي واالستيعاب واالساتعداد عماد مرحلاة        
مشارد , لتيارن   اختاذ القرار ومبا هماسب املرقف , وما هحجا دوا م  أجله , ووضارح حقيقاة اهلاد  امل   

 ..التضحية بي  ما هماسب املبدأ العقائدي واإلنساني القائم عليه , مبا فيه وحد  صفر  اجملتيع 
 ( :عليه السالم)وبهذا هقرىل     
تحارا إىل َنااِعٍق    َوال َتْلَتِف, َوَعضُّرا َعلى اجلَِّهاِد ِبَمَراِجِذّكْم , ْلَزمحرا َطِرهَقَتّيْم اَو, ِنّيْم ِقييحرا َعلى َشقَْْفَق)     

 .  ( إْن تحِرَ  َذىلََّو,  َض َّإْن ّأِجيَب َأ: َنَعَق 
وعام  الرعي له ضرورته لتعزهز ما ية اجلهاد للحيا  , ال م  أج  سفك الطاقات والقدرات , با       

, والادلي  علاى أ يياة ثقافاة الارعي لرتسايط اإلمياان ,        وتراص  قارهم احلياا    م  أج  كرامة اإلنسان 
 ( :عليه السالم)هقرىل  ع  ما  ر زائف وما  ر أبقى , ليشفوا
َوِ يجحرا إىل اجِلَهااِد َفَرِلهحارا   , ْحَييحرهح َوَقَرؤحوا الّقْرآَن َفَق, ّلرهح هَ  دحعحرا إىل اإلْسالِم َفَقِبِذْرمح الَّْهَ  القََّأ)     

َوَصافًّا  , ْرِض َزْحفاًا َزْحفاًا   ْطَراِ  اأَلَخاذحوا ِباقَ  َوَأ, َياَدَ اا  ْغَوَسَلبحرا السُّيحرَ  َأ, ْوالِدَ ا َوَلَه اللَِّقاِح إىل َأ
 .  (َصفًّا
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لييرن القارار   ,(  اإلْسالم) واهلد  ؛ , حتدهد الرؤها والرسالة وتبدأ دهمامية أو حركية الدعر  م      
الداعم اجلياعي أو اجليعاي   والدعم, (  ّلرهَفَقِب) ؛ واالستعدادات املادهة وغ  املادهة والمفسية والبشرهة 

متيام  , مبا فية  وحياتي تشرهعي أو حمترى , وكيراد(  َوَقَرؤحوا) واجملتيعي كيمهج تربري عقائدي ؛ 
 ( ..ْحَييحرهح الّقْرآَن َفَق )؛ هحيثله  مرجِّه ةعقائدهالو ة واالجتياعيةرتبرهما هتعلق باملضامني ال

, واملتراصا    املراكباة  املساترعب هلاذه الثقافاة   لعالي والاراعي و االعقالني ليصلرا اىل مرحلة المضج     
َوِ يجحرا إىل ) , أال و ر ؛  والتحدهات طر والتهدهداتاخالحتراء امل واحلاسم احلساساملتيام  ووالقرار 

 ( ..ْوالِدَ ا اجِلَهاِد َفَرِلهحرا َوَلَه اللَِّقاِح إىل َأ
ورمبا كان , ( ْغَياَدَ ا َوَسَلبحرا السُّيحرَ  َأ) ؛ , كان مؤداه ق إحقاق احلوعمدما اقتض  احلاجة لتلبية     

 السياسية , وممها ما هتعلق بالعلرمواحليم السيف ال هقتصر على آلة احلرب , ب  ميتد للعلرم واملعار  
اعية يومبا ميتد للساحات السياسية واالجتمزاولة القتاىل يف خمتلف سرح القتاىل , القتالية , والعسيرهة وو

 ..واالقتصادهة واملعرفية 
ليصلرا إىل مرحلة شغ  امليانة املطلربة بساحة ممّرع احلاروب بادعائم الفضايلة واألخاالق , ومماه          

ومتاسك المسايج االجتيااعي , وحيمهاا هقخاذون مياانتهم احلقيقياة       والمظم وسالمة احلفاظ على البماء 
 ( .. َوَصفًّا َصفًّا, َزْحفًا َزْحفًا  ْرِضْطَراِ  اأَلَخذحوا ِبَقَوَأ) امليدانية ؛ 

َوْ اَر  , اِئاِه  ْوِلَيِة َأاصَّا َفَتَحاهح اهلّل ِلخَ , ِة مَّاجَل اِبْبَراجِلَهاَد َباٌب ِمْ  َأ إنََّف )لتيرن مصادهقه الراضحة ؛     
َوَشِيَلهح , ْلَبَسهح اهلّل َثْرَب الذُّىلِّ َكهح َرْغَبًة َعْمهح َأَفَيْ  َتَر. ّة الَرِثيَق تحهحَوجحمَّ, َوِدْرعح اهلِل احَلِصيَمّة , ْقَرى ِلَباسح التَّ
, َوّأِدهاَ  احَلاقُّ ِمْماهح ِبَتْضاِييِع اجِلَهااِد      , لى َقْلِبِه باإلْساَهاِب  َوضحِرَب َع, الَقَياَءِ  اِر َوَغَودحهَِّث بالصَّ, الَبالءح 

 .  ( َصَفَومحِمَع المَّ, َوِسيَم اخَلْسَف 
ب م  أبراب اجلمة مفتاح , وباب اجلهاد مفتاحه ما ميتليه خاصة أولياء اهلل , وبدههي هبدأ ولي  با    

العلارم واملعاار     احتراء آفاق م  حق معرفته , والعي  بهداهته , وما هتحققمعرفة اهلل تعاىل م  ذلك 
إلنساان إاّل للخا    اليت تيرن ممافع الدنيا ومفتاح اآلخر  , وأعظيه لباس التقرى الذي ال جيع  مقادم ا 

.. وعي  ك  ما  ر خ  , وهحجسِّده بشتى أشياىل اجلهاد , ملا هتطلبه قرهم البماء االجتياعي واحلضاري 
 : َفَيْ  َتَرَكهح َرْغَبًة َعْمهح ) والدلي  على ذلك ,

 ..ه إذالله سطر  الظلم ومم؛ بهييمة الباط  واستغالىل القدرات يف تقرهة َبَسهح اهلّل َثْرَب الذُّىلِّ ْلَأ -
 ..املراطمة , وممعه مما هستحقه العيش بيرامة  م  حقحرمانه ؛ كيا حيص  الَبالءح َوَشِيَلهح  -

 ..يا حيققه اجلهاد له فيك  شرفية  وممعهتعلق باإلذاىل واهلران ممه ؛ ِ  الَقَياَءاِر َوَغَودحهَِّث بالصَّ -
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 ..يف مقرمات قيام قرهم العلم واملعرفة ؛ و ر مما ميث  ضعف لى َقْلِبِه باإلْسَهاِب َوضحِرَب َع -

 ..فييرن يف سطر  الباط  ومآربه ؛ ِمْمهح ِبَتْضِييِع اجِلَهاِد  َوّأِدهَ  احَلقُّ -

 ..مما هعين ما هقع م  اهلران واملشقة واإل انة واملذلة ؛ واخلسف َوِسيَم اخَلْسَف  -

 ..اإلنصا  , والتعدي على حقرقه ؛ ومما هشي  , ما حيرىل بيمه وبني العدىل و َصَفَومحِمَع المَّ -

تقرى , لييرن مارد  ال –مفهرم ذلك اجلهاد , والعي  به , إاّل نابع م  ثقافة الرعي  وما دقة فلسفة    
جملتيع , واحلفاظ على شخصيته احلقيقية واملعمرهة , املادهة وغ  املادهة والمفسية اجلهاد , نفعه مرده على ا

 ..يعية اجملت –اجليعية أو اجلياعية 
لذا فإّن حب الدنيا غ  السري , حيجب ع  املرء  حقيقة وجرده , وما هرتتب عليه وعلى الدنيا م      

 ..م  ممافع حتيية الزواىل , وبالعيى همصاع لرغباته وتر  الدنيا وملذاتها املمحرفة وتر  قرهم ما فيها 
 ( :عليه السالم), هقرىل  هادياجل والثبات على أصرىل املبدأوم  ممطلق عييق الرعي وعظيته ,     
, ِلاِك  ِئِماْ  ِحَبا  ْفَلا ُّ َوَأ, ْنَساَلْل ح ِماْ  َمَخاِلِباِك    َقاْد ا , اِرِبِك َفَحْبّلِك َعلى َغ, إَلْيِك َعمِّي َها دحْنَيا )     

  ِذهَ  َفَتْماِتِهْم  ْهاَ  اأّلَمامح الَّا   َأ! ِك ِذهَ  َغاَرْرِتِهْم ِبَياَداِعبِ  ْهَ  الّقارحونح الَّا  َأ. َ اَب ِفي َمَداِحِضِك ْجَتَمْب ح الذََّوا
, َوَقاَلباًا ِحسِّايًّا   , َواهلِل َلْر ّكْمِ  َشْخصاًا َمْرِئّياًا   . َوَمَضاِمنيح اللُّححرِد , َفَها  حْم َرَ اِئ ح الّقبحرِر ! ِبَزَخاِرِفِك 

ْساَلْيِتِهْم إىل  َومحّلارٍ  أَ , ْلَقْيِتِهْم ِفي امَلَهااِوي  َوّأَمٍم َأ, َماِني َقْي ح َعَلْيِك ححدحوَد اهلِل ِفي ِعَباٍد َغَرْرِتِهْم ِباأَلأَل
ِكَب َوَمْ  َر, َمْ  َوِطَئ َدْحَضِك َزِلَق ! َ ْيَهاَت  !إْذ ال ِوْرَد َوال َصَدَر ,  ْوَردِتِهْم َمَراِرَد الَبالِءَوَأ, َلِف التَّ

ا ِعْماَدهح  َوالدُّْنَي, محَماخحهح  اِلمح ِمْمِك ال هحَباِلي إْن َضاَق ِبِهَوالسَّ, وحفَِّق َعْ  َحَباِئِلِك  ْزَورََّوَمْ  ا, ّلَجَجِك َغِرَق 
 . ْنِسالخحهحَكَيْرٍم َحاَن ا

ِمي ِفيَها ْسَتْثَهِييمًا َأ -ْهمح اهلِل َوَأ. ْسَلسح َلِك َفَتّقرِدهِمي َوال َأ, َلِك َفَتْسَتِذلِّيِمي  ِذىلَُّفَراهلِل ال َأ! ْعزحِبي َعمِّي ا    
َوَتْقَماعح ِباامِلْلِح   , َمَعَها إىل الّقاْرِص إَذا َقاَدْرتح َعَلْياِه َمْطعحرماًا      َنْفِسي ِرَهاَضًة َتِهشُّ رحوَض َّأَل -ِبَيِشيَئِة اهلِل 

 .  (محْسَتْفِرَغًة دحمحرَعَها , َنَضَب َمِعيمحَها , محْقَلِتي َكَعْيِ  َماٍء  َدَع ََّمْقدحومًا ؛ َوأَل
البمااء   ما   وماا هقارم عليهاا    املماسبة بدأ م  جهاد المفس على أسسهاو يذا تياملية اجلهاد الذي ه    

ونب  حتسس حمرر ا , ونظامياة حركتيهاا يف ممظرماة مشارتكة متياساية , ترفاد ممظرمتهاا         اإلنساني
 ..االجتياعية الفرعية 

مقِّي ها , واستيعاب حقيقة الدنيا اليت تحائية عليم   ذا املمطق واملمطلق لتفهُّم طبيعة احليا  والفطر  الق    
تمقية األجراء الفيرهة ومصادر ا م  التلارث املاادي    ممطلقًا م اخ  اإلنسانية م  ك  شائبة , بها الدو

 ..والبيئي , والس  بهحدا ا والمفسي وغ  املادي 
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ف وطبيعته وما هحبمى على أساس الضرور  , وتهدهدات املرقو احلاجة لذا فإّن وجرب اجلهاد همبع م     
الرتبري واألخالقي واإلنساني , ومحاهاة اجملتياع ما  كا   جياة ,       -, ليقخذ ممحاه االجتياعي  ذلك

 ..تهد  لتغي  قرهم املسار 
 , الَعاْدىل َو,  نيالَيِقَو,  ْبرالصَّ )؛ كرنه أحد الدعائم األربعة لنميان م   اجلهادوحتيية تمبع أ يية و     
  يالصِّْدِق ِفا َو, ْهِي َعِ  امّلْمَيِر المََّو, وِ  ْمِر بامَلْعرحلى اأَلَع: ٍب َعْرَبِع شحلى َأا َعادح ِمْمَهاجِلَهَو) , (  ادَهاجِلَو

ْرَغَم ّأنحارَ   َأَوَمْ  َنَهى َعِ  امّلْمَيِر , نَي ّظهحرَر امّلْؤِمِم وِ  َشدََّمَر بامَلْعرحَفَيْ  َأ: اِسِقنَي َوَشْمآِن الَف, اِطِ  امَلَر
َغِضاَب اهلّل َلاهح   , اِساِقنَي َوَغِضاَب هلِل   ِه ؛ َوَماْ  َشاِمَئ الفَ  ْيَلا َعاِطِ  َقَضى َمي امَلَرَمْ  َصَدَق ِفاِفِرهَ  ؛ َوالَي

 .  (اهح َهرَم الِقَياَمِة ْرَضَأَو
ياتياة ما  خاالىل    حلياهاة خمتلاف املمظرماات احل    الشاملة والسبب والمتيجة قائية على أساس المظر      

, ومادى انسايابية   بعضها على سالمة البعض اآلخار  بسالمة وميرناته املرتابطة واملعتيد  ه وشحَعباجلهاد 
 ..ذه امليرنات وفاعليتها بشي  ممتج وحمقق للعدالة وإحقاق احلقرق  

 :وميي  وضع خمطأ على وفق ما تقّدم م  المص املبار  وكاآلتي      
 
 
 
 
 
 
 
 

 هبني  ( 3 ) خمطأ 
 فلسفة اجلهاد وشعبه ونتائجه 
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 وِ ْمِر بامَلْعرحاأَل

 ْهِي َعِ  امّلْمَيِرالمَّ

 اِطِ امَلَر ي الصِّْدِق ِف

اِسِقنَي َشْمآِن الَف
 والَغِضب هلِل

 نَيّظهحرَر امّلْؤِمِم َشدَّ

ْرَغَم ّأنحرَ  َأ
 اِفِرهَ الَي

 ِهْيَلا َعَقَضى َم

َغِضَب اهلّل َلهح 
 اهح َهرَم الِقَياَمِةْرَضَأَو
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 املبحث الثاني

  اجملتم رب وتغرياحل
 

, له عيقه وخطررته وأ ييته البالغاة , ِلياا لاه    آخر استييااًل ِليا تقّدم , هظهر مرضرع تياملي و     
 ..م  تقث ات مادهة وغ  مادهة ونفسية وبشرهة , وما هعي  على استمزافها , أال و ر احلرب 

 ذا احملرِّ  اخلطر , القائم على القرارات اإلسرتاتيجية غ  العادهة , وليس اختاذ مثا    Warواحلرب     
 يذا قرارات , كباقي القرارات مهيا كان  ثقيلة وعييقة وصعبة , ِليا هححدد احلرب م  مص  شام  

وماا هاؤوىل إلياه ما      , تمرعاة  التضحيات املختلفاة وامل , وخصرصًا ما هتعلق ب ةواملستقبلي ةخبطررته اآلني
, وماا  ها الطاقاات املادهاة وغا  املادهاة     ومم, الطاقات استمزا  مستقب  البشرهة واإلنسانية وعالقات و

 ..اجملتيعية ِعرب األجياىل  واآلثارمستقب  الدولة سيؤوىل إليه 
اع الفياري ,  وبطبيعة احلاىل , فقد عحرف  احلروب مماذ اخلليقاة األوىل , وشارار  ماا هتيثا  الصار          

 ..ومسقلة القماعة والرغبات وترالد احلاجات وطرهقة إشباعها 
وما قصة  ابي  وقابي  , إاّل صرر  مصّغر  حلارب عاملياة غا  متيافئاة بالبمااء الروحاي والفياري            

ومسترى الرعي والعدوانية والصراع وحب األنا غ  السري , واأل دا  ورغبات التضحية , والسالم  
وكقنها كان  بني دولتني فيرهتني متماقضتني وقائيتني على فيار  اخلا  والشار , وحبركياة     واحلرب , 

احلسد يف عامل الشر , وما هقرم على ك  ذلك وغ ه , الفلسفة واإلسرتاتيجيات وآلياة ومادهاة المظار     
باط  وما شاكله , وحتيية املرت على أسس احلق وال, اآلنية واملستقبلية , مبا فيها المظر  للدنيا واآلخر  

 ..وما هقرم يف الفير م  فهم فلسفي ملسقلة العدالة واإلشباع واملساوا  
ِمَ  اْلَآَخِر َقاىَل َلَقْقتحَلمََّك َواْت ح َعَلْيِهْم َنَبَق اْبَمْي َآَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرََّبا ّقْرَباًنا َفتحّقبَِّ  ِمْ  َأَحِدِ َيا َوَلْم هحَتَقبَّْ  )     
َلِئْ  َبَسْطَ  ِإَليَّ َهَدَ  ِلَتْقتحَلِمي َما َأَنا ِبَباِسٍأ َهِدَي ِإَلْيَك ِلَقْقتحَلَك ِإنِّي ( 8 )ىَل ِإنََّيا َهَتَقبَّ ح اللَّهح ِمَ  اْليحتَِّقنَي َقا

ِمْ  َأْصَحاِب المَّاِر َوَذِلاَك َجاَزاءح    ِإنِّي ّأِرهدح َأْن َتبحرَء ِبِإْثِيي َوِإْثِيَك َفَتّيرَن( 7 )َأَخا ح اللََّه َربَّ اْلَعاَلِينَي 
َفَبَعَث اللَّاهح ّغَراًباا َهْبَحاثح    ( 3 )َفَطرََّعْ  َلهح َنْفسحهح َقْتَ  َأِخيِه َفَقَتَلهح َفَقْصَبَح ِمَ  اْلَخاِسِرهَ  ( 3 )الظَّاِلِينَي 

َتا َأَعَجْزتح َأْن َأّكرَن ِمْثَ  َ َذا اْلغحَراِب َفّقَواِرَي َسْرَأَ  ِفي اْلَقْرِض ِليحِرَههح َكْيَف هحَراِري َسْرَأَ  َأِخيِه َقاىَل َها َوْهَل
  . سرر  املائد  (  )َأِخي َفَقْصَبَح ِمَ  المَّاِدِمنَي 

 وّأطر ومصاحل ومماحي متمرعاة , وطروحات وبامتداد احليا  , أخذت احلروب مسييات وفلسفات     
دو واحلاروب السااخمة , والباارد   اي قار  التهدهاد       وبشي  عام أخذت احلروب صرر  احلروب البار



 320 

فيها م  ما تتيث  ك  تمجم عمها احلروب الساخمة , والساخمة  , ورمبااإلعالمية  –بامّلشادات اليالمية 
ممهاا ؛ قار  العحاد  والعادد وإراقاة الادماء باساتخدام خمتلاف         واستخدام القر  املمظرر  وغ  املمظرر  , 

آلاة  و آلياة  ب ما متتليه الدوىل , واتساع ممطقة احلروب , والتطاّرر احلاصا  يف  سحباألسلحة والعتاد , 
وترقعات عراقبها , وما تؤوىل بالقائيني عليها م  شد  اليقس أو جاالد   , وتفي  استخدامها , احلرب 

  ..ب واجلرائم حبق اإلنسانية واملغزى م  احلرب , ولذا كان   ما  اإلباد  اجلياعية وجرائم احلر
القت  احلقيقي للبشرهة , والقت  املعمري هلم ع  طرهق احلروب المفسية ,  اما هشرت  فيهعمدوشدتها     

اإلعالمية , مبا فيه القاائم علاى اإلعاالم     -وما هتخللها م  فاعلية تمفيذ اخلطأ التيتييية واإلسرتاتيجية 
غا  إنساانية ,    دد ما  مساترهات  ما هتحو واملؤسسات احملرِّكة خبرباتها وسب  تسي  اإلعالم على أسس

حيمها تفقد المق  املهين للحدث , والتالعب باحلقيقة على أ راء مياسبها حتى ولر كان على حسااب  
 ..اإلنسان واإلنسانية وتدم  الشعرب واحلضارات والدوىل 

راناب  اجلبمتيثلاة  الظرو  واملسببات واأل دا  املختلفة والعدهاد  , وإمجاهلاا    ؛ وتححيأ باحلروب    
وماا شااكلها , وتقخاذ    .. السياسية واالجتياعياة واالقتصاادهة والعقائدهاة واحلضاارهة واإلهدهرلرجياة      

احلروب مر  بني صراع فيري سليب وفير إجيابي , أو صراع بني احلضارات , أو بني أفيار متماقضة , 
 ..أو ما هحطلق عليها بالصراعات اإلهدهرلرجية 

االجتيااعي , بعاد ماا حتدثاه ما       والتغ  ذ أو تتجه باجتا ني م  التغي  واحلروب بشي  عام , تقخ    
ه دمار مادي وغ  مادي ونفسي وبشري , ِليال الطرفني املمهزم واملمتصر , وقد هتعدى تقث ه ودفع مثما 

 .. ةوالمفسي ةاملاده على مدى طره  وألجياىل متعدد  ويف املقدمة
االجتياعي إجيابي , فقههيا هتم   سليب , واالجتاه الثاني م  التغ عي االجتيافاالجتاه األوىل م  التغ     

على اجملتيع ومستقبله وبماء  نتائجه وانعياساتهمؤثراته و, تيرن  على حساب اآلخر تمييته أو استغالله
دولي لتلك الدولة , و ار ماا ناراه    قث ه على مسترى التقدُّم ال, ورمبا هتعدى ذلك املسترى وت حضارته

 ..ى مسترى عاملما املعاصر عل
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قعاه واالنطاالق مماه    رب وما هتطلبه م  وضع ك  شايء مبر فاإلصالح هتم بإعاد  المظر ِليا بعد احل    
شاملة , مبا فيها اجلانب االجتياعي الذي له الدور اليب  بني اجلرانب السياسية التميرهة الطأ اخل حبسب

ساب مبادأ   حب Social Welfareات إىل الرفا ية االجتياعياة  فيححرِّىل األعباء واالختماق.. واالقتصادهة 
الدهين الذي هحعاا  الفجارات باني ميرناات      –أخالقي مبين على املمطق الروحاني العقائدي  –إنساني 

,  Social Equilibriumاجملتيااع واجتا اتااه املختلفااة , للرصاارىل إىل حالااة التاارازن االجتياااعي     
 ..االجتياعي  مبا فيه االستقرار, واالستقرار 

ب , للسايطر  واحليلرلاة دون وقارع    وأ يية كب   , قب  وأثماء وبعد احلر Aptitudeولالستعداد     
 ..م  تراجع وتدم  وتهدهد مضاعفات ِليا حيدث 

وإذا ما أخذت احلروب االجتاه واملمطلق اإلصالحي , فإنها تعي  على تقاّدم اجملتياع بيا  ممافاذه          
.. ؛ السياساية واالجتياعياة واالقتصاادهة     هيرن اجتاه التطارر علاى كا  املساترهات     عمدهوأنشطته , و

 ..د مستقب  حضارته هدِّاملخاطر احمليقة باجملتيع , وما هحواحليلرلة دون 
وب ومتطلباتهاا وماا   بعياق روحياة اإلساالم , احلار    م  بني املراضيع املختلفاة و وعا  نهج البالغة     

 ..ا ات وميرىل واستعدادات اجملتيع اجتيف  وتغي  تححدثه م  تغ 
تعزهز روح السلم التشجيع على , و للحيلرلة دون الرقرع يف دائر  احلرب (عليه السالم) ا أكدهممو    

, وإن  وخمااطره بآثااره  ( عليه السالم)ا حيرىل دون وقرع احلرب , ملعرفته , ومبومساندته إىل آخر حلظة 
 .., وكيا سبق اإلحاطة مبرضرعه  مضامني محاهة اجملتيعوالبّد ممه فاجلهاد هقخذ  كان
وهتجلاى بشايله   , واألولرهة له  , وإعطاءه األسبقية لسلمبهذا اخلصرص وم  ممطلق تعزهز امليرىل ل    

 :  (عليه السالم)هقرىل , حيث لعسيره قب  لقاء العدو بصفني يف ترجيهاته الراضح 
 ٌةى َهْبَدؤحوّكْم ححجَّا ا حْم َحتََّوَتْرّكّيْم إهَّ, ٍة ّيْم ِبَحْيِد اهلِل َعلى ححجََّفإنَّ, وّكْم ى َهْبَدؤحال تحَقاِتّلر حْم َحتَّ)     

َوال تحْجِهزحوا َعلى , َوال تحِصيبحرا محْعِررًا , َفإَذا َكاَنْ  اهَلِزمَيّة ِبإْذِن اهلِل َفال َتْقتحّلرا محْدِبرًا . ّأْخَرى َلّيْم َعَلْيِهْم 
َضاِعيَفاتح الّقاَرى    هح ََّفاإنَّ , َوَسَبْبَ  ّأَمَراَءّكْم , ْعَراَضّيْم َوإْن َشَتْيَ  َأ, ًذى َوال َتِهيجحرا المَِّساَء ِبَق ,َجِرهٍح 

َ  ِفاي  امَلاْرأَ  جح ح َلَيَتَماَوىلحمحْشِرَكاٌت ؛ َوإْن َكاَن الرَّ هح ََّوإنَّ ا َلمحْؤَمرح ِبالَيفِّ َعْمهح َّْنّفِس َوالعحّقرىِل ؛ إْن ّكمََّواأَل
 .  (رح ِبَها َوَعِقبحهح ِمْ  َبْعِدِه َراَوِ  َفيحَعيَِّو اهِلِة ِبالَفْهِر َأاجَلاِ ِليَّ

, ومؤشار   اجتيااعي  – احلرب , كحدث إنساني, أال و ي ثقافة عقالنية  و ما تظهر مسقلة مهية    
العالقاات   تارازن  حفااظ علاى  لاللحظاات األخا  , ل   عدم الياقس حتاى عماد    ااحه االنتظام يف ممظرمة

لبقااء علاى   , لالجتااه حنار السالم , وا   ( ى َهْباَدؤحوّكْم  ال تحَقاِتّلر حْم َحتَّ) ؛ وأخالقيات احلروب اإلنسانية 

                                                 
0
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متاسك اجملتيع وعدم إراقة الدماء , مما هرلِّد محاهة اجملتيع م  روحية العمف والقت  والقتااىل , باالترازي   
 ..قرق ؛ كحق وحد  البالد والعباد على أسس إنسانية مع االستعداد الدفاعي ع  احل

, و ر ميث  ( ى َهْبَدؤحوّكْم ال تحَقاِتّلر حْم َحتَّ) ؛   لليراقف اواملعالرقائي لليخاطر ؛ الترجيهي واألمر     
, ٍة لاى ححجَّا  ّيْم ِبَحْيِد اهلِل َعَفإنَّ) فلسفة البالغة ؛ ما تيرن عليه الو,  ةروح الده  اإلسالمي السلييقر  

لدبلرماسية ما   ما لهحظهر هتضي  وا مم, و ر (  ّأْخَرى َلّيْم َعَلْيِهْم ٌةى َهْبَدؤحوّكْم ححجَّا حْم َحتََّوَتْرّكّيْم إهَّ
 التقرميي أ يية حتى يف احلرب , ليرن اهلد  ليس القت  واالقتتاىل , وإها اهلد  إنسانية املبدأ وتفاعله

, األخالقياة  هتم معاجلتها ودفع خماطر اا ب , على أرض الراقع أو صراع ة يف اإلسالم , فيم م  خصرم
 . . حتى على مسترى دولي ررضمث   ذا احلهتحرىل مرقفها إىل املرد  والتعاون والتياسك , وهتعاظم و
وال تقف المظر  اإلنسانية عمد  ذا احلد , ب  تتعداه حتى حني وقارع احلارب وبعاد ا , ووضارح         

 :َفإَذا َكاَنْ  اهَلِزمَيّة ِبإْذِن اهلِل ) ؛ الدلي  عمد 
 ..محْدِبرًا َفال َتْقتحّلرا  -
 ..َوال تحِصيبحرا محْعِررًا  -

 ..َوال تحْجِهزحوا َعلى َجِرهٍح  -

َوإْن , ًذى َوال َتِهيجحارا المَِّسااَء ِباقَ   ) ؛ والعظيم يف خصرصية أخالقياة احلارب يف محاهاة املارأ       -
ا ْنّفاِس َوالعحّقارىِل ؛ إْن ّكمَّا   َضاِعيَفاتح الّقاَرى َواألَ   هح ََّفاإنَّ , َسَبْبَ  ّأَمَراَءّكْم َو, ْعَراَضّيْم َشَتْيَ  َأ

ِو ِة ِباالَفْهِر أَ َ  ِفي اجَلاِ ِليَّا جح ح َلَيَتَماَوىلح امَلْرَأمحْشِرَكاٌت ؛ َوإْن َكاَن الرَّ هح ََّوإنَّ َلمحْؤَمرح ِبالَيفِّ َعْمهح َّ
 .. (ِبَها َوَعِقبحهح ِمْ  َبْعِدِه  رحَراَوِ  َفيحَعيَّاهِل

, وحقرق املرأ  , حقرق اإلنسان ممه وبشي  عام , يف سب  محاهة حقرق الماس  يذا  ر اإلسالم     
تقارهم الفيار   , فالعدو يف اإلسالم له حاق  , حتى يف حلظة االنتصار على العدو ك  حق ما هظهر ممه و

العماف  بعياد  عا    ثقافاة يف الفيار اإلساالمي ,    كالنتصاار  حلظة اختتلف إنسانية , ووالمفس والسلر  
 ..اإلنسانية , و ر جانب متقدِّم يف إعاد   مدسة احليا  األخالقيات واالنتقام وك  ما هتعارض مع 

جمتياع اخلصام , ومبؤشار اهلاد  اإلساالمي       وداخا  م  التقث  اإلجياابي ,  التغي   مدسة ورمبا هبدأ     
 ..يري اجليعي واجملتيعي القرهم حلياهة اإلنسان م  ذاته الفردي واجليعي احلقيقي يف البماء الف

أسااس   علاى  واإلجبار , ب واجلربوت وتتجه فير  القهر , ال على أساس القر  والضعف , والغلبة     
ْرتح امَلَفا  ) ..مرقفي ملؤشر احليا  واملرت احلقيقي , وشتان ما بني البقاء وعدم البقاء املادي واملعماري ؛  

 .  ( اِ ِرهَ ي َمْرِتّيْم َقاّ  ِفاحَلَيَو, اِتّيْم َمْقهحرِرهَ  ي َحَيِف
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سب التضحية والعطاء , فلرّب قات   ر مقتارىل , وهمجار ذلاك    حبألّن قهر العدو واالنتصار عليه ,     
 ..ار وبصيات اآلثصفحات التارهط  ر املتبقية مبدلرالتها ورسرخها علىعلى العطاء والفماء , واآلثا

صافة مقاتا    وضاي  ماا حييلاه ما       , يف احلارب  واألخالقي القرهم الفردي جتاهاال سلر  مبمحىو    
  ( :عليه السالم)ِه احلس  ْبِمال (عليه السالم) هقرىل أم  املؤممني اإلمام عليحيث  , وقيادي

  ( الَباِغَي َمْصرحوٌعَو, ا َباٍغ ي إَلْيَهاِعالدَّ إنََّف, ِجْب ا َفَقإْن دحِعيَ  إَلْيَهَو, اَرَزٍ  إىل محَب ال َتْدعحَرنَّ )
, هلاا   تاه دعرتم دون أن ها , شخص مبارز  عمف والقت  ولدعر  للاإلسالم ل هحدل  على نهي و ر ما    

البماء  , ليرن اإلسالم جاء م  أج  بماء اإلنسان بي  معاني والرعي بها مبعمى ثقافة الدفاع عمد احلرب
 ..مظرر  املمظرر  وغ  امل

 ي الظاملة اخلارجاة عا  طاعاة اإلماام     :  والِفَئّة الباغيّة,  الشيء الضاىلَّ الباغي  ر َمْ  هطلبهعين و    
زواىِل َ  , وإراد, ثم مسي الظلم َبْغياًا أَلن احلاساد هظلام احملسارد جحْهاَده       َأصله احلسد:  والَبْغيح,  العادىل

 .. ( الَباِغَي َمْصرحوٌعَو, ا َباٍغ ي إَلْيَهاِعلدَّا إنََّف) وممه ؛   عمه ,ونعيِة اهلل عليه 
 ( :عليه السالم)هقرىل حيث  إلنسان ,الصفة العدوانية لسلر  احّرم اإلسالم , فقد حلياهة الماس و    

  ( انح على الِعَباِدالعحْدَو, اِد َعادح إىل امَلِبْئَس الزَّ )
لتغي  السليب للحرب وفرضها , وتتعدد خماطر ا علاى  م  مؤثرات ا محاهة الماسوميتد يف اإلسالم ,     

 ( :عليه السالم)اجملتيعات والشعرب , وليس بالشيء البسيأ اختاذ قرار احلرب , لذا هقرىل 
  (ال ِغَمى ِبَك َعْ  َعْفِرِه وَرْحَيِتِه َو, َيِتِه ْقال َهَد َلَك ِبَم هحَنْفَسَك ِلَحْرِب اهلِل فإنَّ ال َتْمِصَب ََّو) 

بعداء اهلل تعاىل يف خلقه , الشخص احلقيقي املتيث  بالفرد , أو اإلنسان هص   ياوأخطر املخاطر حيم    
املعمري املتيث  باجلياعة واجملتيع والدولة واملؤسسات وممث  الدولة وصاانع القارارات السياساية وتادب      

 ..التمفيذهة إدار  أو قياد  الدولة , أو حتى أحد السلطات التشرهعية والقضائية و
 خمالفة شرائع اهلل عز وج  اليت  ي ممهاج احليا  الدنيرهاة  يف حرب اهلل ج  جالله , عمدا هتيث  ومم    

, الفيار املطاروح    ه باه شرما ه هتيث  حرب اهلل تعاىل , وك امليتد  للحيا  األخروهة , أو  ومس تها ,
تعادِّي علاى حقارق    الص أو دولاة أو حتاى   مص  شخ محر  الفير وملرثه , أو الترجه حنراالجتاه مبو

واملعلرماتي والسالعي  واملعريف الفيري  ؛ جرد  املمترج تشرههس والبيئة واملخلرقات , ورمبا هتصف بالما
 ..ما هدخ  ضي  العمف وسفك الدماء بغ  حلِّها  ك واخلدمي , وك  ما هضر بالماس , و
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وسياساات التعاما    ونظيهاا  الدولية  مها العالقات؛ وم القاتآخر هتيث  يف العإسرتاتيجي وجانب     
الابالد والعبااد والبيئاة واإلنساانية مآساي الصاراعات        ما هتعلق بالدعر  للصالح الاذي هحجمِّاب   , ومعها 

 ( :عليه السالم)هقرىل ولذا , فيه قرار وقبرله , بالغ احلساسية الختاذ الفالدعر  للصلح واحلروب , لذا 
اَحاًة ِماْ    َرَو, ي الصُّْلِح َدَعاًة ِلجحمحارِدَ    ِف إنََّف, يِه ِرًضى هلِل ِفاَ  إَلْيِه َعدحوَُّ  َوصحْلحًا َدَع ال َتْدَفَع ََّو)     
اَرَب ا َقا َيا رحبَّ الَعادحوََّ  إنََّفا , احَلَذِر ِماْ  َعادحوَِّ  َبْعاَد صحاْلِحِه      وَلِيِ  احَلَذَر ّك َّ, ْممًا ِلِبالِدَ  َأَو, رِمَك  حيح

ْلَبْساَتهح  َأ ْوَأ, َبْيَ  َعادحوَِّ  عحْقاَدً    إْن َعَقْدَت َبْيَمَك َوَو.  ِّ ي ذِلَك ححْسَ  الظَِّهْم ِفثَّاَو, َفخحْذ باحَلْزِم . َ ِلَيَتَغفَّ
هح إنَّا َف, َطْياَ   ْعا َأًة دحوَن َما ْجَعْ  َنْفَسَك جحمَّا اَو, اَنِة َمَتَك باأَلْرَع ِذمَّاَو, اِء َفححْأ َعْهَدَ  بالَرَف, ًة ِمْمَك ِذمَّ

ِماْ  َتْعِظايِم   , اِئِهْم َوَتَشتُِّ  آَر, اِئِهْم ْ َررُِّق َأَفَمَع َت, اعًا ْجِتَيَشدُّ َعَلْيِه ااسح َأْيٌء المَّاِئِض اهلِل َشَلْيَس ِمْ  َفَر
اِقِب الَغْدِر ؛ َفال ْسَتْرَبّلرا ِمْ  َعَرا اِلَي ا َبْيَمهحْم دحوَن امّلْسِلينَيرَن ِفيَيَوَقْد َلِزَم ذِلَك امّلْشِرّك. الَرَفاِء بالعحهحرِد 

. اِ اٌ  َشاِقيٌّ   َج لى اهلِل إالَّهح ال َهْجَترئح َعإنََّف, َ  َعدحوَّ ال َتْخِتَل ََّو, ِبَعْهِدَ   ال َتِخيَس ََّو, ِتَك ِبِذمَّ َتْغِدَرنَّ
َوَهْسَتِفيضحرَن إىل , رَن إىل َمَمَعِتِه َوَحِرميًا َهْسّيمح, اِد ِبَرْحَيِتِه َ  الِعَباهح َبْيْفَضْممًا َأَتهح َأَوَقْد َجَعَ  اهلّل َعْهَدهح َوِذمَّ

لى َلْحِ  َع ال َتعحرَِّل ََّو, َوال َتْعِقْد َعْقدًا َتجرِّزح ِفيِه الِعَلَ  , اَع ِفيِه ال ِخَداَلَسَة َوال محَداىَل َوال إْدَغِجراِرِه ؛ َف
, ْنِفَساِخِه ِبَغْيِر َحقِّ إىل َطَلِب ا, يِه َعْهدح اهلِل َلِزَمَك ِف,ْمٍر َك ِضيقح َأال َهْدعحَرنََّو. ْرِثَقِة التََّو ِكيِدَقَقْرىٍل َبْعَد الَت

ِباَك  ْن تحِحايَأ  َأَو, ا ح َتِبَعَتاهح  َخْيٌر ِمْ  َغْدٍر َتَخ, اِقَبِتِه اَجهح َوَفْضَ  َعْنِفَرْمٍر َتْرجحر الى ِضيِق َأَصْبَرَ  َع إنََّف
 .  ا دحْنياَ  وال آِخَرَتَك ال َتْسَتْقِب ح فيَه, ِمَ  اهلِل ِفيِه ِطْلَبٌة 

اىِل ْحَرى ِبَزَوال َأَو, ْعَظَم ِلَتِبَعٍة ال َأَو, ِلِمْقَيٍة  ْدَنىٌء َأهح َلْيَس َشْيإنََّف, ا ا ِبَغْيِر ِحلَِّهاَء َوَسْفَيَهالدَِّماَ  َوإهَّ     
ا ِفيَيا , اِد الِعَبا  َ  ْياَنهح محْبَتِدٌئ بااحّلْيِم َبا  اهلّل سحْبَحَو. ا اِء ِبَغْيِر َحقَِّهِمْ  َسْفِك الدَِّم, ٍ  محدَّ اِعْنِقَطاَو, ِنْعَيٍة 

, َوهحرِ محهح ا هحْضِعّفهح ذِلَك ِميَّ إنََّف, اٍم سحْلطاَنَك ِبَسْفِك َدٍم َحَر ال تحَقرَِّه َّاَمِة ؛ َفَم الِقَياِء َهْررا ِمَ  الدَِّماَفّيَتَس
ْبتحِلياَ   إْن اَو. َرَد الَباَدِن  ياِه قََا  ِف نَّأَل, ي َقْتِ  الَعْياِد  ي ِفال ِعْمِدال عحْذَر َلَك ِعْمَد اهلِل َوَو. َبْ  هحِزهّلهح َوَهْمّقّلهح 

 َفال َتْطَيَح َّ, ا َمْقَتَلًة ا َفْرَقَهَفَي ي الَرْكَزِ ِف إنََّهدحَ  بالعحّقرَبِة ؛ َف ْوَسْيّفَك َأ ْوْفَرَط َعَلْيَك َسْرّطَك َأَأِبَخطٍإ َو
 .  ( هحْماِء امَلْقتحرىِل َحقَّْوِلَيْن تحَؤدَِّي إىل َأِبَك َنْخَرّ  سحْلطاِنَك َعْ  َأ

وبني احلرب والسلم رابأ التغي  مبمحاه السليب واإلجيابي , واملدروس واملخطأ لاه وغا  املادروس        
حى ارجتالي وطربائي , والصلح هقتي دوره ضي  مراحلاه الدبلرماساية ,   وغ  املخطأ له وما هقخذ مم

التغ  وقب  وأثماء وبعد احلرب , ليرن العالقات الدولية واجملتيعية قائية عليه , إلدرا  املستقب  وسب  
اًل ة واجملتيع والدولة , وصراجلياع بشي  أوسع ؛ ما هشي  وأ,  م  الفرد وصعردًاحنره  التغي  امّلتجهو

 ..مسترى العالقات الدولية  إىل
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ياِه  هلِل ِفاَ  إَلْياِه َعادحوَُّ  وَ  صحاْلحًا َدَعا   ال َتْدَفَع ََّو) ؛ هيرن وبالرعي واستيعاب األمر ودراسة عراقبه     
هلِل َو) مع مراعا   , والصلح( ْممًا ِلِبالِدَ  َأَو, رِمَك اَحًة ِمْ   حيحَرَو, ي الصُّْلِح َدَعًة ِلجحمحرِدَ  ِف إنََّف, ِرًضى 

السية البارز  لالجتاه صرب التميية والتطرهر والبماء والرفا ية واالزد ار , وخطأ التغي   ,(  يِه ِرًضىِف
 ر املرجه واحلد الفيص  يف اجتا اتاه , وملعرفاة فلسافة الصالح واسارتاتيجياته , مييا  وضاع املخطاأ         

 :الترضيحي اآلتي 
  
 
 
 

 واسرتاتيجيات هبني فلسفة(     )خمطأ 
 الصُّْلح لتغي  اجملتيع

 
 

اَرَب ا َقا َيا رحبَّ الَعادحوََّ  إنََّفا , احَلَذِر ِمْ  َعدحوَِّ  َبْعاَد صحاْلِحِه    وَلِيِ  احَلَذَر ّك َّ)  وال هقف عمد  ذا ؛     
 ( . ِّ ي ذِلَك ححْسَ  الظَِّهْم ِفثَّاَو, َفخحْذ باحَلْزِم . َ  ِلَيَتَغفَّ
ضابأ اإلنساان     ار  احَلاْزمح , ليرن مما هعاين   ةالعييق بدالالته( احلزم )  ما ( يه السالمعل)واستعي      

 . , وليسا  احّلزحوماّة بثبا     , َهْحزحم َحْزمًا وَحزاَماًة وححزحوماة   , بالضم َحزحَمو.  َأمره واأَلخذ فيه بالثِّقة
  . و ر العاق  املييز ذو احّلْميِة:  اٍمورج  حازٌم وَحزهٌم م  قرم َحَزمة وححَزماء وححزٍَّم وَأْحزاٍم وححزَّ

وهعين  ما أخالقية بماء العالقات ومسترى الثقة املتبادلة , وما هتطّلب م  حماذهر ا , عمدما تيرن يف     
حيميا  الغدر يف األخذ بالثقر , والسيياغ  مراضعها , واحلذر نابع م  خملفات العداو  ومير االنتقام و

لطرفني , وال هيرن للتغي  مرضعه املماسب , حتى حيميا هؤخذ على صاعيد الدولاة   تحسفك الدماء بني ا
 ..واجملتيع 

وكذا العالقات الدولية , جانب آخر مهم يف بماء العالقات اجملتيعية , وقيامها على مسترى أوسع      
 ..قاليد قد هتعدى حدود الدولة الراحد , وما مؤشر م  التغي ات اإلجيابية يف العادات والت

, اجملتياع واساتيرارهته البمائياة    وتغ  وما العالقات االجتياعية واملراطمة واملدنية , إاّل عرام  لتغي       
َفححْأ َعْهَدَ  , ًة ْلَبْسَتهح ِمْمَك ِذمََّأ ْوَأ, َبْيَ  َعدحوَِّ  عحْقَدً  إْن َعَقْدَت َبْيَمَك َوَو) نتائج ؛ و ر ما هرتتب على 

                                                 
0
 ( .حزم  ) ض م    د ل/  س م م عرب / مبم شنظور : عع رم - 

 الصُّْلح

 َدَعًة ِلجحمحرِد 

 رِمكاَحًة ِمْ   حيحَر

 ْممًا ِلِبالِد َأ

شس وى خا  

وف م يد ف سفد 

ومس رمتيجي ت 

م صُّْ     غيير 

 م  ج  ع  



 327 

ْيٌء اِئِض اهلِل َشا هح َلْيَس ِماْ  َفارَ  إنََّف, ْعَطْيَ  ا َأًة دحوَن َمْجَعْ  َنْفَسَك جحمَّاَو, اَنِة َمَتَك باأَلْرَع ِذمَّاَو,  اِءبالَرَف
 ( .هحرِد َتْعِظيِم الَرَفاِء بالعحِمْ  , اِئِهْم َوَتَشتُِّ  آَر, اِئِهْم ْ َررُِّق َأَفَمَع َت, اعًا ْجِتَيَشدُّ َعَلْيِه ااسح َأالمَّ

وهتيام  به بني العقد والعهد , وكال يا هصب يف العالقات الدولية واجملتيعية وما هحبمى م  قراعاد      
القانرن احمللي واإلقلييي والدولي , وما امّلصادقة علاى ذلاك ما  جهاات ومؤسساات دولياة وأطارا         

لعهرد , و ر أهضًا مييا  أن  عقرد واخارجية مححاهد  ومرثرق بها وهلا الرقع الدولي , إاّل ثقة وترثيق ال
دنية م  أجا  الرحاد  والتياساك    املجتياعية واللعالقات ااالعقد االجتياعي وأسس على وهترّجه هحبمى 

 .. ا  واسرتاتيجيات ومؤشرات سياساتها دووضرح األ
ًة دحوَن جحمَّا ْجَعْ  َنْفَسَك اَو) و ذه السياسات واالسرتاتيجيات والقرارات تتضح بشي  واسع عمد ؛     

َوَتَشاتُِّ   , اِئِهْم ْ ارَ رُِّق َأَفا َماَع تَ , اعاًا  ْجِتَيَشدُّ َعَلْيِه ااسح َأْيٌء المَّاِئِض اهلِل َشهح َلْيَس ِمْ  َفَرإنََّف, ْعَطْيَ  ا َأَم
 ( .َتْعِظيِم الَرَفاِء بالعحهحرِد ِمْ  , اِئِهْم آَر
والرقاهاة بتراصا      .الرقاهاة  :  واجّلمَّاةّ ح واْساَتَتْرَت باه مماه ,    ما واراَ  م  السِّال:  , بالضم واجّلمَّّة    

مساحة المفس ووفاء العهد , ووحد  االجتاه اجملتيعي برؤى واضحة ومسترعبة ألي تغي  , املبين العطاء و
عمرهاة  وامل املتيثلة بااألفراد ,  على صدق المراها وتعظيم الرفاء بالعهرد املربمة بني مجيع األطرا  احلقيقية

اِقب الَغْدر م  وباىل على مستقب  ماا هحبماى   َعَر, واالبتعاد ع  نهج الغدر , وما جير املتيثلة باملؤسسات 
ال َو, ِبَعْهاِدَ    ال َتِخيَسا َّ َو, ِتَك ِباِذمَّ  َفاال َتْغاِدَرنَّ  ) ؛  م  قرهم التغي  اخلاص والعام , ومحاهاة اجملتياع  

 .( اِ ٌ  َشِقيٌّ َج لى اهلِل إالََّهْجَترئح َعهح ال إنََّف, َ  َعدحوَّ َتْخِتَل َّ
اهح َباْيَ   ْفَضْممًا َأَتهح َأَوَقْد َجَعَ  اهلّل َعْهَدهح َوِذمَّ )و ر ميث  قيم أخالقيات العدالة يف العهرد وسالمتها ,     

 ( .. ِجراِرِهَوَهْسَتِفيضحرَن إىل , رَن إىل َمَمَعِتِه َوَحِرميًا َهْسّيمح, اِد ِبَرْحَيِتِه الِعَب
إبرام ترجيه يف واآللية  ,( اَع ِفيِه ال ِخَداَلَسَة َوال محَداىَل َوال إْدَغَف) والدعم الداعم يف وصف العهد ؛     

  . (  ْرِثَقِةالتَِّكيِد َوَقلى َلْحِ  َقْرىٍل َبْعَد الَتَع ال َتعحرَِّل ََّو, َوال َتْعِقْد َعْقدًا َتجرِّزح ِفيِه الِعَلَ   )؛ العقرد 
ليرن املراثيق , البّد م  أن تيرن صادقة األ دا  , وبعيد  ع  العل  , لييتد بها الزم  يف محاهاة      

ْنِفَسااِخِه ِبَغْياِر   إىل َطَلاِب ا , يِه َعْهادح اهلِل  َلِزَمَك ِف, ْمٍر َك ِضيقح َأال َهْدعحَرنََّو) اجملتيعات والقيم والعهرد ؛ 
ْن تحِحيَأ َأَو, ا ح َتِبَعَتهح َخْيٌر ِمْ  َغْدٍر َتَخ, اِقَبِتِه اَجهح َوَفْضَ  َعْنِفَرْمٍر َتْرجحر اى ِضيِق َألَصْبَرَ  َع إنََّف, َحقِّ 

 .  ( ا دحْنياَ  وال آِخَرَتَك ال َتْسَتْقِب ح فيَه, ِبَك ِمَ  اهلِل ِفيِه ِطْلَبٌة 
خر  , بساالمة اجملتيعاات ما  تراباع العقارد      وتيامله واسرتاتيجياته العظيية اجلامعة خل  الدنيا واآل    

وفلسفة  ,( ا ا ِبَغْيِر ِحلَِّهاَء َوَسْفَيَهالدَِّماَ  َوإهَّ )والعهرد , حيميا هحبمى السلر  القيادي باستيعاب مبداأ ؛ 
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ِماْ   , ٍ  اِع محادَّ ْنِقَطاَو, ىِل ِنْعَيٍة اْحَرى ِبَزَوال َأَو, ْعَظَم ِلَتِبَعٍة ال َأَو, ِلِمْقَيٍة  ْدَنىٌء َأهح َلْيَس َشْيإنََّف )ذلك ؛ 
 . ( ا اِء ِبَغْيِر َحقَِّهَسْفِك الدَِّم

ماع المااس أو اجملتياع يف احلارب      اوبني التغي  وأداء السلطات , وممها السالطة التمفيذهاة وعالقتها        
را ِماَ   اَفّيا َتَسا ِفيَيا , اِد الِعَبا  َ ْيِم َبا اَنهح محْبَتِدٌئ بااحّليْ اهلّل سحْبَحَو) والسلم , والمظر  التمفيذهة املسؤولة ؛ 

َباْ  هحِزهّلاهح   , ا هحْضاِعّفهح َوهحرِ محاهح   ذِلَك ِميَّا  إنََّف, اٍم سحْلطاَنَك ِبَسْفِك َدٍم َحَر ال تحَقرَِّه َّاَمِة ؛ َفَم الِقَياِء َهْرالدَِّم
 .( َوَهْمّقّلهح 

ال عحْذَر َلَك َو )ميتد على البيئة واألم  االجتياعي ؛  التمظييي للدولة , وما –واالستقرار االجتياعي     
 ْوْفاَرَط َعَلْياَك َساْرّطَك أَ   َأْبتحِلياَ  ِبَخطاٍإ وَ  إْن اَو. َرَد الَبَدِن يِه قََِف نَّأَل, ي َقْتِ  الَعْيِد ي ِفال ِعْمِدِعْمَد اهلِل َو
ْن ِباَك َنْخاَرّ  سحاْلطاِنَك َعاْ  أَ     َفال َتْطَيَح َّ, ا َمْقَتَلًة ا َفْرَقَهي الَرْكَزِ  َفَيِف إنََّهدحَ  بالعحّقرَبِة ؛ َف ْوَسْيّفَك َأ

 ( .. هحْماِء امَلْقتحرىِل َحقَّْوِلَيتحَؤدَِّي إىل َأ
ماا   على مستقبلية تعاونية مستير  ملوبالترجُّه والترجيه مبمهج واضح للعالقات , وبماء مرحلة مبمية     

للعصيان والطاعة يف ظ  احليم السياسي القائم للدولة , هحراعى فياه   اإلنسانيةوبيئة متغيِّر  , وبتطلعاتها 
َوإْن َتَراَفِ  اأّلمحررح ِبالَقْرِم , ِذي نحِحبُّ اَعِة َفَذاَ  الََّفإْن َعادحوا إىل ِظ ِّ الطَّ )آلية معاجلة اجلانب املرقفي ؛ 

, ْ  َتَقاَعَس َعْمَك ْنَقاَد َمَعَك َعيََّواْسَتْغ ِِ ِبَيِ  ا, إىل َمْ  َعَصاَ   َطاَعَكْنَهْد ِبَيْ  َأإىل الشَِّقاِق َوالِعْصَياِن َفا
 .  ( ْغَمى ِمْ  نحهحرِضِهَوّقعحردحهح َأ, امّلَتَياِرَه َمِغيبحهح َخْيٌر ِمْ  َمْشَهِدِه  َفإنَّ

 :, هقرىل فيه ( رض)ألخيه عقي  ب  أبي طالب ( عليه السالم)وم  كتاب له      
ْلَقى اهلَل ؛ ال َهِزهدحِني َكْثَرتح ى َأَرْأِهي ِقَتاىلح امّلِحلِّنَي َحتَّ َفإنَّ, ْلَ  َعْمهح ِمْ  َرْأِهي ِفي الِقَتاىِل ا َما َسَقمََّوَأ)     
محَتَضارِّعًا   -اسح المَّا  ْساَلَيهح َوَلاْر أَ  -ِبياَك  ْبَ  َأا َوال َتْحَسَب َّ, هحْم َعمِّي َوْحَشًة ّقَوال َتَفرُّ, ً  اِس َحْرِلي ِعزَّالمَّ

 .  .. (اِكِب امّلَتَقعِِّد ْهِر ِللرََّوال َوِطَئ الظَّ, ِلْلَقاِئِد  َوال َسِلَس الزَِّماِم , ْيِم َواِ مًا َوال محِقرًّا ِلْلضَّ, محَتَخشِّعًا 
غاي   ومما هتضح م  المص املباار  , أ ادا  احلارب والتغاي  املتارازن باساتيعاب ورغباة صااحل الت            

ال َهِزهدحِني َكْثاَرتح  ) لليجتيع , ومحاهته م  االحنرا  الذي هبدأ م  الذات الفردي واجليعي , والدلي  
رمباا الغرباة يف اليثار  وذلاك لتفاّرقهم عا  احلاق        , ف(  هحْم َعمِّاي َوْحَشاةً  ّقَوال َتَفارُّ , ً  اِس َحْرِلي ِعازَّ المَّ

ة سالركي  – ةا ال اليثر  وال التفرق يف  يذا مراط  نفساي وانسياقهم لقطيع أ راء األنفس الضالة , فلذ
 ..يع الماس بتفرقهم , واحلق شاخص أمامهم جت
هاز للحاق   تعزاإلصالح بقدنى الضحاها , وأعلى احلرب أو السلم إاّل  دفه ( عليه السالم)ومل هدخ      

 :دام للماس , والدلي  قرله , فهر الداعم للتغي  الراعي والراعد املست ونصرته لتياسك الماس ووحدتها
                                                 

0
 . 366ص / نه  م عالغد  - 
2
 . 401 -419ص / م  رعع نفسه   - 



 329 

, إىل َضْرِئي  َوَتْعشحَر, اِئَفٌة َفَتْهَتِدَي ِبي ْن َتْلَحَق ِبي َطْطَيعح َأا َأَنَأَو َفَر اهلِل َما َدَفْع ح احَلْرَب َهْرمًا إالَّ)     
 .  ( اَثاِمَهاَنْ  َتبحرءح ِبآإْن َكَو, ا َعلى َضالِلَها ْقتحَلَهْن َأِمْ  َأ َحبُّ إَليََّوذِلَك َأ

واحلرص الشاخص على اهلداهة والتغي  املدروس واملسترعب , بال ضحاها , وبذات االجتاه وتيامله     
 ( :عليه السالم)هقرىل على احلق ونصرته , اإلنساني 

ا َفَلَقاْد ّكمَّا  : اَرْقتحهح محْذ َصاِحْبتحهح  َما َف, الِيَتاَب َلَيِعي  إنَّعح ؛ َوي هحَتبَِّذإنِّي َلْليحِحقُّ الَّ اَوَواهلِل إْن ِجْئتحَه)      
, الَقَراَبااِت  اِن َواإلْخارَ ْبَماِء َواأَلالَقْتَ  َلَيدحورح َعلى اآلَباِء َو َوإنَّ,  َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَمَع َرسحرىِل اهلِل َصلَّ

َوَصاْبرًا َعلاى َمَضاِض    , ْماِر  أَلَوَتْسِلييًا ِل, محِضيًّا َعلى احَلقِّ َو, انًا إمَي ٍ  إالََّفَيا َنْزَدادح َعلى ّك ِّ محِصيَبٍة َوِشدَّ
, اإلْعِرَجااِج  ْهاِغ وَ ي اإلْساالِم َعلاى َماا َدَخاَ  ِفياِه ِماَ  الزَّ      ْصَبْحَما نحَقاِت ح إْخَراَنَما ِفا َيا َأا إنََّولِيمَّ. اجِلَراِح 

َرِغْبَماا  , ِة ِفيَياا َبْيَمَماا   َوَنَتَداَنى ِبَها إىل الَبِقيَّ, ْصَلٍة َهّلمُّ اهلّل ِبَها َشَعَثَما ي ِخَفإذا َطِيْعَما ِف. ْقِوهِ  الشُّْبَهِة َوالتََّو
 .   (ا ِسَراَ ا ْمَسْيَما َعيََّوَأ, ِفيَها 

التحسس باألمل ولرعة اجلراح , حيميا هيرن ذات اجملتياع والبيئاة   البالغ و ذا الرعي البالغ الدقة , و    
ي اإلْسالِم َعلى َما ْصَبْحَما نحَقاِت ح إْخَراَنَما ِفَأ) ؛ ( عليه السالم)أمر م , والدلي  ما هش  إليه  يف ضياع م 

 ( .. ْقِوهِ الشُّْبَهِة َوالتََّو, اإلْعِرَجاِج ْهِغ َوَدَخَ  ِفيِه ِمَ  الزَّ
ي ِخْصاَلٍة  َفإذا َطِيْعَماا ِفا  ) ؛ ات , وبماء العالقالتغي  والتقييم والتقرهم التغ  وولتحقيق التقارب بني     

 ( . ا ِسَراَ اْمَسْيَما َعيََّوَأ, َرِغْبَما ِفيَها , ِة ِفيَيا َبْيَمَما َوَنَتَداَنى ِبَها إىل الَبِقيَّ, َهّلمُّ اهلّل ِبَها َشَعَثَما 
احملترى الفيري م    العقائدي , وما تغّير الماس مبؤثرات ميرىل المفس املستيد وعمدما هص  التقرهم    

, احلق  عمد (عليه السالم)علي اإلمام وثبات ومعاجلة  مرقفبه كان ما  ّم هتقدملمحى سلركي عدواني , 
 ( :عليه السالم)هتجلى مبا خاطب به معاوهة , حيث هقرىل و
هَُّماا  ِلاَتْعَلَم أَ , ِرهَقْيِ  ِمَ  الِقَتاىِل ْعِف الَفَوَأ, ْخرحْج إَليَّ اَس َجاِنبًا َواَفَدِع المَّ, َوَقْد َدَعْرَت إىل احَلْرِب )     

,  ِخيَك َوَخاِلاَك َشاْدخًا َهاْرَم َباْدرٍ    بحر َحَسٍ  َقاِت ح َجدَِّ  َوَأَنا َأَفَق! ى َعلى َبَصِرِه طََّوامّلَغ, امَلِره ح َعلى َقْلِبِه 
َوإنِّاي َلَعَلاى   . ْسَتْحَدْث ح َنِبيًّاا  َوال ا, ِدهمًا  َدْل حْسَتْبْلَقى َعدحوِّي َما اَوِبذِلَك الَقْلِب َأ, ْيفح َمِعي َوذِلَك السَّ
 . َوَدَخْلتحْم ِفيِه محْيَرِ نَي , ِذي َتَرْكتحيحرهح َطاِئِعنَي امِلْمَهاِج الَّ

إْن ّكْمَ   ِمْ   حَماَ  هحَوَلَقْد َعِلْيَ  َحْيثح َوَقَع َدمح عحْثَياَن َفآْطّلْب. َك ِجْئَ  َثاِئرًا ِبَدِم عحْثَياَن نََّوَزَعْيَ  َأ    
 .  (ْثَقاىِل ْتَك َضِجيَج اجِلَياىِل ِباأَلِمَ  احَلْرِب إَذا َعضَّ ْهتحَك َتِضجَُّفَيقنِّي َقْد َرَأ, َطاِلبًا 
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أن ال خيتار إاّل على الدنيا , و حرصهشخرصه وإصرار معاوهة وبذلك اخلطاب , إاّل حمرِّ  ومل هي      
االجتااه  احليلرلة دون , وهرفض حق  الدماء أو املبارز  الفردهة إلنهاء اخلال  , وهثق  املسليني بالقتاىل 

 ..بالتغي  واإلصالح 
 ( :عليه السالم)ويف مرط  آخر هقرىل      

َواهلِل . ْصِر المََّنا َعلى َما َقْد َوَعَدِني َربِّي ِمَ  ْرِب ؛ َوَأبح ِبالضََّوال ّأَر َّ, دح ِباحَلْرِب َقْد ّكْم ح َما ّأَ دَّ)      
َوَلْم َهّيْ  ِفي الَقْرِم , تحهح هح َمِظمَّنَّأَل, ْن هحَطاَلَب ِبَدِمِه َخْرفًا ِمْ  َأ َلِب ِبَدِم عحْثَياَن إالَّْسَتْعَجَ  محَتَجرِّدًا ِللطََّما ا

 .  ( كُّْمرح َوَهَقَع الشَّاأَل ْجَلَب ِفيِه ِلَيْلَتِبَسْن هحَغاِلَأ ِبَيا َأَراَد َأَفَق, ْحَرصح َعَلْيِه ِمْمهح َأ
دون الدقاة  ألمرر , واآلخر ل التغي  يف غ  مراقيته ومراطمه , ودون استيعابو التغ  وحيميا هيرن    

على غ  حيرص على تغي  مرجبات احلرب عمد ا وجه االختال  واخلال  , ألبعقالنية يف نظر اآلخر 
 ( :عليه السالم)يقرىل ف ..يها يف غ  مراطمها وترقيتاتها فمراضعه , حلياهة األرواح والدماء م  س

  ( ْدَرَكهحَكَيْ  َطَلَب الَباِطَ  فَق, هح ْخَطَقال تحَقاِتّلرا اخَلَراِرَج َبْعِدي ؛ َفَلْيَس َمْ  َطَلَب احَلقَّ َفَق )
 اإلسالم  ار  وعيرمًا فآخر العالج يف..  وشتان ما بني الرعي للحق , وم  أخطق يف طلبه وأدراكه    

اجملتياع علاى ساالمة األساس ,     عالقات   وبماء مه الذي البّد ممه لنصالح والتغياحلرب الدفاعية , وم
 :باآلتي , ومبا خيص املبحث وبهذا مما هتضح م  متقدِّم القرىل 

, مشاهرد  ( عليه السالم)بادئ ذي بدأ , البّد م  اإلشار  إىل أّن أم  املؤممني اإلمام علي  - 
 تطبياق  يارم األخالق والشجاعة واإلقدام يف نحصرت احلق والعدالة واملساوا  , وحبله مب

األخالقية والعي  بها وبي  ما  ر قرهم ويف ك  املراط  والظرو  ,  –املبادئ اإلنسانية 
وال هحفرِّق بني ك  املسترهات البشرهة , واعرت  بذلك العدو وامّلبِغض واحملب , فال عجب 

 ..ملدرسة المبرهة الشرهفة املتييز بها فهر م  طليعة ا
بادأ   مشرفة علاى ىل آخر حلظة للسلم إ( عليه السالم)ر مماصرته م  املبادئ واألولرهات   - 

: هقرىل ( عليه السالم)القتاىل , ب  هتعّدى ذلك حتى يف احلفاظ على أرواح أعداءه , وتراه 
ال َو, ْعَظاَم ِلَتِبَعاٍة   ال َأَو, ِلِمْقَياٍة   ْدَنىٌء َأهح َلْيَس َشْيإنََّف, ا ا ِبَغْيِر ِحلَِّهاَء َوَسْفَيَهالدَِّماَ  َوإهَّ) 
, و ار املعارو    ( ا اِء ِبَغْياِر َحقَِّها  ِماْ  َساْفِك الادِّمَ   , ٍ  اِع محادَّ ْنِقَطاَو, اىِل ِنْعَيٍة ْحَرى ِبَزَوَأ

ه علاى  هتراصا  يف وصااهاه ليا  َماْ  هرليا     ( علياه الساالم  )بصرالته وجرالته , وحتى إنه 
ماا تتضايمه   الرالهات أو قياد  اجليش باحملاوالت املتراصلة والثبات يف ساحة السلم , خلا   

هبتعد بي  ما ّأتي به ما  قار    ( عليه السالم)اإلنسانية , وبذلك فهر  –الرسالة اإلسالمية 
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حلق  الدماء , وال هرغب يف حتيي  األمة ثحق  احلرب وأعباءه وماا هتسابب باإلنساان ما      
 ..م نفسية وجسدهة آال

فيياا خياص ماا قبا  احلارب      ( علياه الساالم  )إذا كان البّد م  احلرب , فتتراص  وصااهاه   - 
وأثماءه وما بعده , وهحسطِّر يف ذلك أروع ما حييله اإلسالم م  أخالقية وإنسانية حتاى يف  

ا , احلروب وما هتداخ  معها وامتداداتها , فمستقرأ وصاهاه يف احلرب وبعاد انطفااء فتيلاه   
َمْ  ال حييا  الساالح وهساتخدمه ضاد اإلساالم وجيشاه ,        , والسيياومحاهة ك  إنسان 

, َوال تحِصيبحرا محْعاِررًا  , َفال َتْقتحّلرا محْدِبرًا  )؛ ( عليه السالم)وعمد  زمية جيش العدو فيرصي 
 ..( .َوال تحْجِهزحوا َعلى َجِرهٍح 

ال ) ؛ , حتاى هبادأ العادو باذلك     (  اَرَزٍ إىل محَب نَّال َتْدعحَر )عدم البدء مبقاتلة األعداء , و  - 
ى َهْباَدؤحوّكْم  ا حْم َحتَّا َوَتْرّكّيْم إهَّا , ٍة ّيْم ِبَحْيِد اهلِل َعلى ححجََّفإنَّ, ى َهْبَدؤحوّكْم تحَقاِتّلر حْم َحتَّ

للماس يف رصة , و ذا األسلرب اإلنساني واألخالقي , هعطي ف(  ّأْخَرى َلّيْم َعَلْيِهْم ٌةححجَّ
  ق , و ر بذاتاه تغاي  وتعزهار الاتغ     يف املراقف وإعادتهم إىل رشاد احلإعاد  المظر والتغ 
 ..االجتياعي القرهم 

ة ونحبا   مسترعب للخحلق اإلساالمي  ةإنساني ملة املرأ  والمساء بشي  عام مبعاملةوجرب معا -5
َوإْن َشاَتْيَ   , ًذى مَِّسااَء ِباقَ  َوال َتِهيجحارا ال ) .. ,  ترجيهات اإلسالم وما حييلاه ما  القايم   

راعا  ذلك مب, و ( ْنّفِس َوالعحّقرىِلَضِعيَفاتح الّقَرى َواأَل هح ََّفإنَّ, َوَسَبْبَ  ّأَمَراَءّكْم , ْعَراَضّيْم َأ
 .., املراقف القائم عليه القت  املراقف الصعبة ضعف حتيحلهّ  

, فاألْوىل االجتاه حنره بي  (  يِه ِرًضىهلِل ِفَو) إذا كان صدق مراط  مماشد  العدو للصلح  -3
احلارب , واحليلرلاة دون ضاياع    عاالج  استيعاب ودّقة , وذلك م  أج  اساتثيار مماافع   

 ..فرصة حق  الدماء يف صدق مراضعها 

حيقق الصلح محاهة اجلمرد م  الضرر , وراحة  يرم القائد , وأم  البالد والعباد , وجياب   -8
 ..لح للتقكد م  ححس  المراها أن هيرن يف حذر م  جهة الص

احملافظة على العهد والرفاء به , ورعاهة الذمة باألمانة , واحلفاظ بالمفس على العهاد الاذي    -7
تعا دوا عليه , وم  فرائض اهلل تعاىل  ر ما اجتيع عليه الماس م  احلق وصااحل األمارر ,   

 ..واالبتعاد ع  الغدر , واجتماب ك  ما هحمايف األخالق 

وتفضي  ما  ر عام على اخلاص , ِليا لاه ما  مسااس يف صاييم اساتقرار ومتاساك       إبداء  -3
 ..واستيعابه واستتباب أممه واستقراءه وقرهم بماء اجملتيع 
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مارازه   ؤدي إىل قلاب  العظيم عمد اخلالق عز وج  ,  ر سفك الدماء بغ  حاق , ِلياا ها    -3 
صام اهلل  قار يف األرض وهاألخالقية واإلنسانية , وهتحرىل الشخص القياادي إىل جّبا  احلق و

ج  جالله قر  ك  جبار , مبا ميده به م  قر  إضافية , تتحارىل إىل ساخأ علاى الطاغياة     
 ..على مليه عليه وليبح مجاح قرته واالنقضاض 

َمْ  عاد إىل رحشده واتبع احلق , لييرن مؤشر على تشجيع وتعزهز الرغباات  ترجُّه استثيار  -  
 والفياري ماع العقا  اجليعاي واجملتيعاي داخا       املمطقي للتفاع  وللعرد  ع  ك  باط  , 

 ..الراعي اإلجيابي بعام  التغي   , واالجتاه اجملتيع

ِليا هتطلبه  العقليالدفاعية , واملمفذ  –العالجية  اوأ دافه اب فلسفتهوجيب أن هيرن للحر -  
( ه الساالم علي)وليس لالنتقام وال لسفك الدماء والظلم , لذا نرى يف قرله , إلصالح ا م 

 َفَر اهلِل َما َدَفْع ح احَلْرَب َهْرمًا إالَّ ) ؛ والترجُّه السابق الذكر , خ  ما هدل  على  ذا االجتاه
 ( .. اِئَفٌة َفَتْهَتِدَي ِبيْن َتْلَحَق ِبي َطْطَيعح َأا َأَنَأَو

حق , واالجتااه  وإجيابياتها يف التغي  واإلصالح , فيمها ما هتعّلق بالعرد  لل للحرب مميزاتها -  
 ..التقيييي والتقرميي لتغي  اجملتيع 

( علياه الساالم  )التضحية باخلاص دون العام , و ر ما دعى إليه أم  املاؤممني اإلماام علاي     -  
 ..معاوهة , واملبادر  باملبارز  بيمهيا دون سفك دماء املسليني , و ر ما رفضه معاوهة 

 الدولاة  يف اجتا ات ما كان م  احلرب والسلم م  دور بالغ هتبنياليس  م  اليث  , احملترى وبهذا     
, فلي   إجيابياته وسلبياته , وإن كان البّد م  احلرب فله خاصاية اإلصاالح , ألّن الصاراع ال    اجملتيع و

هقرم إاّل إذا كان  ما  حق وباط  , وأمر باملعرو  ونهي ع  املمير , واعرجاج وطلب تقرهم , ورمبا 
 ..ه السلم أو ممفذه احلرب التقرهم ممفذ

ملادهاة  البماء وإزالة آثاار احلارب ا   , البّد م  إن تدعيه خطأ اجملتيع وحيميا هيرن بعد احلرب تغ     
سيؤثر ذلك سلبًا , ورمبا ميتد لتفيك اجملتيع , وترالد فجرات اجتياعية , وغ  املادهة والمفسية , وإاّل ف

حتاى إذا كاان ذلاك    والساباق ليساب األربااح الفاحشاة       ي ,ممها ما هتعلق بالصراع الطبقي التادم 
 ..على حساب الذات واألخالقيات وامتهان اإلنسانية بالباط  واحلرام و

 , حيميا ترضع الدراسات واخلطأ التميرهة الشاملة , مبا فيها ومردودات احلرب العالجية واإلجيابية    
العالي لتمفيذ اخلطأ , مبمحى قرارات وسياسات مستدامة ,  التميية االجتياعية , وحتقيق األداءب ما هتعلق

 ..اإلجيابي والبماء القرهم  ةتراصلوم
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 ر ثقافة اإلمياان والثقافاة   م به والعي  على أسسه ومقتضياته وترسيخه , وأ م جانب جيب اال تيا    
عالج المفرس البشرهة , ويف البالغ والفاع  واالعييق يف  التقث  هيية , وك  الدراسات تحدل  على إنالتمظي
تؤدي لضعف البمية االجتياعية ودقاة  اخ  , واالنطالق بثبات دون خل  ودون تر  الفجرات اليت الدو

 ..واستدامتها  عيلياتها
قد وع  الدوىل املتقدِّمة والتمظييات واإلهادهرلرجيات , أ يياة اإلمياان وثقافاة اإلمياان يف       ومؤخرًا    

ومالئية نسيجه , التغي  واإلصالح والرقاهة والعالج ويف بماء ومتاسك اجملتيع ية , واألداء واملتابعة الذات
ما أمثرت نتائج ذلك على أرض الراقع , لذا كان  له احلضرر الياب  , بشاي  مباشار وغا       والسييا

 ..مباشر , يف اخلطأ واالسرتاتيجيات واأل دا  
الاذي هبادأ ما     و , يعاات واالجتا اات املرتتباة علياه    و ذا كله وغ ه , همطبق علاى احلارب واجملت       

 ..وآثار ا اآلنية واملستقبلية وأ دافها قيام احلروب  أسباباحلروب , و أخالقيات
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Sociology  ضي  دراسات علام اجتيااع التمظايم     ومتداخ  , وهحدرج بشي  مقلرSociology 

Orgeniation   حماواًل تطرهر املدخ  يف علم االجتياع , وخيتص بدراساته وعالجاته للظرا ر املتعلقاة
ساب التطبيقاات   حب, إخل .. باإلدار  واقتصادهات السلطة والقياد  والسلر  اإلداري والرظيفة اإلدارهاة  

املالئيااة املختلفااة لمظرهااات علاام االجتياااع , باملمااا ج واألدوات واآلليااات , للرصاارىل إىل المتااائج    
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 املبحث األو 

 البناء القيادي واجملتم 
 

عيلياات  وميرناات  م  الرجرب أو املتطلبات اليت تحبماى علاى   ومتاسيه تبدأ ضرور  البماء القيادي     
املاؤثر  علاى   نعياساته املتزاممة واملتالحقاة و , وا هبي  فروع Open Systemية المظام املفترح انسيابو

 ..وتقدُّم اجملتيع بي  أنشطته وفاعلياته التمظيم اإلداري مس   استقامة 
وجدهر باإلشار  إىل أن  ما  اختال  بني القياد  والرئاسة والزعامة وأثر ا على الفلسفة واألسلرب     

 ..واألفراد  واجلياعات , ومشارهع اجملتيعاتمسترى الدولة ومؤسساتها ومشارهعها  على
التاقث  علاى طبيعاة ماا حيصا  علاى الرضاع واالتصااالت         مماه  و, املاؤثر  لذلك تيرن المتائج  وتبعًا    

تياع  والعالقات الرمسية وغ  الرمسية , والتياسك االجتياعي جلياعاات املشاارهع أو جمتيعاتهاا , أو اجمل   
, بالرؤى والرسالة املعيرىل مبمظرر ا , وما هتضي  ما  أ ادا  وغاهاات , تترجاه     كي  داخ  الدولة 

 ..تيتييات الاإلسرتاتيجيات , وما هدخ  ضيمها م  وتفاصيلها مبحترهاتها 
فهما  أساليب وتطبيقات تيرن فيها الدميقراطية  ي املعّرىل األساسي لمجاح أنشطة الدولة واجملتياع      
سااب مراحاا  حباألفااراد , وأخاارى تاامجح فيهااا األساااليب الدكتاتررهااة أو الب وقراطيااة أو التساالطية و

 ..والتعاون داخ  اجملتيع والفهم واالستيعاب الرعي ثقافة مسترى وما هرتتب م  استيعاباتها 
ووعياه   , وجمتياع آخار بثقافتاه   وصارامته  الدكتاتررهاة   تفشاي  رمبا أعان جمتيع على اااح ميدانيًا و    

 الدميقراطياة , ال هحالئام فياه إاّل   ومساترهات حتقياق حاجاتاه وتطلعاتاه     واستعداداته واجتا اته وتفاعالتاه  
 ..والمظام الدميقراطي 

 Humanدرسااة العلاارم الساالركية ا  اار عليااه ؛ ميااك , ممااا تقااّدمومت دراسااة جرانااب رئيسااية     

Behavior School  ومدرسااة العالقااات اإلنسااانيةHuman Relation School   وغ  ااا ماا
ما   والترصُّا  إلياه   , فضاًل ع  ماا مت طرحاه   احلدهثة واملعاصر  اإلدارهة والتمظييية املدارس والمظرهات 

  ..دهد  اجلاألفيار والرؤى اخلاصة الطروحات و
م والثقافاة  اجلياعة م  الفه –ورمبا جمتيع آخر , جتاوز بآفاقه املفا يم الدميقراطية , ِليا حييله الفرد     

, التمظييية العالية , واستيعاب التسي  الذاتي كمظام متياسك وفاع  , داخ  جمتياع متقادِّم يف الارعي    
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قد هتعّدى بثقافته التمظييية الراعية حدود متطرر مما بعد الدميقراطية , بإجيابياته الراسخة وانسياقه حنار  و
 ..التميري املستدام  –ري حتقيق األ دا  ومتاسك اجملتيع وبماءه وتطرره احلضا

وترى جمتيع رابع همقسم على ذاته يف تفاوته بني سعة وضيق الثقافة التمظييية وأخالقياتهاا وتعاوناه       
جتعله هتذبذب , أو ما مير به احملدد و رقفامليع ال هقف عمد وت   واحد  , فتذات اجملمعها , ورمبا كان 

 ..عب املراس تيع وخصرصياته متيرِّد وصمسات  ذا اجمل
ممهاا ماا هتعلاق    , متعادد    أخارى  احملدد التباع نظام معاني وأسالرب معاني , ألساباب     جيع ورمبا     

, ورمبا بسابب صاراع   وعدم مصداقيته وإميانه باملبادئ واأل دا  القائية لدهة  Adaptationبالتييُّف 
امتادادات   األمد , ورمباا لايس لاه    بالمظر  القص  , واجتا اته صرب املمحى الزمين احلضارات والعرملة 

فيرهة ونفسية وسلركية مبمية على المظار  اإلسارتاتيجية املدروساة واملدعرماة بالثقافاة والارعي امّلامّظم        
 ..التمظييي وما هرتتب عليه م  االلتزام بقخالقيات العي  وجرد  التمفيذ واألداء العالي 

, المظرهاة  مراعاا  احلادث    يلتطبيقيف ممهجها اضع  م  مجلة المظرهات اليت و وعلى سبي  املثاىل ؛    
المظرهة املالئية وما هتطلبه املرقف احملدد وما هححايأ باه ما     معاجلات املرقفية اليت تعين ببساطة ؛ تطبيق 

 ..اجلرانب املادهة وغ  املادهة والمفسية واملرارد البشرهة وإميانياتهم 
فضاًل ع  ما هتعلق جبانيب حركية اإلدار  , ذكره   ما تقّدم , رمبا همطبق كخمتصر  وبمظر  إسالمية     

حتيياة املارت وعادم البقااء , وعادم تقاادم        ترّجه مبحارِّ  والتمظييات اإلدارهة ضي  مؤثرات عدهد  ه
, ومؤثراتها املقصرد  وغ  املقصرد  , وما شاك  األعياىل بي  تفاصيلها وترجيهاتها والمّية املبمية عليها 

واحلاجاات  احلساب األخروي , و ر بدوره هحقم  السلر  وهرجِّاه لليماافع   م  ه يلهرتتب عوما ذلك , 
وأدقاه وأجارده , وال هقاف    أعلى مسترى لاألداء  بالطراعية اليت تحرضي اهلل تعاىل , مما حيقق وإشباعاتها 

األبعاد  وتقث اتاه  لي العاا عمد  ذا احلد , ب  اإلميان الراعي واملعتدىل حيقق المظر  املستير  المتداد األداء 
بققصاى ماا   الدقة يف احللقات اإلسرتاتيجية املتراصالة واملثيار    , حتقيق , أو مبعمى آخر  ةم  اإلسرتاتيجي

 ..مراكب لي  التغي ات والتطررات و, ميي  
للمااس يف إحادى الرالهاات     يف رساالته املرجهاة   راضحةالصرر  ال( عليه السالم)وهضع اإلمام علي     

, وأ يياة   ه الفاعلاة عيلياتانسيابية و هوآلياتالبماء القيادي وأ ييته  يف مضاميمها ؛ , ومما هتبنية اإلسالمي
 : دعم اجملتيع له , قائاًل 

, ْوِع رَّْعَداِء َساَعاِت الَوال َهْمّي ح َعِ  اأَل, اَم اخَلْرِ  هَّال َهَمامح َأ, َفَقْد َبَعْث ح إَلْيّيْم َعْبدًا ِمْ  ِعَباِد اهلِل  )    
ْمَرهح َفيَياا  ِطيعحرا َأْسَيعحرا َلهح َوَأَفا, خحر َمْذِحٍج َوَ َر َماِلّك ْب ح احَلاِرِث َأ, اِر اِر ِمْ  َحِرهِق المََّعلى الّفجَّ َشدََّأ

ْن َتْمِفارحوا  َماَرّكْم أَ إْن َأَفا : ِرهَبِة َوال َنااِبي الضَّا  , ال َكِلي ح الظَُّبِة , هح َسْيٌف ِمْ  سحيحرِ  اهلِل َفإنَّ,  َطاَبَق احَلقَّ
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ْمِري ؛ َعْ  َأ َوال هحَؤخِّرح َوال هحَقدِّمح إالَّ, مح َوال هحْحِجمح هح ال هحْقِدَفإنَّ, ِقييحرا ْن تحِقييحرا َفَقَمَرّكْم َأَوإْن َأ, ْنِفرحوا َفا
 .  ( ِتِه َعلى َعدحوِّّكْمِ  َشِييَيَوِشدَّ, َوَقْد آَثْرتحّيْم ِبِه َعلى َنْفِسي ِلَمِصيَحِتِه َلّيْم 

 :ومما هتضح م  المص املبار  اآلتي        
وميرناته وقيياه  ومعلرماته ه يتحلياهة اجملتيع بقرضمتعاون هتطلب أن هيرن البماء القيادي  - 

 ..وما هتداخ  معه وأخالقياته وأنشطته 
احلازماة  بدههية والسرهعة الو املرا ب املتعدد  هتطلب أن هتحلى القائد , بسيات الشخصية - 

صفة اإلقدام والثبات أمام اهلجيات أو املاؤثرات اخلارجياة دون خار  أو    ه م  ما متتليو
َعلى  َشدََّأ, ْوِع ْعَداِء َساَعاِت الرََّوال َهْمّي ح َعِ  اأَل, اَم اخَلْرِ  هَّال َهَمامح َأ)  ؛جحنب أو نيرص 

,  اليث  الاذي ال هساع دراساته    ذا المص املبار  , وما هتضيمه ( اِر اِر ِمْ  َحِرهِق المَّالّفجَّ
العي  ضاي   لذي حيد م  املشيلة , ليي ال تتحرىل ألزمة , واالقيادي  محاهم  عظيم مو

ما  عابء    حلياهاة اجملتياع  التمظييياة   –عاالج املشااك  واألزماات اإلدارهاة     عي  لورشة 
 ..تيع واستقراره والسهر على راحة اجمل ها املستقبلية, واحلد م  مضاعفات الطرارئ

العالجياة علاى اخاتال  ومجياع األصاعد  , فهاي        –هترجب للقياد  أن تتصف بالرقائياة   - 
دهدات واملخاطر تهالسيطر  على الوداخلي , تغي  سليب ضعف والراصد  واحلساسة لي  

 .. , بالدراسة والتحلي  ووضع الرقاهة والعالج أواًل بقوىل ارجيةوالتحدهات اخل

إدار  األزماات بيا  ماا    مماه  الجتا ات املمحرفة , بي  استيعاب وحزم , والسيطر  على ا - 
وحاد  الترجُّاه والقيااد      يرارهة والدفاعية ع  احلقرق , واالجتاه حنار حيقق لليجتيع االست

َفيَيا ) , وبالذات االجتاه والترجُّه ( ْمَرهح ِطيعحرا َأْسَيعحرا َلهح َوَأَفا) على أساس قائم ومبدئي ؛ 
 .., بي  ما تعميه م  وعي (  احَلقَّ َطاَبَق

هح ال َفإنَّا ) الفاع  ؛  والرظيفي وحد  الترجيه القيادي لليجتيع , وانسيابية اهليي  القيادي -5
املركزهااة يف  فيااه تيثاا , وه(  ْمااِريَعااْ  َأ َوال هحااَؤخِّرح َوال هحَقاادِّمح إالَّ, مح َوال هحْحِجاامح هحْقااِد

 ..تمفيذ واألداء وإدار  املراقف املتغ   الترجيهات , والال مركزهة يف ال

اجليربرلارتييي  لدولة اوسلركيات مفا يم ثقافة استيعاب  ما  تفهُّم لليسترهات القيادهة ل -3
ِ  َشِييَيِتِه َوِشدَّ, َوَقْد آَثْرتحّيْم ِبِه َعلى َنْفِسي ِلَمِصيَحِتِه َلّيْم ) ؛  ومعاجلات طبقياته واجملتيع

,  ( َنِصاايَحِتِه) , و ( آَثااْرتحّيْم  )ومااا داللااة االجتياعيااة املتيثلااة يف ؛  ,(  َعلااى َعاادحوِّّكْم
, إاّل ( َعادحوِّّكْم  َعلاى  ) , وبالتحدهد ؛ ( ِ  َشِييَيِتِه َوِشدَّ) وامتدا ا يف معاجلة األزمات ؛ 
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 َأِشدَّاءح ), وكيا جاء يف الذكر احلييم ؛ تقرميية لي  احنرا  املؤشر على مؤ الت قيادهة 
 .. سرر  الفتح(  3 ) م  اآلهة (  َعَلى اْلّيفَّاِر رحَحَياءح َبْيَمهحْم

اجملتيع , مبا فياه مصااحلهم , أن هطيعارا     –هتطلب م  اجملتيع حلياهة ك  ميرنات الدولة  -8
 ..اجملتيعية , لالستيرار بتمفيذ ما خمطأ له بي  روحية مجاعية  –يف احلق البمية القيادهة 

اإلماام  رن البماء القيادي املتفاع  وبالرؤهة املشرتكة مع البماء االجتيااعي , هرصاي   وم  أج  أن هي    
 :, حيميا قّلده مسؤولية مصر قائاًل ( رض)حميد ب  أبي بير ( عليه السالم)علي 

ْحَظاِة  ي اللَّهحْم ِفا َمْيا آِس َبَو, ْجَهاَك  هحاْم وَ ْبسحاْأ لَ اَو, اِنَباَك  ِلْ  َلهحاْم جَ َأَو, اَحَك َمْض َلهحْم َجِفْخاَف)      
ى اَلَعاهلَل َت إنََّف, يِهْم َفاءح ِمْ  َعْدِلَك َعَلَعَس الضَُّال َهْيَقَو, اءح يف َحْيِفَك َلهحْم ى ال َهْطَيَع العحَظَيتََّح, والمَّْظَرِ  

ْنتحْم إْن هحَعاذِّْب فاقَ  َفا , َيْساتحرَرِ   اْلاِ َرِ  َوظَّا الَو, ِ  َ ِبَياْلَو اِلّيْمَيْعَ ِ  ِمْ  َأِغِ  الصَّاِدِه َعَباِئّلّيْم َمْعَشَر ِعهحَس
 .  ( ْكَرمحإْن َهْعفح َفْهَر َأَو, ْظَلمح َأ

املتالحم مع صاروح الاتالحم اجملتيعاي , وماا هتطلباه ما        , ما أل يية البماء القيادي و ما مما هظهر     
, و ار جاناب مماا    البعض إاّل بالعدىل مساوا  بني األفراد أه  ما كانرا , واحليلرلة دون تفضي  بعضهم 

 .. اجملتيعي –دقة السلر  التمظييي هشي  على 
العظياء على  ال جيرأهيرن لألقرهاء العظياء , وعمده , مثليا  لضعفاءل و ذا األسلرب هيرن الداعم    

ء ظلم وجرر الضعفاء , و ر ما حيقق التالحم واالساتقرار االجتيااعي ما  خاالىل قارهم وساالمة البماا       
  ( :عليه السالم)القيادي , حيث هقرىل 

اِلَم الظَّا  ّقارَدنَّ أَلَو, ِه ِيا اِلَظ َ رَم ِما ّلا ْظّ  امَلَفِصا ْناهلِل أَل محْها اَو, ِسّيْم ّفْنلى َأي َعرِنيمحِعَأ,  اسحا المَّهَُّهَأ )     
 .  ( اِر ًااَن َكإْن َكقِّ َوَهَ  احَلْمَدهح َمرِِْوى ّأتََّح, اَمِتِه َزخِب
ا احلاد مما  وّلده الظلام , و وما ذلك بالسيطر  وعالج الفجرات هتحقق و ويف  ذا هيرن اإلصالح ,    

 العيا  علاى تالحام اجملتياع    االجتيااعي , و  –للفجرات م  معرِّق حيرىل دون ساالمة البمااء القياادي    
 ..املتراص  واملستير واملستدام على أفض  وأكي  وجه خمطأ له 

به بعض والته , وما هضع م  العيق لألسس والبمااء القياادي القارهم ,    ( معليه السال)ومما خاطب     
 : , حيث هقرىل تيع م  بعض السلركيات املؤثر  عليههتم به محاهة اجملما و

َوَنَظاْرتح َفَلاْم   , ْحِتَقاارًا َوَجْفاَرً    َوا, ِمْمَك ِغْلَظًة َوَقْساَرً   ْ ِ  َبَلِدَ  َشَيْرا َدَ اِقنَي َأ َفإنَّ, ا َبْعدح مََّأ )     
َفآْلَبْس َلهحْم ِجْلَباباًا ِماَ  الِّلانِي َتشحاربحهح     , ْن هحْقَصْرا َوهحْجَفْرا ِلَعْهِدِ ْم َوال َأ, ْن هحْدنحرا ِلِشْرِكِهْم ْ اًل أَلَر حْم َأَأ
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َواإلْبَعااِد  , ْقِرهاِب َواإلْدَنااِء   ْم َباْيَ  التَّ ْمازحْج َلهحا  َوا, ْأَفاِة  َوَداِوىْل َلهحْم َبْيَ  الَقْساَرِ  َوالرَّ , ِ  ِبَطَرٍ  ِمَ  الشِّدَّ
 .  ( إْن َشاَء اهلّل. َواإلْقَصاِء 

  :اآلتي م  المص املبار  وم  بني ما هتضح , مما نسترعبه      
بني  املترازنةالقيادي باألفيار والسلركيات والتطبيقات  واملمهجالرتكيز على البماء اإلداري  - 

 ..اللني والشد  
رب املتطلب سلركه يف التطبيقات القيادهة , الرسطية باني الرأفاة والقسار  , ليارن     األسل - 

 ..القسر  وحد ا ترلِّد المفرر , والرأفة وحد ا ترلِّد االحنالىل والتفيك والتشت  

والعتبارات تتعلق بالتعام  اإلنساني مع املشركني , م  أج  أن هقخذوا جمااهلم ونصايبهم    - 
التعاما  اإلنسااني معهام    ( علياه الساالم  )حلر  اليرمية , لذا أمار م  م  احليا  االجتياعية ا

ب والتبعيد , ومبا هتطلبه األمر اإلنساني هبهم , وعقالنية وضعهم بني التقرهوالترازن يف تقر
لليراطمة , ليرن اإلسالم ده  الرمحاة واإلنساانية والساالم ومياارم األخاالق , واملبتعاد       

 ..قام واإلقصاء بقييه وأخالقيته ع  سب  االنت
 
 

 املبحث الثاني

  الشخصية القيادية والتمامك االجتماعي
 

, نتطّلاع  واالقتصادهة والعلرم اإلدارهة  المفسعلم  ّدم م  الدراسات السابقة يف جماىلِليا تق وتراصاًل    
ب , وماا تتطلا   ي يف آفااق الارعي  إىل مرضرع الشخصية القيادهة وأثر ا الباالغ يف التياساك االجتيااع   

تطارهر األنشاطة   تميية وللتفاع  مع بعضهم البعض , و اتستعدادالوااملراح  م  استيعاب اجملتيع هلا , 
 ..املختلفة , وقر  التقث  القيادي والتفاع  اإلنساني بقيم ومبادئ أخالقية , تبين الصروح احلضارهة 

القرآن اليارهم واملدرساة المبرهاة     وخ  ما هحطالعما به على الشخصية القيادهة , َمْ  استقى ممهجه م    
العلم زقاًا ما  ممها  العلام اإلهلاي      ( َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)الشرهفة , و ر َمْ  زقه الرسرىل األكرم 

َفَياا  َمْ  هحِطِع الرَّسحرىَل َفَقاْد َأَطااَع اللَّاَه َوَماْ  َتاَرلَّى       ), و غ  احملدود بسعته واملطلق بمقاوته والالنهائي 
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َواْعَتِصيحرا ِبَحْبِ  اللَِّه َجِييًعا َوَلاا َتَفرَّّقارا َواْذّكارحوا ِنْعَياَة اللَّاِه       ),  سرر  المسااء  (73)َأْرَسْلَماَ  َعَلْيِهْم َحِفيًظا 
تحْم َعَلاى َشاَفا ححْفاَرٍ  ِماَ  المَّااِر      َعَلْيّيْم ِإْذ ّكْمتحْم َأْعَداًء َفَقلََّف َبْيَ  ّقّلرِبّيْم َفَقْصاَبْحتحْم ِبِمْعَيِتاِه ِإْخَراًناا َوّكْما    

َوْلَتّيْ  ِمْمّيْم ّأمَّاٌة َهاْدعحرَن ِإَلاى اْلَخْياِر     (  3 )َفَقْنَقَذّكْم ِمْمَها َكَذِلَك هحَبيِّ ح اللَّهح َلّيْم َآَهاِتِه َلَعلَّّيْم َتْهَتدحوَن 
 .. سرر  آىل عيران ( 3 )َلِئَك  حمح اْليحْفِلححرَن َوَهْقمحرحوَن ِباْلَيْعرحوِ  َوَهْمَهْرَن َعِ  اْليحْمَيِر َوّأو

لتياساك  اليحقاق   Authorityالسالطة  و احليام  أن هيارن يف ساّد    احلقيقاي  وال هحشرتط بالقائاد     
 , فاإنّ واحليام  الرمسياة  , ب  حتى يف وجرده خارج حدود السالطة   Social Cohesionاالجتياعي 

 ..ووحد  األمة سك االجتياعي التيا حتقيق به وتطلعاته وأ دافه رؤهةدأ
, ومماه ماا تضايمته إحادى كتباه      ( علياه الساالم  )و ذه الصرر  تتجلى وتتسامى يف خطبه وكتبه      

 :إىل أ   مصر , وممها ( رض)املرسلة مع مالك األشرت 
ى َصالَّ  -ْمَر ِمْ  َبْعِدِه ِعجح  َذا اأَلالَعَرَب تحْز نََّأ, َوال َهْخّطرح ِبَباِلي , َفَر اهلِل َما َكاَن هحْلَقى ِفي رحوِعي )     

اِس َعلاى  ْنِثَياىلح المَّا َفَيا َراَعِمي إالَّ! هحْم محَمحُّرهح َعمِّي ِمْ  َبْعِدِه نََّوال َأ, ْ ِ  َبْيِتِه َعْ  َأ -َم آِلِه َوَسلَّاهلّل َعَلْيِه َو
َهاْدعحرَن إىل َمْحاِق   , اإلْساالِم   اِس َقْد َرَجَعْ  َعا ِ ِجَعَة المَّْه ح َراى َرَأَفقْمَسْي ح َهِدي َحتَّ, ّفالٍن هحَباِهعحرَنهح 

ْو َرى ِفياِه َثْلياًا أَ  ْن َأْ َلاهح أَ ْنصحاِر اإلْساالَم َوأَ  َفَخِشي ح إْن َلْم َأ -َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -ٍد ِدهِ  محَحيَّ
َهازحوىلح ِمْمَهاا َماا    , اٍم َقالِئَ  هََّيا ِ َي َمَتاعح َأِتي إنََّم ِمْ  َفْرِت ِوالَهِتّيمح الَّْعَظَأ َتّيرنح امّلِصيَبّة ِبِه َعَليَّ, َ ْدمًا 
اَح الَباِطا ح  ى َزْحاَداِث َحتَّا  َحابح ؛ َفَمَهْض ح ِفي ِتْلَك اأَلعح السَّْو َكَيا َهَتَقشََّأ, َرابح َكَيا َهزحوىلح السَّ, َكاَن 

 .  ( َوَتَمْهَمَه الدِّه ح نَّْطَيَقَوا, َوَزَ َق 
 تالشاى هاملثيار  ,   اجملتيعياة  القرىاستقطاب بقدراته على استيعاب اآلخر , و القياديوثقة ثبات بو    

, واالبتعاد اإلسرتاتيجي اهلد  و ر , على احلق اجملتيع  ومتاسكمقاب  وحد   يف جسد األمة , الضعف
ما مييز الشخصية القيادهة احلقيقية , وميران للذات الأرفع ما هيرن عليه , و ذا  ع  ك  ما هحفرِّق الماس

استخدام ك  الرسائ  م  أج  استيرارهة الترجُّه والفاعلة , واملبدأ اإلنساني واألخالقي الذي حييله , وب
يف التفااني وروح االساتعداد   التياسك االجتياعي , و ما البّد م  بث وعي فاع  ومماساب , وترلياد   

 .. الماس م  خماطر الصراع على السلطة حقرق حلياهةأدق حلظة 
خمااطر  العالج والرقاهة م  , وهحفيك متاسك اجملتيع  للرعي واحلذر م  ك  ما (عليه السالم)وهش      

 :القرىل عمد  الشدهد  ذا احلرص, وهظهر اجليعية  –الفردهة هبدأ م  الذات  وتهدهدات ذلك
تَِّبااعح اهَلاَرى   ا امَّا فَق َمِ  ؛َوّطرىلح اأَل, تَِّباعح اهَلَرى ا: اِن ْثَما ح َعَلْيّيمح اَخَأا ْخَرَ  َمَأ إنَّ, اسح ا المَّهَُّهَأ )    

 .  ( َمِ  َفيحْمِسي اآلِخَرَ ا ّطرىلح اأَلمََّأَو, َفَيصحدُّ َعِ  احَلقِّ 
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, واالبتعااد عا  حالاة    ضارور  تراصا  قارهم الارعي الفياري      هتابني  احلق واآلخار  ,  مرجِّه عمد و    
هلرثه وحيجبه ع  احلقيقة , وما تحضل  الفير البشري مبا  وملذاتها الزائفة الدنياالتفي  يف االنقطاع على 

 .. لتياسك االجتياعيا , و ر عام  م  العرام  اليت ترلِّد دواعي ِليا بعد الدنيا والمظر
اىل الفارس , كاان   حرىل الشاخرص لقتا  ( عليه السالم)وحيميا استشار عير ب  اخلطاب اإلمام علي     

جرابه  اد  لرحد  ومتاسك اجملتيع قب  ك  شيء , ومبا هتطلاب ما  القاائم بااألمر , وباذلك هقارىل       
 ( : عليه السالم)

َق اخَلاَرزح  امح تفارَّ نقَطاَع المَِّظا  اإْن َفا : ضحايُّهح  َهَيعحاهح وَ ْجاِم ِمَ  اخَلاَرِز هَ انح المَِّظَيِر َميِِّم باألْمانح الَقَيَمَو)      
 .  ( دًأَبِيْع حَبذاِفِ ِه َأَتْجَلْم َه ثمَّ, َب َ َذَو
هضاع  , للحيا  بي  تفاصيلها البالغ الدّقة واملثير يف سلركه ونتائجه بترجيهات التحسس القيادي و    
علاى متاساك اجملتياع واساتقامتهم وإرباا  المظاام         صارر ما  أصاما  املسايئني املاؤثر     ( عليه الساالم )

 :قرله وبذلك هضع الرقاهة والعالج عمد  يه ,االجتياعي وتمظي
, َوَكالَلّة َحدِِّه , اَنّة َنْفِسِهَمَه ْرِض إالَّي اأَلِمْمهحْم َمْ  ال َهْيَمعحهح الَفَساَد ِف: اٍ  ْصَمْرَبَعِة َألى َأاسح َعالمََّو)     

, ْشاَرَط َنْفَساهح   َقاْد أَ , امّلْجِلبح ِبَخْيِلِه َوَرِجِلاِه  َو, ِه امّلْعِل ح ِبَشرَِّو, َوِمْمهحمح امّلْصِل ح ِلَسْيِفِه , َوَنِضيضح َوْفِرِه 
, مًا ْن َتَرى الدُّْنَيا ِلَمْفِسَك َثَيَوَلِبْئَس امَلْتَجرح َأ. ْمَبٍر َهْفَرعحهحْو ِمَأ, ِمْقَمٍب َهّقردحهح  ْوَأ, ْوَبَق ِدهَمهح ِلححطاٍم َهْمَتِهزحهح َأَو

َقاْد  , ا ال َهْطّلبح اآلِخَرَ  ِبَعَيِ  الدُّْنَيَو, َوِمْمهحْم َمْ  َهْطّلبح الدُّْنَيا ِبَعَيِ  اآلِخَرِ  ! َرضًا ا َلَك ِعْمَد اهلِل ِعَوِميَّ
َخَذ ِسْتَر اهلِل تَّاَو, اَنِة َمَوَزْخَرَ  ِمْ  َنْفِسِه ِلأَل, َر ِمْ  َثْرِبِه َوَشيَّ, َوقاَرَب ِمْ  َخْطِرِه , اَمَ  ِمْ  َشْخِصِه َط

َفَقَصاَرْتهح احَلااىلح   , اعح َساَبِبِه  ْنِقَطا اَو, ْبَعَدهح َعْ  َطَلِب امّلْلِك ضحؤحوَلّة َنْفِسِه َوِمْمهحْم َمْ  َأ. َذِرهَعًة إىل امَلْعِصَيِة 
 . ( ال َمْغًدىي َمَراٍح َوَوَلْيَس ِمْ  ذِلَك ِف, اَدِ  َ ْ ِ  الزََّ  ِبِلَباِس َأَوَتَزهَّ, اَعِة ْسِم الَقَمى باَفَتَحلَّ, اِلِه َعلى َح

خطار  نظام اجملتيع وتفييه , واألووفيره ونفسيته وسلركه , اإلنسان وخطررتهم تيي  يف إربا      
 اخلطار يف حالاة    متقث  , أو التغ  االجتياعياجتاه أن تيرن هلم تقث ات يف إخنفاض مسترى التعاون و

 .. ر وتمفيذه ؤثر على صمع واختاذ القرااملرقع املالرصرىل إىل 
, , املؤ ِّا  باالتعّلم والتعلايم وتاروهض الامفس       ةاالجتياعيا  – ةالقيادها  يةوالدرس الرتبري للشخص    

, ومماه  والعدالاة واملسااوا    احلاق  إحقاق على للتحسس يف مدى أ يية وحد  الذات الفردهة واجملتيعية 
ب علياه ما  مساترى التاقث  , ومساترى      وما هرتتا  ,واملؤ الت املرضرعية والرظيفية واهلييلية التق ي  

علياه  )أما  املاؤممني اإلماام علاي      قارىل عمد  , بشي  واضحأ يية ذلك هظهر و,  التياسك االجتياعي
  ( :السالم
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هِباِه  هح ِبِسَ ِتِه َقْبَ  تْقِدَوْلَيّيْ  َتْاِدهبح, ْأ ِبَتْعِليِم َنْفِسِه َقْبَ  َتْعِليِم َغْيِرِه امًا َفْلَيْبَداِس إَمَمْ  َنَصَب َنْفَسهح للمَّ)     
 .    ( ِبِهْمدِّاِس َومحَؤَحقُّ باإلْجالىِل ِمْ  محَعلِِّم المَّا َأاِنِه ؛ َومحَعلِّمح َنْفِسِه َومحَؤدِّبحَهِبِلَس

باالتعليم , قبا  أو   تحقاق  الاذي ه شخص القيادي , أ يية البحمى التحتية للومما هتضيمه المص املبار      
دى تماساب املمصاب   مبا واهلييلي , امليان املماسب الرظيفي و,  (الرظيفة )  املمصبد هدحت بالتزام  مع
زماان املماساب , وماا    الوما هتحادد ما    ,  والبيئة واحمليأ اخلارجي املرقفا هتحدد م  مب, وللشخصية 
اد  م  الماس املعميني بالقيأو جمتيع المشاط , مبعمى مدى مطابقة الشخصية القيادهة مع الماس هتحدد م  

 ..أو اجملتيع , ومدى األداء الفعلي املؤدي لتياسك اجملتيع وتميية العطاء وتطرهر القدرات املستقبلية 
املؤ لة بهذا اخلصرص , م  أج  متاسك اجملتيع والتحامه بالشخصية القيادهة  (عليه السالم)وهضيف     

ومماه ماا    ,التياسك االجتياعي متطلبات  لتحي  املسؤولية بشي  فاع  وواٍع وبفهٍم عاىٍل حيتري ك 
 :قائاًل  ..حد  الرأي اجملتيعي على االختيار هتعلق بر

َغَب َشااِغٌب  َفاإْن َشا  . ْمِر اهلِل ِفيِه ْعَليحهحْم ِبَقَوَأ, ا حْم َعَلْيِه ْقَرْمِر َأاِس ِبَهَذا اأَلالمَّ َحقََّأ إنَّ, اسح هَُّها المََّأ)     
َفَياا إىل  , اِس ّة المَّى َهْحضحَرَ ا َعامََّلِئْ  َكاَنِ  اإلَماَمّة ال َتْمَعِقدح َحتَّ, َوَلَعْيِري . ّقرِتَ   َبىَأَفإْن , ْستحْعِتَب ا

َوال ِلْلَغاِئاِب  , ْن َهْرِجَع اِ ِد َأَلْيَس ِلْلشَّ ثحمَّ, ْ ّلَها َهْحّييحرَن َعلى َمْ  َغاَب َعْمَها َوَلِيْ  َأ, ذِلَك ِمْ  َسِبيٌ  
 .  ( َعَلْيِه ِذيَوآَخَر َمَمَع الَّ, َعى َما َلْيَس َلهح دََّرجحاًل ا: ّأَقاِت ح َرجحَلنِي  ال َوإنِّيَأ. ْن َهْخَتاَر َأ
العقلياة واجلسادهة ,   ومما هتضح مدى العالقة باني الشخصاية القيادهاة والقادرات وعابء األعيااىل           

اجلاناب التيارهين    , ومادى مطابقاة  يية والتقرميية الرقابياة  والتقيي, والتمفيذهة  , طيطيةالتخ ؛ مبسترهاتها
تشارهعات وضاعية , وجييعهام األعليياة للفهام      التشرهعي اإلهلي وما هرتتب علياه ما     للقيادي واجلع 

, (  اِسالمَّ َحقََّأ) ؛ عليه , والدلي  , وممه التياسك االجتياعي املستدامةوالتمفيذ واألداء ومتاسك المتائج 
 ( .. ِفيِه) , ( ْمِر اهلِل ِبَق) , ( ْعَليحهحْم َأ)  َو, ( ا حْم َعَلْيِه ْقَرَأ ), (  ْمِرا اأَلِبَهَذ )
َعاى َماا   دََّرجحااًل ا ) , القياد  والتياسك االجتياعي كمتيجاة   والتهدهدات علىواملخاطر والتحدهات     

 ..(  َعَلْيِه ِذيَوآَخَر َمَمَع الَّ) ,  ( َلْيَس َلهح
وهضاع   ,وتعزهازه  اعي ضارور  التياساك االجتيا   علاى  ( عليه الساالم )هؤكد مماسبة أخرى ,  يفو    

, (  مدسة وإعاد   مدسة االقتصاد القيادي ) مبمهج  يهميي  ارصطالح عل,  خبصرصه التحلي  وتطبيقاته
 , (صحة اجملتيع القيادي , وصاحة اجملتياع االقتصاادي    ) مبصطلحي هشي  ما ميي  االصطالح عليه و
 :فيقرىل ..  ما م  شقنه أن هضع للشخصية القيادهة ميانتها وفاعليتها , لنصالح ومحاهة اجملتيعك  و

                                                 
0
 . 481ص / م  رعع نفسه  - 
2
 . 248 -247ص / م  رعع نفسه  - 



 343 

َوإنِّاي  . َوَنَطّقارا ِبااهَلَرى   , َفَياّلرا َماَع الادُّْنَيا   , َر َكِثٌ  ِمْمهحْم َعْ  َكِثٍ  ِمْ  َحظِِّهْم يََّقْد َتَغ اَسالمَّ َفإنَّ )    
ْن َخا ح َأَنا ّأَداِوي ِمْمهحْم َقْرحًا َأَوَأ, ْنّفسحهحْم ْعَجَبْتهحْم َأْقَراٌم َأْجَتَيَع ِبِه َأا, ْمِر َمْمِزاًل محْعِجبًا أَلَنَزْل ح ِمْ   ذا ا

ْلَفِتَها َم َوّألَّآِلِه َوَسى اهلّل َعَلْيِه َوٍد َصلَِّة محَحيَّْحَرَص َعلى َجَياَعِة ّأمََّأ -َفاْعَلْم  -َوَلْيَس َرجحٌ  . َعَلقًا َهّيرَن 
َت َعاْ   ْرَوإْن َتَغيَّا , ْه ح َعلى َنْفِسي ِذي َوَأِفي ِبالََّوَسَق. َوَكَرَم امَلآِب , َراِب الثَّ ْبَتِغي ِبذِلَك ححْسَ َأ, ِممِّي 

ْن َهّقرىَل ْعَبدح َأَوإنِّي أَل, ْجِرَبِة التََّو, َمْ  ححِرَم َنْفَع َما ّأوِتَي ِمَ  الَعْقِ   ِقيَّالشَّ َفإنَّ, َصاِلِح َما َفاَرْقَتِمي َعَلْيِه 
َقاِوهِ  اِس َطاِئرحوَن إَلْيَك ِبَقِشَراَر المَّ َفإنَّ, َفَدْع َما ال َتْعِر ح . ْصَلَحهح اهلّل ْمرًا َقْد َأْن ّأْفِسَد َأَوَأ, َقاِئٌ  ِبَباِطٍ  

 .  ( المحَوالسَّ, السُّرِء 
واحلد الفيص  حيميا , يف المتائج املمافع االستدالالت ولفهم وتيي  هيي  ا؛ التجربة العق  ووبني     

وال , وممه العّز  يف اإلثام  الباط   فجر  همفذ م  خالهلا يرن, ليي ال ت(  َفَدْع َما ال َتْعِر ح) هيرن ؛ 
بال ادىل العهيرن القائد , و لالحنرا والصالح , , فيتعرض احلق للهال  البيئة احلاضمة له لفساد ل تترافر

 ..التياسك التعاون وقياد  , واجملتيع بال مقرمات المقرمات 
, أمر آخر هتطلبه التياسك االجتياعي , وهثبا  قار  الشخصاية     ِليا هحعانيه اجملتيعومشاركة القائد     
 التحساس القياادي  ما هرتتب عليه ما   ووتقيُّص الدور اجملتيعي  املشاركةلقيادهة وتعاونها وتقث  ا , وا
  : (عليه السالم)أم  املؤممني اإلمام علي  , ولذا هقرىلاألدنى م  الماس ب
ّكارَن ّأْساَرً    ْو َأَأ, ْ ِر َوال ّأَشاِرّكهحْم ِفي َمَياِرِه الدَّ, ِم ح امّلْؤِمِمنَي  َذا َأ: ْن هحَقاىَل ْقَمعح ِمْ  َنْفِسي ِبَقأََأ)     

ِو َأ, َ يَُّهاا َعَلّفَهاا   , َكالَبِهيَياِة امَلْربحرَطاِة   , يَِّبااِت  ْك ح الطَّ ح ِلَيْشَغَلِمي َأَفَيا خحِلْق! َلهحْم ِفي جحشحرَبِة الَعْيِش 
, ْو ّأْ َيَ  َعاِبثاًا  َأ, ْو ّأْتَرَ  سحًدى َأ, ا هحَرادح ِبَها َوَتْلهحر َعيَّ, ْعالِفَها َتْيَتِرشح ِمْ  َأ, يحَها امّلْرَسَلِة شحغحّلَها َتَقيُّ

ِبي ْبِ  َأاإَذا َكاَن  َذا ّقرتح : " نِّي ِبَقاِئِلّيْم َهّقرىلح َوَكَق! ْعَتِسَف َطِرهَق امَلَتاَ ِة ْو َأَأ, الَلِة َحْبَ  الضَّ جحرَّْو َأَأ
ْصاَلبح  َة َأرِّهَّا َجَرَ  الَبالشَّا  ال َوإنََّأ" . ْجَعاِن َومحَماَزَلِة الشُّا , ْقَراِن ْعفح َعْ  ِقَتاىِل اأَلَفَقْد َقَعَد ِبِه الضَّ, َطاِلٍب 
 .  (ْبَطّق خحيحردًا َوَأ, ْقَرى َوّقردًا اِبَتاِت الِعْذَهَة َأَوالمَّ, َرقُّ جحّلردًا َواِتَع اخَلِضَرَ  َأَوالرَّ, عحردًا 

الشخصاية القيادهاة ونتاائج الفاعلياة التحسساية       ةميانا فاعلية التجربة والعق  , وأ يية وو ما تربز     
, واملعانا  اليت هحعانيهاا  ( باالقتصاد القيادي ) , وميي  تسييته بالشي  التضامين قف ارململعاجلة اباآلخر 

ّكرَن ّأْسَرً  َلهحاْم ِفاي   ْو َأَأ, ْ ِر َوال ّأَشاِرّكهحْم ِفي َمَياِرِه الدَّ) تمبع م  حتسسه بقضعف ما هحعانيه رعيته ؛ 
 ( ..يَِّباِت ْك ح الطََّفَيا خحِلْق ح ِلَيْشَغَلِمي َأ)بالسرء ؛  , وممه ك  ما هردع المفس األّمار  ( جحشحرَبِة الَعْيِش

أن هبي  مبطانًا وحرله بطرن تتضرع السلر  املؤدي إىل  رفضمّلعانا  الماس ,  القيادي بالتحسسو     
 .. االفلسفي هل اإلنساني واالستيعابدنيرهة القيقية معرفة ما احلم  اجلرع والعطش , والرفض المابع م  
                                                 

0
 . 466 -465ص / م  رعع نفسه  - 
2
 . 408ص / م  رعع نفسه  - 



 344 

ِو امّلْرَساَلِة  َأ, َ يَُّها َعَلّفَهاا  , َكالَبِهيَيِة امَلْربحرَطِة ) ؛ سلركي دور  م  تقيُّصالعقلي الرفض  والسييا    
 .. ومما هتضيمه علم المفس املقارن, ( ا هحَرادح ِبَهاَوَتْلهحر َعيَّ, ْعالِفَها َتْيَتِرشح ِمْ  َأ, يحَها شحغحّلَها َتَقيُّ

,  اقتصاادي  –غاذائي اجتيااعي   صاحي و مرتبأ بمظاام  , هرذجي حتسسي قيادي ظام و ما هظهر ن    
َرقُّ َواِتاَع اخَلِضاَرَ  أَ  َوالرَّ, ْصَلبح عحردًا َة َأَجَرَ  الَبرِّهَّالشَّ ال َوإنََّأ) ؛ والدلي  مبمحاه املمظرر وغ  املمظرر , 

 ( ..ْبَطّق خحيحردًا َوَأ, ْقَرى َوّقردًا اِبَتاِت الِعْذَهَة َأَوالمَّ, جحّلردًا 
اهلييماة  التيلُّاك و الاذي ال ههياه إاّل سالر  مامهج      احليراني البشر املسعررتقيُّص دور وحيييها م      

تميياة  قارهم  حيييها باجتااه  اجلشع والطيع وخيانة الضي  , ووالال إنساني االستغالىل وبالسلطة والتفرُّد 
ْقَماعح ِماْ    أََأ) السالركي ؛   -ع ما  الارعي الفياري والمفساي     الماب, االجتياعي  –الرعي القيادي ثقافة 

 .. ( .. ْ ِرَوال ّأَشاِرّكهحْم ِفي َمَياِرِه الدَّ, ِم ح امّلْؤِمِمنَي  َذا َأ: ْن هحَقاىَل َنْفِسي ِبَق
 :بقرله ة دقة السلر  التمظييي بق يي( عليه السالم)هرصي  ,وم  أج  أن هبقى التياسك االجتياعي    

ا َها ْيَلَوَصاَلَحْ  عَ , ا اأّلْلَفاّة  ْجَتَيَعاْ  ِبَها  اَو, ِة ِه اأّلمَّا صحدحورح  ِذاِلَحًة َعِيَ  ِبَهًة َصال َتْمّقْض سحمََّو)      
َك الِرْزرح َعلْيا َو, ا َهْجرح ِلَيْ  َسمَّرَن اأَلّيَيَف, ْلَك السَُّمِ  اِضي ِتِبَشْيٍء ِمْ  َم ًة َتضحرُّسحمَّ ال تحْحِدَث ََّو. ّة يَِّعالرَّ
 .  (ا َها َنَقْضَ  ِمْمِبَي
الماس ههتدي ك  ما و , احلسمةو احمليرد  الطرهقةو الس   على عدم تغي احلياهة واحلرص ب يترجف    
احليلرلاة دون كا  ماا    و , نظية الرئيسية والفرعية للحياا  األ انسيابية وفاعلية لئال تحربك ,  دههاصاحل ب
 , االجتيااعي  –القياادي   والتعاون السلر  مدسة  محاهة نظامواجملتيع , اسك ومتؤدي لتفيك وحد  ه

, (  ّةيَّا ِعا الرََّها ْيَلَوَصاَلَحْ  عَ , ا اأّلْلَفاّة  ْجَتَيَعاْ  ِبَها  اَو) ؛  االجتياعياة احلياتية ووسب  تمظيم العيليات 
 :, وكاآلتي  مهاوانتظاوأنظيتها ركية مبيرناتها احلعظيية , وميي  وضعها يف معادلة حياتية 

 
 

الرصف ؛ حمددات الترصيف وممه , و(  ال َتْمّقْض) األخالقي المابع م  الفير ؛  –واملبدأ اإلنساني      
واألداء باني متاساك وتقاارب وترافاق التشارهع والقضااء والتمفياذ        ما املالئية اآللية و, ( اِلَحًة ًة َصسحمَّ )

, (  ِةِه اأّلمَّا صحادحورح  اذِ  ) ؛ قيادهاة   –اجتياعية  مراصفاتوصف و مطابقة, و( ا َعِيَ  ِبَه) ؛  املتيام 
وما تراصل  بها , و ذه البيئة الداخلية ( ا اأّلْلَفّة ْجَتَيَعْ  ِبَها) ,  أثماء وما بعد العي  بهاقب  وقع اوالر

, ( ا َهْيَلَع ), ( َحْ َوَصَل) يف البيئة اخلارجية لليجتيع الدولة بي  املقرمات والعرام  هلا املتفاعلة مع ؛ 
 .., وحمرر ا اجملتيع ؛ العقيد  واآللية والمتائج واآلثار اآلنية واملستقبلية (  ّةيَِّعالرَّ) 
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وأخطر قراء  مرئية وغ  مرئياة , وبارؤى إنساانية بالغاة األخالقياة , وماا تفرز اا اآللياات علاى               
ي يف ظلاها , وماا هطارأ ما  أمارر ممظارر وغا         السلطات التشرهعية والقضائية والتمفيذهة , وما همضر

املمظرر على الدولة واجملتيع واجلياعات واألفراد , املمفرد  واملتداخلة , أخطر ا  ر سفك الدماء الاذي  
التحذهر الشدهد جليرح ( عليه السالم)ال هحغتفر يف داخ  الذات الفردهة واجليعية واجملتيعية , لذا هححذِّر 

 :ذلك بقرله السلطة وسطرتها , و
ْحاَرى  ال َأَو, ْعَظاَم ِلَتِبَعاٍة   ال َأَو, ِلِمْقَياٍة   ْدَنىٌء َأهح َلْيَس َشْيإنََّف, ا ا ِبَغْيِر ِحلَِّهاَء َوَسْفَيَهالدَِّماَ  َوإهَّ)      
, اِد الِعَبا  َ  ْياَنهح محْبَتِدٌئ باحّلْيِم َبا اهلّل سحْبَحَو. ا اِء ِبَغْيِر َحقَِّهِمْ  َسْفِك الدَِّم, ٍ  اِع محدَّْنِقَطاَو, اىِل ِنْعَيٍة ِبَزَو
ا هحْضاِعّفهح  ذِلاَك ِميَّا   إنََّفا , اٍم سحْلطاَنَك ِبَساْفِك َدٍم َحارَ   ال تحَقرَِّه َّاَمِة ؛ َفَم الِقَياِء َهْررا ِمَ  الدَِّماَفّيا َتَسِفيَي

 .  (َبْ  هحِزهّلهح َوَهْمّقّلهح , َوهحرِ محهح 
هعاين  , و( ا َساْفَيهَ ) , والتحاذهر ما    ( اَء الادِّمَ ) , واحملدد باه ؛  ( ا  إهَّ) ؛ قه م  لَطْموالتحذهر مح     

احملادد  مماه  استخدام قر  وسلطة وساطر  , و اجملتيع يف  –طبيعة وسلر  فهم الفلسفة األخالقية للقياد  
ملمظرر , باحملددات املمظرر وغ  ا ؛ واالستثيار االجتياعي, االستثيار  ترجيهات لقر الفين واألخالقي 

وفلسفة واسرتاتيجيات بمااء اجملتياع والدولاة والقيااد      ,  ( اِبَغْيِر ِحلَِّه) ؛  والتمفيذهةة والقضائي ةالتشرهعي
, اىِل ِنْعَياٍة  ْحاَرى ِباَزوَ  ال َأَو, ْعَظاَم ِلَتِبَعاٍة   ال َأَو, ِلِمْقَياٍة   ْدَناى ٌء َأهح َلاْيَس َشايْ  إنَّا َف) املتياسية , وذلك ؛ 

 .( ا اِء ِبَغْيِر َحقَِّهِمْ  َسْفِك الدَِّم, ٍ  اِع محدَِّقَطْناَو
أو سارء  , وعظايم السالر  امّلسار     اآلنياة واملساتقبلية    ؛ األخروهة –ومبضاميمها وتبعاتها الدنيرهة     

اَنهح اهلّل سحاْبحَ َو) ؛ بي  أشاياهلا  املتمرعة ومقاب  أرواح الماس واألمراىل واملرارد استعياىل القر  والسلطة 
 ( ..اَمِة َم الِقَياِء َهْررا ِمَ  الدَِّماَفّيا َتَسِفيَي, اِد الِعَب َ ْيمحْبَتِدٌئ باحّلْيِم َب

, ما  مساترى    تيث  يف عدم انتظام اهلمدسة القيادهاة أو اإلدارهاة أو الرئاساية   ه لكيحازواىل البونذهر     
, ورمباا علاى    ى سالطات الدولاة  أعل نشاط ووحد  عي  ومؤسسة , وحتى الرصرىل إىل مسترىأصغر 

 ال تحَقارَِّه َّ َفا  )؛  رى االجتياعياة يف غا  حلاها , و ار جاناب ما       , وذلك يف  در القا مسترى عاملي 
 ( ..َبْ  هحِزهّلهح َوَهْمّقّلهح , َوهحرِ محهح ا هحْضِعّفهح ذِلَك ِميَّ إنََّف, اٍم سحْلطاَنَك ِبَسْفِك َدٍم َحَر

كيفياة  ؛ سارء اساتخدام احلارافز وحتدهاد     والقيااد   م  ميرنات التمظيم  جانبخماطر كيا  ر عليه    
  .. بني الفين واألخالقي لألداءواهلمدسة القيادهة لذاتها ولليجتيعات وإدارتها , ضبأ املخاطر وأسلرب 

, ئياة  واألداوالتمظييياة  ميرناتاه األخالقياة   الدرس اإلنساني ما  خاالىل   ( عليه السالم)ع وبهذا هض    
 :, و ر يف قرله  االجتياعي , بفاعلية وآلية القيادي –الرتبري  يقالعو
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ْن ِماْ  أَ  َحابُّ إَلايَّ  َأ, دًا ْغاالىِل محَصافَّ  ِفي اأَل ْو ّأَجرََّأ, دًا ْعَداِن محَسهَِّبيَ  َعلى َحَسِك السَّْن َأَواهلِل أَل)     
َحدًا ِلَمْفٍس ْظِلمح َأَوَكْيَف َأ, ِمْ  احّلَطاِم  َوَغاِصبًا ِلَشْيٍء, الِعَباِد  ْلَقى اهلَل َوَرسحرَلهح َهْرَم الِقَياَمِة َظاِليًا ِلَبْعِضَأ

 .  (! َرى ححّلرّلَها ؟َوَهّطرىلح ِفي الثَّ, هحْسِرعح إىل الِبَلى ّقّفرّلَها 
ه أسلرب التعام  مع م   ر يف مسؤوليتو, والمفسية ألّن الشخصية القيادهة تبدأ م  الس   الفيرهة     

ما هتعلق مبسترى وضرح ما  رجيهاته , والسييااليت تبدأ م  املرارد البشرهة اليت تحمفِّذ أوامر القيادي أو ت
مصادر ما هتحدد م   طبيعة وواملمفذ املؤ   عيليًا ,  ؤولية وتقسيم العي  والتخصص , فهرهتعلق باملس

 ..التغذهة 
وما هرتتب عليها م  مضامني , ها اتاملرارد وترزهع بني مصادرواملفصلي و ما هتضح الرتابأ القري      

االجتياعية , وما تفرزه م  مسترى حتيُّام األناا الفردهاة     –اقتصادهة هلا عيق يف المظر  واآللية القيادهة 
يف بردقة الرمسي وغ  الرمسي واجليعية واجملتيعية , وحتسسها عمد القيادي احلق , ليمدمج األنا مع المح  

 ..وال تتجزأ مفص  واحد  ال ت
اجملتياع , أمار باالغ الضارور  واحلساساية , و ار ماا         –الثبات املبدئي لدى الفارد   ووجرب حتقيق    

والثباات علاى    هتحيله الشخص القيادي وبراجمه داخ  املمظرمة الرمسية واملمظرمة غ  الرمسية , واإلقدام
 ( :عليه السالم)ذا هقرىل لدى القيادي , أمر حاضر وفاع  , وبه قرهم األداء العالي

ْجَتَيعحارا َعلاى َماِئاَدٍ  ِشاَبعحَها     اَس َقِد االمَّ َفإنَّ, ْ ِلِه ِة َأاسح ال َتْسَتْرِحشحرا ِفي َطِرهِق اهّلَدى ِلِقلَّهَُّها المََّأ )    
 .  ( َوجحرعحَها َطِرهٌ , َقِصٌ  

, وامتادادات إسارتاتيجياتها   وقييهاا   هاا اتأخالقياحلياا  و  ار  , أرفع مسترهاتملبوهتيث  يف القرىل ا    
 .. األخروهة  -الدنيرهة املستدامة ؛ مياسبها تياملية و, وتيامليتها 

محاهاة  , ومماه   والعيا  باه  احلق با  التيسُّكاملبدأ وبث ثقافة م  احلرص يف  األساسيممبعه الترجيه و    
واملمظرماة  والتمظايم  املرباك للمظاام   اجملتيع م  االحنرافاات والتفياك واالحناالىل والصاراع االجتيااعي      

 ..القيادهة  –االجتياعية 
املاؤثر علاى االساتقرار والطيقنيماة     احلاد باالرعي واملرضارعية ما      و وبماء العالقة بني املبدأ واحلق ,    

 ..املؤسساتية ضي  التمظييات وقيادته , والتياسك اجملتيعي الراسط بالرعي ِليا هتحيله القيادي 
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 الثاملبحث الث

 احلقوق والواجبات املتبادلة عني القائل واجملتم 
 

لعلم االجتياع عالجاته اجلر رهة اليت ختص اجملتيع وطليعته القيادهة املاؤثر  , فيلياا كاان الاتفهم          
واالستيعاب والرعي واالستعدادات مترافر  لدى اجملتيع وطليعته القيادهة , فإّن احلقرق والراجباات هلاا   

تالمحها مع األقطاب القيادهاة , للصااحل املشارت     سالمة ماتها يف التياسك االجتياعي , وعيقها وإسها
, مماا هححيطهاا ما  البيئاة     وخصرصاياتها  ومحاهة ذاتها وبيئتها الداخلية , وتفاعليًا محاهة ذاتها ووجرد ا 

 ..اخلارجية ؛ اإلقلييية والدولية 
ما   م  حقرق وواجبات , وما هرتتاب  له وما عليه  فإذا مل هي  اجملتيع قد وضع نصب أنظاره ما     

 ..وبي  ميرناته الطبقية والفيرهة  فسيحهزم م  األعياق ,, التزامات وأداء عاىٍل 
لق عاز وجا    مسترهاتها الرمسية وغ  الرمسية , وتبدأ م  حقرق اخلاتشعباتها واحلقرق بي   فتترّجه    

اإلنساان , ومتتاد لتشاي      , ومماه حقارق   اتخلرقامل يع, وما هرتتب جلي وخملرقاته , وتفاصي  احلقرق
 ..احليران والمبات والطبيعة حتى الرصرىل لليرن والفضاء اخلارجي 

م  جهة , واحلقارق املتعلقاة بالدولاة    واجلياعات  اد واألسرفر األبني عداخ  اجملتياملبادلة واحلقرق     
يف ثقافة احلقرق مع اجملتيع , وال بّد م  الرعي ومؤسساتها وتداخالتها وسلطاتها وقياداتها وتمظيياتها 

 ( : عليه السالم)هقرىل  واألداء , حيث
َوَتاْرِف ح  , ِصايَحّة َلّياْم   َفالمَّ ا َحقُّّياْم َعَلايَّ  مَّفَق: َحقٌّ  َوَلّيْم َعَليَّ, ِلي َعَلْيّيْم َحقًّا  إنَّ, اسح هَُّها المََّأ)     

, ا َحقِّي َعَلْيّيْم فالَرَفااءح بالَبْيَعاِة   أمََّو. ا َتْعَليحرا َتْقِدهبحّيْم َكْيَيَو, ييحّيْم َكْيال َتْجَهّلرا َوَتْعِل, َفْيِئّيْم َعَلْيّيْم 
 .  (اَعّة ِحنَي آمحرحّكْم الطَّوَََ, ْدعحرّكْم اإلَجاَبّة ِحنَي َأَو, امَلِغيِب ي امَلْشَهِد َوِصيَحّة ِفالمََّو

تقدهاة المااس   , ألّن قيام الدولة واحلقرق , ال ميي  أن تقرم إاّل م  (  ّيْم َحقًّاِلي َعَلْي) هبدأ م  ؛ و     
 ( .. َحقٌّ َوَلّيْم َعَليَّ) لتحقيق ؛ للحقرق لدعم السلطات وبماء الدولة ومؤسساتها , ثم تقدهة الدولة 

وبعاد بياان   , (  ... َلايَّ ا َحقُّّياْم عَ مَّا فَق) الالحق م  المص املباار  الاذي هيارن ؛    عليه , والدلي      
ا أمَّا َو) ؛  املتيثا  يف الدولاة ,  هقتي دور تعاون الماس مع الشخص القيادي والسلطة التمفيذهة احلقرق , 

ال جمااحي  م  ِكاملستير الطرعي , والعطاء والراعي به هتحقق اجلانب التضامين , و ... ( َحقِّي َعَلْيّيْم
  ..ضاري اجملتيع الستدامة البماء احل –الدولة 
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إاّل على  ال تقرم ضي  العيليات االجتياعية, فاحلقرق والراجبات بني القائد واجملتيع , كيا هتضح     
وبماء متاسك بسالمة العالقات هتحقق ممه و,  وضيمه هيرن اخلاص لصاحل العامألداء لاالطراعية وأساس 

, ألن تيرهمهاا  صااحل واملصالحة العاماة    بمفعها عا  ال اجملتيع , حتى حقرق القائد على اجملتيع ال خترج 
 :التمظييي والبمائي م  أج  العامة ور   هلا , وممه ميي  بيان ذلك باملخطأ اآلتي التشرهعي ووجعلها 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هبني احلقرق والراجبات(    ) خمطأ 
 العامة املتبادلة بني اجملتيع والدولة 

 
 
, هترجب الرفاء بالبيعة ,   حقرقهم, و ر حق ملماس قائد مخيتار اجملتيع أو ا عمدمابشي  عام ؛ و    

وعمدما ال هتحقق احلق الرئيسي للدولة أو القائد , و ر الرفاء بالبيعة والتاآزر معاه يف الساراء والضاراء     
 ( :عليه السالم)لبماء الدولة املدنية واجملتيع وحضارته , هؤدي باخلل  يف المظام والتمظيم , لذا هقرىل 

, ّيْم َدَعْرتحيحاارِني إَلْيَهااا َولِياامَّ, َوال ِفااي الِرالَهااِة إْرَبااٌة , اهلِل َمااا َكاَنااْ  ِلااي ِفااي اخِلالَفااِة َرْغَبااٌة  َو)     
, ْعتحاهح  َبتََّمَرَنا ِبااحّلْيِم ِباِه َفا  َوَأ, َنَظْرتح إىل ِكَتاِب اهلِل َوَما َوَضَع َلَما  ْفَضْ  إَليَّا َأَفَليَّ, َوَحَيْلتحيحرِني َعَلْيَها 

 .  (َفاْقَتَدْهتحهح , َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ, ِبيُّ المَّ ْسَت ََّوَما ا
 وجانب آخر م  ممظرمة احلقرق والراجبات داخ  الدولة , أن هيرن املسؤوىل مبساترى املساؤولية      

 ( :عليه السالم),  ر ما هتيث  يف قرله  وأ اًل هلا , وحمأ الثقة اليت وضعها الماس فيه
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ا زهَدهح َمْن َهَأَو, بِه  ال ّطرىٌل خحصََّو,  اَلهحَن ْضٌ ِتِه َفعيَّلى َرهحَغيَِّرهح َع الَّي َأاِللى الَرحّقًا َع فإنَّ, ا َبْعدح مََّأ )    
 . لى إْخراِنِه َعْطفًا َعَو, ِمْ  ِعباِدِه  اَسَم اهلّل َلهح ِمْ  ِنَعِيِه دحنحرًَّق

, ِفاي ححْياٍم    ْمًرا إالَّْطِرَي دحوَنّيْم َأَوال َأ, ِفي َحْرٍب  ا إالَّْحَتِجَز دحوَنّيْم ِسرًَّأ الََّلّيْم ِعْمِدي َأ ال َوإنََّأ    
ا َفاإذَ , ْن َتّيرنحرا ِعْماِدي ِفاي احَلاقِّ َساَراًء     َوَأ, ِبِه دحوَن َمْقَطِعِه  ِقَفَوال َأ, َوال ّأَؤخَِّر َلّيْم َحقًّا َعْ  َمَحلِِّه 

َوال تحَفرِّّطارا ِفاي   , َتْمّيصحرا َعْ  َدْعاَرٍ    الََّأاَعّة ؛ َوَوِلي َعَلْيّيمح الطَّ, َفَعْل ح ذِلَك َوَجَبْ  هلِل َعَلْيّيمح المِّْعَيّة 
ْ َرَن َعَليَّ َحٌد َأَأ ْنتحْم َلْم َتْسَتِقييحرا ِلي َعلى ذِلَك َلْم َهّيْ َفإْن َأ, ْن َتخحرضحرا الَغَيَراِت إىل احَلقِّ َوَأ, َصالٍح 

, َفخحاذحوا  اَذا ِماْ  ّأَماَراِئّيْم     , ِجْد ِعْمِدي ِفيَها رحْخَصاًة  َه َوال, ّأْعِظمح َلهح العحّقرَبَة  ثحمَّ, ِمْمّيْم  ْعَرجَّْ  اِميَّ
 .  ( المحَوالسَّ. ْمَرّكْم ْنّفِسّيْم َما هحْصِلحح اهلّل ِبِه َأْعّطر حْم ِمْ  َأَوَأ
حمتارى  مادى  ق والراجبات املشرتكة واملتبادلة بني املسؤوىل والماس يف المص املتقادِّم , هابني   واحلقر    

ال ناراه يف أرقاى   و ار ماا   أخالقية احلقرق وتقدهة الراجباات , بيا  ماا حتترهاة ما  بمااء حضااري ,        
متاسك الدولاة   يف ةالتمظييي - ةه السلركياتالرمسي وغ  الرمسي , واجتا  احملترىاحلضارات اإلنسانية , ب

 : ِتِهعيَّلى َرهحَغيَِّرهح َع الَّي َأاِللى الَرحّقًا َع فإنَّ) اجملتيع ؛  –
 .. اَلهحَن ْضٌ َف -
 ..بِه  ال ّطرىٌل خحصَّ -

 ..لى إْخراِنِه َعْطفًا َعَو, ِمْ  ِعباِدِه  ادحنحرًّ ؛ َسَم اهلّل َلهح ِمْ  ِنَعِيِها َقزهَدهح َمْن َهَأ -

وعظيتها وعظية ترابعها , وما هترّجب م  أداء ما خمطأ هلا ,  ار احلاد الفيصا     وثق  املسؤولية      
 ..رضى اهلل تعاىل ني املسؤوىل والماس أو اجملتيع , اهلاد  ألمسى غاهة ؛ ب

العالقة بني املساترهات التمظييياة العلياا إلدار  الدولاة , واحلقارق      , وأهضًا هظهر م  المص املبار       
لة , وما هرتتب عليها م  ترزهع املسؤوليات والصاالحيات , ومماه ماا هتعلاق يف جمااىل      والراجبات املتبد

والمتائج م  جهة , والعالقات العامة واخلاصة والرمسية وغا  الرمسياة ما  جهاة     ومسترى األداء التمفيذ 
, ( ْم َحقًّا َعْ  َمَحلِِّه َوال ّأَؤخَِّر َلّي) القيادهة وترزهع املهام , اإلدارهة وأخرى , وما هتيث  بني املسترهات 

 ( .. ْن َتّيرنحرا ِعْمِدي ِفي احَلقِّ َسَراًءَوَأ) والمتائج ؛ 
ْن َوَأ) األداء , والادلي   ار ماا هتيثا  عماد ؛       يف التقيايم الارظيفي , وماا حيقاق تقارهم     وما هرتتب     

 ْعاَرجَّ ْ  اْ َرَن َعَليَّ ِميَّا َحٌد َأِلي َعلى ذِلَك َلْم َهّيْ  َأ ْنتحْم َلْم َتْسَتِقييحراَفإْن َأ, َتخحرضحرا الَغَيَراِت إىل احَلقِّ 
 ( .. ِجْد ِعْمِدي ِفيَها رحْخَصًةَه َوال, ّأْعِظمح َلهح العحّقرَبَة  ثحمَّ, ِمْمّيْم 

                                                 
0
 . 424ص / م  رعع نفسه  - 



 351 

وتتدرج احلقرق املتبادلة بني املسؤوىل األعلى املتيث  بالرالي أو كيا هحسيى اليرم برئيس املقاطعاة أو      
لاى  امَلا َّ عَ اَ  َوإهََّو )يف الدولة , وعالقته باجملتيع , وحيمها هيرن استيعاب أخالقية املسؤولية ؛  ةحملافظا
 ح هحْبِط امَل َّ إنََّف, َع َمْرِعَدَ  خّبْلِفَك ِعَد حْم َفتحْتِبْن َتَأ ْوَأ, اَن ِمْ  ِفْعِلَك ا َكيَيَزهَُّد ِفالتَّ وَِْأ, اِنَك َسِتَك بإْحيَِّعَر

َكبحاَر   " :ى اَلَعاىَل اهلّل َتَق. اِس المَّبح امَلْقَ  ِعْمَد اهلِل َورِجاخّلْلَف هحَو, رِر احَلقِّ محَزهَُّد َهْذَ بح ِبالتََّو, اَن َساإلْح
 .   ( " رَنا ال َتْفَعّلرا َمْن تّقرّلتًا ِعْمَد اهلِل َأْقَم
اجملتيعية , هلا مدلرالتها الفاعلة يف نصاب احلقرق  –هة والعالقات اإلنسانية والثقافة التمظييية اإلدار     

حني كّلفاه  ( رض)حمليد ب  أبي بير ( عليه السالم)والراجبات بني املسؤوىل والماس , لذا كان ترجيهه 
 :باملسؤولية على مصر 

ْحَظاِة  ي اللَّهحْم ِفا َمْيا آِس َبَو,  ْجَهاكَ هحاْم وَ ْبسحاْأ لَ اَو, اِنَباَك  ِلْ  َلهحاْم جَ َأَو, اَحَك َمْض َلهحْم َجِفْخاَف)      
ى اَلَعاهلَل َت إنََّف, يِهْم َفاءح ِمْ  َعْدِلَك َعَلَعَس الضَُّال َهْيَقَو, اءح يف َحْيِفَك َلهحْم ى ال َهْطَيَع العحَظَيتََّح, والمَّْظَرِ  

ْنتحْم إْن هحَعاذِّْب فاقَ  َفا , َيْساتحرَرِ   اْلاِ َرِ  َوالظَّا َو, ِ  َ ِبَياْلَو اِلّيْمَيْعَ ِ  ِمْ  َأِغِ  الصَّاِدِه َعَباِئّلّيْم َمْعَشَر ِعهحَس
 .  ( ْكَرمحإْن َهْعفح َفْهَر َأَو, ْظَلمح َأ

وماا   , اإلنساان م   ا هحباعد بني اخلالق عز وج  واإلنسان  ر الظلم , وما هترجب األداءوأخطر م     
املساؤوىل األعلاى والمااس الاذه  هعرفارا احلقارق        العالقاة باني القائاد أو    , والساييا م  بيئاة  هححيأ به 

حيث هقرىل أم  املؤممني اإلمام .. ممطلق املسؤولية والراجبات , وما هتطلب م  املسؤوىل أن هعي  م  
 : ألحد والته( عليه السالم)علي 

, ِتاَك  ياِه َ اًرى ِماْ  َرِعيَّ   َلَك ِف َمْ َو, ْ ِلَك ِة َأِمْ  خاصََّو, اَس ِمْ  َنْفِسَك ْنِصِف المََّأْنِصِف اهلَل َوَأ)      
ْدَحاَض  اَصاَيهح اهلّل أَ َماْ  خَ َو, اِدِه وَن ِعَبا اَن اهلّل َخْصاَيهح دح اَد اهلِل َكا َمْ  َظَلاَم ِعَبا  َو! َتْفَعْ  َتْظِلْم  َك إالَّفإنَّ

َتْعجياِ  ِنْقَيِتاِه ِماْ     ى إىل َتْغيِ  ِنْعَيِة اهلِل َوْدَعٌء َأْيَلْيَس َشَو. َهتحرَب  ْوى َهْمِزَع َأتَّاَن هلِل َحْربًا َحَكَو, َتهحححجَّ
 .  ( اِداِلِينَي بامِلْرَصلظََّو َر ِل, اهلَل َسِييٌع َدْعَرَ  امّلْضَطَهِدهَ   إنََّف, لى ّظْلٍم إقاَمٍة َع

والعيا   لة , لعدم استيعاب ثقافة احلقرق التباد مقائد اب  هيرن الماس أو اجملتيع هظليرا ورمبا باملق     
, أو جه  اجملتيع وعدم الرعي املماسب ملعرفة احلاق والراجاب املتباادىل , أو ميتلاك ثقافاة الساطر        بها 

تعّلام  , ووحقرق المااس  واألقرى  ر الذي هسرد , فال هصح لدهه العالقات اإلنسانية وحقرق اإلنسان 
 أو مرضاه  تاتررهاة , ولعا تاه  والدك والقسار  والظلام واالساتعباد    الضغأ والشاد   تدّرج اجملتيع علىو

, , وبهذا حيتاج إىل تق يا  فياري ونفساي وسالركي     السلر  التمظييي الدميقراطي  ال هتقّب  المفسي ,
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والدلي  ماا حصا  باني    اإلنساني , التمظييي يتعاون مع  ذا اجلر لما حص  عليه م  حقرق ليسترعب 
 : حيث هقرىل.. والماس يف عهده  (عليه السالم)أم  املؤممني اإلمام علي 

َياْ   َيا ِحيَصْ  ِمْ  َجاِناٍب َتَهتَّ ّكلَّ! الثَِّيابح امّلَتَداِعَيّة َو, ارح الَعِيَدّ  اَرى الِبَيَكْم ّأَداِرهّيْم َكَيا تحَد)      
ْنِجَحااَر  اْنَجَحَر اَو,  ُّ َرجحِ  ِمْمّيْم َباَبهح ْغَلَق ّكاِم َأْ ِ  الشََّعَلْيّيْم َمْمِسٌر ِمْ  َمماِسِر َأ َط ََّيا َألَّّك, ِمْ  آَخَر 

ْفَرَق َوَمْ  رحِمَي ِبّيْم َفَقْد رحِمَي باقَ ! اهلِل َمْ  َنَصْرتحيحرهح ِلي ح َوالذَّ. َجاِرَ ا ي وِِِِِِِِبحِع ِفَوالضَّ, ي جحْحِرَ ا ِة ِفبَّالضَّ
َوهحِقايمح  , إنِّي َلَعاِلٌم ِبَيا هحْصاِلححّيْم  َو, اَهاِت َقِليٌ  َتْحَ  الرَّ,  ي الَباَحاِتَلَيِثٌ  ِف -اهلِل َو -ّيْم إنَّ. اِصٍ  َن
ال ! ْتَعاَس جحادحوَدّكْم   َأَو, ْضاَرَع اهلّل خحادحوَدّكْم   َأ. َرى إْصاالَحّيْم ِبإْفَسااِد َنْفِساي    َولِيمِّي ال َأ, َوَدّكْم َأ

 .  ( !  تحْبِطّلرَن الَباِطَ  َكإْبَطاِلّيمح احَلقََّوال, ّيمح الَباِطَ  َكَيْعِرَفِت َتْعِرّفرَن احَلقَّ
و ما تضيع حقرق القائد أو السلطة التمفيذهة بني ما تعّرد الماس عليه , وما تعازز يف دواخلاهم ما         

عياة  تراكيات املاضي م  سطر  وقر  يف احليم , وعمد ا  م َمْ  هحضايِّعرا حقارقهم بسالركياتهم اجملتي   
 ..ي ومسؤولية اخلطر  , دون وع

ملساعد  علاى صارن   وا,  للحفاظ على امليتسباتب  تتعداه  , صر املسؤولية على القائدوبهذا ال تقت    
الدلي  الراضح املؤمل , عمدما هتعاما  القائاد بيا  ماا هتطلاب ما  األخالقياة اإلنساانية ,         حقرقهم , و

َولِيمِّي , َوَدّكْم َوهحِقيمح َأ, َعاِلٌم ِبَيا هحْصِلححّيْم إنِّي َلَو) ؛  وباملقاب  ال هرى استجابة ودعم حلياهة حقرقهم
 ..َوَدّكْم هعين اعرجاجيم وَأ, (  َرى إْصالَحّيْم ِبإْفَساِد َنْفِسيال َأ
َوال , ّيمح الَباِطَ  َكَيْعِرَفِت ال َتْعِرّفرَن احَلقَّ) ؛  تماقضات واألخطر حيميا هستقرأ القائد ما  م عليه م     

 ( .. ! ّلرَن الَباِطَ  َكإْبَطاِلّيمح احَلقَّتحْبِط
هحعا  أمراضهم حيميا ,  حييلها اإلسالمية اليت املبادئعظيم أخالقية و لقائدا وما أعظم قر  شخصية    

 ( .. الثَِّيابح امّلَتَداِعَيّةَو, ارح الَعِيَدّ  اَرى الِبَيَكْم ّأَداِرهّيْم َكَيا تحَد) ؛ االجتياعية 
 :, قرله  قياد  املسليني( عليه السالم)ستالمه سبق ذلك قب  اوقد     

ِة ْعتحاهح ِباحّلجَّا  ا َقرََّفَليَّ. َوَتْضِربحرَن َوْجِهي دحوَنهح , ْنتحْم َتححرّلرَن َبْيِمي َوَبْيَمهح َيا َطَلْب ح َحقًّا ِلي َوَأَوإنَّ ) ..    
 .  (! َهْدِري َما هحِجيبحِمي ِبِه هح بحِهَ  ال نََّكَق احَلاِضِرهَ  َ بَّ ِفي امَلِن

وحاب  , ال ما  أجا  املصالحة اخلاصاة والشخصاية      ( عليه الساالم )وطلب احلق عمد أم  املؤممني     
مياارم األخاالق   مبادئ و, حلياهة م  أج  املصلحة العامة ومحاهتها الترجُّه بها , وإها السلطة واحليم 

 ..احلقرق يف م و در مما جيري عليها م  تالعب وظلاإلسالمية , 
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علياه ما  مؤشارات عادم      ماساب , وماا كاان   املرقف اخلط  وغ  امل( عليه السالم)لذا حيميا رأى     
وال هرقفاه يف احلاق لرماة    , بي  املسترهات والطبقات  االتفاق والتعاون يف ااح تطبيقاته إلحقاق احلق

 :, امتمع وقاىل الئم 
َوال َتْثبحا ح  , ْلَراٌن ؛ ال َتّقرمح َلاهح الّقّلاربح   ْمرًا َلهح وحجحرٌه َوَأا محْسَتْقِبّلرَن َأ؛ َفإنَّ َدعحرني َوالَتِيسحرا َغْيِري )    

َجْبتحّيْم َرِكْب ح ِبّياْم َماا   نِّي إْن َأْعَليحرا َأاَو. َرْت َة َقْد َتَميَّامَلَحجََّو, َغاَمْ  اآلَفاَق َقْد َأ إنََّو. َعَلْيِه العحّقرىلح 
ْساَيعحّيْم  َحاِدّكْم ؛ َوَلَعلِّاي أَ  َناا َكقَ إْن َتَرْكتحيحارِني َفقَ َو, َوَلْم ّأْصِغ إىل َقْرىِل الَقاِئِ  َوَعْتاِب الَعاِتاْب   , ْعَلمح َأ

 .  (! ِم ًا َخْيٌر َلّيْم ِمْ  َأ, َنا َلّيْم َوِزهرًا َوَأ, ْمَرّكْم ْطَرعحّيْم ِلَيْ  َوّلْيتحيحرهح َأَوَأ
اء الفيري لليجتيع محربك وغ  مؤ   لالجتاه باه صارب قارهم األداء , ومتقادِّم     وحيميا هيرن البم    

ِإنَّ اللََّه َلا هحَغيِّارح  )  و التطبيقات اإلنسانية يف احليم , واألخطر حيميا هؤثر باجملتيع ثقافة العّز  يف اإلثم ,
 .. ر  الرعدسر/    م  اآلهة (  َما ِبَقْرٍم َحتَّى هحَغيِّرحوا َما ِبَقْنّفِسِهْم

املتبادلة بني القيااد  احلاكياة    امشر وتقبُّ  ثقافة احلقرق والراجبات وتطبيقاتهل السبق ولذا البّد م      
والماس , بي  وعي واستيعاب وتعاون , لتعزهز بماء دولة مدنية قائياة علاى اإلنساانية وحقارق المااس      

 ..وبيئة املستدامة , وصرن حقرق ما هححيأ بهم م  خملرقات 
 

 

 

  املبحث الراع 

 إختيار اجملتم  لقائله 
 

, ال بإنساانيتها  , فإن اختيار القائد يف الادوىل املتقدماة واحلضاارهة    واستييااًل ِليا تقّدم م  القرىل      
, و ما هلعب الارعي وثقافاة اساتيعاب الظارو  واملراقاف والشخصايات ,        الماس هيرن إاّل م  خالىل

, ليي ال هتعاارض ذلاك    و ذا االختيار حق م  حقرق الماسالقيادي ,  الدور البالغ الختيار الشخص
, ليتحرىل م  مرحلة باألفعاىل وحرهة التعب  ع  شخصه  الصاحل العام , وممه هتم جتسيد إنسانية القيادي

 ..األقراىل والمظرهات إىل مرحلة التطبيقات الفعلية املثير  
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وماا حتقاق ما  حرهاة التعاب       مما جرى على أرض الراقع ,  املرقف واالختيار( عليه السالم)وهصرِّر     
 :على أسس التحدهد األمث  , فيقرىل  للماس

  (ارًا ؛ َولِيْ  ِجْئ ح إَلْيّيْم َسْرقًا ْخِتَيتحّيمح اَتْيَما َواهلِل َما َأَأ) 
 :صرر  أخرى تيييلية هلا حيث هقرىل ( عليه السالم)وهضيف     
, اِنى َلَقْد وحِطَئ احَلَسَمَحتَّ, اِنٍب ِمْ  ّك ِّ َج َهْمثاّلرَن َعَليَّ,  بحِع إَليَّاسح َكعحْرِ  الضَّالمََّو اَعِمي إالََّفَيا َر)     

 .  ( نَي َحْرِلي َكَرِبيَضِة الَغَمِممحْجَتِيِع, اَي ِعْطَف َوشحقَّ
كثار   املرقف مبا  ر عليه مما يثي , وبيانه بت( بحِع َكعحْرِ  الضَّ) ؛  ت إاّل والماسوما شعر؛ عين ومما ه    

ابعرن رتهم وازدحاامهم , و ام هقادمرن وهتتا    دى كثا ملا دقياق   عمق الضبع م  الشعر , و ر متثيا  على 
 ..وتيتُّلهم عليه حام , وبه هصرِّر اصطياكهم دباز
لحيلرلاة دون  , وما مادى دقاة االتفااق واالختياار , ل    وخطررته هتبني مدى دقة األمر وحساسيته و    
 ..للحدث  االجتاه بدقة العالج, وبقدرات ومؤ الت الشخص القيادي  املشاك  واألزماتاقم تف

طر , للحيلرلة دون ما هحهدد اجملتيع ما  خماا   والقائد ى دقة الرتابأ بني إدار  األزماتو ما هظهر مد    
 أ ييااة دىماا وهتضااي  الاامص املبااار  ,تيعااي األمثاا  للقياااد  , االختيااار اجملمتطلبااات , و وحتاادهات

اجلامع ليا   ب القط القائد , لييرنالقيادهة  لليفاء  والقدر  الماس وترافق اآلراء يف اختيار االستقطاب
, وما حيققه م  السيطر  عليها وعالجها مبا  تفاقم األزماتواملانع بإدارته م  ,  متطلبات وحقرق الماس
 ..هتالئم مع وقع احلدث 

 : (عليه السالم)ف هضييف صرر  تشبيهية أخرى , و    
,  َبْض ح َكفِّي َفَبَسْطتحيحرَ اَق! الَبْيَعَة الَبْيَعَة : رّلرَن َتّق, ْوالِدَ ا إْقَباىَل العحرِذ امَلَطاِفيِ  َعلى َأ ْقَبْلتحْم إَليََّفَق)     

 .  ( َوَناَزْعتحّيْم َهِدي َفَجاَذْبتحيحرَ ا
 :فيه هقرىل مما  ب  ,إىل طلحة والز( سالمعليه ال)ويف كتاب له      
. ي رِناَهعحى َبا تَّا هحْم َحاِهْعّأَبا  ْمَلا َو, ي ادحوِنَرى َأتََّح اَسنِّي َلْم ّأِرِد المََّأ, َوإْن َكَتْيتحَيا , َفَقْد َعِلْيتحَيا  ) ..    

 .  .. (اِضٍر ال ِلَعَرٍض َحَو, ٍب اِلاٍن َغسحْلَطي ِلِماهْعَة َلْم تحَبامَّالَع إنََّو, ي اَهَعِمَبي َوِناَدَرَأ ْ ا ِميَّّيَيإنََّو
 :م  بني أ م ما هتضح مما تقّدم , باآلتي وميي  بيان       
ساد   أن هتسالم   مرر اجملتياع املختلفاة ,  يف عالج أ القيادهةشخصية ال ليس م  شروط إسهام - 

 .على مسترى مشروع أو دولة  السلطة , مبا فيه ما هيرناحليم أو 
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القياادي إىل االجتااه الالرمساي يف االتصااالت والعالقاات اإلنساانية ,        غالبًا ما ميي  الشخص - 
اساتالم السالطة , إاّل    ليحقق أدق فهم لراقع اإلنسان كفارد وكيجتياع , وهتجاه لتحاشاي    

 ..المفع واالختيار م  العام إىل اخلاص  حيميا هترجب ذلك

تفرقة بني أن هتسلم قياد  أمة لتسلُّم القياد  بشي  متراص  , والبّد م  ا( عليه السالم) رْفض - 
وصاي رسارىل اهلل   ( علياه الساالم  )لتسلم قياد  األمة , و ار   وبني اجلع  التيرهين والتشرهعي

اإلسالم والتياسك االجتياعي محاهة تيرن استقامة و , ومبؤ الته( َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)
علاى السالطة واحليام , با       اتر  الصاراع لحيلرلاة دون الرقارع يف دائا   لعام الق ومحاهة احل

كلياة ؛ ال إلاه إاّل اهلل ,   مة األمة بفير اا العقائادي وخدماة    اهلد  القيادي أن هتجه الستقا
حميد رسرىل اهلل , وكان  مرحلة القياد  غا  الرمسياة تتيثا  قبا  تسالم اخلالفاة , والادلي         

, لاذا قااىل   ( َمآِلاِه َوَسالَّ  اهلّل َعَلْيِه َوى َصلَّ)االستشارات م  السابقني يف احليم بعد رسرىل اهلل 
 :حيميا أراده الماس وباهعره حلياهة األمة ( عليه السالم)

, ْلَراٌن ؛ ال َتّقرمح َلاهح الّقّلاربح   ْمرًا َلهح وحجحرٌه َوَأا محْسَتْقِبّلرَن َأَدعحرني َوالَتِيسحرا َغْيِري ؛ َفإنَّ)     
نِّاي إْن  ْعَليحارا أَ اَو. َرْت َة َقاْد َتَميَّا  امَلَحجَّا َو, َغاَماْ   اآلَفاَق َقْد َأ إنََّو. َوال َتْثبح ح َعَلْيِه العحّقرىلح 

َنا إْن َتَرْكتحيحرِني َفَقَو, َوَلْم ّأْصِغ إىل َقْرىِل الَقاِئِ  َوَعْتِب الَعاِتْب , ْعَلمح َجْبتحّيْم َرِكْب ح ِبّيْم َما َأَأ
َخْيٌر َلّيْم ِمْ  , َنا َلّيْم َوِزهرًا َوَأ, ْمَرّكْم ْطَرعحّيْم ِلَيْ  َوّلْيتحيحرهح َأْم َوَأْسَيعحّيَحِدّكْم ؛ َوَلَعلِّي َأَكَق

 .  (! ِم ًا َأ
والدولاة ,  داخ  اجملتيع  م  التغي وما جيري حتسس بدقة , ما جرى ( عليه السالم)ألّنه     

لتغي ات اجلر رهة داخ  اجملتيع ااحلق , إاّل بعد إجراء  لليجتيع أن هصرب على وبهذا ال ميي 
 .. والدولة 

املسا     اساتقامة  م  أخطر ما هيرن علاى  الدنيري الذي هقرده معاوهة فيثاًل كان التيار  
البشرهة , و ر مثاىل واحاد   اجلانب املادي للمفس وبماء الدولة واجملتيع , ِليا هححر العقائدهة 
 .. تيع اإلسالمياجمليج جسد ونساألمثلة , قد زحِرع  داخ   م  جماميع

لليجتيع احلق الفعلي ملزاولة اختيار م للقائد الرمسي , لتحيا  مساؤولية الدولاة وأنشاطتها      - 
 ..واستقرار اجملتيع , بي  ما هعميه األمر م  استقرار 

رمسي م  أج  استقامة مصاحل قائد , ليتحي  مسؤوليته كلقائد الال رمسي وهتحّتم على اهتهيق  -5
 .. وتهدهد مس   ومستقب  اجملتيع , وإاّل كان إربا  بّد م  قبرىل  ذه املهيةلذا ال,  الماس

                                                 
0
 . 036ص / م  رعع نفسه  - 
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 ما أ يياة الارعي ومعرفاة اجملتياع يف اختياار وتمصايب      ,  املباركة هبيِّ  ما تقّدم م  المصرص -3
و ار جازء ما  مهاام الماااس وحتيلاهم الشارعي يف احلفااظ علاى دهامهم ودنيااا م          القيااد  ,  

 ..تقبلهم وأرواحهم وممتلياتهم ومس

العياق  له  ومحاهة ميانته ,والعدالة واملساوا  يف تفاصي  احليا  وتطبيقاته احلق وحتقيق وجرد  -8
 بآفاقاه ما  تطبيقاات   وساع  األالدميقراطية و لترجهات األعيق م لترجيهات وال اإلسرتاتيجي

 .., ولي  ما نفع التمظ  بال وعي وثقافة تطبيقية احلدهث واملعاصر الفير الغربي 

الشخصاّية القيادّهاة   , والبمااء القياادي   وعيرمًا وم  خالىل مباحث  ذا الفص  , هتضاح ماا أ يياة        
اجملتيع  معاحلقرق والراجبات املتبادلة , وما هرتتب عليها م   التياسك االجتياعياستقامة  علىالقائية 
ثقافاة الثقاة املتبادلاة علاى      , والتعااون وبمااء   إختيار اجملتيع لقائد م, وما هترجب م  استدامة  أوالماس

لعالقاات والتياساك والبمااء    ا العيليات وآلية أرض الراقع , للحيلرلة دون ظهرر الفجرات اليت تحضِعف
, وجتعلها التاابع الضاعيف واملساتهلك    وتحضِعف األمة بني األمم , وتهدر طاقاتها املتعدد  االجتياعي , 

 .. لي  مماحي متطلبات احليا  العصرهة املستدامة
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 املبحث األو 

  عل  االجتماع االقتصادي

 
إدار  واستثيار املرارد االقتصادهة المادر  دعم حث يف كيفية هب االقتصاد ؛ّن فضاًل ع  ما تقّدم , فإ     

ذلك إلشباع احلاجات اإلنسانية , وواملعلرمات يا هتم إنتاجه م  السلع واخلدمات ِلإلنتاج أفض  وأنفع 
التطلعاات احلضاارهة   متطلباتها املادهة اليت تتسم بالرفر  والتمرع يف ظ  إطار معني م  القيم والتقاليد وو

لعيلياة  يف ا ك  مشار تج االقتصادي بني يف الطرهقة اليت هرزعها  ذا المااالقتصاد هبحث وتيع , لليج
  ..يف ظ  اإلطار احلضاري  ,بصرر  غ  مباشر   َمْ  هشار و, اإلنتاجية بصرر  مباشر  

, وما هتعلق األفراد واملشارهع ب املتعلق Micro – Economicsصاد اجلزئي والمظر ِليا هحعاجله االقت     
, وماا   واختياار سالعة دون أخارى    بقرى العرض والطلب , واألسعار , ومرقف املستهلك أو الزبرن ,

هحقابله م  مرقف املمتج وما هتجه مبؤشاراته ملساترى دوافاع االنتااج , وماا هتطلباه ما  تارازن التحليا           
 ..االقتصادي اجلزئي 

يف حتليله االقتصاادي لنجاراءات   فيتعلق  Mocro – Economicsما هحعاجله االقتصاد اليلي  وأما    
؛ كاملساترى   االقتصاد القرمياملالية والمقدهة واالستقرار والمشاط ومعدىل المير االقتصادي , ومشاك  

 ..العام لألسعار واإلنتاج واالستخدام اليلي , وترازن التحلي  االقتصادي اليلي 
 Economics اجهها احلضارات , وممها املشيلة االقتصادهةأ يية معاجلة املشاك  املختلفة اليت ترو    

Problem ومباا   وتتفاع  مع معاجلة املشيلة االجتياعية ذات العالقاة اليت تصب  بقسبابها وعماصر ا ,
لليرارد , وما هحقابله مما همتج م   Relative Scarcityتتضيمه املشيلة احملررهة أال و ي المدر  المسبية 

 ..رسائ  اليفيلة إلشباع احلاجات فاعلية ال خالىل
, واإلنتاج هيرن إماا   اجتا ني ؛ االجتاه العام واالجتاه اخلاصاالجتياعية  –املهام االقتصادهة  وتقخذ     

, والصاماعات تيارن بهاذا الشاي  إّماا      ( ومعلرماات  خادمات  ) سلع ممظرر  أو سلع غا  ممظارر    
 ..صماعات خفيفة أو مترسطة أو ثقيلة 

                                                 
0
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ترجيه األنشاطة االقتصاادهة   فيه هتم و , التخصص علم االقتصاد ؛  ر الذي حيقق م  خاللههذا فبو     
مبا فيها  هة , لغرض حتقيق األ دا  الغاهات املتمرعة ,مبرارد ا المادر  , املادهة وغ  املادهة واملرارد البشر

ظارر  وغا  املمظارر  , بقفضا      ما حيتاجها اجملتيع إلشاباع حاجاتاه املم   األخالقية وحبسب –االنسانية 
  ..وأنسب السب  العقالنية الرشيد  

وما هتعلق  االقتصادهة احليا دور   تفس   ر الذي خيرض يف : االقتصاد علموميي  أهضًا القرىل بقّن     
, للرصارىل إىل أمارر    العاماة  والعرام  األسبابمبا هتحيم بها م   هاوربط , ظرا ر اطبيعة و قحداثهاب

, ممهااا فهاام احلاجااات وإميانيااات ساالر  إشااباعها , بقساااليب تعاااظم نفااع املاارارد المااادر    متعاادد 
 ..واستثيار ا التيمرلرجي اإلنتاجي 

ياهاة اجملتياع ما     عام  ما  العراما  اإلسارتاتيجة حل   علم االجتياع ؛  ر  وجهة نظراالقتصاد م  و    
 نيجتياعياة ما  خاالىل تارافر العيا  وحتسا      خالىل األساليب املترافر  واحملققة خلفض وطق  الظرو  اال

لرفع دخ  الفرد والدخ  , ا متاح م  خطأ ترى االجتياعي بالفرص املتراصلة , ومبوسائله , ورفع املس
القرمي , واحلد م  البطالة , وزهااد  اإلنتااج بارت   املمظرماة االقتصاادهة , واساتثياره فارص ارتفااع         

, واساتثيار  وإعااد   مدساة الترزهاع    رزهع وإعااد  الترزهاع   مسترى العرض والطلب واالستهال  يف الت
 ..القرانني والمظم اليت ختضع هلا أو تسهم يف تمييتها 

يف  هإىل مفهرما  , وكيا مت الترص م  مهامه الرتكيز على ما ية اجملتيع باألساس علم االجتياع أّما     
؛  ر الذي حيل  وهدرس مبرضارعية  قّن علم االجتياع ببشي  خمتصر وشام  , , ومدخ   ذا اليتاب 

العيليات واملرتابطة بدهة والمفسية والبشرهة , األشياىل املتفاعلة جمليرعة الرتاكيب املعقد  املادهة وغ  املا
 ..ظرا ر ونتائج إنسانية معيمة وحليا  حمدد   رمسية , واليت ترلِّدالرمسية وغ  الات عالقوال

ماا  كا     ار ؛  همما هعميا  , علم االجتياع االقتصاديأن أقرىل بقّن  ميي ذكره , يف ضرء ما تقّدم و    
االجتياعياة والسياساية   والعيلياات  يف ظا  عالقاتاه باالمظم     االجتيااعي  - اال تيام االقتصاادي ب هتجه

فاعلية ما هؤثره اجملتيع  واإلدارهة والمفسية , وممه ميي  القرىل بقنه الدراسة العليية ألمرر االقتصاد مبا فيه
االقتصاادهة   -حركة الادور  االجتياعياة    تفاصي ب, وممه على ما هتعلق العرض والطلب  على هميرل يف

 ..املستدامة واملستير  ونتائجها 

                                                 
0
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, باالقتصااد وميرناتاه    ومادى ارتباطهاا   وأ ييتهاالعرام  االجتياعية  وهتجه صرب دراسة وحتلي     
قار  البمااء   والعالقاات ومماه   فاعلية العيلياات  و, ة والسلر  االقتصادي وعالقاته باملشيالت االقتصاده

 ..دى تقث ه على األداء االقتصادي والتطرر والمير االجتياعي االجتياعي واجتا ات وقيم اجملتيع , وم
جتااه الفاردي   االتياملياة وجزئياة   هدرس كرنه  ؛(  علم االجتياع االقتصادي)  اجتاه وأ يية أرىو    

الادواخ  االجتياعياة ,   ما هصب يف , و على املسترى العامليممه و, الدولة   يف ظ واجلياعي واجملتيعي
 ماا هيارن علياه كا     , و االقتصاادي  - ة واملرجِّهاة للسالر  االجتيااعي   والتقث ات االجتياعية املرجَّه

تصاالت ما هتعلق باالو, زبرن أو مستهلك وبائع ومشرتي ومروِّج شخص ؛ كيستهلك وزبرن وممتج 
 -ماا حييا  الفارد    , و ت ترزهاع وتسارهق  قمارا خمتلف االجتا اات و ورمسية , الرمسية وغ  العالقات الو

, وال نغفا   الدخ   –, ومؤثرات القدرات املالية  اجملتيع م  حمترى ثقايف وحضاري وأخالقي وإنساني
 ..ولرائح الدولة م  تشرهعات وقرانني وتعلييات تضعه تترجه به وما  ك 
تقث ات السلر  االقتصادي ؛ وما حي  ضي  تفاصي  الادخ  واالساتهال     تب م ما هرتاجتياعيًا و    

واالدخار واالستثيار , وما حيدث م  تذبذبات فيها , م  زهاد  أو نقصان , وتضخم وعجز وانتعاش , 
, وماا هرتتاب ما     نية وميانية ومرقفية , بعقالنيتهاا أو طربائيتهاا   اوحاجات ورغبات وإشباعات , زم

 ..املرونة  وحمرِّ مرجِّه 
البعياد , ورمباا مبحارِّ     وم  خالىل ما هتيث  بالسلركيات االجتياعية املؤثر  علاى املادى القرهاب و       
نسياق العاطفي أو الذاتي أو املرضارعي الايت تتيارن ما  مجلاة االجتا اات االجتياعياة لليعلرماات         اال

 ..والتعليم مبسترى مؤثراتها الثقافية واحلضارهة واألفيار واملعار  والعلرم , امليتسبة بالتعّلم والرتبية 
وال نتجا ا  تااداخالت البيئاة الداخليااة والبيئاة اخلارجيااة واملماا  التمظييااي االجتيااعي باملمبهااات          

والظرو  الزمانية وامليانية , واملمبثقة م  املراقف وطبيعة االستجابات والدوافع والرغبات والقدرات , 
 ..اجليعي  وتفاعلها مع االجتاه

حضرره الفاعا  يف التاقث    ووللسلر  االقتصادي الفردي واجلياعي واجملتيعي ورمبا هشي  الدولة ,     
على احلركة االقتصادهة , وممها االنفاق االستهالكي واإلنفاق االستثياري , واتساع أو احلد م  تفاع  

فاعلياة االقتصااد   اجملتياع أو الدولاة , و  ة , أو عرام  اإلنتااج , ومبختاف مليياتهاا الفردهاة أو اجلياعيا     
 ..  وحركية الدولة واجملتيع والعام  االقتصادي يف تطرر وهر

نااة الساالع واخلاادمات وممااا لااه التااقث ات والتغااي ات االجتياعيااة الفاعلااة واحليرهااة , وماادى مرو     
تحاّرىل املاادي وغا     , ومسترى التيسك والتحّرىل م  ماركة جتارهة إىل أخرى , ونرعية ال واملعلرمات

 .., وبالظرو  املختلفة ؛ الزمانية وامليانية واملرقفية  ياعياملادي والمفسي ؛ الفردي واجل
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املشااك   اقاف و رمرجهاات امل ياعاة و اجل -تعلاق باالفرد   , وممه ما هاالجتا ات املرقفية  ورمبا تتعدد    
 .. ترافر احلاجات واستيرارهاتها مدى واملعرقات و

, كإحلااح احلاجاة    هماا حيدثا  ع  االجتا ات غ  املرقفية , مماه ماا هتعلاق بالطاارئ و     هرتتبما ما أ    
ومتطلبات سرعة إشباعها , ورمبا ال حتتاج للتفي  واملعاهماة والقارار والتخطايأ , مثا  الغاذاء واألما        

 ..االقتصادي  –االجتياعي 
 :رآنية ا حتيله اآلهات القمم ويف دراسة سابقة , مت بيان جانب     
ِإنَّ اْليحَباذِِّرهَ  َكاانحرا ِإْخاَراَن    ( 3 )َوَآِت َذا اْلّقْرَبى َحقَّهح َواْلِيْسِينَي َواْبَ  السَِّبيِ  َوَلا تحَباذِّْر َتْباِذهًرا    )    

ٍة ِمْ  َربَِّك َتْرجحرَ ا َفّقْ  َلهحاْم  َوِإمَّا تحْعِرَض َّ َعْمهحمح اْبِتَغاَء َرْحَي( 8 )الشََّياِطنِي َوَكاَن الشَّْيَطانح ِلَربِِّه َكّفرًرا 
َوَلا َتْجَعْ  َهَدَ  َمْغّلرَلًة ِإَلى عحمحِقَك َوَلا َتْبسحْطَها ّكا َّ اْلَبْساِأ َفَتْقعحاَد َمّلرًماا َمْحسحارًرا      ( 7 )َقْرًلا َمْيسحرًرا 

 . سرر  اإلسراء (3 )ِبِعَباِدِه َخِبً ا َبِصً ا  ِإنَّ َربََّك َهْبسحّأ الرِّْزَق ِلَيْ  َهَشاءح َوَهْقِدرح ِإنَّهح َكاَن( 3 )
االجتيااعي   –وما تبّي  خبصرص دراستما  ذه ما  مضاامني وأبعااد عظيياة للسالر  االقتصاادي            

والمفسي , فضاًل ع  مضامني علم المفس االقتصادي , وبماءه االسرتاتيجي املتراصا  , وامتاداده حتاى    
 ..حتيلها اإلنسان العاق   وكيفية ما هتفّرد يفية , مسؤول م  نهاهة الدنيا , وما هرتتب عليه

وبذات الرق  نرى مضاميمها تشاي  علاى علام االجتيااع االقتصاادي , وماا هتعلاق بارتباطاات              
 ..االقتصادهة , وما هرتتب عليها م  احلقرق  -وعالقاته االجتياعية اإلنسان 

االقتصاادهة   –خالقياة إىل جاناب العالقاات االجتياعياة     األ -تظهره م  العالقاات اإلنساانية   وما      
واالئتيان والرفا ية , واألنشطة االقتصادهة بالترازي مع السلر  االقتصاادي والتارازن الاذي هبادأ ما       

اجلياعة , وممه ختطي املشيلة االقتصادهة ومتتد للبماء املؤسساتي واملمظرماة   –الفرد , وهمتهي إىل الفرد 
 ..اجملتيع  –مسترى الدولة  االقتصادهة على

والترازن بني اجلع  التيرهين لننسان بقرته العقلية واجلسدهة والمفسية , واجلع  التشارهعي املرتتاب       
على تلك القدرات والقابليات , وأمرر غيبية ال هعليها إاّل اهلل جا  جاللاه , وممهاا ماا هادخ  ضاي        

 ..ادهة االقتص –االقتصادهة , والسلركية  -المفسية 

الفيرهة والمفسية والسالركية ,   ؛ طاقته االستيعابية اإلنسان مبا ال هتعدى والرمحة اإلهلية فييا هححّي     
وما هرتتب عليه م  أعباء اجتياعية , ومسؤوليات وأداء وواجبات وحقرق , لذا كان  الرمحة اإلهلية ؛ 

 .. (ِبِعَباِدِه َخِبً ا َبِصً ا  ِإنَّهح َكاَن) , وما هدىّل على ذلك ؛ (  ْقِدرحِإنَّ َربََّك َهْبسحّأ الرِّْزَق ِلَيْ  َهَشاءح َوَه) 
اجتياعياة , وماا هرتتاب عليهاا يف اجلاناب       –تشارهعية , لسالركية اقتصاادهة     -مضامني تمظييية و    

ة , األخروها  –أخالقياة , وامتاداداتها الدنيرهاة    وحقرق وعالقات إنسانية و حالىل وحرام , الفقهي م 
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َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا َلا َتْقّكّلرا َأْمَراَلّيْم َبْيَمّيْم ِباْلَباِطِ  ِإلَّا َأْن َتّيارَن   : ) املباركةهة اآل تتجّلى يفومضاميمه 
َهْفَعاْ  َذِلاَك عحاْدَواًنا     َوَما ْ ( 3 )ِتَجاَرً  َعْ  َتَراٍض ِمْمّيْم َوَلا َتْقتحّلرا َأْنّفَسّيْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبّياْم َرِحيًياا   

 . سرر  المساء (3 )َوّظْلًيا َفَسْرَ  نحْصِليِه َناًرا َوَكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َهِسً ا 
االقتصاادي , وماا    –مما ج التمظيم السلركي االجتيااعي  بيان , ل ةوتراص  اآلهات القرآنية املبارك    

َلاا َتْعبحادحوَن ِإلَّاا اللَّاَه     ) ..  ؛ األسارهة  –الجتياعياة  حقارق شارعية , وممهاا أداء احلقارق ا    هرتتب ما   
َ  َوَآتحرا الزََّكاَ  ثحمَّ َوِباْلَراِلَدْهِ  ِإْحَساًنا َوِذي اْلّقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَيَساِكنِي َوّقرّلرا ِللمَّاِس ححْسًما َوَأِقييحرا الصََّلا

 . سرر  البقر /   7م  اآلهة ( تحْم محْعِرضحرَن َتَرلَّْيتحْم ِإلَّا َقِليًلا ِمْمّيْم َوَأْن
نِي َواْلَجااِر  َواْعبحدحوا اللََّه َوَلا تحْشِرّكرا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَراِلَدْهِ  ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلّقْرَباى َواْلَيَتااَمى َواْلَيَسااكِ    )    

اْبِ  السَِّبيِ  َوَما َمَلَيْ  َأْهَيانحّيْم ِإنَّ اللَّاَه َلاا هحِحابُّ َماْ      ِذي اْلّقْرَبى َواْلَجاِر اْلجحمحِب َوالصَّاِحِب ِباْلَجْمِب َو
الَِّذهَ  َهْبَخّلرَن َوَهْقمحرحوَن المَّاَس ِباْلبحْخاِ  َوَهْيتحيحارَن َماا َآَتاا حمح اللَّاهح ِماْ  َفْضاِلِه        ( 3 )َكاَن محْخَتاًلا َفخحرًرا 

َوالَِّذهَ  هحْمِفّقرَن َأْمَراَلهحْم ِرَئاَء المَّاِس َوَلا هحْؤِممحرَن ِباللَِّه َوَلا ِباْلَيْرِم اْلَآِخِر ( 8 )ِهيًما َوَأْعَتْدَنا ِلْلَياِفِرهَ  َعَذاًبا مح
ْنَفّقارا ِميَّاا   َوَماَذا َعَلْيِهْم َلاْر َآَممحارا ِباللَّاِه َواْلَياْرِم اْلاَآِخِر َوأَ     ( 7 )َوَمْ  َهّيِ  الشَّْيَطانح َلهح َقِرهًما َفَساَء َقِرهًما 

 . سرر  المساء (3 )َرَزَقهحمح اللَّهح َوَكاَن اللَّهح ِبِهْم َعِليًيا 
, وممه بالترازي مع السلر  االنفاقي مبرجه ما تحبيِّمه الشرهعة اإلسالمية وتظهر العالقات االجتياعية      

ب ما  الرجهاة االجتيااعي    , كسلر  متعدد املخاطر والتهدهدات , وباملقاب  ماا هرتتا  ما هتعلق بالبخ  
اإلنفااق   سالبية  , كياا  ار علياه   باع الغرائاز  نفاق المابع م  املرض المفسي وأسالرب إشا  مبرجهات اإل

 .., ومما ههتم بدراسته علم االجتياع االقتصادي رئاء الماس  يا هيرنالتفاخري املتيث  في
, نستشاّفه   االنتهاج بهداهتهوأخالقية االجتياعي ,  –وامتداد المظر  لبماء ثقافة السلر  االقتصادي     

 ( :عليه السالم ) أم  املؤممني إمامما  م  قرىل
ْنَيا ْسَيَ  الادُّ ِذي َأَوَساَد العحَظَياَء ِبجحرِدِه ؛ َو حَر الَّ, ِتِه ْرَباَب ِبِعزََّواْسَتْعَبَد اأَل, َخَلَق اخَلالِئَق ِبّقْدَرِتِه )     

, يحَحاذِّرحو حْم ِماْ  َضارَّاِئَها    ِلَو, َطاِئَهاا  ِلَيْيِشاّفرا َلهحاْم َعاْ  غِ   ,  ِّ َواإلْناِس رحسحاَلهح   َوَبَعاَث إىل اجِلا  , َخْلَقهح 
, ْسَقاِمَها ِ  َمَصاحَِّها َوَأَوِلَيْهجحيحرا َعَلْيِهْم ِبيحْعَتَبٍر ِمْ  َتَصرُّ, َوِليحَبصِّرحو حْم عحيحرَبَها , ْمَثاَلَها َوِلَيْضِربحرا َلهحْم َأ

 .  ( َوَكَراَمٍة َوَ َراٍن, ٍة َوَناٍر اهلّل ِلْليحِطيِعنَي ِمْمهحْم َوالعحَصاِ  ِمْ  َجمَّ َعدََّوَما َأ, الِلَها َوَحَراِمَها َوَح
يف الادنيا ما     ما  ضاّراء ماا هراجاه اإلنساان      وجانب م  بماء السلر  االقتصادي السليم , احلاذر     

ميي  وضع املخطاأ   اجملتيع , ولترضيح ما تضيمه المص املبار  ,رجِّه للفرد والثقافة والفير املمسترى 
 :اآلتي 

                                                 
0
 . 265ص / نه  م عالغد  - 
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 االجتياعي  –هبني بماء ثقافة ممظرمة السلر  االقتصادي (    ) خمطأ 
 أخروهة –وما هرتب م  آثار دنيرهة 

 
األنشاطة   تاؤثر وما , وما هرتتب م  أمرر اجتياعية ,  ؛ الرتابأ بني اخللق المص املبار  ومما هتضيمه    

اجلع  التشرهعي    التيرهين لليخلرقات وترازنها بهدىتطرر احليا  , والعالقة بني اجلع علىاالقتصادهة 
ما هرتتب عا  السالر  االقتصاادي للفارد     والسلر  االقتصادي والعي  , واملرجِّه للعالقات االجتياعية 

 ..املستقب   وحمددات البماء احلضاريها على اتث واجملتيع والدولة , وتيام  المتائج وتق
يا  نشااط ونتائجاه وماا     والعظيم يف اإلسالم واسرتاتيجياته امليتد  إىل ما بعاد الادنيا , أن جعا  ل       

ي والعقائدي األخالقاي والاذي   آثار دنيرهة وأخروهة , وامتداد املستقب  اإلنساني احلقيق هرتتب عليه م 
االقتصاادي   –البمااء الثقاايف التمظيياي     , والساييا الرضاعية  ت ك  حمترهات ومضاامني الثقافاا   هتجاوز

 رارد البشارهة أو القارى العاملاة ضاي     تفاع  األفراد واجملتيع والدولة , ومامهم املا  مسترى احلدهث , و
ليمظرمة األخالقية للعي  ومرتيازات األداء واإلتقاان   ت تياملية لمفاص   ذه األطرا  , ليمتج تفاعال

 ..لبماء االجتياعي املتراص  واجلرد  , وممه ا
الدولاة وحماددات    -اجملتياع   علاى  انعياسااته  مؤشار  االقتصادي ,السلر  على ومما هتقسس وهحبمى     

, واحلد ما  مجارح الامفس يف    مة املفرطة واحملّرنزع الشهر  ومسترى مؤشر عقلمة السلر  , و املستقب 

َيَ  ْسَأ
 ْنَيا َخْلَقهحالدُّ

َبَعَث إىل اجِل ِّ 
 َواإلْنِس رحسحَلهح

ِلَيْيِشّفرا َلهحْم 
 َطاِئَهاَعْ  ِغ

هحَحذِّرحو حْم 
 ِمْ  َضرَّاِئَها

َهْضِربحرا َلهحْم 
 ْمَثاَلَهاَأ

هحَبصِّرحو حْم 
 عحيحرَبَها

 ِلْليحِطيِعنَي اهلّل َعدََّأ
ِمْمهحْم َوالعحَصاِ  ِمْ  

, َوَناٍر ٍة َجمَّ
 َوَكَراَمٍة َوَ َراٍن

َهْهجحيحرا َعَلْيِهْم 
ِ  ِبيحْعَتَبٍر ِمْ  َتَصرُّ

, ْسَقاِمَها َمَصاحَِّها َوَأ
 َوَحالِلَها َوَحَراِمَها 
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وكيفيااة ومتااى اإلشااباع , ومراقااف الساالر  , اجتا اتهااا ورغباتهااا وبماااء قاادراتها وطلااب حاجاتهااا  
اَحاِة ِماْ  ِدَمااِء امّلْساِلِينَي     ْن َهْلَقاى اهلَل َتَعااَلى َوْ اَر َنِقايُّ الرَّ    َفَيْ  اْسَتَطاَع ِماْمّيْم أَ ) االجتياعي السليم ؛ 

 .  ( َفْلَيْفَعْ , ْعَراِضِهْم َسِليمح اللَِّساِن ِمْ  َأ, ْمَراِلِهْم َوَأ
 ؛الرتابأ بني حفظ  , اإلنساني - أسس وبماء الفير الثقايف االقتصادي مما هتبني ضي وجانب مهم      
, ليماتج  (  ْعَراِضاِهمْ َسِليمح اللَِّساِن ِمْ  َأ)  ؛ , واألخالق واملمطق واالجتياع( ْمَراِلِهْم ِدَماِء امّلْسِلِينَي َوَأ) 

 ..عمه أقرم السلر  االقتصادي 
 –االجتيااعي   , املارتبأ بالمظاام   اإلنسااني  - ية استقامة السلر  االقتصاادي املرضِّح أل ي والدلي     

, ْجَتَرححرَ اا  اِباذحنحرٍب   َما َكاَن َقْرٌم َقأُّ ِفي َغضِّ ِنْعَيٍة ِمْ  َعْيٍش َفَزاىَل َعاْمهحْم إالَّ , َواْهمح اهلِل ) السياسي ؛ 
َفِزعحرا إىل َربِِّهْم , َوَتزحوىلح َعْمهحمح المَِّعمح , اَس ِحنَي َتْمِزىلح ِبِهمح المَِّقمح المَّ نََّوَلْر َأ" ٍم ِلْلَعِبيِد الَِّبَظ" اهلَل َلْيَس  نَّأَل

 .  (َفاِسٍد  ْصَلَح َلهحْم ّك ََّوَأ, َشاِرٍد  َعَلْيِهْم ّك َّ َلَردَّ, َوَوَلٍه ِمْ  ّقّلرِبِهْم , اِتهْم ِبِصْدٍق ِمْ  ِنيَّ
َما َكاَن َقْرٌم َقأُّ ِفي َغضِّ ِنْعَيٍة ) ؛ قتصادي هبدأ يف  ذا المص املبار  م  علم االجتياع االوا تيام     

 : فالرتكيز على, (  ْجَتَرححرَ ااِبذحنحرٍب  ِمْ  َعْيٍش َفَزاىَل َعْمهحْم إالَّ
, وكاا  مااا حييلااره ماا  مقرمااات ومبااادئ جمتيااع ؛ هتيثاا  يف ناااس أو شااعب أو ( َقااْرٌم  ) -

 .. , وما هتبلرر عمه م  نتائج  ومعلرمات وعلرم ومعار 
 ..ومحمتجة , مبالزمة العقرىل واملرا ب واإلبداعات مرارد طبيعة ومصطمعة مما هعين ؛ (  ِنْعَية)  -

وما هرتتب م  إنفاق وما شاكلها , البيئة الداخلية واخلارجية والعرام   ؛ ومما هشي  (َعْيش )  -
 ..وتميية وتطرهر ظييي وخطأ وقرارات وتمفيذ ونتائج يف مما  تمورفا ية 

ماا هترساطه اإلنساان بصافته     هعاين   , {المعياة والعايش    } بنيتعاظم التهدهدات واملخاطر و -
, وتشاي    ( ْجَتَرححرَ ااِبذحنحرٍب  )سببه ؛ االقتصاد والبيئة , الصراع بني الفردهة واجملتيعية م  

 والمتيجة,  باجلمح واجلماهات, الذنرب ك  السلبيات واقرتا  اجلرائم املمظرر  وغ  املمظرر  
باال خمااطر وتهدهادات    فال ميي  أن جتتيع المار مع املراد السرهعة االشتعاىل  ,(  َفَزاىَل َعْمهحْم) 

 .., ورمبا تهدهد احليا  ونعية وزواىل رؤوس األمراىل 
اساتقامة  السلر  االجتياعي , وما هترجب م  شير المِّعية , وذلك مبسترى  –والمِّعية االقتصادهة     

عياة ما  عادمها , واحلاد الفيصا  للعارد        اإلنساني , و ر احملدد الستيرارهة المِّ –السلر  االقتصادي 
وباه   ,( َوَوَلاٍه ِماْ  ّقّلارِبِهْم    , اِتهْم َفِزعحرا إىل َربِِّهْم ِبِصاْدٍق ِماْ  ِنيَّا   ) الشرع اإلهلي ؛ هداهة الستقامة ببا

 ( ..َفاِسٍد  ْصَلَح َلهحْم ّك ََّوَأ, اِرٍد َش َعَلْيِهْم ّك َّ َلَردَّ )هتحقق ؛ 
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 المشاااط االقتصااادي  وهسااتقيم ,  Productive Capital رأس املاااىل املمااتج  عماادما هسااتقيم ف    
Economic Activity        احناارا  اليفااء  , وهاتم محاهااة جارد  ماا هااتم إنتاجاه ما Efficiency 

Variance  ما هحبمى عليه حلياهة اجملتيع , فييرن االجتاه جبرد  املمترج , وأخالقية .. 
,  ار االحتياار والامهج      هونرى صرر  م  صرر السلر  االقتصادي , وتمّرع أشياىل ماا نعاصار      

الطبقي ولالقتصاد الرطين , ومبرجِّه العرملة السالبية يف   –للبماء االجتياعي  التمافسي امّلدمِّر بهذا السلر 
 ..واجملتيعات تدم  االقتصاد العاملي 

, وممه ما , املخطأ وغ  املخطأ له السليب وحلياهة اجملتيع م  خماطر اجتا ات السلر  االقتصادي     
االجتياعياة , وترابعاه ما      –رتياب جرائياه االقتصاادهة   ال املؤدهة نانيةاألهترّلد م  خماطر وتهدهدات 

( علياه الساالم  )لذا همهى اإلمام علاي  ارتياب جرائيه الال إنسانية والال أخالقية حبق اجملتيع والدولة , و
 :   ذا السلر  املمحر  , وهظهر ذلك املمع بالقرىل 

ّيِ  الَبْياعح َبْيعاًا   َيْلَو. هح ْمَمَمَع ِم -ْم َسلَّآلِه َوِه َوْيَلى اهلّل َعصلَّ -رىَل اهلِل َرسح إنََّف, اِر ْحِتَيْمَمْع ِمَ  االاف)     
اَرَ  ححْياَرً  َبْعاَد   َفَياْ  َقا  . اِع امّلْبَتا اِئِع َواٍر ال تحْجِحفح بالَفرهَقْيِ  ِمَ  الَبا ْسَعَأَو, ازهِ  َعْدىٍل َرِبَي:  ًاَسْيح

 .  (اٍ  ِر إْسَرْيي َغاِقْبهح ِفَعَو, اهح َفَميِّْ  ِبِه َنْهيَك إهَّ
 الفارد واجملتياع والدولاة , وبشاي  متباادىل     وصاالح  يف صااحل   أواًل وأخا اً  صبومرازه  العدىل ت    

, واملرازه  بقشياهلا العادلة على وفق ما حيتاجه البيع والشراء , وبالرتاضي يف ضرء الشرع وما ومشرت  
, و ار مماا ميثا  أخالقياات وعدالاة السالر        غا  املماايف للشارع اإلهلاي     هترافق معه العار  والقاانرن   

واملازهج التسارهقي   تجاري ما هدخ  ضي  االئتيان الممه , وم واملستدااالجتياعي القرهم  -االقتصادي 
 ..ومدى فاعليته يف التميية الشاملة 

االقتصاادي بشايله الراضاح     –االسارتاتيجي االجتيااعي   لليازهج  واجلانب احليري اآلخر يف البماء     
طار   العدالاة تتحقاق ليا     احلق و؛ فا ( اِع امّلْبَتاِئِع َواٍر ال تحْجِحفح بالَفرهَقْيِ  ِمَ  الَبْسَعَأَو) هتيث  يف ؛ 

داخ  عقد الشراء والبيع , العقرد امليتربة أو املدّونة وغ  املدونة , وبالرتاضي بني الطرفني , فاال ظاامل   
وال مظلرم , فلي  حقه العادىل , وما هرتتب عليه م  الرتاضي باني األطارا  , وباه هظهار مهاام علام       

البائع واملبتاع , وما هترسطهيا م  االجتياع االقتصادي واسرتاتيجياته , والدلي  ما هتضيمه م  أسعار و
عدم اإلجحا  حبقرق الطرفني ؛ املالي ومتطلبات اجلرد  وارتباطاات املارازه  بيا  أشاياهلا وتبعاتهاا      

يساترى العاام لألساعار , وماؤداه ملساترى نساب املبيعاات واحلصاة         للاالئتيانية واإلنسانية , ودعيها 
 ..االجتياعي  –السرقية , وتعاظيها االستثياري 
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 –والدلي  اآلخر على أ يية علم االجتياع االقتصادي , ما هرتتب م  مساحة البيع براقعاه املياداني       
, وما حتققه م  األسس اليفيلاة لسالر  األطارا      ( اٍر ال تحْجِحفحْسَعَأَو, ازهِ  َعْدىٍل َرَم) التشرهعي ؛ 

الجتيااعي والمفساي السايح املتباادىل     ا –الداخلة بعقرد البياع والشاراء , وباققرم السالر  االقتصاادي      
احلقرق العادلة , واملترازنة باملساوا  أي  كان املتعام  واملتعاقد واملتبادىل املمفعة واحملقق إلشباع احلاجات 
وتدرُّج ضرورتها , ومسترى املرونة الداخلة بق ييتها وإحلاحها وضرورتها وأسابقيتها ضاي  ماا هحتفاق     

 ..التغي  والبماء عيليات ا , املراكبة واملبمية على حركية عليه يف تسلسلها ضي   رميته

بماء الثقة بني الدولة وأصحاب رؤوس األمراىل واملشاارهع الصاماعية , وبمااء    كذلك ما هتحقق م  و    
االجتياعي , لييرنرا الداعم للحركة االستثيارهة والتميرهة االقتصاادهة واالنتعااش    -االستقرار المفسي 

الرفا ية االجتياعية , وما حيققه م  سلر  اجلذب االستثياري م  داخ  وخارج الدولة , االقتصادي و
 ( :عليه السالم) هقرىل حيث

, اِلاِه  امّلْضاَطِرِب ِبيَ امّلِقايِم ِماْمهحْم وَ  : ِص ِبِهاْم َخْيارًا   ْووَأ, َاِت اَعي الصِّامَ َذِواِر َوجَّا ْسَتْرِص بالتُّا ثحمَّ )    
,  َبْحِرَ ي َبرَِّ  َوِف, اِرِحامَلَطاِعِد َوا ِمَ  امَلَببحَهجحالََّو, اِفِق ابح امَلَرَبْسَأَو, اِفِع ادُّ امَلَمهحْم َمَرإنََّف, َدِنِه امّلَتَرفِِّق ِبَبَو
, اِئَقتحهح ا ح َبٌم ال تحَخهحْم ِسْلإنََّف, اَهال َهْجَتِرؤحوَن َعلْيَو, ااِضِعَهاسح ِلَيَرْيثح ال َهْلَتِئمح المََّحَو, َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو

ي ِف نََّأ - َكذِل َعَم -ْعَلْم اَو. اِشي ِبالِدَ  ي َحَرِفرَر حْم ِبَحْضَرِتَك َوْد ّأمحَفقََّتَو. َوصحْلٌح ال تحْخَشى غاِئَلتحهح 
ابح َك َبا ذِلا َو, اِت اَعا ي الِبَيِفا  َتَحيُّيااً َو, اِفِع َما َيْلارًا ِلْحِتَيا اَو, بيحًا َوشحّحًا قََ, اِحشًا ٍ  ِمْمهحْم ِضيقًا َفِثَك

 .   (لى الرحالِ  َعْيٌب َعَو, ِة امََّعْلٍ  ِلَمَضرَّ
وبهذا تستيد أقارم العلارم االجتياعياة , احلقاائق العليياة الرافاد  بقخالقياتهاا وإنساانياتها للتميياة              

دون  اروب رؤوس   ةحيلرلا االجتياعية , ومحاهة االقتصاد الرطين واجملتياع واألفاراد , لل   -االقتصادهة 
أ باه ما    , وماا هارتب  اىل املعرفية اإلبداعية املساتدامة  األمراىل والعقرىل التمظييية لالقتصاد ورؤوس األمر

 ِص ِبِهاْم َخْياراً  ْووَأ, َاِتاَعي الصِّامَ َذِواِر َوجَّْسَتْرِص بالتُّا) حقرق اإلنسان االجتياعية, ودليله الراضح ؛
).. 
وتقيييه وتقرميه املستير , هسايطر علاى مسااحة    , االجتياعي  -االقتصادي وبظهرر قرهم السلر      

خطاارر  التّجااار وذوي الصااماعات واملمااتجني , واحليلرلااة دون إ ياااىل اجلانااب االسااتيعابي الثقااايف     
مرباك  خطار و االجتياعي يف خمتلف املعامالت التجارهة , واحليلرلة دون أن هؤدي إىل سلر  اقتصادي 

حبق الفرد واجملتيع  إىل ارتياب اجلرائم االقتصادهة والفساد اإلداري واملاليوما جير , وممحر  وفاحش 
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, اِفِع َما َيْلارًا ِلْحِتَيا اَو, بيحًا َوشحّحًا قََ, اِحشًا ٍ  ِمْمهحْم ِضيقًا َفِثي َكِف نََّأ - َكذِل َعَم -ْعَلْم اَو) ؛ والدولة 
 ( ..لى الرحالِ  َعْيٌب َعَو, ِة امََّعْلٍ  ِلبح َمَضرَّاَك َبذِلَو, اِت اَعي الِبَيَتَحيُّيًا ِفَو
االجتياعية يف التشارهع اإلساالمي , ومماه ماا      –بماء األخالقيات االقتصادهة سالمة وجرب هتبني و    

 ..هتجه مبمهج قرهم السلر  االقتصادي اإلنساني الداعم الجتا ات التميية املستدامة 
هحْم إنََّفا ) ؛ وداعية هلاا ولليجتياع   التفرهأ بي  طاقة تيرن داخ  الدولة  دار أو اإلواحليلرلة دون     
 .( َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو, َبْحِرَ  ي َبرَِّ  َوِف, اِرِح امَلَطاِعِد َوا ِمَ  امَلَببحَهجحالََّو, اِفِق ابح امَلَرَبْسَأَو, اِفِع ادُّ امَلَمَمَر
يف اال تياام بالطبقاات   بمااءه  هتيثا   مماا  االجتياعي ,  –وجانب آخر هظهر يف السلر  االقتصادي     

ة االجتياعية , والترابع االقتصادهة اليت تتيث  يف ؛ البطالة أو العجز ع  العي  أو أي معرق هسبب احلاج
لطبقات والشرائح األخارى , وماا هتطلاب ما  ضايان اجتيااعي       املالية , مع عدم جتا   الصراع بني ا

ومسؤوليته الدولة واجملتيع , وما هدعيه م  االستثيار واالدخاار واالساتهال     إسرتاتيجي تتيف  مهامه
 ( :عليه السالم)وحركة اإلنتاج والتجار  واملاىل , و ر مما هتضيمه قرله 

ْ اِ  البحْؤَساى   َأَو اجنَيامّلْحَتا نِي َواِكِماَ  امَلَسا  , هَ  ال ِحيَلَة َلهحْم ِذى ِمَ  الََّلَبَقِة السُّْفي الطَّاهلَل اهلَل ِف ثمَّ )    
ْجَعاْ  َلهحاْم   اَو, يِهْم ْسَتْحَفَظَك ِماْ  َحقِّاِه ِفا   اا ْحَفْظ هلِل َماَو, محْعَترًّا اِنعًا َوَبَقِة َقِه الطَّي  ِذِف إنََّف, ْمَمى الزََّو

ي ِذْقَصى ِمْمهحْم ِمْثاَ  الَّا  أَلِل نَّإَف,  ي ّك ِّ َبَلٍدي اإلْسالِم ِفاِفِت َصَروِقْسيًا ِمْ  َغالَّ, اِلَك ِ  َمْيِقْسيًا ِمْ  َب
اِمَك اِفَه إلْحَيَذرح ِبَتْضييِعَك التََّك ال تحْعإنََّف, ال َهْشَغَلمََّك َعْمهحْم َبَطٌر َف, هح ْستحْرِعيَ  َحقَّاِد ّك ٌّ قَََو, ْدَنى ِلأَل

 .  (الَيثَ  امّلِهمَّ 
, , وما هظهر لدهها م  احلاجات املختلف والضرورهة (  ىَلَبَقِة السُّْفالطَّ) وم  الطبقات االجتياعية     

, حمادود  الفرد  –مسترى الدخ  , مبعمى الصعبة وغ  املمتظية يف الدخ  والظرو  االقتصادهة واملالية 
نَي اجامّلْحَتا نِي َواِكامَلَس) ؛ يف  , وتتحدد فئاتهم(  هَ  ال ِحيَلَة َلهحْمِذالَّ) هتضح عمد ؛  األخطر يف احلاجةو
؛  م الذه  هحعانرن  ْمَمىالزََّو م الذه  هحعانرن م  الفقر الشدهد ,  ؛ البحْؤَسىو, (  ْمَمىالزَّْ ِ  البحْؤَسى َوَأَو

و ر جانب ما  مهاام علام    ,  همرزقم  اكتساب  مبا ال هستطيعرنوتعطي  قرا م واألعضاء م  عا ة 
 ..ومعاجلاته لليسترهات الطبقية االجتياع االقتصادي 

, اِلَك ِ  َمْيْجَعْ  َلهحْم ِقْسيًا ِمْ  َباو) آلية أداء تلك احلقرق ؛ وم  حقرق ,  وما هرتتب على احلاجة    
, و يا م  مصادر متره  الضيان االجتياعي وممه ماا  (  ي ّك ِّ َبَلٍدي اإلْسالِم ِفاِفِت َصَروِقْسيًا ِمْ  َغالَّ

ؤثرًا بذلك على مستقب  احلركة والسلر  االقتصادي االقتصادي , م –هتحقق م  السلر  االستهالكي 
  .. الضرورهة وامّللّحة لدى  ذه الطبقة م  اجملتيع األساسية ووإشباع احلاجات , والسييا احلاجات 
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 املبحث الثاني

 عل  االجتماع الصناعي
 
ظهار علام   فضاًل ع  ما مّت ذكاره ما  فاروع علام االجتيااع ؛ بالشاي  املباشار وغا  املباشار , ه             

والذي هحعد كيا أسلفما ذكره يف مبحث علم االجتياع  Industrial Sociologyاالجتياع الصماعي 
 Urbanاإلداري , ضي  علم االجتياع التمظايم , فضااًل عا  عالقتاه ماع علام االجتيااع احلضاري         

Sociology تيع الصماعيصماعية ممها , واجملوالذي هيرن مالزمًا للتطررات احلضارهة , وبالتحدهد ال 
 ..تطررات والتخصصات املتطرر  ممها مبختلف اجتا اته وال

م , وممها دراساته   77  -773 العلم بتجاربه وأحباثه بني عام  ذا وهحعد فردرهك تاهلر ؛ مؤسس    
وما أسهي  يف زهاد  اإلنتاج والتقدُّم الصماعي وتطرر اجملتيع الصماعي , وما حلقته ( للرق  واحلركة ) 

راسات , أضاف  بمتائجها اليث  إىل علم االجتياع الصماعي , ومماه ماا خياص مجاعاات العيا       م  د
واألخالقيات  والبيئة االجتياعية الصماعية , واشرتاكه مع علم االجتياع العام يف دراسة األوضاع والقيم

  ..والدوافع واالجتا ات االجتياعية يف اجملتيع الصماعي 
م االجتيااع الصااماعي , بدراسااته وعالجاتاه , لاه التاقث  الباالغ يف فهاام       وبشاي  عاام ؛ فاإّن علا        

واستيعاب ما هتجه به اجملتيع , ومما هحطالعما به نهج البالغة يف إحدى اليتاب الترجيهياة ألما  املاؤممني     
ا لرالته , ونقتطف ممه , مما خيص مرضرع املبحث , وما هتبني يف مضاميمه مم( عليه السالم)اإلمام علي 

خيص تالحم اجملتيع الراحد وختصصات اجملتيع املصّغر الصماعي , أو املرارد البشرهة م  أفراد اجملتياع ,  
يف مباحاث ودراساات    رجية , فضاًل عا  ماا اساتقيماه مماه    مبا هتضيمه م  حمترى وتقث ات داخلية وخا

ما  املمباع    اركاة املساتقا   الطيب والمفحات املب لما م سابقة ضي   ذه السلسلة العليية , وما أفاض  
 ( : عليه السالم)اإلهلي العظيم , حيث هقرىل 
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, اِلاِه  امّلْضاَطِرِب ِبيَ امّلِقايِم ِماْمهحْم وَ  : ِص ِبِهاْم َخْيارًا   ْووَأ, َاِت اَعي الصَِّمَذِواِر َوجَّْسَتْرِص بالتُّا ثحمَّ )     
,  َبْحِرَ ي َبرَِّ  َوِف, اِرِحامَلَطاِعِد َوا ِمَ  امَلَببحَهجحالََّو, اِفِق ابح امَلَرَبْسَأَو, ِع اِفادُّ امَلَمهحْم َمَرإنََّف, امّلَتَرفِِّق ِبَبَدِنِه َو
ا ح هحْم ِساْلٌم ال تحَخا  إنََّفا ,  اَها ال َهْجَتاِرؤحوَن َعليْ َو, ا اِضاِعهَ اسح ِلَيَرْيثح ال َهْلَتِئمح المََّحَو, َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو
 - َكذِل َعَم -ْعَلْم اَو. اِشي ِبالِدَ  ي َحَرِفرَر حْم ِبَحْضَرِتَك َوْد ّأمحَفقََّتَو. ال تحْخَشى غاِئَلتحهح َوصحْلٌح , اِئَقتحهحَب
َك ذِلا َو, اِت اَعا ي الِبَيَتَحيُّياًا ِفا  َو, اِفِع َمَيْلارًا ِلْحِتَياَو, بيحًا َوشحّحًا قََ, اِحشًا ٍ  ِمْمهحْم ِضيقًا َفِثي َكِف نََّأ
 .  ( لى الرحالِ َعْيٌب َعَو, ِة امََّعْلٍ  ِلرَّابح َمَضَب

 :اآلتي  لما وم  بني أ م ما نسترعبه , ومما هظهر       
أوىل ما هتبني م  خالىل المص املبار  ,  ر ما هترجب م  االنفتاح باني ميرناات اجملتياع     - 

ساترهاته  الراحد , واال تيام بها على أساس العادىل واملسااوا  وتميياة أخالقياة اجملتياع وم     
 ..التخصصية , ومبضاميمه اإلنسانية 

 ما  ما ميي  عالجه ضي  علم االجتياع , أال و يا ؛ علم االجتياع الصماعي , وعلام   - 
,  اذه البيئاة االجتياعياة ؛    ( اِت اَعي الصِّامَ َذِواِر َوجَّا بالتُّ )االجتياع التجاري , املتيثا   

االجتياعية الراسعة املتيرنة ممهاا كاقفراد ,   التجارهة والصماعية , وما هححيأ بها م  البيئة 
 ..واملتخصصة بقنشطتها 

ا تيام سلطات الدولة التشرهعية والقضائية والتمفيذهة , كيجتيع متخصص داخ  اجملتياع   - 
اآلنياة واملساتقبلية , وبياناه     الراسع والشام  , و ر جمتيع اسرتاتيجي بمشاطاته ومردوداتاه 

ا تيام تميري وتطرهري مرتابأ تشجيع و, ليرنهم حيتاجرن إىل (  ِص ِبِهْم َخْيرًاْووَأَ )؛ يف
مع التميية االجتياعية , ب   م زمام التميية االجتياعية املستدامة , وهلذا اال تيام مضاميمه 

ْساَتْرِص  ا ثحامَّ  )اإلنسانية , بمظر  فلسفية وإسرتاتيجية ختصصية , والادلي  ؛   –االجتياعية 
,  ااذا العيااق احلضاااري الراسااع بمظرتااه األخالقيااة البمائيااة (  اِتاَعالصِّااَمي َذِواِر َوجَّاابالتُّ

 ..والرظيفية والتخصصية 

ي ِفا  إنََّفا  ,َلاهح  ْ ا هحْصِلحح َأَياِج ِبْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو) ؛ ( عليه السالم)ولر عدنا وتفحصما قرله  - 
اَس المَّا  نَّأَل, ِبِهاْم   ا حْم إالََّح ِلَياْ  ِسارَ  ال َصالَو, ا حْم الحًا ِلَيْ  ِسَرَصالِحِهْم َصَصالِحِه َو
ي ِماْ  َنَظاِرَ  ِفا    ْبَلاغَ ْرِض َأاَرِ  اأَلي ِعِيا َيّيْ  َنَظارحَ  ِفا  ْلا َو. ْ ِلِه َألى اخَلَراِج َواىٌل َعّكلَّهحْم ِعَي

اَرٍ  َراَج بَغْياِر ِعَيا  َماْ  َطَلاَب اخَلا   اَرِ  ؛ َوبالِعَيا   َك ال هحْدَرّ  إالَّذِل نَّأَل, اِج َرْسِتْجالِب اخَلا
, لرأهما ما عيق العام واخلاص   ( ياًلَقِل ْمرحهح إالََّوَلْم َهْسَتِقْم َأ, اَد ْ َلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِبَأ
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يف علم االجتياع وعلم االقتصااد , ومماه يف علام االجتيااع التجااري وعلام االجتيااع        
 ..الصماعي 

, ( اِج اخَلارَ ) , ( ْد َتَفقََّو) املفردات واجلي  ؛  وانسيابية وتيام  والدلي  مدى تالحق    
اساتقامة التميياة   متاداد  , والمتيجاة احلتيياة ال  (  َصاالِحِهمْ َصاالِحِه وَ ) ,  ( َلاهح ْ هحْصِلحح َأ) 

وامتااداده االساارتاتيجي وممااه  , ( ا حْم الحًا ِلَيااْ  ِسااَرَصاا )االقتصااادهة ؛  –االجتياعيااة 
اَس ّكلَّهحْم المَّ نَّأَل) سفته اإلسالمية ل, وف( ِبِهْم  ا حْم إالََّصالَح ِلَيْ  ِسَر الَو) ؛ االجتياعي 

شيرىل وممه المظر  الشاملة بعيرمياتها , وما خيص مرضرعما ب. ( ْ ِلِه َألى اخَلَراِج َواىٌل َعِعَي
 , ( اِجَرْسِتْجالِب اخَلا اي َ  ِفِمْ  َنَظِر ْبَلَغْرِض َأاَرِ  اأَلي ِعِيَيّيْ  َنَظرحَ  ِفْلَو) خصرصياته ؛ 

َك ال ذِلا  نَّأَل )االقتصاادي , ومماه ماا خياص املبحاث ؛       –واجلانب الفلسفي االجتياعي 
َوَلاْم  , اَد ْ َلاَك الِعَبا  َأَو, الَد ْخَرَب الِباَرٍ  َأَمْ  َطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَياَرِ  ؛ َوبالِعَي هحْدَرّ  إالَّ
 .  ( ياًلَقِل الَّْمرحهح إَهْسَتِقْم َأ

االقتصادي  –نرى املضامني الراضحة إلنسانية السلر  االجتياعي , وبمظر  متخصصة     
و ار ماا هتضاي  أعياق ما       , لدولاة , واجملتياع بطبقاتاه    على سلطات ام  ووما هرتتب 

سطحية ما همظره عاِلم االجتياع وعاِلم االقتصاد مبحترى علرمهم احلدهثاة وأخالقياتهاا ,   
ْمرحهح َوَلْم َهْسَتِقْم َأ, اَد ْ َلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِباَرٍ  َأَمْ  َطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَيَو) دلي  ؛ وال
 :ه ميي  أن تظهر معادلة , وممالقياد  ومما هشي  على البالد والعباد و, (  ياًلَقِل إالَّ
 
  

تراجع التميية بي  ماا حتيلاه ما     اصي  ,  ر جتاوز  ذه املعادلة الراسعة التفومما هعين     
التجارهة والصماعية , وتراجاع احلضاار  مباا فيهاا , تراجاع       ؛ استدامة حتى املرارد البشرهة

, وتتعادى التحادهات   (  اَدْ َلَك الِعَبَأَو) التجار  والصماعة والتبادىل التجاري , حتى هص  
 ( .. ياًلَقِل ْمرحهح إالََّلْم َهْسَتِقْم َأَو) واملخاطر والتهدهدات على أرض الراقع لتص  ؛ 

بي  مسترهات اجملتيع وطبقاته , ومماه نرعياة الطبقاة وختصصاها الاداعم      , ا تيام الدولة  -5
التجاااري االسااتثياري  –لليجتيااع , والااذي هاابين بعضااه بعضااًا , بساالركه االجتياااعي 

امّلِقايِم ِماْمهحْم    )الصاماعي االساتثياري التخصصاي ؛     –التخصصي , وسلركه االجتياعي 

                                                 
0
 . 436ص / م  رعع نفسه   - 

 استقامة السلطات والقياد + حيا  العباد + د عيار  البال= طلب اخلراج 



 371 

, ومماا هشاي    ( امّلَتَرفِِّق ِبَبَدِناِه  َو) , ما هشي  امليرِّىل واملستثير  , و ر( اِلِه امّلْضَطِرِب ِبَيَو
 ..عليه القرى العاملة أو املرارد البشرهة 

 ذا اجملتيع التجاري والصماعي , الذي هعتين به علم االجتياع التجاري والصماعي , بي   -3
يرناته اجملتيعياة والتخصصاية , العقلياة واجلسادهة واملارارد املالياة واجتا ااتهم        متفاصيله و
ي َبرَِّ  ِف, اِرِح امَلَطاِعِد َوا ِمَ  امَلَببحَهجحالََّو, اِفِق ابح امَلَرَبْسَأَو, اِفِع ادُّ امَلَمهحْم َمَرإنََّف)  التميرهة ؛

, ا َها ال َهْجَتاِرؤحوَن َعليْ َو, ا اِضاِعهَ اسح ِلَيَرْلَتِئمح المَّا ْيثح ال َهَحَو, َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو, َبْحِرَ  َو
 ( .. َوصحْلٌح ال تحْخَشى غاِئَلتحهح, اِئَقتحهح ا ح َبهحْم ِسْلٌم ال تحَخإنََّف

, متداد ما هتعّلق بها وهؤثر عليها اال تيام جبياعات العي  والبيئة االجتياعية واهتضح ممه  -8
احلياا  العاماة ؛ املادهاة وغا  املادهاة      وتقرار واستتباب أم  الدولة ِليا هلا م  أ يية على اس

 ..والمفسية والبشرهة , وما هتعلق باألنظية االجتياعية 

وم  جانب آخر , واستييااًل ِليا تقّدم بيانه , األخاذ بمظار االعتباار ؛ األوضااع والقايم       -7
اِر جَّْسَتْرِص بالتُّا ثحمَّ )يف ؛  والدوافع واالجتا ات االجتياعية داخ  اجملتيع الصماعي , كيا

الصاماعية , وحقارق كا  َماْ      و, و ر ما هشي  التشرهعات التجارهة (  اِتاَعي الصَِّمَذِوَو
.. هشيله  ذا املضيرن , و ر ما هيرن لاه ما  العيرمياة والشايرلية داخا  كا  قطااع        

و ما هيي  التفاع  بني العام .. (  اِفِقامَلَر ابحَبْسَأَو, اِفِع ادُّ امَلَمهحْم َمَرإنََّف) وأهضًا ما هتضيمه 
واخلاص , أو العيرمية واخلصرصاية التخصصاية واالجتااه التمياري ومماافع فاعلياة العيا         
واحلرص على األداء العاالي , الارظيفي والبماائي واجملتيعاي , وتباادىل املماافع باني الدولاة         

ْياثح ال َهْلَتاِئمح   َحَو) يرنارن ؛  و ام ه .. وأصحاب رؤوس األمراىل واملستثيره  والعااملني  
, و ما نقطة التقاء ليبدأ االستقرار االجتيااعي ,  (  اَهال َهْجَتِرؤحوَن َعلْيَو, ا اِضِعَهاسح ِلَيَرالمَّ

الصاماعية , وماا هححدثاه ما  فارص العيا         –مبا فيه ما هتعلق بالبيئة االجتياعية التجارهاة  
ومماه االجتااه حنار    ,   دوافع وفارص اساتثيارهة   ومجاعة العي  وبيئة العي  , وما هلحقه م

االستقرار االجتياعي , وما هفرز م  قيم وأخالقيات تسترعب تلك التميية , وممها التميية 
االجتياعية اليت تضع علام االجتيااع الصاماعي يف باؤر  املساؤولية واملعاهماة والدراساات        

 ..ة والتحلي  , لنسهام يف وضع العالجات واحللرىل االجتياعي

نشاطة  مباا فايهم املؤسساات واأل    , وليرنهم مركاز المشااطات التميرهاة املاؤثر  يف مساتقب  الابالد          
الرؤى بيئاة العيا  , لاذا فا    كا  َماْ  هادخ  يف    احليرمية وسلطاتها , والعباد مبا فيهم مجاعات العي  و

خلياة وخارجياة , فإناه    م  أ ادا  ومادهات وبيئاة دا    اإلسرتاتيجية بي  ما حتترههالداخلة يف املضامني 
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, اِفِقِهْم رَن َعَلْياِه ِماْ  َمارَ   ا َهْجَتِيعحا ِفيَيا , اِت اَعَذوي الصِّامَ اِر َوبالتُّجَّا  يعًا إالَّاَم َلهحْم َجِيال ِقَرَو) هرتتب ؛ 
, و ر ما جييع وهحقاب    (قح َغْيِرِ ْم  َهْبّلغحهح ِرْفا الْهِدهِهْم َمبَق َرفُّقَِِوَهْيفرَنهحْم ِمْ  التَّ, اِقِهْم ْسَررَنهح ِمْ  َأهحِقييحَو
 ., (  ماِقهْسَرَأ ) و(  اِفِقهمَمَر)  والبيئة واألنشطة ؛ , ( اتاَعَذوي الصَِّم)  و ( اِرالتُّجَّ) 

و ر ما هحبمى على أحيام املعامالت اليت هلا , علم االجتياع البشري  ها هتضيمغ ه مموك  ذلك و       
 ..هة والصماعية , وعلم االجتياع الصماعي عالقة باجلرانب التجار

 
 

 املبحث الثالث

 عل  االجتماع الرتعوي
 

 Educationalولعلاام االجتياااع فااروع حيرهااة متعاادد  ماا  بيمهااا ؛ علاام االجتياااع الرتبااري      

Sociology   وقد ا تم به علياء االجتياع , أل ييته البالغة يف تطرر اجملتيع ومستقب  مس ته التميرهاة
رهم سبله وما هقرم عليه م  البماء األفقي والعيردي , وتيرهمه الفيري الفردي واجليعي واجملتيعي , وق

ودوركاهم أحد املهتيني بالرتبية , وأحد عليااء املدرساة االجتياعياة الفرنساية ,     .. المظري والتطبيقي 
  .., ثم يف أملانيا م ك  م  علياء أمرهيا 7 3 وحلقه باال تيام يف علم االجتياع الرتبري عام 

 Educationalوختتلف ا تيامات علم االجتياع الرتباري عا  ا تياماات علام الامفس الرتباري           

Psycology  على الرغم م  أنهيا هيي  أحد يا اآلخر يف اجتا اته وأ دافه الرتبرهة.. 
وبااألدوار الايت تلعباه يف    حتلي  المظم واملؤسسات الرتبرهاة  به ؛  ر  هقرممما فعلم االجتياع الرتبري     

العالقة بقجزاء البماء االجتياعي م  سياسية واقتصادهة ودميغرافية , ووسائ  تطبيع األفراد حبضار  اجملتيع 
  ..وانفتاحه على اجملتيعات األخر 
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وقيااس   أما علم المفس الرتبري في  بني ا تياماته ؛ التعّلم واالستعدادات لاه , والصاحة العقلياة ,       
ترجيهاات  ير عمد املتعليني , وتشخيص مشاك  التعّلم , فضاًل ع  الترازن االجتيااعي والتقارهم وال  الم

  ..بالعيلية الرتبرهة  اليت هضعها أمام القائم
, أحد فروع علم االجتياع , بيميا علم المفس الرتبري , وبشي  عام , هحعد علم االجتياع الرتبري     

ي ههتم بدراسة السلر  اإلنساني يف املراقاف الرتبرهاة , وما  خاللاه      ر أحد فروع علم المفس , والذ
ميي  احلصرىل على املعلرمات واملفا يم واملبادئ والطرق التجرهبية والمظرهة اليت تساعد وتزهد يف كفاء  

  ..التعلم والتعليم 
مضاامني القارآن    وال ميي  إغفاىل ما ورد م  جانيب علم االجتياع الرتبري وعلم المفس الرتبري يف    

 ..اليرهم واألحادهث المبرهة الشرهفة , وما انتهج نهجهيا نهج البالغة الزاخر بالعلرم ومضاميمها 
, فضااًل عا    علم االجتيااع الرتباري   ما خيص أي  وأبرز استشهاد بهذا اخلصرص ,وأوضح  وأوىل    
املضاامني  ا حيترهاه ما    مما  ,  اا  وغ.. وعلم االجتياع املعريف وعلم المفس املعريف لم المفس الرتبري ع

 :وممها ( عليه السالم)يف وصيته البمه احلس  ( عليه السالم)قرىل أم  املؤممني اإلمام علي املتعدد  ل
ْباَ  َأْن  َدِب َقَفَباَدْرتحاَك ِبااألَ   . َقِبَلْتاهح  ٍء ْرِض اْلَخاِلَيِة َما ّأْلِقَي ِفيَها ِماْ  َشايْ  َوِإنََّيا َقْلبح اْلَحَدِث َكاأَل)     

,  , ِلَتْسَتْقِبَ  ِبِجدِّ َرْأِهَك ِمَ  اأَلْمِر َما َقْدَ كَفاَ  َأْ  ح التََّجاِرِب بحْغَيَتهح َوَتْجِرَبَتهح , َوَهْشَتِغَ  ّلبَُّك َهْقسحَر َقْلبحَك
ْسَتَباَن اَما َقْد ّكمَّا َنْقِتيِه, َو َ  ِمْ  َذِلَك, َفَقَتا التَّْجِرَبِة الِج, َوعحرِفيَ  ِمْ  ِع َفَتّيرَن َقْد ّكِفيَ  َمئحرَنَة الطََّلِب

  . َلَك َما رحبََّيا َأْظَلَم َعَلْيَما ِمْمهح
, َوَفيَّاْرتح ِفاي    , َفَقْد َنَظاْرتح ِفاي َأْعَيااِلِهمْ    , ِإنِّي َوِإْن َلْم َأّكْ  عحيِّْرتح عحيحَر َمْ  َكاَن َقْبِلي َأْي بحَميَّ    

؛ َقاْد   ْنَتَهاى ِإَلايَّ ِماْ  ّأمحارِرِ مْ    اا ؛ َبْ  َكاَقنِّي ِبَيا   ؛ َحتَّى عحْدتح َكَقَحِدِ ْم ْرتح ِفي آَثاِرِ ْمَأْخَباِرِ ْم, َوِس
ْسَتْخَلْص ح َلَك ِمْ  ا؛ َف , َوَنْفَعهح ِمْ  َضَرِرِه ِرِه؛ َفَعَرْف ح َصْفَر َذِلَك ِمْ  كَََد عحيِّْرتح َمَع َأوَِّلِهْم ِإَلى آِخِرِ ْم

, َوَرَأْه ح َحْياثح َعَمااِني ِماْ  َأْماِرَ  َماا       , َوَصَرْف ح َعْمَك َمْجهحرَلهح َجِييَلهح , َوَتَرخَّْي ح َلَك هحيَلَنِخَأْمٍر  ّك ِّ
, ذحو ِنيٍَّة  الدَّْ ِر , َوَأْجَيْع ح َعَلْيِه ِمْ  َأَدِبَك َأْن َهّيرَن َذِلَك َوَأْنَ  محْقِب ح اْلعحيحِر َومحْقَتَب ح َهْعِمي اْلَراِلَد الشَِّفيَق

,  َوَشَراِئِع اإِلْسالِم َوَأْحَياِماهِ  , , َوَأْن َأْبَتِدَئَك ِبَتْعِليِم ِكَتاِب اهلِل َعزَّ َوَج َّ َوَتْقِوهِلِه , َوَنْفٍس َصاِفَيٍة َسِليَيٍة
ْخَتَلَف المَّاسح ِفيِه ِماْ   اَأْن َهْلَتِبَس َعَلْيَك َما  ثحمَّ َأْشَفْق ح.  , ال ّأَجاِوزح َذِلَك ِبَك ِإَلى َغْيِرِه َوَحالِلِه َوَحَراِمِه
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, َفَياَن ِإْحَيامح َذِلَك َعَلى َما َكِرْ  ح ِمْ  َتْمِبيِهَك َلهح َأَحبَّ ِإَليَّ  َأْ َراِئِهْم َوآَراِئِهْم ِمْثَ  الَِّذي اْلَتَبَس َعَلْيِهْم
, َوَرَجاْرتح َأْن هحَرفَِّقاَك اهلّل ِفياِه ِلرحْشاِدَ , َوَأْن َهْهاِدَهَك       ِه اْلَهَلَياةَ با ِمْ  ِإْسالِمَك ِإَلى َأْمٍر ال آَم ح َعَلْياَك  
 .  ( ِلَقْصِدَ , َفَعِهْدتح ِإَلْيَك َوِصيَِّتي َ ِذِه

جمااالت علام الامفس الرتباري وعلام       فيه مضامني متعدد  ما  ال أدنى شك , إّن المص املتقدِّم , بو    
ما خيص دراستما أال و ر علم االجتياع الرتباري , وكاذلك علام االجتيااع     األخالق وعلم املمطق , و

 ..اجلمائي , وكيا مت مماقشته بشي  خمتصر يف دراسة سابقة 
 :وميي  أن ندرج جرانب مما هتضيمه المص املبار  املتقدِّم وكاآلتي       
كانا  اجلهاة الرتبرهاة    مللقا  على عاتق اجلهة الرتبرهاة , ساراء   ااأل يية واملسؤولية اليب    - 

 ..خاصة أو عامة , حيرمية أو غ  حيرمية 
هاا وخططهاا وسياسااتها علاى وفاق      المظم واملؤسساات الرتبرهاة وبراجم  هترجب اال تيام ب - 

 ..متطلبات التعلم والرتبية والتعليم 

أخطر مرحلة مير بها اإلنسان ,  العيرهة, ليرن  ذه املرحلة  Juvenileاال تيام باحلدث  - 
دد بعضهم بالفرت  ممذ الطفرلاة إىل أن هاتم نضاجه االجتيااعي والمفساي وتياما        وقد ح

م , حدد احلادث مَباْ  أمت    38 لسمة   3عماصر الرشد , وقانرن األحداث العراقي رقم 
 :السابعة م  عيره الذكر واألنثى , وكيا هلي 

 

  بالمسبة للصيب ؛ َمْ  أمت , ومل هتم اخلامسة عشر.. 
 بإمتامه اخلامسة عشر , ومل هتم الثاممة عشر  بالمسبة للفتى ؛  .. 

االجتياعية م  استيعاب علم االجتياع الرتبري باالتزام  ماع علام     –ولذا تبدأ المظر  الرتبرهة     
 ٍء ْرِض اْلَخاِلَيِة َما ّأْلِقاَي ِفيَهاا ِماْ  َشايْ    َوِإنََّيا َقْلبح اْلَحَدِث َكاأَل) المفس الرتبري حلقيقة شاخصة ؛ 

, والربناامج  (  ْرِض اْلَخاِلَياةِ اأَل) و ( َقْلابح اْلَحاَدِث   ) , و ذا التشابيه الباالغ الدقاة باني ؛     (  ِبَلْتهحَق
 ,( ٍءِماْ  َشايْ  ) ,( ِفيَهاا ) ,( َماا ّأْلِقايَ  )ذر املعلرمة , يف أرض ِبير ؛ لرتبري مبا فيه ؛ املعلرمة , وبا

, جاناب آخار هابني    ( عليهاا )ولايس  ( فيها)استعياىل ؛ , ودقة ( َقِبَلْتهح)وتفاعلها الرتبري العييق ؛ 
خطرر  الرتبية يف  ذه املرحلة البالغة الدقة اليت هترجب على الدولة واجملتياع واألسار  واملدرساة ,    

 :وميي  أن هيرن بيان األمر كرتسيط فير   ..اال تيام البالغ بها 
 هَقِبَل ٍءِمْ  َشْي َما ّأْلِقَي ِفيه= َقْلبح اْلَحَدِث 
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 ذه املرحلة م  العير , وما أ يية الربامج واخلطأ الرتبرهة املالئياة ليا     وهبني مدى خطرر     
ما  ماراد وأدوات وآلياات ,    جي  , ومدى استقباله وتقبُّله حملترهات الربامج واخلطأ , مبا مترافر 

مسامرى ماا   وة والتق يليا قدرات اليادر التعلييي اليفء بيا  املعااه  التدرهبياة    مسترى  والسييا
 ..اجلرد  تيرن عليه 

َفَباَدْرتحاَك   )التعلييية وخططها اإلسارتاتيجية ما  ؛    –تبدأ وضع الربامج والفلسفة الرتبرهة  - 
 : َدِب َقْبَ  َأْنِباأَل

 ؛ باستقباىل اجتا ات م  الفير , وما تترجه بها المفس وميرهلا وتعزهزاتهاا , وماا    َهْقسحَر َقْلبحَك
 ..اء هعقبها م  سلر  وأد

 ؛ طبيعة وجرد  حمتارى املعلرماات واألفياار الايت تقخاذ املسااحة داخا  عقا           َوَهْشَتِغَ  ّلبَُّك
رمبا تيارن بسايطرتها السالبية , عاما      الفردهة واجليعية واجملتيعية , واإلنسان , وترجيهاتها 

 ..مرجِّه للسلر  املتعصِّب , وما هحعزز اإلثم وارتياب اجلرائم 

ِلَتْسَتْقِبَ  ِبِجدِّ ) ير الرتبري والتفاع  االجتياعي القرهم هيرن م  خالىل ؛ وآلية فاعلية الف -5
َفَتّيارَن َقاْد    )والمتيجاة ؛   , ( َرْأِهَك ِمَ  اأَلْمِر َما َقْدَ كَفاَ  َأْ  ح التََّجااِرِب بحْغَيَتاهح َوَتْجِرَبَتاهح   

َماا َقاْد ّكمَّاا َنْقِتياِه,      , َفَقَتااَ  ِماْ  َذِلاكَ    َبِةالتَّْجِر الِج, َوعحرِفيَ  ِمْ  ِع ّكِفيَ  َمئحرَنَة الطََّلِب
, و ما آلية بماء الشخصية , والشخصاية احلضاارهة   (  ْسَتَباَن َلَك َما رحبََّيا َأْظَلَم َعَلْيَما ِمْمهحاَو

اجملتيعاي , مباا هحيلياه اجلاناب      –باستعدادات الذات واالنطالق ممها , االنطالق اجليعاي  
 ..رمسي القرهم الرمسي وغ  ال

علم االجتياع الرتبري م  بث روح التقصِّايات ومجاع املعلرماات والبياات     وم  بني ما تبدأ فاعلية     
تربرهة , والبحث وأدواته , وما هرتتب م  محعاهمة التجارب والمتائج واالستمتاجات  –على أسس عليية 

 , َوَفيَّْرتح ِفي َأْخَبااِرِ مْ  , َفَقْد َنَظْرتح ِفي َأْعَياِلِهْم اَن َقْبِليِإنِّي َوِإْن َلْم َأّكْ  عحيِّْرتح عحيحَر َمْ  َك )م  ؛ 
؛ َقاْد عحيِّاْرتح َماَع     ْنَتَهى ِإَليَّ ِمْ  ّأمحارِرِ مْ ا؛ َبْ  َكَقنِّي ِبَيا  ؛ َحتَّى عحْدتح َكَقَحِدِ ْم , َوِسْرتح ِفي آَثاِرِ ْم

 ... (  , َوَنْفَعهح ِمْ  َضَرِرِه ِرِهْفَر َذِلَك ِمْ  كَََد؛ َفَعَرْف ح َص َأوَِّلِهْم ِإَلى آِخِرِ ْم
و ما تظهر أمرر عدهد  ممها ما هتعلق بالرتبية وعلم المفس الرتبري وعلم االجتيااع الرتباري وعلام        

التاارخيي   –المفس االجتياعي , وعلم االجتياع التارخيي للشعرب , وهتبني أ يية اجلانب االجتيااعي  
املياان , بااملرقف املاضاي احلاضار املساتقب  ,       –تزوهد احلضارات , تراكم وجتااوز الازم     الراسط يف

وامتداد مساحة العامل يف حضار  , واستيعاب معامل فيرهة وحضارهة , للعيا  باجتااه صارح حضااري     
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مسترعب لي  زمان وميان ومراقف , بشخصية األمم يف أمة واحاد  , لتتفاعا  باجتا اات عدهاد  ,     
 ..ما هدخ  تفاعله ضي  علم االجتياع الرتبري  وممها

ِفاي   ( ِساْرتح ) , َو(  َأْخَبااِرِ مْ ) ِفاي   ( َفيَّاْرتح )  , َو ( َأْعَياِلِهْم) ِفي  (  َنَظْرتح) وبهذا هيرن ؛     
يجاة  هتعدى ذلاك باساتيعاب واختياار , فتيارن المت    ؛ َبْ   ( َكَقَحِدِ ْم ), (  عحْدتح) ؛ َحتَّى  ( آَثاِرِ ْم)

 .. ( عحيِّْرتح َمَع َأوَِّلِهْم ِإَلى آِخِرِ ْم) ؛ َقْد  ( ّأمحرِرِ ْم) ِمْ   ( ْنَتَهى ِإَليَّا ) َكَقنِّي ِبَياالراسخة ؛ 
َذِلاَك ِماْ     ( َصاْفرَ ) َفَعَرْفا ح   والدلي  على املعاهمة والتفحُّص والدراسة والتحلي  العليي الادقيق ؛      

 ( .. َضَرِرِه) ِمْ  ( َعهح َنْف)  , َو ( ِرِهكَََد)
 :وميي  بيانه مبخطأ ترضيحي وكاآلتي      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هبني الرتابأ بني اسرتاتيجيات املاضي واحلاضر واملستقب  (     )خمطأ 
 الرتبرهة املستدامة –وممه املمظرمة االجتياعية  

 
اإلسرتاتيجية الرتبرهة اخلالصة  -ب  أعيق م  ذلك كان  االستمتاجات والترجيهات وبيان الفلسفة     

, َوَصاَرْف ح َعْماَك    َجِييَلاهح  , َوَتَرخَّْيا ح َلاكَ   هحيَلَنِخْسَتْخَلْص ح َلَك ِمْ  ّك ِّ َأْمٍر اَف) بمقاوتها , والدلي  ؛ 
 ( .. َمْجهحرَلهح

هاد , وماا   ام , ومبا هترالد ما  جد و مدسة الرتبية بني األجياىل , وحلقات التراص  احلضاري املستد    
ها أو تمفيذ ا , بال اتترجبه م  إعاد   مدسة الرتبية على أسس الدراسة والتحلي  ووضع اخلطأ وتطبيقت

 َأْعَياِلِهْم َنَظْرتح

 َأْخَباِرِ ْم َفيَّْرتح

 آَثاِرِ ْم ِسْرتح

َعَرْف ح 
َصْفَر َذِلَك 

 , ِرِهِمْ  كَََد
َوَنْفَعهح ِمْ  

 َضَرِرِه

عحْدتح 
 َكَقَحِدِ ْم

 

ْنَتَهى اَما 
ِإَليَّ ِمْ  
 ّأمحرِرِ ْم

َقْد عحيِّْرتح 
َمَع َأوَِّلِهْم 
 ِإَلى آِخِرِ ْم
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َوَرَأْها ح َحْياثح َعَمااِني ِماْ       )تقاطع مع ك  تغي  مستدام , و ر ما ميثله املتقدِّم ذكره وما حيتري م  ؛ 
 ..األبرهة  –مه ما هدل  على العماهة الرتبرهة لليؤسسة األسرهة , وم(  َأْمِرَ  َما َهْعِمي اْلَراِلَد الشَِّفيَق

األسري للبماء الرتبري لألجياىل بيا  األدوات واآللياات املتارافر  واملراكباة      –والداعم االجتياعي     
, ذحو  عحيحِر َومحْقَتَب ح الدَّْ ِرَوَأْجَيْع ح َعَلْيِه ِمْ  َأَدِبَك َأْن َهّيرَن َذِلَك َوَأْنَ  محْقِب ح اْل )لي  تطرر , والدلي  ؛ 

 ( .. , َوَنْفٍس َصاِفَيٍة ِنيٍَّة َسِليَيٍة
, الاذي هحبماى   والقارهم  وتطارره احلضااري الساليم    وآلياتاه  وال هتحقق ذلك إاّل مبراكبة ك  عصار      

 : َوَأْن َأْبَتِدَئَك ِبَتْعِليِم)  بعيرمياته وأسسه م  ؛
 .. َتْقِوهِلِهِكَتاِب اهلِل َعزَّ َوَج َّ َو -
 .. َشَراِئِع اإِلْسالِم َوَأْحَياِمِه -

  .. , ال ّأَجاِوزح َذِلَك ِبَك ِإَلى َغْيِرِه َحالِلِه َوَحَراِمِه -

وك  مؤشر م  الفقرات املتقدِّمة , هعتيد على حتليالت ودراسات , وممهاا وضاع بارامج وخطاأ         
ء الدولاة  الرتباري والتعليياي املتراصا  , لبماا    واسعة البيان , وذلك بسعة التطارر احلضااري والثقاايف و   

اجملتياع , وبادعم التطلعاات الرتبرهاة األسارهة وبيئتهاا        –الفرد  ومشارهعها املتياملة , املبمية على أسس
التعلييياة   –اجملتيع , لنسهام مع خطأ املؤسسات الرتبرهة  –وعرام  احلفاظ على الفرد داخ  األسر  

اإلنساانية , وتراصالها    –ى ما  األداء املساتدام , مبمظارر اهلمدساة الرتبرهاة      وتمفيذ براجمها بقعلى مستر
 ..بإعاد   مدستها الشاملة 

والدلي  على أ يية الثقافة الرتبرهة االجتياعية املتطرر  مع تطرر احليا  العامة واخلاصة , واملساتدامة      
ثحامَّ  ) اتهاا وتغا ات ميرناات عراملاها ؛     الرتبرهة , وسأ البيئة االجتياعية وتغي  –بهمدستها األسرهة 

, َفَيااَن   ْخَتَلَف المَّاسح ِفيِه ِمْ  َأْ َراِئِهْم َوآَراِئِهاْم ِمْثاَ  الَّاِذي اْلَتاَبَس َعَلاْيِهمْ     اَأْشَفْق ح َأْن َهْلَتِبَس َعَلْيَك َما 
,  ِه اْلَهَلَياةَ با ْ  ِإْسالِمَك ِإَلى َأْمٍر ال آَم ح َعَلْيَك ِإْحَيامح َذِلَك َعَلى َما َكِرْ  ح ِمْ  َتْمِبيِهَك َلهح َأَحبَّ ِإَليَّ ِم

 .. ( َوَرَجْرتح َأْن هحَرفَِّقَك اهلّل ِفيِه ِلرحْشِدَ , َوَأْن َهْهِدَهَك ِلَقْصِدَ 
,  ةمتياملا  ةمج تربرها ابار ضاي   بآفاق واساعة   اهاتابيعاستودراسة  ذه المصرص الرتبرهة , هتطلب     

بقعلى مسترى  هوتمفيذ, ه يختطيطبرامج دراسته وحتليله ووضعه ضي  ما ميي  , ا ميي  وضع م  خالهل
ياا ميتليرناه ما  قادرات     ِل هةتطرهربرامج تدرهبية ويف ضرءه , و ةالتعلييي – ةادر الرتبرهراألداء م  الي

اء االجتياعي البمعيليات إنسيابية الرتبري , وممه ما حيقق  –ومرا ب يف  ذا االجتاه والترجُّه اإلنساني 
 ..األخالقي القائم بدعم التميية والتطرهر املستدام  –
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واسرتاتيجيات متياملة بعضاها ماع بعضاها    خصرصيات وعيرميات تربرهة ,  ما هدخ  ضي وممه     
وتربري ومتطلبات تيتييية تتالئم مع متطلبات أجزاء اإلسرتاتيجية , اآلخر , وأجزاء ك  إسرتاتيجية , 

 ..والمتائج املستدامة ؤشر تقيييه وتقرميه يف جماىل التمفيذ ومسترى متها تصب عام وخاص , ودق
اال تياام   ه ما  هتطلبا العاالج , وماا   الرقاهاة و باملعاهمة والتشاحيص و المصرص املباركة ؤشر توبهذا     

مبيرنات  باليادر الرتبري والتعلييي , وفاعليته وتعزهز دوره يف املؤسسة الرتبرهة والتعلييية , واال تيام
يف اجملااالت الرتبرهاة   وما هتماسب ما  مساترى تطارر األدوات املساتخدمة     التعلييية ,  –املراد الرتبرهة 
ا انته  إليه العلرم حتى همطلق م  متقدِّمة ممع  املتعلِّم هص  ملرحلة جيهسهم يف أن وممه ما والتعلييية , 

اساتثيار  تميياة وتطارهر و  , و واالباداعات  ملرا اب  ذه األرضية الصُّلبة , ليحعزز لدهه تميية القادرات وا 
 ..ومستدام تطرر ك  ما  ر جدهد ومبتير وم, واخلياىل العليي 

رتبرهة , بقزممته الوواال تيام بربامج المير العقلي وبماء الشخصية م  الماحيتني المفسية واالجتياعية     
ترسيخه , وبهذا املاضي واحلاضر واملستقب  إسرتاتيجيات دراسة وحتلي  املتعاقبة واملتراصلة بني حلقات 

 ( :عليه السالم)هتجه إىل العي  ضي  بيان قرله 
,  , َوَفيَّْرتح ِفي َأْخَبااِرِ مْ  , َفَقْد َنَظْرتح ِفي َأْعَياِلِهْم ِإنِّي َوِإْن َلْم َأّكْ  عحيِّْرتح عحيحَر َمْ  َكاَن َقْبِلي )    

 .. ( . َوِسْرتح ِفي آَثاِرِ ْم
, فاإّن    ( امّلَشااَوَر ِ ال َظِهَ  َكَدِب ؛ َواأَلاَث َكال ِمَ اجَلْهِ  ؛ َوال َفْقَر َكال ِغَمى كالَعْقِ  ؛ َو) وألّنه     

اجملتيع حيتاج إىل األسلرب الرتبري املسترعب حقيقة وتشعُّب دالالت الغمى والفقر م  جهة , وامل اث 
البيئاة  بومماه ماا هادخ  وهاؤثر     ادهة وغ  املادهة والمفساية ,  واالستشار  م  جهة أخرى , واجتا اتها امل

 .. التعلييية  -الرتبرهة االجتياعية , وامتداداتها  - الرتبرهة
كشف  عمه أحدث المظرهات واحلقائق العليية واملعرفية , فقصابح  الغمى بالعق  , و ر ما فاستدامة     

وما .. أس املاىل االقتصادي  , ورأس املاىل العليي , ورما هسيى برأس املاىل العقلي , ورأس املاىل املعريف
, ومجيعهااا تصااب يف رفااد التمييااة االجتياعيااة والرتبرهااة , و اار الااداعم املسااتدام لليجتيااع     كاملااه

ا تيامات علام االجتيااع الرتباري , وعلام االجتيااع      ب واملؤسسات واملشارهع , وجانب ممه ما هتعلق
 ..االجتياعي  –املعريف , وعلم المفس الرتبري 

احلضاارات ,   –وما هحقاب  ذلك م  حتدهات وتهدهدات وخماطر اجله  الذي  ار  الاك اجملتيعاات        
عالجاتاه   , الرصارىل إىل أااح الساب  يف    برامج وخطأ هتم م  خالهلاوعمد وجرد اجله  وعدم وضع 

 ..املمظرر  وغ  املمظرر  بي  أشياله الثقايف الفقر  واحلد م املماسبة بالترقي  واملرقع واملرقف , 
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 , ؛ سحيَِّي َأَدبًا أَلناه َهاْقِدبح المااَس إىل امَلحاِماد     الذي َهَتَقدَّبح به اأَلدهبح م  الماس: يف اللغة  اأَلَدبحو    
,  وَأدحَب . الظَّاْر ح وححْسا ح التَّمااوحىلِ   :  واأَلَدبح.  والدَّْرِس َأَدبح المَّْفِس:  اأَلَدبحو . وَهْمها م ع  املَقاِبح

  . , م  قرم ّأَدباَء , فهر َأِدهٌب بالضم
, الَظِها   واث َ امِلا  َدب وامّلَشاَوَر  , مبمظارر اأَلوإعاد   مدسة احليا  يف  وإّن تراص  استدامة  مدسة    

احملدد وجهة ما هحطلب ممه الداعم  ر املستشار , العرن  أوالظه  و ,فَيْ  هرث  ر احملدد لرجهة ما هرثه 
 .. وسالمة املستقب سالمة املرقف ل لرأي واملشرر  , وسالمة املستشار وأفياره ممفذرجيهه بات

ومجيع ذلك هصب يف مصلحة اجملتيع ومستقبله , وماا علام االجتيااع التمظيياي وعلام االجتيااع           
ه احلضاارهة  , إاّل جماالت حتقق لليجتيع ما هساهم يف اجتا اتا   بري واملعريفاإلداري وعلم االجتياع الرت

 .., كيا  ر عليه تقث  أسلرب تمفيذ األعياىل على اجملتيع واملستقبلية , وما هسهم يف احلضار  العاملية 
وهتطلب اجتا اات احملتارى الرتباري , وماا هساترعب ممظارره االجتيااعي يف ممهجاه وتطبيقاتاه ,              

ا يَها اَع ِفَرجحاٌ  َبا  : ا َرجحالِن يَهاسح ِفالمََّو, ارح َمَقر  ا َدارح َمَير  ال َدَيالدُّْن) مبدلرالت حتيية قائية على أن ؛ 
 .  ( اْعَتَقَهَقَف اَع َنْفَسهحَتْباَرجحٌ  َو, ا ْوَبَقَهَقنْفَسهح َف

: , وأعتقها أو جعلها ضي  نطاق التبعية والعبردهة ا أو حجز ا أو حبسها أ ليها أو ذهل: وأوبقها     
 ..لها , و ر أفض  ما همعم به اإلنسان م  نعية وأكرمها وأّصحرر ا م  العبردهة والتبعية 

المهاهاة  يف الدنيا , وحتيية  واآلخر وتبدأ الرتبية م  تيره  البماء الفيري املسترعب لرجرد شخصه    
 ْفَساهح اَع َنَتا ْبا ) ,( ا ْوَبَقَها َقا نْفَساهح فَ يَها اَع ِفَبا ) املرت والزواىل , واجتا اته وميرله بني أن هيرن قاد ؛  و
 .., لبماء شخصيته داخ  األسر  واجلياعة واجملتيع  ةاالجتياعي - ةالرتبره يةاألخالق اجتاه, و(  اْعَتَقَهَقَف

اجملتياع الاذي همشاد    استقامة ومحاهة وعيق دالالت ما فيه , إاّل سبي  , وما املمهج القرآني الرتبري     
تياسك اجملتياع , وبمااء مؤسسااته    ل املؤدهة متداداتهإنساني , وا –بقنقى ممهج تربري وهتجه اليرامة , 

 ( :عليه السالم), وبهذا هقرىل , و ر ما هسهم به علم االجتياع الرتبري الرتبرهة والثقافية 
ِذي ال الَّا َوامّلَحادِّثح  , ِذي ال هحِضا ُّ  َواهَلاِدي الَّ, ي ال َهغحشُّ ِذاِصحح الَّ َذا الّقْرآَن  حَر المَّ نَّْعَليحرا َأاَو)     

ْو نحْقَصااٍن ِماْ    َأ, ى ِزَهاَدٍ  ِفي  حادً : ْو نحْقَصاٍن َقاَم َعْمهح ِبِزَهاَدٍ  َأ َحٌد إالََّوَما َجاَلَس  َذا الّقْرآَن َأ. َهْيِذبح 
ْسَتْشّفرهح ِمْ  ِمْ  ِغًمى ؛ َفا ْبَ  الّقْرآِنَحٍد َقَوال أَل, َحٍد َبْعَد الّقْرآِن ِمْ  َفاَقٍة هح لًَْيَس َعلى َأنَّْعَليحرا َأَوا. ى َعًي

َوالَغايُّ  , َوْ اَر الّيْفارح َوالمَِّفااقح    : اِء ْكَباِر الادَّ  ِفيِه ِشَفاًء ِمْ  َأ َفإنَّ, ْسَتِعيمحرا ِبِه َعلى أْلَواِئّيْم اَو, ْدَواِئّيْم َأ
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 إنَّهح َما َتَرجََّه الِعَبادح إىل اهلِل َتَعاَلى, َتْسَقّلرا ِبِه َخْلَقهح َوال , ِبححبِِّه  هحرا إَلْيِهَوَتَرجَّ, ّلرا اهلَل ِبِه ْسَقَفا, الىلح َوالضَّ
 .  ( ِبِيْثِلِه

َوَماا َجااَلَس   ) الرتبرهاة والتعلييياة ؛    –االجتياعية  الراضح ما حييله م  املضامني هظهر بشيلهومما     
 ( .. ى ْو نحْقَصاٍن ِمْ  َعًيَأ, ى ِزَهاَدٍ  ِفي  حًد: اٍن ْو نحْقَصَقاَم َعْمهح ِبِزَهاَدٍ  َأ َحٌد إالَّ َذا الّقْرآَن َأ

الرتبري م   ذا املمه  المقي , مبمحاه املتيام  لبماء احليا  , مبا فيها االجتا ات  والترجُّه وهمبع املمهج    
 ( :عليه السالم)االجتياعية , وهضيف  –اإلنسانية 

  (" َبْيَمّيْم  اِوححْيمح َم, ا َبْعَدّكْم َوَخَبرح َم, ا َقْبَلّيْم ي الّقْرآِن َنَبّق َمِفَو"  )
مؤشار األعيااىل والمتاائج    وآثااره , و  السالر  اجملتيعاي  دلرالته مبلتارهط ر لأ يية المظ هتضح ممه ,و    

 ..ما هرتتب م  احليم ومؤثراته , ومتعلقاته اخلربهة و, وما أ يية اجلانب الرتبري  لهالسلبية واإلجيابية 
,  الاتعلم ضي  إطار رغبة , وذلك والتعلييية آخر ِليا خيص اجلرانب الرتبرهة وترجيه اجتاه وممهج و    

اِ اَ  امّلاَتَعلَِّم َشاِبيٌه    اجَل إنََّف, تًا َتَعمُّ ىْلال َتْسَقَو, َسْ  َتَفقُّهًا : َلهح ع  محْعِضَلٍة ِلساِئ  سَق( عليه السالم) هقرىل
 .  ( مّلَتَعسَِّف َشِبيٌه باجَلاِ ِ  امّلَتَعمِِّ اِلَم االَع إنََّو, اِلِم بالَع
وهمجم , , وهشره الصرر احلياتية أمامه  الصراب خرج الفرد ع هح , التعصب لشيء وغالبًا ما هيرن    
األفيار امللرثة ,  تغشيهما ومآىل  ة ,عقله , ِليا سيعيي البص   ع  احلقائق الشاخص   إربا  ممظرمةع

 .. الكه و ال  اآلخره  م  الماس  ورمبا كان ذلك سبب
مؤسساته ه , حلياهة التياسك االجتياعي , ووجانب تربري آخر هحطالعما عليه نهج البالغة ودالالت     

 ( :عليه السالم)االجتياعية وتطرر ا , حيث هقرىل  –املختلفة اليت تقرم مبهامها التميرهة الرتبرهة 
الرََّغاِئِب , َفإنََّك َلْ  َتْعَتااَض ِبَياا َتْباذحىلح ِماْ  َنْفِساَك       ِنيٍَّة َوِإْن َساَقْتَك ِإَلىَد َوَأْكِرْم َنْفَسَك َعْ  ّك ِّ)     

 َوهحْساٍر ال هحَمااىلح ِإالَّ   , ِبَشار   َوَما َخْيرح َخْيٍر ال هحَماىلح ِإالَّ .َوال َتّيْ  َعْبَد َغْيِرَ  َوَقْد َجَعَلَك اهلّل ححّرًا  .ِعَرضًا 
 .  ( !؟ِبعحْسٍر 

واالجتاه  , , للرصرىل إىل بماء اإلنسانحيي  جرانب متعدد  ومتياملة العلرم  والمص املبار  املتقدِّم ,    
, وبي  ما حييله ما    هلياإل واجلع  التشرهعي, اجلع  التيرهين له ؛ بري اجلامع بني به حنر التيام  الرت

 ..متياملة ومالئية لي  التطررات  إنسانيةنظم 
وبقرهم األعياىل واألنشطة اليت تحقادِّم لليحايأ والبيئاة واملماا      , النطالق به بقرهم البماء الرتبري وا    

ما والشاملة املتياملة , ما هسهم يف تقدُّمه وبماءه ومتاسيه , ممطلقًا م  حقيقة احلرهة ك  االجتياعي , 
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د  , وبه إهاء اخل  ودفع الشر ع  الاذات  املسؤولية املرتتبة عليها , ومس تها العقالنية الرشيهحقابلها م  
مما  بري , و ر جانبرتالرنامج الواجملتيع , وما هرتتب عليها م  عالقات اجتياعية وأخالقية , وبعيق 

 ( :عليه السالم)قرله هظهر يف 
ي ّكا ِّ  ْن هحِطيَعهح ِفلى الَرَلِد َأالَراِلِد َع َفَحقُّ. الَرَلِد َحّقًا  لىاِلِد َعَرْلِل إنََّو, اِلِد َحّقًا ِلْلَرَلِد َعلى الَر إنَّ )    

َوهحَعلَِّياهح  , َدَباهح  َوهحَحسَِّ  َأ, ْسَيهح ْن هحَحسَِّ  ااِلِد َألى الَراَنهح ؛ َوَحقُّ الَرَلِد َعي َمْعِصَيِة اهلِل سحْبَحِف إالَّ, َشْيٍء 
 .  ( الّقْرآَن

والراجبات املرتتبة عليها , ومماه   , يف احلقرقأسرهة  –تربرهة اجتياعية ميث  أعيق ممظرمة ما و ر     
الطرهلة واملتراصالة إىل   هةسلسلة األسرلما هرتتب م  عيليات بماء األسر  وحمركها اآلني واملستقبلي , ل

  :ميي  إمجاهلا باآلتي  وتظهر أمرر عدهد  مما تقّدم م  المص املبار  ,ما شاء اهلل , 
اجتياعية وأسرهة متبادلاة باني الرالاد وولاده للرصارىل إىل       – ما  حقرق وواجبات تربرهة  - 

 ..الترازن االجتياعي والرتبري واإلنساني العييق 

احلقرق الراجبة على الرلد اجتاه والده , تبدأ م  الطاعاة ومالزماة اإلحساان يف كا  األمارر       - 
َدْهِه ححْسًما َوِإْن َجاَ اَداَ  ِلتحْشاِرَ    َوَوصَّْيَما اْلِإْنَساَن ِبَراِل) احلياتية , إاّل إنها تقف عمد املعصية , 

,  سرر  العميبرت (7)ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَلا تحِطْعهحَيا ِإَليَّ َمْرِجعحّيْم َفّقَنبِّئحّيْم ِبَيا ّكْمتحْم َتْعَيّلرَن 
ْ اٍ  َوِفَصااّلهح ِفاي َعااَمْيِ  َأِن اْشاّيْر ِلاي       َوَوصَّْيَما اْلِإْنَساَن ِبَراِلَدْهِه َحَيَلْتاهح ّأمُّاهح َوْ ًماا َعَلاى وَ    ) 

َوِإْن َجاَ َداَ  َعلى َأْن تحْشِرَ  ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَلا تحِطْعهحَيا (   )َوِلَراِلَدْهَك ِإَليَّ اْلَيِص ح 
ثحمَّ ِإَليَّ َماْرِجعحّيْم َفاّقَنبِّئحّيْم ِبَياا ّكْماتحْم     َوَصاِحْبهحَيا ِفي الدُّْنَيا َمْعرحوًفا َواتَِّبْع َسِبيَ  َمْ  َأَناَب ِإَليَّ 

 ,  سرر  لقيان (5 )َتْعَيّلرَن 

َوَقَضى َربَُّك َألَّا َتْعبحادحوا ِإلَّاا ِإهَّااهح     )حتى هص  األمر اإلهلي الرتبري للبماء األسري عمد ؛      
ِيَبَر َأَحدح حَيا َأْو ِكَلا حَيا َفَلا َتّقْ  َلهحَيا ّأ   َوَلاا َتْمَهْر حَياا   َوِباْلَراِلَدْهِ  ِإْحَساًنا ِإمَّا َهْبّلَغ َّ ِعْمَدَ  اْل

َواْخِفْض َلهحَيا َجَماَح الذُّىلِّ ِمَ  الرَّْحَيِة َوّقاْ  َربِّ اْرَحْيهحَياا َكَياا    (   )َوّقْ  َلهحَيا َقْرًلا َكِرمًيا 
 . سرر  اإلسراء (  )َربََّياِني َصِغً ا 

سام هقخاذ   ؛ وحتساني اال ( ْساَيهح  ْن هحَحسِّاَ  ا َأ) بة على الرالد اجتاه ولده ,  ار  احلقرق الراج - 
ق بالرلاد  وأخرى تتعلق بذات الرلد وما هحلص ,سم متعدد  , ممها ما هتعلق بذات اال اجتا ات

؛ وذلك نابع م  ( َدَبهح َوهحَحسَِّ  َأ) , وممها ما هتعلق بظا ر وباط  اإلسم ,  م  سلر  الرالد
مة الرتبية , مبا هتعلق بذات تربية األب واألسار  , ومباا هرجهاه ما  تركيا  املؤسساات       سال
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؛ و ر أساس ك  فضيلة وميارم األخالق , (  َوهحَعلَِّيهح الّقْرآَن) , الرتبرهة والتعلييية املختلفة 
 ..حليا  مدسة ااألقرم هلالبماء العيليات والعالقات ووما به م  

علاام االجتياااع الرتبااري , كجانااب فاعاا  يف بماااء مسااتقب  اجملتيعااات   و يااذا هاادخ  وهسااهم     
 ..وحضاراتها بي  ميرناتها املمظرر  ممها وغ  املمظرر  

 
 
 

 املبحث الراع 

  اجلنائي عل  االجتماع
 

 Criminalوهحيام  الفص  , فرع آخر م  فروع علم االجتياع , أال و ر علم االجتياع اجلمائي     

Sociology ذي  ر ههتم بتحدهد ومعاجلات االحنرا  واجلرمية للفرد واجلياعات , وتقث ات ذلك ؛ ال
 ..وأنشطته واامتداداته على اجملتيع 

أسباب , مبعرفة  وتسهم دراساته يف رفد العلرم اأّلخر كعلم المفس اجلمائي وعلم االجتياع القانرني    
ماا  املختلفااة الاايت تاادفع بعااض الماااس اقاارتا  تفاعاا  العراا واحليلرلااة دون هااوفهيالساالر  االحناارايف 

, عاماة  وتعليياات وتشارهعات وقارانني    إىل مبادئ  لرصرىلك  ما هتم ل كذلكو, املختلفة االحنرافات 
  ..حدوثها وعالجها احليلرلة دون ارتيابها أو احلياهة م  , و االحنرا  العرام  الدافعة لذلكبيان و
, السابق الرقاهة ممها العالج وتشخيص أسباب االحنرافات وسب   ,( السالمعليه )وسبق اإلمام علي     
 ياالفير وسالمتهو املعلرمات محاهة م ( عليه السالم)يف أحدث الدراسات , وابتدأ اختطه العلياء يا ِل

 ..الفير املعلرمة و, ليرن االحنرافات تبدأ م  احنرا  وملرث الراقي , وذلك بالرعي م  التلرث 
, باب االحنرافاات  بسا رضاع أسااليب دقيقاة للرقاهاة ما  مح     ب( عليه الساالم )صرص , هبدأ وبهذا اخل    

 :إخطبرط ارتياب اجلرائم , حيث هقرىل واحلياهة م  الرقرع يف دائر  
  ( َقِبَلْتهح ٍء ْرِض اْلَخاِلَيِة َما ّأْلِقَي ِفيَها ِمْ  َشْيَوِإنََّيا َقْلبح اْلَحَدِث َكاأَل )
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األساساي يف بمااء الشخصاية    مطلاق  امل اي   , الاب غاملرحلة العيرهة , تيرن علاى ال  ضي  الفئة أوو    
واملمطلاق  مرحلاة عيار احلادث , و ار احملادد اإلسارتاتيجي       واالجتاه بها حنر سالر  معاّي  , والساييا    

 ..قرهم الفير أو ممحرفه األساسي لبماء مستقب  اجملتيع , مبا حييله م  مرجِّه 
األمار   ات  ر, ومحاهة اجملتيعات م  االحنرافالبمائية ودقة عيلياته وأسس متاسيه  والبماء االجتياعي    

, وماا  سب ما ختصص به علم االجتياع اجلمائي حبهتم  , معرفتهجانب مهم م  و الفاع  ,والضروري 
 و ر ,ممه  أو وقاهة اجملتيع , ألسباب السلر  االحنرايف حلياهة اجملتيع باتباع ما هحقرِّمههتعرض بعيرمياته 

 ..األعرا  والقرانني ووالتشرهعات , مبا حييله م  املبادئ الرافد الدقيق لعلم االجتياع 
االجتاه والتحذهر م  ,  يوالعالج الرقائيبالترجيه و, حلياهة الماس مبضاميمه ( عليه السالم)لذا ا تم     

تطرر والمير والتغي  املتراصا  يف  الغ  املدروس أو غ  الراعي الكتساب مظا ر احلضار  , واستيعاب 
 :احليا  على أسس املبادئ اإلسالمية , حيث هقرىل 

ي الصُّادحوِر  َرّكْم َعادحوًّا َنَفاَذ ِفا   َوَحذَّ, ِبَيا َنَهَج  ْحَتجَّاَو, ْنَذَر ا َأْعَذَر ِبَيي َأِذّأوِصيّيْم ِبَتْقَرى اهلِل الَّ )    
َن محرِبَقااِت  َوَ رَّ, اِت اجَلَراِئِم َ  َسيَِّئَوَزهَّ, ى َوَوَعَد َفَيمَّ, ْرَدى َأَضّ  َوَفَق, ا ي اآلَذاِن َنِجيًَّوَنَفَث ِف, َخِفيًّا 

َر َماا  َوَحاذَّ , َن ْسَتْعَظَم َماا َ ارَّ  اَو, َ  ْنَيَر َما َزهََّأ, ْسَتْغَلَق َرِ يَمَتهح اَو, ْسَتْدَرَج َقِرهَمَتهح ا اى إَذَحتَّ, الَعَظاِئِم 
 .  (َ مََّأ

,  اجلماائي رى ماا هتعلاق بعلام االجتيااع     خياص حمتا  ماا  وبهذا ميي  حتدهد جانب مماا نساترعبه , و      
 :وكاآلتي 

, والتقارى رأس األعيااىل القرمياة    هبدأ اجلانب الرقائي م  بماء التقرى القائم على اإلمياان   - 
, ماار  بالسارء   الامفس األ قيه م  أفيار ت, مبا حييله قرهم األعياىل , فبهذا تيرن واملقرِّمة 
 ..االحنرا  والزهغ السلر  القرهم , واحليلرلة دون  حنر فيها والترجُّه

أسباب االحنرافاات الطارئاة الرقتياة    إستخدام األسلرب املماسب واملطلرب , لليشف ع   - 
 ..وبث روح الرعي باستيعاب أمرر احليا  واملتراصلة , 

احلذر مماا هاؤدي   أو اجملتيعات املختلفة , والتحذهر م  الظا ر والباط  مما هلحق باإلنسانية  - 
دواخا  الفارد   علاى وفاق بمااء    الييفياة املطلرباة لادرئها    تميية االحنرافات املختلفة , وإىل 

احملتارى  , للرصارىل إىل األقارم لبمااء    واجملتيع , والمهرض بي  ما هطرِّره وهحميِّيه واجلياعة 
 ..واإلنساني احلضاري 
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وهشاي  ذلاك   , ( ي الصُّدحوِر َخِفيًّا َنَفَذ ِف )؛ الفردهة واجملتيعية  المفس التقث  مما هؤثر على - 
 ,( ي اآلَذاِن َنِجيًّاا  َوَنَفَث ِفا ) ؛ ني م  مضام, وما هيامله املقروء واملرئي احملترى الفيري 

 ..هتفاع  به لالجتاه حنر االحنرافات , ومسترى ما باملسيرع املؤثر املتيث  

سالر   الزائغة لالزائفة و, ر  بربهقها الياذبة وامّلغرِّ وعراقبها األمانيمتادي  م املخاطر تبدأ  -5
تتجه مبماحي تعزهزهة هتيث  , وأو تغشيها إلنسان ع  سراء السبي  , بعد أن تعيي البص   ا

 :ممطلقها م  

 ْرَدى َأَضّ  َوَأ.. 
  َّى َوَعَد َفَيم.. 

 َّاِت اجَلَراِئِم َ  َسيَِّئَزه.. 

 َّاِت الَعَظاِئِم َن محرِبَقَ ر.. 

, َ  ْنَياَر َماا َزهَّا   َأ )؛ لييارن   ,( ْساَتْغَلَق َرِ يَمَتاهح   اَو, ْساَتْدَرَج َقِرهَمَتاهح   ا اى إَذَحتَّ) واجته باإلنسان ؛      
فاات وارتيااب   ااالحنر, وكان  المتيجة احلتيية م   ذه الترابع ,  ( َ مََّر َما َأَوَحذَّ, َن ْسَتْعَظَم َما َ رَّاَو

املمظارر  وغا    ما  اجلارائم    وعراقاب ماا هتاررط باه    اجلرائم اجتاه المفس واآلخره  م  أفراد وجمتيع , 
 ..املمظرر اليت تصبح جزء م  شخصيته الفردهة واجليعية 

مصاحبة حتى م  ( عليه السالم)وما تتطلبه م  محاهة الذات , هححذِّر , لرقاهة سترى تميية ثقافة اومل    
السالركية , وماا ههادد باه     رتياب احملارم واجلارائم واالحنرافاات   ال يرن السبب املؤدي, لئال هاألمحق 

 :وذلك بقرله اجملتيع , 
  ( َتّيرَن ِمْثَلهح ْنَوَهَردُّ َأ, هح هحَزهِّ ح َلَك ِفْعَلهح إنَّال َتْصَحِب امَلاِئَق َف )

 ر جانب ما  مهاام وا تياماات    ه , و ذا الترجيه وفلسفة بماء العالقات ومتطلباتها وما تؤدي إلي     
مثارىل السابب والمتيجاة يف السالر  , وتفاقيهاا إىل أن تصابح جرمياة ؛        ممه , وعلم االجتياع اجلمائي 

 ..جبماهاتها وجمحها املتعدد املسترهات , وما تؤثر فيه على اجملتيع ومستقبله 
, وماا هاؤدي   تلابِّس باجلرمياة   ملاملمحر  وماا جيارُّ بشاخص ا   السلر  لفع  وهرتيز ممطلق االحنرا      

 .., والتصاعد خبطرر  املمحى املمحر  الستيرارهة اخلرض باجلرائم , وتعزهز االجتاه اإلجرامي 
تحذهره الدقيق بميتد ورمبا امتداده العالجي , ب  عمد ذلك التحذهر الرقائي ( عليه السالم)وال هقف     

املمحار  ما     هتسبب م  اكتسااب ختالءه مع ما واذات الفرد وسراس حيميا هص  التحذهر حتى م  
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 األعياىل رتياب سيِّءبالمفس الر اليت جت, والتحذهر قائم على أساس هر وتطرر ممحر  األفيار الفير 
  :حبق الذات واآلخره  , وبهذا هقرىل 

  ( اِكمح حَر احَل اِ َدالشَّ إنََّف, اِت ي اخَلَلَراِصَي اهلِل ِفرا َمَعّقتَّا) 
والبمااء الثقاايف لننساان , حلياهتاه مماا تامحأ باه كرامتاه         االجتاه الترعاري  ( عليه السالم)اص  وهر    

 :وشخصه , حيث هقرىل 
  ( َثَرابحهح َوَلْيَس َشْيٌء ِبَخْيٍر ِمَ  اخَلْيِر إالَّ, ِعَقابحهح  رِّ إالَّهح َلْيَس َشْيٌء ِبَشر  ِمَ  الشَّإنَّ )

, أو الفارص وماا   وثرابه , تيي  املخاطر وتفاقيها لتيرن باجتاه اجلرمية  وبني الشر وعقابه , واخل     
حتادد  , ووإراد  واثقة , حتد م  الضعف بي  أشاياله  م  ترجُّه ما ميليه اإلنسان م  قر   اهرتتب عليه

يف طبيعاة  احلضااري   –واإلميان , ومتاساك الشخصاية مبادلرهلا الثقاايف     مسترى قر  الشخصية واإلراد  
 .., وإدار  مشاايلة وأزمااة وعالجهااا    وتاادب ومسااتراه , ومااا هرتتااب عليااه ماا  اختيااار       األداء
, مبمظارره اإلساالمي عماد حادود الادنيا وترقيا  ماا        جلمائي علم االجتياع اترجيهات وال هقف      

اإلنساان ونظرتاه   هرتيب اإلنسان م  جماهة , ب  هضع مسترى ما هتحقق م  ثقافة وميان ومرقف ما 
متتاد  عمد حدود الادنيا , فييسابها أو جرهرتهاا    الدنيا , وحتيية عدم تقادم األعياىل ونتائجها  ِليا بعد

 ..حلساب أخروي وعقاب على ما اقرتفه اإلنسان م  مربقات وجرائم , بصغ  ا وكب  ا 
الرضاى بفعا    مرحلة ننسان حتى هص  به إىل احليلرلة دون الرصرىل إىل لوهتحرىل اجلانب الرقائي     
 ( :عليه السالم), حيث هقرىل خر م  ممحر  األعياىل اآل
َوإْثامح  , إْثمح الَعَيِ  ِباِه  : َوَعلى ّك ِّ َداِخٍ  ِفي َباِطٍ  إْثَياِن . اِخِ  ِفيِه َمَعهحْم الرَّاِضي ِبِفْعِ  َقْرٍم َكالدَّ )    

 .   ( الرَِّضى ِبِه
, وما هحقابله م  ما هتحيله م  إثم ع  قرٍم لراضي بفاوتهدهدات ضيح خماطر رتوميي  وضع معادلة ل    

 :وذلك كاآلتي 
 
 

قب  وقرع الشخص يف دائر  االحنرا  وارتياب اجلرائم ,  حتى عيق الرقاهةبيان و ر ما هحدل  على     
ممه , واملمحر  الغ  عي  رضاه بتفي ه وجمرد هيرن وب  حتى كرنه خارج حدود ارتياب اجلرمية , 

 .. المفسي هميرله وتفي ما اجته حنره بام , وآث  م هيلما هرتتب ع
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بيا  ماا  ار    الرضاى   تميياة عاما    هييماان يف احلاد واحليلرلاة دون   ذلك  واسرتاتيجيات وفلسفة     
احليلرلة دون ترهيض المفس على قبرىل فير  اإلثم واخلطيئة , و ممحر  , ويف ذات الرق   ر احلد م 

االجتاه حنر اجلرمياة برضاى الامفس , ورمباا      لتحرىل إىل مرحلةة دون اواحليلرلتعزهز ا بالرضى , اهلران و
واجلرائم املختلفاة   رتياب العي  املمحر الخطر  مشروع مستقبليوهيرن ,  ذاته اإلنسانبرضى كان 

 ..وتقبُّ  نفسي وشغف استعداد بي  , واملتعدد  االجتا ات يف اجلمح واجلماهات 
, مبا إليما يف نصرص ما وردت يف نهج البالغة ( عليه السالم)الغته ب وما الشرع اإلهلي الذي أوص     

هة اإلنسان م  شرور اآلخار  , إاّل حليا, وثقافة التحسس والرعي الردع الرقائي برامج م  ما وضع فيه 
كرناه ترباري   ذلاك إاّل   جازاء , وما يف نفسيته , والتحرُّىل لييرن قبرله مجاعي وجمتيعي  وتعزهز القرهم

 ..تهدد نظام احليا  االجتياعية صبح جرمية هم  أن اخلطق وتفاقم لرقف ارتياب وقائي و

 املبحث اخلامس

 عل  االجتماع البيئي

 
( أبقاراط  ) إىل أفيار قدمية , كيا  ار علياه ماا عّبار عماه       Epidemiologyهعرد علم الربائيات     

ي املاؤثر  يف حادوث األماراض ,    وآخرون ممذ عشرات القارون , وأوعازوا إىل أّن العراما  البيئياة  ا     
وأعقبتها أفيار ودراسات , ممها الدراسات والبحرث احلدهثة واملعاصر الايت بّيما  ماا خطارر  تلارث      
البيئة , كيا  ر عليه تلرث األنهار واهلراء وحتى هشي  التلرث البصري والسيعي على الصحة العامة , 

علام الربائياات ممطلقاًا ما      (  Lastالسا   )وهرى وممها صحة اإلنسان المفسية والعقلية واجلسيية , 
دراسة ترزُّع األحاداث أو األحاراىل املتعلقاة بالصاحة وحمادِّداتها يف مجهار  سايانية نرعياة , وتطبياق          
الدراسة مليافحة املشاك  الصحية , وبذات الرق  ههتيرن الربائيرن باملرض والتعرق واملرت فضاًل ع  

دراساة  فض  وبرساائ  التحساني البيئاي والصاحي واملهاين , واال تياام ب      ا تياماتهم باحلالة الصحية األ
الماس أو اجليهر  السيانية بطبيعة احلاىل , فإّن , ووالرقاهة ممها وعالجها  Etiologyاألمراض السارهة 

  ..  م  د  الدراسة 
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الطعام واملما  والفضااء  وعيرمًا ؛ فإّن بيئة اإلنسان تتيرن م  عماصر أساسية املتيثلة باهلراء واملاء و    
والعقلياة  , فضااًل عا  البيئاة االجتياعياة والروحياة , الداعياة لصاحة اإلنساان المفساية          بي  ميرناته 

بيئة أو ميان العي  , وما هرتبأ بذلك م   البيئة والصحة والماس , والسييا واجلسدهة , والعالقات بني
حادي أو ثمائي أو متعدد العرام  حسب ما تتطلبه بشي  أ هتم دراسة وحتلي  تفاصيلهاعرام  وراثية , و

 .. أ دا  الدراسة ومشرليتها 
وللحروب عالقة كب   مع البيئة , وما هطرأ م  تلرث البيئاة , وماا هحسابب عراما  عدهاد  وممهاا           

ماا حيادث ما     و, عادم اساتقرار   الصراع بني الدوىل وميرناتها البشرهة , وما تؤثر به م   التلرث على
بيئية خط   , وكث ًا ما كان  األطياع الترسعية واحلاجة  –عراقب اجتياعية تهدهدات ووقت  و دمار

القارى املتصاارعة علاى     وممها ماا هتيثا  يف اجتا اات    ها ,إىل املرارد والتمافس بني اجلياعات وصراعات
الت االجتياعياة  هاؤثر علاى طبيعاة التفااع    ها وما هرتبأ بها م  بعيد وقرهب , المفرذ السياسي , ومجيع

عمادما تتعارض اجلهاة املعمياة لليخااطر      , العادواني  والسالر   والبيئية واملساترى االجتيااعي والادفاع    
وممها الدراسات المظامية لعلم البيئة وحتلي  المظم يف  ؛, وما تسهم الدراسات والتحدهات والتهدهدات 

ياة احملققاة للسالم والساالم , والثقافاات      فهم السلركيات االجتياعية ذات االرتباطات بالثقافات اإلجياب
السلبية املؤدهة للصراعات والتهدهدات واحلروب , مباا فيهاا فهام املارارد الالزماة األساساية واجتا اتهاا        
االجتياعية وحاجاتها والبيئة والطيرحات االجتياعية واالقتصادهة وأهاط التمافس والتعاون والصاراع ,  

وماا هارتبأ    Group Conflict And Violenceعماف اجليااعي   املعارضاة وال  شي  م  أشياله ؛و
   ..  االجتياعي جتياعي على التهدهد البيئي والتغبالبيئة , ورد الفع  اال

احمليأ الذي هعيش فيه اليائماات احلياة وأهضاًا هسايى      Environmentوالبّد م  التفرقة بني البيئة     
ه الراسااع العراماا  الطبيعيااة واالجتياعيااة والثقافيااة الااذي هتضااي  مبعمااا Biosphereباااحمليأ احليااري 

واإلنسانية اليت تؤثر على أفراد ومجاعات اليائمات احلية وحتدد شيلها وعالقاتها وبقائها , والراساع يف  
مفهرمها على ؛ البيئة الطبيعية واالصطماعية احلضرهة , واالجتياعياة واالقتصاادهة واجليالياة واخللقياة ,     

املتضي  له البيئاة و ار أحاد فاروع      Ecology(  التبيؤ) اإلهيرلرجي و ذا احمليأ , وكعلم هبحث يف 
علرم احليا  , وهعطيما قدر  حتي  المظم البيئية الطبيعية املختلفة للتغ ات السلبية الطارئة عليها , كيا  ر 

  ..قدر  املياه على التخلص م  امللرثات العضرهة أو معاجلاتها 
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َأَلْم َنْخّلْقّيْم ِماْ  َمااٍء    )تتيث  عمد قرله تعاىل ؛ بيرلرجية اجتياعية أسرهة ئة إنسانية وأعظم وأدق بي    
 .. سرر  املرسالت (  )َفَقَدْرَنا َفِمْعَم اْلَقاِدرحوَن  (  )ِإَلى َقَدٍر َمْعّلرٍم  (  )َفَجَعْلَماهح ِفي َقَراٍر َمِينٍي  (3 )َمِهنٍي 

هماا  بيئاة تتيثا  يف األرحاام وبيئاة يف خاارج       , فيف نهج البالغة خلرق امل –وتتعدد أشياىل البيئة     
األرحام , وبيئة خاصة وبيئة عامة , وبيئة داخلية وبيئة خارجية , ومما هشي  مضاميمها وعالجاتها  ار  

 ( :عليه السالم)علم االجتياع البيئي , وممه هظهر يف قرله 
ِماْ   "بحِدْئَ  . ْسَتاِر َومحَضاَعَفاِت اأَل, ْرَحاِم ي ّظّلَياِت اأَلِف, امّلْمَشّق امَلْرِعيُّ َو, ِريُّ هَُّها امَلْخّلرقح السََّأ)     

ي َبْطاِ  ّأمِّاَك   َتيحررح ِفا . َجٍ  َمْقسحرٍم َوَأ, " إىل َقَدٍر َمْعّلرٍم, َمِينٍي  ي َقَراٍرِف"ِضْعَ  َووح, " سحالَلٍة ِمْ  ِطنٍي
َوَلاْم َتْعاِرْ  سحابحَ     , ّأْخِرْجَ  ِمْ  َمَقرَِّ  إىل َداٍر َلْم َتْشَهْدَ ا  َوال َتْسَيعح ِنَداًء ؛ ثحمَّ ,َجِميمًا ال تحِح ح دحَعاًء 

! َفَك ِعْماَد احَلاَجاِة َمَراِضاَع َطَلِباَك َوإَراَدِتاَك      َوَعرَّ, َك َفَيْ  َ َداَ  الْجِتَراِر الِغَذاِء ِمْ  َثْدِي ّأمِّ. َمَماِفِعَها 
َوِماْ  َتَماوحِلاِه   , ْعَجازح  َر َعاْ  ِصاَفاِت َخاِلِقاِه أَ   َدَواِت َفهحزح َعْ  ِصَفاِت ِذي اهَلْيَئِة َواأَلَمْ  َهْعِج إنَّ, َ ْيَهاَت 

 .  (! ْبَعدح ِبححدحوِد امَلْخّلرِقنَي َأ
 :فيمها ما هتعلق   وتظهر بشي  واضح احللقات واملساحات واألشياىل البيئية ,     
ي َبْطاِ  ّأمِّاَك َجِميماًا ال    َتيحررح ِف) , (  ْرَحاِمّظّلَياِت اأَل) األسرهة ؛  –بيرلرجية مبفهرم البيئة ال -

 ( ..َوال َتْسَيعح ِنَداًء , تحِح ح دحَعاًء 
وممه ما  ؛(  ِريُّهَُّها امَلْخّلرقح السََّأ) وسالمتها هتيث  يف املخاطبة ؛ وتمظييها انتظامها ونظامها  -

 ..المفسية  –لبيرلرجية تيره  البيئة ا هتضي 

,  ّأْخِرْجَ  ِمْ  َمَقارَِّ  إىل َداٍر َلاْم َتْشاَهْدَ ا    ثحمَّ) االجتياعية ؛  –ما هتعلق بالبيئة األسرهة ممه  -
 ( .. َوَلْم َتْعِرْ  سحبحَ  َمَماِفِعَها

َفَك ِعْماَد  َوَعرَّ, َك ّأمِّ َفَيْ  َ َداَ  الْجِتَراِر الِغَذاِء ِمْ  َثْدِي) ؛ والمير الغذاء  –ما هتعلق بالبيئة  -
 .., ورمبا ميتد لطبيعة الغذاء واملسترى الصحي له (  احَلاَجِة َمَراِضَع َطَلِبَك َوإَراَدِتَك

علام   ومضاامني  , وجاناب مماه هصاب يف مهاام     ةالبيئي – ةاالجتياعي وممه ما هشي  على املضامني    
 ..م  الرقاهة والعالج , وما هتطلب االجتياع البيئي وجرانب م  معاجلاته 

,  ر اجلانب   ( !َوّظْلمح الضَِّعيِف َأْفَحشح الظُّْلِم ! َس الطََّعامح اْلَحَرامح ْئِب) ومما هتضيمه القرىل املبار  ؛     
مساترى نقااو    املمظرر الذي هحعاجله علم االجتياع البيئي , واجلانب غ  املمظرر املتعلق مبصادر الغذاء و

االقتصاادهة امليتاد  للبيئاة     –لدخ  والترزهع , وماا هتعلاق جباناب البيئاة االجتياعياة      مصادر رزقه م  ا
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ومتاسها مع اإلنسان وما هتعام  معها مبسترى عقلية وفير وانطباع داللي معني , وتلعاب  , وميرناتها 
 ..متائج االجتياعية , الدور اليب  يف الترجهات والتفاعالت وال –الثقافة , وممها الثقافة البيئية 

االقتصاادي , أ يياة بالغاة يف الامفس الفردهاة اجملتيعياة        –وللبيئة االقتصادهة والسلر  االجتيااعي      
, وماا همجار بآثااره    اجملتيع م  سلبيات ذلك  –وترليد روح املمافسة والصراع السليب , وحلياهة الفرد 

 ( : عليه السالم) على االسرتاتيجيات االجتياعية , هقرىل
َسَمِتَك  َفال َتْحِيْ  َ مَّ. اَ  َتإْن َلْم تْقِتِه َأَف, َوِرْزٌق َهْطّلبحَك  ,ِرْزٌق َتْطّلبحهح : اِن الرِّْزقح ِرْزقََ, ْبَ  آَدم  اه)     
ي ّك ِّ َسيحْؤِتيَك ِفاَلى اهلَل َتَع إنََّمّة ِمْ  عحْيِرَ  َفإْن َتّيِ  السَّلى َما ِفيِه ؛ َفَكَفاَ  ّك ُّ َهْرٍم َع! لى َ مِّ َهْرِمَك َع

ا َلْيَس َلَك ؛ َوَلْ  َهْسِبَقَك إىل ا َتْصَمعح باْلَهمِّ ِفيَيَمّة ِمْ  عحيحِرَ  َفَيإْن َلْم َتّيِ  السَّا َقَسَم َلَك ؛ َوَغٍد َجِدهٍد َم
 .  ( َلَك ا َقْد ّقدَِّرَوَلْ  هحْبِطَئ َعْمَك َم, َوَلْ  َهْغِلَبَك َعَلْيِه غاِلٌب , ِرْزِقَك َطاِلٌب 

تعدد مضامني القرىل املبار  , وميي  أن نارى جاناب مماا هتضايمه  ار علام االجتيااع البيئاي ,         وت    
واجتا ات األنشطة الفردهة واجلياعية , وثقافة املعرفة والسلر  االقتصادي لننسان , حيقق سالمة الفير 

صراعات , وهسهم يف محاهة البيئاة ما    المفسي له , وبدوره حييي البيئة االجتياعية م  ال –االقتصادي 
اجملتياع , وتلعاب    –االستثياري , وثقافة محاهة البيئة  –السباق التمافسي , وهسهم يف الذكاء التمافسي 

عشرائية والعيى االستثياري واجتا اات خمااطر   الدور ا يف السيطر  واحلد م  , ممظرمة احلالىل واحلرام 
, واالنصباب  أو اليسب وتلرثها م  خالىل طبيعة الرزقى البيئة تقث ه علمسترى , والرزق وصراعاته 

 ..دون مراعا  البيئة والتميية املستدامة على  د  الرحبية والدخ  
 –مصادر الدخ  والترزهع ومراقعه ضي  البيئة  حنر, عقالنية وإدار  ا هظهر  ر بماء برامج وأهضًا مم    

اجملتياع ,   –ية األنشطة ومدى اجتا اتها للحارص علاى البيئاة    اجملتيع , و ر عام  مهم يف حتقيق انسياب
حلياهاة املارارد الطبيعياة     ةالمرعيا  ات التخطيأ واملعاه و ما لعلم االجتياع البيئي أ ييته يف وضع اجتا 

املمهج اإلسالمي والبماء التميري على أسس ك  ما  ثياراتها وتمييتها املستدامة , وتتقّدم اخلطأ يفواست
اآلنية واملساتقبلية وماا    ؛ ر االستدامة اليت حتيي ك  احلقرق , وممها احلقرق االجتياعية والبيئيةهتجه حن

 ..هتعّدى احليا  الدنيرهة يف احلساب والعقاب 
 –م  اساتقرار بيئاي    ممه ما هرتتبالعالقات , و –اجلرانب االجتياعية دخ  ضيمها وبيئة أخرى ت    

مبادأ  تتعدد أشاياهلا , لاذا هظهار      مسترى وئام وحمبة أو صراعات م , وما هتجه بهاجتياعي ونفسي 
 .  ( َسْ  َعِ  الرَِّفيِق َقْبَ  الطَِّرهِق , َوَعِ  اْلَجاِر َقْبَ  الدَّاِر)  ؛ البيئية - ةنسانيضي  العالقات اإل
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هظهار يف  االقتصااد , و ار مماا     –االجتياعي , مبحر  اجتا ات احلقرق  –وشي  م  البماء البيئي     
 ( : عليه السالم) قرله

  (ا اِبَهلى َخَراِر َرْ ٌ  َعاحَلَجرح الَغِصيبح يف الدَّ) 
وماا  وأشاياله ,  هتعدد اخلاراب  بيئي حتى يف غ  ممظرر ا , وعمد ا  –جمتيعي  ر أعيق ا تيام و    

, كياا  ار ما  جاناب     تها علم االجتياع البيئي االبّد م  أن هشي  مبعاجلوبها , هتعلق بالبيئة واجملتيع 
, البيئاة   –يف العيا   البيئة , و ر جبر ره هحعا  جرانب األخالق والقايم   –ختصصي يف جماىل العالقات 

, اجملتيع  –القر  والضعف للبيئة مظرر , وما هتعلق مبالعالجات االجتياعية املتعدد الداعم حملترى البيئة و
الرئاام واملالئياة واالنسايابية والتعااون     ز على فرص وما هححيأ بها م  حتدهات وتهدهدات , رمبا تتجاو

 ..والعالقات بني البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية 
املتقادِّم القياادي , ليضاع علام      ألعلى مسترهات اهلارم أو وبهذا االجتاه هتعدى إىل اجلانب التمظييي     

 ( :عليه السالم)هقرىل  , وهظهر عمدتمظيم االجتياع البيئي 
ّكرَن ّأْساَرً   ْو َأَأ, ْ ِر َوال ّأَشاِرّكهحْم ِفي َمَياِرِه الدَّ, ِم ح امّلْؤِمِمنَي  َذا َأ: ْن هحَقاىَل ْقَمعح ِمْ  َنْفِسي ِبَقأََأ )     

ِو َأ, َهاا َعَلّفَهاا   َ يُّ, َكالَبِهيَياِة امَلْربحرَطاِة   , يَِّبااِت  ْك ح الطََّفَيا خحِلْق ح ِلَيْشَغَلِمي َأ! َلهحْم ِفي جحشحرَبِة الَعْيِش 
, ْو ّأْ َيَ  َعاِبثاًا  َأ, ْو ّأْتَرَ  سحًدى َأ, ا هحَرادح ِبَها َوَتْلهحر َعيَّ, ْعالِفَها َتْيَتِرشح ِمْ  َأ, يحَها امّلْرَسَلِة شحغحّلَها َتَقيُّ

ِبي ْبِ  َأاإَذا َكاَن  َذا ّقرتح : " اِئِلّيْم َهّقرىلح نِّي ِبَقَوَكَق! ْعَتِسَف َطِرهَق امَلَتاَ ِة ْو َأَأ, الَلِة َحْبَ  الضَّ جحرَّْو َأَأ
ْصاَلبح  َة َأَجَرَ  الَبرِّهَّا الشَّا  ال َوإنََّأ" . ْجَعاِن َومحَماَزَلِة الشُّا , ْقَراِن ْعفح َعْ  ِقَتاىِل اأَلَفَقْد َقَعَد ِبِه الضَّ, َطاِلٍب 
َناا ِماْ  َرسحارىِل    َوَأ. ْبَطّق خحيحردًا َوَأ, ْقَرى َوّقردًا اِبَتاِت الِعْذَهَة َألمََّوا, َرقُّ جحّلردًا َواِتَع اخَلِضَرَ  َأَوالرَّ, عحردًا 

 .  ( َوالذَِّراِع ِمَ  الَعضحِد, ْرِء ْرِء ِمَ  الضَّاهلِل َكالضَّ
مسترهات ضيان لي  و, البيئة مبفهرم اجتياعي تضامين  –وبه سبق األعيق ببماءه اهلمدسي للقياد      

تيع , وعلم االجتياع البيئي مستير مع اهلمدسة التمظييياة املساتدامة , و ار ماا تفقاده أدق      طبقات اجمل
شخص القيادهة , فرتى أعلى  –االجتياعية واحتراء البيئة الصحية التمظييية  –معاجلات العلرم السياسية 

داري تغطياة  االقتصاادهة والبيئياة , فييارن ضاي  التمظايم اإل      –قيادي هتحسس باجلرانب االجتياعياة  
نى فرد داخا  اجملتياع ضاي     حبيث ال همعم بالبيئة , إاّل مبا همعم أد, اإلنسانية  –األحاسيس االجتياعية 

تغذوهة , وممه ما هتحقق م  عدالة ومساوا  بيئة صحية وما هرتتب عليها م  , حدود الدولة واملسؤولية 
 ..اإلنسانية و الماس عميه متطلبات احلقرقلتتحقق املراطمة بي  ما تممهيا  هترجب أن هيرن ك  أه  ما

 :بالقرىل ( عليه السالم)هتسائ   ولذا    
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َك نَّا ْناَ  َتْعَلامح أَ  َوَأ, َكْيَف تحِسيغح َشاَرابًا َوَطَعاماًا   , ْلَباِب ِعْمَدَنا ِمْ  ّأوِلي اأَل -َكاَن  -هَُّها امَلْعدحودح َأ)     
ْماَراىِل الَيَتااَمى َوامَلَسااِكنِي َوامّلاْؤِمِمنَي     َوَتْبَتاعح اإلَماَء َوَتْمِيحح المَِّسااَء ِماْ  أَ   ,َوَتْشَربح َحَرامًا , َتْقّك ح َحَرامًا 
 .  ( !ْحَرَز ِبِهْم  ِذِه الِبالَد َوَأ, ْمَراىَل َفاَء اهلّل َعَلْيِهْم  ِذِه اأَلِذهَ  َأالَّ, َوامّلَجاِ ِدهَ  

والمظاام االجتيااعي   البيئاي   –العام  املشرت  االجتيااعي   المص املبار  , هظهر فعمد دراسة وحتلي     
, والتفاعا   بضارابأ املساؤولية وحتيلاها    وحمترى العالقات التعاونياة ومضاامني املشااركة االجتياعياة     

حالىل ,  –البيئية على؛ بيئة  –والعجيب والدقيق, حيميا تشي  املمظرمة االجتياعية  ,املتبادىل اإلنساني 
على محجي  هؤثر بشي  بالغ بمتائجه يرن مرجه احلالىل واحلرام , واملعرو  واملمير , , ل حرام –وبيئة 

 ..تياعية واجتا اتها , وممها البيئة االجبيئة احليا  
 ةوالمفسااي ةالبيئيااممااه مااا هتعلااق باجلرانااب و, االجتياااع  -ومضاايرن آخاار جييااع بااني اإلنسااان      

 ( :لسالمعليه ا) هلهظهر يف قرمما , و ر  ةوالسلركي
ي َوِف. َوَنْهٌب تحباِدرحهح امَلَصاِئبح ؛ َوَمَع ّك ِّ جحْرَعٍة َشَرٌق , اَها امَلَم ا َغَرٌض َتْمَتِض ح ِفيِهي الدُّْنَيا امَلْرءح ِفَيإنَّ )    

اِق آَخاَر  ِبِفارَ  ْرمًا ِمْ  عحيحاِرِه إالَّ ال َهْسَتْقِب ح َهَو, اِق ّأْخَرى ِبِفَر ال َهَماىلح الَعْبدح ِنْعَيًة إالََّو. ْكَلٍة َغَصٌص ّك ِّ َأ
ارح َلاْم  َها المَّْي ح َوا اللَّ َذْهَ  َنْرجحر الَبَقاَء َوا َنْصبح احّلتحرِ  ؛ َفِيْ  َأْنّفسحَمَأَو, انح امَلمحرِن ْعَرَفَمْح ح َأ. َجِلِه ِمْ  َأ

   ( !ا ؟َوَتْفِرهِق َما َجَيَع, ا َبَمَيا َم ي َ ْدِمَ  ِفْسَرَعا الَيرََّأ إالَّ, َهْرَفَعا ِمْ  َشْيٍء َشَرفًا 
 Intellectual Capital رأس املااىل الفياري  با اجملتيع والبيئة , مبا فيه ما هتعلق والتحلي  مليرنات     

, ( اَهاا  َمامَل ا َغَرٌض َتْمَتِضا ح ِفياهِ  ي الدُّْنَيا امَلْرءح ِفَيإنَّ )؛ التشرهع  –, حمرره اإلنسان املرجِّه ألنشطة اجملتيع 
اإلنسان احلد م  طغيان ميث  إاّل  وترقيته اجملتيع , وما حتيية املرت –احملقق لطبيعة ما تيرن عليه البيئة 

ومادى   , املؤثر على مستقب ( َجِلِه اِق آَخَر ِمْ  َأِبِفَر ال َهْسَتْقِب ح َهْرمًا ِمْ  عحيحِرِه إالََّو) ؛ كفرد أو جمتيع 
ممهاا  , و ( اَوَتْفِرهاِق َماا َجَيَعا   , ا َبَمَياا  ي َ اْدِم َما  َ  ِفا ْسَرَعا الَيارَّ َأ إالَّ ) ؛ تلرثهامسترى البيئة و استدامة

 .. ( اِق ّأْخَرىِبِفَر ال َهَماىلح الَعْبدح ِنْعَيًة إالََّو) ؛ االجتياعية  -الصحية مستقب  البيئة 
التطارهر والتميياة املساتدامة باليفااء       وأهضًا المظر إىل ما تتجه القدر  اإلسارتاتيجية واملعرفياة علاى       

 ..االجتياعية  –التمظييية وما هدخ  ضي  عيلياتها ونتائجها وخملفاتها البيئية  –البشرهة 
مبؤشار  وامتاداداتها  والتياملية املعرفية تتجه باجتاه إسرتاتيجية معرفية , وممه البحماى التحتياة والفرقياة        
االجتاه املعريف الستيعاب اإلنسان والبيئة واملستقب  , وما هساهم ضايمه   الجتاه احلضاري , وممه ما هعين ا

, تطبيق املعرفة املمتجة  –التحلي  اإلسرتاتيجي بي  حمترهاته املادهة وغ  املادهة والبشرهة , ومقدر  ترليد 
ومؤثراتاه  ك  تطارر حضااري   , و ر ما همطبق على  ( اِق ّأْخَرىِبِفَر ال َهَماىلح الَعْبدح ِنْعَيًة إالََّو) ولي  ؛ 
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وعصار   , ومماه ماا حادث بعاد الثارر  الصاماعية , وغازو الفضااء ,        السلر  االجتياعي  –على البيئة 
 ..غ  احملدود الفضاء املعلرماتي و االنرتن  ,

ِمْ   ال َهْسَتْقِب ح َهْرمًاَو) واجتا ها التطبيقي ؛ اإلنسان كفرد وجمتيع , رت حتيية مالبيئة الدنيرهة يف و    
العيلياة , ومبيرناتاه   تغ  اجملتيع مبيرناته السلركية والتطبيقات , هعين ( َجِلِه اِق آَخَر ِمْ  َأِبِفَر عحيحِرِه إالَّ

ا ْنّفسحامَ َأَو, انح امَلمحرِن ْعَرَفَمْح ح َأ ), وبهذا والطبقات االجتياعية بال تفرهق وال متييز , البشرهة ومسترهاته 
, و ماا  دوران عجلة احليا  وميرناته اجملتيعياة   , فرمبا سبقما مرعدنا لليرت , و يذا( َنْصبح احّلتحرِ  

 ..حلياهة مستقب  البيئة واألجياىل واملرارد الطبيعية تها اتيجياجيب الترقف عمد التميية املستدامة واسرت
لمشااط والمتاائج   االبيئاة يف  ووللحد م  التسابق واملمافسة العشرائية وعيارم ماا هاؤثر علاى اجملتياع          

, جمتيعاي   –يف جر بيئي االقتصاد  –تضح أ يية الرعي الثقايف الستيعاب وجرد اإلنسان واملستقب  , ه
 ( :عليه السالم) رلهقمما هتضيمه  ر و

  (ْنَ  ِفيِه َخاِزٌن ِلَغْيِرَ  فَق, ا ْبَ  آَدَم َما َكَسْبَ  َفْرَق ّقرِتَك َه )
 ملساتدامة , هيارن البمااء العقالناي    االتميياة   –لمشاط , وتترازن اخلطأ ا –وحيميا هترازن اإلنسان     

, ببماء  ذه الثقافة وفهيها باستيعاب تطبيقي , ( ْنَ  ِفيِه َخاِزٌن ِلَغْيِرَ  فَق) , ومرجهه ؛ اجملتيع  –للبيئة 
 قارهم لامفس و الفير وساري ا  , واالجتاه بمقياإلنسان  –حلد م  تفاقم انتها  حقرق البيئة ا هتم بدوره
  ..جمتيع العي   -, وجانب ممه بيئة الترجُّه البيئي سالمة السلر  التمظييي و , والعي  ضي السلركية 

  ( :عليه السالم) , أال و ر حمرِّ  الشهر  , حيث هقرىلالبيئة  –حمترى آخر مؤثر على اجملتيع و    
  ( ا ّأْكِرَه َعِيَيالَقْلَب إَذ إنََّف, ا اِلَهإْقَبا َوْ  ِقَبِ  َشْهَرِتَها ِمفْقتحرَ , ارًا إْدَبااًل َوإْقَبِلْلّقّلرِب َشْهَرً  َو إنَّ)   
, وماا هتطلباه ما  الظارو      مظام إدار  املعلرمات وتطرهر ا وتمييتها وتق يلها للتطبياق املساتدام   ول    

 إنَّ) ؛ به علم االجتياع البيئي  اجملتيع , وما هسهم –للبيئة  بالغة , أ يية تقرمييةواملراقف للمشر املعريف 
 ,باالتعّلم والرتبياة والتعلايم    اجتا اات البيئاة املعرفياة     , ومماه هتضاي   ( ارًا إْدَبا ااًل َوإْقَبا ِلْلّقّلرِب َشْهَرً  َو

حمرِّ  ها , وسبب(  ااِلَهإْقَبا َوْ  ِقَبِ  َشْهَرِتَها ِمفْقتحرَ  )؛ االستثيارهة  –البيئة التميرهة ها مبيرنات اتارتباطو
علام  الباّد ما  ا تياام    بهذا , و ( ا ّأْكِرَه َعِيَيالَقْلَب إَذ إنََّف )؛ وثقافة اجلع  التشرهعي  اجلع  التيرهين

 وعيلياتاه ,  اال تيام بالمظاام االجتيااعي   , ما هتطلب وترجيهاته االجتياع البيئي يف اجتا اته وترجهاته
 ..اإلنسانية أهاط احليا  االجتياعية العماهة مبعاجلات و
التمظيياات  فاعلياة  و, السالركية  المفساية و وماا هاؤثر علاى االجتا اات      , اجملتيع –الصحية للبيئة و    

  ( :عليه السالم) , حيث هقرىلاالجتياعية 
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  ( ِة احَلَسِدِمْ  ِقلَّ, ّة اجَلَسِد ِصحَّ )
ساترى ساالمة الصاحة    ما  م  االجتياع الصاحي , وماا هرتتاب علياه    و ر ما هتضي  أهضًا , علم      

جساد   –, وما هيرن عليها ما  صاحة   املمظرر  وغ  املمظرر   ,العقلية والمفسية واجلسدهة  ؛اجملتيعية 
وماؤثرات خارجياة   هحقابا  إنساان ,   بيئة تقاب  صاحة , وجساد   ؛ هعين , إنسان  –وما هحقابلها م  بيئة 

 ..احلسد سترى متيثلة مب
ومادى  , لننساان  اجلع  التيرهين ميرنات بي  , وما هتعلق سان وشي  آخر تياملي , لبيئة اإلن     

البيئاة والتشارهعات اإلهلياة وماا هرتتاب عليهاا ما  أمارر فقهياة تساهم يف عالجاات املابهم             ترافقه مع 
 , وبهاذا ؛ السيحاء  اإلهلية ممها , ملعرفة اإلنسان ممحاه القرهم املرافق للشرهعةأو امّلستجد واملستحدث 

محالِئَياًة  , ا اِئَهْعَضا أَل اِمَعاةً ْشالًء َجَأَو, ا اَ َعْ  َعَش َرارًا ِلَتْجّلْبَصَأَو, ا اَ ا َعَمَي َماعًا ِلَتِعْسَيْم َأَجَعَ  َلّي) 
ي ِفا , ا َها اِقْرَزاِئاَدٍ  ألَ ّقّلرٍب َرَو, ا اِقَهْرَفبَق اٍن قاِئَيٍةْبَدبَق, ا َومحَدِد عحيحِرَ , ا يِب صحَرِرَ ي َتْرِكِف, ا اِئَهْحَمأَل

َوَخّلَف َلّيْم ِعَبرًا , ا َعْمّيْم ارًا َسَتَر ََْعَيَر َلّيْم َأَوَقدَّ. اِفَيِتِه َع ِزاِجَحَرَو,  اِت ِمَمِمِهَومحرِجَب, محَجلِّالِت ِنَعِيِه 
, اىِل ا دحوَن اآلَما ْرَ َقاْتهحمح امَلماَها  َأ. اِقِهْم ِح َخَما َومحْسَتْفَسا , ِع َخالِقِهاْم  ِمْ  محْسَتْيَت, ْبَلّيْم اِضنَي قََاِر امَلِمْ  آَث
َفَهْ  َهْمَتِظرح . اِن َوي ّأنحِف اأَلوا ِفَوَلْم َهْعَتِبرح, اِن ْبَدي َسالَمِة اأَلوا ِفَلْم َهْيَهدح. اىِل مح اآلجَََا َتَخرُِّبِهْم َعْمَه َوَشذَّ

 اِء إالَِّ  الَبَقا ْ ا ح َمادَّ  َأ؟ َو َقِماِزىَل السَّا َنَر ِة إالََّضاَرِ  الصِّحََّغ ْ  حَأَي اهَلَرِم ؟ َواِنَحَر اِب إالََّبْ  ح َبضاَضِة الشَّأََ
, َوَغَصاِص اجَلاَرِض   , َلاِم امَلَضاِض   َوَأ, َوَعَلاِز الَقَلاِق   , ّأزحوِ  اإلْنِتَقاىِل َو, َمَع ّقْرِب الزِّهََاىِل  اِء ؟آِوَنَة الَفَم

 .  ( !الّقَرَناِء ِ  َوِعزَّاأَلَو, ْقِرَباِء اأَلِ  َوَوَتَلفُِّ  اإلْسِتَغاَثِة ِبمحْصَرِ  احَلَفَد
مبا جع  تعاىل لاه ما  األمسااع واألبصاار     و ما مما هظهر أمرر بيئية متعدد  , تبدأ م  اإلنسان ذاته      

, بالترازي ؛ الفاعلة بالفرد واجلياعة واجملتيع , وانتهاء أو تراجع صالحيتها عمد حلظة املرت واألعضاء 
 .., لتقرهم مس   احليا  مع تطرر ا وهر ا واستحداثاتها ستقراء البيئة التارخيية مع ا
الفردهة واجملتيعية , وممهاا ماا تقخاذ    وم  جهة أخرى نتائج ما جيري يف بيئة ذات اإلنسان وصحته     

م وما شاكله , والبماء والمظيف العيليات والتغي  والتغ  وما حيص  أطر م  مهام علم االجتياع البيئي , 
ماا  البيئية , كياا  ار علياه     –االجتياعية بي  مماحيها , وتعدد تفاعالتها والعالقات بني التبيؤ والبيئة 

ْ ا ح  َفَهاْ  َهْمَتِظارح أََ   )حتترهه االستفسارات لظرا ر حتدث باساتيرار , جياب الترقاف عماد ا , أال و اي      
آِوَناَة   اِء إالَِّ  الَبَقا ْ  ح َمادَّ َأ؟ َو َقِماِزىَل السََّنَر ِة إالََّغَضاَرِ  الصِّحَّ ْ  حَأَي اهَلَرِم ؟ َواِنَحَر اِب إالََّبَبضاَضِة الشَّ

 ..وعالقاتها مع غ  ا م  العلرم , وممها ما هحيث  فلسفة علم االجتياع البيئي (  اِء ؟الَفَم
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البيئاة اجملتيعياة   انسايابية  انتظاام و ماا هرتتاب علاى    و, البيئاة   –وحلياهة وتقرهم اجتا ات اإلنساان       
, َم َناِذهرًا للَعااَلِينَي   آِلِه َوَسالَّ لْيِه َوى اهلّل َعلَّدًا َصاهلَل َبَعَث محَحيَّ إنَّ) اإلنسانية بالقيم وميارم األخالق ؛ 

, يخحرَن َباْيَ  ِحَجااَرٍ  خحْشاٍ     محِم, اٍر ي َشرِّ َدَوِف, لى َشرِّ ِدهٍ  ْنتحْم َمْعَشَر الَعَرِب َعَأَو, لى الَتْمِزهِ  ِميمًا َعَأَو
امح ْصامَ اأَل. اَمّيْم ْرَحَوَتْقَطعحرَن َأ, َوَتْسِفّيرَن ِدَماَءّكْم , َتْقّكّلرَن اجَلِشَب َتْشرَِبحرَن الَيِدَر َو, اٍت صحم  َوَحيَّ

 .  (امح ِبّيْم َمْعصحرَبٌة اآلَثَو, ِفيّيْم َمْمصحرَبٌة 
بيئاة  املمحرفة إىل االجتياعية البيئة  مسترى السياوهة م  اإلهلية الرسالة وبهداهة واالنتقاىل م  خالىل    

 ..خمطأ له  وبيئي اجتياعي نظام وتمظيم وبماء املتياسية بالقيم واألخالقاملمتظية وملؤ ا اإلنسانية 
, هلاا دالالتهاا   وصف ومراصافات ميرناتهاا   ما هرتتب م  , ووتظهر صرر  لبيئة اجتياعية أخرى     

علام االجتيااع البيئاي     , ومماه ماا هتضايمه    ( املمظرر ممها وغا  املمظارر  ) ؛ م  وما هحستثقرأ ليلية التح
 ( :عليه السالم), حيث هقرىل والصحي 

, ْعَشاى َبَصاَرهح   َوَمْ  َعِشَق َشْيئًا َأ, اْصَطَلححرا َعلى ححبَِّها َو, ْكِلَها ْقَبّلرا َعلى ِجيَفٍة َقْد اْفَتَضححرا ِبَقَأ)      
, َهَراتح َعْقَلاهح  َقْد َخَرَقِ  الشَّا , َوَهْسَيعح ِبّقذحٍن َغْيِر َسِييَعٍة , َفْهَر َهْمّظرح ِبَعْيٍ  َغْيِر َصِحيَحٍة , ْمَرَض َقْلَبهح َأَو
َحْيثحَيا َزاَلاْ  َزاىَل  , ْيٌء ِمْمَها َوِلَيْ  يف َهَدْهِه َش. َفْهَر َعْبٌد َلَها , َوَوِلَهْ  َعَلْيَها َنْفسحهح , َماَتِ  الدُّْنَيا َقْلَبهح َوَأ

َوْ َر َهَرى امَلْقخحرِذهَ  , ِعّظ ِمْمهح ِبَراِعٍظ َوال َهتَّ, ْقَبَلْ  أْقَبَ  َعَلْيَها ؛ ال َهْمَزِجرح ِمَ  اهلِل ِبَزاِجٍر َوَحْيثحَيا َأ, إَلْيَها 
َوَجاَء حْم ِمْ  ِفَراِق الدُّْنَيا َماا  , ِبِهْم َما َكانحرا َهْجَهّلرَن  َكْيَف َنَزىَل, َحْيثح ال إَقاَلَة َوال َرْجَعَة , ِ  َعلى الِغرَّ

اْجَتَيَعاْ   : َفَغْيارح َمْرصحارٍ  َماا َناَزىَل ِبِهاْم      . هحرَعدحوَن  َوَقِدمحرا ِمَ  اآلِخَرِ  َعلى َما َكانحرا, َكانحرا َهْقَممحرَن 
اْزَداَد امَلْرتح ِفيِهْم  ثحمَّ, أْلَرانحهحْم  َرْت َلَهاَوَتَغيَّ, ْطَراّفهحْم َفَتَرْت َلَها َأَف, َعَلْيِهْم َسْيَرّ  امَلْرِت َوَحْسَرّ  الَفْرِت 

ٍة ِماْ   َعلى ِصاحَّ , َوَهْسَيعح ِبّقذحِنِه , ْ ِلِه َهْمّظرح ِبَبَصِرِه هح َلَبْيَ  َأإنََّو, َحِدِ ْم َوَبْيَ  َمْمِطِقِه َفِحيَ  َبْيَ  َأ, وحّلرَجًا 
ي ْغَيَض ِفَأ, ْمَرااًل َجَيَعَها رح َأَوَهَتَذكَّ! َدْ َرهح  ْذَ َب َوِفيَم َأ, ْفَمى عحيحَرهح هحَفيِّرح ِفيَم َأ, َوَبَقاٍء ِمْ  ّلبِِّه , ِه َعْقِل

َتْبَقاى  , َرَ  َعلى ِفَراِقَها ْشَأَو, َجْيِعَها  َقْد َلِزَمْتهح َتِبَعاتح, َحاِتَها َومحْشَتِبَهاِتَها َخَذَ ا ِمْ  محَصرََّأَو, َمَطاِلِبَها 
امَلاْرءح َقاْد َغِلَقاْ     َو. اْلِعْبءح َعلى َظْهِرِه َو, َفَيّيرنح امَلْهَمّق ِلَغْيِرِه , عحرَن ِبَها َوَهَتَيتَّ, ِلَيْ  َوَراَءهح َهْمَعيحرَن ِفيَها 

َوَهْزَ دح ِفيَيا َكاَن َهْرَغابح ِفياِه   , ْمِرِه ْمَد امَلْرِت ِمْ  َأْصَحَر َلهح ِعَفْهَر َهَعضُّ َهَدهح َنَداَمًة َعلى َما َأ, رح حرنحهح ِبَها 
ي َفَلْم َهَزىِل امَلْرتح هحَباِلغح ِف! ي َكاَن َهْغِبّطهح ِبَها َوَهْحسحدحهح َعَلْيَها َقْد َحاَزَ ا دحوَنهح ِذالَّ نَّى َأَوَهَتَيمَّ, اَم عحيحِرِه هََّأ

هح هحاَردِّدح َطْرَفا  : َوال َهْساَيعح ِبَساْيِعِه   , ْ ِلِه ال َهْمِطاقح ِبِلَسااِنِه   َفَصاَر َبْيَ  َأ, َسْيَعهح  ى َخاَلَأ ِلَسانحهحتََّجَسِدِه َح
, ْلِتَياطًا ِباِه  اْزَداَد امَلْرتح ا ثحمَّ. َوال َهْسَيعح َرْجَع َكالِمِهْم , ْلِسَمِتِهْم َهَرى َحَرَكاِت َأ, ي وحجحرِ ِهْم َظِر ِفِبالمَّ

ْوَحشحرا ِماْ   َقْد َأ, ْ ِلِه َفَصاَر ِجيَفًة َبْيَ  َأ, َوَخَرَجْ  الرُّوحح ِمْ  َجَسِدِه , َبَصرحهح َكَيا ّقِبَض َسْيعحهح  َفّقِبَض
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, ْرِض ي اأَلَحَيّلارهح إىل َمَخاأ  ِفا    ثحامَّ . َوال هحِجيبح َداِعياًا  , ال هحْسِعدح َباِكيًا . َوَتَباَعدحوا ِمْ  ّقْرِبِه , َجاِنِبِه 
 .  (اْنَقَطعحرا َعْ  َزْوَرِتِه َو, ْسَليحرهح ِفيِه إىل َعَيِلِه َفَق
؛ , حيميا هص  األمر ة يالبيئ –على احليا  االجتياعية بني التبيؤ والبيئة وعيق املخاطر والتهدهدات      

ْقَبّلرا َعلاى  َأ) واليت تبدأ م  , ( َقْلَبهح ْمَرَض َأَو, ْعَشى َبَصَرهح َوَمْ  َعِشَق َشْيئًا َأ, اْصَطَلححرا َعلى ححبَِّها َو) 
واملشيلة اليربى حيميا هيرن اجملتياع يف ساياق   , (  اْصَطَلححرا َعلى ححبَِّهاَو, ْكِلَها ِجيَفٍة َقْد اْفَتَضححرا ِبَق

 يفوالبصا  والتبصُّار   ىل العشار البصاري   , ليصا  إ احلب والعشاق   , ليص  إىل انتياس ؛الفير املضل  
 :مرض القلب , وتيرن المتيجة بيئة , فيتحرىل اإلنسان إىل  احلقيقة
 .ّظرح ِبَعْيٍ  َغْيِر َصِحيَحٍة َفْهَر َهْم -
 .َيعح ِبّقذحٍن َغْيِر َسِييَعٍة َهْس -

 .َهَراتح َعْقَلهح َخَرَقِ  الشَّ -

 .َماَتِ  الدُّْنَيا َقْلَبهح َأ -

 . َفْهَر َعْبٌد َلَها , َوِلَهْ  َعَلْيَها َنْفسحهح  -

,  ( ِعّظ ِمْمهح ِبَراِعٍظَوال َهتَّ, ال َهْمَزِجرح ِمَ  اهلِل ِبَزاِجٍر ) اجملتيعي ؛  – الرتاجع الفيريخماطر الترجُّه وو     
 ..متتد اخلطرر  لتهدهد البيئة بشي  عام , والبيئة االجتياعية بشي  خاص و ما بال رهب 

دائياة عماد ا   بيئاة   حتيياة  حتيية املرت فيهاا , إىل دنيرهة حبتييتها الزائلة وحلظة التحرىل م  بيئة و     
 ..وبني العي  ومثار العي  واجلزاء , اجلمة والمار و احلالىل واحلرام , هيرن اجملتيع بني

يف ضارء علام   ومهارىل , هحادرس مبمظارر إساالمي      يذا مماا   م  وقف  تقم  ودراسة ملث  والبد     
خطأ ترعرهة مدّعية , لرضع األخروهة  –وآثار ا الدنيرهة ترجه عيلياته الدنيرهة وب, االجتياع البيئي 

ما  التياره    عظيية لصرر   مسترعب , م  ممطلقالمفس والسلر  وبماء اإلنسان  ة معبالثقافة املتيامل
, ْرِت اْجَتَيَعْ  َعَلْيِهْم َسْيَرّ  امَلاْرِت َوَحْساَرّ  الَفا   ) ؛ البيئي املترسأ بني البيئة الدنيرهة والبيئة األخروهة 

َحاِدِ ْم َوَباْيَ    َفِحياَ  َباْيَ  أَ  , اْزَداَد امَلْرتح ِفايِهْم وحّلرَجاًا    ثحمَّ, أْلَرانحهحْم  َرْت َلَهاَوَتَغيَّ, ْطَراّفهحْم َفَفَتَرْت َلَها َأ
هحَفيِّارح ِفايَم   , َوَبَقاٍء ِمْ  ّلبِِّه , َعْقِلِه  ٍة ِمْ َعلى ِصحَّ, َوَهْسَيعح ِبّقذحِنِه , ْ ِلِه َهْمّظرح ِبَبَصِرِه هح َلَبْيَ  َأإنََّو, َمْمِطِقِه 

َحاِتَها َخَذَ ا ِمْ  محَصرََّأَو, ي َمَطاِلِبَها ْغَيَض ِفَأ, ْمَرااًل َجَيَعَها رح َأَوَهَتَذكَّ! َدْ َرهح  ْذَ َبَوِفيَم َأ, ْفَمى عحيحَرهح َأ
عحرَن َوَهَتَيتَّ, َتْبَقى ِلَيْ  َوَراَءهح َهْمَعيحرَن ِفيَها , ْشَرَ  َعلى ِفَراِقَها َأَو, َجْيِعَها  َقْد َلِزَمْتهح َتِبَعاتح, َومحْشَتِبَهاِتَها 

 .( اْلِعْبءح َعلى َظْهِرِه َو, َفَيّيرنح امَلْهَمّق ِلَغْيِرِه , ِبَها 
 :وميي  وضع  ذه الصرر  ضي  املخطأ اآلتي     
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اْجَتَيَعْ  
َعَلْيِهْم َسْيَرّ  
امَلْرِت َوَحْسَرّ  

 الَفْرِت

َفَفَتَرْت َلَها 
 ْطَراّفهحْمَأ

 َرْت َلَهاَغيََّت

اْزَداَد امَلْرتح 
 ِفيِهْم وحّلرَجًا

َفِحيَ  َبْيَ  
َحِدِ ْم َوَبْيَ  َأ

 َمْمِطِقِه

ْ ِلِه َهْمّظرح َبْيَ  َأ
, ِبَبَصِرِه 

 َوَهْسَيعح ِبّقذحِنِه

ٍة َعلى ِصحَّ
, ِمْ  َعْقِلِه 

 َوَبَقاٍء ِمْ  ّلبِِّه

هحَفيِّرح ِفيَم 
, َرهح ْفَمى عحيحَأ

 ْذَ َب َوِفيَم َأ
 َدْ َرهح
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 ة الدنيرهة إىل ما بعد االتحرىل م  البيئ هبني حلظات(  5 ) خمطأ 
 

َفَلاْم َهاَزىِل   ) ؛ االجتياعياة   –ألخ   لننساان يف بيئتاه الدنيرهاة    اللحظات اصرر يف عيق   ترّغوت     
: َسْيِعِه َوال َهْسَيعح ِب, ْ ِلِه ال َهْمِطقح ِبِلَساِنِه َفَصاَر َبْيَ  َأ, ى َخاَلَأ ِلَسانحهح َسْيَعهح تَّي َجَسِدِه َحامَلْرتح هحَباِلغح ِف

اْزَداَد امَلاْرتح   ثحامَّ . َوال َهْسَيعح َرْجَع َكالِمِهْم , ْلِسَمِتِهْم َهَرى َحَرَكاِت َأ, ي وحجحرِ ِهْم َظِر ِفهح ِبالمَّهحَردِّدح َطْرَف
َقاْد  , ْ ِلاِه  ِجيَفًة َبْيَ  َأَفَصاَر , َوَخَرَجْ  الرُّوحح ِمْ  َجَسِدِه , َفّقِبَض َبَصرحهح َكَيا ّقِبَض َسْيعحهح , ْلِتَياطًا ِبِه ا
ي َحَيّلرهح إىل َمَخاأ  ِفا   ثحمَّ. َوال هحِجيبح َداِعيًا , ال هحْسِعدح َباِكيًا . َوَتَباَعدحوا ِمْ  ّقْرِبِه , ْوَحشحرا ِمْ  َجاِنِبِه َأ

 ( ..اْنَقَطعحرا َعْ  َزْوَرِتِه َو, ْسَليحرهح ِفيِه إىل َعَيِلِه َفَق, ْرِض اأَل
 –وتفاعلاه يف عياق دراساات علام االجتيااع البيئاي       الر ياب ,  أعظم  ذا الرصف املليرتي  وما    

 ..ي البيئ - الثقايف البماءجتاه با, والعق  اجليعي واجملتيعي ( عليه السالم)الصحي , ولذا هحخاطب 
وقائياة  ة الظرو  واملراقف , كاجتاه لبماء ثقافة صحية جمتيعيواليشف ع   انب الرتبية الصحيةوجل    

ومتخاذ  متصادِّر القيااد    , واجلياع باني   واملماا   لتمقياة األجاراء    وتمظيياتها ,وعالجية ملخلفات البيئة 
ممحرفهاا ,  وتاقث ه علاى قارهم األعيااىل و    ومسترى طاعتهم قراراتها , وبني طبيعة ومراصفات اجملتيع 

ما   اجملتياع  ماا هيارن علياه    و البيئة ما تيرن عليه ومجيعه هصب يف اجلانب التميري وطبيعته ومستقب 
 ( :عليه السالم), لذا هقرىل استقامة وتراص  تميري 

ْدَخْلاتحْم ِفاي   َوَأ, ِتّيْم َمَرَضهحْم َوَخَلْطتحْم ِبِصحَّ, ِذهَ  َشِرْبتحْم ِبَصْفِرّكْم َكَدَر حْم ْدِعَياَء الََّوال تحِطيعحرا اأَل)     
 .  ( ْحالسح العحّقرِقَوَأ, ّفسحرِق َساسح الَو حْم َأ, َحقِّّيْم َباِطَلهحْم 
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مبحددات احنارا  القيااد  والتمظايم واألداء    ما جاء المهي , والرتبري الرقائي الترعري و ذا االجتاه     
, وما ميتد للحقرق والمتائج , م  ممظرر هححافظ على اجملتيع والبيئة والصحة المفسية واجلسدهة والعقلية 

 ..بيئة االجتياعية وممحا ا والراجبات , وممها حقرق ال
لفسااد اإلداري واملاالي   تادخ  ضاي  معاجلاة اجتااه ا    االجتياعياة   –نتائجها البيئياة  معاجلة أخرى و    

نقاو  وسالمة شي  البيئية , مبفهرم إسالمي , أن ه –م  لطائف األمرر االجتياعية , ومبرضرعية بالغة 
املعاه  و المظم والتمظ ات ال ميي  أن تتضيمه مجيع ابيئة سيمية صحية , و ر ممصدر األمراىل المتال  

 ..وغ  املمظرر   , مبضاميمها املمظرر الرضعية نسانية اإل
ن شارهح با  احلاارث    وروي أ, لشرهح ب  احلاارث قاضايه    (عليه السالم)كتاب له  يفحيث ورد     

, فبلغاه ذلاك   , ًا بثياانني دهماار   إشرتى على عهده دار, ( عليه السالم)ممني اإلمام علي قاضي أم  املؤ
 :وقاىل له ,  ًافاستدعى شرحي

 .  ْشَهْدَت ِفيِه شحهحردًاَوَأ, َوَكَتْبَ  َلَها ِكَتابًا , َك اْبِتْعَ  َدارًا ِبَثَياِننَي ِدهَمارًا نََّبَلَغِمي َأ)      
 : ملغضب ثم قاىل له فمظر إليه نظر ا : قاىل. قد كان ذلك ها أم  املْؤممني : فقاىل له شرهح      

ى هحْخِرَجاَك ِمْمَهاا   َحتَّا , ّلَك َعْ  َبيَِّمِتَك َوال َهْسَق, هح َسَيْقِتيَك َمْ  ال َهْمّظرح ِفي ِكَتاِبَك َما إنََّأ, َها شحَرْهحح     
ْو َأ, اَر ِماْ  َغْياِر َماِلاَك    لدَّْنّظْر َها شحَرْهحح ال َتّيرنح اْبَتْعَ   ِذِه اَفا. َخاِلصًا َوهحْسِلَيَك إىل َقْبِرَ  , َشاِخصًا 
َتْيَتِماي  َك َلْر ّكْمَ  َأَما إنََّأ! ْنَ  َقْد َخِسْرَت َداَر الدُّْنَيا َوَداَر اآلِخَرِ  َفإَذا َأ! َيَ  ِمْ  َغْيِر َحالِلَك َنَقْدَت الثَّ

اِر ِباِدْرَ ٍم  َفَلْم َتْرَغْب ِفي ِشَراِء  اِذِه الادَّ  , ِة ِعْمَد ِشَراِئَك َما اْشَتَرْهَ  َلَيَتْب ح َلَك ِكَتابًا َعلى  ِذِه المُّْسَخ
 . َفَيا َفْرقح 

اْشَتَرى ِمْمهح َدارًا ِمْ  َداِر , ِحيِ  ِمْ  َميٍِّ  َقْد ّأْزِعَج ِلْلرَّ,  َذا َما اْشَتَرى َعْبٌد َذِليٌ  : " والمسخة  ذه      
ىلح َهْمَتِهاي إىل  وَّاحَلدُّ اأَل: ْرَبَعٌة اَر ححدحوٌد َأَوَتْجَيعح  ِذِه الدَّ. اهَلاِلِينَي ِة َوِخطَّ, ِمْ  َجاِنِب الَفاِننَي , الغحرحوِر 

, اِلاثح َهْمَتِهاي إىل اهَلاَرى امّلاْرِدي     َواحَلادُّ الثَّ , اِني َهْمَتِهي إىل َدَواِعي امّلِصايَباِت  الثَّ َواحَلدُّ, َدَواِعي اآلَفاِت 
ِماْ   , َماِ   اْشَتَرى  َذا امّلْغَترُّ ِباأَل. اِر َوِفيِه هحْشَرعح َبابح  ِذِه الدَّ, ْيَطاِن امّلْغِري ي إىل الشَّاِبعح َهْمَتِهَواحَلدُّ الرَّ
َفَياا  , َراَعِة َلاِب َوالضَّا  َوالادُّخحرىِل ِفاي ذحىلِّ الطَّ  , اَر ِباخّلرحوِج ِمْ  ِعزِّ الَقَماَعِة  ِذِه الدَّ, َجِ  ِباأَل ِج َذا امّلْزَع

, َوَسااِلِب نحّفارِس اجَلَبااِبَرِ     , ْجَساِم امّلّلارِ   َفَعلى محَبْلِبِ  َأ, َرَ   َذا امّلْشَتِري ِفيَيا اْشَتَرى ِمْمهح ِمْ  َدَرٍ  ْدَأ
َوَماْ   , َثَر ْكَوِمْ  َجَيَع امَلاىَل َعلاى امَلااىِل َفاقَ   , ٍع َوِحْيَيَر َوتحبَّ, ِكْسَرى َوَقْيَصَر  ِمْثِ , َومحِزهِ  محْلِك الَفَراِعمِة 

إْشَخاصحاهحْم َجِييعاًا إىل َمْرِقاِف    , َوَنَظاَر ِبَزْعِياِه ِلْلَرَلاِد    , َخَر َواْعَتَقَد َوادَّ, َد َوَزْخَرَ  َوَنجَّ, َد َبَمى َوَشيَّ
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" امّلْبِطّلرَن  َر  حَماِلَكَوَخِس" ْمرح ِبَفْصِ  الَقَضاِء إَذا َوَقَع اأَل: َراِب َوالِعَقاِب َوَمْرِضِع الثَّ, الَعْرِض َواحِلَساِب 
 .  ( َوَسِلَم ِمْ  َعَراِئِق الدُّْنَيا, ْسِر اهَلَرى َشِهَد َعلى ذِلَك الَعْق ح إَذا َخَرَج ِمْ  َأ

, (  َدَواِعي امّلِصيَباِت )و , ( َدَواِعي اآلَفاِت )  ؛ بنيالدنيري وما هتضيمه م  علم االجتياع البيئي     
مضامني علم االجتيااع   ما هيامله يف المص املبار  م , و ( ْيَطاِن امّلْغِريالشَّ) و , (  ياهَلَرى امّلْرِد) و 

 .., وعلم االجتياع البيئي األخروي األخروي  –الدنيري البيئي 
, وممه ومؤثراتها أال و ر مضامني احليا  وحتيية املرت  له عالقة واضحة , هربز جانب آخرأهضًا و     

ه باجتاه علم االجتياع البيئي , وباجتاه الرعي والثقافة وفلسفة احليا  واملرت , و ر هظهر ما هيرن الترجُّ
 ( : عليه السالم)مما هتضيمه قرله يف جانب 

 , ْليحِعيادح َوَأنَّ اْليحْفِماَي  حاَر ا   , َوَأنَّ اْلَخاِلَق  حَر اْليحِيي ح , اْلَحَياِ  ْعَلْم َأنَّ َماِلَك اْلَيْرِت  حَر َماِلّكاو)      
 ,َواالْبِتالِء , َعَلى َما َجَعَلَها اهلّل َعَلْيِه ِمَ  المَّْعَياِء َوَأنَّ الدُّْنَيا َلْم َتّيْ  ِلَتْسَتِقرَّ ِإالَّ , َوَأنَّ اْليحْبَتِلَي  حَر اْليحَعاِفي

 , ْحِيْلهح َعَلى َجَهاَلِتَكاَعَلْيَك َشْيٌء ِمْ  َذِلَك َف َفِإْن َأْشَيَ  , َتْعَلمح َأْو َما َشاَء ِميَّا ال , َواْلَجَزاِء ِفي اْلَيَعاِد
 َوَهِضا ُّ , َوَهَتَحيَّرح ِفيِه َرْأهحاَك   , ْمِرَوَما َأْكَثَر َما َتْجَه ح ِمَ  اأَل,  َفِإنََّك َأوَّىلح َما خحِلْقَ  ِبِه َجاِ اًل ثحمَّ عحلِّْيَ 

َوِإَلْياِه   , َوْلاَيّيْ  َلاهح َتَعبُّادح َ   , ْعَتِصْم ِبالَِّذي َخَلَقَك َوَرَزَقاَك َوَسارَّاَ    اَف ! ِفيِه َبَصرحَ  ثحمَّ تحْبِصرحهح َبْعَد َذِلَك
 .  ( َوِمْمهح َشَفَقتحَك,  َرْغَبتحَك

ومما تشيله م  مضامني  ار علام االجتيااع البيئاي , فااملرت واحلياا  , وامّلفاين واملعياد , والبيئاة               
 , َعَلى َما َجَعَلَها اهلّل َعَلْيِه ِمَ  المَّْعَيااءِ  َوَأنَّ الدُّْنَيا َلْم َتّيْ  ِلَتْسَتِقرَّ ِإالَّ) يتها ؛ الدنيرهة ودهماميتها أو حرك

االجتياعية , ومعاجلة  –وحمدود استيعاب ما هدور حرلما , مبا فيه البيئة والتقلبات المفسية  ,(  َواالْبِتالِء
َفِإنَّاَك َأوَّىلح َماا خحِلْقاَ  ِباِه      , ْحِيْلهح َعَلاى َجَهاَلِتاكَ  اْيَك َشْيٌء ِمْ  َذِلَك َفَفِإْن َأْشَيَ  َعَل)  ذه املشيلة ؛ 

 ( .. َجاِ اًل ثحمَّ عحلِّْيَ 
َوَما َأْكَثاَر َماا َتْجَها ح    ) احلضار  ؛  –واالنفتاح بدراسة ما هدور يف البيئة ,  ر مفتاح آفاق اجملتيع      

, واساتدامة البيئاة جازء ما      (  ! ِفيِه َبَصرحَ  ثحمَّ تحْبِصرحهح َبْعَد َذِلَك َوَهِض ُّ, رح ِفيِه َرْأهحَك َوَهَتَحيَّ , ْمِرِمَ  اأَل
 ..البيئة  –مهام علم االجتياع البيئي , ومعاجلة مشاك  اجملتيع 

ا وتتاابع  وفلسافته لبيئاة الدنيرهاة   ا هحيامله باستيعاب ووعي وثقافة فهام ا ويف  ذا االجتاه والترجُّه وم    
محاهة ذات البيئة بي  التعاون على الرقاهة , و –, والتعام  معها بالرقاهة والعالج احللقات اإلسرتاتيجية 

 ( :عليه السالم), حيث هقرىل ميرناتها 
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! َرِبياَب َشاَرٍ    َو, َتَرٍ   َكاَن ِفي الدُّْنَيا َغِذيَّ, ِنيِق َلْرٍن َوَأ, ْرضح ِمْ  َعِزهِز َجَسٍد َكَلِ  اأَلَفَيْم َأ)     
, ًا ِبَغَضااَرِ  َعْيِشاِه   َضامّ , َنَزَلاْ  ِباِه    ٌةْلَرِ  إْن محِصايبَ َوَهْفاَزعح إىل السَّا  ,  ح  ِبالسُّرحوِر ِفي َسااَعِة ححْزِناِه   َهَتَعلَّ

ْ رح إْذ َوِطَئ الدَّ, َعْيٍش َغّفرىٍل  َفَبْيَما  حَر َهْضَحّك إىل الدُّْنَيا َوَتْضَحّك إَلْيِه ِفي ِظ ِّ! َوَشَحاَحًة ِبَلْهِرِه َوَلِعِبِه 
َوَنِجيُّ َ م  َما , َفَخاَلَطهح َبثٌّ ال َهْعِرّفهح , َوَنَظَرْت إَلْيِه احّلتحر ح ِمْ  َكَثٍب , امح ّقَراهح هَِّبِه َحَسَيهح َوَنَقَضِ  اأَل

اءح ِماْ   ِطبَّا َدهح اأَلَفَفِزَع إىل َماا َكااَن َعارَّ   , ِتِه ِصحَّآَنَس َما َكاَن ِب, َدْت ِفيِه َفَتَراتح ِعَلٍ  َوَتَرلَّ, َكاَن َهِجدحهح 
َج َ يَّ َ  ِبَحار  إالََّوال َحرَّ, َر َحَراَرً  َثرَّ َفَلْم هحْطِفْئ ِبَباِرٍد إالَّ, َوَتْحِرهِك الَباِرِد ِباحَلارِّ , َتْسِينِي احَلارِّ ِبالَقارِّ 

, َوَذَ َ  محَيرِّضحهح , لِّّلهح ى َفَتَر محَعَحتََّذاِت َداٍء ؛ ِمْمَها ّك َّ َمدََّأ َباِئِع إالٍَّج ِلِتْلَك الطََّوال اْعاَتَدىَل ِبيحَياِز, بحرحوَدً  
َفَقاِئٌ  : َخَبٍر َهْيتحيحرَنهح  َوَتَماَزعحرا دحوَنهح َشِجيَّ, اِئِلنَي َعْمهح َوَخِرسحرا َعْ  َجَراِب السَّ, ْ ّلهح ِبِصَفِة َداِئِه َوَتَعاَها َأ
. َسى امَلاِضنَي ِمْ  َقْبِلِه رح حْم َأهحَذكِّ, َومحَصبٌِّر َلهحْم َعلى َفْقِدِه , َومحَي   َلهحْم إَهاَب َعاِفَيِتِه ,  حَر ِلَيا ِبِه : َهّقرىلح 

َرْت َفَتَحيَّ, هح َعاِرٌض ِمْ  َغَصِصِه إْذ َعَرَض َل, ِة ِحبََّوَتْرِ  اأَل, َفَبْيَما  حَر َكذِلَك َعلى َجَماٍح ِمْ  ِفَراِق الدُّْنَيا 
َودحَعاٍء محاْؤِلٍم ِبَقْلِباِه   , َعْ  َردِِّه  َفَيْم ِمْ  محِهم  ِمْ  َجَراِبِه َعَرَفهح َفَعيَّ. َوَهِبَسْ  رحّطرَبّة ِلَساِنِه , َنَراِفذح ِفْطَمِتِه 
ْفَظعح ِماْ   ِلْلَيْرِت َلَغَيَراٍت ِ َي َأ َوإنَّ! ْو َصِغٍ  َكاَن َهْرَحيحهح َأ, ِمْ  َكِبٍ  َكاَن هحَعظِّيحهح , َعْمهح  َسِيَعهح َفَتَصامَّ

 .  (ْ ِ  الدُّْنَيا ْو َتْعَتِدىَل َعلى عحّقرىِل َأَأ, ْن تحْسَتْغَرَق ِبِصَفٍة َأ
ماا أراد اخلاالق   و, وعادم ترقفهاا ,   العييقة جلانب م   ذه البيئاة   الدالالتهشي  الصرر م  ومما     
 .. ( ْرضح ِمْ  َعِزهِز َجَسٍدَكَلِ  اأَلَفَيْم َأ) ؛  إىل أج  غ  معلرم لليخلرقاتتراص  احليا  اىل م  تع

َوَنَظَرْت إَلْيِه احّلتحار ح  ) مما جاء يف المص املبار  ؛ والظرو  والبيئة , املما  وجدهر بما أن نتفحص     
آَنَس َما َكاَن , َدْت ِفيِه َفَتَراتح ِعَلٍ  َوَتَرلَّ, َنِجيُّ َ م  َما َكاَن َهِجدحهح َو, َفَخاَلَطهح َبثٌّ ال َهْعِرّفهح , ِمْ  َكَثٍب 

َفَلْم هحْطِفاْئ  , َوَتْحِرهِك الَباِرِد ِباحَلارِّ , اءح ِمْ  َتْسِينِي احَلارِّ ِبالَقارِّ ِطبََّدهح اأَلَفَفِزَع إىل َما َكاَن َعرَّ, ِتِه ِبِصحَّ
ِمْمَهاا   َمدََّأ َباِئِع إالََّوال اْعاَتَدىَل ِبيحَياِزٍج ِلِتْلَك الطَّ, َج بحرحوَدً  َ يَّ َ  ِبَحار  إالََّوال َحرَّ, َر َحَراَرً  رََّث ِبَباِرٍد إالَّ

 ( . َذاِت َداٍء ّك َّ
 وما حيادث ملساار ووتا      , واإلنسانالبيئة والصحة وما عليه  التمشئة االجتياعية و ر مما جييع بني    

, وما هرتتب م  مضاعفات ونتائج وآثاار جانبياة , وماا هتطلباه ما       المفسية والعقلية واجلسدهة صحته 
ْفَظعح ِلْلَيْرِت َلَغَيَراٍت ِ َي َأ َوإنَّ ), وما هدور م  حتيية املرت ؛ , بعد الرقاهة عالجات آنية ومستقبلية 

 .., وما هحخلِّفه على البيئة واجملتيع  (ْ ِ  الدُّْنَيا عحّقرىِل َأْو َتْعَتِدىَل َعلى َأ, ْن تحْسَتْغَرَق ِبِصَفٍة ِمْ  َأ
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 املبحث السادس

  ي والطيبصحال عل  االجتماع
 

قخاذ حيرهتاه ما  فاعليتاه     هفرع آخر م  علم االجتياع , ملبحث السابق , هظهر لما تياماًل مع او     
وماا   هة وتاقث ه االجتيااعي والصاحي   الصحية , وك  ما هتعلق باإلنسان وصحته اجلساد  -االجتياعية 

 ..االقتصادي واإلداري تقث ه و هتعلق باملؤسسات الصحية ,
علام  واالجتيااع الطايب    علام  تياع الصحي املتداخ  ماع علم االججانب م  و ما ميي  أن نتماوىل     

 هيرن , وميي  أن ضي  علم االجتياع ما  ك  ممهم أو هتداخ  , وممي  أن هدخ اع الدوائي االجتي
 ..وكعلم فرعي شام   ومعاجلاتها كيرضرع وكعلم سعتها ومشرليتهاهلا 

اجملااىل  يف  علياه  هيرنمما بالذات تراصله إن فمع خمتلف العلرم ,  الطيب عالقته كيا لعلم االجتياعو    
 :, وتيرن اجلهرد املبذولة املشرت  مع علم االجتياع والطب 

 ..أفيار يف علم االجتياع تطرهر  -
 ..ات األنساق الطبية سياق -

, والطاب  ؛ بعيليات املارض , ورعاهاة املارهض    وما همجم م  دراسة القضاها التطبيقية , مبا هتص       
, وباذا حلقاة   ههتم بالصحة واملرض , وعلم االجتياع هدرس البماء االجتياعي والعالقاات االجتياعياة   

 ..الرص  بني الطب وعلم االجتياع 
قضاها الصحة واملرض يف ضارء عالقتهياا باالمظم االجتياعياة     جتياع الطيب هدرس مبعمى أّن علم اال    

 ..واالقتصادهة والسياسية واإلدارهة واملعرفية 
الصحة واملرض , وتماوىل املستشفى كمسق االجتياع الطيب  ر الدراسة السرسيرلرجية لقضاها وعلم     

العالجياة , كياا حيادد ا    الطبية وباملؤسسات وفحص عالقة املرهض بالقرى العاملة اجتياعي وثقايف , 
  ..البماء االجتياعي والرضع الطبقي 

, وسلر  املرض وعالقته والبماء الثقايف الصحي العرام  االجتياعية املرتبطة بالصحة واملرض وأ يية     
بااللجرء إىل  يب , ودوره يف اختاذ القارار الطا  ( نروهة أو ممتد  ) األسر  باخلدمة الصحية املقّدمة , وهأ 

, ودرجاة تاقث ه علاى أداء اخلدماة الصاحية ,      بماء القر  السائد  يف اجملتياع  إحدى املؤسسات الصحية 
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وهربز اجتا ات وقيم اجملتيع حنر العالج الشعيب والرمسي , وكيفية استثياره يف تدعيم الطاب الرمساي يف   
 ..مراجهة الطب الشعيب 

 :هتجه بذاته يف ملضامني , متعدد امتبادىل ومبمظرر والطب      
 ..هصيب الفرد أو اجلياعة فهم كيفية ظهرر األعراض اخلاصة واملتياملة ملرض معني  -
 ..كيفية معاجلة  ذه األعراض واألمراض , أو جيد املدى واملضاعفات  -

 ..املعيشية املقللة لليخاطر املعرتضة لصحة السيان تعزهز الظرو   -

 ..ية والمفسية بالترازي مع أ يية العرام  البيرلرجية االجتياعمراعا  أ يية العرام   -

ما  علام    الصلة الرثيقة بني قضاها الصحة واملرض يف علم االجتياع والسلر  , وإفاد  الطب -
والثقافية يف قضاها الصاحة واملارض , واتساع ليشاي      االجتياع , وأ يية األبعاد االجتياعية 

   ..احليا  االجتياعية والمفسية لليرهض 

جانب االحرتام والتعاطف باني املارهض واملعاا  , وماا هرتتاب علياه ما  أدوار وأهااط         و ما هربز      
اإلنسانية , ومسترى الصراعات , ومدى مؤثر الطبقة االجتياعية على طبيعة وهطياة وأناراع   العالقات 

ما   ب عليهاا  الصاحي , وماا هرتتا    –اخلدمات الطبية والصحية , وما هتعلاق ما  التمظايم االجتيااعي     
العالقات الرمسية وغ  الرمسية , واملؤثرات الداخلية واخلارجية , وما هحعانياه ما  مشايالت وتهدهادات     

 .., وما هتطلبه م  معاجلة , ورفع مسترى األداء وخماطر 
الصحي املؤ ا  شارائح اجملتياع وطبقاتاه ,     وال نمسى ما دور الصحة والطب اجملتيعي يف بماء املما      

واملراصافات   , والرصاف الارظيفي للعيا     , بالترصيف التشارحيي للعيا   ؛ العي  املالئم جُّه حنر والتر
للشخص الشاغ  العي  أو الرظيفة , و ر حبد واملسترِعب واملتطابق مع القدرات والرغبات املسترَعب 

 ..التمفيذ املطلرب  وسالمة األداء واألداء العالي يفالمفسية والعقلية واجلسدهة, ذاته حيقق سالمة الصحة 
الطبقااة عاماا  مساااعد يف فهاام أسااباب املاارض وعراملااه يف ضاارء  ومااا المظرهااة االجتياعيااة , إاّل     

 ..االجتياعية والس  ونرع اجلمس 
وبدور ا عالقتها باجلياعات اأّلخرى , , وطبيعة وهأ السلر  وتقث ه على اجلياعة املهمية الراحد       

األوامار  جتياعية يف ضبأ السلر  يف المظاام الصاحي , وماا هرتتاب ما  تمفياذ       والتقاليد والضغرط اال
وارتباطهاا باخلدماة والرعاهاة الصاحية     جاه االتصااالت والعالقاات    واإلدار  , وماا تت وجماالت التمظايم  
 ..ومسترى الدافعية 
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علام   التاالجتياعية , وما هتحدد ما  ثقافاات واساتجابات , وماداخ     –ومؤشر الترعية الصحية     
يف  ة, والداخليف العيلية الصحية املؤسساتية  ةيرن عليه املرارد البشرهة ؛ الداخلاألوبئة االجتياعية وما ت

 ..املما  العالجي والرقائي ضي   ةالعيليات اإلنتاجية املختلفة , والداخل
 , وتمفيذ ا طبيعة السياسات والربامج الصحية أو بسبب عي م  خالىلورمبا هتفيك المسيج االجتيا    

 ..المفسية والعقلية والبدنية وما هحعانية اجملتيع م  خمتلف األمراض 
االجتياعي  –احملترى البيئي م  مضامني أقراله , ومما تشيله على ( عليه السالم) فييا عاجلهوهتدرج     

ما  خاالىل   و Human Interactionومسترى التفاع  اإلنساني اجملتيعي  –يف التغ  البيئي ومعاجلاته 
 : , حيث هقرىل العالقات املتبادلة 

هح ال َهِجادح يف امَلاْرِت   إنَّا احَلَيااَ  فَ  هح إالََّوَهَيادح َصاِحبحهح َهْشَبعح ِمْمهح َوَهَيلُّا  هح َلْيَس ِمْ  َشْيٍء إالَّنَّاْعَليحرا َأَو)      
َوَساْيٌع ِلاأّلذحِن   , َوَبَصٌر ِلْلَعاْيِ  الَعْيَيااِء   , ٌ  ِلْلَقْلِب امَليِِّ  َي َحَياي ِ ِتَيا ذِلَك ِبَيْمِزَلِة احِلْيَيِة الََّوإنَّ. َراَحًة 

 .  (الَمّة السََّوِفيَها الِغَمى ّكلُّهح َو, َوِريٌّ ِلْلَظْيآِن , اِء يَّالصَّ
 وما هطرأ م  تغا ات بقهاط احليا  االجتياعية االجتياعي , بدون تفاعله اإلنساني  -والراقع البيئي     

ْقَبّلرا َعلى َأ) قد ؛  , سيتجه لالحندار يف بيئة هيرنراممظرر  وغ  ممظرر  , وبال مراعا  للقيم واألخالق 
َفْهَر , ْمَرَض َقْلَبهح َأَو, ْعَشى َبَصَرهح َوَمْ  َعِشَق َشْيئًا َأ, اْصَطَلححرا َعلى ححبَِّها َو, ْكِلَها ِجيَفٍة َقْد اْفَتَضححرا ِبَق

, َماَتِ  الدُّْنَيا َقْلَبهح َوَأ, َهَراتح َعْقَلهح َقْد َخَرَقِ  الشَّ, َوَهْسَيعح ِبّقذحٍن َغْيِر َسِييَعٍة , ْيٍ  َغْيِر َصِحيَحٍة َهْمّظرح ِبَع
 .  ( َفْهَر َعْبٌد َلَها, َوَوِلَهْ  َعَلْيَها َنْفسحهح 

هتجه دراسته ضي  علام االجتيااع   عقالنية , وممه ما عليية وولر مت دراسة وحتلي   ذه البيئة بي      
اجملتيعية  –اجتاه اإلنسان بهدر احلقرق البيئية  ر ما خطرر  , البيئي , لتم م  بني التحقق والترصُّ  إليه 

 ..البالغة الدقة يف املعاهمة والتشخيص على مستقبله ومستقب  حضارته ,  ذه الرؤها 
, مبمظارر وغا  ممظارره     والصاحي  االجتياع البيئاي والرقاهة والعالج لعلم االجتياع , وممه علم      

ْدَخْلتحْم َوَأ, ِتّيْم َمَرَضهحْم َوَخَلْطتحْم ِبِصحَّ, ِذهَ  َشِرْبتحْم ِبَصْفِرّكْم َكَدَر حْم ْدِعَياَء الََّوال تحِطيعحرا اأَل) هيرن ؛ 
 .  ( رِقْحالسح العحّقَوَأ, َساسح الّفسحرِق َو حْم َأ, ِفي َحقِّّيْم َباِطَلهحْم 

اِجَي َوالمَّا , َقِم ِحيَح ِبالسََّوالصَّ, ِبامَلْرِت  َهْرِمي احَليَّ)  والرعي للحتيية اليت ال مماص ممها , حيميا ؛    
وتراجاع القاّر    حتيية املرت , وحتيية املرض , وحتيية تراجع احليا  , وما هيرن عليه م    (ِبالَعَطِب 

 ..إصابة الماجي ممها حتى مبرور السمرات , وبدان , وسرهان الضعف يف البيئة كيا يف األ
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ولتترقف أحدث املدارس والمظرهات االجتياعية , عمد  ذا , لرتى مما هتضيمه ما  علام االجتيااع        
والسلركي , وما هرتتب عليه م  بماء القيم واألخالق واإلنساان , ومبراعاا  احلقارق ,    البيئي والصحي 

 ..جتياعية حلياهة اإلنسان م  نفسه ومما هححيطه اال –وممها احلقرق البيئية 
 ( :عليه السالم), ما أ يية قرله وعمد ا هرى علياء االجتياع والبيئة والصحة      
َساِد َوَصالحح َف, ْجَساِدّكْم َوِشَفاءح َمَرِض َأ, ْفِئَدِتّيْم َأ َعَيى َوَبَصرح, َتْقَرى اهلِل َدَواءح َداِء ّقّلرِبّيْم  َفإنَّ)     

َوِضاَياءح َساَراِد   , ْما ح َفاَزِع َجْقِشاّيْم    َوَأ, ْبَصااِرّكْم  َوَجاالءح َعَشاا أَ  , ْنّفِسّيْم َوّطهحررح َدَنِس َأ, صحدحوِرّكْم 
 .  (ضحْلَيِتّيْم 

ما  ؛ الادواء , والبصار , والشافاء , والصاالح ,      وما تفع  التقارى ما  فعلتهاا وآثار اا البمائياة           
 .. واألم  , والضياء ,  والطهرر , واجلالء

احليا  ,  اتامتدادو يف ممعطف وهتحقق جانب ممها يف بماء قرهم املمظرمة اليت حتيي البيئة واإلنسان     
إْذ َوِطاَئ  , َفَبْيَما  حَر َهْضَحّك إىل الدُّْنَيا َوَتْضَحّك إَلْيِه ِفاي ِظا ِّ َعاْيٍش َغّفارىٍل     )  فتضع الصرر  احلقيقية ؛

َوَنِجيُّ , َفَخاَلَطهح َبثٌّ ال َهْعِرّفهح , َوَنَظَرْت إَلْيِه احّلتحر ح ِمْ  َكَثٍب , امح ّقَراهح هََّحَسَيهح َوَنَقَضِ  اأَل ْ رح ِبِهالدَّ
اءح ِطبَّا هح اأَلَدَفَفِزَع إىل َما َكاَن َعرَّ, ِتِه آَنَس َما َكاَن ِبِصحَّ, َدْت ِفيِه َفَتَراتح ِعَلٍ  َوَتَرلَّ, َ م  َما َكاَن َهِجدحهح 

 َ  ِبَحار  إالََّوال َحرَّ, َر َحَراَرً  َثرَّ َفَلْم هحْطِفْئ ِبَباِرٍد إالَّ, َوَتْحِرهِك الَباِرِد ِباحَلارِّ , ِمْ  َتْسِينِي احَلارِّ ِبالَقارِّ 
َوَذَ اَ   , ى َفَتاَر محَعلِّّلاهح   َذاِت َداٍء ؛ َحتَّا  َها ّك َِّمْم َمدََّأ َباِئِع إالََّوال اْعاَتَدىَل ِبيحَياِزٍج ِلِتْلَك الطَّ, َج بحرحوَدً  َ يَّ

َخَباٍر   َوَتَمااَزعحرا دحوَناهح َشاِجيَّ   , اِئِلنَي َعْماهح  َوَخِرسحرا َعاْ  َجاَراِب السَّا   , ْ ّلهح ِبِصَفِة َداِئِه َوَتَعاَها َأ, محَيرِّضحهح 
َساى  رح حْم َأهحَذكِّ, َومحَصبٌِّر َلهحْم َعلى َفْقِدِه , َي   َلهحْم إَهاَب َعاِفَيِتِه َومح,  حَر ِلَيا ِبِه : َفَقاِئٌ  َهّقرىلح : َهْيتحيحرَنهح 

  إْذ َعَرَض َلهح َعاِرٌض ِماْ   , ِة ِحبََّوَتْرِ  اأَل, َفَبْيَما  حَر َكذِلَك َعلى َجَماٍح ِمْ  ِفَراِق الدُّْنَيا . امَلاِضنَي ِمْ  َقْبِلِه 
, َعْ  َردِِّه  َفَيْم ِمْ  محِهم  ِمْ  َجَراِبِه َعَرَفهح َفَعيَّ. َوَهِبَسْ  رحّطرَبّة ِلَساِنِه , َنَراِفذح ِفْطَمِتِه  َرْتَفَتَحيَّ, َغَصِصِه 

ْلَياْرِت  ِل َوإنَّ! ْو َصاِغٍ  َكااَن َهْرَحيحاهح    َأ, ِمْ  َكاِبٍ  َكااَن هحَعظِّيحاهح    , َعْمهح  َودحَعاٍء محْؤِلٍم ِبَقْلِبِه َسِيَعهح َفَتَصامَّ
 .   ( ْ ِ  الدُّْنَياْو َتْعَتِدىَل َعلى عحّقرىِل َأَأ, ْن تحْسَتْغَرَق ِبِصَفٍة ْفَظعح ِمْ  َأَلَغَيَراٍت ِ َي َأ

وبذلك هصرن احلقرق وهؤدي ما عليه م  واجبات مرسرمة , حلياهة ك  ما هححيأ به حتى ذاتاه ,      
وذلك ,  املدروسة واملخطأ هلا ؛ الرقائية والعالجية باالجتا ات, والصحي األم  البيئي  ؛ وبذلك حيقق

ْو َأ, ْو َمَرضًا َحاِبساًا  َأ, ْعَياىِل عحيحرًا َناِكسًا َوَباِدرحوا ِباأَل)  الراضح ؛املخطأ له و امج الصحيربنالباحتاه 
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, َزاِئاٌر َغْيارح َمْحبحارٍب    . اِتّيْم محَباِعادح ِطيَّا  َو, َومحَيدِّرح َشَهَراِتّيْم , اِتّيْم امَلْرَت َ اِدمح َلذَّ َفإنَّ. َمْرتًا َخاِلسًا 
 .  (َوَواِتٌر َغْيرح َمْطّلرٍب , َمْغّلرٍب  َوِقْرٌن َغْيرح

صاحابة  لابعض أَ  ؛ (عليه السالم) هقالعلم االجتياع الصحي يف مضامني ما ,  ر هظهر جانب مما و    
هح َهححاأُّ  لِيمَّا َو, يِه ْجَر ِفامَلَرَض ال َأ إنََّف, اِتَك اَ  َحّطًا ِلَسيَِّئاَن ِمْ  َشْيَرا َكَجَعَ  اهلّل َم)  : يف عّلة اعتّلها

اهلَل  إنََّو, اِم ْقَداأَلْهِدي َوالَعَيِ  باأَلَو, اِن ي الَقْرىِل باللَِّسْجرح ِفا اأَلَيإنََّو. اِق ْوَراأَل ا َح ََّوَهححتَُّه, اِت يَِّئالسَّ
 .   (َة اِدِه اجَلمَّاءح ِمْ  ِعَباِلَحِة َمْ  َهَشِرهَرِ  الصَّالسَِّة َوالمِّيَّ اَنهح هحْدِخ ح ِبِصْدِقسحْبَح

وامتداداتها والعقلية ؛ اجلسدهة والمفسية الصحية  -الرتبرهة  ضاميمهامبوويف مماسبة أخرى ترعرهة ,     
  ( :عليه السالم), حيث هقرىل االجتياعية 

اَ  َغادَ , اَء ِطبََّوَتْسَتْرِصفح َلهحمح اأَل, ي َلهحمح الشِّفاَء َتْبَتِغ! ْضَ  ِبَيَدْهَك َوَكْم َمرَّ, ْيَك ْلَ  ِبَيفََّكْم َعلَّ )    
,  َلْم تحْسَعْف فيِه ِبِطْلَبِتَكَو, َحَد حْم إْشَفاّقَكَلْم َهْمَفْع َأ. ال هحْجِدي َعَلْيِهْم بحياؤحَ  َو, ي َعْمهحْم َدَواؤحَ  ال هحْغِم

 ٍقِصادْ  ارحا َدالادُّنيَ  إنَّ. َوِبَيْصاَرِعِه َمْصاَرَعَك   , ا َنْفَسَك َلْ  َلَك ِبِه الدُّْنَيَوَقْد َمثَّ! ِتَك هح ِبّقرَّْع َعمََّوَلْم َتْدَف
. ا َعاَظ ِبَها  تَّا َوَدارح َمْرِعَظاٍة ِلَيا ْ  , َتَزوََّد ِمْمَها  ارح ِغًمى ِلَيِ َدَو, ا افَيٍة ِلَيْ  َفِهَم َعْمَهارح َعَدَو,  اِلَيْ  َصَدَقَه

 .  ( اِء اهلِلْوِلَيوَمْتَجرح َأ, اهلِل  َمْهِبّأ َوْحِيَو, الِئَيِة اهلِل ى َمَومحَصلَّ, اِء اهلِل ِحبََّأَمْسِجدح 
, علام االجتيااع الصاحي والطايب      لشرح المص املبار  لرضرح ما فيه ما  اجلهد اليب  ال حيتاج و    

 ..الدواء والشفاء األطباء وض , وما هرازهها م  ؛ العل  واملر وممه ما هتيث  عمد
وضارح  لر اقتصارنا علاى   والطيب , هيفي خبصرص علم االجتياع البيئي وعلم االجتياع الصحي و    

الَعْفر والعافية مثلث حمرره ؛ , و(  اافَيٍة ِلَيْ  َفِهَم َعْمَهارح َعَدَو) ؛   القرىل املبارمما هتضيمه جانب عيق و
فَقما الَعْفرح فهر ما وصْفماه م  َمْحر اهلل تعاىل ذحنرَب عبده عمه , وَأما العافية فهر َأن هحعافَيهح اهلل  وامّلعافا  ,

ه العافية م  الِعَل  عافاهح اهلل وَأْعفاه َأي وَ ب ل:  هقاىل. تعاىل م  سحْقٍم َأو َبِليٍَّة و ي الصِّحَّّة ضدُّ امَلَرض 
 :وبه هيرن   والَبالها ,

 اَمْ  َفِهَم َعْمَه=  افَيةارح َعَد
 اَمْ  َفِهَم َعْمَهمسترى  = افَيةارح َعَدمسترى ( و ) 

يا   املمظارر وغا  املمظارر ل    اجلاناب   ار اإلسالم مما هحركِّز عليه , والبّد م  اإلشار  امليرر  , بقّن     
, وامتادادات  رام املرتتب عليه حمددات عدهد  وقرارات متمرعة , وحيام احلاالىل واحلا   , تفاصي  احليا  

املرت , وما هتحدد على الظامل وماا هتحيلاه   وآثار دنيرهة وأخروهة , وعدم تقادم احلقرق حتى ما بعد 
                                                 

0
 . 350ص / م  رعع نفسه  - 
2
 . 476ص / م  رعع نفسه  - 
3
 . 493 -492ص / م  رعع نفسه  - 
4
 ( . مف  )ض م    د /  س م م عرب / ظور مبم شن - 



 414 

الفردهاة  ؤثر علاى الصاحة   ي على حقرق اآلخره  , وممها املبعدالته مع اقرتا  التعدِّعقاب هترازى م  
 ..بشيله املباشر وغ  املباشر , واجليعية واجملتيعية 

كيا لر كان الشخص الغرهب يف غ   , وبني غ  أ لهاحلق يف غ  مراضعه  كذلك ما هرتتب علىو    
 ( :عليه السالم)و ما هيرن كيا قاىل بالده , 

  (َقِم َوالَباِري ِمْ  ِذي السَّ, ْجَرِب ِحيِح ِمَ  اأَلَفال َتْمِفرحوا ِمَ  احَلقِّ ِنَفاَر الصَّ) 
, املرضاي   –املتقدِّم , العالقات االجتياعية وارتباطها بالسلر  االجتياعي ومما هشي  المص املبار      

َوالَباِري , ْجَرِب ِحيِح ِمَ  اأَلِنَفاَر الصَّ )؛ التشبيه يف مضامني عميه وما ه, على البيئة الصحية ي  توما هش
احمليأ االجتياعي  ر ما فعلم االجتياع الصحي والطيب , معاجلات , ومما هتضيمه  ر ( َقِم ِمْ  ِذي السَّ

كياا  , وللرقاهة ال ميي  أن جيتيع الصحيح ماع املارهض   هؤثر وبشيله املتبادىل على السلر  االجتياعي 
  .َبَثٌر َهْعّلر َأْبداَن الماِس واإلِبِ   :اجَلَربح , ومبرض اجلرب  ر املصاب 

 ( :عليه السالم)هقرىل أهضًا و    
  ( َواْلَبِرهَئَة ِإَلى الرَِّهِب َفِإنَّ َذِلَك َهْدعحر الصَِّحيَحَة ِإَلى السََّقِم , َغْيِر َمْرِضِع َغْيَرٍ  ,َوِإهَّاَ  َوالتََّغاهحَر ِفي ) 
سالركي ,   –, يف جماىل اجتياعي (  َواْلَبِرهَئَة ِإَلى الرَِّهِب الصَِّحيَحَة ِإَلى السََّقِم ,) عبار  ؛ وترظيف     

, والصاحية  املرضاية   -, بالترازي مع املضامني االجتياعياة  االجتياعية عام  مهم للربأ بني املضامني 
 ..املرضية  –بذلك مدى العالقة السلركية االجتياعية  , وهتبنيليث  مدى دقة االختيار البالغي لو
  ار , مبمظرر ا وغ  ممظرر ا , أو الدوائي ولعلم االجتياع الصحي والطيب وعلم اجتياع األدوهة     

, ويف اللغاة ؛ الاداء جاامع ليا        ( رحبََّيا َكااَن الادََّواءح َداًء , َوالادَّاءح َدَواءً   )  :القرىل املبار   ما هتضي 
 ..املرض : األمراض , والداء 

ما    ةامليتساب Immunity  املماعاة صفة وؤشر , وممه ما هتعلق مبالمص املبار   ما هتضيمهووضرح     
 ظهر كعلم مستق  يف الستيمات الذي Immunologyعلم املماعة  هأثبت و ر ماجّراء اإلصابة باملرض , 

 ..أو السبعيمات م  القرن املمصرم 
ما هطرأ عليه م  قر  وجهاز املماعة , وما هيسب إجيابية وسلبية  تقث ات ما حيص  جلهاز املماعة م و    

مماذ أن  ه امليدانياة املعروفاة   بتجربتا جهاز املماعاة   فاعليةوبرز , الداء ب اإلصابةنرعية جّراء ؛  م  ضعف
   ..لدواء األعراض اجلانبية لتماوىل ام  بعض األحيان ما حيص  و استعي  لقاح اجلدري ,
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أو جيع  للجسام املماعاة ما  جاّراء اإلصاابة      وبهذا فالداء حيميا هيسب اجلسم املقاومة لألمراض ,     
رمباا  قرِّي جهاز املماعة , لياّ  الادواء   وههيرن دواء م  خالىل ما هيسب اجلسم م  املماعة و, املرض ب

, لنصابة ببعض األمراض اإلنسان , هيرن بسببه مدعا  جهاز املماعة  به بقعراضه اجلانبية , وما هحضعف
و ر جانب م  عماهة علم االجتياع املرضي والطيب , وما حيدثه ما  انتقااىل األماراض واألوبئاة داخا       

 ..اجملتيع 
َكْياَف َهّيارنح َحااىلح     ) ( :عليه السالم)ْؤممني ؟ فقاىل م  امّلكيف اد  ها َأ: ( معليه السال) هلي  وق    

 .  (! َمْقَمِمِه  ِتِه َوهحْؤَتى ِمْ َوَهْسَقمح ِبِصحَّ, َمْ  َهْفَمى ِبَبَقاِئِه 
, حيقاق مادى دقاة إهصااىل املعلرماة وحتيياة       بني متماافره    الدمجالرصف بالعيق البالغي وداللة و    

, وال أمان هلذه الدنيا , اجتياعي  –تقاىل م  حاىل حلاىل بطرفة عني , ومما هعين أن ال ضيان صحي االن
فيها م  األمرر الطبيعية , و ر درس ترباري  , وحتيية الزواىل  االبيئة املتقلبة بي  ما فيها وبي  مؤثراته

 ..عي للخ  ونفع الماس , وترجيهه بفهم ووصحي جمتيعي هقرِّم اجتا ات اإلنسان العاق  وترجهاته  –
َوإْن , َناِدمًا  إْن َسِقَم َظ َّ) , تراه ؛ , وميرنات البيئة اجملتيعية الصحية اجملتيع  –اإلنسان ؛ الفرد و    

َوإْن َناَلاهح  ,  َصاَبهح َباالٌء َدَعاا محْضاَطرًّا   َوَهْقَمّأ إَذا اْبتحِلَي ؛ إْن َأ, ِمَ  الِ يًا ؛ هحْعَجبح ِبَمْفِسِه إَذا عحرِفَي َأ َصحَّ
ْدَنى َوال َهْغِلبحَها َعلى َما َهْسَتْيِق ح ؛ َهَخا ح َعلاى َغْياِرِه ِباقَ   , َهّظ ُّ  ْعَرَض محْغَترًّا ؛ َتْغِلبحهح َنْفسحهح َعلى َماَرَخاٌء َأ

َوإْن اْفَتَقاَر َقاِمَأ َوَوَ اَ  ؛ هحَقصِّارح إَذا     , ْكَثَر ِمْ  َعَيِلِه ؛ إِن اْسَتْغَمى َبِطَر َوّفِتَ  َوَهْرجحر ِلَمْفِسِه ِبَق, ِمْ  َذْنِبِه 
َوإْن َعَرْتهح ِمْحَمٌة اْنَفَرَج , ْرَبَة َ  التََّوَسرَّ, ْسَلَف امَلْعِصَيَة ىَل ؛ إْن َعَرَضْ  َلهح َشْهَرٌ  َأَوهحَباِلغح إَذا َسَق, َعِيَ  

 .  (ِة َعْ  َشَراِئِأ امِللَّ
, وبِقصر نظر اإلنساان هاقم  عماد اساتقامة     ان بني المدم واألم  وبني املرض والصحة هيي  اإلنس     

اساتقامة  و اإلتازان وانتيس  صاحته , و ار ماا هادل  علاى عادم       صحته , وتضيق به الدنيا إن مرض 
المظر  اإلسرتاتيجية يف  اإلنسان , مما جيهله هفقدوإربا  وتشرهش الرسالة اليت حييلها  , الرؤىووضرح 

اتساع التحدهات عمد ضياع فرصه وو؛ ( َوَهْقَمّأ إَذا اْبتحِلَي , َجبح ِبَمْفِسِه إَذا عحرِفَي هحْع )و ؛  قرته وضعفه
, وباني الصاحة بيا      ( ِماَ  الِ يااً  َأ َوإْن َصاحَّ , َناِدماًا   إْن َسِقَم َظ َّ) ؛  , جتعلهواملخاطر والتهدهدات 

 .. ا جيري داخ  اجملتيع هقف علم االجتياع الصحي , ليدرس وحيل  مأشياهلا ومدلرالتها 
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وبهاذا  ويف مقادمتها العافياة والغماى ,    ,  الدنيرهاة  أن ال هثق باحليا  العاق  السري , ننسانالبّد لو    
 ( : عليه السالم)قاىل اخلصرص 

ا َتاراهح َغِميًّاا إِذ   ى إْذ َساِقَم ؛ َوَبْيَما  اهح محَعاًفا َتَرَبْيَم. الِغَمى َو اِفَيِةالَع: ِ  ْن َهِثَق ِبِخْصَلَتْيي ِلْلَعْبِد َأال َهْمَبِغ)      
 .   (اْفَتَقَر 
وعلم االجتياع االقتصادي , علم االجتياع الصحي اجليع بني مما هتضيمه القرىل املبار   ر أهضًا و     

ذ للحركاة االقتصاادهة   لننساان  ار املمَفا   االقتصاادي , والسابق الصاحي     –وحركية السلر  الصحي 
االقتصااادهة , إاّل بتياملااها مااع املمظرمااة  –, فااال تتياماا  املمظرمااة االجتياعيااة ادهة والتمييااة االقتصاا

 ..الصحية  –االجتياعية 
صحة األدهان وصحة األبدان , صحة وسالمة عافية أو ومما تتضي  الصحة يف املفهرم اإلسالمي  ر     

واملرجِّه ملستقب   ذا المظام اليرني العظيم , واملعرفية املبمية على معرفة ؛ احلالىل واحلرام الثقافة الفيرهة 
و ييمتاه وترجهاتاه   واستدامة ك  شيء , وال هقف مضيرن احلالىل واحلرام عمد حد , ب  ميتد حبركته 

املسائ  الشارعية  فقه احلالىل واحلرام باستحداث  هستحدثفقهية , والتشرهعية واملمبثق ممها االجتا ات ال
ية , فيساحة فقه احلاالىل  املعلرماتالمفسية وحليا  املادهة وغ  املادهة ومع تغ  ما هدخ  ضي  مس ات او

أضايق ما  مسااحة الفقاه     قبا  الثارر  الصاماعية     بااملفهرم اإلساالمي ,   األخالقياتمساحة و, واحلرام 
 اتع الفضااء بعد غزو الفضاء واالنفجار املعلرمااتي وترسُّا    اته بعد الثرر  الصماعية , واتسع أكثرواجتا

فيياا  واجتا اته العمقردهة الاال متما ياة   ترّسع كّليا ترسع الفضاء املعريف ستير بالوه,  ةواملعرفي ةعلرماتيامل
رهات , وما ترلِّده م  ماؤثرات ومسات  هححدثه اخلياىل العليي وتطبيقاته املستقبلية وترقعات تقث ات ذلك 

  .., حتى ميتد للطب واكتشافاته صحية عقلية ونفسية وبدنية 
وما هححيأ باه  , ودهمامية التفي  واألداء , وتميية وتطرهر وتغ  اجملتيع السري وبني البيئة واإلنسان     

عاز  بياان عظياة اخلاالق    , والعظيية الصرر البالغية ( عليه السالم), هضع الصحي  –م  احملترى البيئي 
, بة ليا  اجتا اات احلياا     املساترع , و الفضائي الدقيق البماءاخللق و م  عجيبوما خلق وقدراته وج  

 :قرىل , وذلك بالوتشرهعات م  واجبات وحقرق  وما هرتتب عليهوالبيئي , وجعلها التيرهين 
, ا اِئَهْعَضا أَل اِمَعاةً ْشاالًء جَ َأَو, ا اَ َعاْ  َعَشا   َرارًا ِلَتْجّلا ْبَصا َأَو, ا اَ ا َعَمَي َماعًا ِلَتِعْسَيَجَعَ  َلّيْم َأ)     

, ااِقَهْرَزاِئَدٍ  أَلّقّلرٍب َرَو, ا اِقَهْرَفبَق اٍن قاِئَيٍةْبَدبَق, ا َومحَدِد عحيحِرَ , ا يِب صحَرِرَ ي َتْرِكِف, ا اِئَهْحَممحالِئَيًة أَل
َخّلَف َلّيْم َو, ا َعْمّيْم ارًا َسَتَر ََْعَيَر َلّيْم َأَوَقدَّ. اِفَيِتِه َع ِزاِجَحَرَو,  اِت ِمَمِمِهَومحرِجَب, ي محَجلِّالِت ِنَعِيِه ِف

, اىِل ا دحوَن اآلَمْرَ َقْتهحمح امَلماَهَأ. اِقِهْم ِح َخَمَومحْسَتْفَس, ِع َخالِقِهْم ِمْ  محْسَتْيَت, ْبَلّيْم اِضنَي قََاِر امَلِعَبرًا ِمْ  آَث
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َفَهْ  َهْمَتِظرح . اِن َوي ّأنحِف اأَلوا ِفَهْعَتِبرح َوَلْم, اِن ْبَدي َسالَمِة اأَلوا ِفَلْم َهْيَهدح. اىِل مح اآلجَََا َتَخرُِّبِهْم َعْمَه َوَشذَّ
 اِء إالَِّ  الَبَقا ْ ا ح َمادَّ  َأ؟ َو َقِماِزىَل السَّا َنَر ِة إالََّغَضاَرِ  الصِّحَّ ْ  حَأَي اهَلَرِم ؟ َواِنَحَر اِب إالََّبْ  ح َبضاَضِة الشَّأََ

, َوَغَصاِص اجَلاَرِض   , َلاِم امَلَضاِض   َوَأ, َوَعَلاِز الَقَلاِق   , اإلْنِتَقاىِل  ّأزحوِ َو, َمَع ّقْرِب الزِّهََاىِل  اِء ؟آِوَنَة الَفَم
اِحبح َروْْ َنَفَعِ  المََّأ, اِربح قَََفَهْ  َدَفَعِ  اأَل! الّقَرَناِء ِ  َوِعزَّاأَلَو, ْقِرَباِء اأَلَوَتَلفُِّ  اإلْسِتَغاَثِة ِبمحْصَرِ  احَلَفَدِ  َو

ْبَلاِ   َأَو, َقْد َ َتَيِ  اهَلَرامُّ ِجْلَدَتاهح  , ي ِضيِق امَلْضَجِع َوِحيدًا َوِف, ْمَراِت َرِ يمًا ِة اأَللَّي َمَحَوَقْد ّغرِدَر ِف, 
 ْجَساادح َشاِحَبًة َبْعاَد    َوَصااَرِت األَ , َوَمَحاا احَلاَدَثانح َمَعاِلَياهح    , َوَعَفِ  الَعَراِصفح آَثااَرهح  , َتهح َراِ ّك ِجدَّالمَّ

ال تحْسَتَزادح ِمْ  , ْنَباِئَها محرِقَمًة ِبَغْيِب َأ, ْعَباِئَها َأ ْرَواحح محْرَتَهَمًة ِبِثَقِ اأَلَو, ا ِتَهالِعَظامح َنِخَرً  َبْعَد ّقرََّو, ِتَها َبضَّ
  ِرَبااَء ؟ قَْاأَلاَنهحْم َوإْخارَ َو, اآلَبااَء  ْبَمااَء الَقاْرِم وَ  َوَلْساتحْم أَ َأ! َوال تحْسَتْعَتبح ِماْ  َسايِِّئ َزَلِلَهاا    , َصاِلِح َعَيِلَها 

الِ َياٌة َعاْ    , ا  َعاْ  َحظَِّها   ٌةفاالّقّلربح قاِسايَ  ! َتهحْم ؟َجادَّ َوَتَطؤحوَن, َتهحْم َوَتْرَكبحرَن ِقدَّ, ْمِثَلَتهحْم َتْحَتذحوَن َأ
 . (اِز دحْنَياَ ا ي إْحَرالرُّْشَد ِف نََّقَوَك, اَ ا امَلْعِميَّ ِسَر نََّقَك! ا ي َغْيِر ِمْضَياِرَ َساِلَيٌة ِف, ا رحْشِدَ 

, كسيع ووعي , وحتيًا ال هيرن الرعي إاّل برجرد واإلنسان والصحة ومدى دقة الربأ بني البيئة     
وباني العيار   , واألعضااء  األبصاار  ؛  ومسترى إسهام , م  فهم واستيعاب وما هتجه بهالعقرىل الراعية 

هة ,  ذا التيره  البيئاي الاذي   والفيرأشياهلا املادهة وغ  املادهة  والعق  واهلداهة , تيي  األرزاق بي 
 ..دد باجتاه  ذا املخلرق العاق  ونشاطه ومسترى ممظرمته باحلالىل واحلرام هتح

, مباا فيهاا   البيئة املعاصار  والبيئاة املساتقبلية    حلياهة , والِعرب  س والبيئية للحضارات والدروالصرر      
, ( ْبَلّيْم اِضنَي قََا اِر امَلآَث) ؛ عيق والمظر يف  ,الثقافية  –بيئة االجتياعية والبيئة املعرفية البيئة الصحية وال

أ يياة   باستقامة البماء احلضاري على أسسه اإلنسانية القرمية , ومما هعين مادى بي  تفاصيله , لالنتفاع 
ن مسترى استقامة البيئة بني اآلمااىل  , وما هيرالتقييم والتقرهم احلضاري , وممه االجتا ات االجتياعية 

, ماا   , وما  وجهاة أخارى    ( اىِلمح اآلجَََا ا َتَخرُِّبِهْم َعْمَه َوَشذَّ, اىِل ا دحوَن اآلَمْرَ َقْتهحمح امَلماَهَأ) واآلجاىل ؛ 
واحلياري   الشاق املهام  ,  اذا  لمفع الماس و ار جازء مامهم     ااستثياراتهاستقامة و انْبَدَسالَمِة اأَلبهتعلق 

, اِن ْبادَ ي َساالَمِة األَ وا ِفا َلْم َهْيَهادح ) ؛ , وممه االستعداد لي  ما  ر مستقب  دنيري وأخروي   اع والف
 ( .. اِنَوي ّأنحِف اأَلوا ِفَوَلْم َهْعَتِبرح

م كيف تعّلسؤاىل وبدأ م  السؤاىل املعريف , وممه ؛ ما هحمترى االستفهام وعلرمه املتعدد  واستيياله     
 األمراىل املعرفياة  ورؤوساملعار  تميية وتطرهر محاهة ورر  املعار  , وسؤاىل , وسؤاىل ث م املعار ّلتعت

ْ ا ح َبضاَضاِة   َفَهاْ  َهْمَتِظارح أََ  ) ؛ وسؤاىل كيفية محاهة املعار  حبياهاة احلياا    الرهادي والقيادي ,  بشقيه, 
َمَع  اِء ؟آِوَنَة الَفَم اِء إالَِّ  الَبَقْ  ح َمدََّأ؟ َو َقِماِزىَل السََّنَر الَِّة إَغَضاَرِ  الصِّحَّ ْ  حَأَي اهَلَرِم ؟ َواِنَحَر اِب إالََّبالشَّ
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َوَتَلفُّاِ  اإلْساِتَغاَثِة   , َوَغَصاِص اجَلاَرِض   , َلِم امَلَضاِض  َوَأ, َوَعَلِز الَقَلِق , ّأزحوِ  اإلْنِتَقاىِل َو, ّقْرِب الزِّهََاىِل 
 .., وجانب ممه ,  ر م  ا تيام علم االجتياع الصحي ( ! الّقَرَناِء ِ  َوِعزَّاأَلَو, ْقِرَباِء اأَلِبمحْصَرِ  احَلَفَدِ  َو

رص الفا  الساتثيار حمدودهة املخلارق  العرب  احلياتية , وبيئتها االجتياعية ,  ي يف العجب ووالعظيم     
َوَقاْد  , اِحابح  َروْْ َنَفَعاِ  المَّ َأ, اِربح قََا َفَهاْ  َدَفَعاِ  األَ  ) دفع خماطر وتهدهدات ما هححيأ به ؛ , واحلياتية 
  ( ..ْمَراِت َرِ يمًا ِة اأَلي َمَحلَّّغرِدَر ِف

, تيشاف شادتها   الشاخصة أمام اإلنسان كفرد وجمتيع جع  احلتيية ,  الصحية - واملمظرمة البيئية    
َوَعَفِ  , َتهح َراِ ّك ِجدَّْبَلِ  المََّأَو, َدَتهح َقْد َ َتَيِ  اهَلَرامُّ ِجْل, ي ِضيِق امَلْضَجِع َوِحيدًا َوِف) ؛ عمد وِعربتها 

 ( ..َوَمَحا احَلَدَثانح َمَعاِلَيهح , الَعَراِصفح آَثاَرهح 
, ِتَها َبضَّا  ْجَسادح َشاِحَبًة َبْعادَ  َوَصاَرِت اأَل )اإلنسان ؛ و البيئة والصحة والمتجة احلتيية املرسرمة على    
ال تحْساَتَزادح ِماْ  َصااِلِح    , ْنَباِئَها محرِقَمًة ِبَغْيِب َأ, ْعَباِئَها َأ احح محْرَتَهَمًة ِبِثَقِ ْرَواأَلَو, ا ِتَهرَّالِعَظامح َنِخَرً  َبْعَد ّقَو

 ( .. !َوال تحْسَتْعَتبح ِمْ  َسيِِّئ َزَلِلَها , َعَيِلَها 
الجتياعياة وعلاى أسساه    المفساية وا  –األ يية يف اإلسالم , أ يية الثقافة الصاحية  بالعق  وترتقي     

, وما هتطلبه م  المظر والتعام  حبتيية املرض بعد الصحة , واملرت بعد احليا  , و ي جانب م  الرقائية 
 ( : عليه السالم)قرله مضامني 

فاْساَعْرا  . ِة َقْبِ  الضِّايِق  َوِفي الّفْسَح, ْقِم ِة َقْبَ  السُّْنتحْم َساِليحرَن ِفي الصِّحََّوَأ! َفاهلَل اهلَل َمْعَشَر الِعَباِد )    
 .  ( ْن تحْغَلَق َرَ اِئمحَهاِفي َفَياِ  ِرَقاِبّيْم ِمْ  َقْبِ  َأ

الصحي , واستقامة األبدان  –ومما هتضح م  مضاميمه  ر علم االجتياع الصحي , والربأ العبادي     
ية , وعالقة اإلنساان ماع رباه    الده  والعباد  والعالقات االجتياع وسالمة واستقامة الصحة , واستقامة

ْناتحْم  َوَأ) , والساالمة املتيثلاة يف   ( َمْعَشَر الِعَباِد  )فانظر للتيره  اجملتيعي الراضح يف ؛ وتشرهعاته امّلمّزلة 
ة والبدنياة  المفساي  يف جمااالت الصاحة   وامتاداده البيئاي  , ( ْقِم َقْبَ  السُّا  ), (  ِةِفي الصِّحَّ ), (  َساِليحرَن
 ..( َوِفي الّفْسَحِة َقْبِ  الضِّيِق ) الزماني واملياني واملرقفي ؛  ة ,والعقلي

الصاحة   –ما هدعم اجتا ات علم االجتياع الترعية الثقافية , لتتضي  سالمة وتظهر أ يية الثقافة و    
 ( .. ْن تحْغَلَق َرَ اِئمحَهافاْسَعْرا ِفي َفَياِ  ِرَقاِبّيْم ِمْ  َقْبِ  َأ )اجملتيعية , وما هرتتب عليها م  الرقاهة ؛ 

آلياة اكتسااب   بذات الدعاء وما هرتبأ به م  أفياار تابين   املتيث  ,  عامله الثقايف والترعريوللدعاء     
َوَساَقْلَتهح ِماْ  َخاَزاِئِ     .. ) تها , والدلي  ممه ؛ الثقافة الصحية لليجتيع وحتيية التغ ات الصحية وتقث ا

 .  ( َوَسَعِة اأَلْرَزاِق,  ْبَداِنَوِصحَِّة اأَل,  ِمْ  ِزَهاَدِ  األْعَياِر,  رح َعَلى ِإْعَطاِئِه َغْيرحهحَرْحَيِتِه َما ال َهْقِد
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َماا ال َهْقاِدرح َعَلاى    ) وقدراتاه ؛  عاز وجا    ( َرْحَيِتِه  ), (  َخَزاِئِ ) ؛ بني املستير وحلقات الرص      
, و ر ما جييع بني (  َوَسَعِة اأَلْرَزاِق ) , ( ْبَدانَوِصحَِّة اأَل) , (  األْعَياِر ِزَهاَدِ ) ؛ ِمْ  ,  ( ِإْعَطاِئِه َغْيرحهح

م  مسترى القادرات العقلياة واجلسادهة ,    مما هرتتب عليه وما هتضيمه العير والصحة والبدن والرزق , 
واإلراد   قتصاادهة , مبعمى آخر , مما جييع بني البيئاة االجتياعياة والصاحية واال   التخطيطية والتمظييية , 

الدخ  , و ياذا   –الصحة , واجملتيع  –, والدخ  الصحة  –اإلليهية يف تقسيم ذلك ومفصلية اجملتيع 
 ..العالجية  –الرقائية ممه هتضي  مما حيترهه علم االجتياع الصحي املتعدد املماحي 

 ( :عليه السالم)ىل رق, همشرلية ومضامني م  عليه ما هيرن سع وبذات االجتاه والترجُّه , وبقو    
ال َأ. ِمَ  َمَرِض الَبَدِن َمَرضح الَقْلِب  َشدَُّوَأ, َمَرضح الَبَدِن  ِةِمَ  الَفاقََ َشدَُّوَأ, َة اقََِمَ  الَبالِء الَف إنَّال َوَأ )    
 .  (ى الَقْلِب ِة الَبَدِن َتْقَرِمْ  َصحَّ إنََّو

فيياا  والقلب م  جهة , والتقرى اجلامع لي  دقاائق األمارر   اهلمدسة اجلامعة بني الصحة وما أعظم     
تسييته استعار  , وميي   ذا الترجُّه الثقايف ودقة وفلسفة واسرتاتيجيات القلب , وما أعظم  قائقجييع د

الاداعم   ,تهاا  ابعيرميق يياة الصاحة البدنياة الايت     وماا هارتبأ ب  , واملعرفية والصاحية  بالفسلجة الثقافية 
حيا  م  حماور ر الصحة حمرر ِهْظ, و يذا هحعدم استيعاب األسباب واملسببات دون لرلة للحياألساسي 

, وممه ما هدخ  ضي  علم االجتياع الصحي , وعلم االقتصاد الصحي الذي اإلنسان ؛ كفرد وجمتيع 
 ..ي , وهتجه باجتا ات احلضار  والبماء االجتياع ر فرع آخر جييع ما بني االقتصاد والصحة واإلنسان 

أوساع مماا    , ودالالت ومفهارم  معماى ؛ يف اللغة العربياة ما     ( القلب ) ا هقخذ, مموجدهر بالذكر     
الَقْلابح  :  ابا  سايده  .  محْضغٌة م  الّفَؤاد محَعلَّقٌة بالمِّيااطِ : ( لسان العرب ) يف كتاب  الَقْلبحفنتصرره , 

:  وقرله تعاىل.  , اأّلوىل ع  اللحياني َأْقّلٌب وّقلرٌب:  , واجليع , َصرَّح بذلك اللحياني , محَذكَّر الّفَؤاد
معمااه  :  ؛ قااىل الزجااج   سرر  الشاعراء  ( 3 )َعَلى َقْلِبَك ِلَتّيرَن ِمَ  اْليحْمِذِرهَ  (  3 )َنَزىَل ِبِه الرُّوحح اْلَقِمنيح 

 .  َأبدًا, وَثَبَ  فال َتْمساه  , َفَرعاه َقْلبحك عليك (عليه السالم) َنَزىَل به جربه ح
؛ َأي  ِإن يف ذلك َلِذْكرى مل  كان لاه َقْلابٌ  :  , قاىل الفراءح يف قرله تعاىل وقد هعرب بالَقْلِب ع  الَعْق    

ماا َعْقّلاَك   :  ؛ تقارىل  , وما َقْلبحاك معاك   ما َلَك َقْلٌب:  وجائٌز يف العربية َأن تقرىَل:  قاىل الفراءح.  َعْقٌ 
 . مل  كان له َقْلٌب َأي َتَفهٌُّم وَتَدبٌُّر:  ؟ وقاىل غ ه ي َأه  ذ ب َعْقّلَك؟ َأ , وَأه  َذَ َب َقْلبحك معَك

, وَأْلاَي ح   ,  ام َأَرقُّ قلربااً   َأتاكم َأ ا  الاَيي   :  َأنه قاىل (وآله وسلمصلى الّله عليه ) ورحوي ع  الميب   
, ولذلك  الَقْلَب َأَخصُّ م  الفَؤاد يف االستعياىل وكَقنَّ.  , واأَلْفِئَدَ  باللِّني , فَرَصَف القلرَب بالرِّقة َأْفِئَدً 
  .. , وسحَرْهداَء قلبه َأَصْب ح َحبََّة قلِبه:  قالرا
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يع بني الصحة واجملتيع , والعلرم االجتياعية والمفسية والرتبرهة القرىل الذي جيمما جاء يف مضامني و    
 ( :عليه السالم) هقال, ما والصحية 

  (ِة احَلَسِد ِمْ  ِقلَّ,  ّة اجَلَسِدِصحَّ )
إىل دراسات تفصايلية متخصصاة ,   ( عليه السالم)حيتاج كغ ه م  أقراىل أم  املؤممني اإلمام علي و    

جييع بني الصحة واجلسد واجملتيع واحلسد , و ر واضاح املعاامل يف   لنفاد  م  ثرابتها , فالمص املبار  
علام الامفس االجتيااعي وعلام الامفس الصاحي وعلام        ماا هتضاي  ؛   مضاميمه , ومضامني سياقه وممه 

البالغياة  احلسد , و ر عظيم يف مضاميمه  –اإلنسان هيي  اجلسد  –, وبني الصحة االجتياع الصحي 
 ..الصحي  –البالغة يف اجملاىل االجتياعي 

جماىل علم , ومضاميمه الراضحة يف ونتائجه الصحية والربامج الغذائية عمد الصحة والترازن الغذائي و    
  ( :عليه السالم) هبني قرله, وصحة اجملتيع االجتياع الصحي 

  ( !َكالٍت ْكَلٍة َمَمَعْ  َأَكْم ِمْ  َأ) 

فعلاة  , ورمبا كاان ما  جاّراء     َكالٍتَمَمَعْ  َأكلة اليت ؛ تراكيات وآثار األ متج ع فاملمع بؤر  ما ه     
مرض السير أجهز  اجلسم وفسلجته , وأبسأ مثاىل , وما هحضرر أحد األكلة يف حترهك ما هسبب املمع 

 .وما شاك  ذلك .. بشي  عام واألمراض الشعبية وأمراض القلب , وعسر اهلضم والضغأ 
ورد يف , وذلك ما مضاميمه علم االجتياع الصحي وعلم االجتياع المفسي  امتداد آخر هتضح م و    

 :(عليه السالم) قرله
  (اهَلمُّ ِنْصفح اهَلَرِم  )

 قاد , وشخاص األ تلف تفاقم مستراه بنيخيو,  مؤداه القلق واحلزنمشيله ظهرر همبع م  اهلم  ر و    
المفساي  والصاحي   املادى وهتعزز اهلم مبحر  رمبا هتحيم وعام  مسبب للهم , البيئة االجتياعية تيرن 

اجلاناب  ياا هتعلاق ب  ِلممه قاد هيارن مارّده    و مسترى تعلقه باحليا  وملذاتها ,مدى , ولننسان  والعقلي
, وممه ماا هلتقاي   صحته وعيلها , وانعياساته على  ليؤثر على خالها وأجهز  جسم اإلنسان الفسلجي

ماا  و  ار مبا هحعانياه  تفي ه وق  , وما هستهليه اإلنسان م  وهصب يف علم االجتياع الصحي والطيب 
  ..ى عالجها , وعدم مقدرته علومعاناته وسب  عالجات مشاكله  اجملتيعهحعانيه 

لننساان ,  , وما هرتتب على اللحظات األخ    اجتياعية - ةيبيئو صحية مضامنيتتيّث  كذلك و     
 ( :عليه السالم) قرىله حيث,  قدراته وقدرات اجملتيع على اإلعانةعمد ا تقف 
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,  ْطَراّفهحْمَفَفَتَرْت َلَها َأ, ِت َوَحْسَرّ  الَفْرِتّ  امَلْراْجَتَيَعْ  َعَلْيِهْم َسْيَر: َفَغْيرح َمْرصحرٍ  َما َنَزىَل ِبِهْم )     
ْ ِلاِه  هح َلَباْيَ  أَ إنَّا َو, َحِدِ ْم َوَبْيَ  َمْمِطِقاِه  َفِحيَ  َبْيَ  َأ, اْزَداَد امَلْرتح ِفيِهْم وحّلرَجًا  ثحمَّ, أْلَرانحهحْم  َرْت َلَهاَوَتَغيَّ

ْذَ َب َوِفيَم َأ, ْفَمى عحيحَرهح هحَفيِّرح ِفيَم َأ, َوَبَقاٍء ِمْ  ّلبِِّه , ٍة ِمْ  َعْقِلِه َعلى ِصحَّ, َوَهْسَيعح ِبّقذحِنِه , َهْمّظرح ِبَبَصِرِه 
 .  ( !َدْ َرهح 

, ْ ِلاِه َهْمّظارح ِبَبَصاِرِه    هح َلَباْيَ  أَ إنَّا َو) ؛ اجملتيع  –لبيئة اوصف و مفا يم الصحة ومما هظهر م  عجيب    
 . ( !ْذَ َب َدْ َرهح َوِفيَم َأ, ْفَمى عحيحَرهح هحَفيِّرح ِفيَم َأ, َوَبَقاٍء ِمْ  ّلبِِّه , ٍة ِمْ  َعْقِلِه َعلى ِصحَّ, َوَهْسَيعح ِبّقذحِنِه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني عشر
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 قوي  امللاهي  االجتماعية 

 عني عل  االجتماع ون ج البالغة
 

 :سييرن مدار  ذا الفص  وحماوره كاآلتي       
 . العق  بني علم االجتياع ونهج البالغة: املبحث األوىل 
 . الرعي االجتياعي وأ يّيته: املبحث الثاني 

 . اإلميان واجملتيع: املبحث الثالث 
 . التقرى واجملتيع: املبحث الرابع 

 . لفرد واجملتيعوأ ييتها لالقماعة :  املبحث اخلامس
 . ةعياالجتيا التياف  واملضامني : سادساملبحث ال
 . صلة الرحم وعيقها االجتياعي واإلنساني:  لسابعاملبحث ا

 . الصرب وبماء دواخ  الفرد واجملتيع: املبحث الثام  
 . الز د بني نهج البالغة وعلم االجتياع: املبحث التاسع 
 . ةها االجتياعياألمانة ومضاميم: املبحث العاشر 

 . احللم واجملتيع: املبحث احلادي عشر 
 .االجتياعي  التراضع ومضيرنه: الثاني عشر  املبحث

 . أ يّية األمر باملعرو  والمهي ع  املمير لتياسك اجملتيع: املبحث الثالث عشر 
 . الدعاء واالستقرار المفسي والروحي لليجتيع: املبحث الرابع عشر 

 .التذكُّر والتياسك االجتياعي : املبحث اخلامس عشر 
 . ف والتآزر االجتياعيالتآل: املبحث السادس عشر 
 . القضاء والقدر وحقيقتهيا: املبحث السابع عشر 
 .الغرائز والفطر  وتقث  يا على الفرد واجملتيع : املبحث الثام  عشر 
 .احلالىل واحلرام وأبعاد يا االجتياعّية : املبحث التاسع عشر 

 . ذكر املرت والبماء االجتياعي: املبحث العشرون 
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 املبحث األو 

 الضقل عني عل  االجتماع ون ج البالغة
 

 ار احملادد ملساترى     العقا   , وهبقاى  Mindبالعقا    سائر املخلرقاات على تفّض  اإلنسان هتيّيز وه    
ومساترى التييياز مبادى آفاقاه      , احرتامه لذاته باني أقراناه وباني املخلرقاات    القدرات املتمرعة , ومدى 

واحليلرلاة دون  وتمييتهاا وتطرهر اا ,   اساتثياره لقدراتاه    ةدق ومسترى, عقله ورجاحة  وخياله العليي
المفاع علاى مساترى الاذات واجملتياع والبيئاة        , وماا حيققاه ما    الفيرهة والعليية واملعرفية  قراهترقيف 

وضاع بصاياته باني    يف , وماا هساهم   السلركي اجملتيعاي   –امتداه اإلنساني ممه و, الداخلية واخلارجية 
 ..والتميية املستدامة التطرر  , مبا فيه  احلقيقية أروقة الثقافة واحلضار

ومصادر  , اليياان املامظَّم وامّلامظِّم    فهر الييان القائم بذاته الفردي واجليعاي واجملتيعاي واإلنسااني        
, و ار مصادر   بشايله اخلااص والعاام    املتعدد  واملتياملاة   واإلبداعية , مبؤشر املرا باإلهلام والعبقرهة 

علاى  والفاعلياة الفردهاة واجلياعياة    ماا حتيلاه ما     و, األخالقية واملمطقية وممحا ا نشطة تغذهة لي  األ
 ..الدولة , وممه التقث  على مسترى عاملي مسترى 

الاذ     فيحعاد  ؛التحليلية واملمطقية يف ضرء المفس وحتليالتهاا المفساية    هواجتا ات ومبمطق علم المفس     
Intellect   أو العقMind ويف سياق اإلشار  الرثيقة لعيليات التفي   احية اإلدراكّية واملعرفّيةلموم  ا

مادار   علاى إناه  لاذ    ل وهحمظار , لتعيايم واإلساتدالىل املمطقاي    كالتصّرر واملقارنة والتجرهاد وا , العليا 
لبشري والسلر  االسرهة المفس  والسييا, ا الفاعلية يف احليا  اليت حتيًا هل, العيليات التصررهة والعقلية 

..   

                                                 
0
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ميثِّا   , مصاطلحًا عاّماًا    وهحعاد , نفس أو عق  أو ذ   ؛  هعينيف مرقٍع آخر  Mindونرى املصطلح     
    وكاث ًا ماا هحساتخدم مرادفاًا للخارب     , مبا يف ذلك التذكُّر والاتْفي  واإلدرا   , جميرع السلر  الذكي 

  ..والشعرر 
وما تاؤدي باإلنساان إىل   , إلدرا  والتحلي  والتعييم فهر همتج ع  عيليات ا Thoughtأّما الفير     

   .. ميرىل معّي  تبعًا لنميانيات والتجارب 
وبه هتييز بطابع التغاي   إىل العيليات العقلية بقنها جزء م  العيليات االجتياعية , وهحمظر يف الغالب     

عقا  , لاذا ال مييا  عزلاه عا       , والتفاعا  االجتيااعي هاؤثر علاى التياره  احملادد لل      والتطرر املستير 
  ..لفهم تمظييه االجتياعية  - , وقد هتطلب الرجرع إىل البيئة الثقافيةالعيليات االجتياعية 

ارتباطه بالبدن بالرغم ما   وعمد الرتكيبني هحعد جميرعة التجارب الشعررهة , والتحلي  المفسي هرى     
  ..أن اللغة تفص  بني اإلثمني 

 , قلي والعير الزمينعهيرن مبمظرر العير ال ,ونضجه وقدراتهعق  اإلنسان شار  إىل أن والبّد م  اإل    
, فرمبا هسبق  أحد يا ع  اآلخر بشي  سليب أو إجيابي تفاوتالعير العقلي والزمين , أو ه تساوىه وقد

لعقلاي  , أو هيارن العيار ا   مبسترى ذكاء وقادرات أعلاى ما  أقراناه    فييرن العير العقلي العير الزمين 
 .. نهرن مبسترى ذكاء وقدرات أق  م  أقرافييهرتاجع ع  العير الزمين 

سب اختبار املسترى العقلاي  حبعلى معاه  حمدد  , والشخص ذكاء مسترى ؛ حتدد نظرهة الذكاء و    
غا   يمها ماا تيارن باألسااليب الييياة والرهاضاية , أو باألسااليب غا  الييياة أو         ف,  د أساليبهدَُّعوَت
 ..حمدد  رهاضية , كقن تيرن بقسئلة ال

الفياري أو  املمتارج  ماا هحقادِّم ما     مبا فياه  ,  وممتج مثيرإبتياري التييُّز باجتاه إبداعي  اجتاه هيرنو    
, والعي  علاى اساتدامة ذلاك بشاي  مماساب , هضاي  احلقارق املمتظياة         الرهادي والقيادي ؛ املادي 

 ..واملخطأ هلا 
ماا حييلاه   هترجاب نشار   , وبهذا يف اإلسالم نسانية اإلسؤولية م  امل العق يز به ما حيي  وهتيوهبدأ     

, ّكتياان العلام   العقاب الشدهد بسابب    ر العق  م  علرم ومعار  , وإاّل اجلزاء األخروي وهتييز به
فعاه كا    وتعام مبما  ة ,طابع ممافعه إنساني هحمظر إليه على أّن , العلم يف اإلسالمو ر أحد األدلة على أّن 
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, واالجتاه بمشره بال حدود , إاّل باستثماء اجلهات اليت تساتخدمه  الماس على خمتلف مشاربهم وقرمياتها 
 ..البيئة ومراقعها والبيئة بي  ما تعميه للضرر باإلنسان واإلنسانية 

ة العلام  بيعا ط هساهم يف حتدهاد  , إاّل ما والعق  اجملتيعي العق  الفردي والعق  اجليعي وما معاجلات     
, ممطلقًا م   اذه المِّعياة اإلهلياة    , بشقيه االستهالكي واالستثياري واملعرفة والعي  بهيا ملمفعة الماس 

به , وبهذا  ر ميسب  ود المفع واملمتفعال حمد ذا الرزق اجللي  , و ر بالتالي رزق اخلالق عز وج  الو
ة , كاقن هحيماع العلام ما  شاخص      ّلعه لعإاّل أن هيرن مموكيا اتضح , خاص , ملمفعة عامة وشاملة , 

معمري بصفته جهة متيثلة مبؤسسة شخص , أو , حيقق م  خالله مآرب ممحّطة كفرد  ةقيقياحل بصفته
 ..احلضارهة القرمية  ضد مس   اإلنسانأو دولة ظاملة أو كافر  تستخدمه ضد اإلنسانية و

وما هص  به للتعاطي م  خاللاه  االستيعابي , وورد ذكر العق  يف نهج البالغة , ما هتحدد مبستراه     
 ..وغ  املمظرر  فهم ما هححيأ به م  احملسرس واملليرس واملمظرر

ماا هحقابلاه ما  اجلعا      والطبيعي , وجعله التيرهين  العق  الطبيعي استيعاب وفهم حمدودهةم  ونبدأ     
ا ْباَي ح ِميَّا  َوَأ َحقَُّأ, امّلِبنيح  َر اهلّل احَلقُّ ح)  و ؛ يعابه اجتاه خالقه عز وج استفهيه و, ومسترى التشرهعي 

, اًل ْوَ اامح ِبَتْقاِدهٍر َفَيّيارَن محَياثَّ    َوَلْم َتَقْع َعَلْيِه اأَل, هًا محَشبَّ َلْم َتْبّلْغهح العحّقرىلح ِبَتْحِدهٍد َفَيّيرَن, َتَرى العحيحرنح 
, ْذَعَ  ِلَطاَعِتاِه  َوَأ, ْمِرِه َخْلّقهح ِبَق َفَتمَّ, َوال َمعحرَنِة محِعنٍي , محِشٍ   َوال َمشحررِ , َخَلَق اخَلْلَق َعلى َغْيِر َتْيِثيٍ  

َوَحاَلاْ   , ا دحوَنهح ْنَتَهْ  عحّقرّلَماَو, ارحنا َعْمهح ْبَصَوَقصحَرْت َأ) ,   ( ْنَقاَد َوَلْم هحَماِزْعَوا, هحَداِفْع  َجاَب َوَلْم َفَق
اِء الَقَضا َو, ْدبِ  امّلاْتَقِ   اِت التَّا الَما ِمْ  َعاَنَرَبْ  ظَهَر لْلعحّقرىِل ِبيا َأ) ,   ( ْعَظمحا َوَبْيَمهح َأَمسحتحررح الغحيحرِب َبْيَم

  (.. نًا ْدَرَكْتهح َمْحدحودًا محَيرََّفَق, هح ِلْلعحيحرِن ِذي َبَهَر العحّقرىَل َعْ  َوْصِف َخْلٍق َجالََّفسحْبَحاَن الَّ) ,   ( امّلْبَرِم
ملادهات احليا  اليت  عدم اإلدرا  وعدم بلرغ العق يتعدى م  عدم إدراكه ج  جالله , ف وال عجب    

, وتبقى مبهرر  ووامجاة  وتتجلى أمام العيرن , و ر ما هحدل  على حمدودهة العقرىل وقصرر ا تححيأ بما 
 .. م  الفضاء اخلارجي , ب  حتى ميرنات ذات اإلنسانوصف ما حرهلا  العجز ع ب

لذا كان  العقرىل ظه   بعضها للبعض اآلخر , ورغم ذلك فهاي أقصار ما  أن ترصاف اجتااه ماا           
, الف وساات   الاذات البشارهة با  حتاى     , وما تحالقيه م  صاعربة تراصالها يف إدرا   تحدركه م  حرهلا 
اء , و اي تعايش يف عصار الفضا    وعجز ا وانبهار ا أمام ظرا ر ومساتجدات غرهباة   وتقف يف صيتها 

, ورغم تعاظم الفضااء اإلليرتوناي واملعلرمااتي واحلاساربي , وتعاقاب      والتيمرلرجيا املتالحقة التطرر 
 ..املتقدِّمة م  األجهز  اإلليرتونية األجياىل 
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َوَهْساَقّلرَنَك   )؛ , وتعاظم أسراره وأسارار خملرقاتاه   على عظية اخلالق عز وج   الداىل و ر املرشد     
َوَفْرَق ّك ِّ ِذي ِعْلاٍم  ) ,  سرر  اإلساراء  (75)الرُّوحح ِمْ  َأْمِر َربِّي َوَما ّأوِتيتحْم ِمَ  اْلِعْلِم ِإلَّا َقِليًلا َعِ  الرُّوِح ّقِ  

 .. سرر  هرسف/  83م  اآلهة ( َعِليٌم 
اِجاِب  ا َعاْ  وَ ْحجحْبَهَوَلْم َه, لى َتْحدهِد ِصَفِتِه َلْم هحْطِلِع العحّقرىَل َع) وبالرغم م  أنه سبحانه وتعاىل ؛     

ا َهّقرّلاهح  يَّا ى اهلّل َعاَلتَعا , ي اجّلححارِد  اِر َقْلاِب ذِ َرْقا لاى إ َع, ْعاالمح الرحجحارِد   ي َتْشَهدح َلهح َأِذَر الََّفهح, َمْعِرَفِتِه 
  ( !اجَلاِحدحوَن َلهح عحّلرًّا َكب ًا امّلَشبِّهحرَن ِبِه َو

, اإلبداعياة  نتاجاتاه  الفيرهاة و  اساتثياراته  وأق  واستخداماته وهبدأ م  حمدودهة وما هيرن عليه الع    
 .. العقلي للفرد أو اجلياعات املعمية Maturationمسترى المضج  حبسباالستيعاب هتحدد ومبا 

ملختلاف أنشاطة   وتيااملي  على أساس حركي للتخصص وتقسيم العي  األخذ بعني االعتبار لذا مت     
, ومادى احتياجاات األنشاطة لتياما      وقدراتاه  العق  البشاري  ى قصرر وبذاته هدل  على مداحليا  , 

هح ِذي َبَهاَر العحّقارىَل َعاْ  َوْصاِف َخْلاٍق َجاالَّ      َفسحْبَحاَن الَّ) ؛ وبقدق المتائج لألداء األعياىل بقعلى مسترى 
َوَقَعَد ِبَهاا َعاْ    , ْلسحَ  َعْ  َتْلِخيِص ِصَفِتِه َز اأَلْعَجنًا ؛ َوَأفًا محَلرََّومحَؤلَّ, نًا ْدَرَكْتهح َمْحدحودًا محَيرََّفَق, ِلْلعحيحرِن 

 .  ( !َتْقِدَهِة َنْعِتِه 
عليه ), وممه ما هحش  عليه إمامما الغفلة م  عليه ا هطرأ مب قرىل , وتحهيي عو ما  مؤثرات تؤثر على ال    

 : بالقرىل ( السالم
  ( َوهحْمِسي الذِّْكَر ,َمَ  هحْسِهي الَعْقَ  اأَل نَّْعَليحرا َأَوا ) ..

اجتا اات أعيالاه    بالمسيان ,, وهماىل م  سهر العقرىل مما هحهدد اإلنسان واليقظة ولذا هترجب احلذر     
 ..وأ دافه وقدراته ه ومسترى أدائ

ها , مما هالعقرىل , والتقث  عليها أو ترجيهها مبا همفع حمتيروقد هيرن  ما  نرع م  احلد أو احتيار     
واالبتعااد عا    ذات المفاع اخلااص ,   ذاتياة  ما  أ ادا    علياه  املمفعة املقتصر على ما هتحادد  ىل هؤدي إ

املماسابة  ر وتيبي  العقارىل , وتتحادد الفارص    , وما هيرن م  أساأل دا  املرضرعية ذات المفع العام 
و علاى مساترى المفاع العاام الراساع ,      علاى مساترى ذات الشاخص أ    ات واملرا اب إلبداعستثيار اال
 .  ( !ِمٍ  ِسٍ  َتْحَ  َ َرى َأَوَكْم ِمْ  َعْقٍ  َأ) ؛ النتفاع م  القدرات االستثمائية او
املتمرعة الدولة ومؤسساتها  و ييمة هربز مدى حتيُّمتتيث  البيئة اخلارجية أو احمليأ اخلارجي , وو ما     

وما ميتليه م  , واسرتاتيجياته   على العقوسلطة رأس اهلرم ( السلطة التمفيذهة ) ورأس اهلرم السلطري 
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ومسترى استغالىل العقا  , أو مساترى اساتثيار العقا  ,     , قدرات الذكاء الفردي واجليعي واجملتيعي 
وماا هرتتاب ما     ذلك السلبية واإلجيابية , وميي  أن هدخ  مفهرم علم االجتياع السياسي , واجتا ات 

 .., وأثره على العق  والتميية  ةدميقراطي السلبيأو ال ةالدكتاترره أو احليرمة طبيعة نظام الدولة
آفاة املطاامع    ؛ الفارد أو اجملتياع ,  ما هدخ  ضي  البيئاة الداخلياة لننساان     أو هحهيي  على العقرىل    

,   ( اِمِعرحوِق امَلَطا اِرِع العحّقارىِل َتْحاَ  بِحا   ْكَثارح َمَصا  َأ) , و وطغيانها وطغيان ملذات احلياا  وتهدهاداتها   
أي إّما املطامع تيرن على مسترى , خره  ومر  املطامع م  اآل, تصدر م  الشخص ذاته  مّر ع واملطام

, ومماا هعاين مادى تاقث  وضاغرطات العراما  الداخلياة         أو تيارن علاى مساترى اآلخاره      ذات الفرد
 ..واخلارجية 

العق  ييرن , لمسها هتيث  بإ شخص , أو أيوهتطلب حتى على مسترى الدولة أو اجلهات الرمسية     
جانب مهام هابين إسارتاتيجية داخا  ممظرماة العالقاات       مبسترى املسؤولية , و ر  هلذه املهية  تحيُّالو

 ( : عليه السالم)قرله , و ر ما هحبيِّمه العامة والعالقات الدولية 
  ( َعْمَك ا َهْمِطقحْبَلغح َمَوِكتابحَك َأ, َرسحرّلَك تحْرجحياَن َعْقِلَك ) 

, وبلرر  كا  ماا هتطلباه    الرتمجان واليتاب , تيي  العالقات على أساس الفهم واالستيعاب وبني     
بقاراء  العيارن والعقارىل ,    إهصاىل املعلرماة  , و األمر , ليتيام  الرسرىل مع العق  , واليتاب مع املمطق

 ..هاتها املرقف بقدق مفا ييها وحمترإهصاىل اليلية و, لتيرن إدار  بشخرصهم وعقرهلم فهم اآلخر و
َحاَذَر الَغاِلاِب    ) ..رر العقالنية والترجيه العقلاي فياه , وبهاذا ؛    صال, ومضاميمه الرقائية وللحذر      

, ألن , وإن غلب  المفس علاى صااحبها تاؤدي إىل املهالاك       (اِظِر ِبَعْقِلِه المَّ, َوامَلاِنِع ِلَشْهَرِتِه , ِلَمْفِسِه 
قرهم بسلركه , ِليا هسبقها م  ممع ا ميرهلا ونزواتها , فالغالب لمفسه ولؤمها , هلالمفس األمار  بالسرء 

فالعقا  علاى العيارم ,  ار ممفاذ كا  القايم        واحلذر ممها , واحلذر الماظر بالعق  سايد ا ,  الشهرات 
 .., إن كان حيي  قرهم األفيار ونقيها واألخالقيات 

اإلنسان , ووعيهاا ألبعاد   ة ما هؤوىل إليها ووجرب استيعاب حيية الرجرد واحليا  واملرت , وحتيي   
  احلقيقية األبدهة نة باحليارتحذكر , باملقا الاليت وأعيق ما ميي  , لتيرن الرادعة يف مس   احليا  القص   

م  احليا  الدنيرهة الرّباقة الايت رمباا   للحيا  الدنيرهة , وخطرر  ما هححيأ ما هحقاب  بقجر ا  الدائية , و ر
 ..العقرىل مسي تحسهي وتح
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قارهم  , ودور العقا  و  ةيسالرك الو المفساية  هعلى فير اإلنسان واجتا اتا  وخطرر  ملرث املعلرمات    
 ما  مصا  , وانعياساات    وما هؤوىل بهم  حيا  اإلنسان , األفيار , له األ يية البالغة يف  ذه املرحلة 

 ..العقالنية على احليا  االجتياعية الدنيرهة 
 :( عليه السالم)معاجلات قرله مضامني وجانب م  يف ونتطلع ذلك     

الَغاَهاَة الِقَياَماّة ؛    َفاإنَّ : وا َلاهح َقْباَ  نحزحوِلاِه    ِعدَُّوَأ, ّلرِلِه ْمَهدحوا َلهح َقْبَ  ححَوا, وا امَلْرَت َوَغَيَراِتِه َوَباِدرح)     
 .  ( !َجِهَ  َومحْعَتَبرًا ِلَيْ  , َوَكَفى ِبذِلَك َواِعظًا ِلَيْ  َعَقَ  

, ال هتعادى  غيار  اجلها  , وحادود تفيا ه     فَيْ  مل هتعظ مبا  ر فيه وما سيؤوىل إلياه , فهار يف        
 ..واهلالية للفرد واجملتيع ومستقبله وما هرتقبه م  مادهات احليا  الزائفة مساحة نزواته 

, خلدمة اعلية تطرهع السلركيات العالج وفالرقاهة واجملاىل التفي ي , سب  ولعلم االجتياع يف  ذا     
وتقصيلها حلياهاة مساتقب     يمة ,طيانالو يف االستقرارومتطلباتها اإلنسانية , مبا فيه اجملتيعات وتطلعاتها 

, وتميية وتقدهم أقصى ما ميي  م  اخل  والماتج القرى اإلبداعية , حبياهة العقرىل املبدعة ذات املرا ب 
يف األخاذ بمظار االعتباار التفااوت باني العقارىل البشارهة        مة تطرر ا , ماع  دُّم اجملتيعات وساللتقاملثير 

 ..وتياملها العليية  لف االجتا اتمبختو, مسترهات االستيعاب والمتاج الفيري 
العق  ونتاجه الفياري والعلياي , فهار    هيي  يف , ومركز الثق  يف اجملتياعات واحليا  بشي  عام     

السبب األساسي والرئيسي والعاما  املساتق    ليرنه , ب , واستثياره املماسب املعّرىل عليه لتقدُّم الشعر
  ..اأّلخر واملتفاع  معها , مع عدم االستهانة بالعرام  اأّلخر واملؤثر يف بقية العرام  

, وما هتجاه بتفاعا  سالركيات الفارد العقالنياة      للعالقات الذاتية واملرضرعية ( عليه السالم)وهضع     
الايت حيضار ا التحساس    العبااد   , وماؤثر  والعليااء  سلر  االتقيااء  تيع , ومبا هحيليه م  عيق داخ  اجمل

, لتمقية األجراء المفسية , وما هرتتب عليها م  عالقة مع اهلل تعاىل وماع الاذات وماع    الروحي والعقلي 
 ..ترهاته املمظرر  وغ  املمظرر  بي  ميرناته وحماحمليأ 

اِظرح َباْرَي الِقاَداِح َهْمّظارح إَلاْيِهَم المَّا      اخَلاْر ح  َقاْد َباَرا حمح  . ْتِقَيااءح  ْباَراٌر أَ َأ, َر َفححَلَياءح عحَلَياءح َهاا المَّمََّوَأ)     
 ! َلَقْد خحرِلّطرا : َوَما ِبالَقْرِم ِمْ  َمَرٍض ؛ َوَهّقرىلح , َفَيْحَسبحهحْم َمْرَضى 

ْنّفِساِهْم  ْم أَلَفهحا . َوال َهْسَتْيِثرحوَن الَيِثَ  , ْعَياِلِهمح الَقِليَ  ْرَضْرَن ِمْ  َأال َه! ْمٌر َعِظيٌم َوَلَقْد َخاَلَطهحْم َأ    
 .  ( ْعَياِلِهْم محْشِفّقرَنَوِمْ  َأ, ِهيحرَن محتَّ

                                                 
0
 . 280 ص/  م  رعع نفسه - 
2
. د: ترع ند  / مإلنس م ذ ك م   ئم م فريح / عوم  ويس :  فسيد وماع   ميدب ؤررمته م اعيد وم ن رمعع م ى سعي  م  ث ل - 

 . 208 -064، ص  65 -51ص /  0980/ م عرم   –بغحمد / دمر م دريد   اع مد / ص    عومد م   ظع 

/  0989/  م عرم  –بغحمد / دمر م  اشوم    رع د وم نلر / شد ح ع بر م ي . د: ترع د / م عق  وم جسع / هربرت بنس  -

 .  51 -20ص 



 409 

نساانية  اإل واجلياعاة واجملتياع , وباقعيق الصارر     التفاع  الذي حيدث بني العقا  والفارد  هربز و ما     
مردوداته , سرى خدمة اإلنسانية وما هحرضي اخلاالق   خلدمة اجملتيع بدون المظر إىلر  , واألخالقية املثي

 ..علرماتي لصالح الدنيا السلعي واخلدمي وامل, مبا هقدِّمه م  نقي المتاج الفيري واإلنتاج عز وج  
, ْحَياا َعْقَلاهح   َقاْد أَ  )و ياا هؤدهاه ؛   على مسترى فردي ومجعاي وجمتيعاي لِ  وعي عقالنية وواالجتاه ب     

َوَسَلَك , ِرهَق َباَن َلهح الطََّفَق, َوَبَرَق َلهح الِمٌع َكِث ح الَبْرِق , َغِليّظهح  َوَلّطَف, َجِليّلهح  ى َدقََّحتَّ, َماَت َنْفَسهح َوَأ
ِرْجالهح ِبّطَيْقِنيَمِة َبَدِناِه ِفاي َقاَراِر     ْ َبَتَوَث, َوَداِر اإلَقاَمِة , الَمِة ْبَرابح إىل َباِب السََّوَتَداَفَعْتهح اأَل, ِبيَ  ِبِه السَّ

 .  ( هحْرَضى َربََّوَأ, ْسَتْعَيَ  َقْلَبهح ِبَيا ا, اَحِة ْمِ  َوالرَّاأَل
وماا  ,  اخللق اإلهليأسرار جرانب م  فييا هتجه به لفهم  والشخرصالعلم بالفير وفيحقق إحياءه      

كاف الامفس عا  الشاهرات     , وممه (  ْحَيا َعْقَلهحَقْد َأ ), وبه لي هؤدي للطيقنيمة والسالم الروحي والعق
إىل آلة تدم هة تحهدد اجملتيع وأمماه  ىل اإلنسان حيرِّ, إىل َشَر  , واملتحرلة  بسلبياتها غ  املربر  واملتفاقية

 ..فيقك  بعضه بعضًا واستقراره , 
, ليحعازز تفعيا  قارهم    المفس األماار  بالسارء   وهححجِّم , هحلغي احلراجز ومجرح المفس وإحياء العق      

ساالمة  اخلا  و  املثيار واحملقاق   , وهسّلك بها قرهم السب  باجتاه الييااىل اإلنسااني  األعياىل وأخالقياتها 
احلق بال  , وبالعق  إحقاقاليرمية اليتب السياوهة  إىل مبتغىالرصرىل م  أ دا  , و ر  د   الماس

 ..ضحاها وال دماء 
سارهها ,  اساتقامة الامفس و  , و لتمقية ألفياار  خاطب العقرىل , والترجُّه بسالمتها عز وج  فاخلالق    

, ِعَبااٌد َناَجاا حْم ِفاي ِفْياِرِ ْم      ) .. فهام باذلك ؛   ملمفعاة املخلرقاات ,  و داهتها  االجتاه بقرهم السلر و
 .  (ْفِئَدِ  ْسَياِع َواأَلْبَصاِر َواأَلاأَل ْسَتْصَبححرا ِبمحرِر َهَقَظٍة ِفيَفا, هحْم ِفي َذاِت عحّقرِلِهْم َيَوَكلَّ
رحَواَ  الِعْلاِم   َفاإنَّ . اَهاٍة  ِرَواٍع َوال َعْقَ  َسايَ , اَهة ِرَعاَهٍة َوَعَقّلرا الدِّهَ  َعْقَ  ِوَع) َمْ  ؛ خ  م جع  و    

 .  ( َورحَعاَتهح َقِليٌ , َكِثٌ  
 األخالقاي  - , وبه تميياة رأس املااىل املعاريف   املثير يق والرعاهة والرعاهة , ممهج البحث العليي الدق    

وبالعقرىل الراعية والراعد  , والراعياة  ضارهة , الذي  ر أعظم رأس ماىل مستدام لليجتيع وتطلعاته احل
, البرصلة املرصلة خلاأ الشاروع   ومعاه  اجملتيعات والشعرب واألمم , وسالمته والراعد  مبقرِّم الده  
 ..ا واأل دا  املخطأ هل
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َمْ  ححِرَم َنْفاَع َماا    ِقيَّالشَّ َفإنَّ ) ..اإلنسان ؛ كفرد ومجاعة وجمتيع , وبه هتحقق خ  ما هصبرا إليه     
 . .. (ْجِرَبِة َوالتَّ, ّأوِتَي ِمَ  الَعْقِ  

 ( :السالم ياعليه)البمه احلس  ولذا هقرىل       
ْكَباَر  َأَو, ْغَمى الِغَمى الَعْقا ح  َأ إنَّ:  َمَعهح َّ ا َعِيْلَ ال َهضحرَُّ  َم, ْرَبعًا َأو, ْرَبعًا ْظ َعمِّي َأاْحَف,  ا بحَميََّه)     

  .  ( ْكَرَم احَلَسِب ححْس ح اخّلّلِقَأَو, ْوَحَش الَرْحَشِة العحْجبح َأَو, الَفْقِر احّلْيقح 
, وبالعقا   ت وبماء اجملتيعات الِغمى والفقر , مساحة مما هشغ  األمم , وبهيا تتفاوت احلضاراوبني     

 والتطرر االجتيااعي واالقتصاادي   بشي  عام , والتمييةوالتطرر املستقب  , وبه تتحقق التميية هتراص  
الدنيا وماا  ك  ظم رأس ماىل عرفه التارهط , وباستقامته تستقيم , فرأس ماىل العقرىل , أعبشي  خاص 

 .. (ْغَمى الِغَمى الَعْق ح َأ إنَّ) فلذا بعد ا , 
 ( : عليه السالم)وقاىل     

  (َوال َهغحشُّ الَعْق ح َمِ  اْسَتْمَصَحهح , ا ْ َلَهاِر ؛ َفَقْد َتْيِذبح العحيحرنح َأاَهَمِة َمَع اإلْبَصامّلَعّة َكِوهََّلْيَسِ  الرَّ) 
ساتدامة  , وبالبماء القرهم على أسس متيمة , تتحقاق ا وامتداد استقامة احلضارات باستمصاح العقرىل     

  مرشاد جمّرد  مبرضارعيتها , و , ليرن العقرىل ( َوال َهغحشُّ الَعْق ح َمِ  اْسَتْمَصَحهح ) التياسك والتراص  ؛ 
واألداء العالي , ونتائجهاا حتياًا للصااحل    الدقيق التمفيذ  , وبها هتمستقامة اخلطأ وتطبيقاتها العظيية ال

َواْلَعْق ح ِحْفّظ التََّجااِرِب , َوَخْيارح َماا َجرَّْباَ  َماا      )  دأ ؛, ومصداق االستدامة ما حيققه مبالعام اجملتيعي 
 ..  (َوَعَظَك 

ملستيد م  القرآن اليرهم واملدرسة المبرهة الشرهفة , وعلم ولذا اشرت  ك  م  نهج البالغة بعيقه ا    
 ..خالقية العق  وممه أخالقية العي  والمتائج ومردوداتها ألاالجتياع اهلاد  

واجتياعياة  ما تيرن عليية وأخالقية وإنساانية   ؛ ممها متعدد  تميرهة وبهذا هيرن العق  له وظائف    
جتياعياة  الظا ر امعاجلات امل, وما هرتتب عليها م  عالج ك  معضلة , ووما هقرم م  تفس  الظرا ر 

 ..اخلطر  

 املبحث الثاني

  الوعي االجتماعي و هميت 
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وعيقاه التمظيياي والتطبيقاي ونتائجاة     املباحث , ال ميي  أن هقخذ فاعليته ما تقّدم وما سلحقه م      

الذي جيع  ما  العالقاات    Social Cousciousnessإاّل برجرد وتفاع  الرعي االجتياعي القرمية , 
ل  اخلم   , وهؤدي للحدالستقرار االجتياعي ألم  واالسبي  امّليهِّد ل Social Relationsاالجتياعية 

ة نسب , فالبّد م  ظهرر, ألّن أي خطة مهيا كان  مثالية أو حتجييه  Social Disorderي جتياعالا
 ..يف تمفيذ ا , ليرن أرض الراقع خيتلف ع  املثاليات اإلربا  واخلل  واالحنرافات  م 
املقارباة أو املطابقاة باني    , مباا فياه   ما  أ يياة بالغاة    التمظيياي   –و ما هظهر ما للرعي االجتياعي     

أ البياني التمفيذي , وماا هتطلباه ما  اساتعدادات     اخل, وواقعية افرتاضية وترقعات اخلأ البياني للخطة 
ياة إاّل الرقاباة   حيقاق  اذه الفاعل   فياذ اخلطاة , وال  لي  خل  أو احنرا  هطرأ على تملنصالح املراكب 

 ..عالجات الا مطلرب م  وم ومراقعها وشدتها وأزماتها ومراحلها ,التقيييية والتقرميية , بقنراعها 
الفارد   ن علياه , وما هيار والعقالنية الدقيقة املعلرماتية  اتوهستمد الرعي االجتياعي على االستيعاب     

رمساي أو  وتمسيق وتمظيم باجتاه  ذلك التياملي فيها , سراء كان وفاعليتهمواجملتيع م  األدوار املتعدد  
ساب ماا   حب, لنسهام يف البماء والتياساك االجتيااعي , و  ر القيام بتلك األدوا ا هتطلب, وم غ  رمسي

 ..مطلرب أو حمدد 
, مبمهجياة القارآن    والبماء الرتبري الاراعي مبيارم األخالق , شرا د لال تيام ويف الفير اإلسالمي     

اتبعهم  , وَمْ ( عليهم السالم)األئية األطهار  مدرسة ايواملتجهة بهدا اليرهم واملدرسة المبرهة الشرهفة 
 ..خل  الماس حنى ممحا م و

والتقرميياة ,   نظياه القرمياة   , وما هضاع ما  تياما    وأحد مرارد ا المقّية , متيث  يف نهج البالغة      
,  , وأ يياة الارعي للاذات واحملايأ     لياغ البذلك االساتيعاب والارعي    وميي  وضع مؤشر م  مؤشرات

وصية اإلمام  جانب م  ما ورد يفوممه , ات املستقب  مبمافع املاضي وجمرى احلاضر وما هتطلب م  تطلع
 :( عليه السالم)البمه احلس  ( عليه السالم)علي 
, َوَفيَّاْرتح ِفاي    , َفَقاْد َنَظاْرتح ِفاي َأْعَيااِلِهمْ     ِإنِّي َوِإْن َلْم َأّكْ  عحيِّْرتح عحيحاَر َماْ  َكااَن َقْبِلاي     ) ..     

؛ َقاْد   ْنَتَهاى ِإَلايَّ ِماْ  ّأمحارِرِ مْ    ا؛ َبْ  َكَقنِّي ِبَياا   ؛ َحتَّى عحْدتح َكَقَحِدِ ْم ِ ْم, َوِسْرتح ِفي آَثاِر َأْخَباِرِ ْم
ْسَتْخَلْص ح َلَك ِمْ  ا؛ َف , َوَنْفَعهح ِمْ  َضَرِرِه ِرِه؛ َفَعَرْف ح َصْفَر َذِلَك ِمْ  كَََد عحيِّْرتح َمَع َأوَِّلِهْم ِإَلى آِخِرِ ْم

 .  ( , َوَصَرْف ح َعْمَك َمْجهحرَلهح َجِييَلهح , َوَتَرخَّْي ح َلَك  هحيَلَنِخّك ِّ َأْمٍر 
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يف ساتيعاب ماا كاان    وتهيئة املما  الالزم  اختزاىل  ر وم  بني ما هظهر م  المص املبار  املتقدِّم ,     
, َوِساْرتح   ي َأْخَبااِرِ مْ , َوَفيَّْرتح ِفا  َنَظْرتح ِفي َأْعَياِلِهْم)  ؛واإلفاد  م  فلسفة التارهط  املاضيحيثيات 

لتخطي املاضي بي  حمتراه المظري وما  ر على أرض الراقع م  آثار , وهيرن استيعاب , (  ِفي آَثاِرِ ْم
م  قارهم نتاائج التجاارب الساابقة , مبختلاف أنشاطتها ماع مراعاا  كا           ك  االحنرافات واإلفاد  م  

, واالنطالق م  القرهم , وأسلرب التفي  والعي  واألداء  احمليطة بهالظرو  الزمانية وامليانية واملرقفية 
اجلامد  , أي هتطلاب المفاع   مؤشراته والتقرقع على املاضي , دون الركرن وللحاضر واملستقب  املمشرد 

األدوات  ما   تارافر ا ممما  ق االساتيعاب يا حتقو , المافعة ملاضيرتاكيات معلرمات االدهمامي أو احلركي ل
 ..واآلليات 

؛ َبْ  َكاَقنِّي   َحتَّى عحْدتح َكَقَحِدِ ْم) ؛ لتجارب املاضي عاب ياالستالرعي و دقةوالدلي  على أ يية و    
, و ر فع  مجاع املعلرماات والبياناات    (  ؛ َقْد عحيِّْرتح َمَع َأوَِّلِهْم ِإَلى آِخِرِ ْم ْنَتَهى ِإَليَّ ِمْ  ّأمحرِرِ ْماِبَيا 

 ..ها ودراستها بعيق هتالئم مع احلاضر والترقعات املستقبلية , وحتليلاملاادهة وغ  املادهة 
َفَعَرْف ح َصاْفَر َذِلاَك ِماْ     ) ؛ االستمتاجات مرضرعية تتابع األمر إىل هب  ,  ومل هقف عمد  ذا احلد     

,  َجِييَلاهح  , َوَتَرخَّْي ح َلَك  هحيَلَنِخْسَتْخَلْص ح َلَك ِمْ  ّك ِّ َأْمٍر اَف) , وعمد ا (  , َوَنْفَعهح ِمْ  َضَرِرِه ِرِهكَََد
, ماع مراكباة التحادهث والتجدهاد     , و يذا المفع ما  دور  حياا  املعلرماة    (  َوَصَرْف ح َعْمَك َمْجهحرَلهح
ا حيتاج اإللتفات الستثياره بشي  متيام  جييع ك  ماا حتترهاة البيئاة الداخلياة     للرصرىل للترصيات وم

 ..ات وقدرات املرارد البشرهة , وثقافة الرعي االجتياعي , مبا فيها طاقوالبيئة اخلارجية 
ال تقاف  متجادد   عليياة  آفاق فرص وتطلعات حنر  ,قرهم ونقي يا هتطلبه الرعي م  بماء فيري ولِِ    

 ( :عليه السالم)لذا هقرىل  ,اجله  واأل راء  تهدهدات وخماطر عمد حد
ِبَشاَفا   ِزىٌلاا امَلْماِزىِل َنا  اِزىَل ِبهاذَ المَّ َفإنَّ, ْ َراِئّيْم َوال َتْمَقادحوا أَل, ّيْم ال َتْرَكمحرا إىل َجَهاَلِت, ِعَباَد اهلِل )     

ْن هحْلِصَق َما ِلَرْأٍي هحْحِدثحهح َبْعَد َرْأٍي ؛ هحِرهدح َأ, لى َظْهِرِه ِمْ  َمْرِضٍع إىل َمْرِضٍع َدى َعَهْمّق ح الرَّ, جحرحٍ  َ اٍر 
 .  ( !َب َما ال َهَتَقاَربح َوهحَقرِّ, ال َهْلَتِصقح 

هؤدي رغباتها , وما إىل ميرىل المفس و الم للجه  , واالنقيادسفامليرىل واالطيئمان والسيرن واالست    
املخاااطر , ممااا هحعاازز  اخااتالط وضاابابية كاا  األمااررإىل املمحاادر املمااذر باااهلال  , وبااالفرد أو اجملتيااع 

 ..  (اَن ِبِه َصاِحبحهح ْسَتَهاا رِب َمَشدُّ الذُّنحَأ)  و هانة بها ,االست عمد, فتتعاظم الصغائر والتهدهدات 
, جانب آخر هتطلب بشي  خاص االجتياعية  بشي  عام , والتميية ها للتمييةاتوللفرصة واستثيار    

 ..  ( ٌةإَضاَعّة الّفْرَصِة ّغصَّ) , و الرعي املماسب له 
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الفرص اليت تتارافر   عدم استثيار  ر, تقّدم اجملتيع  وهحعيق هوههدد مستقبل أخطر ما هراجه اإلنسانو    
, و ار ماا هعارد ملساترى     لى أق  تقدهر عدم استيعابها واساتثيار ا  ع, أو  يف البيئة اخلارجية وإضاعتها

اجتياااع املعرفااة الاارعي ضااي  علاام ثقافااة , و مااا هظهاار أ ييااة الاارعي واخلاارب  الطبيقيااة لليعااار  
Sociology Of  Knowledge  وتطبيقاته املتعدد  يف داخ  جمتيع العي .. 

جانب عليه , كيا  ر غ  مترازن مع الفرص املترافر  لذا فحيميا هيرن مسترى الرعي واالستيعاب     
للبخالء ( عليه السالم)خطاب اإلمام علي للبخالء داخ  اجملتيع , و ر ما هحبيِّمه م  تطبيقاته غ  املترازنة 

 : , حيث هقرىلمقتضبة بالغية يف صرر  حتليلية 
لاى  َتْيرحمحارَن بااهلِل عَ  . ا ي َخَلَقَها ِذا للَّا ْنّفَس َخاَطْرتحْم ِبَها ال َأَو, ا ي َرَزَقَهِذا ِللَّْمَراىَل بَذْلتحيحرَ ال َأَف)      
ْوَصاِ   َأ ْ اِعّيْم َعْنِقَطاَو, َقْبَلّيْم  اَناِزىَل َمْ  َكَمَم ّيْموا ِبمحزحولَِعَتِبرحاف! اِدِه عَب يرَن اهلَل ِفال تحْيِرمحَو, اِدِه ِعَب
 .  ( !اِنّيْم َرإْخ
, وبالاذات جمتياع الابخالء وَماْ  حناى      االجتيااعي  ومما هظهر م  المص املباار  خبصارص الارعي         

والترجُّاه بالسالر     ,االقتصاادي   –االجتيااعي   وقرهم السالر   تراجع الرعي فييرن بتقث ه , ممحا م
االجتيااعي  والترجُّاه بالسالر    , ( ا ي َرَزَقَهِذا ِللَّْمَراىَل بَذْلتحيحرَ ال َأَف)  محر  هتيث  يف ؛امل االقتصادي

 ( .. اي َخَلَقَهِذا للَّْنّفَس َخاَطْرتحْم ِبَهال َأَو) القاصر املمحر  بالمقرص الترعري املتيث  يف ؛ 
سالر   , ولليعرفاة االجتياعياة ل  املعاريف  اد ليعرفة االقتصادهة لسالر  االقتصا  وتبدأ م   ما الرعي ل    

رَن اهلَل ال تحْيِرمحا َو, اِدِه لاى ِعَبا  َتْيرحمحرَن باهلِل َع) , ليي ال هيرن خماطر الرعي املمحر  ؛ املعريف  اجملتيع
املعريف , وما هتياما  معاه ما  ثقافاة      - ثقافة الرعي االجتياعيأ يية و ما مما هظهر  ر , (  اِدِهعَب يِف

 ..املعريف  –قتصادي الرعي اال
, حيميا هتحقق اخلل  داخ  البيئة االجتياعية غ  املتيافئاة  فاعليتها وحركيتها املخاطر  وبهذا تقخذ    

أهضًا مؤشارات التهدهادات   , واستثيار التميية تميية االستثيار و , وعدم الترازن بنيمع البيئة اخلارجية 
استثيار ما مطلرب وماا هعازز   ة االجتياعية واحليلرلة دون واملخاطر حيميا هيرن القصرر يف تميية البيئ
 .. Social Walfareاستثياره , واإلسهام يف الرفا ية االجتياعية 

  :يف مماسبة أخرى ( عليه السالم)وهضيف     
َسَلَك َجَددًا  ثحمَّ, ْنَتَفَع ِبالِعَبِر اَو, ْبَصَر َوَنَظَر َفَق, َر َيا الَبِص ح َمْ  َسِيَع َفَتَفيََّفإنَّ, ْمرحٌؤ ِبَمْفِسِه َفْلَيْمَتِفِع ا)     

ي َوال هحِعنيح َعلى َنْفِسِه الغحَراَ  ِبَتَعسٍُّف ِف, ي امَلَغاِوي الىَل ِفَوالضَّ, ي امَلَهاِوي ْرَعَة ِفبح ِفيِه الصََّواِضحًا َهَتَجمَّ
 .  ٍ  ِمْ  ِصْدٍقْو َتَخرَُّأ ,ي نحْطٍق ْو َتْحِرهٍف ِفَأ, َحق  
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الِفْيَر ِفيَيا  ْنِعِمَوَأ , ْخَتِصر ِمْ  َعَجَلِتَكَوا, َواْسَتْيِقْظ ِمْ  َغْفَلِتَك , اِمعح ِمْ  َسْيَرِتَك هَُّها السَِّفْق َأَفَق      
ال َمِحيَص َعْمهح ؛ َوَخااِلْف  ِمْمهح َو ا ال بحدَِّميَّ - َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -ِبيِّ اأّلمِّيِّ َجاَءَ  َعلى ِلَساِن المَّ

 .  .. (ْ  َخاَلَف ذِلَك إىل َغْيِرِه َم
ميي  وضاع  املبار  , وما هتضح م  أ يية التفير والرعي ومرتتباته اإلسرتاتيجية , وم   ذا المص      

 :جرانب م  حصيلته يف املخطأ اآلتي 
 
 
 
 
 
 
 

 إسرتاتيجية ثقافة الرعي اجملتيعيهبني (  3 ) خمطأ 
 
ه جتاربهيتسب خرباته م  والتفيُّر مما هسيع وهبصر وباملعرفة االنتفاع بني  ةاملترازنو حماوره البليغةو    

,  هيرن الطرهق الراضح باملعرفة واخلرب , و, لتيرن عالمة إسرتشاد ومرعظة اآلخره   والرعي بتجارب
 .. اقرتا  اخلطق والظلمللحد م  , أو الرعي البعيد ع  تيرار اخطاء اآلخره  المظري والتطبيقي , و

 ْنِعامِ َوَأ) ؛  , هيارن  التشارهعي  , وتياملاه  واليقظةاإلفاقة واالستيقاظ  وبني آلية الرعي اليت تبدأ م     
الرعي سايد  بهذا هيرن بلرر  لخطق , واالحنرا  وما هؤدي لحيمها احلد م  , و .. ( الِفْيَر ِفيَيا َجاَءَ 

 ..وتمفيذ خططه القادم , وعالج احلاضر  , وحمقق الرقاهة م املرقف 
واالساتيعاب الفاردي    دأ الرعي م  خالىل االنتفاع باملاضي والتجارب الساابقة , أو مبعمى آخر , هب    

اخلطأ املرسرمة وما هرتتب على خمتلف املسترهات اليت تتطلبها , وبطبيعاة   حبسبواجليعي , ثم العي  
, ومادهات  ورعاهاة  حق وعاهة  وثقافة واستيعاب املعرفة, تقدُّمهم اجملتيع و –احلاىل هيرن  دفها الفرد 

, فهار بآثااره   بتراص  امتداد ما هقرم عليه ما  اإلسارتاتيجيات    تحققوفاعليته وتيام  صياغته هالرعي 
 ..حتي  ك  ما حيقق التميية املستدامة  بالتاليواجملتيعية , أخروي , وباجتا اته  –دنيري هيرن وتبعاته 
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, وممه ماا هشاي  المظار  امليدانياة     , أمر بالغ األ يية ي املؤدي لتياسك اجملتيع ررعالت يعابالستلو    
مبعرقاتاه  , وما هرلِّده عدم الترازن الترعري م  تفاوت طبقي ال هتحقاق  للييرنات الطبقية االجتياعية 

 ( :عليه السالم), حيث هقرىل  سب  العالج
ىَل ِنْعَياَة اهلِل  ْو َغِميًّاا َبادَّ  َأ, َفِق ًا هحَياِبدح َفْقرًا  َفَهْ  تحْبِصرح إالَّ, اِس ْئَ  ِمَ  المَّْضِرْب ِبَطَرِفَك َحْيثح ِشا)     

ْهاَ   َأ! ِبّقذحِناِه َعاْ  َساْيِع امَلاَراِعِظ َوْقارًا       نَّْو محَتَيارِّدًا َكاقَ  َأ, َتَخَذ البحْخَ  ِبَحقِّ اهلِل َوْفارًا  ْو َبِخياًل اَأ, ّكْفرًا 
ي امّلَتَمزِّ حارَن ِفا  َو, ي َمَياِسِبِهْم ْهَ  امّلَتَررِّعحرَن ِفَوَأ! ْحَرارحّكْم َوسحَيَحاؤحّكْم ْهَ  َأَوَأ! َيارحّكْم َوصحَلَحاؤحّكْم ْخَأ

 .  ..(َوالَعاِجَلِة امّلَمغَِّصِة ,  ِةِنيَِّه الدُّْنَيا الدََّلْيَس َقْد َظَعمحرا َجِييعًا َعْ   ِذَأ! َمَذاِ ِبهْم 
الرعي أل يية ثقافاة املعرفاة , وثقافاة االقتصااد     وّقطب ما هحعا  تفاقم خماطر التفاوت الطبقي ,  ر     

رق والراجبات وممه معاجلة الثغر  اليت , واالجتياع املعريف اإلسالمي , القائم على احلقاملعريف اإلسالمي 
ِليا هغفلاه   عي الذي هتبماه اجملتيع , املييِّ وقمراته , أال و ر التياف  االجتياهرلد ا التياهز بني الدخ  

 .. تتبماه الدولة الضيان االجتياعي اليت
هط ملستقب  الماس , وما  ر عليه عاملما املعاصر  يف ظ  تطبيقاات  وبهذا هستقرأ المص م  عيق التار    

اآلخار يف كا    , وكقنه هرى اجملتيعات تتصارع بعضها مع البعض سلبيات العرملة ومداركها الفرضرهة 
, تمخر اإلنسانية بالباطا  واجلها    قت  القري الضعيف بقفيار رى الظلم وب  هزمان وميان ومرقف , 

ا اىِل َما ْعَيْفَض ح اأَلَأ)  هعرفرا ؛مل و,   .. ( َنْرَوَمِدهمحرَن محْقَتَض, ّلرَن محؤجَّ ْثِرَهاءح َأ) .. أنهم ؛ وقد غفلرا 
 .  ( ْكَرْ َ  َنْفَسَك َعَلْيِهَأ

ا اءح َما ْعادَ اسح َأالمَّا ) مساتقبلهم , و  , ِليا حاىل اجلها  بيمهاا وباني    وما تفعله المفس األّمار  بالسرء      
 ..أعداء حتى أنفسهم , و ما تظهر املقادهر يف مسترى الرعي االجتياعي , و م بذلك   ( ّلراَجِه
َفَرِرَثاهح َرجحاٌ    , اَعِة اهلِل ي َغْيِر َطااًل ِفَكَسَب َم َرّ  َرجحٍ اَمِة َحْساِت َهْرَم الِقَيْعَظَم احَلَسَرَأ إنَّ ) ؛  لذا     

 . 5( اَرىلح ِبِه المَّوََّوَدَخَ  اأَل, َة مََّفَدَخَ  ِبِه اجَل, اَنهح اَعِة اهلِل سحْبَحي َطْنَفَقهح ِفَقَف
سار  باني التقادهر    عمد ا هقف الرعي ليضع احل, وبني كسب املاىل وطاعة اهلل , الرارث واإلنفاق و    

 .., وما هرتتب عليها م  وضع األمرر يف غ  مراضعها والتدب  
على ( عليه السالم)ا واّله أم  املؤممني اإلمام علي , عمدم( رض)لألشرت المخعي وما اليتاب املرّجه     

واالجتياعياة  ياساية  بي  مضاميمها الس القيادهة - مصر , إاّل الصرر  احلّية لبث الثقافة الترعرهة اإلدارهة
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,  ألعيق م  اإلسرتاتيجيات الدنيرهاة املعاصار   البماء األبعد واما هححققه م  وواالقتصادهة وما كاملها , 
, وبيا  ماا تعمياه األخالقياات القيادهاة ,      الرعي الرتبري حلياهة اجملتيعات اإلنسانية وما هتعلق بها م  

يف ضرءه  تي العظيم الرمحة للبشرهة وما خلق , وما جاءالتشرهع اإلهلالقائية على ما ميي  استيعابه م  
  ( .عليه السالم)فإنه أنقى نبع استقى ممه اإلمام علي  , ألحادهث المبرهة الشرهفةا

ومعرفاة الساب    , عيقًا للارعي واالساتيعاب   أكثر يف استعداد ووضرور  اإلصالح اجملتيعي , جيعله     
 ( :عليه السالم)القرمية , حيث هقرىل 

ْمَر ْصَلَح اهلّل َلهح َأْمَر آِخَرِتِه َأْصَلَح َأَوَمْ  َأ, اِس ْصَلَح اهلّل َما َبْيَمهح َوَبْيَ  المَّْصَلَح َما َبْيَمهح َوَبْيَ  اهلِل َأَمْ  َأ)     
 .  (َوَمْ  َكاَن َلهح ِمْ  َنْفِسِه َواِعٌظ َكاَن َعَلْيِه ِمَ  اهلِل َحاِفٌظ , دحْنَياهح 

َماْ   ) , أال و ي ؛  الذي ال هعيها أو هغف  عمها اليث  م  الماسبدههية رائعة بعيقها البالغي و ي     
, (  اِسْصَلَح اهلّل َماا َبْيَماهح َوَباْيَ  المَّا    َأ) , المتيجة احلتيية اليت ال ميي  جتا لها ؛ ( ْصَلَح َما َبْيَمهح َوَبْيَ  اهلِل َأ

الماجتاه عماه , واخلا  الراساع     ح بني املخلرق واخلالق بدون الامِّعم  وذلك ألّنه ال ميي  أن جيتيع اإلصال
 ..املمتشر ممه 

, واحلالىل م  احلرام , والعادىل ما  الظلام , وهحعيا  مباا هحصالح       فباإلصالح هحعر  احلق م  الباط      
ْصَلَح َوَمْ  َأ) ؛ الدنيرهة للجزاء األخروي  , والردع الرتبري الرادع لننسان , امتداد آثار األعياىلاحلاىل 

 .., و ر الترفيق يف إصالح الدنيا ( ْمَر دحْنَياهح ْصَلَح اهلّل َلهح َأْمَر آِخَرِتِه َأَأ
, لألمرر واإلصالح والصالح هيرن صالح الفرد واجملتيع وما هححيأ بهم وبهذا الرعي واالستيعاب     

به حيظى بسالمته يف الدنيا واالخار  ,  , وحيفظ القرهم م  االحنرا  ع  سراء السبي   عز وج  فاخلالق
 ..صالح البيئة الدنيرهة وأنشطها وإنسانها  ر مياسب ووبذاته 

هلم , فَيْ  كان يف وعي ما  ر فية وماا   ًا, إاّل االختباروما هراجه اجملتيع يف احليا  م  رخاء وضيق     
اهلَل َلاْم َهْقِصاْم    إنََّفا  ) ..لتطبياق ,  اوالعي  ووالرعي والفهم لفير , واختذ مسليه القرهم ؛ باهححيأ به 

ي دحوِن َزىٍل َوَبالٍء ؛ َوِفا َبْعَد َأ َحٍد ِمَ  اأّلَمِم إالََّبْعَد َتْيِهيٍ  َوَرَخاٍء ؛ َوَلْم َهْجبحْر َعْظَم َأ اِري َدْ ٍر َقأُّ إالََّجبَّ
َوال ّكا ُّ ِذي َساْيٍع   , َوَما ّك ُّ ِذي َقْلٍب ِبَلِبياٍب  ! َتَبٌر ْسَتْدَبْرتحْم ِمْ  َخْطٍب محْعْقَبْلتحْم ِمْ  َعْتٍب َوَما اْسَتَما ا

 .  ( َوال ّك ُّ َناِظٍر ِبَبِصٍ , ِبَسِييٍع 
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اساتخداماتها واساتثياراتها ,   اجملتيعاي , إاّل يف   –فاملادهات ال تعاين الشايء امّلعتارب بمفعاه الفاردي          
مثار اا احلقيقياة    تساتثير يف جماالتهاا , فهاي ال جتاين    , وإن مل ومعرفة اجملاالت اليت خحِلق  ما  أجلاها   

 .. للخلق املستدامة وممافعها
االجتياعي , ِليا  –, مبا فيه الرعي الثقايف واملعريف االقتصادي و ما هيي  أ يية الرعي االجتياعي     

ملؤسسااات االسااتقرار والتياسااك والطيقنيمااة الفردهااة واجملتيعيااة , وبماااء دولااة ا؛ هتحقااق ماا  نتائجااه 
, وبماء الترازن االجتياعي والتفاع  اجملتيعي احلقيقي , وممه مبرجهات املشاارهع  والتشرهعات والقرانني 

فقياة والعيردهاة , والتحتياة والفرقياة , والتقليدهاة      املتمرعاة ؛ األ ومؤسسات الدولاة واجملتياع واألفاراد    
 .. لي  التطررات واإلسرتاتيجية وامتداداتها املراكبة واملعاصر  واملتطرر  ,

 
 
 

 املبحث الثالث

  اإلميان واجملتم 
 

هقخذ اجتا اته يف دواخ  المفس البشرهة , سراء كان على مسترى الفرد  Faithال هحمير بقّن اإلميان      
السياساية واالجتياعياة    , ومبماحياه الدهين وغا  الادهين    ومبا حييله م  فير همبع م  املمظررأو اجملتيع , 

ما  تاقث ات    ا, والتطلعات وما هلحق ما  خالهلا  دهة , وما حيققه املضيرن الثقايف واحلضاري واالقتصا
 ..مادهة وغ  مادهة ونفسية وبشرهة 

والرثارق  , وأمان , وهؤم  وإميان , أي االطيئمان واساتقرار الامفس   ِمَ  هقم  م  أ واإلميان يف اللغة    
:  وحدَّ الزجاجح اإلمياَن فقاىل . , ضدُّه التيذهب ى التصدهقمبعم:  واإلميان.  اليفر أو نقيض ضدُّ:  و ر

واعتقاادحه   (َمآِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْياِه وَ َصالَّ )اإلميانح إظهارح اخلضرع والقبارىِل للشَّارهعة وِلياا َأَتاى باه الاميبُّ       
رى , و ر الذي َه ا  , في  كان على  ذه الصِّفة فهر محْؤِمٌ  محْسِلم غ  محْرتاٍب وال ش وتصدهّقه بالقلب

وَأما اإلميانح :  التهذهب يف . التصدهقح:  واإلميانح.  رهٌب رائض واجٌب عليه ال هدخله يف ذلكَأن َأداء الف
واتَّفاق َأ ا ح العلام ما  اللَُّغارّهني وغ  ام َأن اإلميااَن معمااه         .  , فهر محْؤِمٌ  فهر مصدر آَمَ  هحْؤِم ح إميانًا
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ميان  ر االعتقاد بالقلب واإلقرار باللسان والتجسيد باألعياىل , وقي  َمْ  شهد ومفهرم اإل  .. التصدهق
وعي  ومل هعتقد فهر ممافق , وَمْ  شهد ومل هعي  واعتقد فهر فاسق , وَمْ  أخّ  بالشهاد  بغ  إسالمه 

  ..فهر كافر 
يقنيمة الفعلية الروحية واملادهة حيقق االستقرار المفسي والط , اإلميان على الفرد واجملتيعومؤشر وآثار     

 ..احليا  وممها احليا  االجتياعية و الذات وغ  املادهة على
اإلميان وخمالفتاه أو   فقدان, وما خطرر  وتهدهدات وورد يف الذكر احلييم على تصارهفها املختلفة     

 –هاة واجملتيعياة الدنيرهاة    وعراقبهاا الفرد يف جمرهات احليا  الدنيرهاة  على غ  حقيقته واستخدامه تبدهله 
, وبياان أ يياة   باروح القارآن اليارهم    الشرهفة مشلته بعماهته األحادهث المبرهة األخروهة , فضاًل ع  ما 

 ..تقث ات اإلميان للحيا  اإلنسانية 
 :ومما ورد يف كتاب اهلل العزهز يف اإلميان     

ِيْ  ّقرّلارا َأْساَلْيَما َوَليَّاا َهاْدخحِ  اْلِإمَياانح ِفاي ّقّلارِبّيْم َوِإْن        َقاَلِ  اْلَقْعَرابح َآَممَّا ّقْ  َلْم تحْؤِممحرا َوَل -
ِإنََّياا اْليحْؤِممحارَن   (   )تحِطيعحرا اللََّه َوَرسحرَلهح َلا َهِلْتّيْم ِمْ  َأْعَياِلّيْم َشاْيًئا ِإنَّ اللَّاَه َغّفارٌر َرِحايٌم     

َلْم َهْرَتابحرا َوَجاَ دحوا ِبَقْمَراِلِهْم َوَأْنّفِسِهْم ِفي َسِبيِ  اللَِّه ّأوَلِئَك  حامح   الَِّذهَ  َآَممحرا ِباللَِّه َوَرسحرِلِه ثحمَّ
 . سرر  احلجرات (5 )الصَّاِدّقرَن 

اَء حْم َأْو َلا َتِجدح َقْرًما هحْؤِممحرَن ِباللَِّه َواْلَيْرِم اْلَآِخِر هحَرادُّوَن َمْ  َحادَّ اللَّاَه َوَرسحارَلهح َوَلاْر َكاانحرا َآَبا      -
َوهحاْدِخّلهحْم   َأْبَماَء حْم َأْو ِإْخَراَنهحْم َأْو َعِشَ َتهحْم ّأوَلِئَك َكَتَب ِفي ّقّلرِبِهمح اْلِإمَياَن َوَأهََّد حْم ِبرحوٍح ِمْمهح

ّأوَلِئَك ِحْزبح اللَِّه َأَلا  َجمَّاٍت َتْجِري ِمْ  َتْحِتَها اْلَقْنَهارح َخاِلِدهَ  ِفيَها َرِضَي اللَّهح َعْمهحْم َوَرضحرا َعْمهح
 .سرر  اجملادلة (   ) ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه  حمح اْليحْفِلححرَن

ا َتْجَعاْ  ِفاي   َوالَِّذهَ  َجاءحوا ِمْ  َبْعِدِ ْم َهّقرّلرَن َربََّما اْغِفْر َلَما َوِلِإْخَراِنَما الَِّذهَ  َسَبّقرَنا ِباْلِإمَياِن َوَل -
  . احلشرسرر   (3 )ِذهَ  َآَممحرا َربََّما ِإنََّك َرءحوٌ  َرِحيٌم ّقّلرِبَما ِغلًّا ِللَّ

اْلّيْفِر َصاْدًرا  َمْ  َكَفَر ِباللَِّه ِمْ  َبْعِد ِإمَياِنِه ِإلَّا َمْ  ّأْكِرَه َوَقْلبحهح محْطَيِئ ٌّ ِباْلِإمَياِن َوَلِيْ  َمْ  َشَرَح ِبا  -
 . سرر  المح  (33 )َذاٌب َعِظيٌم َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَ  اللَِّه َوَلهحْم َع

َوَلاا َهْحَساَب َّ   ( 88 )ِإنَّ الَِّذهَ  اْشَتَروحا اْلّيْفَر ِباْلِإمَياِن َلْ  َهضحرُّوا اللََّه َشاْيًئا َوَلهحاْم َعاَذاٌب َأِلايٌم      -
َياْزَدادحوا ِإْثًياا َوَلهحاْم َعاَذاٌب محِهانٌي      الَِّذهَ  َكَفرحوا َأنََّيا نحْيِلي َلهحْم َخْيٌر ِلَقْنّفِسِهْم ِإنََّيا نحْيِلي َلهحْم ِل

 . سرر  آىل عيران (87 )
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 (علياه الساالم  )أم  املؤممني اإلمام علاي   سحِئَ  حيميام  بيان الذكر احلييم , العظيم وهقتبس المرر     
 . اِد اجِلَهَو, الَعْدىِل َو,  نِيالَيِقَو, ْبِر لى الصََّع: اِئَم َدَع ْرَبِعلى َأانح َعاإلمَي ) : اىَلَقف ,اِن َعِ  اإلمَي
اَق إىل َرقُِّب ؛ َفَيِ  اْشَتالتََّو, الزُّْ ِد َو, َفِق الشََّو, لى الشَّْرِق َع:  ْرَبِع شحَعٍبلى َأا َعْبرح ِمْمَهالصََّو -

ا َيي الادُّنْ َزِ اَد ِفا   َوَما ْ , اِت َما اِر اْجَتَماَب امّلَحرَّ ْشَفَق ِماَ  المَّا  َوَمْ  َأ, اِت َهَرِة َسال َعِ  الشَّاجَلمَّ
 .اِت ْرَتَقَب امَلْرَت َساَرَع إىل اخَلْيَرَوَمِ  ا, اِت اَن بامّلِصيَبْسَتَها

ِة سحمََّو, َمْرِعَظِة الِعْبَرِ  َو, وُّىِل احِلْيَيِة َقَتَو, لى َتْبِصَرِ  الِفْطَمِة َع: ْرَبِع شحَعٍب لى أَََََا َعالَيِقنيح ِمْمَهَو -
َمْ  َلهح احِلْيَيّة َعَرَ  الِعْبَرَ  ؛ َوَمْ  َمْ  َتَبيََّمْ  َلهح احِلْيَيّة ؛ َوي الِفْطَمِة َتَبيََّر ِفَيْ  َتَبصََّف. ِلنَي وَّاأَل

 .ِلنَي وَّاأَل ِفياَن ا َكَينََّعَرَ  الِعْبَرَ  فيَق

َوَرسااَخِة  , ْ َرِ  احّلْياِم  َوزح, ِم َغْرِر الِعْلَو, ْهِم اِئِص الَفلى َغَع: ْرَبِع شحَعٍب لى َأا َعالَعْدىلح ِمْمَهَو -
اِئِع احّلْيِم ؛ َوَماْ  َحّلاَم   َفَيْ  َفِهَم َعِلَم َغْرَر الِعْلِم ؛ وَمْ  َعِلَم َغْرَر الِعْلِم َصَدَر َعْ  َشَر, احِلْلِم 

 . اِس َحِييدًا ي المَّاَش ِفَعْمِرِه َوي َأَلْم هحَفرِّْط ِف

 ي الصِّاْدِق ِفا  َو, ْهاِي َعاِ  امّلْمَياِر    المََّو, وِ  ْمِر باامَلْعرح لى اأَلَع: ٍب َعِع شحْرَبلى َأا َعادح ِمْمَهاجِلَهَو -
َوَماْ  َنَهاى َعاِ  امّلْمَياِر     , نَي ّظهحرَر امّلْؤِمِم وِ  َشدََّمَر بامَلْعرحَفَيْ  َأ: اِسِقنَي َوَشْمآِن الَف, اِطِ  امَلَر

اِسِقنَي َوَغِضاَب  ِه ؛ َوَمْ  َشِمَئ الَفْيَلا َعاِطِ  َقَضى َمي امَلَرَق ِفَمْ  َصَداِفِرهَ  ؛ َوْرَغَم ّأنحرَ  الَيَأ
, ازحِع َما التََّو, َعيُِّق لى التََّع: اِئَم ْرَبِع َدَعلى َأالّيْفرح َعَو. اهح َهرَم الِقَياَمِة ْرَضَأَغِضَب اهلّل َلهح َو, هلِل 

اهح َعِ  احَلقِّ اَم َعَياعحهح باجَلْهِ  َدهحِمْب إىل احَلقِّ ؛ وَمْ  َكثحَر ِنَز َق َلْمَفَيْ  َتَعيَّ: اِق والشَِّق, ْهِغ الزََّو
 اقَّالَلِة ؛ َوَمْ  َشَوَسِيَر سحْيَر الضَّ, يَِّئّة سحَمْ  ِعْمَدهح السََّوَح, اَءْت ِعْمَدهح احَلَسمّة ؛ َوَمْ  َزاَغ َس

: ْرَباِع شحاَعٍب   لاى أَ كُّ َعالشََّو. اَق َعِلْيِه َمْخَرجحهح َوَض, ْمرحهح ِه َأْعَضَ  َعلْيَأَو, هح َوعحَرْت َعَلْيِه ّطرحّق
اَء َدْهَدنًا َلْم هحْصِبْح َلْيّلهح ؛ َوَمْ  َفَيْ  َجَعَ  امِلَر: اإلْسِتْسالِم َو, َردُِّد التََّو, اهَلْرىِل َو, اِري َيلى التََّع
 اِطنِي ؛ َوَما ِ َيَوِطَئْتاهح َساَماِبّك الشَّا    ْهابِ ي الرََّد ِف؛ َوَمْ  َتَردَّ لى َعِقَبْيِها َبْيَ  َهَدْهِه َنَيَص َعاَلهح َمَ 
 .  (اآلِخَرِ  َ َلَك ِفيِهَيا ا َوْسَتْسَلَم ِلَهَلَيِة الدُّْنَيا

ساالمة  وواملتياملاة   القرمياة  احليا  الدنيانظم يات يَِّحونستقرأ يف ك  مجلة , الدعم الداعم لبماء مح     
واألخالقاي ,  والفلسافي  تيجي ا, وممها احليا  االجتياعية بي  متاسك البماء اإلسارت  ا بعد ايالعراقب ِل

اساتقامة   ر,  ا نتائجهاا وعراقبهاا   حتيية و, السلطات التشرهعية والقضائية والتمفيذهة  وممه ما هدعم به
ليا   , با    ْلَقْلَباابِ وِلاي ا أّل, ومؤداه المظام والتمظيم واحلياا   الماس بي  أنشطتهم وأخالقيات أعياهلم 

 .. الماس
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؛ مبعمى  الرصفتفاصي  وما هؤوىل إليه , ( تحلي  الالتشرهح أو ) ؛ , مبعمى تقرهيب وبهذا الترصيف     
 , وفاعليتاه ( مياناة وسالر  املاؤم     ) ؛ املراصافات  بالتيام  ماع  و ,( ميرنات وبماء  ذا التحلي  ) 

؛  , وهيفي اإلشار  مبا حيي وما هقرِّم مس ته ,   التشرهع مبا هحرشده م , التمفيذي –التمظييي وسلركه 
خ  الدنيا وما بعد ا واسع م  (  اِداجِلَهَو, الَعْدىِل َو, نِي الَيِقَو, ْبِر لى الصََّع: اِئَم َدَع ْرَبِعلى َأانح َعاإلمَي) 

 :لليجتيعات واألمم اإلنسانية 
ِليااا جيااري يف البيئااة  يعااي واجملتيعااي ,الفااردي واجل فالصاارب ممااا حيياا  ؛ التفاعاا  الااداخلي -

, على احلق دون الرتاجع ع  القرهم واالستقامة والثبات  هتحيلرهوما الها , بم  الاالجتياعية 
 ..وتفاصيله امّلستيد م  اليقني 

واجلها   , واالبتعاد باليقني ع  الظا   ما حييله م  العلم واالعتقاد الذي ال شك فيه واليقني و -
  .. وتفاصيله تيد تراصله م  العدىل, املسوالرهبة 

, واساتقامة احلياا    بالشرع واحليم بااحلق   طرهق العلم علىاستقامته اعتداله وبوالعدىل القائم  -
 .., والداعم العظيم له بتفاصيله  ر اجلهاد بقكيلها به 

بادأ  , وهالياد  بالتقرميي جهاد التغي  واجلهاد مبا فيه جهاد المفس والقلب واللسان , وأعظيها  -
العدىل واحلاق  , وامتداداته يف  واحِلَيمالعلرم واملعار  اليد م   أو تدونه اجلهاد باليد مما تحيليه

 .., وما هقرِّم احليا  على أسس أخالقيات الشرع اإلهلي وبياناته  واملساوا 

الفياري  ك الدعائم تدل  على بماء وقر  الشخصية الفردهاة واجلياعياة واجملتيعياة , والبمااء     وك  تل    
 ..بذاتها لقيام احليا  ونفعها للماس بال استثماء  , الداعيةوالعليي واملعريف بشرائع اهلل تعاىل 

هظهار بيانهاا   وونتائجاه وآثااره ,    , هيارن فاعليتاه  ليّ  اإلميان بترصيفه ووصفه ومراصفاته امليدانية    
 : (لسالمعليه ا)اجملتيع على ما جاء وتضيمه قرله  –وفاعليتها داخ  الفرد 

, ْيَ  الّقّلارِب َوالصُّادحوِر   َوِمْمهح َما َهّيرنح َعَراِرَي َبا , ي الّقّلرِب َفِيَ  اإلمَياِن َما َهّيرنح َثاِبتًا محْسَتِقرًّا ِف )    
 .  (" َجٍ  َمْعّلرٍم إىل َأ"

, عيااىل  األأداء حقاائق  املشاعر والتحسس ووالقلب حمرر ومستقر اإلميان , وم  القلب همبع صدق     
 ..مرانع , فاملرانع تزوىل م  القلب ليتحقق مسترى اإلميان دون الرقر  عمد 

 : (عليه السالم) طبق قرله, همهيرن االختبار مع حاملي الرسالة وم  هعقبر م لذا حيميا     
 َوال َهِعي َحِدهَثَما إالَّ,  َقْلَبهح ِلنمَياِن ْمَتَحَ  اهلّلَعْبٌد محْؤِمٌ  ا ال َهْحِيّلهح إالَّ, ْمَرَنا َصْعٌب محْسَتْصَعٌب َأ إنَّ)     

 .   (َرِزهَمٌة  ْحالٌمَوَأ, ِميَمٌة صحدحوٌر َأ
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اإلمياان  ثقافاة  واجملتياع , إاّل حبضارر    ه بفاعلية على مسترى الفارد أو ادائوك  عي  ال ميي  اتقانه     
ية , وال مييا  أن هيارن بهاذا العياق     واألداء بتطبيقاته األخالقوترسيخه يف الدواخ  , وممه االنطالق 

 ..  ( اِنْرَكَوَعَيٌ  باأَل, اِن اٌر باللَِّسإْقَرَو, اإلمَيانح َمْعِرَفٌة ِبالَقْلِب ) أن هيرن ؛ اإلنساني , إاّل 
بيا   وواإلقرار بمشر ا االجتيااعي , والعيا  بهاا    ,  ة م  فهيها وتعقُِّلهاتيرن املعرفة نابعوعمدما     

  ..  ( اَدِت اللُّْيَظّةْزَداَد اإلمَيانح اْزَدا اَيّكلَّ, ي الَقْلِب اإلمَياَن َهْبدحو ّلْيَظًة ِف إنَّ) و, كانها مضاميمها وأر
األعيااىل  الفير وقرهم إىل نقي , وتماميه باملعرفة العقائدهة املرشد  سالييه لم املقرِّم ألنه السبي  األقر    

 ..ورسرخه افعة واحلركية , ومؤشر اإلميان واستيراره يف تمييته الفيرهة امّلعزز  والدبصفاء الدواخ  
املهادد بتحدهاتاه وخمااطره علاى     , الشار   اذا     .. (ْرِ  اَن َتْطِه ًا ِمَ  الشِّا َفَرَض اهلّل اإلمَي) وقد ؛     

اخياة لسالر    درع الراقي بتمقياة األجاراء املم  وثقافته العقالنية  ر الاإلميان بهذا هيرن اجملتيع وبماءه , و
َوال َخْيَر ِفي , ْأِس ِمَ  اجَلَسِد ْبَر ِمَ  اإلمَياِن َكالرَّالصَّ َفإنَّ) .. ؛ اجملتيعات , وممه البّد م  الصرب الداعم 

 ..  (ٍن ال َصْبَر َمَعهح َوال ِفي إمَيا, َجَسٍد ال َرْأَس َمَعهح 
مبمظرماة الصارب    ال ميي  أن هيرن إاّل , الثبات أمام اهلجيات التدم هةاالستقرار والرضرح وليرن     

, ليدخ  مبستراه الاتفي    للرأس الذي جييع ك  ما هتطلبه م  اخلزن املعلرماتي والعليي واملعريفامليث  
, وإدارتهاا  شايالت واألزماات   املعلى السيطر  وحا    واحللرىل اليفيلة, والرقاهة والعالج , واإلبداع 

ات , وما هتطلبه م  التمفيذ واألداء العالي القرار واختاذ أ وصماعةاخلطووضع ما هتم م  صماعة  حبسب
   ..املثير لليجتيعات وحضاراتها اإلنسانية 

اجملتياع اإلساالمي , حيمياا هيارن كياا قااىل أما          الساييا بشي  عام , وميرُّ به اجملتيع  وأخطر ما    
 :  (عليه السالم)املؤممني اإلمام علي 

 5( َرْسَيهح َوال َتْعِرّفرَن ِمَ  اإلمَياِن إالَّ, ْسِيِه ِبا ِمَ  اإلْسالِم إالََّما َتَتَعلُّّقرَن ) 
سايمخر بقساس   قة , واختال  الظا ر ع  ما هضيره الفرد , األّن التيسُّك بالشيليات والصرر الرّب    

, جملتيعات , حتى هفقد مسته ومسة حضارته , وهيرن بسقرط األقمعة , سقرط اودواخله  اتبماء اجملتيع
وصااياغة دقااة حمتاارى ال هتحقااق إاّل ب , صاااحل وصااالح اجملتيعااات, وفهاام فلساافة اإلميااان لااذا فااإّن 

 ..يف تفاصي  األعياىل القرمية وتمفذ ا اسرتاتيجيات اإلميان 
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, اإلمَيااِن هحْعَيارح الِعْلامح    َوِب, اِلَحاِت هحْسَتَدىلُّ َعلاى اإلمَيااِن   َوِبالصَّ, اِلَحاِت َفِباإلمَياِن هحْسَتَدىلُّ َعلى الصَّ)     
 .  .. (ِبالدُّْنَيا تحْحَرزح اآلِخرّ  َو, َوِبامَلْرِت تحْخَتمح الدُّْنَيا , َوِبالِعْلِم هحْرَ بح امَلْرتح 

و ي الصارر   و ما هظهر مدى الرتابأ الرثيق بني اإلميان وأنشطة احليا  وخمتلف األعياىل الصاحلة ,     
وتراصاله ومساتقب    اجملتيع , فضااًل عا  العالقاة الرثيقاة بيماه وباني العلام         –الفرد اليت هتييز بها إميان 
 ..اإلنسان وحضارته 

اليلياة  صادق  الرجه الرّباق له , ببالصدق , وهظهر والسلركيات تترثق األعياىل  احلقيقي وباإلميان    
 الََّأَو, الَياِذِب َحْياثح َهْمَفعحاَك     لاى َع, َ  رُّْن تحْؤِثَر الصِّْدَق َحْيثح َهضحاإلمَيانح َأ)  عمد, ووالعي  والسلر  

 .  ( ي َحدهِث َغْيِرَ ي اهلَل ِفِقْن َتتََّأَو, ي َحِدهِثَك َفْضٌ  َعْ  َعَيِلَك َهّيرَن ِف
ألشاخاص بالصادق وصادق    وما هيرن الضرر عمد الصدق إاّل شيلي وعاابر , وكام حتقاق ااا  ا        

لمتائج , وما االستقرار االجتياعي إاّل مبصداقية اإلميان , وفاعلية نتائجه املرتتبات واالعقيد  والثبات على 
 ..املستدامة 

ا ما مماه  حتليالت عليااء االجتيااع ملرضارع اإلمياان , و    وبشي  عام ؛ وعلى الرغم م  التباه  بني     
األوربياة  و الغربياة الدراساات   مبا فيها ما جاء ضي , خمتلف اإلهدهرلرجيات تتضيمه الدراسات ونتائج 

مصدر  يية اإلميان والراعز الدهين , كرنه, كشف  ع  مدى أ واألمرهيية , إاّل أّن احلصيلة اليت كان  
, والتياسك والطيقنيماة  االجتياعي الستقرار لاملؤدي واإلنساني الفاع  ,  األخالقي املرجِّهم  مصادر 

  ..احلضارهة تراص  قرهم السب  ممه و
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 املبحث الراع 

 التقوى واجملتم 
 

تمقياة املماخاات واألجاراء    مساترى  يف لاه حضارره   آخر وإحلاقًا مبا سبق دراسته , هحطالعما مرضرع     
ما هؤوىل , و يامستقبلهالدولة ووله الدعم الداعم لليجتيع و إخل , ..االجتياعية واالقتصادهة  –المفسية 

 .. وفهيها كييارسة ميدانيةة التقرى إليه , استدامة التميية واستيرارهتها , أال و ر ثقاف
دقاائق الادواخ    يف فاعلياة  ب , وماا هساري   وتقخذ التقرى جماالت متعدد  , هادعيها نقااو  الفيار       

البراعاث  الفيرهاة والمفساية والسالركية , واليارام  و     , ومادخالت ميرناتهاا  األخالقياة   –اإلنسانية 
 ..التطبيقية ونتائج األعياىل املتمرعة  –ة املرجهة بالعقالنية السلركيواملمبهات والدوافع 

, ي  ما هرضي اخلالق عاز وجا    املبادر  لعلى أسس احلرص يف وخمافة اهلل تعاىل قى  ر الررع والتُّ    
هبتعد الشاخص  باكتياىل اجلرانب املمظرر  وغ  املمظرر  , وبالتقى احلضرر الراسط لننسان له هيرن و

 ..ارتيابها والقبائح ب التفي  ع  وهتمّزه
خترج ع  نها ال , وتقخذ معاني متعدد  , إاّل أم  املعاصي ومزالتها والتقرى يف اللغة ؛ اختاذ الرقاهة     

, عياىل املمحرفاة , ومحاهاة الامفس ما  عراقبهاا الدنيرهاة واألخروهاة        طاعة اهلل واالحرتاز م  األكرنها 
, عاز وجا    اهلل  عا  اإلنسان وما هحبِعد  عصيةملاتر  ك  ما هدخ  يف احلذر وو والطاعة باإلخالص هلل ,

ك  ما هدخ  يف اتبااع  ارى الامفس ومعاصايها      , واالتقاء م ما حيفظ آداب الشرهعة التيسُّك بي  و
  ..وممحر  األعياىل 

ليرن العق  ال هرضى إال بي  ما  ر خا    فقحد يا ظه ًا لآلخر , ال هتقاطعان ,والعق  والتقرى     
 .. ةاإلهلي أو هتقاطع مع الشرهعة مايفما هحك  م  عي  والراقي والتقرى الدرع املانع  ,وصالح وقرهم 

ّقرِن َوَما َتْفَعّلرا ِمْ  َخْيٍر َهْعَلْيهح اللَّهح َوَتَزوَّدحوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَرى َواتَّ) : ومما ورد يف الذكر احلييم     
َوَتَعاَونحرا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَرى َوَلا َتَعاَونحرا َعَلى اْلاِإْثِم َواْلعحاْدَواِن   ) ,  سرر  البقر / 38 هة م  اآل( َها ّأوِلي اْلَقْلَباِب 

 . سرر  املائد /   م  اآلهة (  اللََّه َشِدهدح اْلِعَقاِب َواتَّّقرا اللََّه ِإنَّ
, الفضااء اخلاارجي   وحتى واملخلرقات وأساس التقرى و دفها وغاهتها ,  ر محاهة اإلنسان والبيئة     

علااى اجملتيااع آثاااره دى مااؤو المتااائج ,ولياارن مااؤدى التقاارى دقااة االختيااار وقاارهم الااتفي  واألداء 
 ..انعياساته اآلنية واملستقبلية و
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, وماا حييلاه ما  مضاامني     اإلنسانية واألخالقياة   ه, بقدق صرروصّرر نهج البالغة التقي والتقرى     
 ..اجتياعية واقتصادهة وسلركية قرمية ؛  رفيعة , ممها

مت دراساتها ضاي     التقارى إىل أّن  بالاذكر  الدراسة ؛  ر اجلاناب االجتيااعي , وجادهر   وما خيص     
 ..ومضيرنها السلسلة العليية يف نهج البالغة , ك ٌّ مبا هتعلق بتخصصها 

يااري والمفسااي والساالركي , تياارهمهم الفب, املااتقني بااه ( عليااه السااالم)هصااف بالغااة بيااان مااا و    
 :يف إحدى خطبه املباركة بالقرىل .. واألخالقية واالقتصادهة  االجتياعية وعالقاتهم

. َراضحاعح  َوَمْشايحهحمح التَّ , َوَمْلَبسحهحمح اإلْقِتَصاادح  , َرابح َمْمِطّقهحمح الصَّ: ْ  ح الَفَضاِئِ  ّقرَن ِفيَها  حْم َأَفاْليحتَّ)     
ْنّفسحهحْم ِمْمهحْم ِفي نحزَِّلْ  َأ. اِفِع َلهحْم ْسَياَعهحْم َعلى الِعْلِم المََّوَوَقّفرا َأ, َم اهلّل َعَلْيِهْم ا َحرَّ حْم َعيَّْبَصاَرَغضُّرا َأ

ْجَسااِدِ ْم  هحْم ِفاي أَ ْرَواححَأ ِذي َكَتَب اهلّل َعَلْيِهْم َلْم َتْسَتِقرََّج ح الََّوَلْرال اأَل. َخاِء ِتي نحزَِّلْ  ِفي الرَّالَبالِء َكالَّ
 . َوَخْرفًا ِمَ  الِعَقاِب , َراِب َشْرقًا إىل الثَّ, َطْرَفَة َعْيٍ  

, يحرَن َفهحْم ِفيَها محَمعَّ, ّة َكَيْ  َقْد َرآَ ا َفهحْم َواجَلمَّ, ْعيحِمِهْم ْنّفِسِهْم َفَصغحَر َما دحوَنهح ِفي َأَعّظَم اخَلاِلقح ِفي َأ    
, ْجَسادح حْم َنِحيَفٌة َوَأ, َوشحرحورح حْم َمْقمحرَنٌة , ّقّلربحهحْم َمْحزحوَنٌة . بحرَن َفهحْم ِفيَها محَعذَّ, آَ ا ارح َكَيْ  َرَو حْم َوالمَّ

َرَ ا محْرِبَحٌة َهسَّا  ِتَجاَرٌ . ْعَقَبْتهحْم َراَحًة َطِرهلًة امًا َقِصَ ً  َأهََّصَبرحوا َأ. ْنّفسحهحْم َعِفيَفٌة َوَأ, َوَحاَجاتحهحْم َخَفيَفٌة 
, ْقاَدَمهحْم  ْياَ  َفَصاافُّرَن أَ  ا اللَّمََّأ. ْنّفَسهحْم ِمْمَها َسَرْتهحْم َفَفَدْوا َأَوَأ, َيا َفَلْم هحِرهدحوَ ا الدُّْن محَراَدْتهحَأ. َلهحْم َربُّهحْم 

ِبآَهٍة ِفيَها  واَفإَذا َمرُّ. ْنّفَسهحْم َوَهْسَتِث حوَن ِبِه َدَواَء َداِئِهْم َأ هحَحزِّنحرَن ِبِه. ْجَزاِء الّقْرآِن هحَرتِّّلرَنَها َتْرِتياًل َتاِلنَي أَل
ِبآَهاٍة   واَوإَذا َمارُّ . ْعيحاِمِهمْ َها نحْصاَب أَ نََّوَظمُّرا َأ, َعْ  نحّفرسحهحْم إَلْيَها َشْرقًا َوَتَطلَّ, َتْشِرهٌق َرَكمحرا إَلْيَها َطَيعًا 

َفهحاْم  , اِنِهاْم  َم َوَشاِهيَقَها ِفاي ّأصحارىِل آذَ   َزِفَ  َجَهامَّ  نََّوَظمُّرا َأ, َمَساِمَع ّقّلرِبِهْم  اْرا إَلْيَهْصَغِفيَها َتْخِرهٌف َأ
َهْطّلبحارَن إىل اهلِل  , ْقاَداِمِهْم  َأ ْطاَراِ   َوَأ, ّكفِِّهْم َورحَكاِبِهْم  محْفَتِرشحرَن ِلِجَباِ ِهْم َوَأ, ْوَساِطِهْم َأ َحانحرَن َعلى

َبْرَي الِقَداِح َهْمّظرح  اخَلْر ح َقْد َبَرا حمح. ْتِقَياءح ْبَراٌر َأَأ, َهاَر َفححَلَياءح عحَلَياءح ا المَّمََّوَأ. اِبِهْم َعاَلى ِفي َفَياِ  ِرَقَت
 .!  َلَقْد خحرِلّطرا: َوَما ِبالَقْرِم ِمْ  َمَرٍض ؛ َوَهّقرىلح , اِظرح َفَيْحَسبحهحْم َمْرَضى إَلْيِهَم المَّ

ْنّفِساِهْم  ْم أَلَفهحا . َوال َهْسَتْيِثرحوَن الَيِثَ  , ْعَياِلِهمح الَقِليَ  ال َهْرَضْرَن ِمْ  َأ! ْمٌر َعِظيٌم َوَلَقْد َخاَلَطهحْم َأ    
ْعَلمح ِبَمْفِسي ِمْ  َنا َأَأ: رىلح َفَيّق, ا هحَقاىلح َلهح َحٌد ِمْمهحْم َخاَ  ِميَّْعَياِلِهْم محْشِفّقرَن إَذا زحكَِّي َأَوِمْ  َأ, ِهيحرَن محتَّ

, ّظمُّارَن  ا َهْفَضاَ  ِميَّا  ْجَعْلِماي أَ َوا, َهّقرّلارَن   ال تحَؤاِخْذِني ِبَيا هحمَّاللَّ! ْعَلمح ِبي ِممِّي ِبَمْفِسي َوَربِّي َأ, َغْيِري 
 . ْغِفْر ِلي َما ال َهْعَليحرَن َوا
, َوِحْرصًا ِفي ِعْلٍم, ِقنٍي َه َوإمَيانًا ِفي, ِلنٍي  َوَحْزمًا ِفي, ً  ِفي ِدهٍ  َلهح ّقرَّ َك َتَرىنََّحِدِ ْم َأَفِيْ  َعالَمِة َأ    

َوَطَلباًا  , ٍ  ِشدَّ َوَصْبرًا ِفي , َوَتَجيُّاًل ِفي َفاَقٍة , َوخحشحرعًا َفي ِعَباَدٍ  , قََْصدًا ِفي َغًمى َو, َوِعْليًا ِفي ِحْلٍم 
هحْيِساي  . َر َعلى َوَجٍ  اِلَحَة َو حْعَياىَل الصََّهْعَي ح اأَل. َوَتَحرُّجًا َعْ  َطَيٍع , ي  حًدى َوَنَشاطًا ِف, ِفي َحالىٍل 
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َوَفِرحاًا  , الَغْفَلاِة   ا ححذَِّر ِمَ يََّهِبي ح َحِذرًا َوهحْصِبحح َفِرحّا ؛ َحِذرًا َل. هح الذِّْكرح َوهحْصِبحح َوَ يُّ, َوَ يُّهح الشُّْيرح 
ّ  ّقرَّ.  ْسَتْصَعَبْ  َعَلْيِه َنْفسحهح ِفيَيا َتْيَرهح َلْم هحْعِطَها سحْؤَلَها ِفيَيا تحِحبُّإِن ا. ْحَيِة ِمَ  الَفْضِ  َوالرَّ َصاَبِبَيا َأ

, َمّلاهح  هح َقِرهباًا أَ َتاَرا . ِبالَعَياِ    َوالَقاْرىلَ , حِلْلَم ِبالِعْلِم َهْيزحجح ا, َوَزَ اَدتحهح ِفيَيا ال َهْبَقى , ىلح وَعْيِمِه ِفيَيا ال َهزح
َمْيّظرمًا , َميَِّتًة َشْهَرتحهح , َحِرهزًا ِدهمحهح , ْمرحهح َسْهاًل َأ, ْكّلهح َمْمزحورًا َأ, َقاِنَعًة َنْفسحهح , َخاِشعًا َقْلبحهح , َقِلياًل َزَلّلهح 

َوإْن َكاَن ِفاي  , اِكِرهَ  ِفي الَغاِفِلنَي ّكِتَب ِفي الذَّ إْن َكاَن. رُّ ِمْمهح َمْقمحرٌن َوالشَّ, اخَلْيرح ِمْمهح َمْقمحرىٌل . َغْيّظهح 
َبِعيادًا  ,  َوَهِصا ح َماْ  َقَطَعاهح    , َوهحْعِطاي َماْ  َحَرَماهح   , ْ  َظَلَيهح َهْعّفر َعيَّ. اِكِرهَ  َلْم هحْيَتْب ِمَ  الَغاِفِلنَي الذَّ

َوِفي , الِزىِل َوّقرٌر ِفي الزَّ. محْدِبرًا َشرُّهح , محْقِباًل َخْيرحهح , َمْعرحوّفهح  َحاِضرًا, َغاِئبًا محْمَيرحهح , َليِّمًا َقْرّلهح , ّفْحشحهح
َهْعَتِر ح ِبااحَلقِّ  .  َوال َهْقَثمح ِفيَيْ  هحِحبُّ, ال َهِحيفح َعلى َمْ  هحْبِغضح . َخاِء َشّيرٌر َوِفي الرَّ, امَلَياِرِه َصبحرٌر 

, َوال هحَضارُّ ِباجَلاِر , َقاِب ْلَوال هحَماِبزح ِباأَل, َوال َهْمَسى َما ذحكَِّر, ِفَظ ْستحْحهحِضيعح َما ا ال, َهَد َعَلْيِه ْن هحْشَقْبَ  َأ
َوإْن , هح َصاْيتحهح  إْن َصَيَ  َلْم َهغحيَّ. َوال َهْخرحجح ِمَ  احَلقِّ , َوال َهْدخح ح ِفي الَباِطِ  , َوال َهْشَي ح ِبامَلَصاِئِب 

, َعَمااٍء  ِفاي  هح ِمْماهح  َنْفسحا . ِذي َهْمَتِقمح َلهح ى َهّيرَن اهلّل  حَر الَّتََّوإْن بحِغَي َعَلْيِه َصَبَر َح, ْع ح َصْرتحهح َضِحَك َلْم َه
هح زحْ اٌد  اَعاَد َعْما  ْ  َتَببحْعادحهح َعيَّا  . اَس ِماْ  َنْفِساِه   َراَح المَّا َوَأ, ْتَعَب َنْفَسهح آلِخَرِتِه َأ. اسح ِمْمهح ِفي َراَحٍة َوالمَّ

 .  (َوال دحنحرُّهح ِبَيْيٍر َوَخِدهَعٍة , َلْيَس َتَباعحدحهح ِبِيْبٍر َوَعَظَيٍة . ْ  َدَنا ِمْمهح ِلنٌي َوَرْحَيٌة َودحنحرُّهح ِميَّ, َوَنَزاَ ٌة
ماا خياص   ممه , ومضامني اخلطبة اجلليلة تعدد وتشّعب وتياملية  وضرح ,لليتطلِّع ومما تقّدم هظهر     

والايت تترجاب    التقرى , –املضامني االجتياعية ى كبماء وثقافة حياتيه عام  بها , ومما حتيله م  التقر
 :باآلتي  دراسة تياملية خاصة , ولي   ما ميي  بيان ممها

,  افيها  لركهم االساتقامة الايت ال احنارا    ممطقهم الصراب , وسا املتقرن أ   الفضائ  ,  - 
ّقرَن َفاْليحتَّ) ؛ , و م كقبسأ الماس يف ذلك امهم مع حفظ مقوملبسهم ال هتعدى املعقرىل 

, (  َراضحاعح َوَمْشايحهحمح التَّ , َوَمْلَبسحاهحمح اإلْقِتَصاادح   , َرابح َمْمِطّقهحمح الصَّ: ْ  ح الَفَضاِئِ  ِفيَها  حْم َأ
 :وعمدما ترضع يف معادلة تيرن كاآلتي 

 
 

ْنّفِسِهْم َفَصغحَر َما دحوَناهح  َعّظَم اخَلاِلقح ِفي َأ) تياملية الرؤها والرسالة اليت هتعاملرن يف ظلها ؛  - 
َفهحْم , آَ ا ارح َكَيْ  َرَو حْم َوالمَّ, يحرَن َفهحْم ِفيَها محَمعَّ, ّة َكَيْ  َقْد َرآَ ا َفهحْم َواجَلمَّ, ْعيحِمِهْم ِفي َأ

, االجتياعياة   –, وعماد ا ال هتعادى أحاد م حادود احلقارق اإلنساانية        ( بحرَنِفيَها محَعذَّ
 .. جمتيعي دنيري , واستحقاق وتق ي  لآلخر مراد م انتظام 
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املاذا ب يف   , ال تاذ ب باه  قرام السلر   , كرنهيف مقم   تياعية مع املتقيالعالقات االج - 
االجتياعية ما هحرضي اهلل تعاىل  –يف العالقات اإلنسانية  , ب  مرادهاملصاحل الزائلة والزائفة 

 , ونفع المااس العفة  ومسته, على أحد م  اخللق  , وال هعرىل ا حرلهم وصالح م  إصالح
 .., وبني املقمرىل واملقمرن حيا  (  رُّ ِمْمهح َمْقمحرٌنَوالشَّ, اخَلْيرح ِمْمهح َمْقمحرىٌل  ) ؛التقي كرن 

 , مل هارتضَ ماا بعاد الادنيا     هتاه وغا , و دفاه وأداء الصرب يف ك  نشاط وعي   مسة املّتقي - 
َخااِء  َوِفاي الرَّ , َوِفاي امَلَيااِرِه َصابحرٌر    , الِزىِل َوّقارٌر  ِفي الزَّ) ,  أجر لهالزائفة يا ملذات الدن

 .., وتيي  شخرص شخصية املتقي بني الرقار والصرب والشير (  َشّيرٌر

لذا هصغر  و ر بمفسيته كب  , للماس  ر اليس  , واإلحسان  اخلم   دُّ املتقي ما هحقدمهعحَه -5
فيازوىل  , واملصااحل  تبادىل املمافع  ء  ذا ال همشد, وبالعطا وكث هكب  األعياىل  عمدهوهق  

وحاب  واحملباة  التراد والرتاحام  العي  با , ورضى اهلل تعاىل  األعياىل  , ب  همشد خببزواهلا 
,  َقَطَعاهح َوَهِص ح َمْ   , َوهحْعِطي َمْ  َحَرَمهح, ْ  َظَلَيهح َهْعّفر َعيَّ) , مقاب  قيرد وبال العطاء بال 

 ..(  محْدِبرًا َشرُّهح, محْقِباًل َخْيرحهح , َحاِضرًا َمْعرحوّفهح , َغاِئبًا محْمَيرحهح , َليِّمًا َقْرّلهح , َبِعيدًا ّفْحشحهح 

ه باقعيق  والتياسك االجتيااعي , وأدائا  والعالقات , كروح للبماء  عالقاتهيف  هتييز املتقي -3
أعيالاه  وأداء , وتمفيذ م  قيم وأخالقيات ه يف دواخله املتطابقة مع ما حييلوأنقى السرائر 

ّ  ّقرَّ ), اللني واحلزم , واإلميان واليقني , والعلم واحللم التمظييي ما بني  سلركهها جييع في
 ..(  ِ ِبالَعَي َوالَقْرىَل, حِلْلَم ِبالِعْلِم َهْيزحجح ا, َوَزَ اَدتحهح ِفيَيا ال َهْبَقى , ىلح وَعْيِمِه ِفيَيا ال َهزح

, والتساامح وصافاء   هقم  الماس م  التقاي طياب املعشار , والتعااون يف الرخااء والشاد         -8
, َعَماٍء ِفي هح ِمْمهح َنْفسح) , وقرهم السلر  واألعياىل , السرائر , ونقي األفيار وسري المفس 

 ..(  ِمْ  َنْفِسِه اَسَراَح المََّوَأ, ْتَعَب َنْفَسهح آلِخَرِتِه َأ. اسح ِمْمهح ِفي َراَحٍة َوالمَّ

ومهيا كابد ما   ال هتجّزء , متيام  هحماصر احلق حتى ولر كان على نفسه , واحلق عمده  -7
ال هحِضايعح َماا   , َهَد َعَلْياِه  ْن هحْشا َهْعَتاِر ح ِبااحَلقِّ َقْباَ  أَ   ) , ظلم وحيف وضغرطات وأ اراىل  

َوال َهْشاَي ح  , َوال هحَضاارُّ ِباجَلااِر   , ْلَقااِب  َوال هحَمااِبزح ِباألَ , َوال َهْمَساى َماا ذحكِّاَر    , ْستحْحِفَظ ا
, فهار يف حصا  حصاني , ال    (  َوال َهْخرحجح ِمَ  احَلاقِّ , َوال َهْدخح ح ِفي الَباِطِ  , ِبامَلَصاِئِب 

 ..هتجاوز على غ ه 

لى , وحمبة الماس عاحليا  لدهه , العي  الصاحل , المافع بقوله حتى آخره , وبعراقبه وتقث اته  -3
َوال َهاْقَثمح  , ال َهِحيافح َعلاى َماْ  هحاْبِغضح     ) , ليرنه ؛ بال استصغار لآلخره  , احلق وثباته 
 ..(  ِفيَيْ  هحِحبُّ
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قرهب ممهم بيا  عيا  هرضاي اهلل ,    ومعادلته ومعاملته ؛ قرهب م  الماس , بعيد عمهم ,  -3 
قرهب مامهم ماا دام   , وبهذا هرضي اهلل تعاىل وخيالف شرهعته  وبعيد عمهم يف ك  عي  ال

  ..العي  هحرضي اخلالق عز وج  , وخبالفه بعيد عمهم 

َوِحْرصًا ِفاي  , ِقنٍي َه َوإمَيانًا ِفي, ِلنٍي  َوَحْزمًا ِفي, ً  ِفي ِدهٍ  ّقرَّ )؛ ( َحِدِ ْم َفِيْ  َعالَمِة َأ)  -  
َوَصْبرًا , َوَتَجيُّاًل ِفي َفاَقٍة , اَدٍ  َوخحشحرعًا َفي ِعَب, قََْصدًا ِفي َغًمى َو, َوِعْليًا ِفي ِحْلٍم , ِعْلٍم 

 .( َوَتَحرُّجًا َعْ  َطَيٍع , َوَنَشاطًا ِفي  حًدى , َوَطَلبًا ِفي َحالىٍل , ٍ  ِفي ِشدَّ

, ِليا لاه   حضاري فاع  –, ليرن التقرى صيام أمان اجتياعي على التقرى ( عليه السالم)وحيث     
 : , حيث هقرىلاجملتيع  –م  أ يية يف بماء الشخصية للفرد 

َوِباِه َنَجااحح   , َوإَلْياِه َهّيارنح َمَعاادحّكْم    , َخْلَقّياْم   ْبَتاَدأَ ِذي اَفإنِّي ّأوِصيّيْم ِبَتْقَرى اهلِل الَّا , ا َبْعدح مََّأ )     
َتْقَرى اهلِل َدَواءح َداِء  َفإنَّ. ي َمْفَزِعّيْم َوإَلْيِه َمَراِم, َوَنْحَرهح َقْصدح َسِبيِلّيْم , َوإَلْيِه محْمَتَهى َرْغَبِتّيْم , َطِلَبِتّيْم 
َوّطهحاررح َدَناِس   , َوَصالحح َفَساِد صحادحوِرّكْم  , ْجَساِدّكْم َوِشَفاءح َمَرِض َأ, ْفِئَدِتّيْم َأ َعَيى َوَبَصرح, ّقّلرِبّيْم 

ْجَعّلرا َطاَعاَة اهلِل  َفاا . َياءح َساَراِد ضحاْلَيِتّيْم   ِضَو, ْم ح َفَزِع َجْقِشّيْم َوَأ, ْبَصاِرّكْم َوَجالءح َعَشا َأ, ْنّفِسّيْم َأ
َوَماْمَهاًل  , ِم ًا َفْرَق ّأمحارِرّكْم  َوَأ, ْضالِعّيْم َوَلِطيفًا َبْيَ  َأ, َوَدِخياًل دحوَن ِشَعاِرّكْم , ِشَعارًا دحوَن ِدَثاِرّكْم 

َوَساَيمًا  , َوَمَصااِبيَح ِلبحّطارِن قّحبحارِرّكْم    , ًة ِلَياْرِم َفاَزِعّيْم   مََّوجح, َوَشِفيعًا ِلَدَرِ  َطِلَبِتّيْم , ِلِحنِي وحرحوِدّكْم 
, َعٍة َوَمَخاِوَ  محَتَرقَّّّ, َطاَعَة اهلِل ِحْرٌز ِمْ  َمَتاِلَف محْيَتِمَفٍة  َفإنَّ. َنَفسًا ِلَيْرِب َمَراِطِمّيْمَو, ِلّطرىِل َوْحَشِتّيْم 

ْعاَد  ْحَلْرَلاْ  َلاهح اأّلمحاررح بَ   َوا, َداِئدح َبْعاَد دحنحرَِّ اا   ْقَرى َعَزَبْ  َعْماهح الشَّا  َخَذ ِبالتَّْ  َأَفَي. َوّأَواِر ِنْيَراٍن محرَقَدٍ  
َوَ َطَلاْ  َعَلْياِه   , ْسَهَلْ  َلهح الصِّاَعابح َبْعاَد إْنَصااِبَها    َوَأ, ْمَراجح َبْعَد َتَراّكِيَها ْنَفَرَجْ  َعْمهح اأَلَوا, َمَراَرِتَها 

َوَوَبَلْ  , َرْت َعَلْيِه المَِّعمح َبْعَد نحضحرِبَها َوَتَفجَّ, ْحَيّة َبْعَد نحّفرِرَ ا َبْ  َعَلْيِه الرََّوَتَحدَّ, َمّة َبْعَد ّقححرِطَها الَيَرا
 .  ( َ اِذَعَلْيِه الَبَرَكّة َبْعَد إْرَذا

, واالجتاه حنر ة واالقتصادهة مت دراسته م  الرجهة المفسية والتمظيييالتقرى ,  وجرانب م  مضامني     
والطيقنيمااة واالسااتقرار والتعاااون , وترليااد روح األلفااة والتياسااك  التياسااك واالنتظااام علااى احلااق 

, الستقامة األعياىل , ب  استقامة األفيار والمفس السرهة احليا  الزائفة والزائلة , ال م  أج  االجتياعي 
سرتاتيجيات أبعد وأعيق وأوساع هلاد  أمساى ماا     وبه تيرن االأبقى , واألنشطة يف احليا  الزائلة حليا  

, تمفياذ األداء  فرضرهة بال ة استقامة الدنيا , بال أنانية وضياع احلقرق , والييفية واحلتييبعد الدنيا , و
 ..دج  ال وبال بطش وال خيانة وال نفاق و
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إلنسان ع  األمراض المفسية واالجتياعياة  مبمظرماتها املبّسطة يف التعام  مع احليا  , تحبِعد اوالتقرى     
جمتيعي والذي ال خيذىل الضعيف عمد احلق , وال همصر القري  –كذات وآخر فردي ؛ امّلقلقة لننسان 

 ..عمد الباط  
 :َتْقَرى اهلِل  َفإنَّ) ؛  والرصف هتيث  عمد     

  َدَواءح َداِء ّقّلرِبّيْم. 
 ْفِئَدِتّيْم َأ َعَيى َبَصرح. 

 ْجَساِدّكْم َمَرِض َأ ِشَفاءح. 

  َصالحح َفَساِد صحدحوِرّكْم. 

 ْنّفِسّيْم ّطهحررح َدَنِس َأ. 

 ْبَصاِرّكْم َجالءح َعَشا َأ. 

 ْم ح َفَزِع َجْقِشّيْم َأ. 

  ِضَياءح َسَراِد ضحْلَيِتّيْم. 
السالم   , تبدأ مرحلاة دواء داء القلارب , وعماد ا تيارن آلياة     وحيميا تتيث  ثقافة تقرى اهلل تعاىل     

 , وما هتطلب م  استدامةق املخلر –الستدامة احليا  بإصالح الدواخ  والطيقنيمة واإلخالص والسالم 
 ..البيئة وحقرقها 

 :ْقَرى َخَذ ِبالتََّفَيْ  َأ )؛  واملراصفات تتيث  عمد       
 ََّداِئدح َبْعَد دحنحرَِّ ا َعَزَبْ  َعْمهح الش. 
 ْعَد َمَراَرِتَها ْحَلْرَلْ  َلهح اأّلمحررح َبا. 

 ْمَراجح َبْعَد َتَراّكِيَها ْنَفَرَجْ  َعْمهح اأَلا. 

 ْسَهَلْ  َلهح الصَِّعابح َبْعَد إْنَصاِبَها َأ. 

 َراَمّة َبْعَد ّقححرِطَها َ َطَلْ  َعَلْيِه الَي. 

 َّْحَيّة َبْعَد نحّفرِرَ ا َبْ  َعَلْيِه الرََّتَحد. 

 َّْعَد نحضحرِبَها المَِّعمح َبَرْت َعَلْيِه َتَفج. 

 اِذَوَبَلْ  َعَلْيِه الَبَرَكّة َبْعَد إْرَذا َ . 

َوال هحْحِرزح َماْ   , ْ َلهح ال َهْيَمعح َأ, الّفجحرَر َدار ِحْصٍ  َذِليٍ  َو, ْقَرى َدارح ِحْصٍ  َعِزهٍز التَّ نََّأ ) ..وبهذا     
 .  ( َوِباْلَيِقنِي تحْدَرّ  الَغاَهّة الّقْصَرى, َطاَها ْقَرى تحْقَطعح ححَيّة اخَلال َوِبالتََّأ. إَلْيِه  َلَجَق
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 ؛ محاهاة اإلنساان  مسترى ماا هاؤوىل إلياه ما      و وشتان ما بني ؛ حص  التقرى , وحص  الفجرر ,    
 ,, ما جيياع التقارى والايقني     القطع واإلرا , وبني اخلطاها جمتيع م  خماطر وتهدهدات مضار كفرد و
وساالمة  الغاهاة القصارى   إىل  بالرقاهاة والعاالج   الرصارىل ومضاار اخلطاهاا ,   وقر  صادر وممافذ املانع مل

 ..اإلنسان 
رمبا محاهاة اآلخاره     , ي اإلنسان نفسه واآلخر , وبذات الرق حييالتقرى عمى آخر تيييلي , بومب    

إاّل ما متهِّده ال تحدر  األ دا  والغاهات و, وسطر  اخلطاها ال تقيعها إاّل التقرى  , م  شرور اآلخره 
  ..والعالقات التعاونية واملشاركة االجتياعية هحسلك طرهق التفاع  االجتياعي , وممه  لليقنيالتقرى 

ِبَهاا  . َوَنَجاٌ  ِمْ  ّكا ِّ َ َلَياٍة   , َوِعْتٌق ِمْ  ّك ِّ َمَلَيٍة , َوَذِخَ ّ  َمَعاٍد , َتْقَرى اهلِل ِمْفَتاحح َسَداٍد  َفإنَّ)     
 .   ( َغاِئبحَوتحمََاىلح الرَّ, َوَهْمجحر اهَلاِربح , اِلبح الطَّ َهْمَجحح

البيئاة  مماا   و األجاراء  تمقياة ممه اإلنسانية , ووالعالقات االجتياعية فتح أبراب ومفتاح التقرى , ه    
مة سالما أبعد م  االسرتاتيجيات , ووبعراقبها تتحق الفيرهة واملما  االجتياعي ومتاسك بماء اجملتيع , 

 : (عليه السالم)بهذا هقرىل , وما بعد ا سالمة اإلنسان م  حساب احليا  الدنيرهة و
َخْيارح َماا   ) .. , و   ( َباداً َجاّ  َأَوالمَّ, َجاّ  َغدًا َها المَّفإنَّ, ِبَتْقَرى اهلِل َوَطاَعِتِه , ِعَباَد اهلِل , ّأوِصيّيْم )     

ّيْم َمْسؤحوّلرَن َفإنَّ, ي ِعَباِدِه َوِبالِدِه ّتّقرا اهلَل ِفا) , و   (اِقِب اأّلمحرِر ِعْمَد اهلِل َرَوَخْيرح َع, تحراَصى الِعَبادح ِبِه 
 رَّْهاتحمح الشَّا  َوإَذا َرَأ, ْهاتحمح اخَلْياَر َفخحاذحوا ِباِه     َأَوإَذا َر, ِطيعحارا اهلَل َوال َتْعصحارهح   َأ. ى َعِ  الِبَقاِع َوالَبَهااِئِم  َحتَّ
 .   ( َعْمهح ْعِرضحراَفَق
, ليرنها المفع الرافاع واحملارِّ     5( َخْلِقِه اَجَتهح ِمْ َوَح, محْمَتَهى ِرَضاهح ..  ) َوَجَع  اهلل تعاىل التقرى ؛    

, االنتفاع حتاى ما  املادهاات    األخالقي , العتبارات تعرد على  –االجتياعي لفاعلية البماء والتياسك 
 ..وأنانية , فتيرن مادهات احليا  ؛ وسيلة وليس  غاهة  جشع بال صراع اجتياعي وال استغالىل وال

ى َعاِ   ّيْم َمْسؤحوّلرَن َحتَّا َفإنَّ) م  ممطلق ؛ نسانية اإل التقرى , عيق تتضيمهما حتيله وِليا واألمش      
 ..ة املخلرقات والبيئمحاهة حقرق ك  وبي  فئاته  حقرق الماس , و ر ما حييي(  الِبَقاِع َوالَبَهاِئِم

للسلركيات وأداء األعيااىل وتمظايم ماا تتطلباه     االجتياعي  –تقخذ  ذه املمظرمة والمظام الفردي و    
, وبتطبيق نظامه تتحقق العالجات االجتياعية العادلة اليت رمبا تعجز عمها ك  المظرهات انسيابية احليا  

 : املعاصر  , لذا هقرىل االجتياعية الرضعية 
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ْشاَتَهْ   َوهحَخلِّْدهح ِفيَياا ا , َلِم َونحررًا ِمَ  الظُّ, ِمَ  الِفَتِ  "  َهْجَعْ  َلهح َمْخَرجًا ِق اهلَلهح َمْ  َهتَّنََّأ" ْعَليحرا َوا)    
ارحَ اا  وََّوزح, هح َونحررحَ ا َبْهَجتح, ْصَطَمَعَها ِلَمْفِسِه ؛ ِظلَُّها َعْرشحهح ِفي َداٍر ا, َيَراَمِة ِعْمَدهح َوهحْمِزْلهح َمْمِزىَل ال, َنْفسحهح 

َوَمْعِقاًل َمِميعاًا  , َلَها َحْباًل َوِثيقًا عحْرَوتحهح  َفإنَّ, ْعَتِصيحرا ِبَتْقَرى اهلِل َفا ),   .. (َ ا رحسحّلهح َورحَفَقاؤح, َمالِئَيتحهح 
َيعح ْسا َدَعاا إلْيَهاا أَ  . َوَمَعاٌذ محاْمِجٌح  , ٌغ َزاٌد محْبِل: ادح َوِبَها امَلَعاذح ي ِ َي الزَِّتِبَتْقَرى اهلِل الَّ .. )و ,   ( ِذْرَوتحهح
 .   ( َوَفاَز َواِعيَها, ْسَيَع َداِعيَها َفَق. َواٍع  َوَوَعاَ ا َخْيرح, َداٍع 

إنسانية  فتح آفاقت, والعي  مبقتضا ا , م  الدواخ  البشرهة  اإلميان بهاو ,وم  خالىل فهم التقرى     
وعظيم اجلع  التيرهين املترافاق ماع اجلعا      ؛هم ك  عي  كرهم وقر جتيع ما بني الرعي وحب ,مثير  

تراكيبها وطبقاتهاا , وبعياق   التفاع  االجتياعي بي  ما آىَل إليه و , َواٍع َخْيرح, َيعح َداٍع ْسَأالتشرهعي ؛ 
 ةاالجتياعيا وحتقياق الرفا ياة    اجملتياع حاضار  ن , وماا تاؤوىل بمتائجهاا إىل ضايا    العالقات االجتياعياة  

  .., وتراصله كحاضر ومستقب  تميري ا بالتياسك والتطرر والمير تدامتهواس
 
 

 املبحث اخلامس

  للرد واجملتم ل و هميت االقناعة 
 
الايت تحعاد   والقرى املتقصلة يف دواخ  الفرد , وأحد ا القماعة هعتيد اجملتيع على العدهد م  العرام      

الجتااه  وا, األساس يف بماء الادواخ   لدى الفرد واألسر  الرتبري  ربنامجترسيخها م  خالىل التمييتها و
باجتا اتهاا  وعيا   تقث ات مادهة وغ  مادهاة ونفساية   ثقافة و , ليرن القماعةحنر االستقرار االجتياعي 

ثقافة القماعة ,  وترليد الدافعية حنر فع  أو نشاط معني , وفقداناإلشباعية , وصراًل إىل مسترى اجملتيع 
 ..احنرا  السلر  , ورمبا ارتياب اجلرائم واحملرمات املمظرر  وغ  املمظرر  وممه شباع عدم اإلسبب ه

الفياري , ومماه ماا هرتتاب      –القائم على سري المفس والبماء الرتبري  ِمْسالرضا بالِق ي القماعة و    
قافة القماعة , ورمبا بث, وتطه  المفس وتقرهم السلر  م  بماء الشخصية الفردهة واجملتيعية  على القماعة

 ..بالقماعة , واستقامة األدهان واألبدان بالقماعة واالستقرار والطيقنيمة اقرتن الصرب والز د 
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استقامة طلب العلام   مع فيليا كان عدم القماعةطردي مع العلم , يف مرقع املترازنة تقف القماعة و    
, بشارط أن ال هيارن  ماا     , والعيس صحيح ج أدى إىل مراصلة اإلبداع واالبتيار والمتائ, واملعرفة 

 ..غ  السرهة , وأن ال تيرن  ما  خماطر وتهدهدات املمافسة صراع تدم ي للقيم واألخالقيات 
 إىل هتحارىل  واجتااه القماعاة  , وغ  األخالقية والسييا حيميا حتتدم املمافسة غ  السرّهة وغ  القرمية     

 ةوالمفساي  ةالفيرها  اتاالجتا ا  , وممه تاربز خمااطر علاى   تطرهرهة الميرهة وتالية وبداعاإليمافسة لل معرِّق
 .. واإلشباع والقماعة بي  أشياهلاه للحاجة طلباإلنسان وهحربك مما ,  ةوالسلركي

واالبتعااد  , قنيماة  ياالستقرار والطواليقني , الرضا , القماعة , , الفهم , التقرى امتداد عيرمًا فإّن و    
بي  أوجهها , فضاًل ع   Chastityترتبأ القماعة بالعّفة أو الطهار  عمد ا شاكلها ,  وماع  احلرص 
, لاذا فاإّن   الطبقاي   –تحْبِعد الفرد واجملتيع ع  اجلشع األعياى املاؤدي للصاراع االجتيااعي     أّن القماعة 

اجملتياع ,   –داخ  األسر  م  خطرر  وتهدهدات فقدان القماعة يف حياته السرهة اإلسالم حّذر اإلنسان 
 ..القيم واألخالق املبادئ وِليا تؤدي إىل االستعباد وإربا  

 هعاين ماا أْوَلاى   بهاذا  , وجمتيع يف نهج البالغة و دكفر؛ ى اإلنسان لدورد صرر القماعة وفاعليها و    
عليه ), حيث هقرىل  السلركي -الفيري اإلنسان واجتا ا ه لبماء  العماهة وبالغها غاهةالقماعة , اإلسالم 

 ( :السالم
  ( اىٌل ال َهْمَفدحاَعّة َمالقَم )

 ابامتاداداته , فعماد القماعاة هيثار القليا  وهحشاِبع      عمد آفاق القماعة واملاىل غ  املمظرر الذي الهمتهي     
, وأه  ما هيرن الشاخص  , ومياسب كرامة اإلنسان الزمانية وامليانية واملرقفية واإلنسانية واألخالقية 

 ..اجملتيع  –فهر مصدر م  مصادر العطاء الال حمدود , وممه دعم وحد  ومتاسك الفرد  ,بهذه الصفة 
هح َفَلمحْحِيَيمَّا : " ع  قرله تعااىل  ( عليه السالم)َوسحئَ  , َوِبححْسِ  اخّلّلِق َنِعيًيا , َكَفى بالَقَماَعِة محْلَيًا ) و     
 .  ( ِ َي الَقماَعّة: َفَقاىَل , " اً  َطيَِّبًة َحَي
, البعيد  ع  اإلنسانية واألخالقية على أرسط األسس  اليرمية تبين اجملتيعات وكيف ال , و ي ثقافة    

, ألّن  بالقماعة المحب اليرامة , و, وما حتققه م  االستقرار المفسي والطيقنيمة , وعّز  المفس والصراعات 
 .  ( اِسي المَّْهِدي َأا ِفْكَبرح الَيْقسح َعيَّالِغَمى اأَل) وإّن  ,  ( اِق الذُّىلِّي ِوَثاِمعح ِفالطَّ) 
الفيار  املاؤثر علاى   خطارر  الطياع   احلد م  , ما هترّجب يف مماسبة أخرى  (عليه السالم)وهضيف     
على مسترى التياساك  التهدهدات املتعدد تقث ه األنفس والسلركيات الفردهة واجلياعية واجملتيعية , وو
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, محْصِدٍر  َيَع محرِرٌد َغْيرحالطَّ إنَّ ), و ووروده  ال  وتهدهد لالستقرار  Social Cohesionاالجتياعي 
 .  ( اِمِعرحوِق امَلَطاِرِع العحّقرىِل َتْحَ  بِحْكَثرح َمَصَأ) , و   ( َوِفي  َوضاِمٌ  َغْيرح

, رب خماطر الساب  سارى الرصارىل للياآ    , وجيع  اإلنسان آلة ال تعي  د  الرسيلة جيع  فالطيع     
ونيِّاره , ومماه هفقاد ا الرشاد والعقالنياة عا  إدرا        العقرىل ع  نقي واستقامة الفيار   الطيع حيجبو

, أي حّقر نفسه مما تبّطمه   .. (َيَع ْسَتْشَعَر الطَّْزَرى ِبَمْفِسِه َمِ  اَأ) , و األمرر على حقيقتها ووضرحها 
 ..عبردهة أبدهة  ر, و   (ٌد َيعح ِرقٌّ محؤبَّالطَّ ) ليرن ,وختّلق به 

  ( :عليه السالم)وهضيف     
ِماَ    َلاهح َماَرادَّ   نََّوذِلاَك أَ . َوذِلَك الَقْلابح  : ْعَجبح َما ِفيِه َلَقْد عحلَِّق ِبِمَياِط  َذا اإلْنَساِن َبْضَعٌة ِ َي َأ )    

, ْ َلَياهح احِلاْرصح   َياعح أَ َوإْن َ اَج ِبِه الطَّ, َيعح هح الطََّذلََّجاءح َأْضَدادًا ِمْ  ِخالِفَها ؛ َفإْن َسَمَح َلهح الرَّاحِلْيَيِة َوَأ
 . 5.. (َسفح َوإْن َمَلَيهح الَيْقسح َقَتَلهح اأَل

م  العفة والقماعة لصرن وهيفي ذىل االنقياد إىل الطيع , وابتعاده ع  ما هتخلق به اإلنسان السري     
, واالبتعاد بالطيع عا  العايش   د ومجاعة وجمتيع على مسترى فرم  خمتلف االحنرافات المفس ومحاهتها 

 ..(  ْ َلَيهح احِلْرصحَيعح َأَوإْن َ اَج ِبِه الطَّ) , وممه ؛ واستقرار ا بعّز  المفس وكرامتها 
ال ميي  أن هقرم وهتراص  , إاّل مبجيرعة عرام  مساتقلة   وعيرمًا فإّن البماء االجتياعي ومتاسيه ,    

املماساب , لييارن   املساترى االساتيعابي   حمارِّ   املبمية علاى أسااس الارعي و   قماعة , تشرت  فيه الوتابعة 
وتقخاذ  ,  Social Behaviorاألفيار والمفس ثم السلر  االجتياعي , وبه هؤثر على  استعداد مالئم

 ..اجلرانب املادهة وغ  املادهة القماعة 
داخ  الفرد واجملتيع , أصبح األمان ملشروع والطيرح املترازن وا للقماعةوكليا تصاعد اخلأ البياني     

 ..اإلنسانية  –واالستقرار والتياسك والمير والتطرر , وما هرتتب على املضامني االجتياعية 
 وتعاظيها للرصرىل الرتياب اجلارائم االحنرافات واجلشع , حتدث هلبرط وإذا ما اجته اخلأ البياني با    

إشاباع  مهيا وص  الهص  ملسترى ما هفاي وماا هحيلاي    ترى اإلشباع , ألّن مسمحها وجماهاتها مبا يف جحح
 Socialالرغبااات , لااذا هتفّشااى ماا  أثااره الفساااد بياا  أشااياله , وممااه الفساااد االجتياااعي        

Deterioration  ومماه اإلرباا  والفرضاى    الصراعات االجتياعية السالبية املختلفاة    مبؤثراتهوحتدث ,
 ..داخ  اجملتيع 
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اخ  الفرد واألسر  واجملتيع , واحلاث  ود, التحرر م   لتيره  أو ترليد القماعة تيام وبهذا كان اال    
, وهاذج م  ترسيط القماعة وتفاعلها  ر ؛ اإلهثار والز اد والتياما    عليها يف البماء الفيري اإلسالمي 

 ..االجتياعي ومساعد  الغ  
جرد القماعة , وهدل  على قر  ومتاساك اإلمياان   لذات اإلنسانية يف حالة وهحشبع افاليس  أو البسيأ     

 ..األخالقي  -بري وقرهم السلر  المابع م  نقاو  الفير والعيق الرت
كا   , ألنها غمى ك  نفس كرمية , سراء كان  بالتفاع  والعطااء علاى     ( اىٌل ال َهْمَفدحاَعّة َمالَقَمَو)     

 .. املسترهات االجتياعية
 
 

 املبحث السادس

  ة االجتماعيواملهامني التَافل
 
ومضايرنه االجتيااعي والبمااء االجتيااعي     وماا زاىل يف تطبيقاتاه   باإلنسان وكرامته , ا تم اإلسالم     

أراد هساتظ  وهلجاق إلياه كا  إنساان      وباه  البماء قائم , تحبقي ذلك باستقامته الرصني القائم على أسس 
 ..ه وحتدهاته الطيقنيمة واالستقرار والتآزر يف قرته وضعفه , وفرص

, ماا هتعلاق بالتيافا     وماا هلحقاه إن شااء اهلل    , فضااًل عا  ماا تقاّدم     وجانب ما   اذا اال تياام        
Symbiosis  والثقافياة واحلضاارهة , وماا هتضايمه ما       االقتصادهة والرتبرهاة   –االجتياعية ومضاميمه

 ..داخ  اهلييلية للرتابأ داخ  اجملتيع اجلرانب السياسية 
هاقتي بااملفهرم االقتصاادي    ا مّت وصف التياف  االجتياعي م  وجهاة نظار اقتصاادهة , فإناه     وإذا م    

باني خمتلاف   التضااممية   العالقات االجتياعية ضي ما هدخ  , و ر  غ  الرمسي صاداالقتاحلدهث ضي  
ضاي  فاروع الاده     املمضارهة   ةض الشارعي والشرائح أو الطبقات االجتياعية , و ار خيتلاف عا  الفار    

 ..اجتاه التياف   ر  , وتتضيمه الصدقاتبه وتتجه  همما حتيلممه , ويس والزكا  والصدقات كاخل
لليباادر بهاذا االجتااه ومماّرع االجتا اات      األخروهاة   –الدنيرهة  واإلسالم هحشجِّع وهضع اخلصرصية    

َفِلَقْنّفِساّيْم َوَماا تحْمِفّقارَن ِإلَّاا      َوَما تحْمِفّقرا ِمْ  َخْيارٍ ) املبادر  للخ  والعطاء ومساحة المفس وسخاء اليد ؛ 
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َلاْ   ) و  , سارر  البقار   /  ( 8 )ما  اآلهاة   ( يحارَن  اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه َوَما تحْمِفّقرا ِمْ  َخْيٍر هحَر َّ ِإَلْيّيْم َوَأْنتحْم َلا تحْظَل
الَّاِذهَ   ) , و  سارر  آىل عياران   ( 3)را ِمْ  َشْيٍء َفِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم َتَماّلرا اْلِبرَّ َحتَّى تحْمِفّقرا ِميَّا تحِحبُّرَن َوَما تحْمِفّق

ْيِهْم َوَلاا  حاْم َهْحَزنحارَن    هحْمِفّقرَن َأْمَراَلهحْم ِباللَّْيِ  َوالمََّهاِر ِسرًّا َوَعَلاِنَيًة َفَلهحْم َأْجرح حْم ِعْمَد َربِِّهْم َوَلا َخْرٌ  َعَلا 
ٍة َمَث ح الَِّذهَ  هحْمِفّقرَن َأْمَراَلهحْم ِفي َسِبيِ  اللَِّه َكَيَثِ  َحبٍَّة َأْنَبَتْ  َسْبَع َسَماِبَ  ِفي ّك ِّ سحْمبحَل ),  سرر  البقر  ( 8 )

 . سرر  البقر (  3 )ِمَئّة َحبٍَّة َواللَّهح هحَضاِعفح ِلَيْ  َهَشاءح َواللَّهح َواِسٌع َعِليٌم 
أما املصطلح األجميب فإّن   ..تاجة احملواإلنفاق والقيام بقمر الفرد أو العائلة والتياف  لغرهًا ؛ اإلعالة     

علام  املتضيمة ما خيص  ذه الدراسة , ومبعمى حيا   Biosمع أو ,  مبعمىSum أو   Sunهرناني أصله 
تيع الراحد , أفراد اجملبني والتفاع  اإلنساني فإّن التياف  هحبمى على أساس العالقات املتبادلة االجتياع , 

العائلة الراحاد  واجلا ان واملمطقاة والبلاد واملساليني عاماة , وباني        واإلعانة على احلاجة على مسترى 
  ..املسليني وأ   الدهانات اأّلخر 

 ار  رضعي البعيد ع  العياق اإلساالمي ,   مبمظرر االقتصاد الهحعد مما هدعم التآزر والتعاضد , و و ر    
يف مث   ذه املقارالت  بمظرته , وخيتلف اإلسالم للذي هحقدِّمها  ماديمردود  أو جتلبمساعد  ال حتي  

له أشياله املمظرر  وغ  املمظرر  , المفع  هؤكد ميدانيًا على أّن والمظرهات والفلسفات القاصر  , ليرن
 ..قتصادهة اال –االسرتاتيجيات االجتياعية  أعيق م إىل  د تمطلقاأبعواملادهة وغ  املادهة والمفسية , 

 وشي  م  أشاياله  والدفاعي واجلمائي ,التياف  األخالقي واإلنساني ؛ وأنراع التياف   م  أسسو    
غطاي  ال تح, ه ما  األماراىل   نا وماا ميتير ,  ذوي احلاجاة رهة لاالقتصادي املتضي  إشباع احلاجات الضرو

الجتيااعي وساب  أداء   ميي  أن هتضي  ك  ذلك , بشي  وباآخر , التيافا  ا  , وحاجاتهم الضرورهة 
  ..الرمسية وغ  الرمسية العالقات االتصاالت و

يف عليه تعدد أشياىل التياف  كيا  ر احلاجات , وت تتعدد وسائ  التياف  االجتياعي إلشباعبهذا و    
 ..استشار  ستطرقة , فيمها ما تتجّسد بشي  سلعة أو خدمة أو معلرمة أو ترجيه واألواني امل نظرهة

  اإلسالم لالنتفاع االجتياعي م  التياف  , تشي  ك  اجلهات الداخلاة يف ممظرماة التيافا     ونظر    
مجيع األطارا    ها , مبعمى آخر تمتفعهلا واملشيرىل باكتسابها والرسيأ فيونتائجها واستدامتها , املبادر 

م  واالستقرار والرضا وتعزهاز  احمليأ والبيئة اخلارجية , باأل هتجاوزه بمفعه إىل املعمية باألمر , وبإنسانيته
 ..التياسك االجتياعي وبماء العالقات اإلنسانية 
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, ومييا  أن هيارن ما      خروهةاألة ودنيرهالدات متداالله ابقّن وهمظر اإلسالم لي  نشاط وعي  ,     
  بماء , فضاًل عرتياب اجلرائم املختلفة وامحاهة اإلنسان م  االحنرافات ,   االجتياعي ابيات التيافإجي

ومماا هححايأ باه    بقنه جزء م  اجملتياع وما  واجاب اجملتياع محاهتاه ما  نفساه األّماار  بالسارء          الشعرر 
احلاجات األساسية ؛ كاألكا  واللابس ومحاهتاه ما      وحاجاته وإميانياته إلشباع تلك احلاجات وأقلها 

 االجتيااعي  ه الشاخص ك  الظرو  امّلمقذ  م  االحنرا  وجتعلواحلياهة تتالئم مع الظرو  األخرى , 
إلعانة احملتاج ال نمسى واجب الدولة األساسي يف الضيان االجتياعي , اجلانب اآلخر المافع واملمتج , و

 .. مما  متعاون وداعمإىل  بشي  رمسي , واالنتقاىل به م  معرقات الشيخرخة أو العرق أو املرض
 ( :عليه السالم) هقرلمما هتضيمه ر  واملبادئ التقرميية , وعيق التياف  االجتياعي وأسسه     

آِلِه ى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -َرسحرىَل اهلِل  َفإنَّ, ْذَ بحرا َعْمهح ا َفاْهتحْم َشرًَّوإَذا َرَأ, ِعيمحرا َعَلْيِه ْهتحْم َخْيرًا َفَقَفإَذا َرَأ)     
 .  ( "ْنَ  َجَراٌد َقاِصٌد َفإَذا َأ,  رَِّع الشَّخَلْيَر َوَداْعَيِ  ا, َها ْبَ  آَدَم : " َهّقرىلح  َكاَن –َم َوَسلَّ

واجتمابه الذي هبين ك  معرفة وثقافة اخل  والعي  به , والشر وما أعيق وأعظم التياف  االجتياعي     
 ..املساوئ أو احليلرلة دون اكتساب واحليلرلة دون ارتيابه أو احليلرلة دون اإلعانة عليه 

, فهم اجلسد استغماء اجملتيع اإلسالمي بعضهم ع  البعض اآلخر مبع م  عدم والتياف  االجتياعي ه    
أي عضر , وهسرع يف اإلغاثة واإلعانة على عالج ما هشتيي الراحد الذي هتحسس ك  ما هشتيي ممه 

عليهم )وأقراىل األئية األطهار األحادهث المبرهة الشرهفة و اآلهات اليرميات مضامني ممه , كيا ورد يف
أما  املاؤممني    هحخاطاب باه  , وهبدأ م  األقرب واألبعد , يف المسب واملرقع اجلغرايف , وممه ما ( مالسال

 :( عليه السالم)اإلمام علي 
ْهاِدهِهْم  اِعِهْم َعْماهح بقَ َوِدَفا , ْتَرِتِه اَعاْ  ِعا   -اَن َذا َمااىٍل  إْن َكَو -جح ح ي الرَّهح ال َهْسَتْغِمإنَّ, اسح ا المََّههَُّأ )    
ا َنَزَلاْ   اِزَلاٍة إذَ ِه ِعْماَد نَ لْيا ْعَطّفهحْم َعَأَو, َليُّهحْم ِلَشْعِثِه َأَو, اِئِه اِس َحْيَطًة ِمْ  َوَرْعَظمح المَّ حْم َأَو, ْلِسَمِتهْم َأَو
 .  (ِبِه
يف ذات اخلطباة ,  ( عليه السالم)و ر أحد األركان األساسية يف بماء التياف  االجتياعي , وهضيف     

 :, وبه ال هضرُّ إاّل نفسه , حيث هقرىل  والتياف  حتى مع ذوي القربىتعلق َمْ  ميتمع ع  التعاون مبا ه
ال ي ال َهِزهادحهح إْن أْمَساَيهح وَ  ِذا بالَّا َ ْن َهسحادَّ ا اخَلَصاَصاَة أَ اَبِة َهاَرى ِبَها  لَقَراَحدحّكْم َعِ  َأ ال ال َهْعِدَل ََّأ)    

َوتحْقَبضح ِمْمهحْم َعْماهح  , اِحَدٌ  ا تحْقَبضح ِمْمهح َعْمهحْم َهٌد َوَيفإنَّ, َمْ  َهْقِبْض َهَدهح َعْ  َعشَ ِتِه ْ َلَيهح ؛ َوَهْمّقصحهح إْن َأ
 .  ( َ ْهٍد َكثَ ٌ  ؛ َوَمْ  َتِلْ  َحاِشَيتحهح َهْسَتِدْم ِمْ  َقْرِمِه امَلَردََّأ
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 :يف مماسبة أخرى ( عليه السالم)وهراص      
َوْلايحْعِأ  , ِسَ  َوالَعااِنيَ   ِبِه اأَل َوْلَيّفكََّ, َوْليحْحِسْ  ِمْمهح الضَِّياَفَة , ِبِه الَقَراَبَة  آَتاهح اهلّل َمااًل َفْلَيِصْ  َفَيْ  )    

 .  .. (اِب َرْبِتَغاَء الثَّا, َراِئِب َوْلَيْصِبْر َنْفَسهح َعلى احّلّقرِق َوالمَّ, الَغاِرَم ِمْمهح الَفِقَ  َو
, وبه ال تمقطع تبعتاه ,  إىل ما بعد ا باجلزاء وتراص  الثراب ال هقف عمد عتبة الدنيا , ب  هتجاوزه     
َخاَزاِئِ   َوإْغاالِق  , َوَحاْبِس الَبَرَكااِت   , َياَراِت  يَِّئِة ِباَمْقِص الثَّ ْعَيااىِل السَّا  اهلَل َهْبَتِلي ِعَباَدهح ِعْماَد األَ  إنَّ) و 

 .  .. (اخَلْيَراِت 
َهاا تحَيفِّارح اخَلِطيَئاَة ؛    َجِ  ؛ َوَصاَدَقّة السِّارِّ َفإنَّ  ي اأَلٌ  ِفَوَمْمَسَق, ي امَلاىِل َها َمْثَراٌ  ِفِحِم َفإنََّوِصَلّة الرَّ )..    

 .  ( اِنَها َتِقي َمَصاِرَع اهَلَرَها َتْدَفعح ِميَتَة السُّرِء ؛ َوَصَماِئعح امَلْعرحوِ  َفإنََّفإنَّ َوَصَدَقّة الَعالِنَيِة
  , فالتيافا يف حميام كالماه , التيافا  االجتيااعي والضايان االجتيااعي       ( ياه الساالم  عل)وجييع     

والضايان االجتيااعي   .. , وإعانة احملتاج واجب هؤدهه االجتياعي هحجسِّده إثبات أنه أحد أفراد اجملتيع 
هتيثا  يف القائاد إاّل حتسساه    , وماا   هتجّسد يف اجلانب العالقات الرمسية بني القائاد والرعياة أو اجملتياع   

  املرضى وكبار الس  واملعرقني وضعا  احلاىل , الذه  ال قر  هلم للتيسُّاب والعيا    الماس مألضعف 
 ( :عليه السالم), وبهذا التحسس للشخص القيادي املسؤوىل , هقرىل واإلنتاج 

ْو ِباحِلَجااِز أَ  َوَلَعا َّ  -ْطِعَياِة  ِني َجَشاِعي إىل َتَخيُّاِر األَ  َوَهّقاردَ , ْن َهْغِلَبِمي َ َراَي َولِيْ  َ ْيَهاَت َأ ) ..    
ْكَبااٌد  ٌن َغْرَثاى َوأَ رِمْبَطاناًا َوَحاْرِلي بحّطا    َ ْيَبْو َأَأ -َوال َعْهَد َلهح ِبالشَِّبِع  ,الَيَياَمِة َمْ  ال َطَيَع َلهح ِبالّقْرِص 

 : ّكرنح َكَيا َقاىَل الَقاِئ ح ْو َأَأ, ى َحرَّ
 !إىل الِقدِّ  ْكَباٌد َتِح َُّوَحْرَلَك َأ          ْن َتِبيَ  ِبِبْطَمٍة   َحْسبحَك َداًء َأَو

ّكارَن ّأْساَرً    ْو َأَأ, ْ ِر َوال ّأَشاِرّكهحْم ِفي َمَيااِرِه الادَّ  , ِم ح امّلْؤِمِمنَي  َذا َأ: ْن هحَقاىَل ْقَمعح ِمْ  َنْفِسي ِبَقأََأ     
ِو َأ, َ يَُّهاا َعَلّفَهاا   , َكالَبِهيَياِة امَلْربحرَطاِة   , يَِّبااِت  ْك ح الطََّفَيا خحِلْق ح ِلَيْشَغَلِمي َأ! الَعْيِش  َلهحْم ِفي جحشحرَبِة

  .. (ا هحَرادح ِبَها َوَتْلهحر َعيَّ, ْعالِفَها َتْيَتِرشح ِمْ  َأ, يحَها امّلْرَسَلِة شحغحّلَها َتَقيُّ
املساؤولية االجتياعياة , والساييا    جتياعي , هؤدي لبمااء روحياة   وترهيض المفس على التحسس اال    

 : لفلسفة العالقات االجتياعية الرمسية وغ  الرمسية يم واملسؤولية ؛ والمتيجة العيليةحني هتصّدر احل
  (ْطِعَيِة َوَهّقرَدِني َجَشِعي إىل َتَخيُِّر اأَل, ْن َهْغِلَبِمي َ َراَي َ ْيَهاَت َأ)   ثا  ثقافاة   ؛ جاناب مماه مي

 ..التحسس االجتياعي 
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 ( ىْكَباٌد َحرٌَّن َغْرَثى َوَأرِمْبَطانًا َوَحْرِلي بحّط َ ْيَبَأ  )   احلاجاة   حتساس  ثقافاة ؛ جانب ممه ميثا
 ..التياف  االجتياعي  -واإلشباع والتضام  

  (ّكارَن  ْو َأَأ, ْ ِر ّكهحْم ِفي َمَياِرِه الادَّ َوال ّأَشاِر, ِم ح امّلْؤِمِمنَي  َذا َأ: ْن هحَقاىَل ْقَمعح ِمْ  َنْفِسي ِبَقأََأ
القيادهاة ,   –التمظييياة   التحسساية  ؛ جانب مماه ميثا  الثقافاة   (  ّأْسَرً  َلهحْم ِفي جحشحرَبِة الَعْيِش

اإلنسانية , بسلر  أخالقيات السلطة التمفيذهة للدولة , وماا تتعلاق    –والعالقات االجتياعية 
تطبيااق ثقافااة التيافاا  ي , وكااقن القائااد هقاارىل أشاااركيم ضاايان االجتياااعال –بالتيافاا  

االجتياعي ليرني أحدكم , وأشاركيم تطبيق ثقافة الضيان االجتياعي ليرني أمثا  اهليئاة   
 وتطبياق نظاام   وبهذا هتضح وجارد , واهليئة التمفيذهة أدق  ما م  السلطة التمفيذهة , التمفيذهة 

 نظاام  , ولايس مصاطلح  ( علياه الساالم  )اإلماام علاي   يف قيااد  أما  املاؤممني    اهليئات الثالثاة  
جانب مما طّبق يف قياد  الدولة , دولة اجملتيع مبفهرم إساالمي ,  , و ر بهذا  السلطات الثالثة

 ..مرحد  حتقق للفرد واجلياعة واجملتيع وقياد  الدولة روح اجتياعية واحد  

  (يَُّها َعَلّفَها, َكالَبِهيَيِة امَلْربحرَطِة , يَِّباِت ْك ح الطََّفَيا خحِلْق ح ِلَيْشَغَلِمي َأ َ )  ؛ ؛ جانب ممه ميث 
للبمااء االجتيااعي , و ار ماا هشاي       أخالقياة   –برؤى إنسانية , اإلشباع  –ثقافة احلاجات 

 ..الشخص القيادي  وفلسفة وتطبيق جانب ممه ثقافة التياف  االجتياعي برؤهة

  (ا هحَرادح ِبَها هحر َعيََّوَتْل, ْعالِفَها َتْيَتِرشح ِمْ  َأ ) وسلر  جانب ممه ميث  ؛ التحسس االجتياعي
رؤهة احلاجات االجتياعية , وبمظر  حتيية املرت واحلساب األخروي , و ار ماا حيقاق دقاة     

 ..التياف  والتضام  االجتياعي 

اليه علاى  عثيان ب  حميف األنصاري والذي أرسله إىل يف ذات اخلطاب ( عليه السالم)حتى هقرىل     
 :البصر  

 ىَحتَّ, ْيِ  ّغْيَضَها َوَ َجَرْت ِفي اللَّ, َوَعَرَكْ  ِبَجْمِبَها بحْؤَسَها , ْت إىل َربَِّها َفْرَضَها دَّّطرَبى ِلَمْفٍس َأ)     
 .  .. (َها َدْت َكفََّوَتَرسَّ, ْرَضَها ْفَتَرَشْ  َأإَذا َغَلَب الَيَرى َعَلْيَها ا

هظهار مادى مساؤولية    االجتيااعي ,   –الارادع لالجتااه صارب الفسااد اإلداري      ويف  ذا الترجياه     
 ..االجتياعية  –الشخص القيادي يف حتيُّ  املسؤولية القيادهة 

املييلة لبعضها البعض , مع بقية األنظية بانسيابية وبهذا جع  اإلسالم المظام االجتياعي , هتيام      
االساتقرار   ه ما  وما حيقق , واهلاد  هتيام  مع نظام احليا  الشام ته ونتيجتتيام  أنظية احليا  , وبه 

يف أحلك الظرو  اليت حتياق بااجملتيع   , وهتضام  بعضهم مع البعض والطيقنيمة والتياسك االجتياعي 
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, ِلياا لاه ما     أرقاى اجملتيعاات    اليت تتطّلع لتطبيقاه , و التياف  االجتياعي أحد  ذه الروافد اإلسالمي 
 ..كظا ر  ؛ بالفير والعقيد  والتطبيق اإلنساني  عيق البماء

 
 

 املبحث الساع 

  صلة الرد  وعمق ا االجتماعي واإلنساني
 
األفاراد واجلياعاات ,   لاد  باني   ااملتراالجتياعياة   االستعدادات والعالقاتنبض  ؛ Affinityالصلة     

كيا  ار علياه نظاام    شر  وغ  املباشر  , املباالتمظيم االجتياعي  تمبع م اليت املمظرر  وغ  املمظرر  , و
  ..والدم , وما هرتتب عليه م  العالقات والبماء االجتياعي وروابأ القرابة وبماء األسر  الزواج  وتمظيم

لضارورتها اإلنساانية , ليارن     اإلسالم على انتظامهاوأكد حّث م  اجلرانب االجتياعية اليت  ي و    
والروابأ املرتتبة , وما هرتتب عليها م  الصلة ابة والعالقات االجتياعية وعالقات القرالعالقات األسرهة 

وحا  املشايالت قبا  تفاقيهاا ووصارهلا      وتبادىل اآلراء ,  تراص  بيمهمما هرتتب عليها م  الوعليها , 
 .. ملرحلة األزمات

ف احلاجاات  , وكشا   املراصالة بااللتقااء و ليلياة الطيباة , وأخارى    با متحرتَجا  فتار  تيارن الصالة      
, مبعماى الادعم املعماري    أو حتاى باالتراد والتعااطف     , االقتصاادهة  –واإلعانة االجتياعياة  وإشباعها , 

 .. عاد ع  الغربة بني األ   واألفرباءوالمفسي , وما حيقق االبت
, وهبادأ  القرآن اليرهم على ضرور  ب  وجرب تبادىل التراصا    ؛ ر العالقات اإلنسانيةدستر وحيث    
األقرب  ر  دعم , اليت تربطهم رابطة الدم الراحد , وباجتاهالرالده  واألخر  إىل أبعد فرد يف العائلة م  

 ..باملعرو   األسبق
َجااِر  نِي َواْلَواْعبحدحوا اللََّه َوَلا تحْشِرّكرا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَراِلَدْهِ  ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلّقْرَباى َواْلَيَتااَمى َواْلَيَسااكِ   )     

ا هحِحابُّ َماْ    ِذي اْلّقْرَبى َواْلَجاِر اْلجحمحِب َوالصَّاِحِب ِباْلَجْمِب َواْبِ  السَِّبيِ  َوَما َمَلَيْ  َأْهَيانحّيْم ِإنَّ اللَّاَه َلا  
 . سرر  المساء (3 )َكاَن محْخَتاًلا َفخحرًرا 

                                                 
0
 . 348ص / م  رعع نفسه / يم نخعد شم مألس تذة م  صرييم وم عرب م   خصص :رمعع  - 

 ..م  رعع نفسه / ميد ومألم  ل م  ج ريد شوسومد م ع وم مإلدمريد وماع   / ه رع حسيم ن صر م  دنك  -



 449 

جتياعي اليت تبدأ ما  ثقافاة الفارد    قر  الرتابأ االوالبماء الرتبري على وضرور  التمشئة االجتياعية      
, وممهاا  على صلة الرحم واحليلرلة دون اتساع الفجار  باني ذات األسار  واآلخاره      واألسر  واجملتيع 
 ..ومراكبة ك  تغي  ضي  قرهم السلر  االجتياعي االجتياعي  –التفاع  األسري 

ترسايط  فلسافة   وماا تؤكاده علاى   ,  االجتياعياة  تشارهعاته الاألحادهث المبرهة الشرهفة نظام   وترفد    
اليرمية , اإلنسانية ستيّد م   ذه األصرىل م, وداخ  السلركيات الفردهة واجلياعية واجملتيعية تفاصيله 

 :حيث هقرىل ( عليه السالم)أم  املؤممني اإلمام علي 
  .. (ِحِم َمْمياً  ِلْلَعَدِد الرَّ َوِصَلَة ) ..

. بالقراباة  ؛ َأي َأقارب عطفاًا وَأَماسَّ     وَأقارَب رحْحيااً  واملغفار  ,  الرأفة و تََّعطُّفحالرِّقَّّة وال:  الرَّْحيةو    
  .. العطف والرَّْحيّة:  يف اللغةوالرُّْحمح والرُّححمح 

تقاارب باني األسار    تبادأ بالتحساس بااآلخر , و   الزهاد  يف العدد , وصالة الارحم    يرنتوكيف ال     
وعياق الِصاالت االجتياعياة ,    , وإّنهاا نارا  وأسااس    ادي والمفساي  عطاء املادي وغ  املا بال واألقارب

, وبيئتاه تميرهاة   لقلارب واأللبااب واألرواح واألنفاس , وتحصاهر يف بردقاة واحاد        تتقارب ا رص فبال
لتياسااك التعاااون واالنسااجام واللطااف واوالعطااف و الرأفااة ماا مسااترى , لتياارن بااقرقى  اجتياعيااة

تبادىل بني مجيع , وهتضي   ذا االجتاه يف الشعرر وسلركه امليداني اململثير االقرهم واإلنساني االجتياعي 
ورمباا  ضعف الرتابأ األساري واالجتيااعي ,   عالج , دون , فإذا ّقطع م  طر  قر  مضافة األطرا  

 ..األسر واجملتيع جتيع وتقارب ومتاسك ههدد  وأق هحفرِّتحرىل إىل مرض اجتياعي ت
, و ار  اليث  احملبة م  اآلباء , وما ترلِّده م  التقارب بني األبماء ؛ تعين د  املرف , م  جهة أخرىو    

, و ار ماا    املارد  االجتياعياة  ما   ا هححيطاه  مبا ر ّيا , فيعالرحم ِصلة ثقافة ملمطلق عيق األمر الضروري 
 ( : عليه السالم) هرضحه

  ( اَبِةِ  إىل الَقَرْحَرجح ِمَ  امَلَردَِّ  َأإىل امَلَردَّ الَقَراَبّةَو, اِء ْبَماَبٌة َبْيَ  اأَلاِء َقَرّ  اآلَبَمَردَّ) 
عا   اجلبلارر  ما  واقاع وطبيعاة       ار نظرهاة , با     هتعدى كرنه , املبار  ؛ بطبيعة مضاميمهوالمص     

, واملتبلرر  عمه طبيعة الفهام ما    العاطفة  –ممه العق  جانب , وفيه العق  املتقدِّم والتيرهين البشري , 
, كيا للعالقات التيرهين البيئي الذي هسهم يف بلرر  عراملها , أو التيييف الفردي واجملتيعي و جهة ,

إهلية , أو تشرهعات وقرانني وضعية , تشرهعات ضرء  يف  ر عليه ما هضعه م  تشرهعات , سراء كان 
, رتاتيجيات اإلساا سلساالة املتراصاالة يفلحمترهاتااه امسااترى اإلساارتاتيجية , وحمترهاتااه  مسااترى مبعمااى
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, بشي  عام ما هرتتب  مبا فيه م  كرنها ترقيف إسرتاتيجي , جتيع أبعد, أو ومبحدودهة العامل الدنيري 
 ..م  احلساب والعتاب والعقاب ما بعد العامل الدنيري متتد إاىل آثاره وجتياعي الا احلقرق رتتبموممه 

صله املاىل وما هتفاعا  معاه   ر, وم  املرد  ما هك املتياسو املتآلف لبماء اجملتيع تيرن املرد وضرور      
َوْليحْحِسْ  ِمْمهح , ِبِه الَقَراَبَة  َفَيْ  آَتاهح اهلّل َمااًل َفْلَيِصْ  )؛ االجتياعية  –, وما هبين العالقات األسرهة حبيرهة 

, اِئِب َرَوْلَيْصِبْر َنْفَسهح َعلى احّلّقرِق َوالمَّ, الَغاِرَم  َوَوْليحْعِأ ِمْمهح الَفِقَ , ِسَ  َوالَعاِنَي ِبِه اأَل َوْلَيّفكََّ, الضَِّياَفَة 
 .  .. (ّ  َفَضاِئِ  اآلِخَرِ  َوَدْر, ِه اخِلَصاىِل َشَر ح َمَياِرِم الدُّْنَيا َفْرزًا ِبهِذ اِب ؛ َفإنََّرْبِتَغاَء الثَّا

ملاردودات  , مؤدهاة بقمراتهاا    اجملتيع بشي  عام , وصلة ذوي الرحم بشي  خااص وهلذا فإّن صلة     
واإلنسااني  الشارعي   ما تقخذه م  الطابعتعدد اجتا اتها , وممها أخروهة , و ر ما هحدل  على  –دنيرهة 

 .  .. (َجِ  ي اأَلٌ  ِفَوَمْمَسَق, ي امَلاىِل َها َمْثَراٌ  ِفِحِم َفإنََّوِصَلّة الرَّ ) ..؛ واألخالقي 
التعااون  االقتصادي , فيماه ماا هاؤدي إىل     –البماء االجتياعي ميرنات متعدد  االجتا ات وواملثرا      

ومماه ماا هيارن ما      على الرب والتقرى , وممه ما هؤدي إىل تياملياة الادور  االقتصاادهة يف اإلنفااق ,     
, وهرفاد  الغيبيات اليت نتحسسها وال نعر  مدهاتها يف اخل  , وممهاا ماا هقلا  املشااك  والصاراعات      

تقلا  أو حتاد ما     ترلِّد ثقافاة احملااور  والتفاا م و    ,   ي بدور ا ومبختلف أشياهلالفة اليتباألالسعاد  
, ومجيعهاا حارافز    والتغي  اإلجيابي حنر احلث على عي  اخل  وفعلاه بالرعي والترجيه هيرن واجلرمية , 

  طاارئ حيادث   ِلِيال الطرفني , والتراص  والرئام والتياسك االجتياعي , وممه حتى التعاون علاى كا  
 .و يذا  ...وههدد األرواح وامليتليات 

 :الشررى  زم يف ( عليه السالم)هقرىل باملضامني االجتياعية ,  ع  مدى تعلُّق صلة الرحمو    
  ( َكَرٍم َوَعاِئَدِ , َوِصَلِة َرِحٍم , َحٌد َقْبِلي إىل َدْعَرِ  َحق  َلْ  هحْسِرَع َأ )

التمظيياي , ومتاساك اجملتياع     –ئية األجراء وصافاء املماا  االجتيااعي    مبالهسبق الغ  وعمد ذلك     
حمرر اخل  واحلق والعدىل واملساوا  وك  ميارم األخاالق ,  وواملرازن اإلسالمي , ألنه القطب املترازن 

القرمياة  , والشاخص الطليعاي المقاي السارهر  واملسا        , ( َمآِلاِه َوَسالَّ  ى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)بعد رسرىل اهلل 
, ودون المظر إىل بلرر  القرار ومحاهة الماس و واحلقرق تطبيق ثقافة العالقاتألعياىل , وهيرن السّباق لا

َو , ( َحاق    ( ) َدْعَرِ  )؛ اليت جتيع بني هرتاجع أو خيت  ترازنه وهؤثر على قرهم املس   ليي ال الرراء , 
التحساس خبصرصاية   َحاق , َوال ِصاَلِة باال    باال  َدْعاَر   , فال (  ٍمَكَر( )  َعاِئَدِ ) َو, ( َرِحٍم ( ) ِصَلِة ) 

 ..اجتياعي  –َكَرم , ومتاسيها همبع م  نظام وتمظيم أسري ال َعاِئَد  بال وجرد َو, عالقات َرِحم 
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أو صالة  , واالجتاه يف بماء اجلسر الراص  يف صلة الارحم  وهتطلب احلياهة حتى م  القطيعة األخرهة     
لعارد  ممهاا   وما هتطلب م  جع  للصالة بقياة , وذلاك ل    ,وشرهعته السيحاء الده  اإلسالمي  ما هبميه
 ( :عليه السالم)وإرجاع األمرر إىل جمارهها , وبهذا هقرىل القطيعة  واحلد م  لتاليف

  ( ِإْن َبَدا َلهح َذِلَك َهْرمًا َماْسَتْبِق َلهح ِمْ  َنْفِسَك َبِقيًَّة َهْرِجعح ِإَلْيَها اَأَرْدَت َقِطيَعَة َأِخيَك َف َوِإْن) 
أدق وأعياق ماا هبلاغ ما  نظار  للعالقاات اإلنساانية علاى          وبذلك مما كان مبين عليه م  مساترى     

, , ومضيرن م  مضااميمها تتعلاق بالسياساة احمللياة والدولياة      مسترى الفرد واجلياعة واجملتيع والدولة 
د , ومتطلباتهاا داخا  نفرساهم وسالركياتهم وأعيااقهم ,      طلق ما  الفار  فضاًل ع  ما هرتتب عليها املم

العالقاات االجتياعياة دون فقادان الاروابأ االجتياعياة       ك  ما تاتالئم ماع  واالستعداد املطلرب لتقبُّ  
يف جماالت نظرهة , تتحدد حبقيقة واقعة  وأوسع املسببه لالحنالىل والتفيك وعدم االستقرار , و ي أعيق

والمفسية , واألعيق  ر وضاع إسارتاتيجية للفارد واجملتياع ,     جتياعية واألخالقية خمتلفة م  العلرم ؛ اال
 ..الذي ال هحماقض الذات وإنسانيته والتخطيأ االسرتاتيجي املستقبلي 

 :, وفيه هقرىل صلة الرحم المظم وروابأ إصالح عالقة  مدى أ يية على( عليه السالم)وهؤكد     
َصالحح َذاِت : " َهّقرىلح  -َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ - ّكَياَفإنِّي َسِيْع ح َجدَّ,  َوَصالِح َذاِت َبْيِمّيْم)    

 .  (" اِم َيالِ  َوالصِِّة الصَّْفَض ح ِمْ  َعامَّالَبْيِ  َأ
, واتسع لتمظيم الذات م  الصال  ترجيهات ما جاء به الده  اإلسالمي  ه حبسبألّن اجملتيع وتمظيي    

, اجملتيعية , وممطلق ممهاا وإليهاا    –فروع الده  , ومرورًا باملمظرمة االجتياعية األسرهة والصيام وأداء 
سا    م ماا تتطلباه   , بإمجااىل , واختيار أرقى تمظيم مساتدام  وتياملها لتمظيم الدواخ  اإلنسانية الفاعلة 

علاى  االجتيااعي  يام احليا  والبمااء  لنصالح وق, جاءت , ألّن  مدسة البماء اإلسالمي وتمظييها احليا  
ساترى  لليجتياع وأنشاطته امّلجّساد  مب   , وممه اختيار أسلم الترسُّع األفقاي والعياردي   األسس السليية 

 ..االجتاه احلضاري اإلنسانية إلتقان  –األخالقية فاعلية 
هييا   اخلطاق  وياة ,  نظيه وممظرماته الدهمامياة أو احلرك  البماء اإلسالمي مبمّرع وتيام  ذه حقائق     

ضااري ,  البمااء احل و التميياة  استدامةالعماهة ببقصرر العق  البشري وتمظيياته , أو االجتاه باملصاحل دون 
 ..املتحيِّية به األنانية الفردهة واجليعية واجملتيعية فيمحر  مبس ته الضاّلة 

االساارهة  قااات واالتصاااالتمااا هتعلااق بالتراصاا  والعطاااء بانساايابية وسااالمة وصاايانة العال وممااه     
ماا لصالة الارحم ما  أ يياة , وذلاك بالبمااء التعااوني علاى أحقياة احلقارق            واالجتياعية , وبه هظهر 
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 التعااوني  ستيعابالاممه ا حيقق التياسك األسري , وومبواستيعاب وتفاع  مرن واالمتثاىل هلا بي  فهم 
 .  ( َقاّطَعَدابحَر َوالتَّاّكْم َوالتََّوإهَّ, َباذحىِل َوالتَّ َراصحِ َوَعَلْيّيْم ِبالتَّ )ميرنات ؛ حمترى ممظرمة وو
يارن  وإدامتاه ت ,  ( َبااذحىلِ َوالتَّ ), (  َراصحِ ِبالتَّ) ومفردات  ذه املمظرمة وسالمتها يف اجملاىل التطبيقي     
الضاعف  احليلرلاة دون  , و(  َقااّطع َوالتَّ ) , (َدابحر التَّا )  ما  ؛ احلياهة الرقائية والعالجية اجليعياة  ثقافة ب

 ..تذلي  الصعاب واملعرقات الراعي احلزم بوميي  أمامها , 
ال ي ال َهِزهادحهح إْن أْمَساَيهح وَ  ِذا بالَّا َ ْن َهسحادَّ ا اخَلَصاَصاَة أَ اَبِة َهَرى ِبَها لَقَراَحدحّكْم َعِ  َأ ال ال َهْعِدَل ََّأ)     

َوتحْقَبضح ِمْمهحْم َعْماهح  , اِحَدٌ  ا تحْقَبضح ِمْمهح َعْمهحْم َهٌد َوَيفإنَّ, َهَدهح َعْ  َعشَ ِتِه َمْ  َهْقِبْض ْ َلَيهح ؛ َوَهْمّقصحهح إْن َأ
 .   ( َ ْهٍد َكثَ ٌ  ؛ َوَمْ  َتِلْ  َحاِشَيتحهح َهْسَتِدْم ِمْ  َقْرِمِه امَلَردََّأ

َهاَرى   )ليرن فلسفتها واسرتاتيجياتها ؛ , (  َبِةالَقَراَحدحّكْم َعِ  َأ ال َهْعِدَل َّ )؛ ثقافة مسترى فاعلية و    
ال َهْمّقصحهح إْن ي ال َهِزهدحهح إْن أْمَسَيهح َوِذبالَّ) ؛ املتحققة , وذلك باآللية الفاعلة ( ا َ ْن َهسحدَّا اخَلَصاَصَة َأِبَه
وما هحْبِعد ع  ؛ , (  َباذحىِلالتََّو ), (  َراصحِ ِبالتَّ) , واملرونة الفاع   تيرن باالستيعاب والرعيو, ( ْ َلَيهح َأ

بعيقهاا واتسااعها   , واحلقرق (  َ َوَمْ  َتِلْ  َحاِشَيتحهح َهْسَتِدْم ِمْ  َقْرِمِه امَلَردَّ) ,  (َقاّطع َوالتَّ ), ( َدابحر التَّ) 
 ..لي املستقب باملمظرر مبعمى مراعا  الذات وما حرهلا , وممه(  َهْسَتِدْم) بشي  واضح عمد تيي  فيه 

, وعظيم اإلنساني , تبيِّ  مدى اال تيام ببماء اإلنسان اجملتيعي و ذه التياملية بني المصرص العلرهة     
ا تحْقَبضح ِمْمهح َعْمهحْم َيفإنَّ, َمْ  َهْقِبْض َهَدهح َعْ  َعشَ ِتِه َو) اجملتيعية وبلررتها عمد ؛ اإلسالمية فلسفة الثقافة 

 ( ..ْهٍد َكثَ ٌ  ضح ِمْمهحْم َعْمهح َأَوتحْقَب, اِحَدٌ  َهٌد َو
, وممه صلة واجتياعيتها حليا  عيق اليف التطبيقات اإلسالمية وجانب ممه ميث  مدى العيق اإلنساني     

ه الفلسافات  ماا حتترها  احتاراء جازء ممهاا    ي هعجاز عا    الاذ  اللبماة األساساية يف البمااء املساتدام     الرحم
 ..ما حيترهه الفير الرأمسالي واالشرتاكي واملختلأ  ويف طليعتهااالجتياعية الرضعية 

و مدساته وتراصا  إعااد   مدساته     التطبيقاي اإلساالمي    –والصفة العظيياة يف التياره  الفياري        
اجتاه فلسافة الصاراع ,   حبقيقته ع    البماء واإلصالح , والرقاهة والعالج , البعيدعلى  ة, قائي املستدامة

 ..وما هدعيها الصراع القائية عليه اء لألقرى ع  فلسفة البق  بعيدالو
تعادى  أن ال هو,  يةاإلساالم  التشارهعات  الترازن احلقرقي يف بماء صلة الرحم يفوهمهض على أسس     

 ك  ميرنات البماء احلضاري وما متتليه م  القر  , ال الفرد وال اجلياعة وال اجملتياع وال الدولاة , با    
هبين البعض , وبعضاه هحياما  الابعض     ابعضه؛ قائية على يرن متياسية وتاملمظرمة االجتياعية  نهضة

 ..بي  االجتا ات البمائية احلضارهة 
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 املبحث الثامن

 الصرب وعناء دواخل اللرد واجملتم 
 
نع , جاامع  وماا  شاام  وجاامع  و كيان قائمو؛  ثقافة وامتداد إسرتاتيجيوفلسفة  Patienceالصرب     

, احنارا  وتهدهاد   ضاعف و , وماانع ما  كا     واحلقارق  والقارى  والرصاانة  لي  القيم واألخالقياات  
 , عطيات املتشعِّبة والعظييةامل م  جتسِّدهوما  ,حزمهاو هؤكد مسترى متاسك الشخصيةالصرب مبسترى و

محاهة  بالشخص , مبا فيهياهة ك  ما له عالقة الثبات حلالياممة واليفيلة بالقر   تتيّرن الصربسترى ومب
 الدولاة و هجملتيعا انتياءاتاه  لرقر  مع ك  ما هترجبه ل, واملشرتكة  العقيد عقيد  بشي  عام , وال كيان

 ..ال حيّده إاّل انتهاء الدنيا  الذي ستقب املو البيئةو
حنرافاات  ما  اال  على بماء الدواخ  اإلنسانية , إاّل األسس القرمية للحياهاة وتقث ه وما تفاع  الصرب     

 ..هتصرره اإلنسان ال , وبالصرب واملثابر  تتحقق ما شطة احليا  ك  أن املتحققة يف
,  ر الاذي ال   الصَّبحرر تعاىل وتقدَّس:  َأمساء اهلل تعاىل تب اللغة والتعرهفات املصطلحية ؛ م ويف ك    

الفاْرق بيمهياا َأن   , و , ومعماه َقِرهاب ما  َمْعَماى احَلِلايم     , و ر م  َأبمية امّلباَلغة هحعاِج  العحصا  باالْنتقاِم
:  والصَّْبرح.  نِقيض اجَلَزع: والصَّْبرح  . امّلذِنب ال هْقَم ح العحقربة يف ِصَفة الصَّبحرر كيا هْقَممحها يف ِصَفة احَلِليم

, والصَّارب علاى    , والصَّْبرح علاى معاِصاي اجَلبَّاار    الصَّْبرح على طاعة اجَلبَّار ؛ ثالثة َأنراع: وقي  .  اإِلكراه
اْصِبرحوا وَصاِبرحوا ؛ َأي اْصِبرحوا واْثبحتحرا على ِدهاِميم , وصاابروا   : وقرله عز وج   . ته وَتْر  معصيتهطاع

؛ َأي بالثبات على ما َأنتم عليه ما    اْسَتِعيمرا بالصَّْبِر:  وقرله عز وج . َأي صابروا َأعداَءّكم يف اجِلهاد 
؛  حَر شهرح رمضان وَأص   صحْم َشْهَر الصَّْبر:  ويف حدهث الصَّْرم .شهر الصَّْرم : وَشْهرح الصَّْبِر . اإِلميان 

وك  ما خي ُّ  , وسحيِّي الصرمح َصْبرًا ِلَيا فيه م  َحْبس المفس ع  الطَّعام والشََّراب والمِّياح الصَّْبِر احَلْبس
  .. اهلل عز وج  م  أمل البلرى لغ تر  الشيرى   ر: م صعر و .حملرمات المظر وعي  ايف الصيام م  

امتاداداتها  والايت  اي علاى رأس املمظرماة ,     األخالقياة  , ممهاا   وثقافته ؛ املضامني املتعادد  وللصرب     
بلررتهاا  و, الياممة يف دواخ  اإلنساان , وماا تادخ  بفاعليتهاا ضاي  الشاعرر والاال شاعرر         المفسية 

, بي  عالئقه املمظرر  وغ  املمظرر  , اإلنساناإلنسان وأخيه ونظ ه  التفاعلية بنياالجتياعية التطبيقية 
 اا  ركياة احلاجاات تعزهز  وحالمفساية ,   –, ورمباا تتبلارر يف االقتصاادهة     حمركات احلاجاة واإلشاباع  و
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ماا هتعلاق   ووالدافعية واحلافزهة يف إشباعها , وما تقرم عليه م  الييفية والزمانياة وامليانياة واملرقفياة ,    
األداء وسب  التمفياذ و ,  هلا خطأامل قيام الييان املؤثر واملرجِّه للحيا  وأنشطتها اإلدارهة يف - التمظيييةب

, لقياام احلضاار  الفاعلاة وذات الرجارد     املساتدام  سارتاتيجي  إلااهلمدسي  االستيرارهة وتراصلهالعالي و
 ..اإلنساني 

, وماا هيارن   مااء الدولاة   بدميرمية للتياسك الداخلي للفرد واجملتيع يف داخ  والصرب هضع ممظرمة     
هيارن وهتحقاق   , ومؤشر ما المفسية التداخالت عليه م  مسترى متيام  اجلرانب املادهة وغ  املادهة و

 ..م  اجتا ات أخالقية وإنسانية فيه , وما حييله وهرجهه بالثبات املبين على الصرب 
, مبمظرر اا  ر يف بمااء ومسا   احلياا     وهلذه األ يية الفاعلة , جع  اهلل تعاىل امليانة للصارب والصااب      

 ..أن اجلمة ال هدخلها إال الصابرون , وهيفي  األخروي –وثرابتها وثرابها الدنيري 
 : , ضي  آهات عدهد  نهتدي بمرر بعضهايف الذكر احلييم ورد الصرب و    

َ  َصَبرحوا َأْجَر حْم ِبَقْحَسِ  َما َكاانحرا َهْعَيّلارَن   َما ِعْمَدّكْم َهْمَفدح َوَما ِعْمَد اللَِّه َباٍق َوَلَمْجِزَه َّ الَِّذه ) -
 . سرر  المح  (33)

ّأوَلِئَك هحْؤَتْرَن (  5)َوِإَذا هحْتَلى َعَلْيِهْم َقاّلرا َآَممَّا ِبِه ِإنَّهح اْلَحقُّ ِمْ  َربَِّما ِإنَّا ّكمَّا ِمْ  َقْبِلِه محْسِلِينَي  ) -
 . القصصسرر   ( 5)رحوا َوَهْدَرءحوَن ِباْلَحَسَمِة السَّيَِّئَة َوِميَّا َرَزْقَما حْم هحْمِفّقرَن َأْجَر حْم َمرََّتْيِ  ِبَيا َصَب

 . سرر  اإلنسان (  )َوَجَزا حْم ِبَيا َصَبرحوا َجمًَّة َوَحِرهًرا )  -

اْلِيَتااَب ِماْ  َقاْبِلّيْم َوِماَ  الَّاِذهَ       َلتحْبَلرحنَّ ِفي َأْمَراِلّيْم َوَأْنّفِسّيْم َوَلَتْسَيعح َّ ِمَ  الَّاِذهَ  ّأوتحارا   )  -
 . سرر  آىل عيران (73 )َأْشَرّكرا َأًذى َكِثً ا َوِإْن َتْصِبرحوا َوَتتَّّقرا َفِإنَّ َذِلَك ِمْ  َعْزِم اْلّقمحرِر 

 . سرر  آىل عيران (33 )تحْفِلححرَن  َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا اْصِبرحوا َوَصاِبرحوا َوَراِبّطرا َواتَّّقرا اللََّه َلَعلَّّيْم -

ِإلَّا الَِّذهَ  َآَممحرا َوَعِيّلرا الصَّاِلَحاِت َوَتَراَصْرا ِباْلَحقِّ َوَتَراَصْرا ِبالصَّْبِر (  )ِإنَّ اْلِإْنَساَن َلِفي خحْسٍر  -
 .سرر  العصر (  )

,  البقر سرر   (5 )َوِإنََّها َلَيِبَ ٌ  ِإلَّا َعَلى اْلَخاِشِعنَي َواْسَتِعيمحرا ِبالصَّْبِر َوالصََّلاِ   )؛ ييماحلجاء يف الذكر و    
, إال اهلل  املتياملةا الصرب على الصال  , حليية إهلية ال هعلم حقيقة ميمرناته قّدم اخلالق عز وج وفيها 
 ..تعاىل 

رار املماساب علاى   واإلصا على احلاق ,  الصرب حمرر وّقطب الثبات أن ومما هتبني أمام قصرر عقرلما ,     
م  دواخا  وإراد  اإلنساان , والصارب    باإلميان الثبات الرعي والصرب ب, وهبدأ املرسرمة حتقيق األ دا  

 احلاد ما   األخطار و حيدُّ م  تعاظم, ووالتقنِّي حيقق دّقة الرؤها ووضرحها للب  يف القيام مبا هتالئم معه 
جميرعة  وما هفرزه م ,  واإلقدام التراص ة بالمفس وهدعم الصرب الثقالترسُّع يف جماىل فجر  الضعف , و
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 , ومباا هتحقاق ما  فهام الشارهعة      عز وجا   ما هحرضي اهلل نتائج وانعياسات , والرّتقُّب بالعي  حسب
وسالمة عالقاتهم ومتاسيهم وثباتهم على يف مصلحة البشرهة  الصرب هصبخحّلق ذات , وحبد السيحاء 

 ..األخروي  –الدنيري  ممستقبلهاجتاه واحلق 
اجملتيعاات   تجهما ت, و االته وشخرصه وما هتحيله اإلنسانالصرب وجمممهج والتيرهم اإلهلي لسلر      
 هامتاساي ا ووتعاظيها  دواخا  الشخصاية  ماء قار   بحيري لعام   الصرب إاّل كرنتميية  ذه الثقافة , يف 
طبياق وعيا  وأداء ونتاائج , وبمااء       والراعياة ليا  الظارو  , كت   يعية واجملتيعية الفاعلاة والراعاد  اجل

َوَأِطيعحارا اللَّاَه    )؛ اإلنسانية املتحسسة لي  الضغرطات وعالجاتهاا , وعظييهاا    –الشخصية احلضارهة 
 . سرر  األنفاىل (3 )َوَرسحرَلهح َوَلا َتَماَزعحرا َفَتْفَشّلرا َوَتْذَ َب ِرحّيّيْم َواْصِبرحوا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبِرهَ  

علاى  ( علياه الساالم  )وم  ممظرر القرآن اليرهم واملدرسة المبرهة الشارهفة , هساتقي وحياث إمامماا         
 :الصرب , ألنه ممفذ وثبات اإلميان , حيث هقرىل سلر  ممهج 

, َجَسٍد ال َرْأَس َمَعهح  َوال َخْيَر ِفي, ْأِس ِمَ  اجَلَسِد ْبَر ِمَ  اإلمَياِن َكالرَّالصَّ َفإنَّ, ْبِر َوَعَلْيّيْم ِبالصَّ ) ..    
 .  ( َوال ِفي إمَياٍن ال َصْبَر َمَعهح

وصمع واختااذ   التفيُّر والتفي  والفهم مركزوالرأس اجلامع لليقروء واملسيرع واملرئي , وما أعظم     
 ..بالصرب الذي هدهر مهام اإلميان العظيم  ةاملتيثل اتالقرار

, مبادهاتهاا وال مادهاتهاا , وباه    إلنسان م  زهغ األفيار واألعيااىل  والقر  الياممة يف الصرب حلياهة ا    
, روح التقنِّي وعادم التياادي والعجلاة يف صامع واختااذ القارار       ترسيط ميارم األخالق , و ر ما هرلِّد 

 ( :عليه السالم)بشي  هتالئم مع املرقف واالنعياسات , لذا هقرىل 
, َرْت ا إذا َتَميَّاَجَة ِفيَهَجاللَّ ْوَأ, ا ا ِعْمَد إْمياِنَهيَهالَتَسقَُّأ ِف ْوَأ, ا اِنَهَوَقْبَ  َأرِر الَعَجَلَة باأّلمحاَ  َوإهََّو)     

 .   ( ْمٍر َمْرِقَعهحَأ ْوِقْع ّك ََّأَو, ْمٍر َمْرِضَعهح َفَضْع ّك َّ َأ. ْسَتْرَضَحْ  ا إذا االَرْ َ  َعْمَه ِوَأ
, وهقخذ جرانبه يف جماىل الصرب أو ماا    أوجه متمرعة وعدهد  ومتياملة والمص املبار  املتقدِّم , حيي    

 .., املضافة لتلك األوجه املرضحة يف دراسات املؤلف السابقة هدعيه بفاعلية 
 ,َفِق الشََّو, لى الشَّْرِق َع:  ْرَبِع شحَعٍبلى َأا َعْبرح ِمْمَهالصََّو) أحد دعائم اإلميان ,  بترجيهه وهحعد الصرب    
, اِت َمْجَتَمَب امّلَحرَّاِر اْشَفَق ِمَ  المََّوَمْ  َأ, اِت َهَرِة َسال َعِ  الشَّاَق إىل اجَلمَّْشَتَرقُِّب ؛ َفَيِ  االتََّو, الزُّْ ِد َو

 .  ( اِتْرَتَقَب امَلْرَت َساَرَع إىل اخَلْيَرَوَمِ  ا, اِت اَن بامّلِصيَبْسَتَها اَيي الدُّْنَوَمْ  َزِ َد ِف
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, ِليا له م  عالقة بالفرد وسلركياته ومؤثراتاه   م  خالىل خمطأ ترضيحي بيان المص املبار وميي      
 ممظرماة  ى صمع القرارات املص هة , واملخطأ اآلتي هحبيِّ  فاعلياة وأنشطته , ورمبا مؤثره علعلى اجملتيع 

 :الصرب وميانته 
 
 
 
 
 

 هبني بماء (  8 ) خمطأ 
 صرببال الشخصية املتياسية

 
ارتيااب  ا هتبعها ما   رات اجلارفة ملمحر  السلركيات , والرقاهة مم  الرقاهة م  الشهتييوبالصرب     

 لامفس وتراجاع ثباات الشخصاية يف املماا      قر   رىل املصاائب ووطقتهاا علاى ا   احملرمات , والرقاهة م  
 ..وحتيية املرت فيها وزواهلا والمظر للدنيا مبمظار حقيقتها , االجتياعي , 

بالصارب  , والتشبُّث بالدنيا وظلم اآلخره  و در احلقارق  ووالضياع  التشت  بذاته وقاهة م والصرب     
   ..وإحقاق احلقرق  التقّدم اإلجتياعيخ  ما يف مفع واالجتاه بو, مسترى التياسك والبماء هرفع م  

اجتاه اإلنسان واإلخالىل ما هحربك االبتعاد ع  اجلزع , هعين عدم التسرُّع يف انتهاج بالصرب هتقسس و     
قر  الشخصية على ما جياري ما    , والثبات واجلالد  ورهم السلر  ق يف مس   اجملتيع , وبالصرب هيرن

َوَمْ  َضَرَب َهَدهح َعلى َفِخِذِه , ِر امّلِصيَبِة ْدْبرح َعلى قَََهْمِزىلح الصَّ)  ؛, وم  رمحة اهلل عز وج   مليات احليا 
 .  ( َبِتِه َحِبَأ َعَيّلهحْمَد محِصيِع
 ( :السالم عليه)البمه احلس  ( عليه السالم)اإلمام علي ولذا هقرىل أم  املؤممني     
َوَأْلِجاْئ َنْفَساَك ِفاي    !  رح ِفاي اْلَحاقِّ  َوِنْعَم اْلخحّلاقح التََّصابُّ   , َر َعَلى اْلَيْيرحوِهبَُّصتََّوَعرِّْد َنْفسَك ال ) ..     

 .  ( , َوَماِنٍع َعِزهٍز َفِإنََّك تحْلِجئحَها ِإَلى َكْهٍف َحِرهٍز , َها ِإَلى ِإَلِهَكّأمحرِرَ  ّكلِّ
ضافة األماان   ي هرصا  اإلنساان إىل   الصرب اخّلّلق األمسى الذنفسي , وفيري وثقافة ومتره  فالصرب     
عرقاات واملشااك    املوجتااوز   , واحملباة االجتيااعي اآلما  بالتعااون علاى اخلا        –االستقرار المفساي  و
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لى َع ْبرحالصَّ
 ْرَبِع شحَعٍبَأ

 الشَّْرق

 َفِقالشَّ

 الزُّْ ِد

 َرقُِّبالتَّ

 اِتَهَرِة َسال َعِ  الشَّاَق إىل اجَلمَّْشَتا  َم

 اِتَمْجَتَمَب امّلَحرَّا اِرْشَفَق ِمَ  المََّمْ  َأ

 اِتاَن بامّلِصيَبْسَتَها اَيي الدُّْنَمْ  َزِ َد ِف

 اِتْرَتَقَب امَلْرَت َساَرَع إىل اخَلْيَرَمِ  ا
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التياساك   طالق م  أرضاية الاذات املتياساية واملتعااظم عماد     الصعاب واملخاطر والتهدهدات , واالنو
 .., وما هرتتب عليه م  املما  املالئم لسلك السب  القرمية االجتياعي 

راجهاة كا  ماا جياري ما  ظارو  ومراقاف ,        عمران الثبات واجلاالد  والشاجاعة علاى م   والصرب     
 ( :عليه السالم)هقرىل  وبذات فاعلية الصرب.. أال و ر التصبُّر  الطيبة الثيار رىل يف مضاعفاتهوالرص

  ( ْطَرْح َعْمَك َواِرَداِت اْلهحيحرِم ِبَعَزاِئِم الصَّْبِر َوححْسِ  اْلَيِقنِيا) 
رار  ما وعلاى الارغم ما     بساالمة املرقاف   و ر خ  ما هحخرج اإلنسان م  أصعب املهام واهليرم ,     

,   ( ا تحِحابُّ يَّا َصاْبٌر عَ َو, ا َتْياَرهح  لاى َما  َصاْبٌر عَ : اِن ْبرح َصاْبرَ الصَّ) ؛  أوجهالتجربة , والبّد م  معرفة 
علاى  املراجهة , سراء كان  حتى ولر على ما هيره اإلنسان لالستعداد ومراجهة الشدائد مهيا كان  
,   إصاالح احلااىل وزواىل الشادائد وتيسا  ا     , وما هرجى مالصعيد الشخصي أو اجملتيعي أو الرظيفي 

راجهة مب ها, وهحياسيوما هصبرا بالعي  واملثابر  حلاىل أفض  , و ر ما هبين الدواخ  لدى الفرد واجملتيع 
لمسايب , ليارن احلياا  ال    ما حيقق االساتقرار ا تفاع  األحداث إلصالحها وختطيها واالنتقاىل إىل مرحلة 

 ..دوىل واحلضارات هستقر هلا حاىل حتى ألقرى ال
 ( :عليه السالم), وبهذا هقرىل ومعرفة ثقافتها اإلسالمية الصرب سبي  والظفر      

  ( َمانحَفَر َوإْن َطاىَل ِبِه الزَّبحررح الظَّال َهْعَدمح الصَّ )
وهتضاح صارر  ما  صارره     ى يف جماالت احلقرق والراجباات ,  و ر ما همطبق على أمرر احليا  حت    

واملعاار   , وبماء روح أخالقيات االكتسااب والتازوُّد ما  العلارم     طلب العلرم واملعار   عمداجلييلة 
, وأسسه املطاولة والشجاعة واستثيار , وعمد ا هيرن بماء الدواخ  الثابتة على املبادئ والقيم ونشر ا 

, أي  جار  جاران     ( اِرْغَياأَل َسال سحّلرَّ إالََّو, اِر ْحَرَمْ  َصَبَر َصْبَر اأَل) , الفرص للرصرىل إىل املبتغى 
 ..الذه  ال هحذكرون اجّلهالء 

, بالبماء الفيري وعيق  تراجهه داه م  الشدائد وامِلَح  اليتبهاملمفذ امّلمجي لننسان العام  والصرب     
  ( :عليه السالم)قاىل كيا واإلقدام والثبات ؛ ما هيتسبه م  جتارب , وما تزهده م  أدوات وآليات 

 5( ْ َلَيهح اجَلَزعحْبرح َأَمْ  َلْم هحْمِجِه الصَّ) 
الفاردي واجملتيعاي , ومساترى    وما بني الصرب واجلزع فسحة م  الفهم وطرىل التقما  ماع العيا          

 .., ورمبا أثر اهلال  بصاحبه وباجملتيع ومؤسساته الصرب حيدد المجا  م  اهلال  
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 : ب  قيس ع  اب  له  ى األشعثوقد عزَّ, ( عليه السالم)وقاىل     
إْن َتْصاِبْر َفِفاي اهلِل ِماْ  ّكا ِّ     َو, ِحمح ْ  ِمْمَك ذِلاَك الارَّ  إْن َتْحَزْن على اْبِمَك َفَقِد اْسَتَحقَّ, ْشَعثح ا َأَه    

َرى َعَلْياَك  ْعاَ  َجا  إْن َجِزَو, ْناَ  َماْقجحرٌر   َأإْن َصَبْرَت َجَرى َعَلْيَك الَقَدرح َو, ْشَعثح ا َأَه. محِصيَبٍة َخَلٌف 
  .  (َوَحَزَنَك َو َر َثَراٌب َوَرْحَيٌة , الٌء وِفْتَمٌة َب َر حَ  َواْبمحَك َسرَّ, ْشَعثح ا َأَه. وٌر ْنَ  َمْقزحَأالَقَدرح َو

جلياعة واجملتيع , ومدى يف بماء دواخ  الفرد واعيق الصرب ومشاركته األثر البالغ وو ر دلي  على     
ة االجتياعيا  الشخصاية  متاساك بشاي  أوساع يف   أو  , الفرد يف متاسك الشخص مبحدوده على إسهامه
       ..أخروي  –وكرامة وأجر دنيري بي  حزم الجتياز الصعاب والشدائد , ومراصلة احليا   املتييز 

 
 

 املبحث التام 

  الزهل عني ن ج البالغة وعل  االجتماع
 

ه علم االجتياع ا هتشاطره فياالقتصادي , ومم –ي االجتياع هضع نهج البالغة مؤشرهمصطلح آخر     
بماء الشخصية املرنة والبسيطة بعيشها , له الفاعلية يف حيا  الفرد واجملتيع , وحيقق ما هدعم و, احلدهث 

 ..ات المفس األّمار  بالسرء وبه احليلرلة دون مؤثر
ما هتضيمه م  جرانب ملرضرع , ووسبق وإن مت دراسته ضي   ذه السلسلة العليية يف معاجلة  ذا ا    

مظارر  مبسايتم دراساته   , ويف  اذا املبحاث    Ascetismالز اد  وتمظييياة , أال و ار    اقتصادهة ونفسية
طر  يتارهيض الامفس البشارهة والسا     يف, والذي هيرن ممهج علم االجتياع وممظرر مبعاجلة و جتياعيا

وليا  امللاذات السالبية    م  الرغباات السالبية    واحلد,  اميرهلا املادي وغ  املادي وبرجمتهزمامها وعلى 
ملسترى بمقاو  وسري المفس البشرهة تبعًا العيش واحليا  , وهرتسط يف الفير  ةطوالقماعة ببساواملمحرفة 

اجلياعة , للتقسيس لسالركيات وأعيااىل قرمياة     –الفرد  رؤى , املمطلق م  ما حييله الشخص م  إميان
 ..اه واالختيار ببساطة االجتو ادفة وخمطأ هلا 

االنقطااع  األخ   اليت تعين  Mysticismاخلاصة املختلفة ع  الصرفية العقائدهة والز د له اجتا اته     
 .. واالحتاد والفماء يف سبيلة ع  الدنيا مبا فيها العي  وأنشطة احليا  , لعباد  اهلل تعاىل 
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 جتاه بالعباد  ماع الوا,  والقرمية والعقالنيةاإلجيابية و املعتدلة الدنيا بقصرهلا ع  د االزال همقطع  بيميا    
جازء ما     العيا   عادّ هح, با   واحلضاار   خل  اإلنسانية ومستدام والعطاء وتقدهم ك  ما  ر نافع العي  
والتارازن  , واجملتياع  وأسارته  االحتياجات وحفاظ كراماة املسالم     ةتلبيوالطاعة واجلهاد األكرب لالعباد  

, والزا اد ال هيارن عالاة علاى      األساساية احلاجات وإشباع احليا  اإلجيابية وتلبية  يف ملذاتواالعتداىل 
  .. اآلخره  م  الماس

غالبًا ما هححيأ وخيلأ بني الز د والصرفية أو التصرُّ  , حتى على  م  استعراض املصادر , هظهرو    
التصر  همبغي أاّل ) ؛  عاطف .هرى د, فعلى سبي  املثاىل ال احلصر ,  يمسترى كّتاب هلم أثر م العلي

حتى هيرن لادهما مازهج   أن متتزج فيه الروحانية املادهة واآلخر  بالدنيا هيرن روحانية خالصة ب  همبغي 
ما   احملاطاة بساياج ماتني    المقية املادهة املصطبغة بصبغة روحية املااد   م   ذه وتلك  ي املادهة الصافية 

ال تمحر  إىل مادهة فاسد  تبغاي خاراب الاروح ودماار املدنياة       حبيثاإلميان يف أمسى أنراره وإشراقاته 
 ..باجتاه الز د  األدق يف أن هيرن, وبهذا املطلرب   (واحلضار  

, ثم بدأ التصّر  كطرهقة للعباد  وتهذهب المفس هقصد بها التقرب م  اهلل ) ؛ كتابه وهضيف يف     
ثم تطرر بعد ذلك إىل تصر  عيلي لليعرفة الدهمية إذ أصبح طرهقًا . صار عليًا له مرضرعة وله غاهته 

وداخله اليث  ما   والرهاضات الروحية للرصرىل إىل اهلل , ثم تد رر م  بعد ذلك هقرم على اجملا دات 
... ولقد ظهر الز اد والعباد أبان القرن األوىل والثاني ) , , ونرى يف نفس الصفحة ( الشعرذ  والدج  

علاى نهاهتاه , وإذا بز اد أولئاك الز ااد هتطارر         القرن الثاني للهجر  وظل   ذه حالتهم حتى أشر
, إذ أصابح  املمظم تمظييًا ساذجًا بسيطًا يف أوىل األمر ثم دقيقًا مضبرطًا بعاد ذلاك   وهقخذ صرر  العلم 

  .." ( الصرفية " الز اد والعباد والمسا  والفقراء هعرفرنه باسم 
خطه وأصرله خذ مس ته وألز د ا ألّن سلر  وعي  ونتائج ,فهي مسقلة وصف ل وال ميي  ذلك ,    

, وما زاىل وإىل أن تمتهي احليا  , وكذلك أخذت الصرفية خطها , ممذ انبثاق الرسالة احمليدهة املستقلة 
 ..وال أرهد أن أسهب يف االقتباس , لئال أخرج ع  خاصية الدراسة .. بها أصرهلا اخلاصة ممهجها وو
, هضع أم  املؤممني اإلماام علاي   ملستيد  م  القرآن اليرهم واملدرسة المبرهة الشرهفة وم  األصرىل ا    
 املتيام وصف األجزاء وامليرنات , وترصيف اإلجابة الدقيقة وصرر وجرانب تيشف ( عليه السالم)
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ذلاك ,   املتعلِّقة بالشخرص ذاتهم , ومدى تطابق راصفاتاملوة , ية والرظيفتيبني تفاصي  األجزاء احليا
وفير ونفاس وسالركيات وساياق    وحية وروحانية م  ر, وما هتصفرن به حقيقة الز د والزُّ اد ملعرفة 

احلقيقاة  ( علياه الساالم  ), وهيشف مادهات وال مادهات احليا  و اجملتيع والعي  أعياىل , وعالقاتهم مع
 : غبار , بالقرىل  هال هعلر والفهم الراضح الذي

ال َتْفَرححرا َو, اَتّيْم ا َفَسْرا َعلى َمْقِلَيْيال َت: " اَنهح سحْبَح اىَل اهلّلقََ: َبْيَ  َكِلَيَتْيِ  ِمَ  الّقْرآِن الزُّْ دح ّكلُّهح )     
 .  ( َخَذ الزُّْ َد ِبَطَرَفْيِهَفَقْد َأ, ي َوَلْم َهْفَرْح باآلِت, لى امَلاِضي َوَمْ  َلْم َهْقَس َع " .آَتاّكْم  اِبَي

 التخصصي والبماء, وفهم اجتا ه العبادي أن ال هلتصق يف الدنيا وملذاتها وحبها العشرائي أج  وم      
, را إْن َضاِحيّ ي ّقّلاربحهحْم وَ ِيْبا َتَيي الدُّْنهَ  ِفِداِ الزَّ إنَّ) , لذا ؛ الغرائزي السري املهّذب المافع املستدام 

 .  (را ّقا رحِزَيرا ِبَبّطَتْغاإْن َسهحْم َونّفْقتحهحْم َأَهْيثحرح َمَو, إْن َفِرححرا َهْشَتدُّ ححْزنحهحْم َوَو
, فهر الذي هقمر اا وهمها اا مباا جااء باه الشارع       وتظهر  ما اإلراد  وتطرهع المفس ِليا هقرِّم حاهلا     

محاهاة  فيتجاه حبياهاة الاذات و   وهحعقلمهاا ,  ها يتعاطرووبلرا ا شهراتها , لذا همهي أو حيد م  اإلسالمي 
باال ضارر ,   املماافع  , وحيرهلاا إىل  وآثار ا االنية واملستقبلية م  شرور األفيار والمفس واألفعاىل ع اجملتي

 ..ومستير  ومراكبة لي  تغ  وتغي  
ِفيَها ِبَياا   َعِيّلرا ,َفَيانحرا ِفيَها َكَيْ  َلْيَس ِمْمَها , ْ ِلَها ْ  ح الدُّْنَيا َوَلْيسحرا ِمْ  َأَكانحرا َقْرمًا ِمْ  َأ ) ؛ لذا    

ْنَيا ْ اَ  الادُّ  َوَهاَرْوَن أَ , ْ اِ  اآلِخاَرِ    ْبَدانحهحْم َباْيَ  َظْهَراَناْي أَ  بح َأَتَقلَّ, َوَباَدرحوا ِفيَها َما َهْحَذرحوَن , هحْبِصرحوَن 
 .     ( ْحَياِئِهْمإْعَظامًا ِلَيْرِت ّقّلرِب َأ َشدُّْجَساِدِ ْم َو حْم َأهحَعظِّيحرَن َمْرَت َأ

رحاب احلياا  احلقيقياة املساتدامة      وهيرنرن بذلك قد أخذوا الدنيا م  أوسع أبرابها املفترحاة علاى      
, , وما هفارز عمهاا ما  الثاراب والعقااب       ةجزائي م  مرتتباتما بعد ا وامتداد  ,باجتاه مستقر العيش 

, وما هرتتب عليها م  حقرق وواجبات (  ِلَهاْ ْ  ح الدُّْنَيا َوَلْيسحرا ِمْ  َأَكانحرا َقْرمًا ِمْ  َأ )وغ ه ؛ وبهذا 
, ومماه ماا هتعلاق بااألمرر     لذا مفعرىل اجلانب الرقاائي  , ويف  ذه الدنيا وما همساق إىل ما بعد ا وأداء 

 ( ..َفَيانحرا ِفيَها َكَيْ  َلْيَس ِمْمَها ) فيها ؛ مل هلتصقرا , االجتياعية 
َوَبااَدرحوا  )  ؛ اكهموحر ,( َعِيّلرا ِفيَها ِبَيا هحْبِصرحوَن ) احليا  ؛  ي يفيدانامل وكان آلية الفهم والتطبيق    

 ..فهما ممهجهم العي  والبص   , وما هيامله م  املبادر  واحلذر م  العراقب ,  ( ِفيَها َما َهْحَذرحوَن
لادور  باالترازن ماع ا  , ومماه الاذكاء الغرهازي ,    باساتثيار الاذكاء   وما أعظام االساتيعاب والفهام        

َوَهاَرْوَن  , ْ ِ  اآلِخاَرِ   ْبَدانحهحْم َبْيَ  َظْهَراَنْي َأبح َأَتَقلَّ )؛  حيميااحلقيقي هلم ,  Social Roleاالجتياعي 
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, وباه هيابح مجارح    (  ْحَيااِئِهمْ إْعَظاماًا ِلَياْرِت ّقّلارِب أَ    َشدُّْجَساِدِ ْم َو حْم َأْنَيا هحَعظِّيحرَن َمْرَت َأْ َ  الدَُّأ
حاجات وإشباعها , وهحعا  أو هبتعد ع  مرحلة الصراع الداخلي لمفسيته , وهبتعد الال حمدود  لل الشهر 

مااء  البمتاساك  , مبا فيه االبتعاد ع  الصراع االجتيااعي املادمِّر ألواصار    جي احمليأ به رع  الصراع اخلا
اجليعاي والعقا    االجتياعي , وجانب ممه هدخ  ضي  حقيقة فهام ماا هعمياه العقا  الفاردي والعقا        

 .., وما هرتتب م  ضبأ على ك  مسترى فيه اجملتيعي , وتياملهم الثمائي والثالثي 
 اساتيعاب وفهام  و, وما هتطلب م  اجتماب ك  زائف وزائ  فيها لدنيا ا علقاتمت فهمم  املمطلق و    

َ َراهح َفَيَثّلاهح َكَيَثاِ  اْلَيْلاِب ِإْن َتْحِياْ  َعَلْياِه       َوَلِيمَّهح َأْخَلَد ِإَلى اْلَقْرِض َواتََّبَع )؛ ضيمته اآلهة اليرمية تما ت
 . سرر  األعرا /  83 م  اآلهة ( َهْلَهْث َأْو َتْترحْكهح َهْلَهْث 

 : (عليه السالم)وببص ته ووعيه , لذا هقرىل وم  أج  أن تيرن األمرر يف طرع اإلنسان     
  ( رىٍل َعْمَكَفَلْسَ  ِبَيْغّف ال َتْغَفْ َو, ا اِتَهْرَرا هحَبصِّْرَ  اهلّل َعي الدُّْنَيْزَ ْد َفا )

, ْرَض ِبَسااطًا  َخاذحوا األَ تَّّأولِئاَك َقاْرٌم ا  , ي اآلِخاَرِ   اِغِبنَي ِفا الارَّ , اِ ِدهَ  ِفي الادُّْنَيا  ّطرَبى ِللزَّ) .. و     
َقَرضحارا الادُّْنَيا َقْرضاًا َعلاى ِمْمَهااِج       ثحامَّ , لدَُّعاَء ِدَثارًا َوا, َوالّقْرآَن ِشَعارًا , َوَماَءَ ا ِطيبًا , َوتحَراَبَها ِفَراشًا 

, َوَكااَن إَدامحاهح اجّلارَع    , َوَهْقّكا ح اجَلِشاَب   , َوَهْلاَبسح اخَلِشاَ    , دح احَلَجاَر  َفَلَقْد َكاَن َهَتَرسَّ ),   (ِسيِح امَل
ْرضح َوَفاِكَهتحهح َوِرحَيانحهح َما تحْمِب ح اأَل, ْرِض َوَمَغاِرَبَها َمَشاِرَق اأَل ي الشَِّتاِءَوِظالّلهح ِف, ْيِ  الَقَيَر َوِسَراجحهح ِباللَّ

, تحاهح ِرْجاالهح   َدابَّ, َوال َطَيٌع هحِذلُّاهح  , َوال َماىٌل َهْلِفتحهح , َوال َوَلٌد َهْحزحنحهح , ِلْلَبَهاِئِم ؛ َوَلْم َتّيْ  َلهح َزْوَجٌة َتْفِتمحهح 
 ..  (!  َوَخاِدمحهح َهَداهح

علاى  باالرتهيض  سايطر   دعة للامفس األّماار  بالسارء , وال   الراعظة والراوهعطي الز د القر  املماسبة     
نسان م  إراد  , مبا فيه ما هحالئم خدمة الماس بقدق صارره , فهار   , بي  ما ميتلك اإلاجتا اتها وميرهلا 
حاساب , مباا فياه ويف مقدمتاه ؛ أن هقارِّم      نفسه قب  أن تحاجتياعي فيه هححاسب  –يب بلدهه برنامج تقده

, وبي  ما تعميه اليلياة , فهار   نفسه ِليا هرضى به اخلالق عز وج  وحسب شرهعته العظيية السيحاء 
, و ر هحجسِّد بذلك عي  اخل  ك  اخل  , له وِلَيْ  حرله وما هححايأ  عضر ممتج مبادهاتها وال مادهاتها 

الدنيا وما بعد ا , وال هيرن عالة علاى اآلخاره  و ار ميتلاك مفتااح       , وباجتاه مرتتباتبه م  اجملتيع 
؛ طاقته الفيرهة واجلسدهة , وما ميليه م  رأس ماىل املتيث  عمد العي  والمجاح واستثيار  بة اهلل تعاىل 

 -االجتا اات االجتياعياة   , و ار ماا هادخ  ضاي      , ومسترى ما هترجبه م  اساتدامة  عليي ومعريف 
 ..والسلركية  ةعرفيامل هةاالقتصاد
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العلام واملااىل , العلام     مماافع  ما  لييرن العرن لي  حمتاج , فيزكر عمده استثيار ما هحستثير وهتجه     
بي  ما احترى لتطرهر احليا  وتذلي  الصعاب , واحليلرلاة دون سايطرتها وإذالىل   بمشره والعي  مبرجبه 

إعاناة  ومماه ماا هتعلاق ب    ,هرم الترزهاع الرضاعي   م  مفوأوسع الماس مبادهاتها , و ر باملاىل حيقق أعيق 
 ..احملتاجني والفقراء واملساكني 

ال , َوِبالَغْدِر َمْعرحوَفٌة , َداٌر ِبالَبالِء َمْحّفرَفٌة  ), كرنها ؛ مصداق ما تيرن عليه الدنيا  وممه ما هعي     
 .  َوال َهْسَلمح نحزَّاّلَها, ْحَراّلَها َتدحومح َأ

ْ ّلَهاا ِفيَهاا   َياا أَ َوإنَّ, َمانح ِمْمَها َمْعادحوٌم  َواأَل, الَعْيشح ِفيَها َمْذمحرٌم , ٌة َفرَِّصَوَتاَراٌت محَت, محْخَتِلَفٌة ْحَراىٌل َأ    
 .  ( َوتحْفِميِهْم ِبِحَياِمَها, َتْرِميِهْم ِبِسَهاِمَها , ْغَراٌض محْسَتْهَدَفٌة َأ

عدم , وحتيية لي  مادهات احليا  الدنيرهة حتيية الزواىل ؛  اليت حمرر ا ذه المظرهة وتتعدد مضامني     
  .., وحتيية املرت واحلساب االستقرار , وحتيية تقّلب األحراىل 

 : , قائاًل ( َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)يف ز د الميب لما الصرر  العظيية ( عليه السالم)وهضع     
َبَساَطَها ِلَغْياِرِه   َو, ْخِتَياارًا  اهلَل َزَواَ ا َعْمهح ا نََّوَعِلَم َأ, َنَها ْ َرَن ِبَها َوَ رََّأَو, َرَ ا َصغََّر الدُّْنَيا َوَقْد َحقَّ)     
ِلَيْيال ,  ْن َتِغيَب ِزهَمتحَها َعْ  َعْيِمِهَأ َحبََّأَو, َماَت ِذْكَرَ ا َعْ  َنْفِسِه َوَأ, ْعَرَض َعِ  الدُّْنَيا ِبَقْلِبِه َفَق, ْحِتَقارًا ا

ِة َوَدَعاا إىل اجَلمَّا  , ِتاِه محْماِذرًا   َوَنَصاَح أّلمَّ , َغ َعْ  َربِِّه محْعاِذرًا  َبلَّ. ا َمَقامًا ْو َهْرجحَر ِفيَهَأ, ِخَذ ِمْمَها ِرَهاشًا َهتَّ
 .  ( اِر محَحذِّرًاَ  ِمَ  المََّوَخرَّ, محَبشِّرًا 

ما    وماا جيارُّ  , والتحق  لي  ما هبين اجلشع حلاجاتها ا فالتحق  لي  ما هحزهغ القلرب ع  مراضعه    
, والتحق  للسيطر  وكبح مجااح الامفس   اليت ختتلف ع  املمافسة اإلبداعية والتطرهرهة املمافسة التدم هة 
أماات  وباذا وبغا ه   والتصغ  للدنيا الدانية , لعظية اإلنسان القارهم عماد اهلل تعااىل ,    األّمار  بالسرء , 

, لتيرهم شخص اإلنسان وتمزههه ع  كا  ماا   ع  المفس والقلب واجلرارح , واإلعراض عمها ذكر ا 
؛ الز د احلقيقي  وعي   د عمها بي  معمى ومفهرمرغم كرنها يف قبضته , إاّل إنه زوحيأ م  قييته , 

والسابب   ,( ْن َتِغيَب ِزهَمتحَها َعاْ  َعْيِماِه   َأ َحبََّأَو, َماَت ِذْكَرَ ا َعْ  َنْفِسِه َوَأ, ْعَرَض َعِ  الدُّْنَيا ِبَقْلِبِه َفَق) 
به ( َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ), وحّد (  ا َمَقامًاْو َهْرجحَر ِفيَهَأ, ِخَذ ِمْمَها ِرَهاشًا ِلَيْيال َهتَّ )؛ ذلك  وفلسفة

 ..( انحرا ِفيَها َكَيْ  َلْيَس ِمْمَها َفَي) و ر وَمْ  معه م  الزا ده  ؛ , القدرات اإلراد  وتطرهر الرغبات ب
 واحمليأ اخلاارجي خماطر المفس ال ميي  أن هسيح للضعف وحتدهات  ,الراعي الرقائي  وبهذا االجتاه    

؛ وفهم  نهج استيعاب, والعي  على اخل  والعرن هلم على ني  ميارم األخالق  , وهصبح بي  تفاصيله
َفإْن َعَزَب ذِلَك َعْمّيْم َفال َهْغِلِب , َررُّعح ِعْمَد امَلَحاِرِم التََّو, الشُّْيرح ِعْمَد المَِّعِم َو, ِ  َمَ اَدّ  ِقَصرح اأَلالزَّ ) ..
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َوّكتحاَب  , ْعَذَر اهلّل إَلْيّيْم ِبححَجٍج محْساِفَرٍ  َظااِ َرٍ    َفَقْد َأ, َوال َتْمَسْرا ِعْمَد المَِّعْم شحْيَرّكْم , احَلَرامح َصْبَرّكْم 
   (اِضَحٍة اِرَزِ  العحْذِر َوَب

, وهتجاه  وممه استقراره وتمييته وتقدماه  , وكيف ال هيرن الزا د عرنًا لليجتيع وأنظيته وتمظييه     
هبدأ , فالشير (  َررُّعح ِعْمَد امَلَحاِرِمالتََّو, الشُّْيرح ِعْمَد المَِّعِم َو) هيفي عظيم ما هتضيمه ؛ بقصر األم  , و
, وممه ال هتعدى على خمتلف احلقرق احلياتية  أوهلا ؛والتميية املستدامة ,  بماء ممظرمةو  م  معرفة وعي

, وهيفاي إناه    املرتبأ باالقيم اإلنساانية   ما حيقق بماء االقتصاد غ  الرمسي بالترازي مع االقتصاد الرمسي
, ( َررُّع التَّا )  و (شُّاْيرح  ال) , و ر ما هعين تياملية ؛ هعطي العي  حقه املتيام  مبمظرره وغ  ممظرره 

 ..اآلثام وما حّرم اهلل تعاىل  ارتياب , وبه االبتعاد ع  ( امَلَحاِرِم ) و, ( المَِّعِم  )؛ ِعْمَد  وما هقابله
 ( :عليه السالم)قرله مضامني وهظهر ثراب الزا د يف الدنيا , يف جرانب م      
, ْ َبااِن  ْرتحْم جحاَؤاَر محَتَبتِِّلاي الرُّ  َجاقَ َو, َوَدَعْرتحْم ِبَهِدهِ  احَلَيااِم  , العَِِجاىِل  ِهلََّفَراهلِل َلْر َحَمْمتحْم َحِمنَي الرح )    

َسايَِّئٍة   ْو ّغْفاَرانِ َأ, ِعْماَدهح   ْرِتَفااِع َدَرَجاةٍ  ي اِتَياَس الّقْرَبِة إَلْيِه ِفاْل, ْوالِد ْمَراىِل واأَلَوَخَرْجتحْم إىل اهلِل ِمَ  اأَل
 .  (َخا ح َعَلْيّيْم ِمْ  ِعَقاِبِه َوَأ, اِبِه ْرجحر َلّيْم ِمْ  َثَراَن َقِلياًل ِفيَيا َأَلَي, َوَحِفَظْتَها رحسحّلهح , َها ّكتحبحهح ْحَصْتَأ
ْبرح الصَّا َو )هلا اآلثار , والساييا  , ومرقع الصرب وفاعليته العظيية يف الدنيا والز د أحد شحعب الصرب     

ِة َساال َعاِ    اَق إىل اجَلمَّا ْشاتَ َرقُِّب ؛ َفَيِ  االتََّو, الزُّْ ِد َو, َفِق الشََّو, لى الشَّْرِق َع:  َبِع شحَعٍبْرلى َأا َعِمْمَه
َوَماِ   , اِت اَن بامّلِصايبَ ْساَتهَ ا اَيي الادُّنْ َوَمْ  َزِ اَد ِفا  , اِت َمْجَتَمَب امّلَحرَّاِر اْشَفَق ِمَ  المََّوَمْ  َأ, اِت َهَرالشَّ

 .  ( اِتَقَب امَلْرَت َساَرَع إىل اخَلْيَرْرَتا
خا  والصاالح واإلقادام الاراعي واملثيار      و ذا التالزم حيقق إنسانية اإلنسان وتفاعليه مع حمققاته لل    

 ..املستدام بترجيه الشرع اإلهلي العظيم واملتراص  العطاء 
  :وم  بني أ م ما هتضح مما تقّدم ذكره , ميي  أن حندد اآلتي     

جتياعياة وإنساانية , وممهاا ماا     نظام ا باجتا ات بماء الز د و أسس طبيعةتتعدد مضامني و - 
مادهات احلياا  املؤدهاة إىل   التخلُّص م  سيطر  ومجرح وترجيه فلسفة وآلية انتهاج بهتعلق 

مسببات , وبالز د التخلص م  عبردهة الفرد واجملتيع للحاجات وتفاقيها وسب  إشباعها 
 ..ي لننسان وميرله حنر اجلشع واجلرمية كالسلر االحنرا 

األّمار  بالسارء ,  , للسيطر  على المفس هعطي الز د القر  الياممة واإلراد  الثابتة املبادئ  - 
 ..واملي  الال عقالني والال أخالقي واحليلرلة دون اخلمرع واالجتاه صرب الرغبات 
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اإلشاباع   –اإلميان وثقافاة احلاجاة   لى أسس ع بماء الشخصية الفردهة واجملتيعيةبالز د هتم  - 
اإلنسانية , والرتهيض المفسي على بسيأ العيش بي   –بي  اجتا اتها ومرازهمها األخالقية 

 ..الظرو  املراتية لننسان 

بدعم الشرع اإلهلي والفقاه  , والمفس والسلر  الفير و وإعاد   مدسة همدسةهقرم الز د ب - 
عاجلاتاه  املّتساع يف م   , وبيا  الظارو  واملراقاف , و   عا  ملختلف أمرر احليااملاإلسالمي 

يف احليا  , باستيعاب وفهم املستجد وتسليأ الضرء الفقهي الستمباط ي  ما  ر مستجد ل
  ..األحيام 

مع متطلبات احلياا  املعتدلاة , وباالترازي ماع     ترازن , القر  الياممة والدافع امل هحميِّي الز د -5
, ورفاد ا بثقافاة التارازن باني مادهاات وال      ا بعد الادنيا  مل اتواالستعدادمتطلبات العي  

 ..مادهات احليا  الدنيرهة وتداخلها مع المفس والترجيه السلركي 

ثقافة القماعة باليس  وما مترافر لدى الرعي ما للدنيا وما وجرد اإلنسان فيها , وبماء تميية  -3
مساترى  جه باجملتيع خلفض , والعفر ع  الماس , و ر حبد ذاته هتالشخص كفرد ومجاعة 

 ..الصراعات والعمف واجلرائم 

م   ى ما مضىال حزن عل مبمهج , واألخذوفهيها الز د عمد بساطة احليا   برشادالرقر   -8
َوَلاْم  , لاى امَلاِضاي   َوَمْ  َلاْم َهاْقَس عَ  )  ,ومليه أصبح يف حرزته على ما فرص , وال فرح 

الصادمات الدنيرهاة    وطاق   , و ماا ختفياف ما    (  َد ِبَطَرَفْياهِ َخَذ الزُّْ ا َفَقْد َأ, ي َهْفَرْح باآلِت
بااالتحرر المفسااي و, ( اِت اَن بامّلِصاايَبْسااَتَها اَيي الاادُّْنَوَمااْ  َزِ ااَد ِفاا )بفرحهااا وحزنهااا , 

 تيارن  , وتطلعاتاه هيرن اإلنسان أكرب م  األ دا  والطيرحاات الزائلاة   واالجتياعي , 
, أو مبعمى آخر هتجه باجتاه اإلسارتاتيجيات املفترحاة ,   أبعد وأعيق م  كرنها إسرتاتيجية 

 ..وامليتد  بسالمة نتائجها ِليا بعد الدنيا الفانية 

, وبمااء  يف ممهج الز د , وعدم االتياىل على الغا   وسالمته واستدامة غ ه دهمامية العي   -7
اإلنساان   , وبمااء روحياة  روح االعتياد على المفس أواًل وعي  اخل  لي  ما هدور حرلاه  

 ..املمتج باملعرفة 

اإلنسان , والسعي له بي  ما امتلك حقاق احلق وإتميية روح اإلسهام الفاع  يف ك  خ   -3
 ..ي  ما همفع الماس ل, وم  طاقات 
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 املبحث الضاشر

  ةن ا االجتماعياألمانة ومهامي
 

يف األماناة ومتطلباتهاا ما     ماا هتيثا     والسبي  اآلخر م  سب  استقرار وبماء ومتاسك اجملتيع ,  ار     
تجااري إاّل أحاد نتاائج األماناة ,     االقتصادي , وما االئتيان ال –البماء االجتياعي  القائم عليها األسس

واملدهرنياة وأداء الاده  ,   , والعي  وأخالقياته , وصادق املعاامالت   فالبيع والشراء , واإلنتاج وجردته 
 ..وصدق التعام  بها مانة وحتى الترقي  يف ك  املعامالت قائم على األ

, وتبدأ ما  أما  هاقم  ,    , وغين المفس األمني التفرهأ يف األمانة  , واخليانةاألمانة خبال  اخليانة و    
املرازه  واالتازان والتارازن   املياهي  و, وال تتحقق , واألمانة م  اإلميان وما أم  َمْ  كان نهجه اخليانة 

 ..متها إاّل باألمانة وأداء األمانة بق
 : يف الذكر احلييمع  األمانة وأشياهلا وتعدد ا ومراقعها واقرتانها ومما جاء     

َوَحَيَلَهاا   ِإنَّا َعَرْضَما اْلَقَماَنَة َعَلى السََّياَواِت َواْلَقْرِض َواْلِجَباىِل َفَقَبْيَ  َأْن َهْحِيْلَمَها َوَأْشَفْقَ  ِمْمَهاا  -
ِليحَعااذَِّب اللَّااهح اْليحَماااِفِقنَي َواْليحَماِفَقاااِت َواْليحْشااِرِكنَي  (  8)ًمااا َجهحرًلااا اْلِإْنَسااانح ِإنَّااهح َكاااَن َظّلر

 .سرر  األحزاب ( 8) َواْليحْشِرَكاِت َوَهتحرَب اللَّهح َعَلى اْليحْؤِمِمنَي َواْليحْؤِمَماِت َوَكاَن اللَّهح َغّفرًرا َرِحيًيا
َواْعَليحارا  ( 8 )نحرا اللََّه َوالرَّسحرىَل َوَتخحرنحرا َأَماَناِتّيْم َوَأْناتحْم َتْعَليحارَن   َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا َلا َتخحر -

 . سرر  األنفاىل (7 )َأنََّيا َأْمَراّلّيْم َوَأْوَلادحّكْم ِفْتَمٌة َوَأنَّ اللََّه ِعْمَدهح َأْجٌر َعِظيٌم 

ّأوَلِئاَك  ( 3)َوالَِّذهَ   حْم َعَلى َصاَلَراِتِهْم هحَحااِفّظرَن   ( 7) َوالَِّذهَ   حْم ِلَقَماَناِتِهْم َوَعْهِدِ ْم َراعحرَن -
 . سرر  املؤممرن (  )الَِّذهَ  َهِرثحرَن اْلِفْرَدْوَس  حْم ِفيَها َخاِلدحوَن ( 3 ) حمح اْلَراِرثحرَن 

َوالَِّذهَ   حْم (   )َداِتِهْم َقاِئيحرَن َوالَِّذهَ   حْم ِبَشَها(   )َوالَِّذهَ   حْم ِلَقَماَناِتِهْم َوَعْهِدِ ْم َراعحرَن  -
 . سرر  املعارج (5 )ّأوَلِئَك ِفي َجمَّاٍت محْيَرمحرَن (   )َعَلى َصَلاِتِهْم هحَحاِفّظرَن 

اِتٌب ِباْلَعْدىِل َوَلا َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا ِإَذا َتَداَهْمتحْم ِبَدْهٍ  ِإَلى َأَجٍ  محَسيًّى َفاْكتحبحرهح َوْلَيْيتحْب َبْيَمّيْم َك -
َربَّاهح َوَلاا   َهْقَب َكاِتٌب َأْن َهْيتحَب َكَيا َعلََّيهح اللَّهح َفْلَيْيتحْب َوْليحْيِلِ  الَِّذي َعَلْياِه اْلَحاقُّ َوْلَيتَّاِق اللَّاَه     

ا َهْسَتِطيعح َأْن هحِي َّ  حَر َفْليحْيِلاْ   َهْبَخْس ِمْمهح َشْيًئا َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو َل
يَّاْ   َوِليُّهح ِباْلَعْدىِل َواْسَتْشِهدحوا َشِهيَدْهِ  ِمْ  ِرَجاِلّيْم َفِإْن َلاْم َهّيرَناا َرجحَلاْيِ  َفَرجحاٌ  َواْمَرَأَتااِن مِ     

اْلّقْخَرى َوَلا َهْقَب الشَُّهَداءح ِإَذا َما دحعحرا َتْرَضْرَن ِمَ  الشَُّهَداِء َأْن َتِض َّ ِإْحَدا حَيا َفتحَذكَِّر ِإْحَدا حَيا 
َدِ  َوَأْدَنى َألَّا َوَلا َتْسَقمحرا َأْن َتْيتحبحرهح َصِغً ا َأْو َكِبً ا ِإَلى َأَجِلِه َذِلّيْم َأْقَسّأ ِعْمَد اللَِّه َوَأْقَرمح ِللشََّها
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هرحوَنَها َبْيَمّيْم َفَلْيَس َعَلْيّيْم جحَماٌح َألَّا َتْيتحبحرَ ا َوَأْشاِهدحوا  َتْرَتابحرا ِإلَّا َأْن َتّيرَن ِتَجاَرً  َحاِضَرً  تحِد
لِّيحّيامح اللَّاهح   ِإَذا َتَباَهْعتحْم َوَلا هحَضارَّ َكاِتٌب َوَلا َشِهيٌد َوِإْن َتْفَعّلرا َفِإنَّهح ّفسحرٌق ِبّيْم َواتَّّقرا اللَّاَه َوهحعَ 

َوِإْن ّكْمتحْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجدحوا َكاِتًبا َفِرَ اٌن َمْقبحرَضٌة َفِإْن َأِمَ  (  7 )ٌم َواللَّهح ِبّي ِّ َشْيٍء َعِلي
َهْيتحْيَهاا َفِإنَّاهح    َبْعضحّيْم َبْعًضا َفْليحَؤدِّ الَِّذي اْؤتحِيَ  َأَماَنَتهح َوْلَيتَِّق اللََّه َربَّهح َوَلا َتْيتحيحرا الشََّهاَدَ  َوَما ْ 

 . سرر  البقر  ( 7 )ْلبحهح َواللَّهح ِبَيا َتْعَيّلرَن َعِليٌم َآِثٌم َق

اْلَعاْدىِل ِإنَّ  ِإنَّ اللََّه َهْقمحرحّكْم َأْن تحَؤدُّوا اْلَقَماَناِت ِإَلى َأْ ِلَها َوِإَذا َحَيْيتحْم َبْيَ  المَّااِس َأْن َتْحّييحارا بِ   -
 . سرر  المساء (57)َسِييًعا َبِصً ا  اللََّه ِنِعيَّا َهِعّظّيْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن

ومضاميمها واجتا اتهاا االجتياعياة واالقتصاادهة ,    األمانة يف اإلسالم وفلسفة خحلق وميانة تتعاظم و    
 وامتاداداتها  هاتضي  السالطات التشارهعية والقضاائية والتمفيذهاة , وماداخال      رسالة إنسانيةهلا م  وما 

ال تتقاادم عماد اهلل   , و  وغ  املمظرر  , وما متتد عراقبها وثرابهاا وعقابهاا   محعطياتها املمظرر, و الرتبرهة
 ..حسابها وعقابها و تعاىل حق أداء األمانة

, عمد أم  املاؤممني اإلماام علاي    الشرهفة وقد ورد يف ضرء ممهاج القرآن اليرهم واملدرسة احمليدهة     
 :يف نهج بالغته ( عليه السالم)

رََِضانَي  َواأَل, ِة َياَواِت امَلْبِميََّها عحِرَضْ  َعلى السَّإنَّ. ْ ِلَها َفَقْد َخاَب َمْ  َلْيَس ِمْ  َأ, َماَنِة اَء اأَلَدَأ ثحمَّ )    
ْمَتَماَع  َلِر اَو. ْعَظَم ِمْمَها ْعَلى َوال َأَوال َأ,  ْعَرَضْطَرىَل َوال َأَفال َأ, ىِل امَلْمصحرَبِة ْرَواجِلَباىِل َذاِت الطُّ, ِ  امَلْدححرَّ

َوَعَقْلاَ  َماا َجَهاَ  َماْ   حاَر      , ْشَفْقَ  ِماَ  العحّقرَباِة   ْمَتَمْعَ  ؛ َوَلِيْ  َأْو ِعز  الٍ  َأْو ّقرَّْو َعْرٍض َأَشْيٌء ِبّطرىٍل َأ
 .  ( "هح َكاَن َظّلرمَا َجهحراًل إنَّ" , اإلْنَسانح  َوْ َر,  ْضَعفح ِمْمهح ََّأ

 :اآلتي املبار  ومما هتبني م  المص     
يف دنيااه  مليانتاه املرمرقاة   لألداء , وَمْ  مل هيا  ما  أ ا  األداء هلاا , افتقار      لألمانة أ اًل  - 

احلياا  االجتياعياة    –, وضاع يف جهله الستيعاب فلسفة واسارتاتيجيات األماناة   وآخرته 
 ..واألخالقية 

ي  خ  يف كا  تفاصا  تاد , فهاي  أل ييتهاا  أثق  ما جع  اهلل تعاىل يف اليارن  اي األماناة     - 
 ..وما تتطلبه م  سالمة احلفاظ عليها مانة األ ومفاص  احليا  , وحتى الروح تقف يف مقام

العراقاب الايت   ,  دقة ومرازه  األداءمسترى واألداء وصدق , لألمانة وحقرق أداء األمانة  - 
نساان ؛  امللقا  على كا   اإل  ي م  الراجبات العظييةوال تتقادم مبرور الزم  الدنيري , 

 .. كفرد ومجاعة وجمتيع
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يف ممهج احليم , لتحقيق ( عليه السالم)امتداداته فييا بّيمه ومل هقف األداء عمد  ذا احلد , ب  هظهر     
 :, حيث هقرىل ألحد والته استقرار اجملتيع ما هصب يف  و ر, األمانة 

رِرِ ْم ا حَدَ  يف السِّرِّ أّلمحَتَع إنََّف, اِء َعَلْيِهْم الَرَفْ ِ  الصِّْدِق َوَأ ْبَعِث العحيحرَن ِمْ اَو, اَلهحْم ْعَيْد َأَتَفقَّ ثحمَّ)     
القيااد  واملامهج الاال مركازي ,      , و ار مماا ميثا      ( ِةيَِّعالرِّْفِق بالرََّو, اَنِة َماىِل اأَلْسِتْعَيالى َحْدَوٌ  َلهحْم َع

 ..ة االجتياعي –األمانة التمظييية والرقابية  ومتطلبات
هح ِفاي  َعَيَلَك َلْيَس َلَك ِبّطْعَيٍة َولِيمَّا  َوإنَّ)  ؛ سؤولية حتيُّ  املالرفاء يف هتحّتم , وم  وجهة تياملية     

املساؤوىل ,   َماَنة هيي  مساترى نزا اة  واأَل , وبني الّطْعَية  ( ْنَ  محْسَتْرًعى ِلَيْ  َفْرَقَكَوَأ, َماَنٌة عحمحِقَك َأ
 ..االجتياعية ليمبثق م  األمانة األم  وم  األم  األمانة , والشعرر بالطيقنيمة لية أداء املسؤو ومسترى

ساالمة  ما    والعدالاة االجتياعياة واملسااوا     حلقارق وا Securityألما   ا سالمةحتقق مدى أهضًا و    
ا ِلَيا , اِب الّيتَّا اىِل َويَّا العحاِ  َوِماَ  الّقَضا  ) ..  ؛ كا ٌّ  هتحيا  مساؤولياتها  و, وغاهاتها وأ ادافها  األمانة 
 .  ( اَعرامَِّهرِر َواصِّ اأّلمحِه ِمْ  َخَرَوهحْؤَتَيمحرَن َعلْي,  اِفِعامَلَم َوَهْجَيعحرَن ِمَ , اِقِد رَن ِمَ  امَلَعهحْحِييح

ك  قاائم علاى    وخطرر  محاهة الرفاء تبدأ م  مسترى السلطات , واستقامة الدوىل باستقامة سلر     
  ..نتائج وآثار أداء وو, ليرن السلطة أمانة ومسؤولية السلطات    ما كان مرقعة م حتي  املسؤولية أه

 :يف مماسبة أخرى ( عليه السالم)وهضيف     
  ( ْخَلَص الِعَباَدَ َوَأ, َماَنَة ى اأَلدََّفَقْد َأ, َوِفْعّلهح َوَمَقاَلتحهح , تحهح َوَمْ  َلْم َهْخَتِلْف ِسرُّهح َوَعالِنَي ) ..

, , وخططاه وتمفياذه   وعالنيته وما هضير هتضح مدى أ يية وضرح اإلنسان وتطابق سرِّه مما و ما     
ا هتحقاق  مبا , و ر عييق وما هرتتب م  مطابقة بني القرىل والفع  أو تطبيقه امليداني وعلى أرض الراقع 

صادق ماع الاذات    , واحلصيلة احلاصالة ما   اذا ال   م  عالقة اإلنسان باآلخر م  خالىل األمانة واألداء 
, نتيجتها ؛ ( أمانة , أداء ) , وتفاصيلها االجتياعية ؛ (  ْخَلَص الِعَباَدَ َوَأ, َماَنَة ى اأَلدََّفَقْد َأ) واآلخر ؛ 

 ( ..معاملة , ثقة وائتيان ) آثار ا يف تفاصي  احليا  ؛  انسيابية , ووضرح( عباد  , إخالص ) 
 : يف قرله ( المعليه الس)أعظم ما هحجيله اعيق وو     

 5.. ( ِةامًا ِلأّلمََّماَنَة ِنَظاأَلَو) .. 
الدهمامي أو ياتي احلمظام طبيعة البوجرد ا و,  تيام  عمدما تيرن أمانة األمة بإنسانيتهاه وتفاصيله     

 .., وممه ما هتعلق باحليا  االجتياعية مظام لوأمانة ااألمانة  نظام ثقافة احلركي لتمتظم يف مس  
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 بحث احلادي عشرامل

    واجملتم ْلاحِل
 

بشاي  متفاعا    وضارور  وجارده   , وفلسافته  تبّي  مما تقّدم ع  مرضارع الصارب وأ ييتاه    بعد ما      
خمتلاف  قارار يف  التقنِّي وعدم التسارُّع يف اختااذ   وهعزز اإلنساني , ليحقق ومقلر  بني ميرنات اجملتيع 

املمفاذ  لننساان  , لييرن ر االجتياعي والتياسك والطيقنيمة االستقرا وعرام  مسبباتوهحعيِّق األمرر , 
 .. وَجَلد م  معضالت وصعاب , بي  ثبات وشجاعة امّلتخطي م  خالله ك  ما هطرأ و

احِلْلامح ,  ؛ , عماد مفهارم   ولتيام  اجتا ات املرضرع , البّد لماا ما  وقفاة , وإن كانا  قصا             
: احّلْلامح واحّلّلام   وبطبيعة احلااىل خيتلاف عا      .ومجعه َأْحالم وححّلرٌم اأَلناّ  والعق  , الذي  ر : باليسر 

 .َحَلَم َهْحّلمح إذا رَأى يف امَلمام :  هقاىل. الرُّْؤها , واجليع َأْحالم الذي  ر 
معماه أناه الاذي ال   :   , وقي معماه الصَّبرر:  واحَلِليمح يف صفة اهلل عز وج ,  نقيضح السََّفه:  واحِلْلم    

  .. , فهر محْمَتٍه إليه , وليمه جع  لي  شيٍء ِمْقدارًا هْسَتِخفُّهح ِعْصيان العحصا  وال هستِفّزه الغضب عليهم
, وسيطر  على المفس م  شرور ا , وتفعي  العق  لميا   واحِللم ثقافة وفير وسلر  وقر  شخصية     

األسالرب  ساتيعاب املشااك  بتاقنِّي    ااالجتااه حنار   , واألخالقاي   –االجتياعي  اهلد األ دا  , وممه 
االجتااه  بااحِللم هاتم   , و, واحليلرلة دون أن تصبح أزماة  بالعمف املشاك  عالجات املسامل , والبعيد ع  

 ..اإلنساني  هعيقوبالتياسك االجتياعي حنر العقالني 
باجتااه مياارم   مرجِّهه يا بيمه التيام ووتيامله , ميِّزته  , ب  لي   ال هحخالف الصربوما هعميه احِلْلم     

, وبطبيعاة احلااىل  ياا الادعم     األخالقاي   –, وكال يا هدعم ترجُّه اجملتيع القارهم العقالناي   األخالق 
 ..الداعم ملطلب التياسك االجتياعي واستيعاب اآلخر واستيعاب املشيلة 

, صرصاية االجتياعياة   , وما خيص املبحاث  ار اخل   هواحِلْلم له مدلرالته واجتا اته ومضاميمه وأ داف    
 : ر ومما جييعه احِلْلم 

 ..اإلنسان  -

 ..العق   -
 ..املشيلة احتراء  -

 ..الغضب السيطر  على  -

                                                 
0
 (ح ع ) ض م /  س م م عرب /  مبم شنظور : رمعع  - 



 469 

 ..السلر  المظامي  -

 ..أخالقي  –المفس املرنة يف مما  إنساني  -

, حلليم وبي  عقالنية و دوء وطيقنيمة ا فبدورمشاك  وأزمات هصطمعها اآلخره  , فحيميا تيرن     
علاى   , بعاد ا هتحقاق سايطرته   االميانيات الفيرهة والرعي واالساتيعاب   اجلات عقلية حبسبهضع مع

مباع ما  ممطاق األخالقياة     و ر ما ه,  االجتياعي – اإلنسانيبدوافع استيعاب اآلخر  هالغضب وهحيظي
 ..وم  كظم الغيض هتم العفر ع  الماس العييقة العقالنية , 

ْماِرِه  ي َأَوَماْ  َحّلاَم َلاْم هحَفارِّْط ِفا      ) .., وما هتطلبه م  رسااخة ؛  عة واحِلْلم أحد شحعب العدىل األرب    
ي اَش ِفا َعَو) هأ يف األمر , مؤداه االجتياعي ونتيجته ؛ , ومؤشر عدم التفر  (اِس َحِييدًا ي المَّاَش ِفَعَو
 .., ومما هعين بلرر  الشخصية وتقدُّمها على األقران ( اِس َحِييدًا المَّ
, ومما هظهر م    (اِ ِ  ارحهح َعلى اجلَّْنَصاَس َأالمَّ نَّىلح ِعَرِض احَلِليِم ِمْ  ِحْلِيِه َأوََّأ)  تدادات المتائج ؛وام    

مطلاق  املالتعدِّي على اآلخر  , ومرتيب اجلرممبدلرىل جه  اخلصم آلية احِللم ,  ر التعرهض االجتياعي 
, حتى لر كان   مجاعةحق اآلخر ؛ كفرد أو خلرق  , و ر أق  ما ميي  نع  اجملتيعم  مرضع اجله  

 ..ؤسسة مب معمرهة تتيث بصفة الشخصية 
عاي  اجملتي -العقا  الفاردي   واملرقف , وبهذا هيرن وحمرر العالجات  ر العق  املسيطر على األزمة     

 ..وهرجِّهه اجملتيع , و ر أعيق ما ميسك بزمام أمرر   .. ( ِفيِهامح السَّاحِلْلمح ِفَدَو ) ..؛ صررته عمد 
وهظهار التارازن باني القار  واحلازم وعياق       , التياسك بني أفراد اجملتياع   وهرلِّد حيرهة واحِلْلم جيع     

 هها يف أعياله اليرمية , والسييااليت هراجالتحلي  املماسب لليشاك  وما هتطلب م  , والرعي الفيري 
ساترى الفعلاي   عماد امل أهضاًا  لليجتياع , وهظهار   ة العقليا  دائم مع خمتلاف املساترهات  إذا كان يف متاس 

 ..والعيلي وامليداني للحيا  
الفاردي واجليعاي   االجتيااعي  لاه فاعليتاه باحليلرلاة دون الرقارع يف دائار  الصاراع       وأهضاًا احِلْلام       

 ..والفيرهة لليجتيع اإلسالمي احلقيقي , و ر ما مييز حقيقة الطبقات والطبقية االجتياعية واجملتيعي 
هيارن عظيياه االجتيااعي متجسِّاد ما       على الراقع اجملتيعاي , حيمياا   ما أل يية احِلْلم و ما هظهر     

 .  ( احِلْلمح َعِشَ ٌ ) ؛ خالىل آثاره يف كرن 
, ختارض فيهاا دراساات    ر ا يف كلياتني  كا  األبعااد وصايّ   ( عليه الساالم )اإلمام وفيها قد اختصر     

جيتياع ما    قرابة ودم واحد  ؛ , وممه مما جييع يف العش   م اسة حيا  اجتياعية ونفسية وأخالقية وسي
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, وهتيث  فيهم املص  هلذا التجيُّع اجملتيعي االجتياعي اإلنساني  حتى الرصرىل, وامتداده األسر  المروهة 
وماا   اهلاد  لرحد  العق  االجتياعي ,الراحد على احملبة والتراد والرتاحم وصفاء ونقاء اجلر العشائري 

يف , واحِلْلم والتعاطف بيمهم والبيئة املتياسية بتياسك أفراد ا وميرهلا للخ  حيققه م  عالقات متبادلة 
 ..العالقات احلييية بواملتراصلة واملستدامة الراصلة  اإلنسانية -االجتياعية  ك   ذا وغ ه , احللقات

 :( عليه السالم)هضيف احِللم  وصف البالغي يفعيق وبال     
  ( اَ  ِبَعْقِلَكَوَقاِتْ  َ َر, ْستحْر َخَلَ  خحّلِقَك ِبِحْلِيَك فا ,َوالَعْق ح ححَساٌم َقاِطٌع , احِلْلمح ِغَطاٌء َساِتٌر  )

, , واألبلغ حيميا هدر  القر  بالعقا  , واخللا  بااحِللم    , بتيام  رسالتهيا وهتيام  احِللم والعق      
 .., لييرن اخّللق سيد املرقف باحللم  تراالقاطع بالعق  , والسهيرن و

, واجته بعقالنية االستيعاب للخل  االجتياعي اخلل  الفردي وحّقًا لر جتّرد اإلنسان م  ك  تعصُّب     
الروحاي   , لتحقق قر  احلزم باملرد  والتعاطف والتياساك بمظرتها املستقبلية العالقات  لبماءومعاجلتهيا 
 ..والعقائدي 

 :ما تياملية واجتياعية وعقالنية وسلركية ولر قابل     
 ,( ْستحْر َخَلَ  خحّلِقَك ِبِحْلِيَك فا) واالجتاه بآلية التمفيذ باجتاه ؛ , ( احِلْلمح ِغَطاٌء َساِتٌر  )حمترى  -

,  فاعليته ومرونتاه انسيابيته ولرأهما مدى البماء املتيام  بني ذات الفرد واجملتيع يف ظ  احِلْلم و
ثا  البيئاة   اخّلّلاق مي  اجملتيعاي ,  –خَلَل  مبثابة الضاعف يف البمااء الاداخلي الفاردي     او ما هظهر 

 .. للخل  الداخلية , واحِلْلم ميث  القر  البدهلة احلازمة واملعاجلة 
َوَقاِتاْ   ) وآليتاه املتياملاة بااحِلْلم ؛     , اآللة احلامسة يف قطع دابر اخللا  ليرنه (  الَعْق ) ودور  -

 .., و ي معاجلات صيييية لليشيلة  ( ِلَكاَ  ِبَعْقَ َر

ما   يف تميياة القارى الغا  ممظارر      وامتداد وتعزهز احِلْلم وصميعته م  خالىل خرض الدور الفاعا       
  ( :عليه السالم), حيث هقرىل دعم القرى املمظرر  الرمحة والعق  وما كاملهيا , ل

  ( ْن َهّيرَن ِمْمهحْمْوَشَك َأَأ َه ِبَقْرٍم إالَّبََّمْ  َتَش َق َّهح إنَّْم ؛ َفإْن َلْم َتّيْ  َحِلييًا َفَتَحلَّ) 
مدى مهية تقيُّص الادور لتادرهب الامفس علاى االمتثااىل      بني واقع احلاىل و( عليه السالم)وقد مجع     

دقيق , وما ميليه اإلنسان م  القدرات أو اجلع  التيرهين وترهيضها ضي  ميرنات باستيعاب حتساسي 
للمظر  والفير  والتمفيذ باألداء العالي الذي هصاب يف مصالحة   التشرهعي الذي  ر الدعم الداعم اجلع  

 ..التعلييي مبا مترافر م  طاقات  –العيق الرتبري ممه , ومجيع األطرا  
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تسال   ما ميي  السيطر  على مجرح وجمارح الامفس األماار  بالسارء , والسايطر  علاى       وإذا اقرتن     
, والتقني يف احليام واجتااه املرقاف واختااذ     لسيطر  على ممطقة تفاعلهيا بالعق  واحِلْلم الغضب هلا , وا

  ..م  التقنِّي واهلّية , واملسك بزمام األمرر القرار احلاسم , أصبح الفرص مراتية بقر  اإلراد  وحزمها 
 ( : عليه السالم)وهقرىل     

  (ِة اهِليَّ ا عحّلرََّماِن هحْمِتجحهحَيَناّ  َتْرَأاأَلاحِلْلمح َو) 
املساترى العاالي   , وإقادام , وعحّلاّر اهلياة    مسؤولية حتي  المهرض باألمر بقدرات ورغبات و ةاهِليَّو    

عحّلاّر  ونتااج   ووعي لتحي  املسؤولية واإلقدام باألداء العالي ,, للمهرض باألمر بقدرات ورغبات عالية 
 :خمططه كاآلتي هيرن ي  أن مي وبهذا, َناّ  اأَلاحِلْلمح َو؛  ةاهِليَّ

 
 

  احِللم هبني(  7  )خمطأ 
 والتياسك االجتياعي والبماء

 
, وماا دام  والاذنب واخلطاق   إمهاىل وتقخ  اجلزاء اجتاه اإلساء  م  خالله  سلر  إنساني هتم األنا و     

جلاة اجتياعياة   املسايء , معا تاؤثر وتعاا    هيرن له مضامني اجتياعية م  شقنها أن كذلك , فالبّد أن 
الادرع   , حتقيق بمااء  مع احِللم ومؤداه احلتييجه ئنتاوالبماء والتياسك االجتياعي , به رفد و,  ونفسية

 .. سرء األخالق والصراع بني األفراد واجملتيع م  تعاظم واحلد, الراقي م  الغضب 
 
 

 املبحث الثاني عشر

  التواض  ومهمون  االجتماعي
 

المفس البشرهة واجملتيع البشري , واالختيار والعي   ار احلاد الفيصا     دواخ   تتماقض املفردات يف    
متبادلة أو هفرزه م  قيم وأخالقيات سلركية  الفردي واجملتيعي , وما همتج عمهالسلر   الذي هبين حبسبه

 ..  ثحيحااألداء وال
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, واملّتجاه خباال      اخووالتراضع أحد  ذه املفردات اليت تتحارىل إىل فعا  سالركي همباع ما  الاد          
االستيعاب , وما له م  تقث  وانعياسات اجتياعية , ومدى ومسترى عيق وتماقض مع الِيْبر والتعالي 

إنه سا   رائعاة   مما له م  شروط ومراقف ومراقع الختاذه , إاّل , وبالرغم والفهم واالستعداد اإلنساني 
 ..اجملتيع  –لسلر  الفرد 

هقرىل  ذاالقرهم , وبه والعي  دقة السلر  االجتياعي, لتحقيق ي  واملضيرن والبّد م  مطابقة الش    
  :( عليه السالم)

  ( !ْنَ  ِعْمَدهح ِمَ  امّلَتَيبِِّرهَ  ْجَر امّلَتَراِضِعنَي َوَأْن هحْعِطيَك اهلّل َأَتْرجحر َأَأ) 
بالتراضع العالقات االجتياعية  , ما هدعم االجتاه حنر بماءونظام امليافآت م  احلرافز وبذات الرق      

للتقاارب باني أفاراد    هحيهِّد السب  املؤدهة لفاتح اآلفااق وتمقياة األجاراء     ِليا , العقالني البعيد ع  التيبُّر 
, األجار  ما   للتراضاع  ماا جعا  اهلل تعااىل    ,  ار   جتياعياجملتيع , وممه التآلف والتآزر والتياسك اال

 ..  املسلم للتشجيع على امتثاله يف سلر  وتعام
ْحَساَ   ا َأَم) , و هسلك الغين سلر  التراضع يف عالقاته مع الفقراء  أنميارم األخالق , مما هحتيم و    
 .  ( ااًل َعلى اهلِلتَِّياِء اْغِمَياِء َعلى اأَلْحَس ح ِمْمهح ِتيهح الّفَقَرَأَو! ِعْمَد اهلِل  ااِء َطَلبًا ِلَياِء ِلْلّفَقَرْغِمَياضحَع اأَلَتَر

, يف اإلسالم والتعام  معها مبين على أسس بعيد  ع  التعالي والتيبُّر  والطبقات ألّن فلسفة الطبقية    
االقتصاادهة بفعا  إنسااني , ومماه أن جعا        –ِليا هلا م  حتيية تياملية , وممها العالقات االجتياعية 

,   ( ٍضا َعاْ  َبْعا  ال ِغَماى ِبَبْعِضاهَ  َو, ِبَبْعٍض  ا إالََّبْعضحَهاٌت ال َهْصّلحح َة َطَبَقيَِّعالرَّ نََّأ) ؛ طابعها احلقيقي 
 ..وممه كعالقات اجتياعية , البّد م  حتيية التراضع , لتيرن الشعرب مبسترى حضاري متراص  

, بتيام  األنشطة على ممهج التشرهع اإلهلي الطبقية يف املفهرم اإلسالمي , لبماء احليا   د  وغاهة و   
اإلنساان هبقاى   ختطي األزمات والصراعات واملشاك  , لياّ   القائم به الشخص , إاّل القرهم دور وما ال

ة وهتماسى املستقب  املستدام والتميية املستدامتتقّدم مصاحله على عقالنيته , ف ى القرهب وهمساق إليه , 
التعاالي والعاز  يف   بذاته جيع  , و ذا  الطبيعية والمادر اليت حتفظ حقرقه وحقرق اآلخر والبيئة واملرارد 

 .. والتراص  اإلنساني مصدر العالقات الذي  راإلثم , واالبتعاد حتى ع  التراضع 
 ( :عليه السالم)الطبقات , لذا هقرىل وممه ما جيع  حراجز وتقاطع بني      
عحارا َفاْرَق   َوَتَرفَّ, رحوا َعاْ  َحَساِبِهْم   هَ  َتَيبَّا ِذالَّا ! ال َفاحَلَذَر احَلَذَر ِمْ  َطاَعِة َساَداِتّيْم َوّكَباَراِئّيْم  َأ)      

. ًة آلالِئاِه  محَياَبَرً  ِلَقَضاِئِه َومحَغاَلَب, َوَجاَحدحوا اهلَل َعلى َما َصَمَع ِبِهْم , ْلَقرحا اهَلِجيَمَة َعلى َربِِّهْم َوَأ, َنَسِبِهْم 

                                                 
0
 . 377 ص/  م  رعع نفسه - 
2
 . 547 ص/  م  رعع نفسه - 
3
 . 430ص / م  رعع نفسه  - 



 473 

ّقرا اهلَل َوال َتّيرنحارا  تََّفاا . ِة ْعِتَزاِء اجَلاِ ِليَّا َوسحيحر ح ا, ْرَكاِن الِفْتَمِة مح َأَوَدَعاِئ, ِة َساِس الَعَصِبيَّهحْم َقَراِعدح َأَفإنَّ
 .  ( ادًاَوال ِلَفْضِلِه َعْمَدّكْم ححسَّ, ْضَدادًا ِلِمَعِيِه َعَلْيّيْم َأ

والتقاارب   يا  بطاعاة اهلل تعااىل ,   لعامادى فهام   وهحبايِّ   حيقق ومسترى العي  به , وثقافة التراضع     
ماا هرلِّاده التحساس بالفاارق     هذل  الصعاب أماام  وما تقّدم ذكره , فإّن التراضع االجتياعي التراص  و

 ..الطبقي 
؛ بعد اإلنسان عا  بعاض السالبيات    ما هح قية , و رالفرارق الطبرلِّده إذابة ما ت؛ هتطلب مبعمى آخر     

ياع  الطبيعي للحيا  القرمية اجلبقية , إلّن املبدأ الطكاحلسد م  خالىل االبتعاد ع  التحسس م  الفرارق 
, وماا مييا    مبجيرع قدراته امليتسبة املتيثلة بالقرى العقلية واجلسادهة  ما بني اجلع  التيرهين لننسان 

اإلهلاي  , وبني اجلع  التشرهعي ما هتص  و ..رهر ا بالرتبية والتعليم والتدرهبات والتيرهمات واألدوار تط
 ..وتطرراته العيلية م  احليا  سالمية وما هحعاجله الفقه وممه المظم اإل

َأ حْم َهْقِسيحرَن َرْحَيَة َربَِّك َنْح ح َقَسْيَما َبْياَمهحْم  )  والعالقات اإلنسانية ؛ الترافقاتاالنسيابات ووهلذه     
َجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعضحهحْم َبْعًضا سحْخِرهًّا َوَرْحَيّة َربَِّك َمِعيَشَتهحْم ِفي اْلَحَياِ  الدُّْنَيا َوَرَفْعَما َبْعَضهحْم َفْرَق َبْعٍض َدَر

 . سرر  الزخر  (  )َخْيٌر ِميَّا َهْجَيعحرَن 
ما    قدِّماه م  قرى وما هح ما ميتلك اإلنسانيف احليا  الدنيا باألساس هتيث  مبا هحقاب  وتقسيم املعيشة     

, وشاغ  الادور املالئام    ونحظام احلياا  املساتدامة    تياعية االج –ممتج , لدعم اجلرانب االقتصادهة عطاء 
 ..؛ كالسياسية واملعرفية واملركز االجتياعي واملركز االقتصادي , ورمبا تعّدى لليراكز اأّلخر 

بتراضع األعلى لألدناى , وفهام وتياما     احليا  االجتياعية املرقفية احليا  ؛ وممها تتيام  وبتيامله     
, وفهام وتفاعا    االجتياعياة والعقلياة واالقتصاادهة واجلسايانية      فارارق الحتسس بال األدوار اإلنسانية 

قفاه وترقيتاه املماساب , ومعرفاة الساب       , ووضع ك  مصطلح يف مرقعاه ومر التراضع والتراد والرتاحم 
وامتثاىل ووجرد التراضع برعي داخ  ميرنات , احملققة للتياسك االجتياعي وباستقرار وطيقنيمة وأمان 

 ( : عليه السالم), و ر مما قاله , لعاد ع  ِكربه أو تيبُّره تيع , ليرن اإلنسان لر رجع ألصله اجمل
  ( ال َهْدَفعح َحْتَفهحَو, ال َهْرزحقح َنْفَسهح َو, ِجيَفٌة  آِخرحهحَو, ّلهح نحْطَفٌة وََّأ: الَفْخِر ْبِ  آَدَم َوا الَم) 

, َقّة ْرهح الشََّوَتْقتحّل, ّة تحْؤِليحهح الَبقَّ. َمْحّفرّظ الَعَيِ ,  الِعَلِ  َمْيمحرنح, َجِ  مح اأَلَمْيتحر: ْب ح آَدَم اِمْسِينٌي ) و     
  (َوتحْمِتمحهح الَعْرَقّة 
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, دون أن همظر لعظية وبعد ك   ذا هتفاخر وهتيابر وهتعاظم بامتالكه صغار ميرنات احليا  الزائلة     
الادماء  احلقرق اإلنسانية , وهسافك  وهغف  ع  حتيية املرت , فيسفك , اليرن , واألعظم آثار خالقه 

بعاد ا  , وهحمازع يف سلركه اخلالق ج  جاللاه دون أن هعاي , و  وههتك األعراض وهغتصب , بغ  حق 
  .. تقخذه العز  يف اإلثم 

  ( :عليه السالم)وهقرىل أم  املؤممني اإلمام علي     
اِضِعنَي ِلَيِييَز امّلَتَر, بنَي َقرَّْخَتَبَر بذِلَك مالِئَيَتهح امّلاثّم . َمْ  َناَزَعهح ِفيِهَيا ِمْ  ِعَباِدِه  ْعَمَة َعلىَوَجَعَ  اللَّ )    

إنِّاي  "  :غحيحارِب  اِت الَوَمْحجحرَبا , اِت الّقّلارِب  اِلمح ِبيحْضاَيرَ الَع َر حاَنهح َواىَل سحْبَحَقَف, ِمْمهحْم ِمَ  امّلْسَتْيِبِرهَ  
 .  (هَ  اِجِدرا َلهح َسعحقََي فََيِه ِمْ  رحوِحْهتحهح َوَنَفْخ ح ِفرَّا َسإَذَف. َبَشرًا ِمْ  ِطنٍي  اِلٌقَخ

, ( بنَي َقرَّْخَتَبَر بذِلَك مالِئَيَتهح امّلا )و .( ْعَمَة َعلى َمْ  َناَزَعهح ِفيِهَيا ِمْ  ِعَباِدِه اللَّ) ؛ واجلع  التشرهعي     
بالترازي مع  , وهبني هلم واقع احلاىل (ْمهحْم ِمَ  امّلْسَتْيِبِرهَ  اِضِعنَي ِمِلَيِييَز امّلَتَر)  وم  عيق فلسفة ذلك ؛

 .. همراقفدواره ولليخلرق العاق  يف ك  أ , وأ يية ذلك, وحمرره التراضع اجلع  التيرهين هلم 
الختبار ما أفرزه إبلايس ما    ونتائج ا, والميرذج ( عليه السالم)وكان الميرذج للخلق املتيث  بآدم     

,  تعاىل ع  االمتثاىل ألوامر اهللبيربهاءه " لعمه اهلل "  إبليس واملرتبة , والمتيجة أن امتمعتعصب واألص  
 .. وذلك بالقياس

, ِه الشِّاْقَرّ   لْيا َع َغَلَبا ْ َو, ّة يَّا ْعَتَرْتهح احَلِيا, " يَس ِلإْب وا إالَّْسجحدحوا آلَدَم َفَسَجدحا: " هح اَناىَل سحْبَحفَق)     
 ًاامْساِتْتيَ اَو, اقًا ِللسُّاْخَطِة  ْساِتْحقَ اِظاَرَ   اهح اهلّل المَّْعَطا َقَف, اىِل ْلَصا ْسَتْرَ َ  َخْلاَق الصَّ اَو,  اِرَز ِبِخْلَقِة المََّوَتَعزَّ
 ..  ( ازًا ِلْلِعَدِ إْنَجَو, ِةِلْلَبِليَّ

 :الماس بالقرىل ( عليه السالم) حيث, رب وللحياهة مما هعرتي اإلنسان م  محية الِي     
ْعَماِقّيْم ؛ َيبُِّر ِمْ  َأَوَخْلَع التَّ,ْقَداِمّيْم َأ َعزُِّز َتْحَ َوإْلَقاَء التَّ, َذلُِّ  َعلى رحؤحوِسّيْم ْعَتِيدحوا َوْضَع التََّوا)     

, اناًا  ْعَرٍة جحمحاردًا َوأَ َلهح ِماْ  ّكا ِّ ّأمَّا    ِليَس َوجحمحرِدِه ؛ َفإنَّراضحَع َمْسَلَحًة ِبْيَمّيْم َوَبْيَ  َعدحوِّّكْم إْبِخذحوا التَّتََّوا
 .  .. (َوَرِجاًل َوّفْرَسانًا 

نفسي  –لذا فاليربهاء مرض اجتياعي  هلل عز وج  كالتاج يف ميانه وأثره وحتسسه ,وكقّن التذل      
, وخيلاق التماافر والتفرقاة    ححطاماًا   فيجعلاهم تياع ,  اجملمساترى  ههلك وهقك  حامله , بفردهته أو علاى  

, وبهذا اخلصرص هقارىل   و ال  اجملتيع وميرناته Social Disorganizationوالتفيك االجتياعي 
 ( :عليه السالم)
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, ِه َوَمثحالِتا  َوَوَقاِئِعاهِ , َصاَب اأّلَمَم امّلْساَتْيِبِرهَ  ِماْ  َقاْبِلّيْم ِماْ  َباْقِس اهلِل َوَصاْرالِتِه       ْعَتِبرحوا ِبَيا َأَفا)     
َكَيا َتْسَتِعيذحوَنهح ِماْ    , ْسَتِعيذحوا ِباهلِل ِمْ  َلَراِقِح الِيْبِرَوا, ْم ِبِهَوَمَصاِرِع جحمحر, ْم ِ ِعّظرا ِبَيَثاِوي خحدحوِدتََّوا

هح ْوِلَياِئاِه ؛ َوَلِيمَّا  ْنِبَياِئاِه َوأَ ِة َأاصَّا َص ِفيِه ِلَخَحٍد ِمْ  ِعَباِدِه َلَرخََّص اهلّل ِفي الِيْبِر أَلَفَلْر َرخَّ. ْ ِر َطَراِرِق الدَّ
رحوا ِفي التُّاَراِب  َوَعفَّ, ْرِض خحدحوَد حْم ْلَصّقرا ِفي اأَلَفَق, َراضحَع َوَرِضَي َلهحمح التَّ, َيابحَر َه إَلْيِهمح التَّسحْبَحاَنهح َكرَّ
,  حمح اهلّل ِبامَلْخَيَصاِة  ْخَتَبارَ َقاِد ا . ماًا محْسَتْضاَعِفنَي   انحرا َقْرَوَكا , ْجِمَحَتهحْم ِلْليحْؤِمِمنَي َوَخَفضحرا َأ. وحجحرَ هحْم 

 .   ( َوَمَخَضهحْم ِبامَلَياِرِه, ْمَتَحَمهحْم ِبامَلَخاِوِ  َوا, َواْبَتال حْم ِبامَلْجَهَدِ  
امّلْساَتْيِبِرهَ  ِماْ    َصااَب اأّلَماَم   ِبَياا أَ ) ؛  االعتبار واملرعظة للعاق  مما جرى وجيري م  حرله , وممه    

ماا  ار ِعارب     , ليرناه حييا     ثقافاة تاارهط وآثاار األمام    و ر ما هتضي  ضرور  استعراض , (  َقْبِلّيْم
 ( ..ِه َوَوَقاِئِعِه َوَمثحالِت, ِمْ  َبْقِس اهلِل َوَصْرالِتِه  ), و احلضارات  –لتصحيح مس   األمم 

 :م  ومحاهة الدوىل وشعربها تبدأ     
 ..ْم ِ ِعّظرا ِبَيَثاِوي خحدحوِدتََّوا -
 ..ْم ِبِهَمَصاِرِع جحمحر -

 ..ْ ِر َكَيا َتْسَتِعيذحوَنهح ِمْ  َطَراِرِق الدَّ , ْسَتِعيذحوا ِباهلِل ِمْ  َلَراِقِح الِيْبِرا -

علايهم  )ليارنهم   ؛ (ْوِلَياِئِه ِه َوَأْنِبَياِئِة َأَص ِفيِه ِلَخاصََّحٍد ِمْ  ِعَباِدِه َلَرخََّص اهلّل ِفي الِيْبِر أَلَفَلْر َرخَّ)     
 .., و م ساد  األرض والبشرهة يف أرقى ميانة وأرفعها  م أْوىل م  غ  م ( السالم

وتراضاعهم يف عبااداتهم العيلياة    , ( َراضحاَع  َوَرِضاَي َلهحامح التَّ  , َياابحَر  َه إَلاْيِهمح التَّ هح سحْبَحاَنهح َكرََّوَلِيمَّ)     
, واقتاداء   ( رحوا ِفي التَُّراِب وحجحارَ هحمْ َوَعفَّ, ْرِض خحدحوَد حْم ْلَصّقرا ِفي اأَلَفَق) للماس ؛  الراسخة واملرشد 

 .هلم  القرمية يا احل جيع  اجملتيعات بهم وبتراضعهم ,
ق  هلم الشير  , و ي مراصفات حق( مًا محْسَتْضَعِفنَي َوَكانحرا َقْر, ْجِمَحَتهحْم ِلْليحْؤِمِمنَي َوَخَفضحرا َأ )    

  ..والتقدهر م  ك  ما هححيأ بهم 
تفاعا  رساالة احلياا     هلل يف خلقه , لتصا  كليتاه , وت  والتراضع ِلَيْ  هستحق التراضع وَمْ  تراضع     

, , والتيبُّار علاى امّلتيبِّار     ا, و ر دلي  متاسك اجملتيعات مبختلاف طبقاتها  القائية على التراد والرتاحم 
 ..ه , ليعرد إىل رحشده له ولسلركيات عام  اجتياعي رادع

وما  شاروط   ,  بالضاعف التراضاع  أن ال هحفهام   وأ م املؤشار و ذه األخالقية السلركية احمليرد  ,     
ما  سالركه الفاردي    ( علياه الساالم  )ومصالحة ودنياا , و ار ماا حاّذر      التراضع ؛ أن ال هيرن هلد  

 :, حيث هقرىل واجليعي واجملتيعي 
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  (اهح َذَ َب ثحّلَثا ِدهِمِه اَضَع َلهح ِلِغَمِميًّا َفَتَرَتى َغَوَمْ  َأ )
الاذىل   أشاياىل  م شي   هيرنوإنساني ,  هكرن التراضع هلد  مادي وليس  دففخلله وضعفه ,     

 اضحاِع َتاِتمُّ  َربالتََّو ), اليت أكرمها اهلل تعاىل اليرمية أو المفس والمفاق واالستهانة بالذات والدج  واهلران 
 ..والتعالي , وبذات الرق  رمبا جيع  الغين مباله , هقخذه الغرور   ( ْعَيّةالمِّ
البماااء وهتصاادر ا التقااارب بااني الماااس , وحتقيااق املمظاارر  وغاا  املمظاارر , الاامِّعم  وبالتراضااع تااتم    

,  حراجز وال قيردوالتياسك االجتياعي , والدلي  واضح بني جميرعة جييعهم التراضع بال تيلُّف وال 
ال  ظارو  تهادد أمامهم اجملتيعاي ؛    متياسية , ال خيرتقهم ما هطرأ م  متداخلة وفييرنرا كتلة واحد  

  .., وهحخلخ  م  سلركهم وأعياهلم وعالقاتهم بالفير وال مبا هحربك نفسيتهم 
 
 

 املبحث الثالث عشر

 لتمامك اجملتم األمر عاملضروف والن ي عن املنَر  همية 
 
 ات الفيرهةاالحنراف ك باستدامته  اجتياعي , حيد –سلركي فيري و مقرِّمعظيم ورع مرضهحطالعحما     

بمااء اجملتياع   قارهم  لاألسس  رصانة للفرد واجملتيع , وهتجه بتهيئة ةوالعيلي ةالسلركيوواملعرفية والعليية 
ألمار بااملعرو    األخالقي , أال و ار ا  –إلنساني ا بالترجيهره هوتطروتمييته ومتاسيه وإدامته وعالقاته 

 ..الضرور  لليجتيع وميرناته والبالغة والمشطة , وهليا األ يية الفاعلة والمهي ع  املمير 
على  والقيام الفهمدقة ثقافة و ر ,  ياإلسالم فروع الده  أحداألمر باملعرو  والمهي ع  املمير , و    
 ماع , والادعم املتباادىل   اتسااع آثااره    أو وقرعاه قبا   االحنرا   وممع,  لتحقيق اإلصالح عرفةاملعلم وال

 ..عقائدهة حمترى ومسترى الفير والثقافة , مبا فيها الثقافة ال
 

 هبني دور  حيا  الفير(  3  )خمطأ 
 يف دائر والعلم واملعرفة والسلر  

  األمر باملعرو  والمهي ع  املمير
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مساتقب    هرته  باه ,  وعلييته ستقامتهعلى نقاو  الفير وا ع  املمير القائم واألمر باملعرو  والمهي    
 عيلياة  مدساة وإعااد   مدساة مسا       ,  إساالمي بترجيه إنسااني وأخالقاي   حيقق والشعرب واألمم , 

لثقة بالمفس واالندماج جتياعي لامّلحفِّز اال وممه, التقييم والتقرهم الشام   مع التزام , باإلنسان  إنسانية
 ..ومستدامة ممتجة ومتراصلة حضارهة االجتياعي على أسس 

األمار بااملعرو     ة لساالمة دفاحلقات االسرتاتيجيات اهلتراص  فلسفة و ميي  أن هتحقق صدق وال    
 ياة القرآن الثقافاة التشارهعية والفقهياة    ضارء  يفومعاجلاتاه  إاّل بفهم واستقامة الفيار  , والمهي ع  املمير 

ققراىل وترجيهات األئية األطهاار  ب سرتشادالاا هتم م, واألحادهث المبرهة الشرهفة ما تحفصِّله و , ةاليرمي
 ..العق  املسرتشد بهم مجيعًا فاعلية , و( عليهم السالم)

 تبادأ ما  القلاب , وتتياما     الايت  املتمرعاة  أشياله  , وضي آلية التطبيق , بال إشياليات ممه دقة و    
تبادأ ما  حمتارى اليلياة وفهيهاا ,      التغي  بالقر  العقلياة واجلسادهة , و  سالمة مبا هتماسب مع  احلقرق

فاملعرفة والثقافة واستيعاب احلضار  واملستجدات ,  ي املؤ لة لدقة ما هتحقق م  العي  باه وماا هماتج    
 ..بشي  آني أو مستقبلي عمه 
, فيا ال هرضاه مادا  باألمر باملعرو  والمهي ع  املمير جبه  أو بدون العي  به باجلرارح امليا نفع ف    

 .. على ذات اإلنسان تطبيقاتهجيب أن هسبقه صدر سلر  سليب وممحر  م  غ ه , أن ه الشخص
لشارهعة اإلساالمية   التطاابق ماع ا  التصادهق و , أن هيارن العيا  بهياا ب   األمر والمهي م  متطلبات و    

تقدهاة  والسيحاء , و ر واجب العي  بهيا على مسترى اجملتيعاات الايت ال ترغاب أن تضايع احلقارق      
, واتبااع العادىل    وصاده , واجتمااب الباطا    باه  واألمار  هيا علاى احلاق والعيا     اتبات , ومؤشرالراج

 ..واملساوا  وأحس  السلركيات واألعياىل 
وهقخذ األمر والمهي أبرابه وتبرهبه م  طابع ما هتم اخلرض به , كاقن هيارن بااملمحى السياساي أو         

مياناه املتخصاص , وعماد كا  ماا هحالئام       للفقاه   إخل , و ماا .. االجتياعي أو االقتصادي أو الفيري 
اإلنساان وأفيااره    مجلاة خمااطر وتهدهادات عا      األمر والمهي مرضع ومرقف , ورمبا دفع وهماسب م 

 ..سلركه و هونفسيته واجتا ات
واألمر والمهي حبد ذاته نعية لننسان وما هححيأ به , فهيا الدرع الراقي والقار  املضاافة لليجتياع        

, وعالقاته وسالمة اتصاالته , وآثار ذلك اآلنية واملساتقبلية , و ياا ما  الراجباات اليفائياة      ه ومس ت
روحياة  ب, وهحعاا  األمارر   الذي حيد م  اتساع اجلرائم بيا  أشاياهلا    التغي ي واإلصالحي واألسلرب

لقرهم املستدام اه احلضاري , وبالعي  جمتيعي للمهرض بالفير الثقايف واالجتا –بشي  مجعي تضام  وال
 .. املتراص 
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ولألمر باملعرو  والمهي ع  املمير حضرره الراضح يف القرآن اليرهم واألحادهث المبرهاة الشارهفة       
 :, ومما جاء يف الذكر احلييم ( عليهم السالم)وأقراىل األئية األطهار 

ِباْلَيْعرحوِ  َوَهْمَهْرَن َعاِ  اْليحْمَياِر َوّأوَلِئاَك  حامح     َوْلَتّيْ  ِمْمّيْم ّأمٌَّة َهْدعحرَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَهْقمحرحوَن  ) -
 . سرر  آىل عيران ( 3 )اْليحْفِلححرَن 

َوَلاْر   ّكْمتحْم َخْيَر ّأمٍَّة ّأْخِرَجْ  ِللمَّاِس َتْقمحرحوَن ِباْلَيْعرحوِ  َوَتْمَهْرَن َعِ  اْليحْمَياِر َوتحْؤِممحارَن ِباللَّاهِ    ) -
 . سرر  آىل عيران (3  )ِب َلَياَن َخْيًرا َلهحْم ِمْمهحمح اْليحْؤِممحرَن َوَأْكَثرح حمح اْلَفاِسّقرَن َآَمَ  َأْ  ح اْلِيَتا

ِقييحرَن َواْليحْؤِممحرَن َواْليحْؤِمَماتح َبْعضحهحْم َأْوِلَياءح َبْعٍض َهْقمحرحوَن ِباْلَيْعرحوِ  َوَهْمَهْرَن َعِ  اْليحْمَيِر َوهح)  -
 ( 8)رَن الزََّكاَ  َوهحِطيعحرَن اللََّه َوَرسحرَلهح ّأوَلِئَك َسَيْرَحيحهحمح اللَّهح ِإنَّ اللََّه َعِزهاٌز َحِيايٌم   الصََّلاَ  َوهحْؤتح

 . سرر  التربة

 التَّاِئبحرَن اْلَعاِبدحوَن اْلَحاِمدحوَن السَّاِئححرَن الرَّاِكعحرَن السَّاِجدحوَن اْلَآِمرحوَن ِبااْلَيْعرحوِ  َوالمَّاا حرنَ  )  -
 . سرر  التربة (   )َعِ  اْليحْمَيِر َواْلَحاِفّظرَن ِلححدحوِد اللَِّه َوَبشِِّر اْليحْؤِمِمنَي 

اْليحْمَيِر  الَِّذهَ  ِإْن َميَّمَّا حْم ِفي اْلَقْرِض َأَقامحرا الصََّلاَ  َوَآَترحا الزََّكاَ  َوَأَمرحوا ِباْلَيْعرحوِ  َوَنَهْرا َعِ )  -
 . سرر  احلج (  )اْلّقمحرِر  َوِللَِّه َعاِقَبّة

 َعاْزِم  َها بحَميَّ َأِقِم الصََّلاَ  َوْأمحْر ِباْلَيْعرحوِ  َواْنَه َعِ  اْليحْمَيِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِما ْ  -
 . سرر  لقيان (8 )اْلّقمحرِر 

اإلنسان حليا  بشي  عام , ومحاهة وهتضح ما أ يية األمر والمهي يف اإلسالم , كعام  مهم حلياهة ا    
هاة , وماا   اجتا اته الفيرهة والترجيهياة واإلصاالحية والتغ   ممه , ووحضارته واستيرار ا بشي  خاص 

قارهم  أداء , واالجتااه حنار   تفاقم االحنرا  على اجملتياع  و, والرقاهة م  خماطر حتي  م  مضامني اإلميان 
 ..وأمتها األعياىل المافعة 

 :, حيث هقرىل  ةالعظييم   ذه املدرسة ,  ذا األمر ( عليه السالم)إلمام علي ا هستيدو    
هحَياا ال هحَقرَِّبااِن ِماْ     إنََّلخحّلَقاِن ِمْ  خحّلِق اهلِل سحْبَحاَنهح ؛ َو, ْهَي َعِ  امّلْمَيِر َوالمَّ, ْمَر ِبامَلْعرحوِ  اأَل إنََّو)     

 .  (َوال َهْمّقَصاِن ِمْ  ِرْزٍق , َجٍ  َأ
بثقافاة أصارىل   , الرافعة  اجملتيعات علىبه تعاىل اهلل ما أنعم , ووالرب األعظم وما أعظم  ذا اخللق     

َوال َهْمّقَصاِن ِمْ  , َجٍ  هحَيا ال هحَقرَِّباِن ِمْ  َأإنََّو ), يانتهم لشؤونهم ومميارم األخالق وحماس  العالقات 
 ..(  ِرْزٍق

 :ماسبة أخرى يف م( عليه السالم)وهضيف     
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اِنِه اىِل اخَلْيِر ؛ َوِماْمهحمح امّلْمِيارح ِبِلَسا   َفذِلَك امّلْسَتْيِي ح ِلِخَص, امّلْمِيرح ِلْليحْمَيِر ِبَيِدِه َوِلساِنِه َوَقْلِبِه  َفِيْمهحمح)     
, َخْصَلًة ؛ َوِمْمهحمح امّلْمِيارح ِبَقْلِباِه    َومحَضيٌِّع اىِل اخَلْيِرَفذِلَك محَتَيسٌِّك ِبِخْصَلَتْيِ  ِمْ  ِخَص, اِرّ  ِبَيِدِه التََّوَقْلِبِه َو

َوِمْمهحْم َتاِرٌ  , اِحَدٍ  َك ِبَرَوَتَيسَّ, الِث ِ  ِمَ  الثَّْصَلَتْيْشَرَ  اخَلَع َأَضيَّ الَِّذي َفذِلَك, اِنِه اِرّ  ِبَيِدِه َوِلَسالتََّو
, ي َساِبيِ  اهلِل  ادح ِفا اجِلَها َواىلح الِبرِّ ّكلَُّهْعَيَوَما َأ. اِء ْحَيَفذِلَك َميِّ ح اأَل,  اِنِه َوَقْلِبِه َوَهِدِهاِر امّلْمَيِر ِبِلَسإلْنَي

َعاِ    َيْها المَّوِ  َوْماَر باامَلْعرح  اأَل إنََّو. ي َبْحاٍر ّلجِّاي    َكَمْفَثٍة ِف إالَّ, َعِ  امّلْمَيِر  َيْهالمَّوِ  َوْمِر بامَلْعرحِعْمَد اأَل
 . (اِئٍر اٍم َجْفَض ح ِمْ  ذِلَك ّكلِِّه َكِلَيّة َعْدىٍل ِعْمَد إَمَأَو, ال َهْمّقَصاِن ِمْ  ِرْزٍق َو, َجِ  اِن ِمْ  َأهحَقرَِّب امّلْمَيِر ال

 :املعادلة الرائعة لألمر باملعرو  والمهي ع  املمير ,  جانب م  المص املبار  يرنوبهذا ه    
 
 
 

وتعاا   وحتد اليت متمع تضيمه بيان الفض  والفلسفة العظيية والعييقة ومما ه, وما أرفع  ذه اخلصاىل     
لرفض  جاعة املماسبة واملتعاظيةالش وتفاقيها , وتمييةحتد م  اتساع الفجرات واالحنرافات و الضعف ,

وتقرميية بالترقيا  واملياان   االحنرا  والسلر  والعي  املمحر  , ب  رفض ك  احنرا  بشجاعة ثابتة 
 .. ( اِئٍراٍم َجْفَض ح ِمْ  ذِلَك ّكلِِّه َكِلَيّة َعْدىٍل ِعْمَد إَمَأَو) واألدوات املماسبة , واملرقف 

جييع , و( َعْدىل ال ), و ( الَيِلَية  )؛  بني جييعليرن املرقف جييع ك  عرام  التغي  وحمرره وقطبه     
 , وماا هساهم  (  اِئٍراٍم َجا ِعْماَد إَما   )حنر األمار والمهاي ,   ميان وترقي  ومرقف وحتفيز الرأي العام  بني

احلد ما   اإلستبداد , و, وعمده ممع االجتياعي والسياسي  –اهلرم التمظييي السلطة والتقرهم عمد رأس 
     .. وضياع احلقرق واحلرهات وضعف استقامة األمررواجلرر م الظلم عظيووقع تقث  تهدهدات 

, مبااا خياص مراتااب اجلهاااد  يف مماسابة أخاارى   (السااالم علياه ) اإلمااام علاايممني أماا  املاؤْ  وهؤكاد     
 :هقرىل  حيث, وآلياته  التحسس باجلهادوعي مترجبات و

ِبّقّلارِبّيْم ؛ َفَياْ  َلاْم َهْعاِرْ       ثحامَّ , ْلِسَمِتّيْم ِبَق ثحمَّ, ْهِدهّيْم ادح ِبَقاِد اجِلَها تحْغَلبحرَن َعَلْيِه ِمَ  اجِلَهىَل َموََّأ )    
 .   ( ْعالهحْسَفَلهح َأَأَو, ْسَفَلهح ْعالهح َأّقِلَب َفجحِعَ  َأ, َوَلْم هحْمِيْر محْمَيرًا , ْعرحوفًا ِبَقْلِبِه َم

الاذي  علييم إذا ما أقيتم به , و اذا التحارىل   ما حيدث م  األثر الشدهد  ؛ مما هعين ,تحْغَلبحرَن َعَلْيِه و    
املرازه  املادهة والال مادهاة والمفساية داخا     و الفير هعرد ألسباب انقالب, و ر ما هصبح خمالفًا لألمر 

 ..ميرنات ذات الفرد واجملتيع وما هححيطهم 
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داخا   وفاعلة  ميدانها , وال تيرن عيليةمراضعها ويف غ  عمدما تيرن اليلية , وتمقلب املرازه      
َلَعاَ  اهلّل اآلِماِرهَ     )حقاق ؛  , حيمهاا هيارن املت  واساتقامتها  رازه  االجتياعياة  باملالمفس البشرهة املؤثر  

 .  (! اِ نَي َعِ  امّلْمَيِر الَعاِمِلنَي ِبِه المََّو, اِرِكنَي َلهح ِبامَلْعرحوِ  التَّ
والماا ي عا  املميار , وهتحقاق باه حتساس       اآلمر بااملعرو    الشخص ذات ليرن التطبيق هبدأ م     

 ..اإلجراءات والمتائج واآلثار اآلنية واملستقبلية 
ْماَر  ال َتْترحّكارا األَ ) ؛  , تيارن فاعلياة   وم   ذه األرضاية اخلصابة واملثيار  بالتحساس ما  الاذات          

 ..  (عحرَن َفال هحْسَتَجابح َلّيْم َتْد ثحمَّ, ى َعَلْيّيْم ِشَراَرّكْم ْهَي َعِ  امّلْمَيِر َفيحَرلَِّبامَلْعرحوِ  َوالمَّ
بتراص  تيام  جانب آخر م  تتجلى , مظرر  وغ  املمظرر  , املووضرح الفلسفة واالسرتاتيجيات     

ْمَر ِبامَلْعرحوِ  ِلَتْرِكِهمح اأَل ْهِدهّيْم إالَّاهلَل سحْبَحاَنهح َلْم َهْلَعِ  الَقْرَن امَلاِضَي َبْيَ  َأ َفإنَّ)  ؛عمد  ميرنات الصرر 
 .  ( !َماِ ي ّكرِب امَلَعاِصي َواحّلَلَياَء ِلَتْرِ  التََّفَلَعَ  اهلّل السَُّفَهاَء ِلرح. ْهَي َعِ  امّلْمَيِر َوالمَّ
وتفيياك المسايج   وبمااء احلاراجز   ,   ممميار هام و ظليد رار ال تقارم قاائيتهم إاّل بااخلمرع ملا    فالشِّ    

و ماا تظهار املعادلاة    , و ر ما هيرن حائاًل بني اخلالق واملخلرق , أو إنقاضه أنياثا  االجتياعي وإبادته
مضى األمر بااملعرو  والمهاي املميار باجتا اه الصاحيح والقارهم , كلياا تقاّدم         حيث كّليا  الطردهة ؛

, تراجع  احلضارات  العي  بهومتراصلة , وكّليا تراجع ومتياسية اإلنسان حبضار  حقيقية مستدامة 
 ..ي , ومتّزق المسيج االجتياعوتعّيق الظلم وانتشر ضي  خمتلف مفاص  احليا  واألنشطة اإلنسانية 

 ( :عليه السالم) يف قرله تتحقق آلياته كيا ليتيام  مع المهي ع  املمير ,امتداد التما ي و    
  (! َماِ ي ْهي َبْعَد التََّيا ّأِمْرتحْم ِبالمَّإنََّف, ْنَهْرا َعِ  امّلْمَيِر َوَتَماَ ْرا َعْمهح اَو )

احملقاق  بالتماا ي   , اإلنسان م  ذاته ونفساه ها فيهبدأ تظهر مرحلة التما ي , كيرحلة متقدِّمة وبهذا     
, ألّن األعيااىل ال تتحقاق   التحّرىل للغ  فاع  ومؤثر ومماتج   وقع , لييرناألمر والمهي للتحسس , ثم 
, دون  املرس  هلاوحيمها تصدر اليلية بصدق إال على البماء القرهم واهلاد  بصالحه , بعيقها الفاع  

اساتثيار  فهام ماا هتطلباه    و, تترافق بصدقها ما  العقا  إىل العقا     سوممها , تشرهش وحراجز ورفض 
, وحقيقاة  ماع الاروح اخليِّار      ة, املتجاوب ةاجملتيعي ةالصادق ةها الطيبات, وهتحقق مردودالذكاء العاطفي 

قارهم  الامفس و ساري  بمقااو  الفيار و   ميتثا  البّد م  أن هيرن أصلها طيب ومصدر ا  , اليلية الطيبة
 ..الدواخ  على املسترى الفردي واجملتيعي  بقرهم بماء مىتحبالسلر  , و

 : القرىلبك  مؤم  ( عليه السالم)وهحخاطب      
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؛  َئْنَيَرهح ِبَقْلِبِه َفَقْد َساِلَم َوَبارِ  َفَق, انًا هحْعَي ح ِبِه َومحْمَيرًا هحْدَعى إليِه ى عحْدَوهح َمْ  َرَأإنَّ, رَن ا امّلْؤِممحهَُّهَأ)     
ا َي العحْلَيا ْيِف ِلَتّيرَن َكِلَيّة اهلِل ِ ْنَيَرهح بالسََّوَمْ  َأ, اِحِبِه ْفَضْ  ِمْ  َصَر َأَو ح, اِنِه َفَقْد ّأِجَر ْنَيَرهح ِبِلَسَأَوَمْ  

ي َقْلِباِه  َر ِفا َوَنارَّ , ِرهاق  اَم َعلاى الطَّ َقَو, اَب َسِبيَ  اهّلَدى َصي َأِذَفذِلَك الَّ, اِلِينَي ِ َي السُّْفَلى َوَكِلَيّة الظَّ
 .  (الَيِقنيح 

العقا    مثار   نتاائج  أعظام وماا  على الظاامل ,   واستثيار ا وثقافتها كلية احلقسيف وقع ما أعظم و    
, فاليلياة هلاا     ( ْنَفذح ِمْ  َصْرىٍلَقْرىٍل َأ رحبَّ) و لي  محستضعف , احلقرق , وإحقاق واحملترى الفيري 

, وتارافر أدوات  حيميا تيرن مدروسة ومفهرمة م  كا  األطارا    على الرأي العام , والسييا وقعها 
 ..المضج اجملتيعي استدامة تص  ملرحلة , حتى وسالمتها إهصاهلا وفاعلية آلياتها 

أحد دعاائم اإلمياان , املتيثا      (عليه السالم), بّي  الترعري بثقافة االستعداد والعي  ذات االجتاه وب    
 وِ  َشادَّ َمَر بامَلْعرحَفَيْ  َأ )؛ األمر باملعرو  والمهي ع  املمير عب , أحد ا املتيرن م  أربع شحهاد اجلب

 ..  .. (اِفِرهَ  ْرَغَم ّأنحرَ  الَيَوَمْ  َنَهى َعِ  امّلْمَيِر َأ, نَي ّظهحرَر امّلْؤِمِم
 :اآلتي وهتبني مما تقّدم ذكره        
 ر سليب وممحار  ,   ية لرفض ك  ما, أ يلتياسك اجملتيع والتغي  االجتياعي املطلرب  - 

املضاامني  و اخلصااىل  األمر باملعرو  والمهي ع  املمير , ِلياا هلياا ما    وهترجب أن هحمّيى 
 ..اإلنساني حلياهة احلقرق ومس   اجملتيع  –األخالقي العييقة والراسخة , ذات االجتاه 

 , وما هحادل  علاى عظياة    ة الشقنعظييم  األمرر الهحعد األمر باملعرو  والمهي ع  املمير  - 
, وماا   ( ِمْ  خحّلاِق اهلِل سحاْبَحاَنهح  ) يا ؛ , كرنه حملترى املمظرر وغ  املمظرر وما هقرم عليها

 ..ميارم  ذا اخللق وأمج  أعظم 

األدوات املساتخدمة يف   واساتحداث  , تياما  هتطلب األمر باملعرو  والمهي عا  املميار    - 
ومبضااعفاته  وأصرىل اإلقمااع الاذي هبادأ ما  الاذات      , كقر  املمطق األداء الراجب لقيامه 

م  القلب وصعردًا للسان واليلية املادهة وغ  املادهة والمفسية , مبعمى آخر هتطلب حتقيقه 
تفااقم االحنارا     مالئية قر  التغي  ملعاجلةوتسليم احلقرق , يف الفاعلة حتى الرصرىل لليد 

والعيا  , لاذا   رفض بالقلب حمدود الفاعلية وخطررتها وتهدهداتها على احليا  , وليرن ال
متث  مساترهات  , التغي  و الرفضوأدوات وآليات  هيرن أضعف اإلميان , ليّ  مجيع سب 

 ..صاىل اخل  الداعم ملس   احليا  اإلنسانية خل
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 , ليرن الفجر مي  األحياء َمْ  تر   ذه اخلصاىل , أو أساء استخدامها الفاع  يف احليا   - 
لتسلُّأ على رقاب المااس باالظلم و ادر    , وسب  خمتلفة ل, ختدم مآرب األشرار اليت تتسع 

 ..والتفرهأ بها  احلقرق

أعظم اجلهاد , ِليا هححققه ما    وأشياله , هؤديوممّرع األمر باملعرو  والمهي ع  املمير  -5
د عما  بفاعلية كليتاه  , والسييا هيرناحنسار االحنرا  والظلم داخ  اجملتيع وما هححيأ به 

 .., أه  ما كان مرقعه م  املسؤولية والسلطة إمام جائر 

حيمياا هحخاالف القارىل الفعا  ,     االجتياعية والمظم االجتياعياة ,  أخطر ما هقلب املرازه   -3
 ( .. اِ نَي َعِ  امّلْمَيِر الَعاِمِلنَي ِبِهالمََّو, اِرِكنَي َلهح اآلِمِرهَ  ِبامَلْعرحوِ  التَّ) ومؤداه هيرن 

ْهاَي َعاِ    ْمَر ِبامَلْعرحوِ  َوالمَّاأَل هحرت حيميا , مم والشعرب واجملتيعات وحضاراتها تتهدد األ -8
, حيمياا  االجتياعي  –البماء احلضاري وحتدهات , وما هحقابله م  خماطر وتهدهدات  امّلْمَيِر

 ( .. َماِ يالسَُّفَهاَء ِلرحّكرِب امَلَعاِصي َواحّلَلَياَء ِلَتْرِ  التَّ) هتجه ؛ 

َماَر  َفَياْ  أَ ) ؛ ممهجاه   , هتحقاق حيمياا هيارن   ر يف سبك المسيج االجتياعي العظيم باألم -7
 ( .. اِفِرهَ ْرَغَم ّأنحرَ  الَيَوَمْ  َنَهى َعِ  امّلْمَيِر َأ, نَي ّظهحرَر امّلْؤِمِم وِ  َشدَّبامَلْعرح

 
 

 املبحث الراع  عشر

 اللعاء واالمتقرار النلسي والرودي للمجتم 
 
مماه  , و, لسابب احلاجاة   إخاالص  يا   ب هلل تعاىلالفردي واجلياعي واجملتيعي الترجُّه  فرصةدعاء ال    

 ..وآدابها تق ي  الثقة بالمفس أعياله , وتفي ه وسلركياته وقخالقيته ونظر اإلنسان بإعاد  
الروحانياة  الفطرهاة  الرسايلة  , و بشرطه وشروطه التحسسي الفاع العبادي العي  الترجُّه و والدعاء    

  ..مبختلف التطررات احلضارهة  ممذ اخلليقة األوىل ,اجملتيعات اإلنسانية  خمتلف العقائدهة لدى
الادعاء  امّلشاركة بااهلل , وبالاذات     حتاى علاى مساترى اجملتيعاات    احلضرر املبدئي الفاعا    وللدعاء    

فيترجاه  ,  خاارج حادود طاقتاه    ما هيرن, أو  تهاقدر ملعانا  اإلنسان وضعفالمفسي ف واملفرِّغ املخفِّ
عاز وجا  ,   تتيثا  يف الراحاد األحاد    عمد املرحده  و,  حدودها قدرات حتدال ,  عظييةتضرُّع لقر  بال

 .. بالسعي والعي  , واقرتان الدعاء هقدر عليه أحد القادر على ما ال
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يشاف عا  المارازىل    على أ يية الدعاء واحلث علياه , لل وهظهر يف القرآن اليرهم , املؤشر الراضح     
لشير ا, م  البقساء والضّراء , ومل هقف عمده , وإها حّث على الدعاء والشير حتى عمد الرخاء الثقاىل 

 ..على المِّعم اإلهلية لتدوم 
الاذي ال  الروحااني   العيقالفلسفة العظيية املؤثره يف األنفس ووللدعاء بطابعه اإلسالمي احلقيقي ,     

 ..ملصائب السبي  القرهم إليه , ليتحقق به املفعرىل الفاع  يف كشف املليات وا حّيسُّه إاّل َمْ  عر 
 :ومما جاء يف الذكر احلييم      
ِرهَّا اْلِيْحَراَب َفَتَقبََّلَها َربَُّها ِبَقبحرىٍل َحَسٍ  َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًما َوَكفََّلَها َزَكِرهَّا ّكلََّيا َدَخَ  َعَلْيَها َزَك -

 ِبَغْيِر َد ِعْمَدَ ا ِرْزًقا َقاىَل َها َمْرَهمح َأنَّى َلِك َ َذا َقاَلْ   حَر ِمْ  ِعْمِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َهْرزحقح َمْ  َهَشاءحَوَج
 حَماِلَك َدَعا َزَكِرهَّا َربَّهح َقاىَل َربِّ َ ْب ِلاي ِماْ  َلادحْنَك ذحرِّهَّاًة َطيَِّباًة ِإنَّاَك َساِييعح        ( 8 )ِحَساٍب 
َفَماَدْتهح اْلَيَلاِئَيّة َو حَر َقاِئٌم هحَصلِّي ِفي اْلِيْحاَراِب َأنَّ اللَّاَه هحَبشِّارحَ  ِبَيْحَياى محَصادًِّقا      ( 7 )الدَُّعاِء 

 . سرر  آىل عيران (3 )ِبَيِلَيٍة ِمَ  اللَِّه َوَسيًِّدا َوَحصحرًرا َوَنِبيًّا ِمَ  الصَّاِلِحنَي 
َأْسَتِجْب َلّيْم ِإنَّ الَِّذهَ  َهْسَتْيِبرحوَن َعْ  ِعَباَدِتي َسَيْدخحّلرَن َجَهمََّم َداِخاِرهَ   َوَقاىَل َربُّّيمح اْدعحرِني  -

 . سرر  غافر (33)

ا ِباي  َوِإَذا َسَقَلَك ِعَباِدي َعمِّي َفِإنِّي َقِرهٌب ّأِجيبح َدْعَرَ  الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيبحرا ِلي َوْليحْؤِممحار  -
 . سرر  البقر  (73 )هحْم َهْرشحدحوَن َلَعلَّ

المفساي  واالساتقرار  الطيقنيمة م  الترجُّه وتحقق عمه ونتائج ما ه الدعاء ونتائجهوبهذا م  مضامني     
ذكاره  , وهتيث  بقق  ماا مييا    الفردي واجلياعي واجملتيعي وهر مساحة الصفاء الداخلي واالجتياعي 

وعماد  , التيبُّار  دون ة دون اإلنساان و , واحليلرلسييا املستعصية راض والاألماإلصابة بوحني األزمات 
احلاراجز  , وباه تاذوب   والتاذل   الشعرر والتحسس اجليعي باحلاجة , هتجه صرب التراضع األزمات و

 .. املصطمعة بالفارق الطبقي ع  البشرهة
الرسرىل ال و ر أ, مازع بشري بال مح, َمْ  استقى العلم م  أنقى نبع وأرقى مصدر وخ  ما هحرشدحنا     

 .., ملعرفة الدعاء وأ ييته  (َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)األعظم 
البماه  ( علياه الساالم  ), وممه ما هترّجه به م  نهج البالغة م  خالىل جانب مما نستشهد به ونتطّلع     

 :, حيث هقرىل ( عليه السالم)احلس  
,  َوَتَيفََّ  َلَك ِبااِلَجاَباةِ ,  ْرِض َقْد َأِذَن َلَك ِفي الدَُّعاِءِبَيِدِه َخَزاِئ ح السََّياَواِت َواأَلْعَلْم َأنَّ الَِّذي او)      

َوَلاْم  ,  َماْ  َهْحجحبحاَك َعْماهح    هحَبْيَما حَو َكَبْيَما  َوَلاْم َهْجَعا ْ  ,  َوَتْسَتْرِحَيهح ِلَيْرَحَيَك,  َوَأَمَرَ  َأْن َتْسَقَلهح ِليحْعِطَيَك
َوَلاْم هحَعيِّاْرَ     , َوَلْم هحَعاِجْلَك ِبالمِّْقَيِة,  َوَلْم َهْيَمْعَك ِإْن َأَسْقَت ِمَ  التَّْرَبِة,  ْلِجْئَك ِإَلى َمْ  َهْشَفعح َلَك ِإَلْيِههح
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َوَلاْم هحَماِقْشاَك   ,  ااِلَناَباةِ  َوَلْم هحَشدِّْد َعَلْيَك ِفي َقبحرىِل, ْوَلى ِبَك َأ ْلَفِضيَحّةاَوَلْم َهْفَضْحَك َحْيثح  ,ِباإِلَناَبِة 
,  َوَحَساَب َسايَِّئَتَك َواِحاَد ً   ,  َبْ  َجَعَ  نحزحوَعَك َعِ  الذَّْنِب َحَسَمًة,  َوَلْم هحْؤِهْسَك ِمَ  الرَّْحَيِة,  ِباْلَجِرمَيِة

َوِإَذا ,  َفاِإَذا َناَدْهَتاهح َساِيَع ِناَدا َ     ؛ َوَباَب االْسِتْعَتاِب,  َوَفَتَح َلَك َباَب اْلَيَتاِب , َوَحَسَب َحَسَمَتَك َعْشرًا
,  َوَشااَيْرَت ِإَلْيااِه  حيحرَمااَك,  َوَأْبَثْثَتااهح َذاَت َنْفِسااَك,  َفَقْفَضااْيَ  ِإَلْيااِه ِبَحاَجِتااَك,  َناَجْيَتااهح َعِلااَم َنْجااَراَ 

,  َخَزاِئِ  َرْحَيِتِه َما ال َهْقِدرح َعَلى ِإْعَطاِئِه َغْيرحهح َوَسَقْلَتهح ِمْ ,  َواْسَتَعْمَتهح َعَلى ّأمحرِرَ ,  ْسَتْيَشْفَتهح ّكرحوَبَكاو
ثحمَّ َجَعَ  ِفي َهَدْهَك َمَفاِتيَح َخَزاِئِمِه ِبَياا َأِذَن َلاَك   .  َوَسَعِة اأَلْرَزاِق,  ْبَداِنَوِصحَِّة اأَل,  ِمْ  ِزَهاَدِ  األْعَياِر

فاال  ,  ْساَتْيَطْرَت َشاآِبيَب َرْحَيِتاهِ   اَو, ِبالادَُّعاِء َأْباَراَب ِنْعَيِتاِه    َتْحَ  َتْفسا اَفَيَتى ِشْئَ   , ِفيِه ِمْ  َمْسَقَلِتِه
ِلَيّيارَن َذِلاَك َأْعَظاَم     , َورحبََّيا ّأخَِّرْت َعْمَك ااِلَجاَباةّ  . َفِإنَّ اْلَعِطيََّة َعَلى َقْدِر المِّيَِّة,  هحَقمَِّطمََّك ِإْبَطاءح ِإَجاَبِتِه

َوّأوِتياَ  َخْيارًا ِمْماهح َعااِجاًل َأْو     , اهح ْؤَتا َورحبََّيا َسَقْلَ  الشَّْيَء َفال تح.  اآلِمِ  َوَأْجَزىَل ِلَعَطاِء ,  ِ أَلْجِر السَّاِئ
ْ  َفْلاَتيّ ,  َفَلرحبَّ َأْمٍر َقاْد َطَلْبَتاهح ِفياِه َ االّ  ِدهِماَك َلاْر ّأوِتيَتاهح       ,  َأْو صحِرَ  َعْمَك ِلَيا  حَر َخْيٌر َلَك , آِجاًل

 .  ( ؛ َفاْلَياىلح ال َهْبَقى َلَك َوال َتْبَقى َلهح َوَباّلهح َوهحْمَفى َعْمَك,  َمْسَقَلتحَك ِفيَيا َهْبَقى َلَك َجَياّلهح
 : ومقابله بشرطه وشروطه ,(  َقْد َأِذَن َلَك ِفي الدَُّعاِء) والبّد م  بني ما هترجب الرتكيز عليه ؛      

 ( .. َجاَبِةَوَتَيفََّ  َلَك ِبااِل ) -
 ( .. َوَأَمَرَ  َأْن َتْسَقَلهح ِليحْعِطَيَك)  -

 ..(  َوَتْسَتْرِحَيهح ِلَيْرَحَيَك)  -

 ( .. َمْ  َهْحجحبحَك َعْمهح هحَبْيَمحَو َكَبْيَم َوَلْم َهْجَعْ  ) -

الدعاء تستقر األنفس على ب وتعاىل وجع  سبحانه, ( ِبالدَُّعاِء َأْبَراَب ِنْعَيِتِه َتْفَتْحَ  ساَفَيَتى ِشْئَ  )     
سؤهلا أم مل تحعطى , وأبراب رمحته ال تحغلق , ودعااء املستضاعف يف األرض   متام خ  ا , سراء ّأعطي  

 ..ليس بيمه وبني اخلالق تعاىل حجاب 
 :يف إحدى خطبه اجلليلة ( عليه السالم)وهقرىل      
َوال ّأْغِلاَق  , َفَياا َقَطَعّياْم َعْماهح ِحَجااٌب     , ْساَتْيِمححرهح  ا إَلْيِه واَواْطّلبحر, َواْسَتْمِجححرهح , َفاْسَتْفِتححرهح  )     

, هح الَعَطااءح  َوَمَع ّك ِّ إْنٍس َوَجان  ؛ ال َهْثِليح, َواٍن َوِفي ّك ِّ ِحنٍي َوَأ, هح َلِبّي ِّ َمَياٍن َوإنَّ, َعْمّيْم دحوَنهح َباٌب 
َوال هحْلِهيِه , َوال َهْلِرهِه َشْخٌص َعْ  َشْخٍص , َوال َهْسَتْقِصيِه َناِئٌ  , ِفدحهح َساِئٌ  َوال َهْسَتْم, احِلَباءح  َوال َهْمّقصحهح

َوال تحرِلهحهح َرْحَياٌة َعاْ    , َوال َهْشَغّلهح َغَضٌب َعْ  َرْحَيٍة , زحهح ِ َبٌة َعْ  َسْلٍب َوال َتْحجح, َصْرٌت َعْ  َصْرٍت 
 .  ( َوال َهْقَطعحهح الظُّهحررح َعِ  البحّطرِن, نح َعِ  الظُّهحرِر هح البحّطرَوال هحِجمُّ, ِعَقاٍب 
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اَب َعْماهح َبا   اَب الشُّْيِر َوهحْغِلاقَ لى َعْبٍد َباَن اهلّل ِلَيْفَتَح َعا َكَم) و , ورمحة اهلل عز وج  مفّتحة أبرابها     
ْرَباة َوهحْغِلاَق   اَب التَّال ِلَيْفَتَح ِلَعْبٍد َبا َو, اَبِة اَب اإلَجِلَق َعْمهح َباِء َوهحْغاَب الدَُّعلى َعْبٍد َبال ِلَيْفَتَح َعَو, اَدِ  َهالزِِّ

 ..الدعاء هحقابله اإلجابة  , أن جع  , والمعية اإلهلية العظيية  (اَب امَلْغِفَرِ  َعْمهح َب
  ( :عليه السالم)لذا هقرىل      
ْرَبَة َلْم هحْحَرِم َوَمْ  ّأْعِطَي التَّ, َعاَء َلْم هحْحَرِم اإلَجاَبَة َمْ  ّأْعِطَي الدُّ: عًا ْرَبْرَبعًا َلْم هحْحَرْم َأَمْ  ّأْعِطَي َأ)     

 .  ( ْيَر َلْم هحْحَرِم الزَِّهاَدَ شَُّمْ  ّأْعِطَي ال, َمْ  ّأْعِطَي اإلْسِتْغَفاَر َلْم هحْحَرِم امَلْغِفَرَ  َو, الَقبحرىَل 
مساحة الذىل إىل فضاء العز , وبه همجلي أو ممفذًا لننسان , للتحرىل م  وجع  اهلل سبحانه وتعاىل     

, واالجتااه صارب االساتقرار والساييمة     همحسر االضطراب والقلق المفسي على مسترى الفرد واجملتيع 
 ..والطيقنيمة واألمان 

حتيياة الابالء وساب     ر التقكيد علاى  ,    ( ْمَراَج الَبالِء ِبالدَُّعاِءْدَفعحرا َأَوا ( : )عليه السالم)ولقرله     
 ..هضفي جانب التراد والرتاحم واالنفراج ع  ك  ما هقسر به القلب  وضرور  الدعاء , وما

م  شاروط قبارىل الادعاء     بع م  إفاضته على الروح اإلنسانية باحملبة والتراد , ألننوضرور  الدعاء     
وتقطاع  مزها  الابالء   تحمزىل المِّقم وحتبس الدُّعاء وتحاالبتعاد ع  ما حيجب م  الذنرب اليت تهتك الِعصم و

, رباه  , وبيماه وباني    إخل , كيا ورد يف دعاء كيي  مما حيرىل بني املرء وقلباه .. الرجاء وحتجب الدعاء 
 .., إاّل ذو حظ عظيم , و ر ما ال هعرفه حقًا  وبني اجملتيع الذي هعيش ضي  نطاقهوم  ثم بيمه 

 
 

 املبحث اخلامس عشر

  ذّكر والتمامك االجتماعيالت
 

إلعااد  المظار والتارازن اجملتيعاي     مبا هتطلبه اجملتيع م  عراما  عدهاد    , الدراسة تياملية تتراص  و    
 املظلارم وإعاناة  احلاق   إلحقااق ة اهلل تعااىل ؛  ر وخمافا التاذك  , وجانبه احليري عمد تياسك االجتياعيلل

 ..اإلنساني  العيقوأخروهة , ومؤشر  دنيرهة عليه م  التزامات, وما هرتتب وإنصافه 
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وتقرهم اآلخره  ع  رضرعية والتقرهم , املب ملتابعة الذاتالضرور  البالغة  وتقكيد المظر  االجتياعية    
التقرهم التضامين لليجتيع وما حيققه ما   احنرا  حيدث للفرد أو اجلياعة أو اجملتيع , ومبعمى آخر  ك 

قبهاا احملققاة لالساتقرار    , وعرا خاّلقاة باملرجِّاه اإلنسااني واألخالقاي     مما  اجتياعي هرذجي ومبمهجية
 ..واألمان والثقة املتبادلة الطيقنيمة م  تغيره  االجتياعي وما

 :مقتبس م  نرر ا باآلتي  ميي  إمجاىل , همالير القرآن يف مراضع عدهد  م وورد الذِّكر      
 سرر  القير (8 )َفَهْ  ِمْ  محدَِّكٍر  َوَلَقْد َهسَّْرَنا اْلّقْرَآَن ِللذِّْكِر . 
  سرر  الرعد (7 )الَِّذهَ  َآَممحرا َوَتْطَيِئ ُّ ّقّلربحهحْم ِبِذْكِر اللَِّه َأَلا ِبِذْكِر اللَِّه َتْطَيِئ ُّ اْلّقّلربح . 

  ًا َوَما َهذَّكَّرح ِإلَّاا ّأوّلار اْلَقْلَبااِب    هحْؤِتي اْلِحْيَيَة َمْ  َهَشاءح َوَمْ  هحْؤَت اْلِحْيَيَة َفَقْد ّأوِتَي َخْيًرا َكِث
  . سرر  البقر  (33 )

 ّقوَلِئاَك  حامح   َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا َلا تحْلِهّيْم َأْمَراّلّيْم َوَلا َأْوَلادحّكْم َعْ  ِذْكِر اللَِّه َوَمْ  َهْفَعْ  َذِلَك َف
 . سرر  املمافقرن (3)اْلَخاِسرحوَن 

 َلْيِهمح الشَّْيَطانح َفَقْنَسا حْم ِذْكَر اللَِّه ّأوَلِئَك ِحْزبح الشَّْيَطاِن َأَلا ِإنَّ ِحْزَب الشَّاْيَطاِن  حامح   اْسَتْحَرَذ َع
 . سرر  اجملادلة (3 )اْلَخاِسرحوَن 

للذكر , واجلع  التيارهين إلنساان وماا ميتلياه ما  أدوات      م  اآلهة اليت تحبيِّ  تيس  القرآن  والمظر     
يف الذِّكر , اليب   اإلسهاماحليية و العق  سهمهوما الذِّكر ,  يفالقلبية وميانة الطيقنيمة كر بفهم , للذِّ

 ..واحليية واملعرفة العلم , ضي  مما  وفهم وعي واستيعاب تفيُّر ووإاّل ما نفع الذِّكر بال 
, فيدخ  بال وعي راىل واألوالد , حيميا هيرن الّلهر باألمواملخاطر على اإلنسان بفردهته وجمتيعيته     

بغاري الامفس ,    جيذب اإلنساان , و, وهحغيِّر الرؤها واأل دا  والغاهات ليحمسي اإلنسان الذِّكر الشيطان 
 ..اخلسران  دى اإلنسانمؤالمتيجة لييرن م  جحمده وحزبه , و

ضاع الساب  املدّعياة    االجتياعي , والبماء والتياسك عيليات وبدقة اليليات اجلليلة اليت تسهم يف     
هقرىل أم  املؤممني اإلمام علاي  حيث , اجملتيعي لتحسس اإلنساني ه اعميبالرعي واألخالقيات وبي  ما ه

 :( عليه السالم)
َكاِئمحرَن َو, اثًا ْجَدمحرَن َأَومحَضيَّ, ْحِتَضارًا َوَمْقبحرضحرَن ا, َوَمْربحربحرَن اْقِتَسارًا , ِعَباٌد َمْخّلرّقرَن اْقِتَدارًا  )    

َو حادحوا  , ي َطَلاِب امَلْخاَرِج   َقْد ّأْمِهّلرا ِفا . زحوَن ِحَسابًا َومحَييَّ, َوَمِدهمحرَن َجَزاًء , ْفَرادًا َوَمْبعحرثحرَن َأ, رحَفاتًا 
ِة َوَرِوهَّ, اِر اجِلَياِد ِيْضَيَوخحلُّرا ِل, َوّكِشَفْ  َعْمهحْم سحَد ح الرِّهِب , َسِبيَ  امَلْمَهِج ؛ َوعحيِّرحوا َمَهَ  امّلْسَتْعِتِب 

 .   ( َومحْضَطَرِب امَلَهِ , َجِ  ِ  اأَلي محدَِّف, َناِ  امّلْقَتِبِس امّلْرَتاِد َوَأ, اِد اإلْرِتَي
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العيلياة  التاذكُّر   ثقافة ضرور يا حيث على ِلد يهِّاملاليث  م  حمترى هتبني , وم   ذا المص املبار      
الايت تتطلاب أن   ييفياة  الو, (  َو حادحوا َساِبيَ  امَلاْمَهجِ   ) ؛  احملارر و املرجع ووضرح ,اآلليات ما تدعيه و

؛ كفرد وجمتياع , بالباداهات    اإلنسان لىإىل فض  التذكُّر ع, وممه ما هتحرىل التذكُّر هيرن عليه ذلك 
 :القرىل   إليه وما هحضايليات والمتائج وما هؤوىل إليه , والع
, آراًء َعاِزَمًة َو, ْسَياعًا َواِعَيًة َأَو, َلْر َصاَدَفْ  ّقّلربًا َزاِكَيًة , َوَمَراِعَظ َشاِفَيًة , ااًل َصاِئَبًة ْمَثَفَيا َلَها َأ)     
, َبااَدَر  َوَحااَذَر فَ , َوَوِجاَ  َفَعِياَ    , اْعَتَرَ  ْقَتَرَ  َفاَو, َة َمْ  َسِيَع َفَخَشَع ّقرا اهلَل َتِقيَّاتََّف! ْلَبابًا َحاِزَمًة َأَو
, َوَراَجاَع َفَتااَب   , َنااَب  َقَجااَب فَ َوَأ, ْزَدَجَر َوزحِجاَر فاا  , َوححذَِّر َفَحاِذَر  , اْعَتَبَر َوعحبَِّر َف, ْحَسَ  َقْهَقَ  َفَوَأ
َر َوَعيَّا , َب َساِرهَرً   اَطَوَأ, َفاَد َذِخَ ً  َقَف, َوَنَجا َ اِربًا , اِلبًا ْسَرَع َطَفَق, ى َوّأِرَي َفَرَأ, اْحَتَذى ْقَتَدى َفاَو

َماَماهح ِلاَداِر   َم َأَوَقادَّ , اَقِتاِه  َوَماْرِطِ  فَ  , َوَحاىِل َحاَجِتِه, ِلَيْرِم َرِحيِلِه َوَوْجِه َسِبيِلِه , ْسَتْظَهَر َزادًا اَو, َمَعادًا 
ْساَتِحقُّرا  اَو, َرّكْم ِماْ  َنْفِساِه   ْمهح ّكْمَه َما َحذَّْحَذرحوا ِماَو, ّقرا اهلَل ِعَباَد اهلِل ِجَهَة َما َخَلَقّيْم َلهح اتََّف. محَقاِمِه 

 .  (اِدِه احَلَذِر ِمْ  َ ْرىِل َمَعَو, َلّيْم بالَتَمجُِّز ِلِصْدِق ِميَعاِدِه  َعدَِّمْمهح َما َأ
ساك   ار احملقاق للتيا  , و( اِدِه احَلَذِر ِماْ  َ اْرىِل َمَعا   َو) ؛ م  وعي مضامني همطلق فالتذّكر احلقيقي     

ياا  اجلعا  التيارهين لِ  , ووحمترهاتهاا  ها لصائبة واملراعظ الشافية يف ميرناتاألمثاىل ا , بفاعليةاالجتياعي 
ساالمة  والفيار  بمقاي  والداعياة   , , واألمساع الراعية واآلراء الما ضاة بااألمر  تسترعبه القلرب الزاكية 

والشاير ,  ع , واالعرتا  بالفض  اخلشرصغاء مبؤدى استدالالت اإلواملتحققة باستعدادات والعقرىل , 
 :يف ذات اخلطبة ( عليه السالم)وهحتابع  ..م  عراقب األمرر  واحلذر واخلر 

محالِئَيًة , ا اِئَهْعَضأَل اِمَعًةْشالًء َجَأَو, ا اَ َعْ  َعَش َرارًا ِلَتْجّلْبَصَأَو, ا اَ ا َعَمَي َماعًا ِلَتِعْسَيَجَعَ  َلّيْم َأ)    
ي ِفا , ا اِقَها ْرَزاِئاَدٍ  ألَ ّقّلرٍب َرَو, ا اِقَهْرَفبَق اٍن قاِئَيٍةْبَدبَق, ا َومحَدِد عحيحِرَ , ا يِب صحَرِرَ ي َتْرِكِف,  ااِئَهْحَمأَل

َلّيْم ِعَبرًا  َوَخّلَف, ا َعْمّيْم ارًا َسَتَر ََْعَيَر َلّيْم َأَوَقدَّ. اِفَيِتِه َع ِزاِجَحَرَو,  اِت ِمَمِمِهَومحرِجَب, محَجلِّالِت ِنَعِيِه 
 .  (اِقِهْم ِح َخَمَومحْسَتْفَس, ِع َخالِقِهْم ِمْ  محْسَتْيَت, ْبَلّيْم اِضنَي قََاِر امَلِمْ  آَث

فسالجية ,   –, ممها بيرلرجية كر تيرن الداعية لسالمة الذِّوهتضي  المص املبار  جرانب متعدد      
بااري وعلاام االجتياااع الرتبااري واملعااريف , ويف جماااىل علاام الاامفس الرت, اجتياعيااة  –وأخاارى نفسااية 

 حتقاق باجتا اتاه , وماا    كان ضي   ذه السلسلة العليياة ماا  ومضامني م  علم األخالق واملمطق , وقد 
ماا   استذكار واستقراءممه هيرن متاسك , وما سلر  وهسهم يف دعم االجتاه حنر ما هص  له اجملتيع م  

ممع و, لصراعات ا لي  أشياىلومانع اجتاه رادع اتها , وبلشعرب وحضارآثار اجملتيعات أو ا مضى م 
 .. در الطاقات اإلنسانية ما هؤدي إىل 
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َواْنَتِفعحارا  , اِلاِغ  َواْزَدِجارحوا ِبالمُّاذحِر الَبرَ  , َراِطِع َواْعَتِبرحوا باآلي السَّا , اِفِع َرِعّظرا ِعَباَد اهلِل ِبالِعَبِر المََّفاتَّ)    
َوَدِ َياْتّيْم  , ِة َواْنَقَطَعاْ  ِماْمّيْم َعالِئاقح اأّلْمِميَّا    , ِة ْن َقاْد َعِلَقاْتّيْم َمَخاِلابح امَلِميَّا    َفَيَق, ِعِظ بالذِّْكِر َوامَلَرا

 ا إىلَساِئٌق َهسحرّقَه" : ّك ُّ َنْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد " فا , َوالسَِّياَقّة إىل الِرْرِد امَلْررحوِد , محْفِظَعاتح اأّلمحرِر 
  .  (َمْحَشِرَ ا ؛ َوَشاِ ٌد َهْشَهدح َعَلْيَها ِبَعَيِلَها 

 : مما هتضح م  المص املبار الداعم الذِّكر و    
 ..المرافع الِعرب  ؛ هحقابله : االتعاظ -
 ..هحقابله ؛ اآلي السراطع : واالعتبار  -

 ..هحقابله ؛ المُّذر البرالغ : واالزدجار  -

 ..ر واملراعظ هحقابله ؛ بالذِّك: واالنتفاع  -

وما هحيامله ما  حارافز   .. كر م  االنتفاع , وما هتطلبه م  وعي وثقافة واستعداد وفهم ومرقع الذِّ    
َوالسِّاَياَقّة إىل الاِرْرِد   ) ودوافع وممبهات لليمحى الدنيري , وما تسهم سالمة اجلرارح وسالمة الرعي , 

 ..االجتياعي , وتدخ  ضي  آليات البماء االجتياعي  , ومجيعها تصب فييا هتعلق بالتياسك ( امَلْررحوِد
 ( :عليه السالم)واملمحى يف الرعي , هقخذ مقخذه م  االجتاه بالذكر لتقرهم احليا  , وبهذا هقرىل     
 را اهلَلّتّقافا  ؛ اِلاهِ َرْ اِت َأاَرَتا َو,  ِلِهَلاوهِ  َزَ َأَو, ْحِضِه اِلِق َدَمَزاِط َولى الصَِّرَع َمَجاَزّكْم نَّرا َأيحَلْعاَو )    
 َقْظَيا َأَو, ِماِه  اَر نْرَرجُّادح ِغا  َهَر التََّهْسَأَو, َنهح َد ح َبْرخَلاَصَب ْنَأَو, رح قْلَبهح يَُّفَ  الّتَغَش ي ّلب ِذ َةيَِّقَت اَد اهلِلَبِع

َب َتميَّا َو, اِنِه َمَ  أَلْرَم اخَلقدََّو, اِنِه رح بلَسَجَف الذِّْكْوَأَو , اِتِهَرَهْ دح َشَف الزَُّلَظَو ,ِه ِمْرِر  َهاِجَراءح َ َجالَر
ْم َلَو, وِر رحالتح الغحاِتهح َفْلِتْفْم َتَلَو ؛رِب ّلْطِج امَلْهِك إىل المَّاِلَسَد امَلَصْقلَك َأَسَو, يِ  ِبالسَّ حَِِضَو ْ َج َعاِلَخامَل
 ْدَقَو. ِه ِمْرآَمِ  َهَو, ِه ِمْرِم َنَعْني َأِف, ى َيْعِة المُّاَحَرَو, ى َرْشبحِة الَحْررًا بَفاِفَظ, رِر اتح اأّلمحَهِبَتْشِه محلْيَم َعْعَت
ي َرِغَب ِفا َو, ي َمَهٍ  ِف شَََيْكَأَو, ٍ  َجَر ِمْ  َواَدَبَو, يدًا ِعِة َسَلاَد اآلِجَز َمدََّقَو, يدًا ِيِة َحَلاِجَبَر الَعْعَر َمَبَع

ى َفَكَو, ااًل َرَنابًا َوَرِة َثمَّى باجَلَفاَمهح فَيَمَر ّقدحمًا َأَظَنَو, ِمِه َغَدهح ْري َهاقَب ِفَرَو,  ٍبَرَ   ََْب َعَ َذَو, َطَلٍب 
 .  ( !ييًا ِصَخيجًا َوِجاِب َحَتى بالِيَفَكَو!  ًا ِصَنيًا َوِقَتْمى باهلِل محَفَكَو, ااًل َبَوابًا َوَقاِر ِعبالمَّ
ممحرفة تضرُّ بالفرد واجملتيع , والعرد  ع  ذلك هرلِّد اجلر  أمرر عدهد  و ذا الردع حيقق الرتاجع يف    

 :, ومما تقّدم ميي  وضع املؤشرات اآلتية قق ألسباب ومؤدى التياسك االجتياعي احملواملما  
تهدهادات األفياار املمحرفاة , هتحقاق ماؤدى وسابي        باالبتعاد ع  ما هشرب احلياا  ما     - 

, وبذات الرق  احملقق للتياسك االجتياعي الذي م  شاقنه  ي خالقللسلر  اإلنساني واأل
 ..املمحى السلركي سالمة أن هؤدي إىل االستقرار المفسي و
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تمقياة الامفس   , هتجاه باإلنساان صارب    مبمظرر إسالمي التذكُّر يف علم المفس االجتياعي  - 
ثلاة ممهاا يف   على مسترى الفرد واجملتيع ما  الشارائب الدنيرهاة املتي   واألجراء االجتياعية 

العالقات اإلنسانية والتعاون يف  , , مما هترّلد م  تمقية المفسحب الذات واألنانية واجلشع 
 ..لتياسك االجتياعي واستدامته عيليات امما  اجتياعي هتجه ل

اإلنسان وتهذهب  تراضع رحن التقرميي الدافع واحلركي ردعاحلد وال رلِّدهحبذكر اهلل تعاىل ,  - 
 ..بققرم السلر  االجتياعي واألخالقي ومتاسيه اإلنساني ع  العي  المفس , مما جي

وباذات الرقا    ,  هترجب م  العي  بالشير هلل تعااىل واعز لبيان ما المِّعم اإلهلية ,  بتذكُّر - 
باجتااه  باحلالىل الطياب , و هتجه اإلنسان باستدامة احليا  وترشيد ا العقالني , واستثيار ا 

 ..االجتياعي  والتياسك  مدسة السلرهلأسلم عيلية 

هلاا امتاداداتها األخروهاة ,    , عمد الذِّكر تيرن , األعياىل الدنيرهة وانسيابية نتائج وترابأ  -5
ضيان احلقرق والراجبات , ومدى حتيُّ  ومؤدا ا التحقق م  مدى سالمة االجتاه صرب 

 ..املؤسساتية  –, وتبادىل األدوار اجملتيعية املسؤولية ومتطلبات األداء العالي لليجتيع 

كا  أشاياله   والسيطر  على احلد م  الفساد الفردي واجلياعي واجملتيعي , هيرن بالذِّكر  -3
االجتياعي الذي هصب يف جمرهاات   إىل التقاربهؤدي  اخلطر  , وبفاعلية الذِّكرواجتا اته 

 ..التياسك االجتياعي  –العالقات  وقمرات
 
 
 

 املبحث السادس عشر

 تماعيالتآلف والتآزر االج
 

ساتيرارهة  االوالنطاالق  لم  األسس والبماء  بطلتما ه, وأن هتهيق املما  واألرضية املماسبة ال ميي      
ما هترافر هلا م  , وتمفيذ للالئية املو املرسرمة طأاخل م  خالىل وضرحإاّل , التياسك االجتياعي باجتاه 

, مارورا   تراص  المجاحاستدامة ظام اليفي  بالمدوات وآليات باأل , وممه املتيث سب  المجاح املتراص  
حلياري والفاعا  , وماا    ااالجتيااعي  دقاة لعاب الادور     ىلإالتآلف والتآزر االجتياعي املؤدي  ا حيققهمب
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اليفي  اجملتيع  وفهم اتستيعابالستعدادات وااال مسترى ما هتطلبه م و, الرعي االجتياعي  ه م دعيه
 ..املرونة املمتجة  م  حققهت اموعالقاته اإلنسانية انسيابيته ب

ما  خاالىل   علاى المظاام وتياملاه    للحفااظ   Social Controlالضابأ االجتيااعي   فاعلية مبمحى و    
  ..ونشر اإلشاعات واإلمياءات املمظية كيا  ر عليه املعتقد األخالقي الرسيلة غ  الرمسية , تياملية 

  التادرهب , فياثاًل املادارس السابي  املباشار      تربياة وظيفياة ال تيارن حمادد    الضبأ  - واإلجتياعي    
القايم   بالرقا  املتازام  والالحاق حبساب     تياع اجمل م بترجيه شرحية ال هحستهان بها م الذي هقروالسه  

  ..على قر  وضعف التآلف والتآزر االجتياعي االجتياعية , وهمعيس بطبيعة احلاىل 
الَقَراَبّة َو, اِء ْبَماَبٌة َبْيَ  اأَلاِء َقَرّ  اآلَبَمَردَّ) انسيابية ؛  ختقيق م  مدىوهبدأ التآلف والتآزر االجتياعي     

 .  (اَبِة ِ  إىل الَقَرْحَرجح ِمَ  امَلَردَِّ  َأإىل امَلَردَّ
 العالقاات االجتياعياة  ما هرتتب عليهاا ما  نظام    و, التآلف والتآزر التقارب و م  ويف ذات املمحى    

  ( :المعليه الس)هقرىل ,  احليييية
الَفْض ح َمَع َو, ا َها هحْرِبي َعَلْيا ِبَياِفْئَها ّأْسِدَهْ  إلْيَك َهٌد َفَيإَذَو, ا ْحَسَ  ِمْمَهٍة َفَحيِّ بَقا ححيِّيَ  ِبَتِحيَّإَذ)     

 .  (اِدِئ َك ِلْلَبذِل
 ه م هقخذواجتاه ما اجملتيع ,  –فاعليته على مسترى الفرد مؤثره وو املبادر لليرّد  ,الفض  للبادئ و    

وما   اذه املضاامني    .. والتاآزر   احملباة واأللفاة  و الرأفاة  علاى التحسساي  ببماء اجملتياع  املضامني اليفيلة 
 :بالقرىل ( عليه السالم)حيث  اإلسالمية , اإلنسانية واألخالقية

ال ِفاي  : ِة ؛ َوال َتّيرنحارا َكجحَفااِ  اجَلاِ ِليَّا    ْ  َكِب حّكْم ِبَصاِغِ ّكمْ َوْلَيْرَأ, ِلَيَتَقسَّ َصِغ حّكْم ِبَيِبِ ّكْم )     
ْخاِرجح ِحَضاانحَها   َوهح, َداٍح َهّيرنح َكْسرحَ ا ِوْزرًا ي َأَوال َعِ  اهلِل َهْعِقّلرَن ؛ َكَقْيِض َبْيٍض ِف, هحرَن الدِّهِ  َهَتَفقَّ

 . 5(َشرًّا 
, (  َوال َعاِ  اهلِل َهْعِقّلارنَ  , هحارَن  ي الادِّهِ  َهَتَفقَّ ال ِف) اخلطر  ؛ ومراصفاتهم باجّلفا  واقرتان اجلا لية     
 وبني الفقاه والعقا  هتحادد مساترى    نتائجها ترالد الشر , , و األخّر  ر مؤشر على اخنفاض مسترى و

  ( :عليه السالم)وهضيف  ..والتقارب والتياسك والرأفة المظم االجتياعية , ومسترى األلفة 
 . 3(اَرَقهح اهح َفَقْد َفَخِم ح َأْحَتَشَم امّلْؤاا إَذ )
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: قااىل اللياث   . احَلياءح واالْنِقباضح , وقد اْحَتَشَم عماه ومماه , وال هقااىل اْحَتَشاَيهح     يف اللغة ؛ احِلْشَيّة     
َأن جيلاس إلياك الرجا     : واحِلْشاَيّة واحّلْشاَيّة   ,  احِلْشَيّة االنقباض ع  َأخيك يف امَلْطَعِم وطلِب احلاجِة

: , وَأْحَشْيتحهح َأخجلته : وَحَشْيتحه. َشَيهح هح وتحْسِيَعهح ما َهْيَرهح , َحَشَيه َهْحِشيحهح وَهْحشحيحه َحْشيًا وَأْحفتؤِذَه
   . . و ر َهَتَحشَّم امَلحارم َأي هترقا ا .َأغضبته 

م  أّللفة على مضامني اجتياعية وأخالقية , وما هترجب م  بماء العالقات وااملبار  تضي  المص وه    
خالىل احرتام مشاعر اآلخره  , وتبادىل  ذه املشاعر وحتسس متطلبات العالقات اإلنساانية , وبالاذات   
العالقات مع املؤم  ممهم , وإاّل كان سبي  فقدان دافعية التاآلف ومساببات احملباة والتاآزر والتياساك      

 .. االجتياعي
إصاالح ذات الابني , حياث    والتآزر ع  طرهق  يف التآلف واحملبة والتراداجتياعي  –ودرس تربري     

 ( : عليهيا السالم)لرلدهه احلس  واحلسني ( عليه السالم)هقرىل اإلمام علي 
َوَصاالِح َذاِت  , ّكْم ْمارِ َوَنْظِم َأ, اهلِل  ِبَتْقَرى, ْ ِلي َوَمْ  َبَلَغهح ِكَتاِبي َوَجِييَع َولِدي َوَأ, ّأوِصيّيَيا  )    

ْفَضا ح ِماْ    َصاالحح َذاِت الَباْيِ  أَ  : " َهّقرىلح  -َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -ّكَيا ي َسِيْع ح َجدََّفإنِّ, َبْيِمّيْم 
 .  (" اِم َيالِ  َوالصِِّة الصََّعامَّ
والعالقاات  سابي  التياساك   مؤدى  , و راإلصالحية  - الروح االجتياعيةثقافة بماء هتبني عظية و    

األسار  وامتادادا ا إىل ذوي   ب   األقارب , املتيثا   االجتياعية م –يت تبدأ بتيارهمها المفسية اإلنسانية ال
 رجباات يف اإلسالم مبوفلسفة العبادات , ب  األعيق  أ دا  ,   احملقق ببماءهْيذات الَبالقربى , بصالح 

ها ة العبادات يف تطبيقاتليرن قر  فاعلي, سالمي املتيث  فيها روح ما جاء به الده  اإلو,   ذه العالقات
 ..مع اآلخره  صالح العالقات واملعامالت  ضي 

؛ وما هترجب ذلك يف حتقيق مضيرن ؛ التآلف والتآزر  هشي  علىتيام  البماء االجتياعي فإّن لذا     
ْهَي َعِ  امّلْمَياِر  ْمَر ِبامَلْعرحوِ  َوالمَّْترحّكرا اأَلال َت. َقاّطَع َدابحَر َوالتَّاّكْم َوالتََّوإهَّ, َباذحىِل َراصحِ  َوالتََّوَعَلْيّيْم ِبالتَّ) 

 .  ( َتْدعحرَن َفال هحْسَتَجابح َلّيْم ثحمَّ, ى َعَلْيّيْم ِشَراَرّكْم َفيحَرلَّ
قر  يف حتقيق  وتقرميها , األسسوتقيييها ونظيها و ذه دعائم أخرى , جتع  للعالقات االجتياعية     

, بمياة اجملتياع   ضعف  ما هرتتب م  تهدهداتخماطر ووالتحذهر م  ,  ( َباذحىِلصحِ  َوالتََّراِبالتَّ)  األواصر ؛
ْماَر  ال َتْترحّكارا األَ ) عماد ؛  ماع المهاي   القارىل  , لذا هتياما   (  َقاّطَعَدابحَر َوالتَّاّكْم َوالتَّإهَّ) ؛ و ر ما ميثله 
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عياق االسارتاتيجيات املساتدامة     ار  واسرتاتيجياته , با    , وفلسفة ذلك( ْهَي َعِ  امّلْمَيِر ِبامَلْعرحوِ  َوالمَّ
 ..(  َتْدعحرَن َفال هحْسَتَجابح َلّيْم ثحمَّ, ى َعَلْيّيْم ِشَراَرّكْم َفيحَرلَّ) تيثله يف ؛ امل

اليت تصا  حتاى يف   املشاركة و التضام  االجتياعي ممهج, أال و ر  ودلي  آخر ملؤثر األلفة والتآزر    
 ( : عليه السالم) كيا هتضيمه قرلهي  أشياله احلالىل الطيب , وباكتساب الرزق 

  ( اىِل احَلظِّ َعَلْيِهْجَدرح بإْقَبَوَأ, ْخَلقح ِلْلِغَمى هح َأإنََّف, ْقَبَ  َعَلْيِه الرِّْزقح ي َقْد َأِذَشاِرّكرا الَّ) 
, لتحقياق جسار األخار      يف اإلساالم وجانب م  المص املتقدِّم هبيِّ  مدى أ يياة املامهج التضاامين        

تعزهر شعرري راسط و,  ذا اجلانب التحسسي مبعانا  اجملتيع الراحد , احلقيقية , وممافعها يف األزمات 
 ..للبماء االجتياعي ومتاسيه 

 ضي  محتسعلتعزهز التآزر واحملبة إعطاء فرصة بذات الرق  وليي ال هحمخر جسد اجملتيع اإلسالمي , و   
 ( :عليه السالم) سانية , و ر جانب مما هظهره قرلهمساحة احليا  اإلن

  (هح ِبَك َخْيرًا َفَصدِّْق َظمَّ َمْ  َظ َّ )
, إاّل إنه سبي  للتياسك االجتياعي , وبه ورغم عدم ثبات الظمرن , ِليا هحستعي  يف اليقني والشك     

 ..ادلة م  صدق املشاعر املتبما حييله اإلنسان تعزهز فطر  الرصرىل إىل حقيقة 
, التشاجيعية  فرصاة  ال عطااء إل لعالقات االجتياعية , وماا هساع  البالغ البليغ يف ا املبار   ذا القرىلو    

,  ِكاال الطارفني   التصادهق  , وتشاي  باذلك  واحملباة  وتعزهز ا على أسس اخل  لتميية احملاس  السلركية 
  , وتاارهيض الامفس والعقاا  الفااردي  وعياا  اخلا باالسااتعدادات واألداء (  هحَفَصاادِّْق َظمَّا  )وامتادادات  

  ..م  حماس  اخل  ما جييعه على املتراص  واجليعي 
 
 

 املبحث الساع  عشر

 القهاء والقلر ودقيقت ما
 
, مبعانا  وصعربات ومشاك  وأزمات , وما هراجهه ميرُّ اإلنسان يف احليا  , بصفته الفردهة واجملتيعية     

 , الصارب  مشاّقته وطاقتاه علاى   علاى قادر   بعيرميتاه و إميانه وصربه , و ها وهحيّحص, هحيتح  بم  ِمَح  
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, وهقخااذ فيهيااا ميانتااه األخروهااة  –يف احليااا  الدنيرهااة  املماسااب بتقاادهر اهلل نعاااىل هسااتحق األجاار
 .., وما هعميه القدر ما هعميه القضاء ؛  تتالبس عليه خبالفه رمبا, وبالترقي  املماسب واستحقاقاته 

رضارع  ملفهام ا وكيادخ  ل ملفهرمي القضااء والقادر ,    وباستطالع خاطف,  عامةعرهفية توبمظر      
  :اآلتي ب هميي  إمجال, احلساس الدقيق و
تثبي  وقرع :  واجَلْبرحقدرهة ؛ وال هةالقضاء والقدر , واجلرب خبصرص ( لسان العرب) ورد يف  -

ه  هقرلرن َأْجَبَر اهلّل العباَد على الذنرب َأي واجَلْبِرهَّّة الذ.  واإِلْجبارح يف احليم.  القضاء والقدر
وقي  للَجْبِرهَِّة َجْبِرهٌَّة  . , وليمه علم ما العبادح , ومعاذ اهلل َأن هحيره َأحدًا على معصيته َأكر هم

خاال   : واجلربهاة , بالتحرهاك   . خاال ح الَقاَدِر   : واجَلْبارح  .  أَلنهم نسبرا ِإىل القارىل بااجَلْبرِ  
 .قّدر اهلل م  األشياء مبا : , واجَلْبر  ةالَقَدِرهَّ

 اليلاي  احليم ع  عبار :  االصطالح ويف , احليم القضاء لغًةويف التعرهفات ؛ للجرجاني ,  -
 ويف , األباد  إىل األزىل يف اجلارهاة  األحاراىل  ما   عليه  ي ما على املرجردات أعيان يف اإلهلي

 أمار  إلزام:  الغ  على والقضاء . السببب الراجب مث  , تسليم:  القضاء:  الفقهاء اصطالح
:  األداء هشبه , والقضاء.  ثاب   ر ما إظهار  ر:  اخلصرمة يف والقضاء.  قبله الزمًا هي  مل

 واحد ك  ألن , والصال  الصرم كقضاء , االستقراء حبيم معقرىل مبث  إال هيرن ال الذي  ر
 . ومعمى صررً  اآلخر مث  ممهيا

لياق كا  حااىل ما      تعلق اإلراد  الذاتية باألشياء يف أوقاتهاا اخلاصاة , فتع  :  أما يف الَقَدر    
خاروج املييماات ما     : والقدر .   القدر بزمان معني وسبب معني عبار  عأحراىل األعيان 

والقضااء يف األزىل , والقادر فيياا ال    . للقضااء  واحد بعد واحد , مطابقًا ىل الرجرد العدم إ
يف اللرح احملفارظ  ,  ر أن القضاء وجرد مجيع املرجردات والقدر  والفرق بني القضاء. هزاىل 

 ام الاذه    : يف األعيان بعد حصرىل شرائطها , والقدرهة وجرد ا متفرقة : جمتيعة , والقدر 
: واجلربهاة  . لفعله , وال هرون اليفر واملعاصي بتقدهر اهلل تعااىل  هزعيرن أن ك  عبد خالق 

 .لعبد إىل اهلل  ر م  اجلرب , و ر إسماد فع  ا
ألشاعرهة , وخاصاة ال تثبا     مترساطة تثبا  للعباد كسابا يف الفعا  كا     : واجلربهة اثمان     

 .كاجلهيية 
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 ؛ يف ؛ التعرهفاات للجرجااني , ظهار يف   وباألخاذ مباا ورد   , أما ما ورد يف ممظارر فلسافي    -
 ر مذ ب  Predestinationحيث أن القضاء الفلسفي , جمليع اللغة العربية مبصر , املعجم 

حبساب نظاام   هرى أن األعياىل اإلنسانية واألحداث اليرنية ختضع لتادب  إهلاي أزلاي وتسا      
عليه م  يف أعيان املرجردات على ما  ي القضاء احليم اليلي اإلهلي : قاىل اجلرجاني . ثاب  

يف   كرن األشياء حمدد  مدبر Destiny , Fate؛ والقدر األحراىل اجلارهة يف األزىل إىل األبد 
؛ إحاطاة  وهراد بهياا  هذا خيتلأ بالقضاء , تصبح وال مماص م  وقرعها , و ر باألزىل حبيث 

؛ رساالة  حميد عباد   بإرادته وبان عي  كذا وقع يف وق  كذا , مبا هقع م  اإلنسان  علم اهلل
إىل الرجارد  م  العدم , فيحعد خروج امليتليات بعضهم بني القضاء والقدر  الترحيد , وهحفرِّق
ظ جمتيعاة ,  والثاني وجرد مجياع امليتلياات يف اللارح احملفار    مطابقًا للقضاء واحد بعد واحد 

 .يف األزىل والقدر ال هزاىل فالقضاء 

فاال  مذ ب هرون فيه , أن ك  شايء هاتم علاى حنار ال مارد لاه ,        Fatalismواجلربهة     
 .غالية  ذه  ي اجلربهة الأن تغ  شيئا يف جمرى احلرادث , ووال إرادته تستطيع قدر  اإلنسان 

أو هرهد  فيياتقاب  اجلربهة , و ر مذ ب م  هرى أن لليرء حرهة  Free Willوالقدرهة     
 .واستطاعة عليه وقدر  فع  ه

اجلربهاة  : مرسارعة علام الامفس والتحليا  المفساي       ؛ الدكترر عباد املامعم احلفاين يف    وهذكر -
Fatalism أن اإلراد  ال تؤثر على السلر  د اإلميان بالقضاء والقدر , واالعتقا.. 

وخ  مرجع ومصدر محستقى م  أنقى وبعد  ذه المظر  والطروحات التعرهفية املختصر  واملتمرعة ,     
القضاء والقادر , وماا تعميهياا وتقث ههياا الباالغ علاى       شرهعة ومدرسة , ميي  ان هرشدنا إىل مضامني 

, حياث  ( علياه الساالم  )أم  املؤممني اإلمام علي  م  كشف ما حتقق, , وم  خ  ا  وميرناتهاجملتيع 
قدره ؟ و أكان مس نا إىل الشام بقضاٍء م  اهلل : للسائ  الشامي مّلا سقله  )اء والقدر ؛ بّي  حقيقة القض

 :بعد كالم طره   ذا خمتاره 
, ابح َوالِعَقابح َرَلْر َكاَن ذِلَك َكذِلَك َلَبَطَ  الثََّو! َوَقَدرًا َحاِتيًا , َك َظَمْمَ  َقَضاًء الِزمًا َلَعلَّ! َوْهَحَك     

َوَلْم هحَيلِّْف , َف َهِس ًا َوَكلَّ, َوَنَها حْم َتْحِذهرًا , َمَر ِعَباَدهح َتْخِي ًا اهلَل سحْبَحاَنهح َأ إنَّ. َوَسَقَأ الَرْعدح َوالَرِعيدح 
 َوَلْم, ْنِبَياَء َلِعبًا َوَلْم هحْرِسِ  اأَل, َوَلْم هحَطْع محْيَر ًا , َلْم هحْعَص َمْغّلربًا ْعَطى َعلى الَقِليِ  َكِث ًا ؛ َوَوَأ, َعِس ًا 

, ِذهَ  َكَفارحوا  ذِلَك َظ ُّ الَّ: " ْرَض َوَما َبْيَمهحَيا َباِطاًل َياَواِت َواأَلَوال َخَلَق السَّ, َعَبثًا  هحْمِزىِل الِيَتاَب ِلْلِعَباِد
 .   ( "اِر هَ  َكَفرحوا ِمَ  المَِّذَفَرْهٌ  ِللَّ

                                                 
0
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 :المقاط اآلتية  ميي  وضع, املتقدِّم , وما نسترعبه م  المص لما هتضح مما و    
علاى أحراهلاا يف   حلصارىل األشاياء   الساابق   احلضارري  إّن القضاء ؛ الذي هعين علم اهلل تعاىل - 

له حيي مامبرجِّه العقالني , والرأي واالختيار الفهم وإلنسان له ؛ فاأوضاعها , إنه ليس الزمًا 
 .. ووعي  م  رشاد

, لذا ال جيرب على فع  الشايء ,   عز وج  عمد وجرد أسبابهأوجده اخلالق أّما القدر فقد     
ما   ماا ترصا     , وبشي  عام ترضح له وحبساب  مبا ترضح له م  خ  وشر  ر مسّيروإها 

 عماد حصارىل  وخمّير .. م  ممحرفها  قرهم السب مبا حتيله م  عليية باألشياء , حصرله على 
 ..ذلك  ك , لذا هيرن حسابه بعيرميته على وفقلمعرفته بذ

وامتداده الادنيري إىل ماا هرتتاب    , عقاب الثراب وال اخلالق عز وج  للقضاء والقدر , وضع - 
 ..أخروي م  حساب وعقاب 

ما   هرتتاب  علاى ماا   والمهاي  , ( َماَر ِعَبااَدهح َتْخاِي ًا    َأ) ؛ لتخاي   ا هرتتب حبسباألمر اإلهلي  - 
 ..(َوَنَها حْم َتْحِذهرًا  ) ؛التحذهر 

ماا  وإنساان  كا   , ومباا هاتيي  علياه    هحبمى التيليف اإلهلي حسب اجلع  التيرهين لننساان   - 
, ومبا هتحيا  األعبااء والثقا  , ومباا ميتلياه ما        لذا كّلف سبحانه وتعاىل اليس  ,  هتحيله

ما  قابلياات اإلنساان     وأوساع  , ومل هيلِّف سبحانه باقكرب قابليات الصرب والتحي  واإلميان 
 هحضاعف , واجلزاء حبسب ذلك , واهلل تعاىل( َوَلْم هحَيلِّْف َعِس ًا , َف َهِس ًا َوَكلَّ) ؛ وطاقاته 

 ..(  ْعَطى َعلى الَقِليِ  َكِث ًاَوَأ ), احلسمات ِلَيْ  هشاء , حتى على القلي  , وهعفر ع  اليث  

العصايان مل هاقتي ما  الغلباة , والطاعاة مل تيا        , (  َوَلْم هحَطْع محْيَر ًا, ْم هحْعَص َمْغّلربًا َوَل)  -5
وجعا   ,  سارر  اإلنساان   ( )ِإنَّا َ َدْهَماهح السَِّبيَ  ِإمَّاا َشااِكًرا َوِإمَّاا َكّفارًرا     ) ممطلقة م  االكراه , 

 ..يان والطاعة بعد البيان والبالغ العص

للهداهاة والرمحاة اإلهلياة , ولايس     ( عليهم الساالم )الرس  واألنبياء  تعاىل أرس االجتاه بهذا   -3
بني الميب و, ( َعَبثًا  هحْمِزىِل الِيَتاَب ِلْلِعَباِد َوَلْم, ْنِبَياَء َلِعبًا َوَلْم هحْرِسِ  اأَل ), لالنتقام م  اإلنسان 

يزات فهيها احملققة الساتيعاب  , ومرتامّلمّزىل , نظام وبيان استيعاب األمرر  واليتاب املرس 
 ..نفسية اإلنسان وعلى سلركيته م  ثقافة القضاء والقدر , فييا جيري 

َوَقاَدرًا  , َقَضااًء الِزماًا   ؛ مل هي   وبهذا, (  ْرَض َوَما َبْيَمهحَيا َباِطاًلَياَواِت َواأَلَوال َخَلَق السَّ)  -8
, وما هرتتب عليه اجلع  التيرهين لليخلرق  م  اإلهليةوالرمحة مؤشر العدالة  , ب  كان َحاِتيًا

  ..م  اجلع  التشرهعي 
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, واألجار  ؛ بصفته كفرد أو جمتيع , م  نعية القضاء والقدر على أساس الرمحة اإلنسان  ومبا جع     
بالقضاء ممحرفه العقاب , إن اختحِبر على ؛ لقرميه الثراب , وباملقاب   عز وج  على قَدر املشّقة , وجع 

 ..على أساس الفهم واالختيار والسلر  در والق
, ال َتِلجحارهح  َوَبْحاٌر َعِيياٌق َفا    ,ال َتْساّلّيرهح  ِلٌم َفَطِرهٌق محْظ( : عليه السالم)فقاىل , وسئ  ع  القدر )     

 .  (ّفرهح ال َتَتَيلََّوِسرُّ اهلِل َف
, و ر خبال  ما قام جبار أّن القدر ليس م  خالىل اإلعلى  واضح وترجيهي بيانيو ر دلي  عقلي     

 ..عليه املذ ب اجلربي يف األقدار 
 : ى األشعث ب  قيس ع  اب  له وقد عزَّ, ( عليه السالم)وقاىل     

إْن َتْصاِبْر َفِفاي اهلِل ِماْ  ّكا ِّ     َو, ِحمح ْ  ِمْمَك ذِلاَك الارَّ  ْسَتَحقَّإْن َتْحَزْن على اْبِمَك َفَقِد ا, ْشَعثح ا َأَه    
ْعاَ  َجاَرى َعَلْياَك    إْن َجِزَو, ْناَ  َماْقجحرٌر   َأإْن َصَبْرَت َجَرى َعَلْيَك الَقَدرح َو, ْشَعثح ا َأَه. َخَلٌف  محِصيَبٍة

 .   ( َوَحَزَنَك َو َر َثَراٌب َوَرْحَيٌة, الٌء وِفْتَمٌة َب َر حَ  َوْبمحَك َسرَّا, ْشَعثح ا َأَه. وٌر ْنَ  َمْقزحَأالَقَدرح َو
والبيئاة ,  واإلنساان  للحياا    وفهام  علم واساتيعاب , ب  (  َوَقَدرًا َحاِتيًا, َقَضاًء الِزمًا )  ليس وألّنه    

, ضي  املساعي املدروسة للعي   العام  قالنية االختيار م  خالىل حمداداتع, ووممها البيئة االجتياعية 
جاناب مماه   , و مرهين هللق عز وج  للخلق على أساس اجلع  التياخلاوقد قّدر , فال فرضى وال إجبار 

 ومادى قابلياة   ,إلنساان  ا خملرقاه  ىلاد  أودعهاا اخلاالق عاز وجا      اليتوالطاقات  القدراتما هتيث  يف 
, ولايس  الفردهاة واجلياعياة   هلاا بالتجاارب واخلاربات    وتطارهره  , للطاقات استثياره اختياره و نيةعقال

املخلرقاات ,  فارق القادرات املردعاة لادى     هع جيع  التشرسبحانه وتعاىل محمّزه م  ان  , ألنه اجلربهة فيه
 ( : عليه السالم) هقرىل م  وجهة تياملية , لذا  اإلنسانوفرق قدرات 

, ححادحوَد َمْمِزَلِتاِه    َههح ِلِرْجَهِتِه َفَلاْم َهَتَعادَّ  َوَوجَّ, ْلَطَف َتْدِبَ هح َقَرهح َفَوَدبَّ, ْحَيَم َتْقِدهَرهح َقَر َما َخَلَق َفَقدَّ)     
َياا َصاَدَرِت   َفَيْياَف َوإنَّ , َوَلْم َهْسَتْصِعبح إْذ ّأِمَر ِبامّلِضيِّ َعلى إَراَدِتِه , َلْم َهْقصحْر دحوَن اإلْنِتَهاِء إىل َغاَهِتِه َو

 .  ( اأّلمحررح َعْ  َمِشيَئِتِه ؟
 لعبااده , و والراساعة ليا  شايء    بربربيته ورمحته العظيياة ميّس   ك ِّ ما عخلالق ج  جالله وتمّزه ا    

 .., و ر سبحانه وتعاىل غين ع  العاملني " أمر بني أمره  ال جرب وال تفرهض , وإها " وجعله سبحانه 
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 املبحث الثامن عشر

 الغرائز واللطرة وتأثريهما عل  اللرد واجملتم 
 

هتضاي    واألخا  مفا يم تدخ  ضي  العلرم االجتياعية والمفسية والبيرلرجية ,  Instinctللغرهز      
طبيعة بين , وبدور ا تاحلفاظ على البقاء للجمس البشري وانعياساته على المفسية البشرهة وسلركياتهم 

 ..وتغ  ا المظم االجتياعية , وتقث  ا املستقبلي على الفطر  اإلنسانية 
 اي اأَلصا    : لحيااني  ؛ وقااىل ال  الطبيعّة والقرحيّة والسَّاِجيَّة ما  خا  َأو شار    : يف اللغة  ؛ والَغِرهَزّ     

  .. والطبيعة
االبتاداء  :  والِفْطار ّ  ., ومجعاه ّفّطارر    الشاق :  والَفْطار . تشاقق  :  وَتَفطََّر الشيءحوأهضًا يف اللغة ؛     

وقاد  . عليه اخللَق م  املعرفة باه  تعاىل ما َفَطَر اهلل : والِفْطرّ  .  اخِلْلقة: والِفْطرّ  , باليسر  . واالخرتاع
    . اخِلْلقة اليت ّفِطَر عليها يف الرحم م  سعادٍ  َأو شقاو : وقي   .ْفّطرحه , بالضم , َفْطرًا َأي خلقه َفَطرهح َه

جمااالت الغرهاز     يف Darwin؛ لادارون  ممهاا  وبهذا اخلصرص ,  ما  نظرهات وتطبيقات خمتلفاة      
طّرروا وأضافرا على م  بعده و ,درسها م  اجلانب المفسي وحتليالته اجلمسية  Frod, وفروهد  والتطرر

السلركية يف اجملاالت الفسيرلرجية والتحليالت  Watson, واستعياالت واطس  دراسته علياء المفس 
مبيمًا ما حنى ممحااه   Tinbergen, وما جاء به تمربج  للحركات العضلية املخططة يف المسيج العصيب 

ك  م   على سبي  املثاىل ,, فسية , وما جاء به بالرظائف العضرهة والمم  أنها ترتبأ  Thropeثروب 
, وآخارون   Karl Marxومااركس   Emile Durkheimودوركهااهم   Max Weberماكس فيرب 

كان  أفيار م ممصّبة يف جماالت علام االجتيااع العاام وعلام االجتيااع الصاماعي وعلام االجتيااع         
  ..والتمظييي اإلداري 

القاة باملرضارع   ع ما   هلاا ماا  م  اآلهات اليرميات , وقرآن اليرهم يف ال ِفْطَر ال مما ورد خبصرصو    
 :اآلتي واملصطلح , وك
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الادِّه ح   َفَقِقْم َوْجَهَك ِللدِّهِ  َحِميًفا ِفْطَرَ  اللَِّه الَِّتي َفَطَر المَّاَس َعَلْيَها َلا َتْبِدهَ  ِلَخْلاِق اللَّاِه َذِلاكَ    ) -
 . الرومسرر   (3 )َلا َهْعَليحرَن اْلَقيِّمح َوَلِي َّ َأْكَثَر المَّاِس 

 . سرر  هس (  )َوَما ِلَي َلا َأْعبحدح الَِّذي َفَطَرِني َوِإَلْيِه تحْرَجعحرَن  ) -

 . الزخر سرر   (8 )ِإلَّا الَِّذي َفَطَرِني َفِإنَّهح َسَيْهِدهِ   ) -

 . سرر   رد ( 5)ى الَِّذي َفَطَرِني َأَفَلا َتْعِقّلرَن َها َقْرِم َلا َأْسَقّلّيْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن َأْجِرَي ِإلَّا َعَل ) -

الادِّه ح   َفَقِقْم َوْجَهَك ِللدِّهِ  َحِميًفا ِفْطَرَ  اللَِّه الَِّتي َفَطَر المَّاَس َعَلْيَها َلا َتْبِدهَ  ِلَخْلاِق اللَّاِه َذِلاكَ    ) -
 .   الرومسرر (3 )اْلَقيِّمح َوَلِي َّ َأْكَثَر المَّاِس َلا َهْعَليحرَن 

العليياة الايت ال   وحبقائقهاا  الدقاة   وبالغةصرر متعدد  ( عليه السالم)؛ وضع  وبهذا الترجُّه والعالج    
  :, وممه ما خيص الغرائز والفطر  , حيث هقرىل تحقارن يف استدالالتها واستقراءاتها 

, ححادحوَد َمْمِزَلِتاِه    َههح ِلِرْجَهِتِه َفَلاْم َهَتَعادَّ  َوَوجَّ, َف َتْدِبَ هح ْلَطَقَرهح َفَوَدبَّ, ْحَيَم َتْقِدهَرهح َقَر َما َخَلَق َفَقدَّ)     
َياا َصاَدَرِت   َفَيْياَف َوإنَّ , َوَلْم َهْسَتْصِعبح إْذ ّأِمَر ِبامّلِضيِّ َعلى إَراَدِتِه , َوَلْم َهْقصحْر دحوَن اإلْنِتَهاِء إىل َغاَهِتِه 

ال َو, ْضَيَر َعَلْيَها ال َقِرحَيِة َغِرهَزٍ  َأَو, ِة ِفْيٍر آىَل إَلْيَها ْشَياِء ِبال َرِوهَّْصَماَ  األََِشئح َأامّلْم اأّلمحررح َعْ  َمِشيَئِتِه ؟
, ْمِرِه َخْلّقاهح ِباقَ   َفاَتمَّ , ْبِتَداِع َعَجاِئِب اأّلمحرِر َعاَنهح َعلى اال َشِرهٍك َأَو, َفاَدَ ا ِمْ  َحَراِدِث الدُّ حرِر َتْجِرَبٍة َأ

ْشَياِء َقاَم ِمَ  اأَلَفَق, َناّ  امّلَتَليِِّئ َوال َأ, َلْم َهْعَتِرْض دحوَنهح َرْهثح امّلْبِطِئ , َجاَب إىل َدْعَرِتِه َأَو, ْذَعَ  ِلَطاَعِتِه َأَو
ْجَماساًا  َقَهاا أَ َوَفرَّ, اِئِمَهاا  ْساَباَب َقرَ َوَوَصاَ  أَ , َواَلَءَم ِبّقْدَرِتاِه َباْيَ  محَتَضاادَِّ ا    , َوَنَهاَج ححادحوَدَ ا   , َ ا َوَدَأ

َراَد َوَفَطَرَ ا َعلى َماا أَ , ْحَيَم صحْمَعَها َبَداَها َخالِئَق َأ, اهَلْيَئاِت اِئِز َوالَغَرَو, ْقَداِر اأَلي احّلدحوِد َومحْخَتِلَفاٍت ِف
 .  (! ْبَتَدَعَها اَو

 :اآلتي كوممه  ,وتقث  ا اجملتيعية ائز بيان الغر , وانسياقم  المص املبار   جرانب مما هتبنيو    
 :م   واليائ  , اهلل تعاىل يا خلقِل لتياملية والتمسيق التمظيييل اجلع  التيرهين - 

  (ََّر َقد )ونتيجاة   ,(  َما َخَلاقَ  َرَقدَّ )؛  العام اجتا هو,  واملتما ية الدقة باملرازه  اإلهلية العظيية
 .. ( َم َتْقِدهَرهحْحَيَقَف) ؛ املستدام مرحلة التقدهر 

 الرصاف  يف ودقتاه  للمظاام  اجلياالي  , احملتارى   التادب   , ونتيجة(  َرهحَوَدبَّ)  ا دامتداانسيابية و
 .. ( ْلَطَف َتْدِبَ هحَقَف )؛  واملراصفات املتياملة واملتعاظية

 دقة و, وعظية (  ِهِلِرْجَهِت) ؛ اجتاه وكمظام ونسق  , ( َههحَوَوجَّ)  وتراص  االنسيابية املترازنة ؛
, َوَلْم َهْقصحْر دحوَن اإلْنِتَهااِء إىل َغاَهِتاِه   , ححدحوَد َمْمِزَلِتِه  َفَلْم َهَتَعدَّ )؛ وانتظامه يف احلقرق المظام 

 ( .. ؟َيا َصَدَرِت اأّلمحررح َعْ  َمِشيَئِتِه َفَيْيَف َوإنَّ, َوَلْم َهْسَتْصِعبح إْذ ّأِمَر ِبامّلِضيِّ َعلى إَراَدِتِه 
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إتصا  املخلرق يف الغرهز  , أي الطبيعة واملزاج بي  ماا حتترهاه ما  مضاامني اجتياعياة       - 
واخلالق جا  جاللاه , مماّزه ما  أن هيارن كاملخلرقاات لاه مازاج         .. ونفسية وبيرلرجية 

 ..ومؤثرات 

م  التطررات والتغاي ات واملمبهاات   وما جيري متعدد  تؤثر على الغرهز  والفطر  مؤثرات  - 
ضااي  البيئااة الداخليااة والبيئااة اخلارجيااة , باااملؤثرات وممهااا مااا هاادخ  , سااتجابات واال

ؤثرات تعّلق مب, وممها ما هتمحر  ع  مسار ا ف تشّره الغرهز  والفطر  رمباسلبية مبؤثرات و
ومسترى اإلفاد  , و ر همطبق على املخلرق دون اخلاالق عاز وجا  ,    التجربة واالستقراء 
 ..عليه حضرري وليس حصرلي  ,ليرن اخلالق تعاىل 

اجتياعياًا  بطبيعتاه  االجتياعية , أن هيرن اإلنساان   واألوضاع جعل  م  متطلبات احليا  - 
املشااركة ماع اآلخاره  كجياعاات     ب وهتصاف , متعاونًا , وممتجًا بالتعاون مع اآلخاره   

 ..اب جيالغرهز  والفطر  , وتتغ  وتتطرر تبعًا له بالسلب واإل رمبا هؤثر علىوجمتيع , و

, و ر ما ال همطبق على أو هتليق فيها  معيمة األمرر اإلعياء والتثاق  يفهحصيب املخلرق م   -5
 ..اخلالق ج  جالله 

واملرا ااب جعاا  اخلااالق عااز وجاا  , التفاااوت بااني خملرقاتااه يف اإلميانيااات والقاادرات   -3
, واألمزجاة  واالستيعابات والرعي واالستعدادات واإلبداعات , وكذلك الغرائز والطباائع  

, الرحدانية واخل  والشر, واحلالىل واحلرام الفطر  اليت فطر م عليها م  معرفة وخلق فيهم 
 ..ومسترى التيييز التباع أحسمه , مبا ا تدوا عليه وخّير م فيه 

اَء ْنبَيِه َأاَنهح ِمْ  ِوْلِداْصَطَفى سحْبَحَو) ؛ ( عليه السالم)آدم  بعد خلق( عليه السالم)اإلمام علي هقرىل و    
را ْكَثرح َخْلِقاِه َعْهاَد اهلل إَلاْيِهْم َفَجِهّلا    ىَل َأدَّا َبَليَّ, اَنَتهحْم َمِة َأاَليِغ الرَِّسلى َتْبِلَعَو, لى الَرْحِي ِميَثاَقهحْم َخَذ َعَأ

َفَبَعاَث فايِهْم   , اَدِتاِه  اْقَتَطَعْتهحْم َعاْ  ِعبَ َو, ْ  َمْعِرَفِتِه نيح َعاِطَياَلْتهحمح الشَّاْجَتَو, اَد َمَعهح ْنَدوا اأَلَتَخذحاَو, هح َحقَّ
را َعَلاْيِهْم  َوَهْحَتجُّا , ِنْعَيِتاِه   و حْم َمْمِسايَّ َوهحاَذكِّرح , اَق ِفْطَرِتاِه  ِلَيْسَتْقدحو حْم ِميَث, اَءهح ْنِبَيَوَواَتَر إلْيِهْم َأ, رحسحَلهح 

اٍد َتْحَتهحْم َوِمَه, ِمْ  َسْقٍف َفْرَقهحْم َمْرّفرٍع : اِت امَلْقِدَرِ  َوهحرحو حْم آَه, ىِل راِئَ  العحّقوا َلهحْم َدَف حَوهحِث, ْبِليِغ بالتَّ
اٍث َتَتاَبعح َعَلْيِهْم ؛ َوَلاْم هحْخاِ    ْحَدَأَو, اٍب تحْهِرمحهحْم ْوَصَأَو ,َوآَجاىٍل تحْفِميهْم  , اهَش تحْحييِهْمَوَمَع, َمْرضحرٍع 
رحسحٌ  ال تحَقصِّرح : اِئَيٍة ٍة َقَمَحجَّ ْوَأ, ٍة الِزَمٍة ححجَّ ْوَأ, اٍب محْمَزىٍل ْو ِكَتَأ, محْرَسٍ   ِمْ  َنيب اَنهح َخْلَقهح اهلّل سحْبَح

لاى  َع: َلهح ْ  َقْبَفهح َماِبٍر َعرََّغ ْوَأ, اِبٍق سحيَِّي َلهح َمْ  َبْعَدهح ِمْ  َس: ْثَرّ  امّلَيذِّبنَي َلهحْم ال َكَو, ّة َعَدِدِ ْم ِبِهْم ِقلَّ
 .  (اءح ْبَمَوَخَلَفِ  اأَل, اءح َوَسَلَفِ  اآلَب, َوَمَضِ  الدُّ حررح , ذِلَك َنَسَلِ  الّقرحونح 
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 يَّو حْم َمْمِسَوهحَذكِّرح, اَق ِفْطَرِتِه ِلَيْسَتْقدحو حْم ِميَث, اَءهح ْنِبَيَوَواَتَر إلْيِهْم َأ, َفَبَعَث فيِهْم رحسحَلهح ) ؛ ولر تقملما     
ماا  , التضاح  (  اِت امَلْقاِدَر ِ َوهحارحو حْم آَها  , رىِل اِئَ  العحّقوا َلهحْم َدَف حَوهحِث, ْبِليِغ را َعَلْيِهْم بالتََّوَهْحَتجُّ, ِنْعَيِتِه 

, وماا  فطر  اإلنسان كفرد وجمتيع ما خلق اهلل تعاىل م  إلحياء ( عليهم السالم)أ يية الرس  واألنبياء 
 ..اجملتيع  –قدر  , لرفع ميانة اإلنسان م  المِّعية والتبليغ والعقرىل وامل( اق ِفْطَرِته ِميَث) مع هرتبأ 

و حْم َوهحاَذكِّرح , اَق ِفْطَرِتاِه  ِلَيْسَتْقدحو حْم ِميَثا ) ؛ ( عليهم الصال  والسالم)الرس  واألنبياء  مهام هتضحو    
باه  , و(  اِت امَلْقاِدَر ِ َوهحارحو حْم آَها  , رىِل اِئَ  العحّقا وا َلهحْم َدَف حَوهحِث, ْبِليِغ را َعَلْيِهْم بالتََّوَهْحَتجُّ, ِنْعَيِتِه  َمْمِسيَّ

, وآثاار ودالئا  عظياة اخلاالق عاز      اليت أثرت حتى على فطرتهم جهم م  غشاو  ملرث األفيار اإخر
 ..... (  ِمْ  َسْقٍف َفْرَقهحْم َمْرّفرٍع) ؛ وج  

 :, هبدأ فيها مماجيًا ( عليه السالم)اإلمام علي  خطب أم  املؤممنيوم  إحدى     
  (َشِقيَِّها َوَسِعيِدَ ا : اِبَ  الّقّلرِب َعَلى ِفْطَرِتها َوَج, اِعَم امَلْسيحرَكاِت َوَد, اِت َداِحَي امَلْدححرَّ هحمَّاللَّ )

متثاىل للفع  اجليعي واجملتيعي ,  ر اال(  اِبَ  الّقّلرِب َعَلى ِفْطَرِتهاَوَج) ترعب م  مدى تقث  ا نسممو    
, ومّتجهاه  للقلرب والعقرىل والفطر  , لييرن مسترى التعام  بتقث  ا على سلركيات األفراد واجملتياع  

اًلاا َوَساِعً ا   ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِلْلَياِفِرهَ  َسَلاِسَ  َوَأْغَل(  )ِإنَّا َ َدْهَماهح السَِّبيَ  ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكّفرًرا ) اإلنساني ؛ 
 . سرر  اإلنسان (5)ِإنَّ اْلَقْبَراَر َهْشَربحرَن ِمْ  َكْقٍس َكاَن ِمَزاجحَها َكاّفرًرا (  )

  .. (َها الِفْطَرّ  َوَكِلَيّة اإلْخالِص َفإنَّ ) ..
والتفاا م  واملخاطباة  العاام , مفتااح الياالم     ومفهرمهاا  بشيلها ( اليلية)  ما ومبختصر مفيد ؛ و    
واملاؤثر  واحملرِّكاة للفارد    , وهلا قدراتها وقرتها الفاعلاة  برؤى خمتلفة ومتمرعة والرسالة اهلادفة فهم , وال

حنر قارهم األعيااىل   , وهلا ممابعها وفرصها بني االستثيار واالستغالىل , وتدفع بقرا ا  جملتيعواجلياعة وا
 ..حبسب ما خمطأ هلا ورمة الرسالة وأ دافها املرس ى املعلرمة الداخله ضي وممحرفه , مبحتر

ز هلا دور اا املرّكا  , وواحلضارات , مفتاح العلرم واملعار  والثقافات واخلاصة  ةاملتخصصواليلية     
ماا  , واملتلقِّاي أو املساتهد  بهاا     التشت  عماد عدم الرضرح وللتشرهش و  هؤديواهلاد  , بشي  ال

ووحاد   اإلنسان , وممه الرحاد  اجملتيعياة     مسترى الصالح واإلصالح ووحد  دواخ  يمتثهتطلبه م  
, واليلية تبين اسرتاتيجيات وفلسفات وحتيُّ  املسؤولية التضاممية الشعرب على احلق والعدالة واملساوا  

حمرر اا  , وومساترى احلركياة   , وثابتاة وماتغ     ونظم تتصف بيرنها مغلقة ومفترحة واهدهرلرجيات 
الرمسية وغ  األ دا  واجلهات  اتمبحدد, واإلنسان ار قدرات استغالىل أو استثيأ دا  براجمها  ر و

 ..وإشباعاتها ها اتاتساعتتصف ب وما ,الرمسية 
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, وميانتاه  وكيانه الفيري والمفسي والسلركي ترفع م  شقن اإلنسان اليت اليلية در اختتلف مصو    
 , ومماه مااهؤثر علاى    هاتهوترج وترجيهاته هوعليه ومعارفوأخالقياته فيره  حتأ م كذلك ممي  أن و

, ومدى ومسترى نفعه  االجتياعي والتمظييي والثقايف ترجُّههما هتعلق ب , وممهمستراه وكيانه وميانته 
 ..احليرمية واملدنية  اداخ  اجملتيع والدولة ومؤسساته

 تهااصاف  م  عليه تيرنوما , املمظرر  وغ  املمظرر  نسبها ووسباكتها , أشياهلا مبختلف واليلية     
,  ةواملرقفيا  ةوامليانيا  ةالزمانيا  مؤثراتهاا هلاا وقعهاا حبساب مساترى     , روء  قا املرئياة أو  املسيرعة أو امل

 ..  ( ْنَفذح ِمْ  َصْرىٍلَقْرىٍل َأ رحبَّ) و ,  ةواجملتيعي ةواجلياعي ةالفرده؛  ةالمفسي وانعياساتها
داخ  الرسالة احلياتياة  ترى وتقث  اليلية ولذا ا تي  التشرهعات اإلهلية والتشرهعات الرضعية يف حم    

, وال ونفعها يف التشرهع اإلهلي تتحدد مبسترى فهيها ودقة العي  بها , وتعزهزاتها ودوافعها وحرافز ا 
قرمات , واستدامة حياته مبم  ذاته وما هححيأ به وفطرته  د  للتشرهعات اإلهلية , إاّل حلياهة اإلنسان 

 ..الذي ال هتقادم عمده حتى اهليسة داخ  اإلنسان  احلساب والعقاب األخروي
 ار ماا بّلاغ باه يف     و, ووحدانيتاه وربربّيتاه   اإلميان باهلل تعاىل  و ما هظهر بشي  بارز وأكيد , مبدأ    

هصب يف مصب عالقات ما بطبيعته ممه , و (َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ) رسرىل اهلل الرسالة اإلسالمية ,
 .. ستقيم به أمرر حياتهم احلضارهة واإلنسانيةوما ت تيعاجمل
الساياق  وأدوار اا , وممهاا االجتياعياة و   وم  مؤثرات الغرهز  على شاغ  الرظائف بي  مماحيهاا      

 ( :عليه السالم), وذلك هظهر يف مضامني قرله القرهم  والتمظييي والسياسي واالستشاري االجتياعي
اناًا هحْضاِعّفَك َعاِ     ال َجَبَو, َوَهِعدحَ  الَفْقَر , ياًل َهْعِدىلح ِبَك َعِ  الَفْضِ  رَرِتَك َبِخي َمشحِف ال تحْدِخَل ََّو)     
ا سحارءح  ى َهْجَيعحَها زح َشاتَّ اِئا َراحِلاْرَص غَ اجّلْبَ  َوالبحْخَ  َو إنََّف, اجّلرِر َرَه ِبال َحِرهصًا هحَزهِّ ح َلَك الشََّو, رِر اأّلمح
 .   (  ِّ باهلِلالظَّ
ما هارتبأ  , وباخلصرص استفحل  يف دواخ  اإلنسان تفعل  ونشط  والغرائز إذا  ذه وما أخطر     

هرلِّاد الصاراع   للفرد واجلياعاة واجملتياع , وعماد ا    املرجِّه واحملرِّ   الغرائز , لتيرن بشعرره وال شعرره
 يف رسام وصاياغة  احملركاة  له الياد   عمدما تسيطر على َمْ  يف مس   احليا  , وأخطر املهدداتالتدم ي 

,   بالبخا  َماْ  هتسام   علياه  , كيا  ر التقرمييةو التقيييية مبحدداته الرقابيةو وتمفيذ ا اتالقرارو اخلطأ
 , وكاذلك (  َوَهِعادحَ  الَفْقارَ  , َهْعِدىلح ِبَك َعِ  الَفْضِ   )فا ؛ داخ  ميرنات األنشطة غرهزته  فرغوما وهح

, وفلسافة  ( اجّلرِر َرَه ِبا هحَزهِّ ح َلَك الشَّا ) ؛ ص احلرهمشرر  و ,( رِر ّفَك َعِ  اأّلمحهحْضِع )؛ شرر  اجلبان م
 .. (  ِّ باهلِلا سحرءح الظَّى َهْجَيعحَهزح َشتَّاِئَراحِلْرَص َغاجّلْبَ  َوالبحْخَ  َو إنََّف) ؛  سببهذلك و
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اخلارجياة , والساييا   التهدهادات  ناات  ه يف البيئاة الداخلياة , مير  ثغراتو الضعفما هحقاب  أخطر و     
الدولاة   الضاعف مفاصا   يصيب , وبانعياساته س(   ِّ باهلِلا سحرءح الظَّى َهْجَيعحَهزح َشتَّاِئَرَغ)  حيميا تيرن
على مستقب  البمااء والتياساك    تيع واألفراد , وما أخطر تهدهدات ذلكاجملما همجر على وومؤسساتها 

 ..ة , وممها التميية االجتياعية االجتياعي وعلى مستقب  التميي
 
 

 املبحث التام  عشر

  احلال  واحلرام ومهامين ما االجتماعية
 

احلياا  االجتياعياة   بشي  عاام , و  على احليا  التقث اتو األ ييةآخر له بالغ ومرجه وحمرِّ  مؤشر     
احلاد  املقارِّم و  رناه , ليوالعالقاات االجتياعياة   والعيلياات  الامظم  ما هرتتب على ممه , وبشي  خاص 

 ك  ماا هححايأ  بيئته الداخلية واخلارجية , واآلخر , واإلنسان ووواإلنسان , وذاته الفيص  بني اإلنسان 
 هيانظيو  يامصادراحلالىل واحلرام و , أال و يا واملعلرماتي لفضاء اخلارجيوميتد حتى هص  إىل ا, ه ب
امي األطارا  والاداخ    اسع واملرتضي   ذا العامل الر , ومستقب  البماء احلضارياملبمية عليهيا ثقافة الو

احلقارق والراجباات واملساؤوليات والقراعاد      , , ليبين حبسب ترجيهاتهياواملرجِّه لي  صغ   وكب   
 ..والمظم األخالقية 

قراعاد اساتثمائية عاماة لادى      ماا هتيثا  يف   Tabooأو احملرماات أو التحارهم   احلارام   مهع همتجومما     
وبشي  عام القاعد   Traditiosوالتقاليد  Moresتبعًا لطبيعة احليا  االجتياعية واألعرا  ب , الشعر

, ومصاحل اجملتيع العامة , والقرهم واملمحر  , واخلطق الصحيح الفرز بني بمى على أساس , تحاألخالقية 
احلاالىل   معااه  تيارن   افرمبا فالبد م  ترضيح أمر مهم , , وإبعاد ك  ما  ر خيّ  باألنظية االجتياعية 

ا  اختال  أو تباه  ونسبية يف جانب احلاالىل  ,  ميعات واختال  املشارب عتقدات اجملتملتبعًا  واحلرام
  ..حالة اجتياعية مقبرلة م عمد جمتيع معني غ  حمّرم أو هحعد ّرهيرن احملواحلرام , فقد 
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حياام ّن , إاّل إواالجتهااادات فااات واالختالفااات واخلال اوفرقهاا يةذا ب اإلسااالماملااتعاادد ورغاام     
 فضااءاته  ضاي  مجيع املسليني واإلنسانية هتقارب  عمد حياضة هبقىالدسترر الراحد ؛ القرآن اليرهم , 

حاللاه  أو عدم حترمية أو على حترميه  واالتفاقمرجه احلالىل واحلرام , , وهتقارب ضي  العظيية اجلامعة 
 ..   مطلق حاللهاملرقفي أو 

أعرا  وتقالياد لليجتياع وبادور ا     وتتطررتظهر رن م  خالىل الفير اإلسالمي ومما جه وقد هي    
يف دعم احلد م  ارتياب  اذه احملرماات ما  أجا      حتدد التحرهم م  خالفه , وقد هقخذ غالبًا القانرن 

  ..واستقرار اجملتيع ومحاهة انتظام 
وعمدما ال هتضاح ناص    , ضح  اإلسالمي واالدهشرهعة وه يف وبال رهب فإّن احلالىل واحلرام واملير    

 أو , االجتهاد رؤى املذ ب كيا  ر عليهبهتجه هيرن الفيص  يف الفتاوي , رمبا حرىل مسقلة شرعية , 
, أما الغالب وعلى العيارم , فهماا    احلياتية يف بعض األمرر االجتهادهة حيدد بعض الفرارق القياس ؛ و

 ..ية اإلسالماملذا ب  تطابق بنيتقرهبًا , 
واجملتيعاات  ملراقاع  تغا ات العصارر وا   ماا حيادث ما     على مراكبة دسترر اإلسالم لي وما هثب      

ه لياا  املسااتجدات , اتااواإلنسااانية ,  اار عالجوالعراما  املختلفااة , والتطااررات الثقافيااة واحلضااارهة  
, لائال هقاع    اممها , ومرقف الشرهعة والفقه اإلساالمي   ما هتعلق باملعامالت واالستثياراتوباخلصرص 

 .. واملعلرماتية الفضاءو الطب على مسترىحتى , مبا فيها ما هتعلق الماس يف احملذور واحلرام 
عمد ا نتقم  , ووالسُّّمة المبرهة الشرهفة القرآن اليرهم  ج البالغة بهذا اخلصرص , مبمهجههحطالعما نهو    

 ( : عليه السالم)قرىل أم  املؤممني اإلمام علي 
َماِ   . ي َحَراِمَهاا ِعَقااٌب   َوِفا , ي َحالِلَها ِحَسااٌب  ِف! آِخرحَ ا َفَماٌء َو, ّلَها َعَماٌء وَِّصفح ِمْ  َداٍر َأَما َأ )    
َصاَر ِبَهاا   ْبَوَماْ  أَ , َوَمْ  َقَعَد َعْمَها َواَتْتاهح  , َوَمْ  َساَعاَ ا َفاَتْتهح , ْفَتَقَر ِفيَها َحِزَن َوَمْ  ا, َتْغَمى ِفيَها ّفِتَ  ْسا

 .  (ْعَيْتهح ْبَصَر إَلْيَها َأَوَمْ  َأ, َرْتهح َبصَّ
ماا هتطلاب   و,   وغ  املقصارد   املقصرد األعياىلو األدوارخرض وأعباء املعانا   حتيية ؛ ومما هتبني    

آِخرحَ ا َو, ّلَها َعَماٌء وََّأ)  ؛على مدى العير لي  إنسان  الدنيا وبيئة مسات يلهما حتو , الدنيرياألداء م  
وآثار األعياىل  المتائج لفع  وفرز ا , لرعيلتمظيم احليا  ونظيه , املالحقة للسلر  وا, وهص  (  !َفَماٌء 

 .( ي َحَراِمَها ِعَقاٌب َوِف, ي َحالِلَها ِحَساٌب ِف )؛  تقادماليت ال ت
َوَماْ   , ْفَتَقَر ِفيَها َحاِزَن  َوَمْ  ا, ا ّفِتَ  َتْغَمى ِفيَهْسَمِ  ا )احلالىل واحلرام ؛ ثقافة سلر  د ه وحمدِّومرجِّ    

 ا, واساتيعاباته (  ْعَيْتاهح ْبَصَر إَلْيَهاا أَ َوَمْ  َأ, َرْتهح ْبَصَر ِبَها َبصََّوَمْ  َأ, َوَمْ  َقَعَد َعْمَها َواَتْتهح , َساَعاَ ا َفاَتْتهح 
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احلاالىل واألساس   يا  بيا  متطلباات    والسعي حنار الع  , , للدفع بها حنر الرعيوتعزهزاتها االجتياعية 
 الارعي قماعاة  املتفاعلاة ب  احملرمات , بالثقافاة اإلنساانية   احلرام أو , واحليلرلة دون ارتيابالقائية عليها 

 مرقاف ضارء  الفقهاي يف  املرجِّاه  ثقافاة  , مبا فياه  م  دواخ  اإلنسان ؛ الفرد واجلياعة واجملتيع  الرادع
 ..الشرهعة اإلسالمية 

 :واحلرام  ملمظرمة احلالىلامليدانية ملراصفات املؤم  عمد تطبيقاته  (عليه السالم) وهش      
ىَل ؛ وََّم َعاماًا أَ َوهحَحرِّمح اْلَعاَم َما َحرَّ, ىَل وَّْسَتَح َّ َعامًا َأْؤِمَ  َهْسَتِح ُّ الَعاَم َما اامّل نَّْعَليحرا ِعَباَد اهلِل َأاَو )    
َم َواحَلَراَم َما َحارَّ , اهلّل  َح َّاحَلالىَل َما َأ َولِي َّ, ا ححرَِّم َعَلْيّيْم ال هحِح ُّ َلّيْم َشْيئًا ِميَّ اسحْحَدَث المََّما َأ نََّوَأ
 .  ( اهلّل
ووضارح  دقاة  و, , حتقياق ساالمة أما  اجملتياع     والعي  مبرجباه  احلالىل واحلرام  ومما هستهد  بيان    

, (  َم اهلّلَواحَلَراَم َماا َحارَّ  , اهلّل  َح َّاحَلالىَل َما َأ) ؛ , ومبرجِّه دامة املستاملستير  و اسرتاتيجياتهوانسيابية 
رضرح ب, وذلك لرحد  اجملتيع  , والترجُّه الصراعات السلبية املختلفةكارثية  ر ما هؤدي لالبتعاد ع  و

بداعم , مفيذ الدقيق وطرعية حتيُّ  املسؤوليات وأعباء التاحلقرق والراجبات ممهج األدوار واألداء ضي  
 .. ها مع املمظرمة اجملتيعية املمتجةتفاعل متتد لتشي بماء ممظرمة ذاتية وواسعة  مسترى متانة

عاالج  , ومماه ماا حيقاق     متاساك اجملتياع  وجتيااعي  الستقرار اقق اإلحي م  وضع نظاموما هترّجب     
 مدسة أسس سالمة املتيام  مع طة اإلنسان ة أنشقيرد التعسُّفّية حلركاملتيث  بال املرض املزم  واملترارث

القاري والضاعيف حباد    هيرن فيها , و ياإلسالماحليا  احلضارهة املتياملة باستيعاب دسترر  وبماء احليا 
احلقارق والراجباات , ومحاهاة    , وما هرتتاب عليهياا ما  مساؤولية     العدىل اإلهلي تطبيقات أمام  واضح

 .. لطيقنيمةياهة وابعضهم البعض بققرم احل
 هيشفبالرقاهة والعالج , لتحدهد املشيلة واألزمة واحللرىل اليفيلة  رز بني املصطلحاتوأل يية الف    

مبا سييرن م  الشابهات واأل اراء ,   ( عليه السالم)نمام علي ل( َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)رسرىل اهلل 
ذلك جر , وما هموسطرتهيا م املصاحل وهعييهم املاىل احلرام , ِليا تعييهعليهم األمرر فيستحلرن فتلتبس 

 :  (مآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ) , حيث هقرىلوالمتائج واالجتا ات على الفير والمفس والسلر  
َوَهْقَممحرَن , ْرَن َرْحَيَتهح َوَهَتَيمَّ, َوَهيحمُّرَن ِبِدهِمِهْم َعلى َربِِّهْم , ْمَراِلِهْم الَقْرَم َسيحْفَتمحرَن ِبَق إنَّ, َها َعِليُّ " )     

, ِبيااِذ َفَيْسااَتِحلُّرَن اخَلْيااَر ِبالمَّ, اِ َيِة ْ ااَراِء السَّاااأَلَو, َوَهْسااَتِحلُّرَن َحَراَمااهح ِبالشُّاابحَهاِت الَياِذَبااِة , َسااْطَرَتهح 
, ِ  ِبَيْمِزَلِة ِردَّيِّ امَلَماِزىِل ّأْنِزّلهحْم ِعْمَد ذِلَك ؟ َأَفِبَق, اهلِل  َها َرسحرىَل: ّقْل ح " َوالرَِّبا ِبالَبْيِع , ِة َوالسُّْحَ  ِباهَلِدهَّ

 .  ("  ِبَيْمِزَلِة ِفْتَمٍة: ْم ِبَيْمِزَلِة ِفْتَمِة ؟ َفَقاىَل َأ
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فيار ونفاس وسالر     وتلارث  وما هاؤدي لفسااد   , املشاك  واألزمات ومعامل صرر  وعمدما تتضح    
, ومااا حييلااه ماا  وصااف  ( َوَهْسااَتِحلُّرَن َحَراَمااهح ِبالشُّاابحَهاِت الَياِذَبااِة   )؛  , تياارن نتائجهااااإلنسااان 

ومراصفات التهدهدات واملخاطر واألعبااء االجتياعياة الثقيلاة املرتتباة عليهاا , وحتدهاد الفارز احلقيقاي         
ِ  ْمِزَلِة ِردََّم ؛بني  تيث صرر  م  صرره ما ه, و , وأ يية الفرز املصطلحيوالداللة لليرضرع واملصطلح 

 ..عالج املشاك  واألزمات لاليفيلة و الدقيقة , للتحلي  والدراسة ووضع احللرىل ِزَلِة ِفْتَمِةَمْمو
بعضهم مع الابعض  وبطبيعة احلاىل ؛  ذا هؤثر على مس   وانسيابية احليا  وأنشطتها وتفاع  األفراد     

واأل راء والشبهات واستحالىل احلارام ,  االلتباس  امليرنات االجتياعية , ألّنختلف داخ  اجملتيع , ومب
سايغ  يف املارازه  الفيرهاة    اجملتياع , ِلياا   احليا  وعيليات مس   وحد  وانتظام سالمة  أمر خطر على

التخابُّأ الاذي هححدثاه     , ومحاهتها ما   تصحيح وترجيه املس   وغ  املادهة والمفسية , والسيياواملادهة 
 ..تيع لدى اجّلهالء م  اجمل

,   ( !َس الطََّعامح اْلَحَرامح ْئِب) و  , ر الطعام املمظرر والطعام غ  املمظرر وأخطر ما هدخ  فيه احلرام     
مرتاع  مبستيدات احلرام , فيا كان م  حرام فهار   والمظم الفيرهة هبين خالها اجلسم وممه الدماغالذي 

 ..البص    ىيع, وعمد غشاوته تحللشيطان واإلجرام بي  أشياله 
وإجرام , ليرنه سيغلق ك  الفجرات برجه ك  احنرا    .. (ْ َد َكالزُّْ ِد ِفي احَلَراِم َوال زح ..) لذا     

, وبقلي  احلالىل هعظم اخل  وتحفتح , وهفتح األبراب أمام ك  ما حيقق امليسب احلالىل سلركي وعيلي 
 ..فس واالجتا ات السلركية , فتتقّرم األفيار والمسحااب  الرزق احلالىل الطيب 

صادق  بالاذات و ما   ردعاه  هبادأ  , ممحار  وميساب حارام    وجيب أن هيرن الرادع لي  عيا       
َوَماْ   , اهح ْمَر دحْنَيا اهلّل َأ َكَفاهح َعِيَ  ِلِدهِمِه َوَمْ , الِنَيَتهح ْصَلَح اهلّل َعْصَلَح َسِرهَرَتهح َأَمْ  َأ) الدواخ  فيه , لذا 

 .  (اِس اَبْيَمهح َوَبْيَ  المَّا َبْيَمهح َوَبْيَ  اهلِل أْحَسَ  اهلّل َمْحَسَ  ِفيَيَأ
, كان  مرجِّهه استقامة ونقاو  وصالح دواخلهفَيْ  كان وما بني السرهر  والعالنية  ر اإلصالح ,     

 داء أقارم أل الطرعياة  االساتعدادات ب اتاه  ااّتجوارتياب احملارم ,  ردعه الذاتي م  الدواخ  لالبتعاد ع 
 ..سرر  الرعد /    م  اآلهة (  ِإنَّ اللََّه َلا هحَغيِّرح َما ِبَقْرٍم َحتَّى هحَغيِّرحوا َما ِبَقْنّفِسِهْم ) أفض  األعياىل الطيبة ,و

فحضرر الشرط والشروط يف مساببات األمارر , حتقاق حركياة ماا هصابرا إلياه اإلنساان , الفارد               
 ما   الىل أو ميسبه احلرام , والتسدهد للخ  وامليسب احلالىل الطياب واجلياعة , م  ترجه ميسبه احل

 ..اخلالق عز وج  فييا هحصلح الرزق وصالح احلاىل 
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, ب   ما  الرزق املتيث  بطيب األعياىل الرزق مادهًا  اجلدهر بالذكر , أن ال هحشرتط كرن ميسبو    
ليليتاه   رنوميتثلا  ,  اهساتطيبه المااس عماد    يرمية اليت فيهاا يف ميانته االجتياعية الواألفعاىل , والرزق 

واالنتفاع العلم واملعرفة واحليية  اكتساب يف األعظم الرزقكذلك , و, وهقنسرن إىل آراءه الترجيهية 
الارزق يف  هيي  خ  , ويف احلالىل الطيب وخمارجه ممه يف الدنيا واآلخر  باحلالىل الطيب وإىل مصارفه 

 ..خ  الدنيا واآلخر   حيققك  ما 
, وما هؤوىل إليه  غ  املادي وأمبمظرره املادي وعيرمًا ؛ ال ميي  أن هيرن  ما  ترازن , سراء كان     

املماسبة والصحيحة والقرمياة حتاى    يف مرازهمهااحلالىل واحلرام ثقافة  همتفع م ما و,  حركية وفاعليةم  
 .. احلرام قب  وقرعهوامليسب لعي  اردع قق م  ما حي, ونية وامليانية واملرقفية ابامتداداتها الزم

مجم م  خاالىل عادم التارازن أو التييياز باني      , هالصراعات والتفيك االجتياعي ووإّن اإلرباكات     
اجملتيع يف نهاهة املطا  , هقك  بعضه بعضًا , كيا تقك  المار احلطب , و ار  احلالىل واحلرام , وهيرن 

  ..يف جماالت العلرم االجتياعية البحرث والدراسات املختلفة أحدث ما تؤكده 
اخلطار  , وعادم اساتخدام    آلياات احلياا  واجتا اتهاا املادهاة     ما نراه يف خمتلف اجملتيعات مع تغيُّار  و    

م  أج  االجتاه السلركي والعيلي والتقمية يف جماالتها المافعة لننسانية , فمرى التطررات احلياتية املادهة 
 .. هححرق وهيتسح ك  ما همساق إليهاحلالىل واحلرام ,  وبال ترازن ممظرمة, املاىل 

 اهلل صالى  اهلل رسارىل  ان:  هقارىل  مسعته:  قاىل السالم عليه املؤممني أم  ع  , نباته ب  االصبغ ع و    
 ممهاا  باب ك  , القيامة هرم اىل كائ   ر ومما كان مما , واحلرام احلالىل م  باب الف عليين وآله عليه
  . اخلطاب وفص  والبالها املماها علم علي  حتى , باب ألف ألف فذلك , باب الف هفتح

واجتا اتهاا باتبااع   وانتظامهاا ,  دّقة مس   احليا  ل اتساع ممظرمة احلالىل واحلرام و ر ما هدل  على    
وما هطارىل إىل احلاضار واملساتقب  , وماا     , أه  ما هيرن مرقعه وزمانه ومرقفه احلالىل واجتماب احلرام 

 .. ها اجملتيعيةوانسياقات مستقب  احلضاراتمستجدات بعه م  هت
ال هرتقاي مبمظرماة احلاالىل    وهيفي أن نتصرر بشي  مبّسأ , ما تيرن علياه اجملتيعاات , حيمياا         

ذ ب والفضة حتى ولر كان على فتضيع عمده حقيقة احلضار  اإلنسانية , فال هرى إاّل برهق الواحلرام , 
كا   , فال تارى األجيااىل القادماة إاّل    خسار  البيئة وتمييتها املستدامة تهدهد ووحساب سفك الدماء , 

 ..دمار البيئة واإلنسان أشياىل 
 

                                                 
0
 ..رمعع شخ  ف ش  تع ذ ره شم شرمعع درمس ن  هذه  - 
2
 . ل ش د م    عد ما   رونيد م/  465ص /  7ج/ نه  م سع دة / م ليخ م  د ودي  - 



 517 

 املبحث الضشرون

   كر املوت والبناء االجتماعي
 
احلاد ما    , والفير والامفس والسالر     قرهم بلرر  مدسة وإلعاد  المظر يف  هةلبشرم  رادع ل البّد    
كفارد   ثقافاة االختباار اإلهلاي لننساان     إدرا  تفعيا  ب الغفلاة احلد م  و , االحنرايف لر يف الستيادي ال

احلياا  بيا  مادهاتهاا وال     ماا حتيلاه   هقف عماد شحارحفات  حتيية البّد م  التذكُّر لمهاهة بهذا , ووجمتيع 
 ..ما سييرن عليه عراقب فييا  ر فيه , ومادهاتها , وعراقب ك  خطر  أو عي  , ليحفيِّر 

وما هاؤوىل إلياه البمااء    علم المفس االجتياعي والسلركيات االجتياعية علم المفس الفلسفي وودور     
 ..هيرن قائم على أساس طبيعة الرسيلة والغاهة اجملتيع ,  –االجتياعي الذي هحبمى على أساس الفرد 

وما ية للبماء االجتياعي , أ يية بالغة وعظيية ؛ تربرهة وترجيهلذا كان لذكر املرت وحتيية املرت     
احلقارق  املراقاف , ووضاع مؤشار    الساتيعاب  الارعي اليفيا     تعزهزوباملتياسك , عيليات هتحقق م  
, وما للبيئاة وماا لليحايأ    وما عليه وما لآلخره   وما لننسان, , كّ  يف مرضعه احلقيقي والراجبات 

وتراصالها  بشاي  عاام   احلياا    ودور  ومماه اساتيرارهة  , بيا  تفاصايلها   احليا  ؛ الذي هضم اخلارجي 
 ..( امليتافيزهقية ) وراء الطبيعة  ا ر متعلِّق مبوما , واملرت , وعيليات احليا  واملرت بالرالد  

ماا  االساتعدادات و وحبد ذاته ,  املرت طرهقة ما ميي  فهيه ع , و املرت احليا  فلسفةمما تتضيمه و    
واحلقيقياة الايت  اي تحجسِّاد ماا هساتحقه       , ة إىل احليا  الدائياة  لالنتقاىل م  احليا  الزائلهؤ   الشخص 

 ومماه , اليس  العسا     ذا االختباربعد و , الراجبة واملستحبة؛  اخل  أعياىل خمتلفأداء  , بعداإلنسان 
,  ئجهونتا , واليس  حباللهاحلرام االبتعاد ع  احلالىل ووأداء متام , اليس  مبعرفة واتباع  الرتبري االختبار
 ..وترازنها  احليا  والمظم االجتياعيةوترازن وعراقبه وخماطر آثاره على نظم حبرامه والعس  

 :مما ورد يف الذكر احلييم و      
ِمْ   َأْهَمَيا َتّيرنحرا هحْدِرّكّيمح اْلَيْرتح َوَلْر ّكْمتحْم ِفي بحرحوٍج محَشيََّدٍ  َوِإْن تحِصْبهحْم َحَسَمٌة َهّقرّلرا َ ِذِه)  -

َقاْرِم َلاا   ِعْمِد اللَِّه َوِإْن تحِصْبهحْم َسيَِّئٌة َهّقرّلرا َ ِذِه ِمْ  ِعْمِدَ  ّقْ  ّك ٌّ ِمْ  ِعْمِد اللَّاِه َفَيااىِل َ ؤحَلااِء الْ   
 . سرر  المساء (87)َهَيادحوَن َهْفَقهحرَن َحِدهًثا 

 . سرر  األنبياء (5 )ْلَخْيِر ِفْتَمًة َوِإَلْيَما تحْرَجعحرَن ّك ُّ َنْفٍس َذاِئَقّة اْلَيْرِت َوَنْبّلرّكْم ِبالشَّرِّ َوا)  -

 . سرر  ق (3 )َوَجاَءْت َسْيَرّ  اْلَيْرِت ِباْلَحقِّ َذِلَك َما ّكْمَ  ِمْمهح َتِحيدح )  -
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ْلَغْيِب َوالشَّاَهاَدِ  َفيحَمبِّائحّيْم   ّقْ  ِإنَّ اْلَيْرَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْمهح َفِإنَّهح محَلاِقيّيْم ثحمَّ تحَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم ا)  -
 . سرر  اجليعة (7)ِبَيا ّكْمتحْم َتْعَيّلرَن 

 ( :عليه السالم)كيا هقرىل أم  املؤممني اإلمام علي و    
اَع َتا ْباَرجحاٌ   َو, ا َها ْوَبَقَقا نْفَسهح َفيَهاَع ِفَرجحٌ  َب: ا َرجحالِن يَهاسح ِفالمََّو, ا َدارح َمَير  ال َدارح َمَقر  َيالدُّْن)     

 .  (ا ْعَتَقَهَقَف َنْفَسهح
 وسرعته اخلاطفة, وحتيية املرت ِعرب طبيعة أداء األعياىل  المص املبار  , ور بة ما هتضيمهوتربرهة     
عماد عتاق   م  حمددات العراقب , واملير اجلامع باني البداهاة الدنيرهاة والفاتح األخاروي      ما هؤوىل إليه و

 ..عياىل وأ دافها وغاهاتها احلقيقية المفس بقرهم األ
هلِل َمَليًا هحمااِدي يف ّكا ِّ    إنَّ) تحزه  وتحزاىل , و والدنيا ليس  معقرد  ألحد م  املخلرقات , ب   ي     
 .    (اِب را ِلْلَخَرْبمحاَو, اِء ْجَيعحرا ِلْلَفَماَو, ِلدحوا ِلْلَيْرِت : َهْرٍم 
, , وألنهاا للازواىل   ما  املارت والفمااء واخلاراب      اما هحقابلاه ا حلتيية واجليع والبماء كلهفالرالدات     

االجتاه  ه م هرلِّد وما , االتعام  معهعقالنية سترى مبمر رن أمر فالتقمُّ  والتذكُّر فيها ِليا سيؤوىل بها , 
ياتها مع ذاته واآلخره  , لذا نرى حتى الادوىل الايت تحبماى إهادهرلرج    الصحيح ملس   اإلنسان املماسب و

 والفجر   ذا اخلل ع  ما هسد , تتجه بقيِّ شي  وحتاوىل أن تحعرِّض على نيران وجرد اهلل ج  جالله 
ية القارانني الرضاع  و, بالتقميات املتطرر  واملعار   , وما هسد  ذا المقص اخلطريف ممظرماتها  والفراغ

ثقافاتها  ضي  مادهات وك  ما همدرجاألعياىل , املرقف وأعباء اليت  ي بذاتها هترالد فيها الفراغ وثق  
سا   الذاتياة   حتاى علاى امل  م  التهدهدات واملخاطر اخلل  واالنعياسات  ما هرتتب على, ووحضاراتها 

 ..لننسان واجتا اته 
اجته  مبمحى , وتقمياتها وعلرمها ومعارفها بالدوىل املتقدِّمة واملتطرر  ورصدته و ر ما انتبه  إليه     

وتطلعاتهاا ورساائلها وبمااء أ ادافها وغاهاتهاا      مااء اإلمياان واألخاالق لننساان برؤا اا      التشجيع على ب
له اخلارجي بماء احمليأ مع , واملرائية اجملتيع  –, ِليا عرف  م  قر  الردع الداخلي للفرد اإلسرتاتيجية 

 .. ةاملترازن ترجهاتهام   هحتققي  وما مي, ما تِعّده مبفا ييها وتطلعاتها  حبسب
 :لبماء االجتياعي وعراقبه , بالقرىل ا ورصانة دقةل املرت ذكرأ يية ( عليه السالم)وهؤكِّد     

َوَطَيعحّياْم ِفايَيْ    , ا َلْيَس هححْغِفّلّيْم َوَكْيَف َغْفَلتحّيْم َعيَّ. َوّأوِصيّيْم ِبِذْكِر امَلْرِت َوإْقالىِل الَغْفَلِة َعْمهح )     
َوّأْنِزّلارا ِفيَهاا َغْياَر    , ححِيّلرا إىل ّقبحرِرِ ْم َغْياَر َراِكاِبنَي   , ى َواِعظًا ِبَيْرَتى َعاَهْمتحيحر حْم َفَيَف! َلْيَس هحْيِهّلّيْم 

, محرَن ْوَحشحرا َما َكانحرا هحرِطَأ. اآلِخَرَ  َلْم َتَزىْل َلهحْم َدارًا  نََّوَكَق, ارًا هحْم َلْم َهّيرنحرا ِلْلدُّْنَيا عحيَّنَََّفَيَق, َناِزِلنَي 
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ال َعاْ  َقِبايٍح َهْساَتِطيعحرَن    . ْنَتَقّلارا  َضاعحرا َما إَلْيِه اَوَأ, ْشَتَغّلرا ِبَيا َفاَرّقرا َوا, را َما َكانحرا هحرِحشحرَن ْوَطمحَوَأ
 .ِبَها َفَصَرَعْتهحْم َوَوِثّقرا , ْتهحْم ِنسحرا ِبالدُّْنَيا َفَغرََّأ. ْزِدَهادًا ِطيعحرَن اِفي َحَسٍ  َهْسَت الَو, ْنِتَقااًل ا

. َودحِعيتحْم إَلْيَها , َها ِتي َرِغْبتحْم ِفيَوالَّ, َتْعيحرحوَ ا  ْنِتي ّأِمْرتحْم َأإىل َمَماِزِلّيْم الَّ -َرِحَيّيمح اهلّل  -َفَساِبّقرا     
 ْساَرعَ َما َأ. َقِرهٌب  ْرِمَغدًا ِمَ  الَي َفإنَّ, َيْعِصَيِتِه َوامّلَجاَنَبِة ِل, ْبِر َعلى َطاَعِتِه را ِنَعَم اهلِل َعَلْيّيْم ِبالصَّْسَتِتيَُّوا

    ْساَرَع السِّاِمنَي ِفاي    َوَأ, َمِة ْساَرَع الشُّاهحرَر ِفاي السَّا    َوَأ, ْهِر ي الشَّا اَم ِفا هَّا اأَل َوَأْساَرعَ , السَّاَعاِت ِفي الَيْرِم 
 .  (! العحيحِر 

 اجلمرح وما جيين علاى ذكر املرت , مما حييله على  غفالهوإتهاونه وأخطر ما هراجهه اإلنسان ,  ر     
ما  أجا  أن هصا  إىل غاهاتاه     , وبقبشاع وأجشاع صارر      احلرامو احلالىلهطرله يف احليا  ؛ بك  شيء 

 ..وخراب الدنيا وأ دافه املادهة , حتى وإن دعى األمر إىل سفك الدماء بغ  حق , 
 الصارر ماا هشايله علاى    و , رى ضرور  الارعي وعياق التصاّرر   ؛ نومما حييله المص املبار  املتقدِّم     

, و ار ماا    هاا الشارهر   نرازعووحتليالتها الدقيقة , بالرقاهة والعالج م  دواخ  المفس البشرهة البالغية 
 ..هؤدِّي للبماء والتياسك االجتياعي 

ماا حتيا    و, املاتقني وسالركياتهم ونظارتهم     مبراصافات شخصيات اجملتيع , هقرد فييف لر كان     
بحمي  عليه احليا  وماا تاؤوىل إلياه , وماا تادىلُّ علاى العياق        مظرر ما , ومبالفلسفة الرائعة  م  الشخصية
 ..اتهم المقّية م  ك  ملرث فيري وأخالقياإلنساني 

 ( :عليه السالم)وأدق بالغة ما جاء عمهم يف قرله     
ِذي َكَتاَب اهلّل َعَلاْيِهْم َلاْم    َج ح الََّوَلْرال اأَل. َخاِء ِتي نحزَِّلْ  ِفي الرَّالَّْنّفسحهحْم ِمْمهحْم ِفي الَبالِء َكنحزَِّلْ  َأ)     

َعّظاَم اخَلااِلقح ِفاي    . َوَخْرفًا ِماَ  الِعَقااِب   , َراِب َشْرقًا إىل الثَّ, ْجَساِدِ ْم َطْرَفَة َعْيٍ  ْرَواححهحْم ِفي َأَأ َتْسَتِقرَّ
ارح َكَياْ   َو حْم َوالمَّا , يحرَن َفهحْم ِفيَها محَمعَّ, ّة َكَيْ  َقْد َرآَ ا َفهحْم َواجَلمَّ, ْعيحِمِهْم هح ِفي َأْنّفِسِهْم َفَصغحَر َما دحوَنَأ
َوَحاَجااتحهحْم  , ْجَساادح حْم َنِحيَفاٌة   َوَأ, َوشحارحورح حْم َمْقمحرَناٌة   , ّقّلاربحهحْم َمْحزحوَناٌة   . بحرَن َفهحْم ِفيَها محَعذَّ, آَ ا َر

. َرَ ا َلهحْم َربُّهحْم ِتَجاَرٌ  محْرِبَحٌة َهسَّ. ْعَقَبْتهحْم َراَحًة َطِرهلًة امًا َقِصَ ً  َأهََّصَبرحوا َأ. ْنّفسحهحْم َعِفيَفٌة َوَأ, يَفٌة َخَف
 .  ( ْنّفَسهحْم ِمْمَهاَسَرْتهحْم َفَفَدْوا َأَوَأ, َيا َفَلْم هحِرهدحوَ ا الدُّْن محَراَدْتهحَأ

َعّظاَم  ) ؛  ماعماد , هظهر اجليعي  متقدِّم م  ثقافة اإلميان الراسط ومسترى,  وترسُّخهاالثقة  وتعزهز    
االختيار بني اخلالق , ودقة , وشتان بني العظية والصِّغر (  ْعيحِمِهْمْنّفِسِهْم َفَصغحَر َما دحوَنهح ِفي َأاخَلاِلقح ِفي َأ

 ..ِليا دونه سبحانه وتعاىل   والعظية , والتصغ
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 عيق , ليرن استيعابهم وفهيهم م املرت  مرحلة م احلقيقية احليا  تبدأ بهذه الثقافة العقائدهة , و    
َفهحاْم ِفيَهاا   , ّة َكَيْ  َقْد َرآَ اا  َفهحْم َواجَلمَّ )املمبعثة م  وضرح احلقائق لدههم ؛ واالستقامة القائية الثقافة 

الفهام   هيارن  بحرنمحَعاذَّ يحارن و محَمعَّوباني   , ( بحرَنَفهحْم ِفيَها محَعاذَّ , آَ ا َر ارح َكَيْ َو حْم َوالمَّ) , ( يحرَن محَمعَّ
 ..واملرقف والعي  واألداء 

, وتقرهم السالر   , وحتسس وردع , معرفة وتطبيق كرنه اإلميان فهم  ر , مما ميثله متقدِّم وجانب     
واحلضاار   , ادهاات وال مادهاات احلياا     مليا   وامليسب احلالىل , إنسانية وثبات على احلق وعالقات 

َشاْرقًا إىل  ) ؛ والعي  املثير فيها , (  َيا َفَلْم هحِرهدحوَ االدُّْن محَراَدْتهحَأ) م على مبدأ قياال, والمافعة واملستدامة 
, ومثار ا احلقيقية ما بعد (  ْمَرَ ا َلهحْم َربُّهحِتَجاَرٌ  محْرِبَحٌة َهسَّ)  وفهير ا, (  َوَخْرفًا ِمَ  الِعَقاِب, َراِب الثَّ

 ..وك  ما هحرضي اخلالق عز وج  , وأقرمها األعياىل   خب ( ْنّفَسهحْم ِمْمَهاَسَرْتهحْم َفَفَدْوا َأَوَأ ), الدنيا 
قبا  حلارىل    لعيا  ات وااالستعداد, هيرن مفتاحها املرت شدائد  األعياىل الصاحلة للحيا  ووقفو    

وما تمطقاه األلسا  , و ار أمار     ما ختفي الصدور سالمة لركيات القرمية وبالسوممه ما كان احلساب , 
 :بالقرىل ( عليه السالم) اجملتيع , وحيث –الفرد هرضح عقالنية ورشد ما حييله 

الَغاَهاَة الِقَياَماّة ؛    َفاإنَّ : وا َلاهح َقْباَ  نحزحوِلاِه    ِعدَُّوَأ, ّلرِلِه ْمَهدحوا َلهح َقْبَ  ححَوا, وا امَلْرَت َوَغَيَراِتِه َوَباِدرح)     
, ْرَمااِس  َوَقْبَ  ِبّلرِغ الَغاَهِة َما َتْعَليحرَن ِمْ  ِضيِق اأَل! َومحْعَتَبرًا ِلَيْ  َجِهَ  , َوَكَفى ِبذِلَك َواِعظًا ِلَيْ  َعَقَ  

َوّظْلَياِة  , ْسَياِع ْسِتَياِ  اأَلَوا,  ْضالِعْخِتالِ  اأَلَوا, ِع َوَرْوَعاِت الَفَز, َلِع َوَ ْرىِل امّلطَّ, ِ  اإلْبالِس َوِشدَّ
 .  ( ِفيِحَوَرْدِم الصَّ, ِرهِح َوَغمِّ الضَّ, ْيَفِة الَرْعِد َوِخ, ْحِد اللَّ
اليياان  الاذي جيعا  ما  وجارد اإلنساان      لليرت  اتاالستعدادالتيهيدات ووجانب م  املبادر   ر    

 .. يةاإلسالم األحيام مرجِّه وما هيرن م , ي , وذلك بقطع دابر ك  اجتاه ال أخالقالمظامي المافع 
العي  باحلالىل يف ك  مماحي اتساع مساحة باملقاب  و , احلرام احلد واحليلرلة دون ارتيابومما هعين    

احلاالىل  رز بني الفبقرهم إسرتاتيجية ثقافة , وتمقية األجراء واملما  التمظييي اجملتيعي  –السلر  الفردي 
, لسلركيات واألعيااىل الرمسياة وغا  الرمسياة     قرهم ال, احملقق بقحيام احلالىل الطيب , والعي  واحلرام 

 ..ي  أشياىل الفساد ووضع احلد ل , فردي ومجاعي وجمتيعي؛ وبرادع ذاتي 
, ( ْمَهادحوا  ا) , ( َغَيَراِتِه ) , هحقابله ؛ ( وا َباِدرح) : ذلك عة , وآلية َرمحْشوبهذا هيرن حتيية املرت     
 وممظرماة  , ومجيعها تتفاع  ضاي   ييلياة  ( َقْبَ  نحزحوِلِه ) , هحقابله  ( واِعدَُّأ) , ( ّلرِلِه َقْبَ  حح) ابله ؛ هحق

, وما هحقابلاه ما  أجار    يف احليا  الدنيرهة البماء املستير , وحتقيق ك  ما تتطلبه عيلية خل  عي  االسعي ل
 ..أخروي ال هتقادم 
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َوَكَفى ِبذِلَك َواِعظًا ) ؛ ( الِقَياَمّة ) وفيصلها عمد حد بقعظيها واليت تتيث  ( َهة الَغا) بيان والبّد م      
 ( .. !َومحْعَتَبرًا ِلَيْ  َجِهَ  , ِلَيْ  َعَقَ  

؛ اخلطاأ والارعي   يجيتها اليت تبدأ بتمقيذ األداء يف ضرء وإسرتاتوثقافة احلالىل واحلرام وذكر املرت     
 : َقْبَ  ِبّلرِغ الَغاَهِة ) البيئة الداخلية واخلارجية , وما هيرن عليه املما  و

 ..ْرَماِس َما َتْعَليحرَن ِمْ  ِضيِق اأَل -

 ..ِ  اإلْبالِس َوِشدَّ -

 ..َلِع َوَ ْرىِل امّلطَّ -

 ..ِع َوَرْوَعاِت الَفَز -

 ..ْضالِع ْخِتالِ  اأَلَوا -

 ..ْسَياِع ْسِتَياِ  اأَلَوا -

 ..ْحِد َوّظْلَيِة اللَّ -

 ..ِة الَرْعِد ْيَفَوِخ -

 ..ِرهِح َوَغمِّ الضَّ -

 .. ِفيِحَوَرْدِم الصَّ -
وترقُّاع املعلارم مماا هحقابا  احنارا  األداء      يف األداء االجتااه الصاحيح    ةتراص  الرعي والثقافة احملققا و    

َوَحرَُّ اا  , وا َنارًا َقْعرحَ ا َبِعيٌد فاْحَذرح. امَلْرتح َمْعّقرٌد ِبَمَراِصيّيْم ؛ َوالدُّْنَيا تحْطَرى ِمْ  َخْلِفّيْم )  ؛ونتائجه 
َوإْن . جح ِفيَهاا ّكْرَباٌة   َوال تحَفارَّ , َوال تحْسَيعح ِفيَها َدْعاَرٌ   , َداٌر َلْيَس ِفيَها َرْحَيٌة . َوَعَذابحَها َجِدهٌد , َشِدهٌد 

َياا َهّيارنح   الَعْباَد إنَّ  فاإنَّ  , ْجَيعحرا َبْيَمهحَياا َفا, ِه ْن َهْحسحَ  َظمُّّيْم ِبَوَأ, ْن َهْشَتدَّ َخْرّفّيْم ِمَ  اهلِل ْسَتَطْعتحْم َأا
 .  ( َشدُّ حْم َخْرفًا هلِلاِس َظمًّا ِباهلِل َأْحَسَ  المََّأ َوإنَّ, ححْس ح َظمِِّه ِبَربِِّه َعلى َقْدِر َخْرِفِه ِمْ  َربِِّه 

, ْن َهْشَتدَّ َخْرّفّيْم ِماَ  اهلِل  ْسَتَطْعتحْم َأَوإْن ا)  ؛  ادفةسلركية  -حتسسية والترازن واالستقامة تيرن     
؛ عمدما تحقق ه,  املترازن احلالىل واحلرام دقة وعيو , ومعامل ( ْجَيعحرا َبْيَمهحَياَفا, ْن َهْحسحَ  َظمُّّيْم ِبِه َوَأ
 ( . َشدُّ حْم َخْرفًا هلِلاِس َظمًّا ِباهلِل َأالمَّْحَسَ  َأ َوإنَّ, َهّيرنح ححْس ح َظمِِّه ِبَربِِّه َعلى َقْدِر َخْرِفِه ِمْ  َربِِّه ) 
َقاْدِر َخْرِفاِه    )مسترى , كّليا ارتفع ( ححْس ح َظمِِّه ِبَربِِّه ) آليه طردهة , فيّليا كان ؛ ومما هعين ذلك     

اِس َ  المَّا ْحَسا َأ ), فيليا ؛  واألداءوالترجُّه مبراصفات التحسس ق صدق االجتاه ممه هتحقو ,( ِمْ  َربِِّه 
, , و ما  فرق بني أشد م اخلر  م  اهلل , وأشد خرفهم هلل (  َشدُّ حْم َخْرفًا هلِلَأ) كان ؛ , ( َظمًّا ِباهلِل 

يف واإلخالص لأل دا  , رعي الستيعاب وال,  ي أكثر ا(  َشدُّ حْم َخْرفًا هلِلَأ) اليت مما تعين الثانية أي ؛ 
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رُّه األداء , ومعرفة ما همفعه وما هض يفوحتي  األعباء ودقة راد  اإلوات ثبالوالسعي وإنسانية , األعياىل 
 ر  ,أو بال وعيه  صدق األداء بإراد  اإلنسان وليس بإجباره, والدلي  على أ يية الرعي وم  األعياىل 

 :قرله تعاىل يف كتابه احلييم 
ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْمَد اللَِّه الصُّمُّ اْلبحْيمح الَِّذهَ  (   )َهْسَيعحرَن َوَلا َتّيرنحرا َكالَِّذهَ  َقاّلرا َسِيْعَما َو حْم َلا  )    

 . سرر  األنفاىل (  )َلا َهْعِقّلرَن 
زّود خب  الزاد , وخ  م َمْ  تالمافع اخل  احلالىل عي  وّأسِعد يف حتى بغ ه , خ  الماس َمْ  اّتعظ و    

الماظر ِليا بعد الدنيا  ر اجلازاء والثاراب , وال همااىل الساعادتني إاّل ذو     , وِذكر املرت القائم بماءه على 
َعَياٍ  َتاْذَ بح   : اَن َما َباْيَ  َعَيَلاْيِ    َشتَّ)  والعي  بها , و ة, ومبا ميتليه م  الترجهات القرميحظ عظيم 

 .  ( هحْجرحَوَعَيٍ  َتْذَ ْب َمؤحوَنتحهح َوَهْبَقى َأ, تحهح َوَتْبَقى َتِبَعتحهح َلذَّ
ذاتي الارادع , الاذي هضاع باه احلاد واحليلرلاة دون       ال وبرنامج التطبيق املمهج( عليه السالم)وهضع     

 :حيث هقرىل ارتياب املعاصي املمظرر  وغ  املمظرر  , 
 َفاإنَّ , اِق َ  َومحَصااَحَبَة الّفسَّا  اَوإهَّ. ْنَ  آِبٌق ِمْ  َربَِّك ِفي َطَلِب الدُّْنَيا ْن َهْمِزىَل ِبَك امَلْرتح َوَأاَ  َأَوإهَّ)     
  ( هح جحْمٌد َعِظيٌم ِمْ  جحمحرِد إْبِليَسَفإنَّ, ْحَذِر الَغَضَب َوا.  اَءهحِحبَّْحِبْب َأَوَأ, ِر اهلَل َوَوقِّّّ. رِّ محْلَحٌق ِبالشَّ رَّالشَّ
التقرميي واالجتاه ملساس واملسببات , له ا ذا التحذهر املتراص  بالرعي واستيعاب األسباب حلقات و    
, وبهذا هضيف ومتاسك واستدامة وحد  اجملتيع بي  املضامني واالجتا ات اإلنسانية واألخالقية بماء يف 

 :يف خطبة أخرى احليا  ِليا بعد الدنيا انسيابية ( عليه السالم)
ْمارحٌؤ  ا. َوِمْ  َذاِ ٍب ِلاَداِئٍم  ,  َوِمْ  َفاٍن ِلَباٍق, ٍ  َخَذ ِمْ  َحي  ِلَييَِّوَأ, ْمرحٌؤ ِمْ  َنْفِسِه ِلَمْفِسِه َخَذ اَفَق )    

, َهاا ِبِزَماِمَهاا   َوَزمَّ, ْلَجاَم َنْفَساهح ِبِلَجاِمَهاا    ْمارحٌؤ أَ ا. َوَمْمّظرٌر إىل َعَيِلاِه  ,  َجِلِهٌر إىل َأَخاَ  اهلَل َو حَر محَعيَّ
 .   ( اهلِل َ ا ِبِزَماِمَها إىل َطاَعِةاَدَوَق, َفقْمَسَيَها ِبِلَجاِمَها َعْ  َمَعاِصي اهلِل 

ما   م  الشخرص واألعياىل والرسائ  , أمر ضروري لقارهم السالر  اإلنسااني    واالتعاظ مَبْ  سبق     
, حتقق اجتاه  آليات م عليها , وما هرتتب  دامة يف استقامة األعياىلواالستأج  امتداد احليا  الدنيرهة , 

ْعَتَباَر  َوَماِ  ا , ِماَ   َوَمْ  َخااَ  أَ , ا َخِسَر َوَمْ  َغَفَ  َعْمَه, َب َنْفَسهح َرِبَح َمْ  حاَس)  هيرن فيه ؛حقيقي 
عيلياات  ممظرماة الرقاباة و  احلساب مما هتضيمه  ر بماء , و  (َوَمْ  َفِهَم َعِلَم , ْبَصَر َفِهَم َوَمْ  َأ, ْبَصَر َأ

هتجه  عي والفهم, وبالروالفقهي ثقايف العقائدي املسترى ال وعمده هتطلب رفعالتقييم والتقرهم الذاتي , 
 .., وبالعلم هرجهها لي  ما حيقق اخل  يف السيطر  على مجرح المفس 
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, ومما هحسيع دعر  املرت , مرعظة ما جياري    ( ْن هحْدَعى ِبّيْماَنّيْم َقْبَ  َأْسِيعحرا َدْعَرَ  امَلْرِت آَذَوَأ )    
ردع المفس ك  ما هووما هححقق اخل  املشرت  , , وما هححيأ به فع المفس يف  ذه الدنيا , والعي  مبا هم

 ..األّمار  بالسرء بالعي  الصاحل 
 :, وممها ( عليه السالم)البمه احلس  ( عليه السالم)ويف وصية لنمام علي     
, َوتحْفِضي َبْعَد اْلَيْرِت ِإَلْيِه , َحتَّى َهْقِتَيَك َوَقْد  َوِذْكِر َما َتْهجحمح َعَلْيِه , َها بحَميَّ َأْكِثْر ِمْ  ِذْكِر اْلَيْرِت)     

َوِإهَّاَ  َأْن َتْغَترَّ ِبَيا َتاَرى ِماْ  ِإْخاالِد    .  َوال َهْقِتَيَك َبْغَتًة َفَيْبَهَرَ  , َوَشَدْدَت َلهح َأْزَرَ  , َأَخْذَت ِمْمهح ِحْذَرَ 
َنْفِسَها , َوَتَيشَّاَفْ  َلاَك    َعْ  َلَك َي ِ  ْ َعَلْيَها , َفَقْد َنبََّقَ  اهلّل َعْمَها , َوَنَع َأْ ِ  الدُّْنَيا ِإَلْيَها , َوَتَياّلِبِهْم

َوِسَباٌع َضاِرَهٌة , َهِهرُّ َبْعضحَها َعَلاى َبْعاٍض , َوَهْقّكا ح َعِزهزحَ اا      , , َفِإنََّيا َأْ ّلَها ِكالٌب َعاِوَهٌة َعْ  َمَساِوهَها
.  َنَعٌم محَعقََّلٌة , َوّأْخَرى محْهَيَلٌة , َقْد َأَضلَّْ  عحّقرَلَها , َوَرِكَبْ  َمْجهحرَلَها .ْقَهرح َكِب حَ ا َصِغَ َ ا َذِليَلَها , َوَه

ْلَعَيى , َسَلَيْ  ِبِهمح الدُّْنَيا َطِرهَق ا. َوال محِسيٌم هحِسييحَها  يحَها ,يسحرحوحح َعاَ ٍة ِبَراٍد َوْعٍث , َلْيَس َلَها َراٍع هحِق
َفَلِعَباْ    , تََّخذحوَ ا َرّبًااَوَغِرّقرا ِفي ِنْعَيِتَها , َوَوَأَخَذْت ِبَقْبَصاِرِ ْم َعْ  َمَماِر اْلهحَدى , َفَتا حرا ِفي َحْيَرِتَها , 

 .  ( ِبِهْم َوَلِعبحرا ِبَها , َوَنسحرا َما َوَراَءَ ا
,  اإلنساانية بقخالقياتهاا  , هبين قر  ومتاساك الادواخ    واالتعاظ مَبْ  سبق املرت ر ْكِذعلى والتقكيد     

 ..وردع ما متي  إليه م  احنرافات السلر  , و ر ما هسهم يف البماء والتياسك االجتياعي 
  : فقشر  على القبرر بظا ر اليرفة, وقد رجع م  صفني ,  (عليه السالم)وقاىل )     
ْ اَ   َها َأ, ْ َ  الغحْرَبِة َها َأ, ْ َ  التُّْرَبِة َوالّقبحرِر امّلْظِلَيِة ؛ َها َأ, َرِ  َحاىلِّ امّلْقِفَوامَل, ْ َ  الدَِّهاِر امّلرِحَشِة َأ َها    
ا مَّا َوَأ, ا الدُّورح َفَقْد سحِيَمْ  مََّأ. َوَنْح ح َلّيْم َتَبٌع الِحٌق , ْنتحْم َلَما َفَرٌط َساِبٌق أََ, ْ َ  الَرْحَشِة َها أََ, ْحَدِ  الَر
 َفَيا َخَبرح َما ِعْمَدّكْم ؟,  َذا َخَبرح َما ِعْمَدَنا . ْمَراىلح َفَقْد ّقِسَيْ  ا اأَلمََّوَأ, ْزَواجح َفَقْد نحِيَحْ  اأَل
اِد َخْياَر الازَّ  "  نَّْخَبرحوّكْم َأَما َلْر ّأِذَن َلهحْم ِفي الَيالِم أَلَأ: إىل أصحابه فقاىل ( عليه السالم)ثم التف      

 .  (" َرى ْقالتَّ
, ما ظهار ممهاا   لرا ,  ر ذكر املرت وذكر عاقبة األعياىل الدنيرهة وخ  ما هردع العقالء وَمْ  هتعّق    

, لييرن البماء والتياسك االجتياعي احلق , ومحاهاة اجليياع   وما بط  , فييرن صفاء الدواخ  البشرهة 
 ..م  شرور بعضهم البعض 
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 الفصل الثالث عشر
لسلوكيات االجتماعية السلبية ملاهي  يف ا

 وعالج ما عني ن ج البالغة وعل  االجتماع
 

ماا تساعه الدراساة     لقي نظر  فاحصة وحتليلية حبسب, هتطلب أن نحاستييااًل ِليا تقّدم م  الدراسة     
ي ساترى الفاارد املالساالبية علاى  علاى بعااض املفاا يم الايت ختااص السالركيات االجتياعياة      ومتطلباتهاا  

وعلم االجتياع , ِليا هلا م  أ يية كاب    , وعالج تلك املفا يم بني نهج البالغة  يواجملتيع واجلياعي
ا جااءت يف خمتلاف   , فضاًل عا  معرفتهاا مبا   تلك املفا يم ا تحدللاه مبضاميمها , لميرن على بيِّمة مملنملام 

 :باحث وكاآلتي م  املجميرعة املراجع , لذا سيتضيمه  ذا الفص  , 
 . اجله  وتقث ه على اجملتيع :ألوىل املبحث ا

 . اخلرافات واجملتيع: املبحث الثاني 
 .احلسد واجملتيع : املبحث الثالث 
 .اجملتيع المفاق وخطررته على : املبحث الرابع 

 . الغصب وتقث ه االجتياعي: املبحث اخلامس 
 . الغيبة والتفيك االجتياعي : سادساملبحث ال
 . واجملتيع التعصب : لسابعاملبحث ا

 . الظلم واجملتيع: املبحث الثام  
 .ه على اجملتيع اتالغدر وتقث : املبحث التاسع 
 . تقث  اخليانة على مس   اجملتيع: املبحث العاشر 
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 . الف  وتقث اتها على تقدُّم اجملتيع: املبحث احلادي عشر 
 .العصيان وأثره على اجملتيع : شر املبحث الثاني ع

 . الغرغاء بني نظر  نهج البالغة وعلم االجتياع: ثالث عشر املبحث ال
 
 
 

 املبحث األو 

 اجل ل وتأثريَ عل  اجملتم 
 

 .َأظهار اجَلْها    : وَتَجا ا   . نقيض الِعْلم , وقد َجِهله فالن َجْهاًل وَجَهالة , وجِهَ  علياه  : اجَلْه      
َأن :  والتجهيا   .َعدَّه جااِ اًل واْساَتَخفَّه َأهضاًا    : له َتَجاَ   َأَرى م  نفسه اجَلْه  وليس به , واْسَتْجَهو

َأن تفعا   : واجَلَهالاة  .  , وَجِه  فالن َحقَّ فالن وَجِهَ  فالن َعَليَّ وَجِها  بهاذا اأَلمار    تمسبه ِإىل اجَلْه 
  .  ر َهْجَه  ذلك َأي ال هعرفه:  , هقاىل  ر ضد اخِلْبر  وأهضًا اجَلْه  .فعاًل بغ  الِعْلم 

 املماافع والاتغ  والتغاي    ومثار  ابياتحِدثه م  إجيما تحو واملعار  مرهتقاطع مع العل ؛ بطبيعتهاجله  و    
جميرعة  بيئري ومماخي مع تفاع  م تعاظيه  املتحققاخلطر املد  ذا , واجله  االجتياعية  –اإلنسانية 

قارى  و ,مباشر وغ  مباشار   رات , ومبؤثظرو  زمانية وميانية ومرقفية ب, وعرام  داخلية وخارجية 
 ..خطأ له املخطأ له وغ  امل, و قصرداملقصرد وغ  امل هبشيلو ة ,إقلييية وعامليتقث ات و , جمتيعية

 الطبقاات  خصرصاية  وماا همجار علاى    هتبعاتا تتعدد واملتعدد  واملختلفة ,  واألمية األشياىلوللجه      
رمباا  , ووالتعلييياة  العليية  الطبقاتامتد حتى على مسترى رمبا االقتصادهة , و الجتياعية , والطبقاتا

الثقافاات واحلضاارات    صاراع  يف حركياة هتيث  للجه  مسترهاته البيئية الشاملة , والشي  اآلخر مش  
 ..التطرر التقين والتيمرلرجي ممه , وواالجتا ات املتعلقة بالتطرر 

علاى تميياة اجملتيعاات    بالغة ال وخماطره وتهدهداته سلبيةلا هوتقث ات , ستقبليةاملنية واآل هوللجه  آثار    
والمسايج  تيااعي  متاسك البمااء االج تهدهد و, بي  ميرنات التميية وممها التميية االجتياعية والشعرب 

 ..اإلنسانية واألخالقية واألصيلة  وعيق رسر  احلضاراتالتطّرر والتقّدم التقث  على و, اجملتيعي 

                                                 
0
 ( .عه  ) ض م /  س م م عرب / مبم شنظور  - 



 506 

,  ياحلضاار  اجملتيعات, ليحهدد مستفب  فة املختلواجتا اته قشياله وأبعاده ومضاميمه باجله  ؛  وميتد    
, وهاؤثر ذلاك علاى حيرهاة     العّز  يف اإلثام  هترّلد ما ممه و, اإلصرار على اجله   يا هيرنحيم واألخطر

 ..احليا  االجتياعية  انسيابية إعاقةومحجرهات احليا  , وممه 
, وقدراتاه  اليربى , حيميا ال هؤم  اإلنسان باخلاالق عاز وجا  ووحدانيتاه     وهّتجه اجله  خبطررته     

 ..استقرار اجملتيع وأممه , وممه تهدهد  اإلنساناحنرا  سلر  واملؤدي ب
وما هحقابله م  قدرات احمليأ به , والترازن باني   نسان م  جه  ذاته وقدراتهاإل هبدأحيمها األخطر و    

   ( :عليه السالم) , حيث هقرىلاالجتياعي  –والسييا الدور الرظيفي قدراته والدور القائم به , 
  ( ْجَهَ اِ َ  ِبَقْدِر َنْفِسِه َهّيرنح بَقْدِر َغْيِرِه َأاجَل إنََّف, ي اأّلمحرِر ْدِر َنْفِسِه ِفال َهْجَه ح َمْبَلَغ قَََو )

وماا خيارض ما  غياار الادور      واليشف ع  القدرات وما هحقابلها م  أعباء ومهام ودور وظيفي ,     
, حيقاق ختطايأ   ( ْدِر َنْفِساِه  َمْبَلَغ قََ) ومعرفة االجتياعي , هعين مدى استيفاء قدراته لليهام واألدوار , 

 :العيلية  اأّلمحرر واستثيار الطاقات حسب ما تقتضيه
ر ما  تمفياذ املهاام واألدوار , وممهاا األدوا    إن كان باملسترى املطلرب , حتقاق ماا مطلارب     -

 ..االجتياعية املطلربة 
كيا  ر عليه م  خاالىل  قدراته الذاتية ,  ملسترى املطلرب , ترّجب تطرهرإن كان أدنى م  ا -

 ..التدرهب والتعلم والتعليم 

ما و, قق التمفيذ واألداء العالي , عمد استقامة األمرر إن كان أعلى م  املسترى املطلرب , حت -
تارافر  يف تطارهر   اساتثيارات القادرات امل  التشاجيع و و ه معاجلة اجل يف تححققه أنظية احلرافز

, وعالجات اإلنتاجية , مبا فيه اجلرانب االجتياعية  والعيلياتواملرارد البشرهة البيئة الداخلية 
م  التطرر بالتعلم والتعليم اإلفاد   ر عليه كيا  أمية املتعليني ,عالج , وممها اجله  واألمية 

 ..واألنظية املعلرماتية اإلفاد  م  احلاسرب واالتصاالت ممه , والتيمرلرجي والتقين 
الشاخص  , حيمياا هشاغ    التميرهة والتطرهرهاة   تقب  اجملتيع وحترالتهسمل د الايحهدِّة اليربى املشيلو    

وما هشاغله  مسترى وطبيعة قدراته جيه  حتى  , و روالسياسية واإلدارهة امليانة االجتياعية والتمظييية 
قدرات ميتلك الأو حتى لر كان  ,واألمر بتمفيذ ا , فيتحّيم بصمع واختاذ القرارات وظيفي  م  ممصب

د هرلِّا وأساليب التخطيأ والمفع مما حييله م  علرم ومعار  , , و ر ال هعر  واملتقدِّمة عالية العليية ال
ما   باجملتيعاات  لك ذلحق ما هوممه ,  أو املشروع ومتاسيهفجرات وضعف يف البحمية االجتياعية  بذلك

 .. اليتابة  القراء  أخطر م  أمّية خماطر جسيية , و ذا اجله تهدهدات و
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ضاياع املااىل   وبقمية حام  العلم , ضياع العلم اجله  ب خطرر حرىل مدى , ( عليه السالم)وهقرىل      
 : البخ سلر  ممهج ب
اٍد ال َوَجارَ , َم ْن َهاَتَعلَّ ال َهْساَتْمِيفح أَ  اِ ٍ َوَج ,ْسَتْعِيٍ  ِعْلَيهح َعاِلٍم مح: ْرَبَعٍة ا بَقالدُّْنَيالدِّهِ  َو امحِقَر ) ..    

ا َوإَذ, َم ْن َهاَتَعلَّ ْساَتْمَيَف اجَلاِ ا ح أَ  اِلمح ِعْلَيهح اَع الَعا َضيَّإَذاهح ؛ َفَوَفِقٍ  ال َهِبيعح آِخَرَتهح ِبدحْنَي, وِفِه ِبَيْعرح َهْبَخ ح
 .  (اهح رحوِفِه َباَع الَفِق ح آِخَرَتهح ِبدحْنَيَبِخَ  الَغِميُّ ِبَيْع

 :باملخطأ اآلتي حمر اجله  , وحركية وآلية وميي  بيان جرانب م  قرام الده  والدنيا     
 
 
 
 
 
 
 
 

 قرام الده  والدنياو والغمى والفقر ,العلم واجله  هبني (  3  )خمطأ 
 

نظاام الاتعّلم   وعادم معرفاة ثقافاة    وتهدهادات  رر  خطمدى ,  ر ( عليه السالم) ههؤكدجانب مما و    
 وماا  , املعاصار احلدهثاة و والتعليم الرتبية أنظية  جانب م اتبع  الدوىل املتقدِّمة قد و ,والتعليم والرتبية 

  ..تعلُّم أساليب وبرامج التعّلم , و ر ما هترجب حتى معرفة  (تعّلم كيف تتعلم ) :  بمظام طلق عليهّأ
 الايت تحعانيهاا اجملتيعاات , و ار همطباق علاى       املساتحدثة األمية  م العالج الرقاهة و ةمليتيا امتدادو    

وعلارم   ثقافاة الساؤاىل   ومحقب  احلضارات للعماهة حتى يفمدى امتداد احلضارات املعاصر  على احلاضر و
ال َو, َتَفقُّهاًا  َساْ   ) .. ؛ تطرهر الرتبية والتعلايم  تميية وبرامج  هدخ  علم السؤاىل حتى يفلذا  السؤاىل ,

 .  ( ِبيٌه باجَلاِ ِ  امّلَتَعمِِّ اِلَم امّلَتَعسَِّف َشالَع إنََّو, اِلِم اِ َ  امّلَتَعلَِّم َشِبيٌه بالَعاجَل إنََّف, تًا َتَعمُّ ىْلَتْسَق
,  وَفِقاَه عماه   . ياه َعلَّ:  وَفقََّهاه وَأْفَقَهاه   . َعِلَياه :  وَفِقه الشايءَ .  العلم بالشيء والفهمح له:  الِفْقهحو    

وكا   .  عااملٌ :  ورجا  َفقياهٌ   . َفِقَه فالٌن عين ما َبيَّْم ح له َهْفَقه ِفْقهًا إذا َفِهَيه:  وهقاىل.  , َفِهَم باليسر
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 امحِقَر
الدِّهِ  

 االدُّْنَيَو

 َعاِلٍم محْسَتْعِيٍ  ِعْلَيهح

 َمْن َهَتَعلَّال َهْسَتْمِيفح َأ اِ ٍ َج

 وِفِهِبَيْعرح اٍد ال َهْبَخ حَجَر

 اهحعح آِخَرَتهح ِبدحْنَيَفِقٍ  ال َهِبي

ْسَتْمَيَف اِلمح ِعْلَيهح اَع الَعا َضيَّإَذ
 َمْن َهَتَعلَّاجَلاِ  ح َأ

ا َبِخَ  الَغِميُّ ِبَيْعرحوِفِه َباَع إَذ
 اهحالَفِق ح آِخَرَتهح ِبدحْنَي
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وَنِقْها ح  .  ؛ معمااه ال َهْعلام وال َهْفَهام    فالن ما َهْفَقه وماا َهْمَقاه  :  ؛ م  ذلك قرهلم عامل بشيء فهر َفقيٌه
وفاَقْهتحاه إذا باَحْثتاه يف   .  َتعاطى الِفْقاهَ :  وَتَفقَّه.  عاملح العرب:  وَفِقيه العرب.  هحه إذا َفِهْيتهاحلدهَث َأْنَق

   .نرا عحَلياء به ؛ َأي لَيير لَيتَفقَّهرا يف الده و . الِفْطمّة:  والِفْقهح.  العلم
فاالن هتَعمَّا ح   ك تعين الظلم , والتعمُّ  , وكذل السَّ  بغ   داهة واألْخذح على غ  الطرهق:  الَعْسفحو   

,  ثم نحِقَلْ  ِإىل معمى اهلاال  :  ؛ قاىل , وهحلِزمحه مبا َهصعحب عليه َأداؤحه , فيراد م هحَشدِّدح عليه فالنًا وهحْعِمتحه
  . واأَلص  ما َوَصْفما

, والفرز ه والتعمُّ  بني التفقُّ اتهتيي  يف ترجهاحلضاري وإنسانيته السؤاىل معار   ممطلقممطق وو    
,  عماد التعاالي   اجلها  اهلالاك لننساان    تهدهادات الرقاهاة ما    و, احلق فيه  وإتباع, احلق والباط  بني 

وباملقاب  ما  ,ومستقبلها التميري واحلضاري البشرهة    الستقرار األنفساملهدد, العّز  يف اإلثم بالذات و
 .., بني االجتاه للتعلُّم والتعليم , وحجب العلم  املتعسِّف والعاملهيرن عليه العلم بني اجلا   املتعلِّم 

ليرنهياا  ,  (ِبيٌه باجَلاِ ِ  امّلَتَعمِّاِ   اِلَم امّلَتَعسَِّف َشالَع ) ؛ هيرنحيميا  , خطرر وأعيق وبهذا أخطر    
مراطمه  صربواحليلرلة دون االجتاه العلم  نشر , وحيجبرن, ورمبا الفير امللرث هغشا يا الفير القاصر 

 ..اليرمية املستثير  للطاقات والقدرات واملرا ب واإلبداعات 
و ار ماا هتضاي  مادى أ يياة       ,  ( رحْشاِد َ  ْوَضَح َلَك سحابحَ  َغيِّاَك ِما ْ   ا َأاَ  ِمْ  َعْقِلَك َمَكَف) و     

, ما  اجلها     , للحياهاة لعق  واجتا اته القرمياة  وممه ا ,العق  ونتائج ما حيققه وآليات  ميرنات الفير
 .. بني الرشد والغي لتيييز العقالنيالشخص لوممه مسترى ما حييله 

بمجاح اليفيلة والعيليات , وبالعلم تميشف احلقائق واألمرر والسب    (ّلرا ا َجِهاءح َمْعَداسح َأالمَّ) و     
الرتبري  –غ  االجتياعي التغي  والتإربا  احلد م  خماطر والشام  ,  االجتياعي تميية والتطرر والبماءال

, با  تتعاداه إىل حركياة    الربامج الرتبرهة والتعليية علاى أمارر روتيمياة    قتصر بّد أن ال توالتعلييي , وال
جياري ما  تغاي  تيمرلارجي أو تقاين      ك  ماا  اإلسرتاتيجيات الرتبرهة والتعلييية , و ر ما حيقق احتراء 

وأنظياة   , ا , كيا  ر ما حيص  ضي  أجهز  احلاسربودقة اإلفاد  ممهالشاملة واجلزئية  ضي  اخلطأ
, وماا جياري ضاي     املعلرماتياة املختلفاة واملتمرعاة     , واألنظياة االتصاالت والتغي ات املتاقثر  بالعرملاة   

السلعية واخلدمية  إبتياراتها يفوالرهادي  ,يف أعياهلا ونتاجاتها وإنتاجاتها ة قيادهال املؤسساتمضياري 
 .. ترالد الصراعاتممه وواحليلرلة دون ظهرر اجله  باجلدهد ا  ر مستجد وفهيه , وبث الرعي بي  م
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, ورمبا  املراقف واملراقع واألزمانوواألفيار الشخرص  , وقد هتيث  يفه  اجلوجمرد وهتعدد أعران     
 ,ر املساتقبلية  والتمفيذ واألداء والمتائج واآلثاا  ج اواملم اتصمع واختاذ القرار على التقث  حتى هلمأصبح 

َوَتَراِجَياًة َهْمِطاقح   , اِس َوجحْمدًا ِبِهْم َهصحرىلح َعلاى المَّا  , َخَذ حْم إْبِليسح َمَطاَها َضالىِل تَّا)  كيا  ر عليه حيميا
, ْم َمْرَماى َنْبِلاِه   َفَجَعَلّيا . ْساَياِعّيْم  َوَنْفثًا ِفاي أَ , يحرِنّيْم ْسِتَراقًا ِلعحّقرِلّيْم َودحخحراًل ِفي عحا, ْلِسَمِتِهْم َعلى َأ

 .  (َوَمْقَخَذ َهِدِه , َوَمْرِطَئ َقَدِمِه 
ففي ,  ( َضالىل ), (  َمَطاَها ), (  إْبِليسح ), (  َخَذ حْمتَّا) ؛ واملخاطر والتهدهدات اليب   والراسعة     

خطار  تقاارب  وخماطر الفير والمفس والسلر  , عمد م تجتيع لك  كلية صراع واجتا ات تدم هة , 
 .. للحيا  واحلضارات وفجرات واخرتاقات , وانفتاح تشرههي ةخاصوبيئة عي م  نرع جمتي

رجاه اآلخار ,   الآلياة  و , ( اِسَوجحْمدًا ِبِهْم َهصحرىلح َعلى المَّا ) السيطر  املرِصلة لييرنرا ؛   ر والدلي     
 :العيلية وذلك وتهدهداته  ,( ْلِسَمِتِهْم َوَتَراِجَيًة َهْمِطقح َعلى َأ )التمظ  الراضح ؛ 

 ( ..ْسِتَراقًا ِلعحّقرِلّيْم ا ) -

 ( ..يحرِنّيْم دحخحراًل ِفي عح)  -
 . ( .ْسَياِعّيْم َنْفثًا ِفي َأ)  -

 ؛ نبلاه ؛ ومماا ميثا    ,  (َوَمْقَخاَذ َهاِدِه    ) ,( َوَماْرِطَئ َقَدِماِه   ) , ( َفَجَعَلّيْم َمْرَمى َنْبِلاِه  ) والمتيجة ؛     
متث  الرقعة الفيرهة وامليانية والزمانية واملرقفية , واليد ؛  متث  ؛ , والقدم ومحستهد وجرد م كهد  

 ..البطش املادي وغ  املادي والمفسي آلة وآلية 
الَعااِلَم   إنََّو ), العاما  بغا  علياه    م لعاِليف ا آخر , هتيث  لرجه سلركي, خماطر ّأخر تهدهدات وو    

, ْلَزمح َواحَلْسَرّ  َلهح َأ, ْعَظمح ّة َعلْيِه َأي ال َهْسَتِفيقح ِمْ  َجْهِلِه ؛ َبِ  احّلجَِّذَكاجَلاِ ِ  احَلاِئِر الَّ الَعاِمَ  ِبَغْيِر ِعْلِيِه
 .  (ْلَرمح َو حَر ِعْمَد اهلِل َأ

 :ولر جعلما جزء مما تقّدم م  المص املبار  يف معادلة , لرأهما      
 
 

َوَنَصاَب  , ىٍل َضااِليَ  ِماْ  ضحاالَّ   َوَأ, اىٍل ْقَتَبَس َجَهاِئَ  ِماْ  جحهَّا  َفا, َعاِليًا َوَلْيَس ِبِه  ىَوآَخرح َقْد َتَسيَّ )    
, ْ َراِئِه َعلى َأ َوَقْرىِل زحوٍر ؛ َقْد َحَيَ  الِيَتاَب َعلى آَراِئِه ؛ َوَعَطَف احَلقَّ, ْشَراكًا ِمْ  َحَباِئِ  ّغرحوٍر اِس َأِللمَّ
: َوِفيَهاا َوَقاَع ؛ َوَهّقارىلح    , ِقفح ِعْماَد الشُّابحَهاِت   َأ: َوهحَهرِّنح َكِبَ  اجَلَراِئِم  َهّقرىلح , اِئِم ِمَ  الَعَظ اَسِم ح المَّهحْؤ
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ال َهْعِر ح َباَب اهّلاَدى  , َوالَقْلبح َقْلبح َحْيراٍن , ْضَطَجَع ؛ َفالصُّرَرّ  صحرَرّ  إْنَساٍن َوَبْيَمَها ا, َتِزىلح الِبَدَع ْعَأ
 .  ( !ْحَياِء اأَلَوذِلَك َميِّ ح . عََْمهح  َوال َباَب الَعَيى َفَيصحدَّ, ِبَعهح َيتََّف

َمْ  نّصاب  وخطرر  , قيم اجله  وخطرر  العي  بترجيهاته , وهبيِّ  لما المص املبار  اآلنف الذكر     
مباا هتخاّبأ   و غ  علم ,وي بفيقخذ بإفتاء الفتاله وتصّرر بعلييته و ر ليس بذلك , نفسه للماس مبا تهّيق 

  ..ترّ م بعلييته م  عامة اجملتيع وجحّهاهلم  , وهرِ م َمْ به يف ظليات الضالىل 
, ومماا هعاين     (ْبَرَح َجَهاَلًة ِبَمْفِسِه َلَقْد َأ َمْعِذَرً  محْغَتر  َوَأْقَطعح ححجًَّة َمْسئحرىٍل َأْدَحضح ) ؛ آخر وشخص    

, و ار  ك  عصيان هلل تعاىل , وذلك عمد , وجاء بشد  األمر اخلطر  هالتهواشتد بها جبما أعجبه نفسه 
 .. هممُّ ع  جهالة وضالىل

: وَقْد مسع رجاًل هذم الدنيا ( : عليه السالم)اىل ق,  اجملتيعيةالثقافة اجلياعية وممظرمة الرعي ولبماء و    
ْم َأ, ا ْيَهَلْنَ  امّلَتَجرِّمح َعا ؟ َأَتذحمَُّه ا ثحمََّتْغَترُّ بالدُّْنَيَأ! ا اِطيِلَهَبْخدحوعح بَقامَل, ا ِبغحرحوِرَ  امّلْغَترُّ, ا للدُّْنَي امُّا الذَّهَُّهَأ

 .  ( َلْيَك ؟ِ َي امّلَتَجرَِّمّة َع
 , مبخااطره األعظام  اجلها  املرّكاب     ر ه ,ذمذم الشخص لسلر  معني واإلتيان ِبيا ههتبني مرقع و    
امَلْخادحوعح  ) , ( ا ِبغحرحوِرَ ا  امّلْغَترُّ ) ,( ا للدُّْنَي امُّالذَّ )؛ , وممه ونتائجها ص األدوار تقيُّ ما هتالبس عمدو
 .. ( ااِطيِلَهَببَق
ا َدارح َمَير  َيالدُّْن )؛  تظهرعيليًا وميدانيًا , الدور احلقيقي لننسان العاق  و البيئة هتم استيعابوحيميا     

 .  (ا ْعَتَقَهَقَف اَع َنْفَسهح َتْباَرجحٌ  َو, ا ْوَبَقَهَقا نْفَسهح َفيَهاَع ِفَرجحٌ  َب: ا َرجحالِن يَهاسح ِفمَّالَو, ال َدارح َمَقر  
أو , واملساتدامة  بقرهم األعياىل المافعاة  ا بني الشخص كفرد ومجاعة وجمتيع , عتق المفس وشتان م    

, فلاذا هترّجاب أن هحعار  كياف     مساتقر فيهاا    الدار ممار  الادنيا  و ,مبمحار  األعيااىل   ذّلها و ليهاا  
 المتادادات  حق اساتثيار ا ,  برعيير ث, وكيف تحست الدنيا على ما  ي عليها وعلى حقيقتها تحسترعب

اِلَحاِت هحْساَتَدىلُّ َعلاى   َوِبالصَّا , اِلَحاِت َفِباإلمَياِن هحْسَتَدىلُّ َعلى الصَّ)  أمش  وأبعد م  اسرتاتيجيات الدنيا ؛
, َوِبالدُّْنَيا تحْحَرزح اآلِخارّ   , َوِبامَلْرِت تحْخَتمح الدُّْنَيا , َوِبالِعْلِم هحْرَ بح امَلْرتح , َوِباإلمَياِن هحْعَيرح الِعْلمح ,  اإلمَياِن

 . 5.. (ّة َوِبالِقَياَمِة تحْزَلفح اجَلمَّ
اجلها  ,   خمااطر  , واحليلرلاة دون وم   ذا االساتيعاب وثقافاة الارعي لليصاطلح والعيا  بهحاداه            

املعاصار ,   واجلهالاة  اجلها  وميرناات  م  أشياىل وأنراع والسييا ما هحعانيه اإلنسان احلدهث واملعاصر 
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اهلاد   وأن حيقاق لننساان مياساب الادنيا     وبالرعي الرقائي ممي  أن هححرز اإلنسان ك  ما م  شقنه 
مظارر  وغا  املمظارر  , واآلخار      الادنيا مبردوداتهاا امل  وبالعيا  القارهم هيساب    , ِلياا بعاد ا   اهلاد  

 ..خالصة هلل تعاىل مبؤشرات العراقب الدنيرهة , وما همجم م  سلركيات وأعياىل 
, على الطرهق الصحيح يف نصابه وضع ك  شيء ههحعيد ومهام اإلصالح على مسترى اجملتيع , م  و    
انسايابية احلياا    والبمااء والتياساك و  االساتقرار  انسيابية العيليات املمظرر  وغ  املمظرر  , وهتجه حنر و

ممه , واجله  ك  أشياىل  معاجلةبالتزام  مع معيس على جرانبه احليرهة التميرهة , وبدوره هوالفاعلة , 
 .. واألعياىل السيئةحد م  اجلرائم اجملتيع للهتجه ما 
تعاقب األمرر تتحقق وتدىل بقحد يا على اآلخر , س, وما هحوتالزم ثقافة اإلميان واألعياىل الصاحلة     

 :بمظم احليا  , وحماور ا 
 ..اِلَحاِت هحْسَتَدىلُّ َعلى اإلمَياِن ِبالصَّ -
 ..ِباإلمَياِن هحْعَيرح الِعْلمح  -

 ..ِبالِعْلِم هحْرَ بح امَلْرتح  -

 ..ِبامَلْرِت تحْخَتمح الدُّْنَيا  -

 ..ِبالدُّْنَيا تحْحَرزح اآلِخرّ   -

 .. ّةِبالِقَياَمِة تحْزَلفح اجَلمَّ -

أن همفذ م  خالهلا , أو ال ميي  للجه  أن  للجه  ال تظهر فجر  ميي وبهذه احللقات املتراصلة ,     
 ..جسد اجملتيع يف املؤمل جراء ألخذ مفعرله , أو تتهيق له األتترسع مساحته 

ؤثراتاه  , وماا هححياق مب  خطررته اآلنية واملساتقبلية  سترى وما هحمذر مبشخيص اجله  بي  ما هعميه وت    
اتساعه وحتّرله وممه احليلرلة دون  رهر مفاص  احليا  ,طوك  ما هدفع بتوالتميية على المظام االجتياعي 

 : (عليه السالم)ظا ر  , لذا هقرىل إىل 
, ِبَشَفا جحرحٍ  َ ااٍر   ىٌلِزاا امَلْمِزىِل َناِزىَل ِبهَذالمَّ َفإنَّ, ْ َراِئّيْم َوال َتْمَقادحوا أَل, ال َتْرَكمحرا إىل َجَهاَلِتّيْم )     

, ْن هحْلِصَق َماا ال َهْلَتِصاقح   ِلَرْأٍي هحْحِدثحهح َبْعَد َرْأٍي ؛ هحِرهدح َأ, لى َظْهِرِه ِمْ  َمْرِضٍع إىل َمْرِضٍع َدى َعَهْمّق ح الرَّ
 .  ( !َوهحَقرَِّب َما ال َهَتَقاَربح 

وانهيااره  البمااء االجتيااعي    د متاساك تهدها هاؤدي  , واالنقياد اجليعي بني اجله  واهلارى  والركرن     
, وكقّن الذي حييا  اجلها  وهمقااد     ذه الصرر  البالغية  ( َدىَهْمّق ح الرَّ) ي , و مسيج اجملتيعتفيك الو

 ..متمقاًل و ال  اآلخره  كيا لر كان حيي   الكه مبؤثراته الفيرهة والمفسية , 
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اٍت سحاهَِّلْ  َلاهح   ى ِمْ  َعاْذٍب ّفارَ  ْرَتَراوََ, ْسَتْيَثَر اَذَكَر فَو, َصَر ْبَنَظَر فَق) َمْ  ؛ فال خالص إاّل برعي     
َ ّيًا  إالَّ, ى ِمَ  اهّليحرِم َوَتَخلَّ,  اِتَهَرابيَ  الشََّقْد َخَلَع َسَر. َسَلَك َسبياًل َجَددًا َو, َفَشِرَب َنْهاًل , اِردحهح َرَم
, اهّلاَدى   اِبْبارَ يِح َأاِتَوَصاَر ِماْ  َمَفا  , ْ ِ  اهَلَرى محشاَرَكِة َأَو, ِصَفِة الَعَيى َفَخَرَج ِمْ  , ْنَفَرَد ِبِه ااِحدًا َو
ْسَتْيَساَك  اَو, اَرهح َوَقَطَع ِغَيا , اَرهح َوَعَرَ  َمَم, َوَسَلَك َسبيَلهح , ْبَصَر َطرهَقهح َقْد َأ. َدى اِب الرَّْبَرَأ يِقَمَغاِلَو

 .  .. (ا ْمَتِمَهاىِل ِبَقِمَ  احِلَبَو, ا ْوَثِقَهِمَ  العحَرى ِبَق
ماا كاان ما  الاذِّكر قاد      ذلاك ,  فلرال والرعي واالستيعاب الفعلي , والفهم و ما اهلداهة باإلبصار     

تى هرتري , وملاا سالك السابي     يستقى ممه حارد واال تداء إىل املمه  المقي لومل تسه  له املر, استيثر 
والاتخلُّص ما  الظلياات    ا متّي  م  خلع ما هاؤثر علياه ما  الشاهرات     القرهم الذي ال عرائق فيه , ومل

 .. اهلداهةبقوثق محستيَسك , وممه التيسُّك والعلم إىل المرر برمحة اهلل , والتحّرىل واجله  
ه وهرشد ما هححيأ , وما هحرشد, وملا استمظّ  بالعلم واألنرار الظليات و أصبح البعيد ع  اجله وملا     

الياائ   املساترى   يا هتحدد ما  , وإّن مراط  القر  والضعف تييمان فيتيع إىل سراء السبي  به م  اجمل
الرسر  الفيري ومرازه  العلم واجله  , ومدى ما هحيليه ليه اجملتيع والمظام االجتياعي , وهيرن ع وما

 ..انقالب ورجاحة أحد يا على اآلخر 
ميتلياه اإلنساان ؛ الفارد    وماا   ةقتصادهالانب اراجلممها وال هحقاس الغمى والفقر م  خالىل املادهات و    

, وجانب م   ذه الرؤها تيي  يف قرله هلا  , ورمبا هيرن السبق ب   ما  أعيق م  املادهات,  واجملتيع
 ( :عليه السالم)

  (ْهِ  اجَلال َفْقَر َكال ِغَمى كالَعْقِ  ؛ َو )
, ورهاد  ما جتارد باه   احلضارات وي تقرد الثقافات ؤوس أمراىل العقرىل واملعرفة ,  ليرن العق  ور    

هاة السياساية واالقتصاادهة , با      قيادالتهاا  ارات ميانالعقرىل م  علرم ومعار  ,  ي ما جتعا  للحضا  
, وباجله  وأوجهاه , تمحادر األمام حنار  اوهاة الفقار بيا         والشعرب حلضارات تتجاوز ا إىل قياد  ا

حيا  احلضاارات , و ار   ما هرتاقص أمامما , وما نراه القائم يف , وتذىل دوهلا بني الدوىل , و ر أشياله 
 ..دون ِذكر أمساء الدوىل والشعرب  واضح أمامما

ذا االجتااه  , وبها وامتداداته املمظرر  وغا  املمظارر    أال و ر اإلعجاب هلتصق باجله  وجانب آخر     
 :وهقرىل  (عليه السالم)هبيِّ  

  ( ْلَباِبَوآَفّة اأَل , َراِبالصَّ ْعَلْم َأنَّ اإلْعَجاَب ِضدُّاَو )
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بذلك بني حقيقية األمرر م  خالفه , فضاًل فيحرىل والعّز  باإلثم , الِيَبر وهرلِّد اإلعجاب بالمفس ,     
 الكها الذي هحمذر بهال  َماْ   إلعجاب بالمفس والذات وما متتليه م  قرى , ِعّلة العقرىل وع  كرن ا

 ..وممظرماته االجتياعي تهدد نسيجه رهب , ورمبا ميتد ألوسع رقعة جمتيعية له عالقة بها م  بعيد أو ق
,   (اهح َعاِ  احَلاقِّ   اَم َعَياعحهح باجَلْهِ  َدوَمْ  َكثحَر ِنَز) اخلصرمة واخلال  , على هؤثر اجله  حتى مما و    

راقاب ووهاالت رمباا    , وما جيرُّ ما  ع واخلالفات واالختالفات  والصراع المزاع اجله  هدعموما أخطر 
, وترلُّاد الفجار  أو   واحلاق  دون العق  والتعقُّ   ال هقف عمد  ذا ب  حيرىل اجله وتتضاعف وتتفاقم , 

 .. اجملتيع وبني احلق , و ر ما ههدد استيرارهة متاسك اجملتيعواهلّر  بني الفرد 
  إىل املمابع األساسية للفير عردواجله  املعاصر , البّد م  الالتقليدي خطرر  اجله  وللسيطر  على     

القرآن اليرهم واألحادهث المبرهة الشرهفة وآثار العرت  الطا ر  م  آىل حميد املتيث  بال ممازع ؛  , المقي
 .. العلمجيرد به الراسخرن يف , وما  (عليهم السالم)ية األطهار واألقراىل املباركة لألئ

, التطررات املادهة اليت أثرت على ألخذ بمظر االعتبار وهتطّلب أن نذكر جانب مهم  ما , أال و ر ا    
حبيث هحخاطب اإلنسان وهتم عالجه املادي وغ  اجملرهات والرتكيبات احلضارهة لليجتيعات املعاصر  , 

, أو اتبااع لغاة العصار يف خماطباة العقارىل      املعاصار   وتطارر دالالتهاا   املادي والمفسي م  خالىل اللغاة  
, فاالرتاث  , لييرن فهياه وفاعليتاه متجادده وحقيقياة     اإلنساني واحلضاري ري يستيعاب الرتاث الفال

, وإها وأخالقية وأصالة ا ميتليه م  علرم ومضامني إنسانية , ليس فيه القصرر مباإلسالمي وممه العربي 
تح مبفردات حدهثة , حتقق معاجلة اجله  املعاصر , وفاألجياىل  عقرىل ملخاطبةبطرهقة استحداثه وجتدهده 
والطهاار    , والمجاساة ضار واملمافع , كيا  ر معاجلة احلالىل واحلرام , بلغة املقمرات املخاطبة املعاصر  

 فهم ممافع م  بلغة الطب والبيرلرجيا , وما شابه ذلك , ليي ال هضجر اجلي  املعاصر واألجياىل القادمة
وطرهقاة   هظهار ما  ميارىل وتعزهازات    ممه ما , و ا ومفا ييها وفهيها, فلي  زمان لغته ودالالته الده 

 .. التعلم والرتبية والتعليم 
 ار الياايف والشاايف     إاّل ,العظيياة   اتهاملتيث  بي  ميرن ؛ القرآن اليرهم , وما الدسترر اإلسالمي    

, وماا هحعيمماا علاى الغارر يف فهام ماا       شاياليات  اإلواجله  واجلهاالء  أشياىل داء وم  واملعايف م  ك  
فهام غارر   م  خاالىل   وحلرله اجلذرهة ملشاك  ك  عصر إىل عيقه الفيري, والرصرىل هراكب العصر 

ما  عليااء    ساار يف ركابهم   َما ْ و( علايهم الساالم  )األحادهث المبرهة الشرهفة وأقراىل األئياة األطهاار   
 ..اليرام واألمة اإلسالم 
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َوَحاِطبحرَن , ي َحْيَرٍ  ىٌل ِفاسح ضحالََّوالمَّ .. ) ؛( َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)رسرله أرس   عز وج واهلل     
ي َزْلَزاىٍل ّة اجَلْهالءح ؛ َحَياَرى ِفْسَتَخّفْتهحمح اجَلاِ ِليَّاَو, ْتهحمح الِيْبِرَهاءح ْسَتَزلََّوا, اءح ْ َرْسَتْهَرْتهحمح اأَلَقِد ا, ي ِفْتَمٍة ِف

, ِرهَقاِة  َوَمَضاى َعلاى الطَّ  , ِصايَحِة  ي المَِّفا  َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَغ َصلََّفَباَل, َوَبالٍء ِمَ  اجَلْهِ  , ْمِر ِمَ  اأَل
 .  ( امَلْرِعَظِة احَلَسَمِةَو, َوَدَعا إىل احِلْيَيِة 

, وسيبقى مييث بيمما , ليحرىل بني اإلنسان وجهلاه باالعلم   وكان المرر م  المرر وم  مصدر المرر     
, وميادنا اإلساالم   ي والتحذهر م  اجله  بي  مضاميمه القدمية واحلدهثاة واملعاصار    وبث الرعوالترجيه 

 ..بالعلم والسالم , وبه السالم وممه السالم 
 
 
 

 املبحث الثاني

 اخلرافات واجملتم 
 
قارم علاى   الاذي ت احلضارهة اليت همهض خبططها اجملتياع , واحملتارى احلضااري املساتقبلي      التطلعات    

, وترليد الارعي املتارازن   التطبيقية  –المظرهة  ومضاميمهاألسس العليية  الرشد حبسبو ةنيعقالال هأساس
لمجاحها , وهعين االستيعاب املطلرب للبماء  ةاإلنسانية املتفاعلة وباملراقف املؤ لواملتيافئ مع األحداث 

عا  اخلرافاات الايت     وكشافها ميرناتها  استيعاباتفهيها و, وبهذا هيرن قد أفرز احلقائق باالجتياعي 
 .., وتحبعده ع  خأ مساره الفعلي للحضار  احلقيقية تمخر يف جسد اجملتيعات اإلنسانية 

, َهْخاَر ح   , باليسار  وقد َخِرَ  الرجحا  .  َفسادح الَعْقِ  م  الِيَبِر:  , بالتحرهك اخَلَر حويف اللغة ؛     
  . , وَأْخَرَفه اهَلَرمح واأّلنثى َخِرفٌة , َفَسَد َعْقّله م  الِيَبِر:  , فهر َخِرٌ  َخَرفًا
بصلتها مع ّ  ال َتي حمدد  عق  , وتصرر عالقاتفييا ال هحعتقاد  ي اال Superstitutionواخلرافة     

  .االعتقاد قر  وبماءه على مسترى , وهتم اجتاه التصرُّ  العلم 
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ما    , وما هرتتب ةالفيرهوضعف امليرنات  اتمع اجله  واالحنرافالطردهة  ااجتا اتهرافة اخّلتقخذ و    
بني اخلرافة واحلقيقاة   جله  داخ  اجملتيع , كان التيييزالفيرهة , فيّليا ترّسط اوالعيليات البحمية  ضعف
 .. الصدق وهضيعاإلميان باخلرافات ,  , فيتفّشىوضبابي محعَتم 

 هحتيلا ى ماا  مساتر ووغا  املمظارر  ,    املمظارر  واجتا اتهاا  وغاهاتهاا  وألّن اخلرافات تتعدد أ دافها     
حمتارى  الترجُّاه و خطر ما تيرن عليه , حيميا هحستخدم الشر , ورمبا شيء م  اخل  , لذا أ م  اخلرافات

القارى  السايطر  علاى مححارِّ     , مبا فيه وميرهلم وقرا م الشعرب  سلركيات , للسيطر  علىالشر فيها 
 ..االجتياعية  –المفسية 

املختلفة حتى مؤثراتها تطرراتها واال تيام مبتابعة  ما زاىلو, اخلرافة ممذ الِقَدم ودحِرَس   وقد عحِرَف     
والتمشائة  البيئاة  تعلاق ب ما ه, وعلم االجتياع العلرم املتمرعة وممها حلضرر يف , وكان هلا اما احلاضر هرم

أنهاا أساهي  ِعارب    ما     بايّ ماا  و,  ( فرهازر  )عمد عاامل االجتيااع    , والسييااحلاضمة هلا االجتياعية 
, وامّلليية الفردهة والزواج واحرتام احليا  اإلنسانية احليرمة نظم يف المظم االجتياعية , حتى يف العصرر 

مماه  و, , وحمرر اا و ادفها اجملتيعاات    يف مآرب صادقة وكاذباة   وما ميي  حياكة واستغالىل اخلرافات
 ..م  قدرات وخيارات ما ميتليرنه السيطر  على 

حيتااج إىل ممافاذ   ها  , ِلياا   املتفشي فيه الفقر واملرض واجلو حظرتها داخ  اجملتيع الضعيفوسبب     
, فتختلأ لدهه األمرر , وهظهر بشاي  واضاح يف   هتشبث بها للرصرىل إىل مبتغاه املطلرب واملستهد  

  ..وما هلحقه م  الط   والتشائم والتفائ  الشعرذ  والتمجيم والسحر 
عياق الفيار    بماءعيليات التيام  و  ر , وتعالييها وترجيهاتها ةاإلسالمي الشرهعة د  إليهومما ته    

, الذي ال هضاع جماااًل ملثا     اإلميان باهلل عز وج  والتشجيع على البماء الراسط لثقافة , الراعي اإلنساني 
 ..ة المظم االجتياعي جسد يفوسرهانها ها يوالضعف وتفشِّ ذه الفجرات 

ما   اخلرافاات  مفاذ   تيتثغار  اجلها  الا   ظهارر    م( عليه السالم)أم  املؤممني اإلمام علي حّذر  لذا     
وعياق  باالعلرم واملعاار     الرتبري والتعلييي املدعرم محاهة اجملتيع بالرعي والبماءشجع على , و اخالهل

ري واخارتاق  خطارر  التلارث الفيا    احلاد ما   أهضاًا  املماتج , و والفهام  والاتفي  اإلباداعي   االستيعاب 
 ..وتدم  ا احلضارات وخنر ا  ممظرمة اخرتاق , ورمبا والعليي اخلرافات للفير اإلنساني

, عازم علاى املسا  إىل اخلارارج     لابعض أصاحابه ملاا    ( عليه الساالم ) قاىل واملمحى وبهذا اخلصرص    
ما    ,فار مباراد    خشاي  أاّل تظ , الرقا   يف  ذا ,   املؤممني إن سرت ها أم: أحد م قاىل له  وحيميا

 ( :عليه السالم)فقاىل , طرهق علم المجرم 
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ي َمْ  اَعِة التَّي َمْ  َسار ِفيَها صحِرَ  َعْمهح السُّرءح ؟ َوتحَخرِّ ح ِمَ  السَّاَعِة التََّك َتْهِدي إىل السَّنََّتْزَعمح َأَأ)     
ي َنْياِ   ْسَتْغَمى َعِ  اإلْساِتَعاَنِة ِبااهلِل ِفا   اَو, َكّذَب الّقْرآَن  ا َفَقْدَقَك ِبهَذيَها َحاَق ِبِه الضُّرُّ ؟ َفَيْ  َصدََّساَر ِف

ِبَزْعِياَك   -َك نَّأَل, ْن هحرِلَيَك احَلْيَد دحوَن َربِِّه ْمِرَ  َأاِمِ  ِبَقي َقْرِلَك ِلْلَعامَلْحبحرِب َوَدْفِع امَلْيرحوِه ؛ َوَتْبَتِغي ِف
 .!!  ِمَ  الضُّرََّأَو, ْفَع ا المَّي َناىَل ِفيَهِتاَعِة الَّْنَ  َ َدْهَتهح إىل السََّأ -

ي َبر  َما هحْهَتَدى ِبِه ِف إالَّ, اّكْم َوَتَعلَُّم المُّجحرِم إهَّ, اسح هَُّها المََّأ: على الّماس فقاىل ( عليه السالم)ثم أْقب      
! الَيااِفِر  اِحرح َكَوالسَّا , اِحِر اِ  ح َكالسَّا الَيا َو, اِ ِ  امّلاَمجِّمح كالَيا  َو, اَنِة َها َتْدعحرا إىل الَيَهإنََّف, َبْحٍر  ْوَأ
 .  ( ِم اهللْسِس حوا َعلى ا! اِر ي المَّاِفرح  ِفالَيَو
وساالمتها   وممافعهاا  هااكتسااب املعلرماات و طبيعاة  ضاي   تيي  بني فلسفة وإسرتاتيجية التعلُّم ما و    

وماا هييا  يف اساتعياالتها    زدواجية ومدى إ احليا  ,واستيرارهتها مع متطلبات واستحداثها وحداثتها 
 ..وتطبيقاتها 

باني   امليدانية واجملتيعياة , والترجهاات     التطبيقاتموما هتحقق , (  َتَعلُّم المُّجحرم)  كيا  ر عليه ؛    
َتاْدعحرا إىل   ) ؛ ني ماا وبا , العليية  املمافع يف جمرى , فتمصب( َبْحٍر  ْوي َبر  َأهحْهَتَدى ِبِه ِف) االنتفاع مبا ؛ 

مبضاار ا   تصاب لنهاهتهاا   تبادأ باليهاناة , حتاى تصا      ضاي  جمااالت   خاطر اا مب, فتدخ  (  اَنِةالَيَه
 ..ليفر ا جمرىيف وتهدهداتها 

حنرا  ااالحنادار إىل اليفار با   مماه  و, اخلرافات التيسك بقشباه العلرم والتيسُّك ب ما هظهر خماطر و    
,  مفسالا إىل املاؤثرات السالبية   ولارج  هؤثر على السلر  م  خاالىل   بطبيعتهووتلرث الفير اإلنساني , 

هعين التخلي وبدوره هرلِّد جمتيعًا باحنرا  أو تشرهه أو تلرث فيري خطر على ذاته وما هححيأ به , ومما 
 .. (عليهم السالم)حادهث المبرهة الشرهفة وأقراىل األئية األطهار , وما تهدي به األع  القرآن اليرهم 

فاا يم  امل دالالتدقاة   رز وحتدهاد فا ل مماسابة  ثقافاة اجملتياع   حيميا حيتاجوفضاًل ع  ما تقّدم بيانه ,     
, وصحة وجرد ا والتعاما   الفارق بيمها بيان ترضيح وترجيه ووما هترجب م  , اإلنفرادهة والرتكيبية 
 ( :عليه السالم)هقرىل  ا عمد ..اخلرافات و اجله  , دون االنزالق يف دوامةمعها برعي وفاعلية 

الَعاْدَوى َلْيَساْ    َو, ْيَرّ  َلْيَسْ  ِبَحق  الطَِّو, َحقٌّ  الَفْقىلحَو , السِّْحرح َحقٌَّو, ى َحقٌّ الرَُّقَو, الَعْي ح َحقٌّ  )    
 .  ( ْضَرِ  نحْشَرٌ َظرح إىل اخّلالمََّو, الرُّّكربح نحْشَرٌ  َو, الَعَس ح نحْشَرٌ  َو, نحْشَرٌ   الطِّيبحَو, ِبَحق  

ثقافتاه  دقاة  ترجياه  دعم و, وترضيحاته  اجتا ات املصطلح ودقة صدقميانة وحتدهد و هالترجُّ و ذا    
,    آثاره وخملفاته وعراقباه م  ممظرر الرقاهة م , وطبيعة اإلميان به هلرقاهة والعالج م  آثارودقة بيانه ل

 ..ومرقعه م  متطلبات الفهم ملصطلح ا دالالت وتطرر ما مييِّز الرعي للتعام  معو
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, وماا  وعلى أي أساس التعام  معه  , وما ورد حبق  ذا املصطلحو ر ما همطبق على العني واحلسد     
أقاراىل األئياة    يف ياعلى خحطا وما جاء يف القرآن اليرهم واألحادهث المبرهة الشرهفة معاجلاته  جاء م 
على شخصية الفرد السلبية سيطرتها مؤثر احليلرلة دون و الرعيهيرن  عمده, و( عليهم السالم)األطهار 
 ..واجملتيع 

, ليماه ممبارذ ومححاّذر ما      يف القرآن اليرهم ومعاجلاته ه وذكره ؛ مما هعين وجرد(  الَعْي ح َحقٌّ )و     
جتااه  , وبقدر الرقاهة والعالج ممه , هترجب عدم االعلى مستقب  اجملتيعات خطررته وتهدهداته ونذهره 

 ..حنره والتعام  معه 
التشاجيع   ولايس القرآن اليارهم ,   يفومعاجلاته  كرجرد ذكره , َحّقالَفْقىلح السِّْحرح َوَوى الرَُّقو يذا     

, و ار ماا هابين الصاحة      َلْيَساتا ِبَحاق  الَعْدَوى َو ْيَر الطِّف لي  بذات الرق  , تعام  معهالتباع والا على
 .. اجملتيعية –المفسية 

 , لألعيااىل , ومحاهاة اجملتياع ما  عرائقهاا     فالط   ؛ أي التشائم , وحنر ا مماا ال حياق األخاذ بهاا         
ضي  مادار  تيرن و يذا تتداخ  األمرر واملصطلحات وممها ما  ..قدام على آفاق احليا  وممافعها واإل

 ..اخلرافات  وحيثيات
, وماا هتطلباه ما     يف الده  اإلساالمي   هودالالت  ر ما هحدل  على ضرور  الرعي الثقايف لليصطلحو    

نسالم ليي ال هدخ  امّلستهد  ل احنرا  الفير وتلرثه ,فاعلة لردع ك  ما هؤدي إىل أخالقيات وقيم 
واملباحث الالحقاة سامتطّرق ملثا      التعام  مع املصطلح ودالالته ,واملسليني م  فجر  اجله  , وجه  

 .. ذه املصطلحات وترضيحها 
 :اهلل تعاىل  بطالنه إن شاءمعاجلاته وو Megicرد يف الذكر احلييم ع  السحر ومما و     
لِّيحارَن  َواتََّبعحرا َما َتْتّلر الشََّياِطنيح َعَلى محْلِك سحَلْيَياَن َوَما َكَفَر سحَلْيَيانح َوَلِي َّ الشََّياِطنَي َكَفرحوا هحَع -

ْيِ  ِبَباِبَ  َ ارحوَت َوَمارحوَت َوَما هحَعلَِّياِن ِمْ  َأَحٍد َحتَّى َهّقرَلاا  المَّاَس السِّْحَر َوَما ّأْنِزىَل َعَلى اْلَيَلَي
ْم ِبَضاارِّهَ  ِباِه   ِإنََّيا َنْح ح ِفْتَمٌة َفَلا َتْيّفْر َفَيَتَعلَّيحرَن ِمْمهحَيا َما هحَفرِّّقرَن ِبِه َبْيَ  اْلَيْرِء َوَزْوِجِه َوَما  ح

للَِّه َوَهَتَعلَّيحرَن َما َهضحرُّ حْم َوَلا َهْمَفعحهحْم َوَلَقاْد َعِليحارا َلَياِ  اْشاَتَراهح َماا َلاهح ِفاي        ِمْ  َأَحٍد ِإلَّا ِبِإْذِن ا
 . سرر  البقر  ( 3 )اْلَآِخَرِ  ِمْ  َخَلاٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه َأْنّفَسهحْم َلْر َكانحرا َهْعَليحرَن 

َقااىَل َنَعاْم َوِإنَّّياْم َلِياَ      (    )ا ِإنَّ َلَما َلَقْجًرا ِإْن ّكمَّا َنْح ح اْلَغاِلِبنَي َوَجاَء السََّحَرّ  ِفْرَعْرَن َقاّلر -
َقااىَل َأْلّقارا   ( 5  )َقاّلرا َها محرَسى ِإمَّا َأْن تحْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنّيرَن َنْح ح اْليحْلِقنَي (    )اْليحَقرَِّبنَي 

َوَأْوَحْيَما ِإَلى محرَسى ( 3  )المَّاِس َواْسَتْرَ بحر حْم َوَجاءحوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم  َفَليَّا َأْلَقْرا َسَحرحوا َأْعيحَ 
( 7  )َفَرَقَع اْلَحقُّ َوَبَطَ  َما َكانحرا َهْعَيّلرَن ( 8  )َأْن َأْلِق َعَصاَ  َفِإَذا ِ َي َتْلَقفح َما َهْقِفّيرَن 
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َقااّلرا َآَممَّاا ِباَربِّ    ( 3  )َوّأْلِقاَي السَّاَحَرّ  َسااِجِدهَ     ( 3  )َفغحِلبحرا  حَماِلَك َواْنَقَلبحرا َصااِغِرهَ   
 . سرر  األعرا  (   )اْلَعاَلِينَي 

 . سرر  طه ( 8)ى ِإنَّا َآَممَّا ِبَربَِّما ِلَيْغِفَر َلَما َخَطاَهاَنا َوَما َأْكَرْ َتَما َعَلْيِه ِمَ  السِّْحِر َواللَّهح َخْيٌر َوَأْبَق -

ّقّلربحهحْم َوَأَسرُّوا المَّْجَرى الَِّذهَ  َظَليحرا َ ْ  َ اَذا ِإلَّاا َبَشاٌر ِماْثّلّيْم َأَفَتاْقتحرَن السِّاْحَر َوَأْناتحْم         َلاِ َيًة -
 . سرر  األنبياء ( )تحْبِصرحوَن 

, للقضاء على ك  اخلرافات أهميا وقيم وميارم األخالق م  رشاد اإلسالم  وعيرمًا فإّن ما جاء به    
واليشاف عا  حقيقتهاا ,    ..  تامجم عا  عبااد  وثميتهاا      حتى تشي  االحنرافات واخلرافات اليت كان
 اإلساالمي  والترجُّاه  احلق م  الباط  , والعلم م  اخلرافات , واالجتاه باملعار  واحليم؛ ومتييز هار إلظ

لاة دون احنرافاه   للحيا  على الصراط املستقيم , واهلد   ر محاهاة اإلنساان ؛ كفارد وجمتياع , واحليلر    
 ..اجملتيعي والمسيج وتفييه وانهيار املبمى 

 
 
 

 املبحث الثالث

   مممل واجملتمماحلس
 

العالقاات  ممظرمة ضي  خطر  فجر  و , ضي  حياتما اليرميةتداوله ومساعه وهتم مصطلح آخر مير     
وخمااطره  ومؤثراتاه  اته وهيرن له مؤشار , تبادىل املالعاطفي السري التفاع  سترى ممحدر ملو,  اإلنسانية

أال ,  وفقدان الثقة بالعقيد وضعف المفس اجله  وهمبثق م  هرتسط واليت همساق الفرد واجلياعة إليها , 
  ..و ر احلسد 

 هومؤثراتا  الساليب والرتباري  احملتارى الفياري   د ما   هترالا  ورمبا مجعي سلر  فردي Envyاحلسد و    
 ومياساب  والتطلُّاع ِلاِمَعم  ات الطيع وعدم القماعة مبا لدهاه ,  ومما همبع م  مؤثر داخ  المفس البشرهة ,

مقص يف دواخا   الشاعرر باال  أساباب  , وقد هيرن م  بني بمظر  سلبية حاقد   صغ  ا وكب  ا,  الغ 
العلياء , واألصاح دخارىل احلساد باني املتشابِّهني بالعليااء        ىل, ورمبا امتّد احلسد خبطررته حتى إالفرد 

 ..ضعا  المفرس بني ما هقع و, دوار م أوامّلتقيِّصني 
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واحلسد ؛  ذا السلر  , هشي  شخص اجتااه آخار , احلاساد واحملسارد , واحلساد ههاد  وهرلِّاد            
 ..أشخاص أو جهة معّيمة  إىلواّتسع  امتّد أو رمبا معني , التيمِّي لزواىل نعية شخص

بني الشخص  و مشرىل ثالثة أشخاص ,أ مشاركة اهيرن فيه اليت Jealousyو ر خيتلف ع  الغ       
يف الغا     م  أجله ترّلد نرع ما  الذي خر الذي هترسطهيا و, واآلوَمْ  هحغار ممه , صيبه الغ   الذي تح

 .. واالحنرا  عمها أو امليرىل, دواخ  الفرد , وتيرن إّما م  جّراء احملبة 
شابية وممظرماة العالقاات    هحْضِعف ه , وشيله ومضيرنبالضرر اليب   هلحق باألفرادوبهذا املمظرر     

, ومتزهاق نسايجه املتياساك    علاى التفياك االجتيااعي    مبخااطره  , وبتفاقيه اجليعي هماذر  االجتياعية 
, وممه ما هؤثر على اآلخره  , وما هدل  على اجله  واحليلرلة دون بماء عالقات إنسانية ناجحة ورصيمة 

وتادم    الرتبرهاة والعليياة ,  و املهمياة  التخصصاات  طبقاات أصاحاب  كيا  ر عليه حساد   والتخلُّف ,
والتازوُّد ما     , باداًل ما  املراصالة   واملعريف , وما همجر على األجيااىل  العليي املهين وكيانهم ميانتهم و

اجملااالت اإلبداعياة وتميياة    ضي   وك  ما له عالقةواملمتجة السرّهة و املشروعة مافسةاملالعلرم ملمافستهم 
 هيارن ماّد احلساد    حيميا , , وأخطر ا على مستقب  احلضارات والثقافات ملرا بوالقدرات وتطرهر ا

  ..األوساط الرتبرهة والتعلييية والعليية  بني
, , قد حّذر وحّرم  اذا الشاي  ما  الفهام والسالر  البشاري       واملمهج الرتبري والفيري لنسالم     

 ..لى اجملتيعات وحضاراتها تتحّرىل كظا ر  سلبية وخطر  عيي ال واحلد م  تفاقيها ل
 :ومما ورد يف الذكر احلييم     

ِمْ  َبْعاِد  َودَّ َكِثٌ  ِمْ  َأْ ِ  اْلِيَتاِب َلْر َهرحدُّوَنّيْم ِمْ  َبْعِد ِإمَياِنّيْم ّكفَّاًرا َحَسًدا ِمْ  ِعْمِد َأْنّفِسِهْم  -
 (33 )ِتَي اللَّهح ِبَقْمِرِه ِإنَّ اللََّه َعَلى ّكا ِّ َشاْيٍء َقاِدهٌر    َما َتَبيََّ  َلهحمح اْلَحقُّ َفاْعّفرا َواْصَفححرا َحتَّى َهْق

 . سرر  البقر 
َة َأْم َهْحسحدحوَن المَّاَس َعَلى َما َآَتا حمح اللَّاهح ِماْ  َفْضاِلِه َفَقاْد َآَتْيَماا َآىَل ِإْباَراِ يَم اْلِيَتااَب َواْلِحْيَيا         -

 . المساء سرر  ( 5)َوَآَتْيَما حْم محْلًيا َعِظيًيا 

 . سرر  الفلق (5)َوِمْ  َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد  -

االمتمااع عا  مثا   ياذا      , ولذا هترجاب  لي  أشياىل المِّعم اإلهليةاحلسد وواقرتان احلسد باليفر     
 .., حلياهة ذات اإلنسان سلر  

                                                 
0
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بالغة عالجاته املتعدد  , هضع نهج اليف الده  اإلسالمي اإلنساني  والعالج وم   ذا المهي والترجيه    
الشخصاية , فيصا  باه    إىل انفصام  رمبا , لئال هص  تعاظيه , وما هترجبه م  الرقاهة م  احلسداملماحي 

 ( : عليه السالم)األمر حتى حسد نفسه , كيا هقرىل 
  (اِد َعْقِلِه عحْجبح امَلْرِء ِبَمْفِسِه أَحدح ححسَّ) 

إىل جمرن العظياة ,  همساق بغروره ممه ما , وال ميتليه ما ليه ووما ميتفرتاه هحصاب بالعحجب بمفسه     
, فييارن محْمِقصاه حتاى يف سالركه وعالقاتاه      وأداءه فيمحدر بعقله صرب اهلاوهة , وهقصر باه تفيا ه   

 ..االجتياعية , فيمفر ممه القاصي والداني 
ميرله واجتا اته , حياث  باًل يف مقصه آنيًا ومستقلآلخره  , وبالذات ما هح واجتاه آخر يف حسد الفرد    

 ( :عليه السالم)هقرىل 
  ( !اِد ْجَسَعْ  َسالَمِة اأَل, اِد الَعَجبح ِلَغْفَلِة احّلسَّ) 

وال عقالنياة وال سارهة  اذا السالر      لدههم , وجانب مما هحدل  عليه ,  ر مدى تشرهه صرر احليا      
 .. ليه م  صحةما  حم عحسد انشغاهلم ع  مدى والال حضاري للفرد , 

وماا  احليااتي واألدائاي ,   , ودوره الرظيفي  ووصفه مرقعه يا هدخ  احلسد يفحيم,  أخرى انتقالةو    
 ( :عليه السالم) ما هتضيمه قرلهمعاجلات  ر كيا  , ثق  الذنرب عراقب سيئة يفم  هيرن له 

  .. (ذُّنحرِب َقحُِّم يف الاحَلَسدح َدواٍع إىل التَّالِيْبرح َواحِلْرصح َوَو ) ..
وماا هرلِّاده ما  بغضااء     , جتياعياة  السارهة ا األنسانية اإلعالقات على ال وتهدهداته للحسد تقث اتهو    

 ( :عليه السالم)وعداو  , حيث هقرىل 
ْلَحَقاِ  الَعَظَياّة   ا َأْبِ  ّأمِِّه ِمْ  َغْيِر َما َفْضٍ  َجَعَلهح اهلّل ِفياِه ِساَرى َما   را َكاْليحَتَيبِِّر َعلى اَوال َتّيرنح ) ..    
 .  .. (ْفِسِه ِمْ  َعَداَوِ  احَلَسِد ِبَم
َعَداَوِ  ) ؛ م  , مما هرتتب عليه  اجلرانب الرتبرهة واألخالقية واالجتياعيةضعف  تشخيصوما أدق     

قائياة  الع  ضعف البماء والعيلية الرتبرهاة   ةالمامجو اليت سببها احلسد ,وتصرر تلك العداو   ,( احَلَسِد 
 ( ..ْفِسِه ْلَحَقِ  الَعَظَيّة ِبَمَما َأ) على ؛ 

حساد   , أن هص  األمر بضعف املمظرمة الرتبرهة للحاساد يف لحسد لخاطر االجتياعية املم  أهضًا و    
 ( : عليه السالم)حيث هقرىل إلنسانية المبيلة , القات اوتهدهد مستقب  الع, صدهقه 

  (ِ  امَلَردَِّدهِق ِمْ  سحْقِم َحَسدح الصَّ) 
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قام عليه كياان الصاداقة واحملباة     , دلي  على عّلة ميرنات وأسس وبماء ماوحسد الصدهق لصدهقه     
واألخاّر  , لاذا فالصاداقة     وأرفعها  ي الصداقةالقات االجتياعية نحب  الع مسترى وما هرتتب عليها م 

 ..اقة عمد احلسد واحلسد ال جيتيعان بإخالص ومرّد  ووئام , وال هؤمت  على الصد
بتغي  الفير إلميان إىل درجة أن هقك  ا بشخرصه خماطر وتهدهدات احلسد , عمدما هص  أعظم وم     

البماء  له مضامني محاهة, وعمد ا هيرن المهي املستقبليةواألداء والمتائج واآلثار والمفس واالجتاه والسلر  
  .  " (ارح احَلَطَب َكَيا َتْقّك ح المَّ" احَلَسَد َهْقّك ح اإلمَياَن  إنََّف, َوال َتَحاَسدحوا ) العقائدي ؛  –الفيري 

,   (َجااِء  َومحْقِمّطار الرَّ , َومحَؤكِّدحو الاَبالِء  , َخاِء َحَسَدّ  الرَّ) وهقتي دور أ   المفاق باحلسد , فهم ؛     
اليت تمخر ىل فجر  احلسد نساني , مدى تهدهد المفاق م  خاليف  ذا السلر  غ  السري والال إ وهتضح

 ..يا أسهم احلسد يف زواهلحضارات محلك وه وحضاراته , فيم م  يف جسد اجملتيع وِنَعي
 
 

 املبحث الراع 

 النلاق وخطورت  عل  اجملتم 
 
اجملتيع  ومتاسك وانبعاثله م  اخلطرر  البالغة على مس   تراصاًل ِليا تقّدم , هحطالعما مرضرع آخر     

 ..أال و ر المفاق رتبأ بشي  وبآخر بها , , وما هضار  والثقافة والرتبية والتعليم احلومقرمات 
فياري   ترجُّاه  ه ما  , ِلياا لا   ياجملتيعا وتهدهد المسايج  هحمذر برتاجع واحنرا   , المفاقتفشِّي عمد و    

, وممها ما ة , ممها ما تصب يف مصاحل شخصياإلجيابي لغاهة معّيمة  املمحى , هحظهر فيها الفرد سلركيو
 ..واجملتيع التمظييي بشي  خاص , بشي  عام اجملتيع  ميانة معيمة داخ ياهة وكسب الفرد هتعلق حب

اإلخاالىل  ؛ بشاي  مباشار وغا  مباشار , وماؤداه       ة معيماة قفراد أو مجاعا با ضرار هحضير اإلاملمافق و    
, ورمبا هقخاذ مقخاذه ,   والتمظييية  واملؤسساتية ممها االجتياعيةالسلبية ؛  لصراعاتاترليد بالعالقات و

 , وقاد  ى حقيقته , فيمباذه اجملتياع  علاملمافق , وغالبًا ما هيرن آني , سرعان ما هميشف وحيقق أ دافه 
 ..ه , ِليا وص  إليه م  احندار هتجاوز إىل أن هححقِّر الفرد نفس
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يف بلارر    والفاراغ الفياري  ية هاة السالب  والرتبرالتمشائة االجتياعياة   اجتاه , سهم بشي  كب  هرمبا و    
حتقياق   ما  ااحاه يف   هارى ما , واملما  والبيئة احلاضمة له  حيميا هشعر املمافق مالئيةكذلك والمفاق , 

باختال  وتشجيعه على سلر  مث   يذا ممحى سترى تراصله هيرن تبعًا مل, ومآربه وأ دافه الرصرلية 
 ..وتعدد ا  األساليب

مرضاية   باقعراض حااالت   المفااق , أو إصاابته  مارع و اخلإاّل باتباع فق جمااًل له وحيميا ال هرى املما     
 ..داخ  البيئة امتداد شبية المفاق وترسُّع  المفاقإبداع  وخطررته تيي  يف ,سية وعقلية وغرهزهة نف

ماة  العاداخا  اجملتياع وداخا  املؤسساات     تفاعلاه  خماطر المفاق امليدانية , حيميا ميتد تعاظم هظهر و    
أصاحاب المفارذ   هدعياه  و,  دارهة والتمظييية العلياا باخلصرص حيميا تدعيه املسترهات اإلوواخلاصة , 

, والبيئااة املهاادد  بتغااي  رؤوس و اار مااا هظهاار بشااي  واضااح يف البيئااة املتخلفااة القاارار والتمفيااذ , و
 ..املمحرفة واملصاحل وأتباعهم , والبيئة اليت تظهر فيها التيتالت التمظييات 

وهدخ  المفاق يف جمااالت احلياا  املتعادد  داخا  اجملتيعاات املتخلفاة , ممهاا ماا هتعلاق ؛ بالمفااق               
 .. والتمظييي السياسي , والمفاق االجتياعي , والمفاق التعلييي والرتبري

, فقد عاجل  اليتب  المذهر مبخاطرهيف  ذا اجلانب  العالجي -الرقائي  وأل يية الرعي االجتياعي    
وصف وصفته بقدق و, أدق املعاجلات ووضع  له  والسييا القرآن اليرهم , ,املرضرع   ذا السياوهة

 .. اجملتيع ع  أمراضه حددت له ما هتطلب م  الرقاهة اليفيلة , لدفع خماطرو مراصفات ,و
 : مما عاجلته اآلهات اليرميات يف  ذا املضيار , قرله تعاىلو    

َ  اْلَقْعَراِب محَماِفّقرَن َوِمْ  َأْ ِ  اْلَيِدهَمِة َمَردحوا َعَلى المَِّفاِق َلاا َتْعَليحهحاْم َنْحا ح    َوِميَّْ  َحْرَلّيْم ِم)  -
 . سرر  التربة ( 3 )َنْعَليحهحْم َسمحَعذِّبحهحْم َمرََّتْيِ  ثحمَّ هحَردُّوَن ِإَلى َعَذاٍب َعِظيٍم 

 .سرر  األحزاب  ( )ِع اْلَياِفِرهَ  َواْليحَماِفِقنَي ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًيا َحِييًيا َها َأهَُّها المَِّبيُّ اتَِّق اللََّه َوَلا تحِط) -

سارر    (  )َوِإْذ َهّقرىلح اْليحَماِفّقرَن َوالَِّذهَ  ِفي ّقّلرِبِهْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا اللَّاهح َوَرسحارّلهح ِإلَّاا ّغارحوًرا     )  -

 .األحزاب 

اِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َوهحَعاذَِّب اْليحَمااِفِقنَي ِإْن َشااَء َأْو َهتحارَب َعَلاْيِهْم ِإنَّ اللَّاَه َكااَن        ِلَيْجِزَي اللَّهح الصَّ)  -
 . سرر  األحزاب (  )َغّفرًرا َرِحيًيا 

ى اْليحاْؤِمِمنَي  ِليحَعذَِّب اللَّهح اْليحَماِفِقنَي َواْليحَماِفَقااِت َواْليحْشاِرِكنَي َواْليحْشاِرَكاِت َوَهتحارَب اللَّاهح َعَلا      )  -
 . سرر  األحزاب ( 8)َواْليحْؤِمَماِت َوَكاَن اللَّهح َغّفرًرا َرِحيًيا 

 . سرر  المساء/  3   م  اآلهة(  ِإنَّ اللََّه َجاِمعح اْليحَماِفِقنَي َواْلَياِفِرهَ  ِفي َجَهمََّم َجِييًعا)  -

 . سرر  المساء (5  )اِر َوَلْ  َتِجَد َلهحْم َنِصً ا ِإنَّ اْليحَماِفِقنَي ِفي الدَّْرِ  اْلَقْسَفِ  ِمَ  المَّ)  -
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والضابأ  والتياساك   البيئاة التمشائة و  مساتقب   علاى خطررته , وممه املمافق المفاق وخطرر  بيان ول    
واملارض  بالياافر   املماافق  املهادد  ألما  اجملتياع واساتقراره وامتداداتاه , اقارتن      , وتطلعاتاه   االجتياعي

 ..وما هرلده م  الضعف والمار لدر  األسف  والعذاب وجهمم وا
على الفارد واجملتياع ,   م  خطرر  امّلمافق والمفاق ( عليه السالم)حّذر أم  املؤممني اإلمام علي لذا و    

وتفياك  يف المسيج اجملتيعي وضعف وما هححِدث م  فجرات وفراغات خروهة , األ –وعراقبه الدنيرهة 
محَتَصامٌِّع  , اِن َرجحٌ  محَماِفٌق محْظِهاٌر ِلنمَيا  ) بقنه ؛  مساته تعرهفوبيان ميي   هةاجملتيعات وإرباكها , وللحيا

َفَلاْر  , محَتَعيِّاداً  - َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -ى َرسحرىِل اهلِل َهْيِذبح َعل ,جح مح َوال َهَتَحرَّثَّال َهَتَق, ِباإلْسالِم 
 -َصااِحبح َرسحارىِل اهلِل   : ّلرا هحْم َقاا َولِيمَّ, ّقرا َقْرَلهح َوَلْم هحَصدِّ, َكاِذٌب َلْم َهْقَبّلرا ِمْمهح  ِفٌقهح محَمانَّاسح َأَعِلَم المَّ

 ْخَباَرَ  اهلّل َعا ْ  َوَقاْد أَ , َفَيْقخحاذحوَن ِبَقْرِلاِه   , ْمهح َوَلِقَف َع, َوَسِيَع ِمْمهح , َرآهح  -َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ
َوالدَُّعاِ  , الَلِة ِة الظَِّئيَّبحرا إىل َأَفَتَقرَّ,  َبّقرا َبْعَدهح ثحمَّ, َوَوَصَفهحْم ِبَيا َوَصَفهحْم ِبِه َلَك ,  ْخَبَرَ امّلَماِفِقنَي ِبَيا َأ

, الدُّْنَيا  محَكّلرا ِبِهَفَق, اِس اِب المَّامًا َعلى ِرَقَوَجَعّلر حْم ححيَّ, ْعَياىَل ْر حمح اأَلَفَرلَّ, اِر ِبالزُّوِر َوالبحْهَتاِن إىل المَّ
 .  .. (َم اهلّل َمْ  َعَص إالَّ, اسح َمَع امّلّلرِ  َوالدُّْنَيا َيا المََّوإنَّ

سالر   إذالىل الشخصاية و وإخفااء ماا هحخاالف اإلمياان ,     أماام المااس ,   لنمياان   ظهار املمافقوبني إ    
ماا همفاع    إظهاار و اجملتياع ,  لامظم  وتهدهاداتها  هأعيالا  رهر ج م  ما هرتتب ممهو, ازدواجية الشخصية 

تياع , وقاد هتعاّدى    داخا  اجمل ترليد الصراعات والتفرقاة  و اإلضرار , لي  حقيقة ما هضيره  رجملتيع ا
 .. والبيئة اخلارجية واجملتيعاتيحيأ ذلك لل

,  اتداخا  اجملتيعا   تظامهاا وان سرتاتيجيات و مدساة احلياا   إلاملمافق تهدهد ( عليه السالم)وهرضِّح     
 :حيث هقرىل ( َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ)وهستشهد حبدهث الرسرىل األكرم 

   َقاْد َقااىَل ِلاي َرسحارىلح اهلِل     َوَل. ِبايِّ  َوَعدحوُّ المَّ, ِبيِّ المَّ َوَوِليُّ, َدى إَمامح اهّلَدى َوإَمامح الرَّ, هح ال َسَراَء َفإنَّ)     
ا امّلاْؤِم ح َفَيْيَمعحاهح اهلّل   مَِّتي محْؤِممًا َوال محْشِركًا ؛ َأَخا ح َعلى ّأمَّإنِّي ال َأ: "  -َم آِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -

َهّقرىلح , َعاِلِم اللَِّساِن ,  َماِنمحَماِفِق اجَل َخا ح َعَلْيّيْم ّك ََّولِيمِّي َأ. ا امّلْشِرّ  َفَيْقَيعحهح اهلّل ِبِشْرِكِه مََّوَأ, ِبإمَياِنِه 
 .  ( "ْمِيرحوَن َوَهْفَع ح َما تح, َما َتْعِرّفرَن 

لى ع اخلطرر ومراقع  التهدهداتعيق املمحى احلرج وهظهر  ,واليقظة  ةالرقائيوالثقافة بني اخلر  و    
 ..شغ  املمصب واملسؤولية ولسان حاىل اآلخره  إذا ما  والسييا ,اجملتيع 

املؤسسااتية ,   املماافق ما  الادواخ     حيميا همبع سلر  وعي ,  ز امتدادات التحدهات واملخاطروترب    
 :وممها لمفس البشرهة األّمار  بالسرء بالسلر  الشرهر لواملبتير  اإلبداعية  اترجِّهاملواملتجه ب
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نفاقاه ما    همباع  , (  ْمِيرحوَن ح َما تحَوَهْفَع, َهّقرىلح َما َتْعِرّفرَن , َعاِلِم اللَِّساِن , َماِن محَماِفِق اجَل ) - 
اليت ال هسلم  ,  ذه المفس والروح العيياءالدواخ  الشرهر  للمفس البشرهة األمار  بالسرء 

 .. إاّل مسه الضّر بقعياهلارهب والبعيد الق ممها

وهحجمِّادح ا  , أبشع اساتغالىل  األحيام هستغ   , اإلسالمية املمافق أحيام الشرهعة ةعرفعمد م - 
تبعًا للدواخ  الشرهر  الياممة اليت خيفيها , فيمطلاق   , وجيعلهاوالفئرهة غراضه الشخصية أل

حقيقاة  خفاء إبوهعي   , , وهقرم بتشرهه اجتاه وممافع أحيام الشرهعة اإلنسانية بصفة احلق
 .. هر الشروسطرته مل االظحييه و  املميرأعياله الباط  وممهجه 

ما   فتمطلق  ,امللرثة  بيئةال  ذه احليية ا ترفضعمد ,  ليمافقل ال شعررقما  الاحليية  تسلكورمبا     
لتمير وتتطرر بشيلها , العلياء واحليياء لتستقر يف بيئتها احلقيقة عمد أ لها  ممه عدو ا املمافق وتتحرر

 ( :عليه السالم), وبهذا هقرىل , ونفعها املستدام  اإلبداعي
ى َتْخارحَج  احِلْيَيَة َتّيرنح ِفي َصْدِر امّلَمااِفِق َفاَتَلْجَلجح ِفاي َصاْدِرِه َحتَّا      َفإنَّ,  ْ ى َكاَننَّخحِذ احِلْيَيَة َأ)     

 .  ( َفَتْسّيَ  إىل َصَراِحِبَها ِفي َصْدِر امّلْؤِمِ 
وهقااىل مَلاْ  هحْحِسا ح دقاائق الصِّاماعات      .  عبار  ع  معرفة أفض  األشياء بقفضا  العلارم  : ْيَيّة واحل    

  . , واحَلِييمح جيرز أن هيرن مبعمى احلاِكِم مث  َقِدهر مبعمى قادر وَعِليٍم مبعمى عاِلٍم َحِييٌم:  اوهحتقمه
 :ومما هتضيمه المص املبار  , خبصرص مرضرعما اآلتي      
أو استزاد   اجملتيع على أمرر احليا  م  املمافق على سبي  إعانةليس الغرض م  صدور احليية  -

التغي  فيقاومها م   ذا املمفاذ  ألنها تؤمل وختمق دواخله بصدق اليلية وحب ب  العلرم فيه , 
 .., سرعان ما همقلب عليه ليحقق  د  معّي   لدهه , و ر حماولته إلخراجها ممه الرحيد

احليياة بق لاها   أّما استقرار ا يف صدر املؤم  , وما تسي  يف دواخله , إاّل م  بااب بهجاة    -
احلفااو   ب, وماا هيفلرنهاا   مماسابة هلاا   فاعلاة و تميرهاة وتطرهرهاة   ة واحتضانهم احلقيقي كبيئا 

, لتيرن حلقاة مهّياة   اإلنساني حتى تعظم يف استثيار ا  اإلبداعية الرعاهة التميرهةوالتيرميية 
يف الاامظم والبمااء والتياسااك االجتيااعي احلقيقااي , وتساهم    والتطاارهر التميياة  ما  حلقااات  

حلياا  مساتقبلية تضاي     و, يا  خا    لحليا  الدنيرهة اهلادفاة  االجتياعية والسعي بهدا ا حنر ا
 .. أخروهةالدنيرهة حليا   باستقامتها

, بارؤى  االجتياعياة   –املعرفياة  والعليياة و  الرتبرهة والتعلييياة  هلد   مدسة وإعاد   مدسة البيئةو    
  :يف مرضع آخر ( عليه السالم)هضيف , واحليية ثقافية واسعة املمافع 
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  ( ْ ِ  المَِّفاِقَفخحِذ احِلْيَيَة َوَلْر ِمْ  َأ, ّة امّلْؤِمِ  ْيَيّة َضالَّاحِل )
  املفقارد تيرن ,  ( ّة امّلْؤِمِ احِلْيَيّة َضالَّ) , وحيميا تيرن   ي الضائعة م  ك  ما هحْقَتَمىالضاّلة ؛ و    

, واألخالقاي  حلاالىل الطيِّاب املثيار     ال هرعا ا حبقِّها وحقيقتهاا إاّل املاؤم  , فهار هرعا اا يف بيئاة ا     اليت
 .. ةها املستداموتمييت وتطرهر ا وما هشرِّه ممافعها وتعاظيها, وحيييها م  ك  شارد ووارد م  احلرام 

يف بيئتها احلقيقية , ووضعها محاهتها إنها حتقق وسابق القرىل , (  ْ ِ  المَِّفاِقَفخحِذ احِلْيَيَة َوَلْر ِمْ  َأ)     
 ..خللقه  ضد اخل  وضد تميية المِّعم اإلهلية املرروثة استغالهلا   ترّجهاحلد مو, بيئة المفاق   ا م إنقاذو

حلياهة , وعالج املمافق م  التهدهدات والتحدهات واملخاطر يف ذلك وقاهة املؤم   كان األخذورمبا     
,  ا ألصاحابها احلييااء  الرقا  إعادتها   , وبذاتما ميتليه م  طاقات وقدرات واستثيار ا خل  الماس 

استثيار املعلرمة وحترهلا إىل رأس أعلى مراتب ومراح   ي اليت و دور  حياتها احلقيقيةاحليية لتراص  
 ..التطبيق دقة و ما تتطلبه م  الفهمو احلييةيف ربرعها , لتمتج وإنساني  ماىل معريف

يف طلاب   ح املاؤم  علاى كا  االجتا اات    م  جراز انفتا فقه العلرم وما هؤكد عليهما هحيثِّله  وأهضًا    
طلاب   ر جاراز  العلم واملعرفة , ونقاو  امتداد ونتاج  , بقّن احليية ااإلشار إليه كيا سبقاحليية اليت 

حدود االجتا ات الشرقية والغربية عرائق والثقايف والعليي واملعريف , بال أعلى مراح  التحصي  الفيري 
 ..والشيالية واجلمربية وترابعها 

فلر كان  احليية تؤخذ م  ممافق , فيجرز أخذ ا حتى م  كافر , لييرن العرن الاداعم للياؤم        
, ونفعه املستدام , وهبقى الرعي واالستيعاب وكا  ماا هححقاق الرصارىل إىل ساالمة املعلرماة واحليياة        

العليية الدقيقة , واالنتقاء لي  ما  ر قرهم , وسالمة استيعابها واستثيار ا بالشي  والبحث والدراسة 
 ..ها البيئة االجتياعية اإلسالمية وحتقيق مالئيتها مع البيئة , ومم

كا  ماا    هاة ما   الرقاو طيب , حالىلي  ما  ر وأقرىل اإلسالمية ؛ ليرن اإلسالم احلقيقي املترجِّه ب    
نسانية مجعااء ,  املتفاع  واملتيام  مع اإل العي  نفعأن هيرن م  البّد ولذا ,  رتياب احملرماتال هؤدي

 ..وبي  ما تعميه التفاعالت اإلنسانية واألخالقية اهلادفة خل  اجملتيعات 
لحياهاة ما    لإاّل   دفاه  ماافق , ال هيارن  عا  كا  م   االبتعاد ه م ما هتطلباحليية وطلب وخبال      

الشخصاية ,  بالرصف وحتلي  ميرناات  ( عليه السالم) هححذِّر , لذا املمافق وسلركياته تهدهدات وخماطر
 : عمد قرله

رَن َوَهْفَتمُّ, ْلَرانًا نحرَن َأَهَتَلرَّ, الُّرَن امّلِزلُّرَن َوالزَّ, الُّرَن امّلِضلُّرَن هحمح الضََّفإنَّ, َفاِق ْ َ  المَِّوّأَحذِّرحّكْم َأ ) ..    
َهْيشحارَن  . ٌة َوِصَفاححهحْم َنِقيَّا , ٌة ّقّلربحهحْم َدِوهَّ. َصاٍد َوَهْعِيدحوَنّيْم ِبّي ِّ ِعَياٍد َوَهْرصحدحوَنّيْم ِبّي ِّ ِمْر, ْفِتَمانًا ا
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, َخااِء  َحَساَدّ  الرَّ . اءح الَعَيااءح  َوِفْعّلهحامح الادَّ  , َوَقاْرّلهحْم ِشاَفاٌء   , َوْصاّفهحْم َدَواٌء  . َراَء الضَّا  َوَهِدبُّرَن, اخَلَفاَء 
َوِلَي ِّ َشْجٍر دحمحرٌع , وإىل ّك ِّ َقْلٍب َشِفيٌع , هحْم ِبّي ِّ َطِرهٍق َصِرهٌع َل. َجاِء َومحْقِمّطر الرَّ, َومحَؤكِّدحو الَبالِء 

َقْد . ْسَرّفرا وإْن َحَييحرا َأ, َوإْن َعَذّلرا َكَشّفرا , ْلَحّفرا ّلرا َأإْن َسَق: َوَهَتَرَقبحرَن اجَلَزاَء , َماَء َهَتَقاَرضحرَن الثََّ. 
. ِلّي ِّ َلْيٍ  ِمْصَباحًاَو, َوِلّي ِّ َباٍب ِمْفَتاحًا , َوِلّي ِّ َحي  َقاِتاًل , َوِلّي ِّ َقاِئٍم َماِئاًل , اًل َعدُّوا ِلّي ِّ َحق  َباِطَأ

َوَهِصاّفرَن  , َهّقرّلارَن َفيحَشابِّهحرَن   . ْعالَقهحْم َوهحْمِفّقرا ِبِه َأ, ْسَراَقهحْم َيِع ِبالَيْاِس ِليحِقييحرا ِبِه أَلّلرَن إىل الطََّهَتَرصَّ
ولِئاَك ِحاْزبح   َأ: " ّة المَِّ اِن َوححَي, ْيَطاِن ّة الشََّفهحْم ّلَي, ْضَلعحرا امَلِضيَق َوَأ, ِرهَق نحرا الطََّقْد َ رَّ. َفيحَيرِّ حرَن 

 .  (" ْيَطاِن  حمح اخَلاِسرحوَن ِحْزَب الشَّ ال إنََّأ, ْيَطاِن الشَّ
علاى الفيار والامفس والسالر      خلطرر  المفااق وأ لاه   تبني ما , ه دقة التحلي  ذه البالغة وعيق وب    

  اجملتياع  احلياهاة األكياد  لرحاد   , حيقاق  املامهج الرقاائي    , ولذا هيارن االجتياعي واجلرانب األخرى 
 ..املرسرمة قرهم االنطالق حنر األ دا  االجتياعية ممه نسيجه , ووسالمة كيانه ومتاسك 

, و م مّمْ  مييلرن مع الشيطانية الدنيرهة فهم مفترنرن وغارقرن يف متا اتهم  م يف احنرا وأ   المفاق    
, وماا  الدنيئاة  وهتفممرن بزور احلقائق جبمان اللسان , وبي  الساب  الايت ترصالهم لغاهااتهم      ك  رهح ,

غا  الساري , وماا هضايرون ما  سارء       سالركهم  واختال  وجر هم وقلربهم , إاّل املارض المفساي   
 ..وك  ما هضر اجملتيع وميائد وشر 

, وهص  بهام  والبيئة ورمبا ال هشعرون يف غيِّهم , و ي الطامة اليربى على أنفسهم وعلى اآلخره      
 ..بهذا املير واخلداع هصفرن الدواء , لي  عراقبه الداء على اجملتيع األمر وكقنهم 

وممها المظم , األمرر , وخرق المظم , و ر نذهر على تفاقم البالء  المفاق واحلسد ليتعاظموهتداخ      
َومحَؤكِّادحو  , َخااِء  َحَسَدّ  الرَّ) ليرنهم ؛  ,(  َوَهِصّفرَن َفيحَيرِّ حرَن) ,  ( َهّقرّلرَن َفيحَشبِّهحرَن)  ؛االجتياعية 

د  , االجتياعياة املتعاد  ومؤثرات ذلك علاى مساترى الرفا ياة وامتاداداتها     , (  َجاِءَومحْقِمّطر الرَّ, الَبالِء 
واحليام علاى    , عماد غا  أ لاه    فياه  حيميا هحبالغرناألخطر , والمفاق يف حتيتهم  ليص  بهم األمر حتى

 ..ال همطبق عليهم  مبااآلخره  
سالع المفااق والادج  واإلضارار     يف أساراقهم   , ورأس مااهلم  الباطا  واحلاق   عمد املمافقهتساوى و    

, فقارتهم علاى  اذه األساراق الايت      ت عيلاه أل لاه   باآلخره  , وعالمتهم كر هم عي  اخلا  وبالاذا  
كا  مقرماات    جتياع  اي  , و الضاللةلطيع وليجيع , ك أمثاهلم ا , و ي بيئة تالئيهم وتحالئمهرتادونه

 ..ك  مقرماته اإلنسانية واحلضارهة  م ههددون يف خطررتهم على اجملتيع , و يذا الشيطاني  هماحنراف
 :, عمدما هقرىل مححذِّرًا  ان المفاق على اللسان واإلنسانسرهدور ( عليه السالم)وهرضح     
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 َذا  َفإنَّ, جح ح ِلَساَنهح َوِلَيْخزحِن الرَّ, ْجَعّلرا اللَِّساَن َواِحدًا َوا, ْخالِق َوَتْصِرهَفَها اّكْم َوَتْهِزهَع اأَلإهَّ ثحمَّ)     
ِلَساَن امّلْؤِمِ  ِمْ   َوإنَّ. ِقي َتْقَرى َتْمَفعحهح َحّتى َهْخزحَن ِلَساَنهح َهتَّ َرى َعْبدًاَواهلِل َما َأ. اللَِّساَن َجيحرٌح ِبَصاِحِبِه 

َفإْن , َرهح ِفي َنْفِسِه َم ِبَيالٍم َتَدبَّْن َهَتَيلََّراَد َأامّلْؤِمَ  إَذا َأ نَّأَل: َقْلَب امّلَماِفِق ِمْ  َوَراِء ِلَساِنِه  َوإنَّ, َوَراِء َقْلِبِه 
َوَمااَذا  , ْدِري َماَذا َلهح َهَتى َعلى ِلَساِنِه ال مح ِبَيا َأامّلَماِفَق َهَتَيلَّ َوإنَّ. اهح َوإْن َكاَن َشرًّا َواَر, ْبَداهح رًا َأَكاَن َخْي

 .  ( َعَلْيِه
والتلّرن فيه , ألّن األخالق واحد ال هتجزء ة األخالق م  تفتي  أو جتزئ( عليه السالم)ر وبهذا هححذِّ    

, ممطقه م  خالىل احنرا  اإلنسان وهتيّشف , م  عدمه البيان  جمرى, واللسان ا كان  الظرو  مهي
االتقاء ميي  اإلنسان , وقد هيرن السبب يف املهالك , لذا  هيشفه اللسان وزاّلته مهيا احتاط واحنرافه

 ..م  الشرور يف حفظ اللسان 
َرهح ِفاي  َم ِبَياالٍم َتاَدبَّ  ْن َهاَتَيلَّ َراَد َأامّلْؤِمَ  إَذا َأ نَّأَل) ؛ والسبب , ( ِبِه ِلَساَن امّلْؤِمِ  ِمْ  َوَراِء َقْل َوإنَّ)     

مفاع  وممه اليف أعياله ونتائجها , اخل   , لذا هظهر ( اهحَوإْن َكاَن َشرًّا َواَر, ْبَداهح َفإْن َكاَن َخْيرًا َأ, َنْفِسِه 
 . . المياء يف الرسأ املثيرو

ْدِري َها َتى َعلاى ِلَسااِنِه ال   مح ِبَيا َأامّلَماِفَق َهَتَيلَّ إنَّ) , والسبب ؛ ( َماِفِق ِمْ  َوَراِء ِلَساِنِه َقْلَب امّل َوإنَّ)     
ومساعاه ,  , والضارر والشار ممحااه     , لذا هيرن ال عقالني يف أعياله ونتائجها(  َوَماَذا َعَلْيِه, َماَذا َلهح 

 .. وبهذا هيرن تهدهده على بماء ومتاسك اجملتيعسراء كان هدري أو ال هدري , 
 
 

 املبحث اخلامس

 ب وتأثريَ االجتماعيمالغه
 

, االجتياعياة  والامظم  العالقاات   علاى  تقث هحمرِّكه اإلنفعالي الفردي واجليعي , وله آخر له  مؤشر    
 .. Angerالبماء والتياسك االجتياعي , أال و ر الغضب هؤثر على  بدورهو

اجتياعياة , وهيارن   و فيرهاة ومرقفياة  نامجة ع  مؤثرات سلركية نفسية وحالة الغضب هحعد  حيث    
 Reactions, ممتجاة لاردود األفعااىل     تتجياع لتحاث  الشاخص   الغضب م  جّراء جميرعة عرام   حمرِّ 
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, عي ؛ املادي وغا  املاادي والمفساي واالجتياا    اجتا ه عدواني وله تقث ه السليب  املختلفة , ورمبا هيرن
علاى أسااس الباطا  املهادد     إذا كان الغضب لغ  اهلل تعاىل , هعين الغضب لغ  احلق , وبمااءه   والسييا

 ..ألم  اجملتيع 
باالتحليالت البالغياة    وماا هيارن   املعاهمة العالجياة والرقائياة ,  الرتوِّي وب هتحققالغضب  احلد م و    

ما  تقث اتاه اآلنياة    اجلاتاه , إاّل حلياهاة الفارد واجملتياع     , وما ورد يف نهج البالغة ومعاملثير  واملرجِّهة 
 :بالتحذر فيقرىل ( عليه السالم)حيث هّتجه .. واملستقبلية 

  (.. ِمْ  جحمحرِد إْبِليَس  هح جحْمٌد َعِظيٌمَفإنَّ, ْحَذِر الَغَضَب َوا) 
 :وهيفي أن نححدد خطررته م  المص املبار  املتقدِّم اآلتي     

 ..غضب احلذر م  ال -
 ..إبليس الغضب م  جمد  -

 ..الغضب م  جحمد عظيم م  جمرد إبليس  -

 ..الغضب الشيطاني سلر  ال عقالني  -

 ..اآلنية واملستقبلية , الدنيرهة واألخروهة  الشيطاني املؤثرات والمتائج اخلطر للغضب  -

 :يف وصية له , مدى خطرر  الغضب , فيقرىل ( عليه السالم) وهضيف     
َماا   نَّْعَلْم َأَوا. ْيَطاِن هح َطْيَرٌ  ِمَ  الشَّاَ  َوالَغَضَب َفإنََّوإهََّ, اَس ِبَرْجِهَك َوَمْجِلِسَك َوححْيِيَك المََّسِع )     

 .  ( اِرَوَما َباَعَدَ  ِمَ  اهلِل هحَقرَِّبَك ِمَ  المَّ, اِر َبَك ِمَ  اهلِل هحَباِعدحَ  ِمَ  المََّقرَّ
, وألناه طايش ما  الشايطان , فإناه هحباعاد       الطارئ فييا هغشي البص   الطيش والط    ي اخلّفة و    

, ففاي الادنيا مؤثراتاه وانعياسااته     اإلنسان ع  اخلالق عز وج  , وهحقرِّب م  المار الدنيرهة واألخروهة 
 .. املمظرر  وغ  املمظرر  على اإلنسان واجملتيع , ويف اآلخر  هتيث  يف اجلزاء على ما اقرت  م  ذنب

والمظام االجتياعي التحذهر م  الغضب ,  ر حلياهة ممظرمة احليا   وبطبيعة احلاىل جانب م  غاهات    
, وخيتلف ع  الغضاب هلل تعااىل ,   طرهق ارتياب اجلرائم باجلمح واجلماهات واحليلرلة دون االنزالق يف 

سيه يف احلق , وكرن الغضاب  ومحاهة مصدر متا, والمظام االجتياعي احلياتية ليرنه محاهة لليمظرمات 
 ( :عليه السالم )الرعي والعقالنية واحلياهة ومقاومة االحنرا  , لذا هقرىل  ما نابع م  

َراِدَقهح َعلاى  َفَضَرَب اجَلْررح سحا , َوذحِ َب ِبَحقِِّه , ْرِضِه ِذهَ  َغِضبحرا هلِل ِحنَي عحِصَي ِفي َأإىل الَقْرِم الَّ ) ..    
 .  ( َوال محْمَيٌر هحَتَماَ ى َعْمهح, وٌ  هحْسَتَراحح إَلْيِه َفال َمْعرح, اِعِ  َوامّلِقيِم َوالظَّ,  الَبرِّ َوالَفاِجِر
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عالجي أو مرقف وقرار معني اختاذ وما هتطلبه م   لننسان ومرضع احلق وحدوده , احملدد الراضح    
وٌ  هحْسَتَراحح َفال َمْعرح) عمد مؤشر وإاّل كان ردود األفعاىل السلبية واإلجيابية , وقائي , واحلد  ر املرضِّح 

الحنرا  والباط  , ومدهات الغضب ل, و ر ما هدل  على مدى االارا  (  َوال محْمَيٌر هحَتَماَ ى َعْمهح, إَلْيِه 
 ..تحدد عمد عتبة  ذا التفاع  ه

طبيعاة  ماا هرتتاب علياه    و, وأّما اختيار َمْ   م أ اًل لليسؤولية علاى مساترى الدولاة ومؤسسااتها         
ما هرتتب عليه املستقب  و,  والتعاون إلااح املهام املرسرمةاجملتيعي والتجاوب , قياد  اجملتيع  وأسلرب

 ..احلضاري 
 رباتخص احلليم الذي ال هضايق ذرعاًا مماا هراجهاه ما  مشااك  وصاع       هترجب أن هيرن الشلذا     

, وقدر  التييياز  لم , ليرن احملدد  ر املرضرعية املرقفية االنقياد , وما هتطلبه م  حالتجاوب والقياد  و
, حياث  , وليس عمد الغضب م  حاجات المااس  الغضب حلاجات الماس  داملسؤوىل والقيادي عم لدى

 ( :عليه السالم)هقرىل 
, ْفَضاَلهحْم ِحْلياًا   َأَو, ْم َجْيبًا ا حْنَقَوَأ,  اِمَكإلَمرِلِه َوِلَرسحي َنْفِسَك هلِل َوْنَصَحهحْم ِفَفَرىلِّ ِمْ  جحمحرِدَ  َأ)     
 حهح ْ  ال هحِثَوِميَّ, اِء ْقرَهلى اأَلر َعَوَهْمبح,  ح بالضَُّعفاِء َأوَهْر, َهْسَترهحح إىل العحْذِر َو, ْ  هحْبِطىءح َعِ  الَغَضِب ِميَّ

 .   ( ْعفحال َهْقعحدح ِبِه الضََّو, العحْمفح 
الرظيفي الذي  ر مبثابة التشرهح الرظيفي , مع الرصف الارظيفي   و ر ميث  مدى مطابقة الترصيف    

, ومراصفات الرظيفة احملقق لرضع الشخص املماساب يف املياان   امليث  حملترى ومتطلبات ذات الرظيفة 
, ليارن الادور ومراقفاه وظروفاه ومادى مالئياة       واملرقاف املماساب    , والترقيا  املماساب  , املماسب 

تمفياذ األعيااىل املخطاأ هلاا برسااطة اآلخاره  ,       احملقق ألسالرب مماساب ل  يادي له ,  ر الشخص الق
 ..للرصرىل إىل األ دا  احملدد  

سالطة واملساؤولية , مهياا    لَمْ  هترّلى ا , باخلصرصو ما مما هتبّي  , أ يية التقنِّي والرعي واإلدرا      
وتشارهه املعلرماات وحتليلاها     ,تشرهه الصرر  احلقيقية  كان حجيها ومرقعها , ألّن الغضب هؤدي إىل

املاؤثر  وغ  احملسارب لاه , واملرباك    , وممه اختاذ القرار مسترى دقة ما هتطلبه التقث  على و ,ودراستها 
الرمسي ي ؛ للتمظيم اجملتيعمدى التفاع  املثير و وما هرتتب على المظم االجتياعية , س   األعياىلعلى م

 ..مسترى تقدُّمه و, ومدى وغ  الرمسي 
حمددات وطبيعة وقر  الغضب , املفسِّار الجتا اه هلل تعااىل أو لغا  اهلل , للخا       واحللم والصرب م       

 ..واحلق والتقرهم , وِليا هتجه خبال  ذلك 

                                                 
0
 . 433 -432ص / م  رعع نفسه  - 



 541 

 :مرجهًا ألحد والته قائاًل ( عليه السالم)وهضيف     
َك ْحَتاِرْس ِماْ  ّكا ِّ ذِلا    اَو, اِنَك َوَغاْرَب ِلَسا  , َهِدَ   َوَسْطَرَ , َوَسْرَرَ  َحدَِّ  , ْنِفَك َة َأْك َحِييَّْمِلا)     

َوَلْ  َتْحّيَم ذلَك ِماْ  َنْفِساَك   : اَر ى َهْسّيَ  َغَضبحَك َفَتْيِلَك اإلْخِتَيتََّح, طَْْرِ  ِخِ  السََّوتْق, اِدَرِ  ِبَيفِّ الَب
 .  ( اِد إىل َربَِّكى تحْيِثَر  حيحرَمَك ِبِذْكِر امَلَعتََّح
( ى َهْسّيَ  َغَضبحَك تََّح)؛ , وما هتطلبه م  المفس والرب االختيار بني وِذكر املعاد , هقابله والتحيُّم     

, ومدى ما , ومما هعين ؛ تعدد اخليارات ووضرحها , (  اَرَفَتْيِلَك اإلْخِتَي) ( ْك ْمِلا ) ,املؤدي إىل العق  
 ..هتحقق م  مرونة االختيار , وتعدِّي األزمة 

َوَلْ  َتْحّيَم ذلَك ِمْ  ) ؛ املتيث  اإلنسانية ميزان تقرهم احليا  آلية ووضع وال هيرن ك  ذلك إاّل إذا     
 ..(  اِد إىل َربَِّكى تحْيِثَر  حيحرَمَك ِبِذْكِر امَلَعتََّح ), (  َنْفِسَك

الغضاب يف احلياا    ثقا  وقاع   خمطأ هبني جرانب م  مضامني المص املبار  , وحتدهاد   وميي  وضع    
نقااذ ما  االنازالق يف    , وحلارىل اإل امليدانية على مسترى الفرد , وممه على املسترى اجليعي واجملتيعي 

 :السياسية  –, وممها املسؤولية االجتياعية مسترى املسؤولية رفع تتعاظم مع   يذا خماطر اليت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومؤثراتها اإلسرتاتيجية لفردهةاهبني وقع الغضب يف اجملاالت السلركية (    ) خمطأ 
 

 وبمااء  قار  ماا تيارن علياه    ساترى  علاى م  التهامادلر , هلاا   على الغضب قدر  السيطر واستقامة و    
 , واألعيااىل  السالر  قارهم  الامفس و ساري  الفير وحمترى بني وما حتيله م  ترازن اجليع ,  الشخصية

هرتتاب  ما والرمسية وغ  الرمسية ,  يةليسؤولاألخالقي لداء األمسترى  وممه ما تتضيمه اخلطرات حلياهة
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مها علاى املادى   وما همجم م,  تمفيذ ا قرهمو, واالستجابة هلا , لقرارات صمع واختاذ امسترى عليه م  
 ..القرهب والبعيد 

م  أدنى ممصاب يف الدولاة واملؤسساات    وبهذا ال ميي  أن هيرن القيادي أو َمْ  هتحي  املسؤولية     
وغ ه امليي    ذا المصبزمام حمترى إىل أرفع ممصب يف الدولة , ما مل هقخذ  ة احليرمياحليرمية وغ 

 .., للحيلرلة دون إربا  مس   احليا   له
 
 

 املبحث السادس

  الغيبة والتلَك االجتماعي
 

 تهادد الايت  الغيباة   , أال و اي بيا  أشاياهلا   قاتاه  ومتاسايه وعال وميرناته آفة أخرى تحهدد اجملتيع     
ما    ماا هتسابب  امّلهدد  لالستقرار , ومماه   ترلِّد الصراعاتوالتعاون اإلنساني , واالجتياعية العالقات 
 .. يف جسد اجملتيعالفجرات 

 مسااوئ عيارب و وماا هيشاف عا      , مباا هير اه  اإلنساان  ألخياه   ِذكر اإلنسان مما تعين الغيبة ؛و    
املهادد   اليت ترلِّد الضاغيمة والبغضااء , و  املعاصي ووالغيبة م  الذنرب اليب   أمام اآلخره  ,  الشخص

 ..لرحد  اجملتيع 
وإن  , الغيبة تسيى, أمام اآلخره  , و ي فعاًل كائمة فيه  ذكر عيرب ومساوئ ما يف اإلنسانعمد و    

سالر  وفعا  ال هادخ      اي  , وعيرمًا فالغيبة  البحهتان سيىت, ف ليس فيه, والعيرب واملساوئ  مت ذكر
  ..احليية والرشاد و العقالنيةاألخالقية وحة ضي  مسا

 تفيياك مبساار ا للقياام باإلضارار و   جماهلا يف الفضااء االجتيااعي , فاإّن الغيباة تتجاه      وألنها تقخذ     
ى اخلالق عز وجا  يف كتاباه   , لذا نهالعالقات االجتياعية , وتهدد وجرد اجملتيع احلضاري واألخالقي 

 : حيث قاىل العزهز
َبْعضحّيْم َبْعًضا َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا اْجَتِمبحرا َكِثً ا ِمَ  الظَّ ِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ ِّ ِإْثٌم َوَلا َتَجسَّسحرا َوَلا َهْغَتْب َها )     

 .سرر  احلجرات (  )اٌب َرِحيٌم َأهحِحبُّ َأَحدحّكْم َأْن َهْقّكَ  َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَيِرْ تحيحرهح َواتَّّقرا اللََّه ِإنَّ اللََّه َترَّ
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املستيد ممه لليجتيع ,  العالجية –الرقائية احلياهة  إىلواسرتاتيجياته  ذا المهي اهلاد  بفلسفته م      
 ( :عليه السالم)نهج البالغة , حيث هقرىل ممه هطالعما ما 

  (ي َعِقِبّيْم ي َعِقِب َغْيِرّكْم تحْحَفّظرا ِفرا ِفْحِسمحَأ )
, وطبيعاة  اجتياعياًا  تاداوىل  اذه املعلرماات    تمارع و اجملتياع , و  –املعلرماة  ونرع ا تربز أ يية و م    

, كسايات  وفاعلية املعلرمات ومؤثراتها اآلنية واملستقبلية , ومادى تعلُّقهاا باالفرد واجلياعاة واجملتياع      
 .. نافعة وضار  بهميعلرمات وكمعلرماتية تتعلق بهم , 

, يف بلرر  شي  ومضيرن العالقاات االجتياعياة   , الدور اليب  والبالغ وهلا املعلرمات وتداوتلعب     
بيمهم هعمُّ وهتفّشى و ةبق   الغيبهتحقق وم  اآلخره  فردًا , هحماىل ممه يف الغيب مجعًا , بها فَيْ  هماىل  لذا

ضاهم علاى   وحقاد بع  , اء والضاغيمة غضا بؤثر وهمجم عمه الهما وممه  , االجتياعي –املعلرماتي الفساد 
َنيا   اىل الرتبري يف محاهة اجملتياع ما    اجملتمظيم نظم وبهذا مما هيرن  د  االبتعاد ع  الغيبة , ,  بعض

 ( :عليه السالم), وهضيف بعضهم م  البعض 
َك َفَلَعلَّ, َ  َمْعِصَيٍة ال َتْقَمْ  َعلى َنْفِسَك َصِغَو, هح َمْغّفرٌر َلهح َفَلَعلَّ, َحٍد ِبَذْنِبِه ال َتْعَجْ  ِفي َعْيِب َأ ) ..     
َوِلَيّيِ  الشُّاْيرح َشااِغاًل َلاهح    , َيا َهْعَلمح ِمْ  َعْيِب َنْفِسِه َفْلَيْيّفْف َمْ  َعِلَم ِمْمّيْم َعْيَب َغْيِرِه ِل. ٌب َعَلْيِه محَعذَّ

 .  ( َغْيرحهح ْبتحِلَي ِبِها اَعلى محَعاَفاِتِه ِميَّ
تعاظيهاا  ماا هلحاق ما     , وأسبابها  در الِغيبة , وما هدخ  ضي مصى واحلد وحتجيم والسيطر  عل    

عيارب المااس , ال ما  أجا      و ناراقص  مالحقاة  الجتيااعي الماابع ما    رض ااملا  عمد إصابة الفرد بهذا
, غياباه  بالذات عماد  وأمام الماس , م  أج  تشرهه صرر  الشخص إصالحها ومحاهة اجملتيع ممها , ب  

 ..وترسباتها الرخيية رب م  خالىل جميع الذنرب بقبغض العيوالَمي  ممه 
واملمبرذ  هلذه السلركيات االجتياعية املذمرمة ( عليه السالم)وم  العالجات االجتياعية اليت هضعها     

والترجُّه مبتابعاة العياب وعالجاه , وأن ال هرضاى     والسلبية ,  ر انشغاىل املصاب بهذا الداء واملعض  , 
, فاال  (  َياا َهْعَلامح ِماْ  َعْياِب َنْفِساهِ     َفْلَيْيّفْف َمْ  َعِلَم ِمْمّيْم َعْياَب َغْياِرِه لِ  ) لمفسه لغ ه , ما ال هرضاه 

, لي  ميي  أن حيد ممها باالبتعاد ع  متابعة عيرب  , مهيا كان له م  واٍقم  الذنرب هتخلص الفرد 
 .. الغيبةواحلد م  سلر  طرهق الماس 

, وأحاد  والغيباة جهاد اإلنساان املهادور      جز ع  مراجهة ذاته واآلخره  ,غاهة وسالح العاوالغيبة     
 :( عليه السالم)ولذا هقرىل مبا هحصلح حاله وحاىل غ ه ,  أساليب العالج , االنشغاىل

  (يَبّة جحْهدح الَعاِجِز الِغ )
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يف يا ضّيع جهده َلو ,عمد غيابه , َليا اغتابه أمامه فلرال العجز ع  التعرُّض والتعدِّي على الشخص     
 ..اجتياعية  –تفا ات احليا   ذه دون جدوى أخالقية 

مرض نفساي واجتيااعي   أو  واستمقاص م  الغ  يف غيابه , جتمِّيضعف وإّما ل, ومما تمبع ممه الغيبة     
,  ولرال التمشئة االجتياعية والرتبية املمقرصاة  ,تتعاظم الفجر  املرضية همغرس يف دواخ  اإلنسان عمدما 

الغائاب  الشخص  واخلل  يف شخصية اإلنسان , َليا جتاوز حدود األخالق , وملا مّسوالضعف والعجز 
 ..ع  جملسه 

ى ِدهقح َصاِدهقًا َحتَّا  ال َهّيارنح الصَّا  )   والرتبرهاة , م  عالمات الصداقة وتطبيقاتها العيلية وامليدانية و    
 .  ( َوَوَفاِتِه, َوَغْيَبِتِه , ِفي َنْيَبِتِه : َخاهح ِفي َثالٍث َهْحَفَظ َأ

اليت جتيع بني األخار  يف الاده  والمظاراء يف    المبيلة والعالقة والصداقة  ذا المظام والرابطة اإلنسانية     
  ..داخ  اجملتيع اإلنساني الراحد م  البشرهة اخللق 

ا حييلاه ما  إجيابياات    , مبا  واملسلم مرآ  أخيه املسالم والصدهق الصدوق الصادق مبا خيفي وهحظهر ,     
عمد نزوله وترحاله , وعمد حياته , وحتيي اإلنسان  سلبياتالعالقات اليت تحعا  وتقي ك  ال تستقيم بها

 .. كر املقثررمه الذِّ, كيا تضّي ومماته
 ( :عليه السالم)وهقرىل أم  املؤممني اإلمام علي     
, َكاَ  ّقرَتاهح   َوَأ, َوّطرَبى ِلَيْ  َلِزَم َبْيَتهح , " اِس المَّ هح َعْيبحهح َعْ  عحيحرِبَشَغَل ّطرَبى ِلَيْ " اسح هَُّها المََّها َأ )    
 .  (! اسح ِمْمهح ِفي َراَحٍة َوالمَّ, ٍ  ي شحغحَفَياَن ِمْ  َنْفِسِه ِف" َوَبَيى َعلى َخِطيَئِتِه " , ْشَتَغَ  ِبَطاَعِة َربِِّه َوا

البماء ومتاسك سالمة وقر  حمترى , مؤشر على قرهم الذات وإصالحها املمافع وتوالشغ  الشاغ  يف     
وعيق ما حتيله م  ثقافات وحتساس حضااري ,   , ومتاسك الشخصية لننسان االجتياعي  –الرتبري 

 ر ما هحعزز بذات الرق  , ووميانتهم واملس بشخصهم ونب  هحبعد الشخصية ع  التعدِّي على اآلخره  
 ..اجملتيعي  –ي محاهة البماء األخالق

 مضامني متعدد  , مماه مبادهاته وال مادهاته الشغ  وحيي   ,( ٍ  ي شحغحَفَياَن ِمْ  َنْفِسِه ِف) واألعيق ؛     
, ومماه ماا   ضارر م وغياابهم   ما هدخ  يف تيرهم الذات , عمد عدم التعدِّي بسرء على اآلخاره  يف ح 

وممه ماا هادخ  ضاي     قدرات الفردهة واجلياعية , هدخ  ضي  املمافع واالبتيارات وتميية املرا ب وال
, وأداء اجتياعية واقتصادهة وسياساية  , ومعرفة ما هرتتب عليه م  أدوار الماتج الرطين والمتاج الفيري 

 ..وأجرد ا تلك األدوار بقكي  وجه 
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مادى فهام   ,  مماا متثا    ذه الراحاة الايت   , (  اسح ِمْمهح ِفي َراَحٍةَوالمَّ) وامتداد ذلك ودليله الراضح ؛     
االجتيااعي   االساتقرار  محاهاة ومماه  يئته والبيئة احمليطاة لاه ,   عالقات بشخصه وقدراته , ومدى معرفته ب

 ماا  االجتيااعي , و ار ماا هادل  علاى مادى       املو العالقات  صفرتعي  وأم  اجملتيع , واحليلرلة دون
 .. واالجتياعيةاألسرهة و األساسية والثانرهة مشئتهتوسالمة استقامة الفير 

بني عراطفه وعراطف اآلخره  , و ر التماغم دقة حتقيق  مدى قدر  الشخص يف مما هؤشر علىو ما     
  .. Emotional Intelligenceما هدخ  ضي  الذكاء العاطفي 

زاّلت اللساان والضارر   زاّلتهاا , وممهاا محاهتهاا ما      يف محاهة الامفس ما    ذلك  ك  واملتقدِّم على    
ثيار يف  املساتير و املرتبري الربنامج ال بتياسك وانسيابية وفاعليةاالبتعاد ع  الغيبة , حمرره ه  , وباآلخر

 .. آثار ا األخروهةالدنيا و
ألشياىل طاعاات اهلل تعااىل ,   فال حدود ,  ( ْشَتَغَ  ِبَطاَعِة َربِِّهَوا) طرهق ع  دواخله ؛  به هحمقِّي وما    

, على العبادات واملعامالت بها روحانياته وتطبيقاته امليدانية احلياتية القائم العجيب بالمرراني  ذا العامل 
 ..لتقييم والتقرهم واالستقامة حبساب الذات م  خالىل ا تمقية األجراء وما هعقبه م 

 
 

 املبحث الساع 

 التضصب واجملتم 
 

له م  طابع فيري عدائي , وقد وما حيي,  اإلنسانية يف أمرر خمتلفة آخر هحهدد اجملتيعاتسليب اجتاه     
يف ذات الفرد , لتغرر يف دواخ  المفس , وهيرن مححرِّ  خطر على الفرد ترتّسط  ذه األمرر واألفيار 

العياق المفساي   , ومماا هتباّي  علاى قصارر     وبه هؤشر على اخنفاض مسترى الارعي  واجلياعة واجملتيع , 
 وفهام  اساتيعاب , واخنفاض مساترى  الرتبية والتعليم و التعلُّم يف آلياتهواالجتياعي , واجلانب المظري و

 ..ما تؤوىل إليه حتيية و,  الدنيرياجتا ه و,  ه ودوره االجتياعيوجرد
ما  احملتارى   وما هيسابه  , السمرات املبيِّر  م  العير ب األساسية املتعلقةتلعب التمشئة االجتياعية و    

شائة االجتياعياة الثانرهاة وماا تتعلاق بااخلربات احلياتياة        , والتموتراكياتهاا  املعريف واملهاارات املطلرباة   
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وماا  والثقافية املعقد  واملستير  , و ي عيلية فهم وإدرا  وخربات وتربياة وتعلام وتعلايم    واالجتياعية 
االجتياعية وما هرتتب  والشخصية هحعزز طبيعة التيره  الثقايف وتعلم األدوار وفهم القيم وتشيي  اهلرهة

  ..ياعية وتفاعالت مرتبطة بالزمان وامليان واملراقف م  عيليات اجت
وإعااد   ومعاجلة ما هتطلبه  ييلياة و مدساة   , فردي وجمتيعي فهم مسترى ما هرتتب عليه م  ممه و    

واألذواق واألدوار املعرفياة  القايم واألخاالق   و ةاالجتياعيا  – ةالمفساي  يرناتالرتكيبة واملبماء ال مدسة 
 ..باملشيلة املعين  ودور اتاستعداد مسى, وال نالثقافية 

وهلعب الادور الياب     Prejudiceهظهر التعصُّب  غ  القرهم وغ  املخطأ له ,امتداده الرتبري بو    
, وهمحى الفرد ممحاى     للحقيقةالذي قد هعيي البص   والتبصُّر , فتظهر احلقائق بشي  محغاهرواخلطر 

ا هتعداه ل جع تقث ه على ذاته , لذا أخذت الدراسات االجتياعية , ورمبسليب اجتاه اآلخره  وأفيار م 
 Williamsعالجية , وم  بني َمْ  درس التعصُّاب  ار ولياامز     –بفاعليه وقائية تمظر إىل  ذا اجلانب 

 ..والربوفسرر مظفر شرهف 
ب أو بالتعصُّا  Fanaticismبالتحيُّز ومصطلح  Prejudice وقد ترجم بعض املتخصصني مصطلح    

؛ كاامليرىل اجتااه مجاعاة أو فيار أو عقياد  ,      التعصُّب الدهين , وِكال املصطلحني هلياا جاناب مشارت     
  ..جانب مادي أو غ  مادي معّي  ووجرد جهتني هليا آراء خمتلفة , ومحاس اجتاه 

مماه ماا   ذي ما هعميما  ر التعصُّب الا وبي  األحراىل وعلى الرغم م  االختال  البيين بهذا االجتاه ,     
, والاذي هقارد إىل التيارُّد والعصايان     غا  مرضارعي   محتحجِّار و هقرد إىل االختال  واخلال  بشاي   

, اجتا اتاه  تياع وتهادد وحدتاه و   , تلرث الفير البشري وتحهدد اجملعيياء والعحمف م  أج  أفيار سلبية 
ركي , ورمباا تتجاه   فتعييه ع  احلقيقة , ورمباا هيارن تفاقياه ماؤدي إىل إرباا  فياري ونفساي وسال        

يف تصفية اآلخر الذي ال , مبمحى العمف واإلر اب بالشخص وما هححيأ به إىل اهلاوهة اخلطر  وامّلدمِّر  
 .., أو حتى لر هؤم  بالسالم ونبذ العمف هؤم  أو هتعاطف معه 

ماا  وطار  ,  وظلياته اخلاالحندار والسقرط يف َشَر  التعصُّب م   ي احلميفاإلسالمالده  ولذا نهى     
 ..مربر و در الدماء بال  اتالصراعًتحدثه م  

عماد خماطباة اخلاالق عاز     , البيان القرآني  ما ورد يف( عليه السالم)أم  املؤممني اإلمام علي  هصررو    
 : وبالقرىل, ( عليهم السالم)وج  لليالئية 
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َفَساَجَد  . هَ  اِجِدرا َلاهح َسا  عحا قََي فََياِه ِماْ  رحوِحا   َفْخ ح ِفْهتحهح َوَنرَّا َسإَذَف. اِلٌق َبَشرًا ِمْ  ِطنٍي إنِّي َخ" )     
 . ْصِلِهِه أَلْيَلَب َعَوَتَعصَّ, لى آَدَم ِبَخْلِقِه َتَخَر َعْفاّة فْعَتَرَضْتهح احَلِييَّا" إْبليَس  إالَّ. ْجَيعحرَن الِئَيّة ّكلُّهحْم َأامَل

هحْم أّلْغاِرَهمَّ ِض َوْري اأَلَلهحاْم ِفا   ي أّلَزهِّاَم َّ ْغاَرْهَتمِ ا َأَيا َربِّ ِب: " اىَل َقا َف .. ),   (ِبنَي َفَعدحوُّ اهلِل إَماامح امّلَتَعصِّا  
, ِة انح الَعَصاِبيَّ إْخارَ َو, ِة اءح احَلِييَّا ْبَما هح ِباِه أَ قَََصدَّ,  محِصيٍب َوَرْجيًا ِبَظ   َغْيِر, يٍد َقْذفًا ِبَغْيٍب َبِع, " َيِعنَيْجَأ

 .  ( ِةاِ ِليَّاجَلِر َوانح الِيْبَوّفْرَس
 مارازه   وضاعف , وأصله  املخلرقبماء وميرن  فير  عمصرتبدأ خطرر  التعصُّب عمدما تبدأ  ما و    

, ليمطباق علياه    يا  معااه  اإلنساانية   ل وما هصا  إىل ممحاى تادم ي   ,  الفيرما هقرم عليه و, القياس 
وتميياة قدراتاه املساتدامة     ههادد أما  اجملتياع ومساتقبله    , وماا   (ِبنَي َفَعدحوُّ اهلِل إَمامح امّلَتَعصِّ)  مضيرن ؛

 .. والشاملة واملثير 
, صُّاب الشايطان   تععلاى مادى   ( عليه الساالم )هؤكد الدلي  على ما تقّدم م  خمتصر اليالم , ما و    
 : القرىلب, أصله ى لهرتكز عكان ما حمرر و

  (ْنَ  ِطيِميٌّ َنا َناِريٌّ َوَأَأ: َفقاىَل , َوَطَعَ  َعَلْيِه ِفي َخْلَقِتِه ,  ْصِلِهَب َعلى آَدَم أَلا إْبِليسح َفَتَعصَّمََّأ) 
املتقااطع ماع    ال عقالنياملمطق النتاج و , التفي  األصم واألعيىالتمافس وو ما هربز مدى خطرر      

,  ساالة احلياتياة  والر بالرؤهاا  ؛ املاادي الامص  علاى  املابين  , , والرافض للتعاهش بسالم مع اآلخار  اآلخر 
األ ادا   و بقصارر األسالرب  األعارج  التساابق  و, الرجارد الادنيري   والقاصر  على احملدد  واجملتيعية 
  .. ااملرتد  عمه والبيانات والعيليات والمتاج واملعلرماتوالغاهات 

ف عماد  ما  المظار  والمتاائج املبمبياة علياه , فيترقا      الذي حيد لغة التعصُّب لذلك ما همجم عمه م  و    
, وممه املؤثرات علاى مسا     حلقاتها تالحق ومتاسك وقصرره ع  استيرارهة وحركية اإلسرتاتيجيات 

 ..اجملتيع , وما هقخذ م  مراقف ومسترى تصعيد الصراع والعمف 
نظر  اإلسالم يف تعدد وتراص  تياما  صارر ا العيلياة , حتاى تصا        ي ختالف بطبيعة احلاىل ؛ و    

إىل العاامل األخاروي ,    ةياإلساالم التشارهعات  أدبيات وتطبيقات يف  يجيات املستدامةامتدادات اإلسرتات
إلحقااق حقارق األقاراد    بمااء احلقارق والراجباات , وحتيياة عادم تقاادم آثار اا        يف فتتحقق تبعاتهاا  

 ..والدوىل واجملتيات 
ب وأحاد أركانهاا  ار    عّلة التعصُّ بقّنيف استقراء وحتلي  آخر , ( عليه السالم)وهضيف اإلمام علي     

 :اجله  , حيث هقرىل  -املخلرق 
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ٍة َتْحَتِي ح َتْيِرهاَه  َعْ  ِعلَّ ْشَياِء إالَّبح ِلَشْيٍء ِمَ  اأَلَحدًا ِمَ  الَعاَلِينَي َهَتَعصََّوَلَقْد َنَظْرتح َفَيا َوَجْدتح َأ)     
 .  ( ٌةْمٍر َما هحْعَر ح َلهح َسَبٌب َوال ِعلَّبحرَن أَلّيْم َتَتَعصَّْم ؛ َفإنَّيّأ ِبعحّقرىِل السَُّفَهاِء َغْيَرّكٍة َتِلْو ححجََّأ, اجّلَهالِء 

 :املتقدِّم , أّن التعصُّب  املبار  ومما نستخلص م  خالىل المص     
مرضارعية  حضارر  ساترى  ارتباطاه مب مادى  , وال ميي  أن حيتي  التلبيس إاّل ع  عّلة اجلها    -

 ..(  ٍة َتْحَتِي ح َتْيِرهَه اجّلَهالِءِعلَّ) ؛ البحمية التحتية , والدلي  طفة العا –العالقات 
الرا ياة ال تمطلاي إاّل علاى    احلجج فا , (  يّأ ِبعحّقرىِل السَُّفَهاِء َغْيَرّكْمٍة َتِلححجَّ) ؛ امتداد اجله   -

نسارا  يف  ل مبها  هاؤدي  وبهاذا العياى   , لاه وال اساتقرار   لرأههمالذه  ال استقامة  السفهاء
م   همتيمونقطة التقاء ,  هعلجي ما م  املرونة واحلمية واحللم , الراعي له  العقألّن  ,ب التعصُّ

 ..هؤ له لذلك , إذا كان باملسترى العليي الذي وتبادىل اآلراء واالجتهاد  احملاور 

, م وَمْ  أنعم سابحانه وتعااىل علايه   األغمياء فئة مرضرع فيه ( عليه السالم)هحعا  آخر  نص مبار و    
, ومساترى ماا هاؤثر باه     التعصُّب  علة همجم عمه ما, اليفر بالمِّعم خماطر ممه الغفلة والرقرع يف دائر  و

 : , حيث هقرىلعلى اجملتيع 
ْوالدًا ْمارااًل َوأَ َنْحا ح أْكَثارح أَ  : " َفَقاّلرا , بحرا آلَثاِر َمَراِقِع المَِّعِم َفَتَعصَّ, ْغِمَياءح ِمْ  محْتَرَفِة اأّلَمِم ا اأَلمََّوَأ )    

 .  ( "ِبنَي َوَما َنْح ح ِبيحَعذَّ
, , جياب أن ال هغفا  عماه اإلنساان     متعادد    اتامتاداد و تهدهداتخماطر و عم م لمِّوهظهر  ما ما ل    

الاذي هيارن    االجتياعياة  أجاراء البيئاة  ما همجم عماه ما    , والتعصُّب  يفالرت  عام  ما هححدثه وممها 
 ( .. بحرا آلَثاِر َمَراِقِع المَِّعِمَفَتَعصَّ)  مححركه األغمياء ؛

القر  يف بيئتهم ها ناألمراىل واألوالد , وهتخذوفجر   تتحيم فيها, لدى األغمياء مساحة التعصُّب و    
ألسار   االجتياعياة ؛ واالجتياعياة تتيّثا  با   األسارهة و  –املتيثِّلة باجلراناب االقتصاادهة   الداخلية الذاتية 

حتيايهم ما    فرصة استثيار قرتهم الايت   ررون فيها, هتصتعصُّبّية هّتخذونها مراقع أو مراكز ووالقرابة , 
 ..يف البيئة اخلارجية  املخاطر والتهدهدات والتحدهات

زواهلا , حتيية ون استيعاب الدنيا ود البص   , مما حيرىلالغشاو  على  هذا كان  المِّعم والرت  ,وب    
ماا تارافر هلام ما      طرع احليا  املادهة , وما كان و, زهف ترفها اغرتوا بو, نيرهة فقغرتهم محية املاد  الد

 .., ورمبا األدوار املتمرعة هلم االجتياعية االقتصادهة واألسرهة ومراكز القر  
له جانب م    ا ,وجهته امّلّتجهة حنرملما  آخر للعصبية , تيرن حّده و( عليه السالم)ابع وصفه هحتو    

 :, حيث هقرىل  اإلجيابية املساحة
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َوَمَحاِساِ   , ْفَعااىِل  اأَل َوَمَحاِمادِ , َيااِرِم اخِلَصااىِل   ِة َفْلَيّيْ  َتَعصُّابِحّيْم ِليَ ِمَ  الَعَصِبيَّ َفإْن َكاَن ال بحدَّ)      
, ِغيَبِة ْخالِق الرَِّسيِب الَقَباِئِ  ؛ ِباأَلِتي َتَفاَضَلْ  ِفيَها امّلَجَداءح َوالمَُّجَداءح ِمْ  بحيحرَتاِت الَعَرِب َوَهَعاالَّ, اأّلمحرِر 

, بحرا ِلِخالىِل احَلْيِد ِمَ  احِلْفِظ ِلْلِجاَراِر  َفَتَعصَّ. َواآلَثاِر امَلْحيحرَدِ  , ْخَطاِر اجَلِليَلِة َواأَل, ْحالِم الَعِظيَيِة َواأَل
َواإلْعَظااِم  , َوالَيافِّ َعاِ  الَبْغاِي    , ْخاِذ ِبالَفْضاِ    َواأَل, ِلْلِيْبِر  َوامَلْعِصَيِة, اَعِة ِلْلِبرِّ َوالطَّ, َوالَرَفاِء ِبالذَِّماِم 

 .  (ْرِض ْجِتَماِب الَفَساِد ِفي اأَلوا, َوالَيْظِم ِلْلَغْيِظ , ِق َواإلْنَصاِ  ِلْلَخْل, ِلْلَقْتِ  
 :ملخطأ اآلتي استثياراتها التميرهة املستدامة اليت ميي  أن ايلها باو ما تظهر للعصبية      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لليياسب االجتياعيةالعصبية  استثياراتشروط هبني (     )خمطأ 
 

ِة َفْلَيّيْ  ِمَ  الَعَصِبيَّ َفإْن َكاَن ال بحدَّ) ,  عصُّب إاّل ع  عّلة عقالنيةلتالتحّرىل اإلجيابي ل فال هيرن ذلك    
والفهم , وكيفية التعام  العييق على دقة الرعي واالستيعاب القائية , و.. ( َياِرِم اخِلَصاىِل َتَعصُّبِحّيْم ِلَي
  ماا مييا  أن حييلاه ما    مماه  وال ضرر اجتياعي , ن  ما  أي دراهة وحذر حبيث ال هيرب مع التعصُّب

, ومحاهته م  ومستقبله اجملتيع  املمظرمة اإلصالحية حلياهةتفاع  معه ما تو م  املعاصي ,الرقائية  الصفة
بمقاي األفياار   الباطا    ودفاع البشري الذي هؤثر على متاسيه وتآزره , إلحقاق احلاق  سلبيات السلر  

 ..وقرهم السلر  واألفعاىل واألنشطة , وسري المفس 
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إجيابيات 
 ِةالَعَصِبيَّ

 َياِرِم اخِلَصاىِلَم

 ْفَعاىِلاأَل َمَحاِمِد

 َمَحاِسِ  اأّلمحرِر

َتَفاَضَلْ  ِفيَها امّلَجَداءح 
َوالمَُّجَداءح ِمْ  بحيحرَتاِت 

 الَعَرِب َوَهَعاِسيِب الَقَباِئِ 

 ِغيَبِةِق الرَّْخالاأَل

 ْحالِم الَعِظيَيِةاأَل

 ْخَطاِر اجَلِليَلِةاأَل

 اآلَثاِر امَلْحيحرَدِ 
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 املبحث الثامن

 الظل  واجملتم 
 

علاى مسا   احلياا  االجتياعياة     واملخااطر والتهدهادات   واستييااًل ِليا تقّدم , هظهر م  املاؤثرات      
 :أال و ر الظلم الذي هّتجه حنر احلضاري ,  –بماء االجتياعي وتصدُّع ال

 ..ظلم اإلنسان لمفسه وذاته  -
 ..ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان  -

 ..ظلم اإلنسان لمظ ه أو بين البشر , أو بعضهم بعضًا  -

 ..ظلم اإلنسان لليجتيع احمللي والعاملي  -

 ..ظلم اجملتيع لننسان  -

 ..لبيئة االجتياعية ظلم اإلنسان للبيئة , وممها ا -

 ..ظلم اإلنسان لليخلرقات املتمرعة  -

 ماس بيمهياا وباني  ال لأر العدالة واملساوا  , فيختلأ وخيإىل التصرُّر السليب لصروالبّد م  اإلشار       
الثقافة التخصصية والعامة اخلاطئة والفير لطبيعة  سببه رجعأو ه للتهدهد , مصاحلهمتعرُّض الظلم , رمبا ل

إاّل إحقاق احلق وعردته أو لصفة العدالة املتشدد  اليت ال تعر  بتطبيقها على القاصي والداني رث , املل
, أو مسترى اجتياعي واقتصادي أو مذ يب أو دهين إل له وأصحابه بال متييز عمصري أو قرمي أو فئري 

 , لاذا فقاد تاتالبس   أ العادىل ال هتجازّ  ليرن وال متييز حتى على تطبيق ذلك العدىل على ذات اإلنسان , 
 ..الصرر  وجتعله وكقنه الظلم واالستبداد و وختتلأ األوراق

فلاذا  و ذا ما هعتيد على الرعي واالستيعاب لليبادئ واملسترى الفيري للفرد واجلياعة واجملتيع ,     
, ه وقدراتاه ومرا با  وخرباتاه  واستيعاباته  عدم ختصصه أو فهيهلرمبا هعرد الظلم على الشخص القيادي 

, , واالساتهانة بااألمرر والتخطايأ    اإلدارهة والقيادهة على الفهم املغلرط واالرجتالي  وأسلرب تطبيقاته
 :والتعام  معهم , مبعمى آخر  لآلخره  لفهيه املغلرط ورمبا

 ..ملبادئ وأسس اإلدار  والتمظيم والقياد  إّما عدم فهم واستيعاباته  -
 ..واألسس اإلدارهة والقيادهة والتمظييية  أو عدم فهيه ألسلرب تطبيقات املبادئ -

 ..أو عدم فهم الترقيتات واملراقع واملراقف والقيم واألخالقيات يف تطبيقاته  -
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عادم  والرقيية وغ  الرقيية والصررهة والرتكيبياة ,  أو عدم دقة ثقافته التخصصية واملعلرماتية  -
 ..وإدارته أو قيادته , ي التمظييالتخطيطي وعيرمية اجملتيع , وخصرصية اجملتيع فهم 

تقسيم مالئية وفهيه أل يية ما حيتاج م  أو عدم قدرته الستيعاب العي  والتمظيم فيؤثر على  -
 ..والتخصص واستعياالته داخ  التمظيم والعي  وأعباء املهام التخطيطية والتمفيذهةالعي  

حي وتطبيقاي , وهعارد   وخصرصية ك  جماىل مصطلأو االرجتالية يف التمظيم واإلدار  والقياد   -
 ..لعدم وجرد ثقافة ختصصية وتصّرر له 

 ..ورمبا هعرد إىل عدم فهم ذات اجملتيع , وكيفية التطبيقات املرقفية  -

مليرناات  , وعادم اساتيعاب   ستيعاب واالنفراد بالرأي وصماعة واختاذ القرارات الورمبا عدم ا -
الفاارص والتهدهاادات والتحاادهات  ماا البيئااة الداخليااة بقّرتهااا وضااعفها , والبيئااة اخلارجيااة 

 ..للظلم باجملاىل التطبيقي السب  واألدوات واآلليات و يذا رمبا هؤدي .. واملخاطر 

ويف الفير اإلسالمي , هحعد كا  ماا   , هعين الظلم ؛ ك  شيء هرضع يف غ  مراضعه , وبشي  عام     
   ..م  واجبات  حبق وما ال هؤدى , إىل الباط  , وما هتعّدى على حقرق اآلخره هتعّدى به على احلق 

, ِليا جيعا  يف دواخا    على االستقرار االجتياعي وبهذا الشي  والعيرمية , فإنه هؤثر التقث  البالغ     
د وميرنات اجملتيع ؛ القلق وعدم الطيقنيمة وعدم األمان , مما قد هؤثر على العالقات االجتياعية , األفرا

 ..اجملتيع  –لدى الفرد  واملستدامة برساختها الدهماميةإن مل تي   ما  مبادئ ثابتة 
لدى األفراد وعادوانيتهم   Deviant Behaviourالسلر  املمحر   مسترى هحعزى الظلم إىلورمبا     

و ما تييا   سترى قيادي رمسي وغ  رمسي , الظامل مليا هتصّدر وأخطر ا حيماجتاه الذات واآلخره  , 
اتبااع المااس دها     دالالتاه  والسالركيات ,  علاى   عياق التاقث   تيع واستقراره والبالغة على اجمل تهدهداته

 .. ملركهم الظامل وامّلستبد , وتر  األمر باملعرو  والمهي ع  املمير
رهب , هحعاني يف دواخله وحميطه  َمْ  همحر يف ممهجه ظلم اآلخره  , فهر باللر تفحصما شخصية و    

ورمباا الرتاكام   معيماة , ورمباا تتعّلاق باجلاناب الفياري أو المفساي ,       اجتياعياة  و مشيلة نفسية أأزمة 
 ..؛ طارئة أومستير  نفسية  –بدأت حبالة اجتياعية  االجتياعية , أو –ألمراضه المفسية 

؛ باالفير  والظلام  العدالة قن ال هيرن  ما  خلأ بني ب,  التقكيدّأعيد وم  أج  دقة االستيعاب ,      
 ..ج واآلثار والتطبيقات والمتائ

وما  ,وعالجاته  الظلم وتصارهفه وفهيهشياىل ومعاجلات أليف الذكر احلييم , تشخيص وقد ورد     
 :اآلتية اآلهات املباركات  , ونذكر ممها الرعي للرقاهة والعالج ثقافةعيق  م  هتطلبه
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 . سرر  القصص (3 )َر اْلَغّفررح الرَِّحيمح َقاىَل َربِّ ِإنِّي َظَلْي ح َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلهح ِإنَّهح  ح -
 . سرر  األعرا  (  )َقاَلا َربََّما َظَلْيَما َأْنّفَسَما َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَما َوَتْرَحْيَما َلَمّيرَن َّ ِمَ  اْلَخاِسِرهَ   -

ْلَما َعَلْيِهْم ِرْجًزا ِمَ  السَّاَياِء ِبَياا َكاانحرا    َفَبدَّىَل الَِّذهَ  َظَليحرا ِمْمهحْم َقْرًلا َغْيَر الَِّذي ِقيَ  َلهحْم َفَقْرَس -
 . سرر  األعرا  ( 3 )َهْظِليحرَن 

ِإلَّاا َطِرهاَق َجَهامََّم    ( 37 )ِإنَّ الَِّذهَ  َكَفرحوا َوَظَليحرا َلْم َهّيِ  اللَّهح ِلَيْغِفَر َلهحْم َوَلا ِلَيْهِدَههحْم َطِرهًقا  -
 . سرر المساء (33 )َذِلَك َعَلى اللَِّه َهِسً ا  َخاِلِدهَ  ِفيَها َأَبًدا َوَكاَن

 . سرر  هرنس (  )ِإنَّ اللََّه َلا َهْظِلمح المَّاَس َشْيًئا َوَلِي َّ المَّاَس َأْنّفَسهحْم َهْظِليحرَن  -

ّأوَلِئَك َلهحاْم َعاَذاٌب َأِلايٌم    ِإنََّيا السَِّبي ح َعَلى الَِّذهَ  َهْظِليحرَن المَّاَس َوَهْبغحرَن ِفي اْلَقْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ  -
 . سرر  الشررى (  )

 . سرر  الزخر  (83)َوَما َظَلْيَما حْم َوَلِيْ  َكانحرا  حمح الظَّاِلِينَي  -

للحيا  , ومادى دقاة   التشرهعي  بني اجلع  التيرهين لننسان واجلع و يذا تتعدد اآلهات اليرميات     
الداخلية واخلارجية له , وأفيااره ونفسايته وسالركياته , وعالقاتاه     الترازن بني املخلرق واحمليأ والبيئة 

 ..املتعدد  األطرا  , وعالقاته األساسية مع اخلالق عز وج  
ماا  مضامني , وممه الشرهفة يرهم واستزاده م  املدرسة المبرهة القرآن ال م  نهج البالغةوقد استقى     

عليه )وما هحثقلها على الذات واآلخره  واجملتيع , وبهذا هضع  خيص معاجلاته للظلم واآلثار املرتتبة عليه ,
 :, حيث هقرىل  ممهالفقه اإلسالمي  ومرقفنراع الظلم ومسبباته شياىل أو أالتحلي  العييق أل( السالم

ِذي ْلمح الَّا ا الظُّمََّفَق.  هحْطَلبح َوّظْلٌم َمْغّفرٌر ال, َوّظْلٌم ال هحْتَرّ  , َفّظْلٌم ال هحْغَفرح : الظُّْلَم َثالَثٌة  ال َوإنََّأ)     
ِذي هحْغَفارح َفّظْلامح   ا الظُّْلمح الَّا مََّوَأ" . ْن هحْشَرَ  ِبِه اهلَل ال َهْغِفرح َأ إنَّ: " َقاىَل اهلّل َتَعاَلى , ال هحْغَفرح َفالشِّْرّ  ِباهلِل 

 .  ( ِذي ال هحْتَرّ  َفّظْلمح الِعَباِد َبْعِضِهْم َبْعضًاا الظُّْلمح الَّمََّوَأ. الَعْبِد َنْفَسهح ِعْمَد َبْعِض اهَلَماِت 
 :ومساحاته وآثاره م  اجتا اته للظلم  م  المص املبار  , ما وهظهر    

ْن اهلَل ال َهْغِفرح َأ إنَّ: " َقاىَل اهلّل َتَعاَلى ) , والدلي  ؛ ( الشِّْرّ  ِباهلِل ) و ر ؛ , ( ّظْلٌم ال هحْغَفرح )  -
 ..عمد اهلل ج  جالله م  أعظم اليبائر الظلم , و(  "ِبِه هحْشَرَ  

, وم  فلسفة ذلك , أنه هاؤدي إىل  (  ّظْلمح الِعَباِد َبْعِضِهْم َبْعضًا) و ر ؛ , ( َوّظْلٌم ال هحْتَرّ  )  -
ماا هرتتاب   داخ  الدولة , و, وتهدهد أم  ومصاحل الماس االجتياعي واالستقرار المظام إربا  

, احلقارق   ضاياع ونتاائج الظلام   , ميانة اإلنسان ووك  ما ههني ىل اإلذالو ىعليه م  الفرض
 ..أمرر الضعفاء والفقراء م  الماس  حيا  وإربا  على وهظهر بشي  واضح
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 ي (  اهَلَماِت ), و  ( ّظْلمح الَعْبِد َنْفَسهح ِعْمَد َبْعِض اهَلَماِت) ؛ و ر ,  ( َوّظْلٌم َمْغّفرٌر ال هحْطَلبح)  -
املغفار   طلاب  وبالتاذكُّر   فيساتدر  ذلاك  ,  أو الاذنرب صاغار املعاصاي    عمد وقرع تالغفال

طلاب  هطلبه إاّل ب , فليس له َمْ وممه هقع على ذات اإلنسان الظلم مع كرن  ,العيلية والتربة 
ذات , وبطبيعاة احلااىل   العلى باملعاصي  ارتياب الظلم , واحليلرلة دون لذاته اإلنسان إصالح

 . . ساس باجلرانب الشرعيةملا احليلرلة دون

الظلم ونتائجه وآثاره اآلنية واملساتقبلية الايت تلحاق بعراما       , لترضيح خماطروميي  بيانه يف خمطأ     
 :ضاميمها االجتياعية وكاآلتي ما هتعّلق مبالداخلية واخلارجية , وممها احليا  وبيئتها 

 
 
 
 
 
 

 االجتياعية  هبني الظلم وامتداداته وتقث اته(     )خمطأ 
 
َوْ َر َلاهح ِبامِلْرَصااِد َعلاى َمَجااِز     , ْخذحهح اِلَم َفَلْ  َهّفرَت َأْمَهَ  الظََّوَلِئْ  َأ )واهلل تعاىل ميه  وال ههي  ؛     

 .  ( َجا ِمْ  َمَساِغ ِرهِقِهَوِبَيْرِضِع الشَّ, َطِرهِقِه 
ماا ال هححياد   يف مرقع م  ذاته والماس  الظامل نوممه ما هير, وألّنه سبحانه وتعاىل للظامل باملرصاد     

, وحقيقة مرارتهاا الايت ال تحطااق ,    , وما تحمّغص عليه احليا  حيييه اجملتيع املتطلِّع لننسانية ال , وعحقباه 
 ..فالمعيم صرري سرعان ما هزوىل عمد حراجز الضي  مهيا كان يف نعيم العيش و

,   ( لاى امَلْظّلارمِ  اِلِم َعَشدُّ ِمْ  َهْرِم الظَّا اِلِم َألى الظََّهْرمح امَلْظّلرِم َع) هرى فيه ؛ , وحتيية اليرم القادم     
 ..الدنيرهة واألخروهة , , املادهة وغ  املادهة والمفسية واالجتياعية املمظرر  وغ  املمظرر  مبماحيه 

 همسخط وكشفاس م  بيان حتى ولر مل هستطع المالدنيا مق  وسخأ اجملتيع على الظامل  مما يف     
اِلِم الَباِدي َغدًا ِبَيفِِّه ِلْلَظ )الغد املرعرد , و  م  حتييةوإن طاىل هرمه , فالره  مما همتظره ,  سطرتهعليه ل

 ..فذا  اليرم املشهرد للقصاص واجلزاء احلقيقي العادىل الذي ال لبس فيه  , وما بعد الدنيا  (ٌة َعضَّ
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َهاا َمْصاَيَدّ  إْبِلايَس    َفإنَّ, َوسحارِء َعاِقَباِة الِيْباِر    , َوآِجِ  َوَخاَماِة الظُّْلاِم   , اِجِ  الَبْغِي َفاهلَل اهلَل ِفي َع )     
َوال , َبدًا َأ َفَيا تحْيِدي, رِم الَقاِتَلِة ّقّلرَب الرَِّجاىِل محَساَوَرَ  السُّيح ِتي تحَساِورحالَّ, َوَمِييَدَتهح الّيْبَرى , العحْظَيى 
 .  ( َوال محِقالًّ ِفي ِطْيِرِه, ال َعاِليًا ِلِعْلِيِه , َحدًا َأتحْشِري 

, (  الِيْبار ,  الظُّْلام ,  الَبْغي) متيرنة م  , (  َوَمِييَدَتهح الّيْبَرى, َمْصَيَدّ  إْبِليَس العحْظَيى  )وسلسلة     
ماا  و, أ ويف ضارءه القارار   مصدر التخطيميثلرن جمتيع و, و م ( ّقّلرَب الرَِّجاىل ) امّلستهد  خماطره و

 , (رِم الَقاِتَلِة محَساَوَرَ  السُّيح ) املرضية متيجةوالواألعراض واألسباب ,  التمفيذ وعالج املراقفهمجم عمه 
 ..األضرار واالجتياعية الصراع وترلِّد خمتلف اليت تلحق باجملتيع 

جميرعاة عراما  , ممهاا ماا      م  خالىل إاّل,  االجتياعية هتهدهداتاحلد م  خماطر الظلم ووال هتحقق     
تربرهاة  بارامج  ماا خمطاأ هلاا ما      دقة ب وامّلمّفذ  اهلادفة ,وفاعلة ال وآلياتها ,بماء الثقافة الترعرهة ب هتعلق

 .. وتعلييية
 أ يية كب   تادفع الظلام عا  المااس ,     له, املتقدِّم  القيادي وألرئيس ستقامة ااكذلك فإّن نزا ة وو    
و ار ماا   التحسس القيادي باقعلى القايم اإلنساانية ,     وخرباته , هتحقق التطبيق ودقة را بهبقدراته ومو

 ( :عليه السالم) هقرلحييله 
ْن ِماْ  أَ  َحابُّ إَلايَّ  َأ, دًا ْغاالىِل محَصافَّ  ِفي اأَل ْو ّأَجرََّأ, دًا ْعَداِن محَسهَِّبيَ  َعلى َحَسِك السَّْن َأَواهلِل أَل)     
َحدًا ِلَمْفٍس ْظِلمح َأَوَكْيَف َأ, ِمْ  احّلَطاِم  َوَغاِصبًا ِلَشْيٍء, َرسحرَلهح َهْرَم الِقَياَمِة َظاِليًا ِلَبْعِض الِعَباِد ْلَقى اهلَل َوَأ

 .  (! َرى ححّلرّلَها ؟َوَهّطرىلح ِفي الثَّ, هحْسِرعح إىل الِبَلى ّقّفرّلَها 
 أعبااء  القائد م  هتحيلهما و متثاىل لليسؤولية ,التحسس واال عيقمدى هحظِهر المص املبار  , مما و    
تقيُّااص األدوار ملعرفااة حقااائق األماارر تمظييااي , ومااا هتطلبااه ماا  ال –عاااطفي الو اجملتيعاايتحسااس ال

 شد  وصاعاب العايش  يف  الماس مشاركةو, يا  صعاب احلملعانا   املطلربة عاجلاتوضع املبالتحسس , و
 أو رفا ياة  مبظا ر رغاد  االنغياساحلد م  و, الماس  ظلملرلة دون واحلي,  على األنفس الثقيلةقيرد ا و

ما هرتتاب عليهاا ما  اساتقامة     و,  اإلنسانيةاألخالقية وقيم رتقاء بواال,  ةالزائل ةالصرره ةالدنيرهالعيش 
مبمظارر الشارهعة    االجتياعياة  –وماا هتحقاق ما  الرفا ياة االقتصاادهة      , القياادي   –السلر  التمظييي 

ليا  ماا حيادث ما  تغاي  وتطارر احلياا  , وممهاا احلياا            ةراكبا السايحاء , وامل  وأحيامها اإلسالمية
 ..البعيد  ع  الظلم  االجتياعية

لئال هيرن الفهم املمتج وليس اإلستهالكي , آلية حمرر ا و, و ما تربز أ يية املعاه  الرظيفية لليعرفة    
 ..لظلم االجتياعي ا صياغةلاجملاىل والفجر  املؤدهة م  خالهلا ترالد 
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َتِغايضح  )  ؛ حيمياا , اجملتيعات اليت تؤوىل بها إىل املهالاك   أوضاعم  تردِّي ( عليه السالم)وهححذِّر     
َباِرَ اا  َهِضيعح يف ّغ! َوَترحضُّهحْم ِبَيْلَيِلَها , ْ َ  الَبْدِو ِبِيْسَحِلَها َأ َوَتدحقُّ, َلَيّة َوَتْمِطقح ِفيَها الظَّ, ِفيَها احِلْيَيّة 

, َوَتْثِلمح َمَماَر الادِّهِ   , َوَتْحّلبح َعِبيَأ الدَِّماِء , ي َطِرهِقَها الرُّْكَبانح ؛ َتِردح ِبيحرِّ الَقَضاِء َوَهْهِلّك ِف, الرحْحَدانح 
 .  ( ْرَجاسحَوهحَدبِّرحَ ا اأَل, ْكَياسح َهْهرحبح ِمْمَها اأَل. َوَتْمّقضح َعْقَد الَيِقنِي 

ملستقب  اجملتيعات   املؤثر  واملهدد ا, وممهله مضاميمه املتعدد  إّن ما تقّدم م  المص املبار   بال شك    
على مراتب الفير الاذي هبادأ ما  املعلرماات     احليية , و ر امليثِّ  ألاليت تبدأ م  الفير واملتقدِّم عمده 

 .. م ونضج املعار روالبيانات , ومير ليرلد ممه العل
ذ ب تف ررغتمقص أو تواجملتيع ومستقبله , حيميا ترّلد خطررته على احلضار  والثقافة ا هجانب ممو    

, وماا  الّظَلَياة   ساطر   مشاخص الظلم وَتعا يها تترّسع الفجرات والثغرات ليخرتق نظ, حيمها احليية 
 ..ة القرار واجتا اته غ  اإلنساني وظلم م  قسر وما هتعّرض اجملتيع , هعقبها م  تد رر اجتياعي 

, هبدأ ظهرر الرجه اآلخر لظلم اجملتيع لمفسه , وذلاك   تحقق تفرُّق اجملتيع وضياع وحدتههوعمدما     
وتحهادد الابالد   , وتحسفك الدماء , فاال محطالاب وال حاامي لاه ,     , فتضيع احلقرق  الظلية عليهبتسليأ 
 , يقكا  بعضاهم بعضااً   , فلام  , وبهذا تهرب العقرىل , وتلرث األفيار مبا هدعم اساتيرارهة الظ والعباد 

 .. لحق األشرار لتقرد الركب الزاحف بالقهر والظلموت
لرقااهتهم ما    واالساتعدادات اليفيلاة   ذر اليقظة واحلأن هيرنرا باجملتيعات ( عليه السالم) لذا حيث    

 :, حيث هقرىل وفقدان أم  الدولة واجملتيع , لئال هصيبهم الرتاجع واهلران والتفرقة الظلم 
اِلَم الظَّا  ّقارَدنَّ أَلَو, ِه ِيا اِلَظ َ رَم ِما ّلا ْظّ  امَلَفِصا ْناهلِل أَل محْها آَو, ِساّيْم  ّفْنلى َأي َعرِنيمحِعَأ,  اسحا المَّهَُّهَأ )    
 .  (اِر ًا اَن َكإْن َكقِّ َوَهَ  احَلْمَدهح َمرِِْوى ّأتََّح, اَمِتِه َزخِب
 :اآلتي وكص مضامني الدراسة , خي وحبسب ما مررألام  هتضح ما ومما هظهر ميي  بيان جرانب و    

,  ياة تيعية الفردهاة واجمل المفسا باالستعدادات نطالق والبماء الرتبري ونظيه لالأ يية الرعي  - 
اليفيلاة  االساتعدادات   آخر هترّجب أن هيارن  ماا   اإلصالحية , مبعمى التميرهة وبالسب  

, واالبتعااد باالساتقامة   ها للتغي  واإلصاالح  احنرافاتاحلياهة م  واإلعانة على المفس  بتبمِّي
 ..ع  الظلم الفيرهة 

ومحاهاة  كمظام هستتب م  خالله أما  اجملتياع   بني ما جيري م  العدىل ( عليه السالم)فّرق  - 
 حتقيقو, مل اجيري م  الظلم , واحلد بالعدىل والقصاص م  الظ مااختالفه ع  و, احلقرق 

 ..واالبتعاد ع  الظلم حدود احلرهة على تيع اجمل –بماء دواخ  الفرد وممه العدىل 
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, والدعم الداعم  ر الماس أو اجملتيع إلحقااق احلاق   التمظييية  –وحد  القياد  االجتياعية  - 
واستتباب األم  واألمان واالساتقرار   اونشر وحتقيق العدالة وإنصا  املظلرم م  الظامل , 

, ليرن االحنرا  مدخ  م  مداخ  الظلام  , ومحاهة اجملتيع م  تقث  االحنرا  والطيقنيمة 
 ..مراناته وأشياله وتطبيقاته بي  ع

والبمااء  أساس العالقاات االجتياعياة    دات اإلعانة على المفس , وما تتطلبه ما   حتقق امتدا - 
 ..االجتياعي لي  املسترهات , وما هرتتب عليه م  حقرق وواجبات 

وماا جياري   ,  االجتياعي والمفساي  يهته وسب  دعبفاعليإاّل   لننصا  أن هتحقق ال ميي -5
 ..ميرهة املثير  فاقها املستقبلية التاإلنسان آلوما هتم تعزهز , وميرهلا  م  التطلعات الفيرهة

أساس معرفاة حادود الظلام , واحلاد ما  تعادي        االجتياعي على  –بماء املما  التمظييي  -3
 .. اجملتيع باالستقرار المفسي –ليشعر الفرد , احلدود 

احليرمياة وغا    التمظايم االجتيااعي , مباا فياه املؤسساات      مدسة وإعاد   مدسة  هتطلب  -8
, لتيرن اخلرهطة االجتياعياة  إىل أدناه واجملتيع م  أعلى مسترى تمظييي للدولة احليرمية 

 ..املطلربة ي  القيم واألخالقيات لحمققة 

, ِليا   ( !ِعيِف َأْفَحشح الظُّْلِم َوّظْلمح الضَّ )ك  ظلم وظامل قبيح , , وك  ظلم فاحش بذلك هيرن و    
 ..اإلنسانية  –القيم اإلسالمية العالقات اإلنسانية وحمترى ههدد 

جماالت الفلسفة األخالقية والسياسية والقيادهة اليت , (  !َوّظْلمح الضَِّعيِف َأْفَحشح الظُّْلِم ) ؛ وهتضي      
ماا هشاي  ما     و,  والساياقات التفاعلياة  األدوار  خمتلاف وتصرن , للفرد واجملتيع كافة احلقرق تضي  

باال  والثقافات واملساترهات داخا  املؤسساة واجملتياع     املراكز الرظيفية وممه ما هرتبأ ب,  ترقعات الدور
ية اليت تحراعاي ماا هرتتاب علاى اجلعا       فرارق أمام العدالة , وما تفرضه الشرائع , والسييا الشرائع اإلهل

 ..بات التيرهين لننسان م  واج
يف البحمياة   مراضاع القار  والضاعف   ممهاا  و ات ,مارازه  القارى داخا  اجملتيعا    تظهر بذات الرق  و    

معاناا   ضاعف و , واملعاه  التمظييية للسلر  االجتيااعي  أعباء مضاعفة م  الظلم هرلِّد ما , و والرظيفة
ما هحهدر سهرلة يف  اخلطرر ومسيمته , و طبيعة الضعيف وميانتهو, سلركية المفسية ووآالم اإلنسان ال

 ..اآلنية واملستقبلية بشقيها الدنيري واألخروي , وعراقبها املمظرر  وغ  املمظرر   م  حقرق الضعيف
بمظياه   ماا هساري  , وحتى علاى مساترى الامظم الدولياة     خالقيات األالقيم وحرص اإلسالم على و    

والثقافاة الشااملة   الترعياة  برناامج  لاى  عي  عالالماس , بالترازي مع أضعف محاهة  لتص  إىل يةالتحسس
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إنساانية املباادئ   ومحاهاة  , العادلاة  المااس   حقارق  والعي  على محاهة حقارق اإلنساان با    , وأولرهاتها 
لتيرن قر  هلا وتدعم ما حيرِّفتعاجلها  , االجتياعيةوالتمشئة اليت تمظر ملماطق الضعف يف البيئة اإلسالمية 

 واملمطقي الذكاء العاطفيفرص استثيار  إىلحتى وممه الرصرىل ,  وال مظلرم لننسانية , بال ظاملودعم 
 ..ظلم طر  أو جهة معيمة عاجلة املشيالت واألزمات اليت ترص  إىل حتدهد وم, ولألفراد ولليجتيع 

 
 

 املبحث التام 

   عل  اجملتم اتالغلر وتأثري
 

املتيثا   و,  والسلر  االجتيااعي  حلياتية والعالقاتيف اجملاالت اواخلطرر   آخر له بالغ التقث جانب     
,  َوَفى بعهده وَأْوَفى مبعماى , و الَغْدرح تر  الرفاء: وقي  .  ضدُّ الرفاء بالعهديف اللغة ؛  , والَغْدر الَغْدرب
يف , و يا خمتّصاان بالماداء    وهقاىل للذكر ّغَدر واأّلنثى َغداِر كَقطاِم,  ّغَدر معدوىل ع  غاِدر لليبالغةو

  .. وال تقرىل العرب  ذا رج  ّغَدر أَلن الغحَدر يف حاىل املعرفة عمد م,  الغالب
, ورمبا العدوانية , ورمبا هحعبِّر على مدى الضعف واجّلنب  السلركية وصفتهر عيقه الال أخالقي ْدللَغو    

 .. اجتياعي –مرض نفسي عقد  وهمبع م  
هدخ  ضي  التمظيم الرمسي األفراد واجلياعات , وحيميا حيميا هتفاقم على مسترى وخطرر  الغدر     

Formal Organization غاا  الرمسيااة التمظاايم وInformal Organization  وخطررتااه علااى ,
صامع القارارات   اخلطاأ و مماه  و ما هاؤثر علاى وصاياغة االسارتاتيجيات    و, خمتلف األنشطة والعالقات 

ام العقارد الرمسياة وغا     إبار ومتتد لتشي  حتاى  املستقبلية , ونتائجها وآثار ا اآلنية وواختاذ ا وتمفيذ ا 
سااترهات السياسااية واالجتياعيااة امل  الغاادر علااى , ومتتااد خطاارراحملليااة والرطميااة والدوليااة  الرمسيااة ؛

 .إخل .. واالقتصادهة والتجارهة 
اجملتيعاي , وميتاد   التقث  على الطيقنيمة واالستقرار المفسي الفردي ووم  جرانب خماطر الغدر ,  ر     

 ..اجملتيع أم  إىل تهدهد أم  الدولة و
 :يف القرآن اليرهم بالرفاء ونهى ع  الغدر , ومما ورد قد أمر اإلسالم خلطررته على املمظرمات , فو    
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 . سرر  املائد /   م  اآلهة (  َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا َأْوّفرا ِباْلعحّقرِد)  -

 . سرر  البقر / 3 م  اآلهة(  ِدّكْم َوِإهَّاَي َفاْرَ بحرِنِدي ّأوِ  ِبَعْهَوَأْوّفرا ِبَعْه ) -
ِباْلِقْسِأ َلا  َوَلا َتْقَربحرا َماىَل اْلَيِتيِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِ َي َأْحَس ح َحتَّى َهْبّلَغ َأشحدَّهح َوَأْوّفرا اْلَيْيَ  َواْلِييَزاَن ) -

ِإَذا ّقْلتحْم َفاْعِدّلرا َوَلْر َكاَن َذا ّقْرَبى َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوّفرا َذِلّيْم َوصَّاّكْم ِبِه نحَيلِّفح َنْفًسا ِإلَّا وحْسَعَها َو
 . سرر  األنعام ( 5 )َلَعلَّّيْم َتَذكَّرحوَن 

واملؤثر  على المفس والسلر  وحتليالته املمحرفة وميرناته الفير  ه علىاتتقث  م  خالىلالغدر هّتجه و    
الق , وذلاك خدماة   ميتد ليحغيِّر بفقه العباادات واملعاامالت واألخا   اىل , وخطررته اليربى حيميا واألعي

لنساالم  , أو خطأ وبارامج خارجياة مما ضاة    املصاحل الشخصية ملآرب خمتلفة وممها ما هدخ  ضي  
 ..بني الشعرب الده  اإلسالمي  وميانة مهدد  ملستقب واملسليني , و

وما مان واالئتيان , اليت تهدد استقرار اجملتيع واأل ,  ذه الصفة امليقرتةالغدر  لذا نهى اإلسالم ع     
 ..لحقه باجملتيع م  تفيك وصراعات وتدم  البماء االجتياعي ه

, وحاّذر  ومحاهة المظم م  ك  غادر أثايم  على اجتماب الغدر ( عليه السالم)وبهذا أّكد اإلمام علي     
 :واألخروهة , حيث هقرىل فاعليه م  عراقبه الدنيرهة 

. َوَما َهْغِدرح َمْ  َعِلَم َكْيَف امَلْرِجعح , ِمْمهح  ىْوقًََة َأْعَلمح جحمََّوال َأ, مح الصِّْدِق الَرَفاَء َتْرَأ إنَّ, اسح هَُّها المََّأ)     
َماا  . ْ  ح اجَلْهِ  ِفيِه إىل ححْسِ  احِليَلِة َنَسَبهحْم َأَو, ْ ِلِه الَغْدَر َكْيسًا ْكَثرح َأَخَذ َأتَّي َزَماٍن َقِد اْصَبْحما ِفَوَلَقْد َأ

ا َرْأَي َعْيٍ  َفَيَدعحَه, ِه ْمِر اهلِل َوَنْهِيبح َوْجَه احِليَلِة َودحوَنَها َماِنٌع ِمْ  َأىلح الّقلََّقْد َهَرى احّلرَّ! اَتَلهحمح اهلّل َق! َلهحْم 
 .  ( ي الدِّهِ ّفْرَصَتَها َمْ  ال َحِرجَيَة َلهح ِف َوَهْمَتِهزح, َها َبْعَد الّقْدَرِ  َعَلْي

 :اآلتي ومما هتضح م  المص املبار  املتقدِّم , وما خيص املرضرع وعالجاته      
الاذي ولاد ماع الصادق , و ار      الرفاء  ر أسلم السب  حلياهة اإلنسان ؛ كفرد وجمتياع ,   - 

 ..الدرع الراقي م  سلر  مسالك الغدر وك  َمْ  سليه 

, وهيرن طرعًا ألوامر ترجيهه السليب , الغدر هحفِقد اإلنسان ترازنه واالجتاه بقرهم األعياىل  - 
على  ذه اليد اآلمثة , فعراقبه السيِّئة  على ك  َمْ  تصلهوما هرتتب عليه م  عراقب خط   

 .. ( َوَما َهْغِدرح َمْ  َعِلَم َكْيَف امَلْرِجعح)  ؛ األخروي –اجملاىل الدنيري 

مصارنة  وال حقارق  , لدهه وال صدق , , وصاحبه ال أمان له للغدر مبادئ وال ده   ليس - 
, والغدر ممطقة ضاعف اإلنساان   وبماءه , و ر هحمايف اخّللق اإلسالمية وميارم أخالقه لدهه 

 ..ونتائجه وأداءه 
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, ووسيلة العاجز ع  مراجهة الغدر وسيلة م  وسائ  السلر  املمحر  اجتياعيًا وأخالقيًا  - 
 ..الدنيرهة الدنيئة  لليآرب املؤدهةرسائ  ال  أصحاب احلق , ووسيلة م

خمتلاف مساترهات   حبياهة اجملتيع م  الغدر والَغَدر  هتحقاق التقاارب والتاآزر واحملباة باني       -5
 ..واالستقرار االجتياعي اجملتيع وشرائحه , وبماء روح الطيقنيمة 

, ْ ِلِه الَغْدَر َكْيساًا  ْكَثرح َأَخَذ َأتََّقِد ا)  ؛ وفجر  مؤّ َلة لتحقيق مآرب وسلر  الغدر اجله   -3
 أ ا  الغادر  , وبهاذا همطلاي علاى اجلهاالء     (  ْ ا ح اجَلْهاِ  ِفياِه إىل ححْساِ  احِليَلاةِ     َوَنَسَبهحْم َأ
 ..تحقيق املآرب اخلط   ل ا اجلهلة, فييتطر وأساليبهم

جتياعية وممها ما هتعّلق بالغدر , حيث هقرىل لطبيعة العالقات اال تحقق محاهة اجملتيع بثقافة الرعيوه    
 ( :عليه السالم)

  ( الَغْدِر َوَفاٌء ِعْمَد اهلِل ْ ِ الَغْدرح بَقَو, ْ ِ  الَغْدِر َغْدٌر ِعْمَد اهلِل اءح أَلالَرَف )
والرفاء أل   الغدر هيرن الدعم الداعم هلم , وتراصلهم يف غيِّهم التدم ي لليجتيع , سراء كاان      

 .., وترساايع قاعاادتهم ومساااحتهم والرصاارىل إىل مااآربهم الدنيئااة اخلطاار   بعليهاام أو بغاا  عليهاام 
صماعة التشرهعات وتتحّيم بمتقدِّمة ملسترهات قيادهة    أ   الغدرم  املخاطر اليب   , حيميا هصو    

 ب كا  َماْ   ار   تحقق برجرد م استقطا, وهومصاحلهم الدنيئة القرار واختاذه وتمفيذه حبسب أ رائهم 
, ورمباا   املؤسساات وجعلهم أدوات احليم اخلطر  على الدولة واجملتياع و على شاكلتهم لالستعانة بهم 

 ..لتدم  احليا  غ  املمظرر الرضعي التشرهع ثقلهم على هيرن 
احليلرلة دون دعيهم بالرفاء , كياا  ار علياه احليلرلاة دون وصارهلم       ر , واحلد م  الغدر وأ له     
بي  أماكمها واجتا اتها السياساية واالجتياعياة واالقتصاادهة والتجارهاة     راكز الرمسية وغ  الرمسية , للي

واحلاد ما  التعاما  معهام وماع ما  هحماصار م , واليشاف         احلساسة ممهاا ,   وباخلصرص.. والرتبرهة 
لئال هصا   ,  هم, والتحذهر م  االنصياع ألوامر م وترجيهاتاملتراص  ع  مآربهم وعالقاتهم وأعياهلم 

 ..ممهم فرد فييرن اجلّبار والفرعرن يف األرض , فيستعبد الماس وههليهم 
ومماه ماا هتعّلاق    , يف حتلي   ذا المص الترعري الترجيهي التثقيفاي  وتتعدد املضامني العقلية واملروهة     
َوَفاٌء ِعْماَد  ) , ليتحقق (  الَغْدِر ِ ْ الَغْدرح بَق) , و ر يف اجتا ات البالد والعباد والترازن اجملتيعية العدالة ب

 ..(  ْ ِ  الَغْدِر َغْدٌر ِعْمَد اهلِلاءح أَلالَرَف)  ؛ وتفاصي  ع  مضامنيهتجّمب بها , و, بإحقاق احلق (  اهلِل
ر مفتااح ملعماى   , وإهاا  ا  وال هيرن دائيًا باملعمى الظاا ر  أن هغدر الفرد بقص  الغدر , هحشرتط  وال    

, و ار  لغادر  يشاف ومعاجلاة ا   ار بذاتاه املقابا  ل   , كشف حقائق الغدر  , كيا  ر عليه أعيق وأبلغ
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, واحلذر م  الغدر وجه آخار ملعاجلاة   مرقف مشروع ومضاد وإنساني وبال ضحاها وتصفيات جسدهة 
 ..الغدر 

ين مباا  املعا وحتاذهر  ودعام الضاعفاء وتمبياه    معاجلة الغدر , ييفية مراجهة والترعية بالثقافة ووكذلك     
 ظليه ووخامة الغدرم  عاجلة الرقاهة وامل, وهم , ومحاهة اجملتيع مموظليهم سيحصيبه م  غدر أ   الغدر 

, ِلياا سايححققه ما     (  َوَفاٌء ِعْماَد اهللِ  ),  ر الغدر م  وحيد وحييي و يذا ك  ما هصدُّ .. قب  وقرعه 
غا   ومحاهة العالقاات ما  االحنرافاات     اعي ,واالجتي األم  البيئي ال  الماس والترازن واحليلرلة دون 

 ( :عليه السالم)لذا هقرىل .. وامتهانها  هاتشرههومحاهة اإلنسانية اجملتيعية م  احمليرد  , واحلد 
, اِس ْدَ ى المَّا ْ  َأال َكَراِ َيّة الَغْدِر َلّيْم ح ِمَوَلْر. هح َهْغِدرح َوَهْفجحرح َوَلِيمَّ, ْدَ ى ِممِّي َواهلِل َما محَعاِوَهّة ِبَق )    

 . "َوِلّي ِّ َغاِدٍر ِلَراٌء هحْعَر ح ِبِه َهْرِم الِقَياَمِة . " ّكَفَرٌ   َوّك ُّ ّفَجَرٍ , َولِيْ  ّك ُّ ّغَدَرٍ  ّفَجَرٌ  
 .  ( ِدهَدِ َوال ّأْسَتْغَيزح ِبالشَّ, َواهلّل َما ّأْسَتْغَف ح ِبامَلِييَدِ      

ال َكَراِ َيّة َوَلْر) السياسي ؛  –االجتياعي أحيام الفقه اإلسالمي  حيم م هر وم  المص املبار  هظ    
ىل امليتاد  إ  ممحر  السلر  وتهدهداته وخمااطره , وتقرم اليرا ية على (  اِسْدَ ى المَّالَغْدِر َلّيْم ح ِمْ  َأ

 ..لشعرب والدوىل , وتعاظم خماطره وتهدهداته عمد العالقات بني ااجملتيع والدولة عالقات الفرد و
ّكا ُّ   )؛ علاى اإلنساان الساالك للغادر     اآلنية واملستقبلية , الدنيرهة واألخروهة  ونتائجها ومرتتباتها    

, ليرن ( ّكَفَر  ) , (  ّفَجَر ) , ( ّغَدَر  ) تتيرن م  ؛ , وحلقاتها  ( ّكَفَرٌ  َوّك ُّ ّفَجَرٍ , ّغَدَرٍ  ّفَجَرٌ  
راقاع  ب , وال همظار باآلخره  ومبا هرتتب م  العالقات اإلنسانية هشعر هتحسس و َمْ  هّتبع ممهج الغدر ال

احلساب والعقااب   همظر لدهمه وما هرتتب م  احلساب والعقاب الدنيري مبا هحسّلأ عليه , والحاله عمد 
 ..األخروي الذي ال هتقادم صغ  األعياىل وكب  ا 

, هعاين  الستقامة العالقات االجتياعية مبضيرنه اجملتيعي وثقافة التعام  امليداني وعالجات املصطلح     
, فتيرن الثقة بالمفس على يف ك  ما تعميه أمامه حقائق األمرر تظهر ما و, محاهة اجملتيع م  االحنرافات 

  ( :عليه السالم), ولذا هقرىل ملعرقات باالجتاه الصحيح لتخطِّي ك  امسترى فردي ومجاعي 
 ْجَتَيعحارا َعلاى َماِئاَدٍ  ِشاَبعحَها    اَس َقِد االمَّ َفإنَّ, ْ ِلِه ِة َأال َتْسَتْرِحشحرا ِفي َطِرهِق اهّلَدى ِلِقلَّ اسحهَُّها المََّأ)     

 .., الستقامة وأمان طرهق اهّلدى   (َوجحرعحَها َطِره ٌ  , َقِصٌ  
, مييا   (  ْ ِلاهِ ِة َأاهّلاَدى ِلِقلَّا   ال َتْسَتْرِحشحرا ِفي َطِرهِق) و ما ميي  القرىل بقّن ظهرر مصطلح عمد ؛     

, وال هحمظار فيهاا إاّل حبادود الابط      ( للتصاحُّر االجتيااعي    ) املقابا   ( التصاحُّر الفياري  ) ا تسييته ب
له ,  ر الغادر ما  أجا  إشاباع غرائازه       مؤ اًلهيرن اجملتيع  مما , وعمد ااملادهة والغرهزهة  اوامتداداته
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, َقِصاٌ    ِشاَبعحَها ) ؛  ةواألخره ةالدنيره ااحليا  بشقيهن المظر إلسرتاتيجيات دواملمظرر  والقص   األج  
 .. (َوجحرعحَها َطِره ٌ  

تحدد مبسترى الصارب واحلفااظ علاى    لتضحية الراسعة اليت توبني الشبع واجلرع الفجر  العظيية , وا    
باني الرؤهاا والرساالة واأل ادا      , وخططها الشاملة تتحدد باملفاضلة والتضاحية  املبادئ واألخالقيات 

, ومادى خطررتاه علاى    بني القص  األمد والطره  األمد الفلسفي اليام  , لييرن االختيار والغاهات 
االقتصاادي  , بني االدخار االجتياعي واالستثيار االجتيااعي املييِّا  لالدخاار    العقالنية والال عقالنية 
 ..واالستثيار االقتصادي 

التميياة املساتدامة    , وممه ما تعميه بي  ما تعميه , ى الترازن بني التضحية واجلدوىهعين مدى مستر    
كيمحى ممبثق م  قدرات بي  ما هعمية التطرهر م  جهة أخرى للحد م  التخلُّف , وم  جهة كيمحى 

 ..والعي  مبقتضاه ونتائج خططه وفهم التقدُّم الرهادي والقيادي 
إاّل مبعرفاة وفهام مبادأ     عماد اهلادى   هابصادق ال مييا  التحساس   , د  تؤثر أمرر عدهما مدى ممه و    

األماار  بالسارء ,   المفس  السيطر  على ليرن ,  ( َنْفَسَك َعَلْيِه ْكَرْ َ ا َأاىِل َمْعَيْفَض ح اأَلَأ)  , وحتيية
ء  ار بماا  عياىل ومرازهمها , وما هتحقق م  تارازن الشخصاية الفردهاة واجليعياة ,     األيزان التحسس مبو
, واالبتعااد عا  كا  ماا هحهادد      جملتيع املترازن باأل لية احلضارهة اليت تبتعد ع  كا  سالر  ممحار     ا

ِة اَنهح هحاْدِخ ح ِبِصاْدِق المِّيَّا   اهلَل سحاْبحَ  إنََّو ) .. ؛ مستقب  احلضارات اإلنسانية اليت ال ميسها الغدر واخليانة
 .  (َة اِدِه اجَلمََّباءح ِمْ  ِعاِلَحِة َمْ  َهَشِرهَرِ  الصَّالسََّو
 
 

 املبحث الضاشر

 تأثري اخليانة عل  مسرية اجملتم 
 
 املتراصالة سا    امل تياملياة  تطلاب هياا  , أمارر متعادد  لِ   مما هشاخص برقعاه الشادهد   استييااًل , و    
ا  إىل األ اد باساتدامة القار  المافعاة    صرىل للرثير  املفاعلة والعيلية التطبيقات الانسيابية و, ليجتيع ل

, االجتيااعي  البمااء  و العالقاات  شاي  ومضايرن   يا  ر عليهك مشرد ,وتقدم مواضح احملدد  ملستقب  
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اساتدامة  إميانياة  مماه  و ,املماتج  الفهام  وضرح و االستيعابو , التحسسيالتياسك والرعي متطلبات و
 ..المير والتطرهر 

الصاراعات والتفياك داخا  اجملتياع     د اجتا اتها البمائياة والايت ترلِّا   معرقات املس   مبختلف تظهر و    
باني أخطر اا املتيثا  ؛ باخلياناة     وما    , خمتلف األمرر , املس   تغي و السرتاتيجياتد ا, وتهدالراحد 

Treason يف بمااء احلياا  واالساتقرار املمظارر وغا  املمظارر       ألمانة , وشتان ما بيمهيا املتماقضة مع ا ,
 ..حضارتهم مستقب  ى األفراد واجملتيعات واملؤثر  عل

ة يا الرتبوالاتعلم   ونظام  جمااالت  ما  األماناة واخلياناة   بلرر  شي  ومضيرن وبشي  رئيسي ؛ تبدأ     
 :جهات متعدد   وما تسهم فيه,  احرتام الذات واآلخرو , والتحسس اإلنتيائي,  والتعليم
ملساتقلة والتابعاة   اوالعراما    وبيئاة األسار   على ذات الفارد وأسارته    ممها ما هتم فيه االعتياد -

الفيار  وتعزهاز  يف بمااء وتمشائة    غا  رمساي  هساهم بشاي    وك  ما  ر , املرجهة مبيرناتها و
 ..املستدامة واملستير  الرتبرهة ومردوداتها والشخصية والسلر   والمفس

ببماءه وتمييتاه  املؤسسات احليرمية وغ  احليرمية قرم ما تو,  اوغ  املخطأ هل املخطأممها  -
, وماا تتحيلاه ما     والبيئة واجليعيات املؤسسات الرتبرهة والتعلييية  , كيا  ر عليهوتطرهره 

 ..يا  ر عليه أم  اجملتيعات والدوىل مسؤولية األم  الرتبري والتعلييي , ك

التعاون على ترليد املبادر  الرهادهة والقيادهة ما هتم و, ك  اجلهات  وتدعيه فيهشرت  ما تممها  -
وساب  تطبيقهاا علاى أساس     , والرساائ  احلركياة     األ داوضرح ر ود  الفيحوتياملية و

ومساترى التفاعا  والتعااون    , كيا حيص  مثاًل عمد األزمات واليارارث   هلا وخمطأ ةمعلرم
 ..وما دون ذلك واألمانة 

 :ما جاء يف الذِّكر احلييم معاجلات معاهمة و ,بحث مدار املصرص حمرر ونتطّلع خبو    
 . سرر  األنفاىل (57)َف َّ ِمْ  َقْرٍم ِخَياَنًة َفاْنِبْذ ِإَلْيِهْم َعَلى َسَراٍء ِإنَّ اللََّه َلا هحِحبُّ اْلَخاِئِمنَي َوِإمَّا َتَخا)  -
 . سرر  غافر (3 )َهْعَلمح َخاِئَمَة اْلَقْعيحِ  َوَما تحْخِفي الصُّدحورح )  -

ّقّلرَبهحْم َقاِسَيًة هحَحرِّّفرَن اْلَيِلَم َعْ  َمَراِضِعِه َوَنسحرا َحظًّاا   َفِبَيا َنْقِضِهْم ِميَثاَقهحْم َلَعمَّا حْم َوَجَعْلَما)  -
نَّ اللَّاَه  ِميَّا ذحكِّرحوا ِبِه َوَلا َتَزاىلح َتطَِّلعح َعَلى َخاِئَمٍة ِمْمهحْم ِإلَّا َقِليًلاا ِماْمهحْم َفااْعفح َعاْمهحْم َواْصاَفْح إِ     

 . سرر  املائد  (  )هحِحبُّ اْليحْحِسِمنَي 

َواْعَليحارا  ( 8 )َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا َلا َتخحرنحرا اللََّه َوالرَّسحرىَل َوَتخحرنحرا َأَماَناِتّيْم َوَأْناتحْم َتْعَليحارَن    -
 . سرر  األنفاىل (7 )َأنََّيا َأْمَراّلّيْم َوَأْوَلادحّكْم ِفْتَمٌة َوَأنَّ اللََّه ِعْمَدهح َأْجٌر َعِظيٌم 
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, وماا تهتادي بترجيهاتاه املدرساة المبرهاة الشارهفة , ومماه ماا         القرآن اليرهم ب مما هحبيِّمه و ر جان    
رتكاه  البالغة وماا هحبيِّاه ما  عياق ماا ت      نهجا عاجله , ومم( عليهم السالم)ة األطهار األئيهسرتشد بهيا 

  جاّراء  ما  Social Disorderجتياعي وممه اخلل  اال ,وفجرات خطر   Disorder اخليانة م  خل 
ما هحعانيه م  أزمات ومشاك  والمابع غالبًا م  شعرر الفرد بالمقص املؤثر على وضعه  Treasonاخليانة 

 ه  معاه اآلخار وتعااون  , ورؤهته ملادى احارتام   االجتياعية  امليانةمسترى ما هيرن عليه م  و نفسية ,
بإرباا    عليه ما هقرميا  ر ض ع   ذا المقص مبختلف األساليب , ك, فيحاوىل أن هعرد وجمتيع افرقك

على ذلك  سراء كانداخلية وخارجية ,  معادهة جهات , وهتعاون معالرضع املستقر لليجتيع المظام و
 ..سياد  دولة على مسترى  و, أصغ  أو كب  جمتيع اسمقرار مسترى 

هرلِّاد  عاة احلااىل ,   هحيّلف باه , وبطبي الذي نساني اإلراجب الع  وقد تتجّسد اخليانة بمطاق التمصُّ      
 ..وأممه واستقراره على اجملتيع فيه ؤثر وت, املعادهة  اجلهاترتق م  خالهلا ختبذلك فجر  

 مبا جتيعهاا أو تفرقهاا ,   , Seditionالتيرُّد مصطلح و, اخليانة  مصطلح؛  والبّد م  أن نحفرِّق بني    
سلبية ممقرتاة , وكال ياا   ومسات م  نعرت هيرن عليه , وما اخليانة مفهرم ما حييله تداخ  فيه ورمبا ه

يف خبصرصاه   فاة وقما   لماا   , وما هيارن  Rebellionالعصيان مفهرم ع   اخيتلفأي التيرد واخليانة , 
 ما همجر علىو, الدراسات قد خلط  أو تطّرق  إليه مبحدودهة بعض ما نرى م  أّن و, مبحث الحق 

  ..تها واستعياالتها ودالال ذه املفا يم ما تعميه دقة 
واالساتهانة بهاا , والتحاّرىل إىل جهاة     األماناة  اال تيام ب عدم مدى خطرر لما  (عليه السالم)وهبيِّ      

 :حيث هقرىل اخليانة , 
َمْفِساِه الاذُّىلَّ   ِب َحا َّ َفَقاْد أَ , َوَلْم هحَمزَِّه َنْفَساهح َوِدهَماهح َعْمَهاا    , َوَرَتَع ِفي اخِلَياَنِة , َماَنِة ْسَتَهاَن ِباأَلَمِ  اَو)     

ْفَظَع الِغاشِّ ِغاشُّ   َوَأ, ِة ْعَظَم اخِلَياَنِة ِخَياَنّة اأّلمََّأ َوإنَّ. ْخَزى َذىلُّ َوَأَو حَر ِفي اآلِخَرِ  َأ, ْنَيا َواخِلْزَي ِفي الدُّ
 .  .. (ِة ِئيَّاأَل
 :, ميي  بيان اآلتي  وم   ذا المص املبار     

 , تعبِّر ع وتقث اتها ومساحاتها تلف أوزانها ومسترهاتها اخليانة مبخمما هتضح م  مضيرن  - 
الفير با  االحنرافاات  مساترى ماا هلحاق ما     و,  األخالقياات املبادئ وا تزاز صرر  مدى 

ثر  بدور ا على اجملتيع والبيئة الداخلية والبيئة اخلارجية املؤ واألفعاىل السلركياتوالمفس و
 .. واحمليأ
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, رضارعية  املذاتياة و العدهاد  ؛  ال هامضااميم و هاوحتادهات   اا طرتهدهداتها وخما تقخذ اخليانة - 
كان على مسترى هلا عيقها ومستقب  املعين بها , سراء و, وبشيلها املمظرر وغ  املمظرر 

 ..أفراد أو مجاعات أو جمتيع 

, أمام وامتداداتها تتيث  بالعار والذىل واخلزي ؛ الدنيرهة للخيانة عراقب دنيرهة وأخروهة ,  - 
والدولاة والقضااء والتشارهعات والشارائع     اجملتياع  بني ميرناات  و ائ  م  جهة ,اخل ذات

وهتارازى  واخلازي احلقيقاي الاذي هاتالئم     العقاب احلساب وواألخروهة ؛ تتيّث  ب, اإلهلية 
 ..اخليانة وأثر ا الشميع قر  مع باحلق والعدالة وهترازن 

, (  ِةْعَظاَم اخِلَياَناِة ِخَياَناّة اأّلمَّا    َأ َوإنَّ)  , وعييقة التقث اخليانة بذاتها ممقرتة وعظيية الرقع  - 
فهي هلا وقعها وتقث  ا وامتداداتها اخلطر  اليت رمبا تحيلِّف الدولة واألّمة اليث  على األماد  

تقرهض دولة أدت اخليانة مبخاطر ا إىل , أو اآلني واملستقبلي , ورمبا املمظرر وغ  املمظرر 
 ..انبها املادهة وغ  املادهة والمفسية والبشرهة واإلنسانية , مبا فيه جروحضار  

ملمطقاة أو املقاطعاة أو   يف ااملالئام   يارمي احل رظاف امل يف اختيارِلرالته ( عليه السالم)وم  ترجيهاته     
, حبيث هتطاابق الترصايف   هتحييرن فيه مبستقب  الماس  وما, والسييا املراكز احلّساسة ممها , اإلقليم 

الشخص ومادى مطابقاة  اذه املراصافات ماع الرصاف       ومراصفات القائم عليها , رصف الفي والرظي
 :الشخص للجرر واخليانة , حيث هقرىل , وما هحعرِّض القائم يف اجملاىل التمظييي 

اٌع ِمْ  شحَعِب ا ِجَيهحَيإنََّف, َرً  ْثَأاً  َواَبال تحَرلِِّهْم محَحَو, ارًا َبْخِتاْسَتْعِيْلهحمح ااِلَك فرِر عحيَّي ّامحْنّظْر ِفا ثحمَّ)     
 .  (اَنِة اخِلَيِر َواجَلْر

اختيار املرارد البشرهة يف املراكز الرظيفية يف املؤسسات احليرمية , ومادى أ ييتهاا   و ما هربز فقه      
؛ مهي الالذي هقف عمد , وما هتطلبه م  ؛ المظر , واالختيار , واالستعياىل , وفلسفتها واسرتاتيجياتها 

واجلارر نقايض   , ( اَناِة  اخِلَيِر َواٌع ِمْ  شحَعِب اجَلْرا ِجَيهحَيإنََّف) , والسبب ؛ (  ْثَرً َأاً  َواَبال تحَرلِِّهْم محَحَو) 
هقارتن اجلارر   نقيضة األمانة , وتتضاعف املخاطر والتهدهادات علاى اجملتياع , حيمياا     , واخليانة  العدىل

 ..نة عدالة واألماباخليانة , وتفقد ال
 : يف اليشف ع  خماطر اخليانة قائاًل (عليه السالم)وهراص       

, ارح عحيحرِنَك ْخَبِه ِعْمَدَ  َأا َعَلْيْجَتَيَعْ  ِبَهااَنٍة َحٌد ِمْمهحْم َبَسَأ َهَدهح إىل ِخَيإْن َأاِن ؛ َفْعَرْظ ِمَ  اأَلَوَتَحفَّ)    
اِم َقَنَصْبَتهح ِبَي ثحمَّ, اَب ِمْ  َعَيِلِه َصا َأَخْذَتهح ِبَيَأَو, ي َبَدِنِه ْيِه العحّقرَبَة ِفَفَبَسْطَ  َعَل, اِ دًا َش َكْكَتَفْيَ  ِبذِلا

 .  ( اَر التُّْهَيِةْدَتهح َعَقلََّو, اَنِة َوَوَسْيَتهح باخِلَي, ِة امَلَذلَّ
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 سارهتها ت وأما  املعلرماا   ومادى أ يياة  و ما هتضح مدى أ يياة تصاميف املعلرماات واألخباار ,         
 اليت تحضِعفقمرات اخليانة فجرات و ب ع  طرهقالتسرُّعليها م  واحلرص محاهتها وكتيانها والتحفُّظ و

 ..الدولة والعي  احليرمي  بحمية م  قر  بدور ا اخلياني
األمانة والعدىل واملساوا  يف ظا   األعياىل بحتقيق أداء وعلى والته يف احلازم ( عليه السالم)لذا كان     
تمفياذ  ختطايأ و عمد  املؤسسات واملرارد البشرهة يف, وسالمة احليرمة محاهة الماس نظم وسي  البالد وت

األم   ممظرمة , وبماءم  اخليانة  والماس, حلياهة قر  ومصاحل البالد م  الفساد اإلداري واملالي  أعياهلم
  املعلرماات وأماا  الدولااة  أما  اجملتيااع وأماا ومااا هترجاب ماا  محاهااة   االقتصاادي واملااالي , اإلداري و

  : (عليه السالم) , وبهذا هقرىلوسياساتها 
, ْو َكاِب ًا  َك خحْمَ  ِمْ  َفاْيِء امّلْساِلِينَي َشاْيئًا َصاِغ ًا أَ    نََّلِئْ  َبَلَغِمي َأ, ي ّأْقِسمح ِباهلِل َقَسيًا َصاِدقًا َوإنِّ )    
 .  .. (ْمِر َضِئيَ  اأَل, ْهِر َثِقيَ  الظَّ, ِر ً  َتَدعحَك َقِليَ  الَرْفَعَلْيَك َشدَّ نَّشحدَّأَل
تيرن االساتهانة ,  خزهمة الدولة واألمراىل العامة واخلاصة , حيميا اإلدار  وتمجر اخليانة إىل  و يذا    
ووضارح  , وهقاف الفقاه حبازم    ال تيرن  ما  سياسة حلياهة األمراىل أه  ما كان  يف مراقاع الدولاة   و

تغ ات ما  املا  , وما حيدث يستحدث واجلدهد املراكبة للية هأحيامه الفق, وهضع ه ممرقاهة الو ملعاجلته
 ..ومراقيتها ومراقفها بي  أشياهلا املتراص  احلضارهة 

باحليرمة  , وممه ما هحعر كيا  ر عليه مثاًل ؛ األداء احليرمي التقليدي , واألداء احليرمي املعاصر     
ضاي  أسااليب األداء   واساتثياره   , تطرر تيمرلارجي  م  خ وما هدة , واإلدار  االليرتونياالليرتونية 

 ..دون التالعب باحلقرق إلشباع حاجة اجملتيع  واإلااز املستيرالعالي 
مساا   الاامظم العامااة واخلاصااة ؛ السياسااية واالجتياعيااة  اجتاااهاختاازاىل وعلااى  همااؤثرفضاااًل عاا      

مساتقب  األماة أو المااس أو اجملتياع داخا  الدولاة       ه علاى  ماؤثر أهضاًا  و إخل , ..واالقتصادهة والرتبرهاة  
  ..اإلسالمية 

لييارن علام االجتيااع اإلداري والتمظيياي     , وعيرمًا فالترافق بني علم االجتياع والعلرم اإلدارهة     
اجملتيع , مبا فيها خمتلاف املؤسساات الداعياة للتميياة والتطارهر       –واالقتصادي والقيادي يف بماء الدولة 

ملستدام , وعمد سالمة ميرناتها وسب  الس  باألداء العالي احملقق الرضرح , وممه احلياهة م  تهدهدات ا
 طبيعةو بني مسترىالعيسية , و ر مما هعين مدى العالقة  ةوالعالجي ةومشاك  وأزمات اخليانة ؛ الرقائي

 ..ومسترى اخليانة وتهدهداتها  , األداء
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 املبحث احلادي عشر

 أثريات ا عل  تقلُّم اجملتم اللنت وت
 

الباالغ  وماؤثره   الارأي العاام   العييق علىالسليب  هوقع, له وهظهر سلر  مجعي آخر يف احليا  العامة     
املتيث  بالف  واحلضاري ,  املستقب على مبا حييله م  تهدهدات  ,د واألفراواجملتيع مظام والدولة العلى 
ضاحاها ودماار   تيع واألفراد , وما هرلِّاده ما    بني الدولة واجمل كب   فجراتصراعات وحدثه م  وما تح

 ..وخسائر , آنية ومستقبلية 
والسقرط , وكم م  حضارات سقط  واندثرت بسابب  باحلضار  حنر اهلاوهة  الف  ورمبا احندرت    

 ..وحروب وصراعات م  وهالت ومآسي وما جترُّ على األمم والشعرب الف  
والِفْتمة امِلْحماة , والِفْتماة املااىل , والِفْتماة اأَلْوالدح ,      . االبتالء واالْمِتحانح واالختبارللغة ؛ يف االِفْتمة و    

 .الِفْتمة يف التْقوه  الظُّْلم : والِفْتمة الّيْفرح , والِفْتمّة اختال ح الماس باآلراء , والِفْتمّة اإِلحراق بالمار ؛ وقي  
الشايطان  : والفاِت ح . امّلِض ُّ ع  احلق : والفاِت ح  .الضالىل واإِلثم : والِفْتمة  . ِإعجابحك بالشيء:  والِفْتمّة

  .. ما هقع بني الماس م  القتاىل:  والِفْتمّة . أَلنه هحِض ُّ الِعباَد , صفة غالبة
ماا  ,  هشغ   ذه الفجر , وواملؤسسات المظم و اجملتيع ترلِّد فجر  وخل  يفبي  أشياهلا , الفتمة و    

وإرباا    ية الفارد واجلياعاة , وترجياه سالركياتهم    بالفير وتغي  امليارىل ونفسا  ,  اجلهات املعادهةتضعه 
 , وتفرِّقالغ  ترجيهات يف تبعية علهم ك  ما جي, و مووطميته مطيرحاتهإخالصهم ووتشرهه  متطلُّعاته

التيارُّد  , و واحلرهاات  احلقارق , و ادر  االجتياعية أواصر العالقات واألخالقيات  وتفييك , وحدتهم
علاى العقا     تهاساطر قرق بالصراعات و ييماة القاّر  والعماف و   , وضياع احلحتى على القيم واملبادئ 

احنداره حنر اهلاوهة التدم هة وفقدان , لتيرن الف  جميرعة أسباب ونتائج يف تفيك اجملتيع ووالعقالنية 
 ..واألم  االجتياعي  , األم 

 : همآن اليريف القر ومما ورد    
َن َلْر َخَرجحرا ِفيّيْم َما َزادحوّكْم ِإلَّا َخَباًلا َوَلَقْوَضعحرا ِخَلاَلّيْم َهْبغحارَنّيمح اْلِفْتَماَة َوِفايّيْم َسايَّاعحر    )  -

َحتَّاى َجااَء اْلَحاقُّ     َلَقِد اْبَتَغرحا اْلِفْتَمَة ِمْ  َقْب ح َوَقلَّبحرا َلَك اْلّقمحرَر( 8 )َلهحْم َواللَّهح َعِليٌم ِبالظَّاِلِينَي 
َوِمْمهحْم َمْ  َهّقرىلح اْئَذْن ِلي َوَلا َتْفِتمِّي َأَلا ِفي اْلِفْتَماِة َساَقّطرا   ( 7 )َوَظَهَر َأْمرح اللَِّه َو حْم َكاِر حرَن 

 . سرر  التربة (3 )َوِإنَّ َجَهمََّم َليحِحيَطٌة ِباْلَياِفِرهَ  
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سارر    (  )ْقَطاِرَ ا ثحمَّ سحِئّلرا اْلِفْتَمَة َلَآَتْرَ اا َوَماا َتَلبَّثحارا ِبَهاا ِإلَّاا َهِساً ا       َوَلْر دحِخَلْ  َعَلْيِهْم ِمْ  َأ)  -

 . األحزاب

َواْقتحّلر حْم َحْيثح َثِقْفتحيحر حْم َوَأْخِرجحر حْم ِمْ  َحْياثح َأْخَرجحارّكْم َواْلِفْتَماّة َأَشادُّ ِماَ  اْلَقْتاِ  َوَلاا        )  -
اْلَيْساِجِد اْلَحاَراِم َحتَّاى هحَقااِتّلرّكْم ِفياِه َفاِإْن َقااَتّلرّكْم َفااْقتحّلر حْم َكاَذِلَك َجاَزاءح            تحَقاِتّلر حْم ِعْمَد

 . سرر  البقر  ( 3 )اْلَياِفِرهَ  

ٌر ِباِه  َهْسَقّلرَنَك َعِ  الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاىٍل ِفيِه ّقْ  ِقَتااىٌل ِفياِه َكاِبٌ  َوَصادٌّ َعاْ  َساِبيِ  اللَّاِه َوّكْفا        )  -
/  8  ما  اآلهاة    ؛.. (  َواْلَيْسِجِد اْلَحَراِم َوِإْخَراجح َأْ ِلِه ِمْمهح َأْكَبرح ِعْمَد اللَِّه َواْلِفْتَمّة َأْكَبرح ِمَ  اْلَقْتا ِ 

 .سرر  البقر  

رح محَتَشاِبَهاٌت َفَقمَّا الَِّذهَ   حَر الَِّذي َأْنَزىَل َعَلْيَك اْلِيَتاَب ِمْمهح َآَهاٌت محْحَيَياٌت  ح َّ ّأمُّ اْلِيَتاِب َوّأَخ -
ِوهَلاهح ِإلَّاا اللَّاهح    ِفي ّقّلرِبِهْم َزْهٌغ َفَيتَِّبعحرَن َما َتَشاَبَه ِمْمهح اْبِتَغااَء اْلِفْتَماِة َواْبِتَغااَء َتْقِوهِلاِه َوَماا َهْعَلامح َتقْ      

 .آىل عيران  (8)ِد َربَِّما َوَما َهذَّكَّرح ِإلَّا ّأوّلر اْلَقْلَباِب َوالرَّاِسخحرَن ِفي اْلِعْلِم َهّقرّلرَن َآَممَّا ِبِه ّك ٌّ ِمْ  ِعْم

مفا يم الف  ومراقعها يف مضامني اآلهات اليرميات , وبماء وضرح تياملية و دالالت تتعددهتضح و    
وظااروفهم ومااراقعهم االجتااه الرقااائي والعالجاي حلياهااة مجيااع المااس , بياا  مسااترهاتهم وماراطمتهم     

 .. فهم ومساواتهم يف فضاء العدالة غ  احملدود يف اإلسالمومراق
خطارر  الفا  , وماا هترجاب اإلحاطاة بالرقاهاة       ( عليه السالم)وقد رصد أم  املؤممني اإلمام علي     

, وأوهلا الرعي والتفاع  امليداني التضامين مع الدولاة ومؤسسااتها ,   والعالج ملختلف األمرر واملسببات 
روح االساتعدادات والقادرات    وتعزهاز  , وترلياد خالقيات ولة تسرد ا القيم والعدالة واألدوالسييا يف 

خره  كحب الاذات , وبهاذا   , وبماء ممظرمة التراد والرتاحم وحب اآلوالرغبات على حتيُّ  املسؤولية 
 :نضع اآلتي , وما تححدثه الصراعات , وميي  أن الرصف والتحلي  ( عليه السالم)وضع 
 ( :عليه السالم)قرله  مضامني , ونستشّفها م مراح  تيرهمها و فتمةخطرر  ال - 

, ْحَذرحوا َبَراِئَق المِّْقَيِة اَو, َتّقرا َسَيَراِت المِّْعَيِة َفا. ْغَراضح َبالَها َقِد اْقَتَرَبْ  ّنّيْم َمْعَشَر الَعَرِب َأَأ ثحمَّ )    
, ْنِتَصااِب ّقْطِبَهاا   اَو, َوّظهحارِر َكِييِمَهاا   , اِج الِفْتَمِة ِعْمَد ّطّلارِع َجِميِمَهاا   ْعِرَجاَو, ي َقَتاِم الِعْشَرِ  تحرا ِفَوَتَثبَّ

آَثارحَ اا  َو, ِشاَبابحَها َكِشاَباِب الغحاالِم    . ة َوَتؤحوىلح إىل َفَظاَعاٍة َجِليَّا  , ٍة ي َمَداِرَج َخِفيََّتْبَدّأ ِف. َوَمَداِر َرَحاَ ا 
ي ِلِهْم ؛ َهَتَماَفسحرَن ِفا وََّوآِخرح حْم محْقَتٍد ِبَق, ّلهحْم َقاِئٌد آلِخِرِ ْم وََّأ! َلَيّة ِبالعحهحرِد ثحَها الظََّهَتَراَر, َكآَثاِر السِّالِم 

, امَلّقارِد   َ َوالَقاِئادح ِما  , اِبعح ِماَ  امَلْتبحارِع   ّأ التَّا َوَعاْ  َقِلياٍ  َهَتَبارَّ   . َوَهَتَياَلبحرَن َعلى ِجيَفٍة محِرحَيٍة , ٍة دحْنَيا َدِنيَّ
َوالَقاِصاَيِة  , جحارِ   ِتي َبْعاَد ذِلاَك َطااِلعح الِفْتَماِة الرَّ    َهاقْ  ثحامَّ . َوَهَتالَعمحرَن ِعْمَد اللَِّقااِء  , ِبالَبْغَضاِء  َفَيَتَزاَهّلرَن

, ْ اَراءح ِعْماَد  حجحرِمَهاا    اأَل ِرَجاىٌل َبْعَد َساالَمٍة ؛ َوَتْخَتِلافح   َوَتِض ُّ, ْسِتَقاَمٍة َفَتِزهغح ّقّلرٌب َبْعَد ا, رِ  ححالزَّ
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َوَمْ  َسَعى ِفيَها َحَطَيْتهح ؛ َهَتَياَدمحرَن ِفيَهاا َتَياادحَم   , ْشَرَ  َلَها َقَصَيْتهح َمْ  َأ. َوَتْلَتِبسح اآلَراءح ِعْمَد نحجحرِمَها 
َوَتْمِطاقح ِفيَهاا   , َتِغايضح ِفيَهاا احِلْيَياّة    . ِر ْمَوَعِيَي َوْجهح اأَل, ْضَطَرَب َمْعّقردح احَلْبِ  َقِد ا! ي الَعاَنِة احّليحِر ِف

ي َوَهْهِلاّك ِفا  , َهِضايعح يف ّغَباِرَ اا الرحْحاَدانح    ! َوَترحضُّهحْم ِبَيْلَيِلَها , ْ َ  الَبْدِو ِبِيْسَحِلَها َأ َوَتدحقُّ, َلَيّة الظَّ
. َوَتاْمّقضح َعْقاَد الاَيِقنِي    , َوَتْثِلمح َمَماَر الدِّهِ  , يَأ الدَِّماِء َوَتْحّلبح َعِب, َطِرهِقَها الرُّْكَبانح ؛ َتِردح ِبيحرِّ الَقَضاِء 

, ْرَحاامح  تحْقَطاعح ِفيَهاا األَ  ! َكاِشَفٌة َعْ  َسااٍق  , ِمْرَعاٌد ِمْبَراٌق . ْرَجاسح َوهحَدبِّرحَ ا اأَل, ْكَياسح َهْهرحبح ِمْمَها اأَل
 .  ( !َوَظاِعمحَها محِقيٌم , ا َسِقيٌم َبِرهَُّه! َوهحَفاَرقح َعَلْيَها اإلْسالمح 

هتضاح مادى    , حياث (  َتّقرا َساَيَراِت المِّْعَياةِ  َفاا  )؛  وائع االستعار  البالغياة , ماا هتضايمه   وم  ر    
اجلراناب االجتياعياة   العالقاة باني   متثا   و اي  , ( َساَيَراِت   )بالاا  (  المِّْعَياةِ ) الاا   اقرتان اخلطرر  عمد

, ليارن   اعاي والاال عقالناي   وواحلجاب الاال   الغشااو   ها حني تعتليالفتمة  عيقية , وواالقتصادهة واملال
 . نقيض الصَّْحرو خال  والسُّْيرخارج مساحة العق  , تقع السير  

, و ماا هاتم   , مبضاميمه المفسية والسلركية يف دراسة سابقة  ذا المص املبار  وكان  لما وقفة عمد     
سلبية لسلر  تبدأ م  تقث ات بقّن مراح  تيره  الفتمة , ومما هتبني ممه اعي اإلشار  إىل اجلانب االجتي

, ثام تساهم األدوات واملساببات    الثقافاة  تمحادر  يف اجملتياع , عمادما همحادر الارعي و    المِّعية وطغيانها 
ة ع الفتما ومرضار , وباؤر  وأمااك     ةالبشره ادهاتها وما هدخ  ضيمها املراردوال موامليرنات مبادهاتها 

ْعِرَجااِج  اَو) , مع تفشي اجلها  وتراجاع الارعي     , وبالترازيت احلق , وإقحامها ضي  جماالوشدتها 
, ٍة ي َمَداِرَج َخِفيََّتْبَدّأ ِف. َوَمَداِر َرَحاَ ا , ْنِتَصاِب ّقْطِبَها اَو, َوّظهحرِر َكِييِمَها , الِفْتَمِة ِعْمَد ّطّلرِع َجِميِمَها 

 .. ( ةٍة َجِليََّوَتؤحوىلح إىل َفَظاَع
الفتمة يف المفرس , وتيدأ  االنتياسي عيلها, بعد أن تعي  امليدانية  ا واستعياالتهاالف  بقعياهلبدأ تو    

وتادم  ا   خطررتهاا بشااعتها و جيها وحببسيطة وضئيلة وخفيفة فتتدحرج وتعظم وتظهر للعيان فجق  
, ِشاَبابحَها َكِشاَباِب الغحاالِم    )  , تهاا واتسااعها  وقّرعمفرانهاا  , وتظهار ب لدواخ  اإلنسان وما هححايأ باه   

ِلِهْم ؛ وََّوآِخارح حْم محْقَتاٍد ِباقَ   , ّلهحاْم َقاِئاٌد آلِخاِرِ ْم    وََّأ! َلَياّة ِباالعحهحرِد   َهَتَراَرثحَها الظَّ, آَثارحَ ا َكآَثاِر السِّالِم َو
 ..(  يَفٍة محِرحَيٍةَوَهَتَياَلبحرَن َعلى ِج, ٍة ي دحْنَيا َدِنيََّهَتَماَفسحرَن ِف

, وماا هصارلرن وجيرلارن فياه , وماا      ثم هتحرىل المص إىل كشف ما هؤوىل إليه م  ترارث الَظَلياة      
, وبعد أن ترتّسط الفتمة , تظهر برادر االضطرابات وماا تححِدثاه    داخ  اجملتيع تيرن عليه م  صراعات

تبادأ االحنرافاات    ومماه  ر حق وخ  المسيج االجتياعي , وتدم  واكتساح ك  ما م  فجرات داخ  
 .. ما أمامه ال هرىالذي  الساحق , وتيرن كيرج الزحف احليراني؛ باجلمح واجلماهات واجلرائم 
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والثراب  تالشى احليية والعقالنية , فتتحّطم ك  القيم يف  ذه املرحلة , اجملتيع وأخطر ما هراجهه     
 مبمظارر  فتيارن األخاالق  , ر  سا الق حا  حمّلاه قبضاة   دئ واألخالق , وهضعف صرت العقا  , لي واملبا

 لغاة تمسااق  , و قرهم األفيار , وتحْبَعد, وتضيع احلقرق الدماء الربهئة عمد ا تحسفك الضعف , و اجلهالء
إدار  األزماات , لتقخاذ علاى عاتقهاا      تشايي  , وللرقاهة والعالج الباّد ما    للجربوت والفرعمة  القّر 

للحيلرلة دون  ,وممها احليا  واملمظرمة االجتياعية , احليا   مدسة وانتظام إعاد  مسؤولية خطأ وتمفيذ 
 ..املرحلة الالحقة عقبها أن ت
االجتياعي  –السلركي ربا  اإلهعين أّن  ما  ,  إلدار  األزمات مماسبة وعمدما ال تيرن  ما  خلية    
, ِبالَبْغَضاِء  َفَيَتَزاَهّلرَن, َ  امَلّقرِد َوالَقاِئدح ِم, ِبعح ِمَ  امَلْتبحرِع اّأ التََّوَعْ  َقِليٍ  َهَتَبرَّ) ؛ للطاقات املفترح  دراهلو

 . ( .َوَهَتالَعمحرَن ِعْمَد اللَِّقاِء 
ملرحلاة  اإىل  االنتقااىل و ر تعاظيها ,  على اجملتيع الفتمة خطرر  وتهدهداتواتساع  تراص  مؤشرو    

, ْسِتَقاَمٍة َفَتِزهغح ّقّلرٌب َبْعَد ا, رِ  ححَوالَقاِصَيِة الزَّ, جحرِ  َطاِلعح الِفْتَمِة الرَّ ِتي َبْعَد ذِلَكَهْق ثحمَّ )؛ الالحقة 
 ( .. َوَتْلَتِبسح اآلَراءح ِعْمَد نحجحرِمَها, ْ َراءح ِعْمَد  حجحرِمَها ِرَجاىٌل َبْعَد َسالَمٍة ؛ َوَتْخَتِلفح اأَل َوَتِض ُّ

, وبتراصالها  (  َوَمْ  َسَعى ِفيَها َحَطَيْتهح, ْشَرَ  َلَها َقَصَيْتهح َمْ  َأ) ؛ فيها اجليعية  المتائجاآلليات وو    
, َلَيّة َوَتْمِطقح ِفيَها الظَّ, َتِغيضح ِفيَها احِلْيَيّة ) , والدلي  عليه ؛ احلضاري  –نذهر على االنهار األخالقي 

 ..(  !ِبَيْلَيِلَها  َوَترحضُّهحْم, ْ َ  الَبْدِو ِبِيْسَحِلَها َأ َوَتدحقُّ
, َتاِردح ِبيحارِّ الَقَضااِء    ) ؛ هصا   حيمياا  عمفران الف  يف سحق ك  مميزات ومعامل احلضاارات  اجتاه و    

َهْهارحبح  )  لفعا  الفا  ؛  ورد الفعا    . ( َوَتْمّقضح َعْقَد الَيِقنِي, َوَتْثِلمح َمَماَر الدِّهِ  , َوَتْحّلبح َعِبيَأ الدَِّماِء 
 .. ( !َكاِشَفٌة َعْ  َساٍق , ِمْرَعاٌد ِمْبَراٌق . ْرَجاسح َوهحَدبِّرحَ ا اأَل, ْكَياسح اأَل ِمْمَها
ع ْطا الَق؛ باا  التهدهادات   ييا  تا عمادم , باالف   اإلنسان ومبادئ تهتز دواخ  والعقائد تمتهي  ممهو    

, ْرَحامح تحْقَطعح ِفيَها اأَل )؛  املرجز الرصفية , وصررتها وحضارتهم وثقافتهم البشرهة سالمة  بني اقروالف
, ورمباا متاد إىل   ْرَحامح متث  صلة القرابة اأَلو ,(  !َوَظاِعمحَها محِقيٌم , َبِرهَُّها َسِقيٌم ! َوهحَفاَرقح َعَلْيَها اإلْسالمح 

آخار   , مبعماى ميث  مصدر التشرهع واألحيام الفقهياة   اإلْسالمحو ,احليا  االجتياعية والعالقات اإلنسانية 
 أي تغاي  هطارأ علاى   , وللتق ي  للحيا  األخروهاة   , الدنيرهة الييفية يف بماء وانتظام المظم احلياتية هعين

 ..اإلنساني احليا  الدنيرهة , هؤدي لنخالىل بالسلر  االجتياعي و يف نظمترازن 
؛ قارهم  ر فيا هحخالف بها ك  احليية بالبدعة , تحقرن عمدما , و اتباع األ راءالفتمة بتبدأ و - 

والرضعي , و ما هيي  الرتاجع والميارص واالنتياساة يف االجتااه الفياري     ممها الشرعي 
 ( :عليه السالم), و ذا جانب مما هصفه قرله واحلضاري 
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ى َعَلْيَها ِرَجاىٌل َهَتَرلََّو, اَلفح ِفيَها ِكَتابح اهلِل هحَخ, اٌم تحْبَتَدعح ْحَيَأَو, َبعح ْ َراٌء تحتََّيا َبْدءح وحّقرِع الِفَتِ  َأإنَّ)     
 َحقَّاْل نَّاِدهَ  ؛ َوَلْر َأَتالَباِطَ  َخَلَص ِمْ  ِمَزاِج احَلقِّ َلْم َهْخَف َعلى امّلْر نََّفَلْر َأ. َعلى َغْيِر ِدهِ  اهلِل , ِرَجااًل 

,  ا ِضْغٌثِمْ   َذَو, ا ِضْغٌث هحْؤَخذح ِمْ   َذ ؛ َولِيْ َ ْلسح ح امّلَعاِنِدهْنَقَطَعْ  َعْمهح َأا, َخَلَص ِمْ  ِلْبِس الَباِطِ  
 .  ( "احّلْسَمى  هَ  َسَبَقْ  َلهحْم ِمَ  اهلِلِذالَّ" َوَهْمجحر , اِئِه ْوِلَيانح َعلى َأْيَطاِلَك َهْسَتْرِلي الشََّفهحَم! َفيحْيَزَجاِن 

 ما خطرر  اختالط احلق و ,(  تحْبَتَدعح ( ) اٌمْحَيَأ ) َو , ( َبعحتحتَّ ( ) ْ َراٌءَأ )حلقات  , ممطلق الف و    
عمد ا والسليب , وهقخذ مفعرله العاطفي , م  البسطاء عامة الماس  عمد ضياعهتشرهه احلق وبالباط  , و

 ..َمْ  طلب احلق  لك هيرن 
ى َهَتاَرلَّ )  ؛تياع  قيااد  اجمل فراغ احلاادث يف  للو ,(  اَلفح ِفيَها ِكَتابح اهلِلهحَخ) ؛ بطبيعة احلاىل وعمد ا     

 , االجتياعي, وجانب ممه حمترى الفير  مدسة الفير  الضرر وتهدهد همتج عمه ,( َعَلْيَها ِرَجاىٌل ِرَجااًل 
دقاة  ثِّا  محعاهماة األماراض االجتياعياة و    , وجانب ما  الامص املباار  مي    ( َعلى َغْيِر ِدهِ  اهلِل ),  هؤداهو

 .., حلياهة المظم والعالقات االجتياعية  حمتراه واجتا اتهور , وهظهر ما أ يية محاهة الفيتشخيصها 
؛ العلاة واملعلارىل    هييا  باني   الذي االجتياعيالماخر يف جسد احليا  , وممه الداء ودواء  ذا الداء     

َخَلاَص   َحقَّاْل نََّوَلْر َأ ) , ( اِدهَ  َتالَباِطَ  َخَلَص ِمْ  ِمَزاِج احَلقِّ َلْم َهْخَف َعلى امّلْر نََّفَلْر َأ )؛  واألحيام
ؤر  العييقاة  , والباط  البؤر  اجلامعة للف  , هعاين البا   (َ  ْلسح ح امّلَعاِنِدهْنَقَطَعْ  َعْمهح َأا ؛ ِمْ  ِلْبِس الَباِطِ 

  ..البشري تلرث الفير وممه  علرماتمدسة املهل اليت ال قرار هلا , وامّلدمِّر 
هحْؤَخاذح ِماْ     ) ؛ عمدما الف  تشّي تو,   الباط  الماجم ع ي واجملتيعياجليع مدسة الفير احنرا  و    
الفياري  املعلرمااتي و لتغاي   لاتغ  وا , تعقبهاا حتيياة ا  ( ! َفيحْيَزَجااِن  , ا ِضاْغٌث  ِمْ   اذَ َو, ا ِضْغٌث  َذ

 ..والتالعب بالعراطف واألدائي 
خرتاق , الباا ذلاك  املتياساك , وماا هماذر     داخ  العق  اجليعي واجملتيعيالفجر  أو الثغر   ظهررو    

الف  مبختلاف أشاياهلا وخمااطر نتائجهاا     , وتقرم (  اِئِهْوِلَيانح َعلى َأْيَطاِلَك َهْسَتْرِلي الشََّفهحَم) ؛ والمتيجة 
 ..واستيرار تفاقيها املدمِّر  

ضاا   وهح , إذا شّبه  ونّبه  ؛ مؤشر ا وخطرطها اخلطر , مطقة وتص  مل والف  تتفاقم - 
 :المقطة السابقة ضي  ما سبق ذكره إىل 

َهححْياَ   , َوهحْعاَرْفَ  محاْدِبَراٍت   , محْقاَبالٍت   َهْ  ؛ هحْمَياْرنَ ْدَبَرْت َنبَّإَذا َأَو, َهْ  ْقَبَلْ  َشبَّالِفَتَ  إَذا َأ إنَّ )    
َها ِفْتَماٌة  إنََّف, َة َ  الِفَتِ  ِعْمِدي َعَلْيّيْم ِفْتَمّة َبِمي ّأَميَّْخَرَأ إنَّال َوَأ. هحِصْبَ  َبَلدًا َوهحْخِطْئَ  َبَلدًا , َحْرَم الرَِّهاِح 
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الَبالءح َمْ  َعِيَي  ْخَطَقَأَو, ْبَصَر ِفيَها َصاَب الَبالءح َمْ  َأَأَو, تحَها ْ  َبِليََّوَخصَّ, تحَها ْ  خحطََّعيَّ: َعْيَياءح محْظِلَيٌة 
 .  (َعْمَها 
يف عصااف ميرناتهااا الفاا  وشااّبه   ,(  َهااْ ْدَبااَرْت َنبَّإَذا َأَو, َهْ  ْقَبَلااْ  َشاابَّإَذا َأ الِفااَتَ  إنَّ )و      

نّبها   عماد املضااء   , وترجيهاتهاا  ترجهاتهاا و اليت تغيِّر نعية نقاو  الفير واتزان العقرىل يف وحركاتها 
والصراعات وسافك   , واستيرارهة اخلالفاتاحلضارات أنقاض ك  ما هحهدد االستقرار لترت  وأهقض  

 ..الربهئة بغ  حق  واألرواح الدماء
ال َأ) ؛ باين أمّياة   و ر املتيث  يف  , على مدى التارهطلي  ممحر   ورمز  ما هربز هرذج شاخصو    
ميان هظهر , ففي ك  زمان و ( َها ِفْتَمٌة َعْيَياءح محْظِلَيٌةإنََّف, َة ْخَرَ  الِفَتِ  ِعْمِدي َعَلْيّيْم ِفْتَمّة َبِمي ّأَميََّأ إنََّو

, فيحرِّلرن التاارهط بتغاي  اجملتياع وجرجرتاه باالقر       وميرهلم وجر ر م املمحرفة بدواخلهم , بين أمية 
 ..جسدهًا  متصفيتهو, أفيار م  هممصادرتوالظلم حنر الباط  , وإاّل مّت 

ْ  َعيَّا  )؛  الفتمة ذه  ليرن وصف ومراصفات , والعلة يف التيثي  بهذا الميرذج األخطر والسبب    
 .. (الَبالءح َمْ  َعِيَي َعْمَها  ْخَطَقَأَو, ْبَصَر ِفيَها َصاَب الَبالءح َمْ  َأَأَو, تحَها ْ  َبِليََّوَخصَّ, تحَها خحطَّ

الارعي الرقاائي   ثقافاة  مبامهج  ( علياه الساالم  )راىل واألوالد ؛ وهيشافه قرلاه   والفتماة بااألم   - 
يت تصابح   اذه المِّعياة الا   خطرر  اجتا اات عادم اساتيعاب    حلياهة اإلنسان م  والعالجي 

 ( :عليه السالم)و ر ما هتضح م  قرله .. فتمة بسلبية الفهم والسلر  

,  َعلى ِفْتَماةٍ  َر محْشَتِيٌ َو ح َحٌد إالَّهح َلْيَس َأنَّأَل" عحرذح ِبَك ِمَ  الِفْتَمِة إنِّي َأ هحمَّاللَّ: " َحدحّكْم َأ ال َهّقرَل َّ)     
ْماَراّلّيْم  َياا أَ نَّْعَليحارا أَ َوا"  :اهلَل سحاْبَحاَنهح َهّقارىلح    َفاإنَّ , ِت الِفاَتِ   ْسَتَعاَذ َفْلَيْساَتِعْذ ِماْ  محِضاالَّ   َولِيْ  َمِ  ا

, اِضَي ِبِقْسِيِه َوالرَّ ,َأ ِلِرْزِقِه اِخَ  السَّْوالِد ِلَيَتَبيَّْمَراىِل َواأَلهح َهْخَتِبرح حْم ِباأَلنََّوَمْعَمى ذِلَك َأ. "ْوالدحّكْم ِفْتَمٌة َوَأ
 نَّأَل, َرابح َوالِعَقابح الثَّ ي ِبَها هحْسَتَحقُِّتْفَعاىلح الََّولِيْ  ِلَتْظَهَر اأَل, ْنّفِسِهْم ْعَلَم ِبِهْم ِمْ  َأَوإْن َكاَن سحْبَحاَنهح َأ

 .  ( ْنِثالَم احَلاىِلْيَرهح اَوَه, اىِل هحِحبُّ َتْثِيَ  امَل َوَبْعَضهحْم, َبْعَضهحْم هحِحبُّ الذُّّكرَر َوَهْيَرهح اإلَناَث 
امتاّد  االنفرادهاة , ودالالت اساتعياالتها الرتكيبياة , ورمباا     و ما تظهر خصرصية الفتماة ودالالتهاا       

, , كيا  ر يف تفاعلها االجتيااعي وتطبيقاتهاا   والزمانية وامليانية والمفسية املرقفية دالالتها السلركية و
ِت ْسَتَعاَذ َفْلَيْسَتِعْذ ِماْ  محِضاالَّ  َمِ  ا) , ودليله الداللي  ما ؛ تظهر أ يية ثقافة املفرد  الداللية والبالغية و

, وماا جياري ما  خالهلياا     ما  الفا  املتيثلاة بااألمراىل واألوالد      االساتعاذ  , و ر خيتلف ع  (  الِفَتِ 
ْنِثالَم ْيَرهح اَوَه, اىِل َوَبْعَضهحْم هحِحبُّ َتْثِيَ  امَل, الذُّّكرَر َوَهْيَرهح اإلَناَث  َبْعَضهحْم هحِحبُّ نَّأَل )االختبار بهيا ؛ 

  .. ( احَلاىِل
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عماه  ( عليه السالم)يف مقاعد األسراق بقسبابها ومسبباتها , وهظهر ذلك عمدما نهى الفتمة  -5
 :ارث اهليداني , فييا تضيمه كتابه احل

َر إىل َماْ   ْن َتْمّظا ْكِثاْر أَ َوَمَعااِرهضح الِفاَتِ  َوأَ  , ْيَطاِن َها َمَحاِضرح الشََّفإنَّ, ْسَراِق ِعَد اأَلاَ  َوَمَقاَوإهَّ ) ..    
 .  .. (ّفضِّْلَ  َعَلْيِه 

وتقادُّم  ودقاة إبرامهاا وسالركها والبيئاة واملماا  المفساي ما  جهاة ,         وذلك هظهر عمد املعاامالت      
واملضاربة وما ى تالزم أخالقيات العي  وطبيعة وسلركية العقرد وتعاملهم وسلركياتهم ومدالشخرص 

واجملااالت الفقهياة    , االقتصادهة –شاكلها م  جهة أخرى , وما هدخ  ضي  السلركيات االجتياعية 
  ..ضي  نطاقها  ةالداخل

  ( :عليه السالم)والفتمة ختتلف ع  الرِّد  , كيا جاء يف قرله  -3

" ا َو حْم ال هحْفَتمحرَن آَممَّ راْن َهّقرّلْن هحْتَرّكرا َأاسح َأَحِسَب المََّأ. امل : " َقْرَلهح , ىل اهلّل سحْبَحاَنهح ْنَزا َأهح َليَّإنَّ)     
َها َرسحرىَل : َفّقْل ح . ْظهحِرَنا َبْيَ  َأ - َمآِلِه َوَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوَصلَّ -ْمِزىلح ِبَما َوَرسحرىلح اهلِل الِفْتَمَة ال َت نََّعِلْي ح َأ

, " ِدي ِتاي َسايحْفَتمحرَن ِماْ  َبْعا    ّأمَّ إنَّ , َها َعِلايُّ "  :هلّل َتَعاَلى ِبَها ؟ َفَقاىَل ْخَبَرَ  اِتي َأالَّ َما  ِذِه الِفْتَمّة, اهلِل 
, امّلْساِلِينَي   َ َد ِما ْشاهِ تحْسَد َماٍ  ا ْشاهِ ْستحْلاَ  لِِاي َهاْرَم ّاححاٍد َحْياثح ا     َوَلْيَس َقْد ّقَأ, اهلِل  َها َرسحرىَل: َفّقْل ح 

: فَقاىَل ِلي " َهاَدَ  ِمْ  َوَراِئَك ؟ الشَّ َفإنَّ, ْبِشْر َأ"  :ِلي  َفّقْلَ ,  ذِلَك َعَليَّ َفَشقَّ, َهاَدّ  َوِحيَزْت َعمِّي الشَّ
َولِيْ  , ْبِر  َذا ِمْ  َمَراِطِ  الصَّ َلْيَس, َها َرسحرىَل اهلِل : َفّقْل ح " َفَيْيَف َصْبرحَ  إَذْن ؟ , ذِلَك َلَيذِلَك  إنَّ" 

َوَهيحمُّارَن ِباِدهِمِهْم َعلاى    , ْمَراِلِهْم الَقْرَم َسيحْفَتمحرَن ِباقَ  إنَّ, َها َعِليُّ " : َوَقاىَل . ِمْ  َمَراِطِ  البحْشَرى َوالشُّْيِر 
, اِ َيِة ْ َراِء السَّاأَلَو, َتِحلُّرَن َحَراَمهح ِبالشُّبحَهاِت الَياِذَبِة َوَهْس, َوَهْقَممحرَن َسْطَرَتهح , ْرَن َرْحَيَتهح َوَهَتَيمَّ, َربِِّهْم 

يِّ امَلَماِزىِل ّأْنِزّلهحْم َفِبَق, َها َرسحرىَل اهلِل : ّقْل ح " َوالرَِّبا ِبالَبْيِع , ِة َوالسُّْحَ  ِباهَلِدهَّ, ِبيِذ َفَيْسَتِحلُّرَن اخَلْيَر ِبالمَّ
 .  ("  ِبَيْمِزَلِة ِفْتَمٍة: ْم ِبَيْمِزَلِة ِفْتَمِة ؟ َفَقاىَل َأ, ِ  ْمِزَلِة ِردَِّبَيِعْمَد ذِلَك ؟ َأ

الَقاْرَم   إنَّ )وبيئاة الفتماة عماد ؛    مماا   شخرص ومساببات و ومراصفات وصف م  هتضح ممه ما و    
َوَهْساَتِحلُّرَن  , َوَهاْقَممحرَن َساْطَرَتهح   , ْرَن َرْحَيَتاهح  مَّا َوَهَتَي, َوَهيحمُّرَن ِبِدهِمِهْم َعلاى َربِِّهاْم   , ْمَراِلِهْم َسيحْفَتمحرَن ِبَق

َوالرَِّباا  , ِة َوالسُّاْحَ  ِباهَلِدهَّا  , ِبياِذ  َفَيْسَتِحلُّرَن اخَلْياَر ِبالمَّ , اِ َيِة ْ َراِء السَّاأَلَو, َحَراَمهح ِبالشُّبحَهاِت الَياِذَبِة 
العباادات واملعاامالت ,    مليرناتهاا يف  عماد ا  وتتعاّرض , ع الفتمة يجت اهاذج ممو ر ما هحظِهر , (  ِبالَبْيِع

 ..االجتياعية واالقتصادهة والعالقات السلركية باجتا اتها 
احلاروب , حياث    أن حتدث أو تتسبب الفتمة ما جيري ما  وأخطر ما هطرأ على اجملتيع ,  -8

 ( :عليه السالم)هقرىل 
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, ْنَياِبَها ْبَماَءَ ا ِبَقِ  الِفْتَمّة َأتحهح َعضَّْرِض َوْطَقي اأَلَوَثّقَلْ  ِف, ْت َشِييَيتحهح دََّواْشَت, ا َفَغَرْت َفاِغَرتحهح إَذَف)     
َوَقااَم  , ْهَماَع َزْرعحاهح   ا َأَفاإذَ . َياِلي ّكدحوححَها َوِمَ  اللَّ, اِم ّكّلرححَها هََّوَبَدا ِمَ  اأَل, ْمَراِجَها َوَماَجِ  احَلْربح ِبَق

, ْيِ  امّلْظِلاِم  ْقَبْلَ  َكاللََّوَأ, عحِقَدْت َراَهاتح الِفَتِ  امّلْعِضَلِة , َراِرّقهح َوَبَرَقْ  َب, َوَ َدَرْت َشَقاِشّقهح ,  َعلى َهْمِعِه
 .  (َوالَبْحِر امّلْلَتِطِم 

ام  تز  الفتمة وتقث اتها ومراحلها , ومبا هسبقها وما هوهيشفه عفضاًل ع  ما هرضحه المص املبار      
دراسة المص املبار  وما عمد  , إن شاء اهلل , و ما  لما وقفة.. , وما هؤ   لترليد ا وما هلحقها  معها

 .., يف جزء خاص ومستق  ضي   ذه السلسلة العليية حييله م  نظر  استقرائية وتمبؤات مستقبلية 
َوَماَجاِ  احَلاْربح   , ْنَياِبَهاا  ْبَماَءَ اا ِبقَ الِفْتَماّة أَ ِ  تحهح َعضَّا ْرِض َوْطَقي اأَلَوَثّقَلْ  ِف) وهظهر ما جييع بني     

مادى  , ( َوالَبْحاِر امّلْلاَتِطِم   , ْياِ  امّلْظِلاِم   ْقاَبْلَ  َكاللَّ َوَأ, عحِقَدْت َراَهاتح الِفاَتِ  امّلْعِضاَلِة   ) و , (  ْمَراِجَهاِبَق
املؤ الت االجتياعياة  اخلربات و در استثيار و الفرص و درضحاها الفتمة و در الطاقات التهدهدات و

 ..واألمان وسالمته ومتتعه بالسلم والسالم , و در احلق املدني لليجتيع يف التميية والتطرهر 

  :بقرله ( عليه السالم)ممحاه أم  املؤممني اإلمام علي الفتمة والمهي عمها ؛ و ر ما حنى  -7

عحرا َعلاى  َوال َتَصادَّ , ْهاِدهّيْم  ْثَقااىَل ِماْ  أَ  ِتاي َتْحِيا ح ّظهحررحَ اا األَ   الَّ  ِذِه اأَلِزمَّاةَ  ْلّقراَأ, اسح هَُّها المََّأ)     
, ِميّطارا َعاْ  َساَمِمَها    َوَأ, َوال َتْقَتِحيحرا َما اْسَتْقَبْلتحْم ِمْ  َفاْرِر َنااِر الِفْتَماِة    . ِفَعاِلّيْم  سحْلَطاِنّيْم َفَتذحمُّرا ِغبَّ

 .  ( َوَهْسَلمح ِفيَها َغْيرح امّلْسِلِم, َفَقْد َلَعْيِري َهْهِلّك ِفي َلْهِبَها امّلْؤِم ح : ا ِبيِ  َلَهَوَخلُّرا َقْصَد السَّ
ِلياا  , (  َوال َتْقَتِحيحرا َما اْسَتْقَبْلتحْم ِماْ  َفاْرِر َنااِر الِفْتَماةِ    ) ؛ ( عليه السالم)وحتذهره وهتضح م  نهيه     

يف  اال  كا  ماا  ار قارهم      , وخطررتهاا  صادُّعات والصاراعات   اجملتيع بالتتحخلِّفه م  تفيك وتفرُّق 
, , لذا فلهيبها أوىل ما حيرق املؤم  ك  خملص للفير القرهم المقي  , والسيياوحيرتق األخضر واليابس 

 ( ..  ْسِلِمَوَهْسَلمح ِفيَها َغْيرح امّل, َهْهِلّك ِفي َلْهِبَها امّلْؤِم ح  ), ومرارتها حيميا املادي واملعمري واجلسدي  ممه

 :والعالج م  الفتمة ؛ وهيرن باجتاه الرقاهة   -3

 ..االبتعاد ع  مسبباتها وأدواتها وآلياتها اخلطر   -
 ..ها اتوترتراالبتعاد ع  بؤر  الفتمة  -

 ..وشخرص الفتمة االبتعاد ع  رؤوس  -

آللياات   ث الرعي احملققوب ا البيئة الفيرهة , وإصالح األنفسالرقاهة وإصالح البيئة , والسيي -
 ..اخلربات والقدرات يف تمفيذ ذلك التجارب و, واستثيار  االستجابة
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واملؤثر الرتبري املالئم , ترليد وحتفيز الروح الرتبرهة والثقافية واحلضارهة , وبالعرد  لليؤثرات  -
ِعرب ك  السب  اإلنسانية اليت حتياي الضاحية وتحعاجلاه بااملالئم ما  األفياار       واألخالقي المافذ 

اجلاّلد وجالوزتاه , و ار ماا     وتعاظم ظلم األخالقي ونتائجها , واحلد م  تفاع حسس والت
ما املعاصر , فمارى باسام احلرهاة واإلنساانية , تحضاّيع احلقارق وهححياى القتلاة         هتجه به يف عامل

 ..ودعيهم بإسم الرحد  , و در احلقرق والعدالة 

لياب   دور اومماه الا  ,  الرقائياة والعالجياة   اإلرشاادهة ؛  تظهار االجتا اات   , كا  ماا تقاّدم   ضي  و    
مضامني كتاب أم  املؤممني  و ر جانب م  ,لشخص القيادي واملسؤوىل األعلى يف الدولة لالتحسسي 

 :, حيث جاء فيه ألحد والته املرّجه ( عليه السالم) اإلمام
اِم ْ اِ  الشَّا  هح وحجِّاَه إىل امَلْرِساِم ّأَنااٌس ِماْ  أَ    نَِّليحِمي َأهحْع َكَتَب إَليَّ -ِبامَلْغِرِب  -َعْيِمي  َفإنَّ, ا َبْعدح مََّأ )    

َوهحِطيعحرَن امَلْخّلرَق ِفي , ِبالَباِطِ   ِذهَ  َهْلِبسحرَن احَلقَّالَّ, ْبَصاِر الّيْيِه اأَل, ْسَياِع الصُّمِّ اأَل, العحْيِي الّقّلرِب 
ِقنَي ؛ َوَلْ  َهّفرَز ِباخَلْيِر ْبَراِر امّلتََّوَهْشَترحوَن َعاِجَلَها ِبآِجِ  اأَل, َ ا ِبالدِّهِ  ا َدرَّْنَيَوَهْحَتِلبحرَن الدُّ, َمْعِصَيِة اخَلاِلِق 

اِصاِح  َوالمَّ, ِليِب ِقْم َعلى َما ِفي َهَدْهَك ِقَيااَم احَلااِزِم الصَّا   َفَق. َفاِعّلهح  رِّ إالَّى َجَزاَء الشََّزَوال هحْج, َعاِمّلهح  إالَّ
ْعَيااِء َبِطارًا َوال ِعْماَد    َوال َتّيْ  ِعْماَد المَّ , اَ  َوَما هحْعَتَذرح ِمْمهح َوإهَّ. امّلِطيِع إلَماِمِه , اِبِع ِلسحْلَطاِنِه التَّ, ِبيِب اللَّ

 .  (المح َوالسَّ, الَبْقَساِء َفَشاًل 
, الدولاة   ستقراروا على اهؤثرؤ لهم ألن ه ما الماس , ومدى ؤالء  املترافر  يف اخلطر  املراصفاتو    
 :  مو, هقلبرا الرأي العام مبعاصيهم و

 ,  ( ِبالَباِطِ  ِذهَ  َهْلِبسحرَن احَلقَّالَّ)  -
 , ( َوهحِطيعحرَن امَلْخّلرَق ِفي َمْعِصَيِة اخَلاِلِق )  -

 , ( َ ا ِبالدِّهِ  ْنَيا َدرََّوَهْحَتِلبحرَن الدُّ)  -

 ( ِقنَيْبَراِر امّلتَّاأَلَوَهْشَترحوَن َعاِجَلَها ِبآِجِ  )  -
َوَلْ  َهّفرَز ) ؛ , واجلزاء ال تتغّير مرازهمه عمد العدىل  دعاماته وشخرصهووهبقى احلق ال تتغّير أصرله     

ثقافاة  وتتحقق ثرابا  اخلا  والعاما  باه , عماد      , (  َفاِعّلهح رِّ إالَّى َجَزاَء الشََّزَوال هحْج, َعاِمّلهح  ِباخَلْيِر إالَّ
  ..القائم على التحسس والثقة بالعقيد  وإنسانيتها ي الرع
امّلِطياِع  , اِبِع ِلسحاْلَطاِنِه  التَّا , ِبياِب  اِصاِح اللَّ َوالمَّ, ِليِب ِقْم َعلى َما ِفي َهَدْهَك ِقَياَم احَلااِزِم الصَّا  َفَق) ولذا     

الاداعم  و, السايحاء  ة يلرساال ملباادئ ا وبني احلزم والمُّصح هقف الشخص القياادي الراثاق با  , (  إلَماِمِه
 .., ومحاهة استقامة الرأي العام باملسؤولية , لدفع خماطر الف  عليه رئيسه امّلتقدِّم باحلق ل
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هييا   الَبْقَسااِء  وْعَيااِء  المَّباني  و, (  ْعَياِء َبِطارًا َوال ِعْماَد الَبْقَسااِء َفَشاالً    َوال َتّيْ  ِعْمَد المَّ )واملرجِّه      
أسلرب القيادي يف تمفيذ , وباجتاه ظرمة السياسية ماملقرهم , و ر ما هضر باجتاه ِطر والَفَش  َبالدات تهده

وإحقاقاه ألصاحابه ,   علاى أساس احلاق    أم  وأمان الدولة واجملتيع  استتباب قرهم ما خمطأ له , مبا فيه
  ..العدالة واملساوا  حتقيق و

ضرور  التحذهر والارعي الفاعا  , واحليطاة واحلاذر مماا      و ما مما هظهر يف جماىل احلياهة م  الف  ,     
, و اي آلياة ميدانياة هاتم ما  خالهلاا وضاع          ( َرَ َرَ  َكَيْ  َبشََّمْ  َحذَّ) جيري على أرض الراقع , و 

 ..وصف احلالة ومراصفاتها بالشخرص املؤثر  واملالئية لليرقف والظرو  , وترابعه ونتائجه 
املصاطلح  واحلقاة ,  اجليلاة  معرفاة دالالت  فهام و و, لسافته  وفهام ف , الامص   فهم ولثقافة -3 

علاى  ال خياتلأ احلاق بالباطا     و,  ترضع األمرر مبراضعها لييأ يية كب   , واستعياالته 
م  احلد مما جيرُّ على األمة بهذه الثقافة هيرن و, وعقرهلم بترجهاتهم الماس , وال هحتالعب 

 : ا هحعاجلهمموذلك , واحلروب  والعصيان الف  وهالت

قااىل  ,  "ال حيم إاّل هلل "  :عمدما مسع قرىل اخلرارج  (عليه السالم) ألم  املؤممني اإلمام عليكالم     
 ال إْمَرَ  إالَّ: رَن الِء َهّقرّل ؤح َوَلِي َّ, هلِل  هح ال ححْيَم إالََّنَعْم إنَّ! ادح ِبَها َباِطٌ  َكِلَيّة َحق  هحَر( : عليه السالم)

يَها َوهحَبلِّغح اهلّل ِف, َوَهْسَتْيِتعح ِفيَها الَياِفرح , ي إْمَرِتِه امّلْؤِم ح فاِجٍر َهْعَي ح فَِ ْوِمٍ  َبر  َأاِس ِمْ  َأِلْلمَّ هح ال بحدَّإنََّو, هلِل 
ى ِعيِف ِمَ  الَقِريِّ ؛ َحتََّخذح ِبِه ِلْلضََّوهْؤ, السُّبح ح  َوَتْقَم ح ِبِه,  ح ِبِه الَعدحوُّ َوهحقاَت,  ءحَوهحْجَيعح ِبِه الَفْي, َجَ  اأَل

    .اَح ِمْ  َفاِجٍر َوهحْسَتَر, َهْسَتِرهَح َبرٌّ 
,  معرفة ذلاك معطيات , و(  هلِل ال إْمَرَ  إالَّ) , و (  ال حيم إاّل هلل) ومعمى ؛  داللةوشتان ما بني     

, وال هدور و ذه  ي القياد  , حقاق احلق مراضعها إلنصابها و, ووضعها يف األمرر فهم حيقق استقامة 
, و اذه أسارار القيااد     لقيادتهاا  , ومبا هحتفّقه م  أمرر الده  والادنيا  قطبها مع احلق إاّل بالعلم واملعرفة 

  ..مبختلف مشاربها وحد  األمة روحية اإلنسان وعقله , وممه هتم بماء احلّقة اليت تستقطب 
 احلازم األخالقاي   , وماا هتطلباه ما     ةقعها املالئياعالج الفتمة يف مردقة و ةيالتساحمالعالقة ومبرقفية     

اِس باالَعْفِر  ْوَلاى المَّا  َأ ) ؛ أ القيادي الرفيع مبراقفاه مدى دقة تطبيق املبد, و للمظم احلياتية ومس تهالداعم 
 .. املرقفي والتمظييي علم االجتياع اإلداريمما هتضي  ؛ معاجلة , و ر   ( لى العحّقرَبِة حْم َعْقَدرحَأ

قبا    ات, ومماه ماا هادخ  ضاي  املعاجلا     , مرشد ملعاجلة مراقع الف  وترقيته املماسب العفر ثقافة و    
 ..االجتياعي والسيطر  على التغي   والقدر , م  جهة  ما بعد اخلطق والعرد  عمهوأثماء و
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اختااذ  , و ماا فاعلياة    املرقاف  عيرميات وخصرصايات م  معاجلات هعين ما بذات الرق  حمترى و    
, وأخالقياات العقرباة وشارفيتها الردعياة     , االجتيااعي   –الفاردي  القرارات املماسابة للاردع المفساي    

اآلنية واملستقبلية , واحليطاة   اإلصالحيةالتقيييية والتقرميية و لمتائجقق م  احي امو ,سانية اإلنومعاجلاتها 
الرقائي ممها , ومدى ترقعاات التاقث  التطارري علاى االساتقرار      و واحلد العالجي, م  الفتمة ترقع ا همم

 ..واألم  االجتياعي 
 
 

 املبحث الثاني عشر

 الضصيان و ثرَ عل  اجملتم 
 
 أال و ار  , هماذر خبطررتاه  و,  فاردي ومجعاي   مساترى  , هقخذ مساحته علاى آخر  يسلركاجتاه و     

تيثا   ه وهاذجاه مسترهاته وومراتبه  صررهعلى أوهحعد  الذي  ر خال  الطاعة , Rebellionالعصيان 
مفساي  ماؤثره ال وامللرث فيري ال مبرجِّهه سليب أعيق احنرا أوسع وأمش  وو ر  , Devilالشيطان  يف
  ..السلبية  ألعياىلا أ دا  ختلفاجملّسد مب , سلركيالو

سالر    يف الرحياد و واملرجاه األخطار   داملهادِّ هيارن  ,  وَمْ  حنى ممحا م وجمرده بغراهة الشيطانو    
, ليححار   والعيى الاداخلي   يفير اإلنسانممظرمة الفجرات ضعف وممفذ , وما هدخ  ضي   العصيان

اجملتياع  طررتاه علاى   خبميتاد  مماه  , وبشي  سليب وخطار وال أخالقاي    Appetitionالشهر  الغرهز  و
 .., وههدد االستقرار والطيقنيمة ومستقب  البماء والتياسك االجتياعي 

للخاالق أو املخلارق ,    اإلنساان  عصايان كاان  تتجه حنار العصايان , ورمباا    واملخالفة بي  أشياهلا     
خالفات فيرهاة أو جها  , ورمباا    وعصيان املخلرق الظامل وغ  الظامل , والعصيان رمبا كان مبين على 

 Public, وتاقث  الارأي اجليعاي والارأي العاام      كان العصايان مصادره الفيار املمحار  أو اخلااطئ      

Opinion  ,دد بعير أو زم  أو ميان أو مرقف ال هتحعام ال هبشيلو.. 
, ورمبا كان العصيان هلد  واضاح أو غا     اجملتيعيأو  شيله اجلياعيوهقخذ صيان العورمبا همجم     

أو القرمية أو املذ بية ة الدهمي هقخذ صبغته املرجِّه كان , ورمبا ومصادرهواضح , وخيتلف أسس العصيان 
مترُّده الفيري وغ  الفيري , ورمبا هقخذ اجتاه و يذا هشخص العصيان ليحعل   ,أو الفلسفية أو الفئرهة 

 ..اجلسدهة وسفك الدماء أو العقائد العمف والتضحيات 
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إىل أوسع رقعة جغرافية وجمتيعياة , رمباا هتحادد باملساترى الثقاايف      وسرهان وانتقاىل عدوى العصيان    
, , أعين األمية األجبدهاة وأمياة املاتعليني    تفشي اجله  التقليدي واجله  املعاصر  ومسترى, واحلضاري 

صرصيات واملتيث  خب ومسترى اجملتيع العقلي والفيري , ,ومدى قابلية التقث  والتقثر العاطفي األعيى 
حلاة  رحلاة الاتفي  الصاماعي , ومر   الزراعاي , وم التفي  مرحلة , والتفي  الرعري مرحلة ؛ مسترى 

ومرحلاة الاتفي  ماا بعاد     الفضائي , ومرحلة التفي  املعلرماتي وتيمرلرجياا املعلرماات ,   الغزو تفي  
مع سرعة انتشار الغرغاء وحترهلا م  حاالت معيماة إىل ظاا ر     العصيان بهذا هشرت ورمبا  ..املعلرماتية 

 .. ا التحتية والفرقية االقتصادهة وبحما –تهدد أم  الدولة واجملتيع وأنشطتها االجتياعية 
الاذي هشابه   وجمالاه غا  الاراعي     وغ  املخطاأ لاه ,  , واملخطأ  ورمبا هقخذ العصيان جماله الراعي    

املعاصار   ال نمساى دور قمارات االتصااالت    بهاذا  ها وانتشاار ا , و اتوامتاداد حركة وسلركية الغرغااء  
 أنظياة عارب   العااملي والعارملي   تيااعي التراصا  االج ماا جياري ما     يا  ار علياه   املتطرر  يف ذلك , كو

 .. االنرتن  وك  وسائ  االتصاالت اأّلخر وممظيات ومؤسسات الداخلة ضي  ممظرمة
فيم م  نظام سياسي سقأ وهساقأ ِعارب  اذه الرساائ  الايت تساهم يف السارعة املتما ياة النتقااىل              

تغاي   حترها  و طاف المااس , و  , ومدى التفاع  معها , ومدى تالعب األعاداء بعرا األخبار واألحداث 
العاطفياة , وبالاذات اساتغالىل الشاباب ومرحلاة طاقاات       َبالَد  الا غبااء أو  الفاعلية الذكاء العااطفي إىل  

وسارعة تاقثر م   املشاروعة يف جمااىل حقارق اإلنساان ,     ترجهاتهم , واستغالىل املبدع  همشبابوعمفران 
ما    هلام ولبلاد م  العادو   هصرب ما همشاد ههم وترجي , خالقيةباألساليب الال أاستغالهلم العاطفي , و

  .., وتصبح كلية حق هحراد بها باط   تدم 
خلالق عز وج  وشرائعه امّلمّزلة ا عصيانل , العصيانميا هتجه , حي ترجهات العصيان وأظليهوأخطر     

ظارر وغا    , فيلحاق الضارر املم   طاعة اهلل ج  جاللهَمْ  حّث على عصيان , وورسله وأنبياءه وأولياءه 
 ..وترجهاته وأنشطته وأعياله  باإلنساناملمظرر 

 :لعصيان ومما ورد يف القرآن اليرهم , خبصرص ا     
َلاْيّيمح  َواْعَليحرا َأنَّ ِفيّيْم َرسحرىَل اللَِّه َلْر هحِطيعحّيْم ِفي َكِثٍ  ِمَ  اْلَقْمِر َلَعِمتُّْم َوَلِيا َّ اللَّاَه َحبَّاَب إِ   )  -

سرر   (8)هََّمهح ِفي ّقّلرِبّيْم َوَكرََّه ِإَلْيّيمح اْلّيْفَر َواْلّفسحرَق َواْلِعْصَياَن ّأوَلِئَك  حمح الرَّاِشدحوَن اْلِإمَياَن َوَز

 . احلجرات
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ا َفَقَكَلا ( 3  )َفَرْسَرَس ِإَلْيِه الشَّْيَطانح َقاىَل َها َآَدمح َ ْ  َأدحلَُّك َعَلى َشَجَرِ  اْلخحْلِد َومحْلٍك َلاا َهْبَلاى    -
ى ِمْمَها َفَبَدْت َلهحَيا َسْرَآتحهحَيا َوَطِفَقا َهْخِصَفاِن َعَلْيِهَيا ِماْ  َوَرِق اْلَجمَّاِة َوَعَصاى َآَدمح َربَّاهح َفَغارَ     

 . طهسرر   (   )
 . سرر  املّزم  (3 )َفَعَصى ِفْرَعْرنح الرَّسحرىَل َفَقَخْذَناهح َأْخًذا َوِبيًلا  -

كاان احملارِّ    , ورمباا  ليارهم , فاإّن العصايان قادهم ِبِقاَدم املخلرقاات       القرآن اآهات ا هتضح م  ومم    
والغ  مشاروع   األعيى الطيرحو, والغرائز والتالعب بالعراطف اجلامح والتعصُّب اجله   ر للعصيان 

 .. العقالنيغ  غ  العادىل ووغ  املدروس و اإلنسان غ  الدقيق حسابرمبا و , وغ  األخالقي
َوخحِذىَل , انح ْيَطَونحِصَر الشَّ, ْحي ح عحِصَي الرَّ) ر املسبب , وقد بدأ حيميا ؛ م فاالحنرا   يروعلى الع    
اَن ْيَطاعحرا الشَّا َطا َأ. شحارحّكهح   َفا ْ َوَع, َوَدَرَساْ  سحابحّلهح   , اِليحاهح  َرْت َمَعَوَتَميَّ,  اِئيحهحاَرْت َدَعفاْنَه, انح اإلمَي

, ْخفاِفَهاا  ي ِفاَتٍ  َداَساْتهحْم ِبقَ  ِفا , اؤحهح اَم ِلارَ َوقََا , ْعالمحهح اَرْت َأِبِهْم َس, َردحوا َمَماِ َلهح َوَو, َفَسَلّيرا َمَساِلَيهح 
 .  .. (اِ ّلرَن َمْفتحرنحرَن اِئرحوَن َجاِئهحرَن َحا َتَفهحْم ِفيَه, اِبِيَها لى َسَمَوقاَمْ  َع, ْظالِفَها َوَوِطَئْتهحْم ِبَق

وكاان الغبااء   على ك  ما  ار قارهم ,   ص والسلبية , م  تقث ات الفير والعصيان وكان  ذا المير    
ِبِهاْم   ) ,( َوَوَردحوا َمَماِ َلاهح  ) , ( َفَساَلّيرا َمَسااِلَيهح    )؛ (  اَنْيَطاعحرا الشََّطَأ)؛  للماسالعاطفي والغرهزي 

, ْخفاِفَهاا  ي ِفاَتٍ  َداَساْتهحْم ِبقَ  ِفا , اؤحهح ِلارَ اَم َوقََا ) ومل هقف عمد  اذا با  تعاداه إىل ؛    , ( ْعالمحهح اَرْت َأَس
َوَقاىَل الشَّْيَطانح َليَّا ّقِضاَي اْلاَقْمرح ِإنَّ اللَّاَه     )؛ , وكانرا  م الضحية يف خدمة مآربه (  ْظالِفَهاَوَوِطَئْتهحْم ِبَق

ْيّيْم ِمْ  سحْلَطاٍن ِإلَّا َأْن َدَعْرتحّيْم َفاْسَتَجْبتحْم ِلاي  َوَعَدّكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدتحّيْم َفَقْخَلْفتحّيْم َوَما َكاَن ِلي َعَل
تحيحرِن ِماْ  َقْبا ح   َفَلا َتّلرمحرِني َوّلرمحرا َأْنّفَسّيْم َما َأَنا ِبيحْصِرِخّيْم َوَما َأْنتحْم ِبيحْصِرِخيَّ ِإنِّي َكَفْرتح ِبَيا َأْشَرْك

 .. سرر  إبرا يم (  )ِإنَّ الظَّاِلِينَي َلهحْم َعَذاٌب َأِليٌم 
االحنرا  بي  أبعاده ومضاميمه املادهة وغ  املادهة والبشرهة وإضعا  وكان  المتيجة أن مّت مؤازر      

 ..وحماربته وخذالنه وتدم ه وتهدهد املعامل اإلنسانية القرهم 
سابب إعاقاة تقاّدم اجملتياع     واملظّلاة , مماا ه  طهم والتياه يف عامل تسرده السلبيات املظلياة  والمهاهة ختبُّ    

 ..احليلرلة دون متاسيه على احلق واخل  والمفع والبماء ومس ته و
 ( :عليه السالم)هضيف و     
َوَمَهااِبَأ  , ْيَطاِن ّقارا َماَداِرَج الشَّا   اتََّوال َتْقَدمحرا َعَلْيِه َظااِلِينَي ؛ وَ , اْقَدمحرا َعلى اهلِل َمْظّلرِمنَي َو ) ..     
 . (اَعِة َ  َلّيْم سحبحَ  الطََّوَسهَّ, َم امَلْعِصَيَة ّيْم ِبَعْيِ  َمْ  َحرََّفإنَّ, اِن ؛ َوال تحْدِخّلرا بحّطرَنّيْم ّلَعَق احَلَراِم العحْدَو
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م  حقرق  اوما هرتتب عليهوالعالقات االجتياعية ,  لبيان مسؤولية األدوارالصرر  البالغية  وبهذه    
, وباه هتفاّرق باني القارهم واملمحار       ني أن هيرن مبياان الظاامل أو املظلارم    تضع اإلنسان بوواجبات 
ماا حيياي   والعصايان ,  املعاصاي و ساب   املطلرباة الجتمااب    العالج الفاع  والرقاهاة , لييرن  وتبعاتهيا

وماا   واالجتاه خل  وصااحل وصاالح اإلنساان   , لييرن املمفذ  اهلل ج  جالله ألوامر االمتثاىلاإلنسان م  
 ..غين ع  عباده ال هلل تعاىل, و طههححي
تححتِّم بعقالنيتها  , بِمعم اهلل تعاىل وعرفانهاملبمية على قرهم ونقي الفير واألخالقية وميارم األخالق     

 .  ( هحْعَصى شحْيرًا ِلِمَعِيِه الَّاَن َهِجبح َأِد اهلّل َعلى َمْعِصَيِتِه َلَيَلْر َلْم َهَتَرعَّ) و ؛ الطاعة 
وخالقاه  املخلارق  العالقاة باني   األمرر مبراضعها املماسابة هلاا , وممهاا    وضع  , م  الترجُّه العقالنيو    

َفَتّيارَن  , اَعِتاِه  َط َوَهْفِقَدَ  ِعْمَد, ْن َهَراَ  اهلّل ِعْمَد َمْعِصَيِتِه ْحَذْر َأا ), والس  على مبدأ ؛ وكيفية صرنها 
 .  (ْف َعْ  َمْعِصَيِة اهلِل ا َضعحْفَ  فاْضعحإَذَو, اَعِة اهلِل لى َطَر َعهَ  فاْقِرا قََإَذَو, هَ  ِمَ  اخَلاِسِر

 البماء اإلسرتاتيجي ها يفسعتيق المظر  وعيف مدى  تيي  , لضعف , والفرص والتحدهاتوالقر  وا    
والضعف حيميا ,  ( اهلِلاَعِة لى َطهَ  فاْقَر َعِرا قََإَذَو)  على طاعة اهلل تعاىل ؛بفهم ر  لنقدام يف بماء القو

ْف َعْ  َمْعِصَيِة ا َضعحْفَ  فاْضعحإَذَو) اإلقدام على املعصية ؛  يف اإلنسان ضعف, فالبّد م  أن هيرن هترّلد 
محاهاة الاذات الفردهاة واجليعياة     وثبات , بالرتاجع ع  املعصية وارتيابهاا , و و ما الضعف قر  , (  اهلِل

, واحلد مماا هحعياق الميار والتطارر     واحلد م  املساس بقم  اجملتيع والدولة  واجملتيعية والبيئية م  املضار ,
ماا  خل  امّلقّدم للذات ولليجتياع , و هعين آثاره البّد م  أن تتبّي  يف ا ووالتقدُّم والرفا ية االجتياعية , 

كا  اخلا    اخلا   , ال ممحى للطاعاة إاّل ممحاى   والبدههية الراضحة , كان وسيبقى مع بقاء املخلرقات 
 .. التدم هة راقبعالوالشر  ما همتج عمها م واملعصية خبالفها تيرن , واملستدام 

, ( اَعِتاِه  َط َوَهْفِقاَدَ  ِعْمادَ   ) ,( ْن َهَراَ  اهلّل ِعْمَد َمْعِصَيِتِه َأ)؛  وممه أهضًا ما هرتتب م  احلذر الرقائي    
, مما هعاين خساار  جمتياع لفارد فاعا  للخا  فيهاا ,        (  هَ ِرَفَتّيرَن ِمَ  اخَلاِس) ؛  عمد االمتيجة احلتيية 

, ورمبا تهدهده هتعدى الفارد ليشاي    , هعين نقص مضاعف  تيعرمبا هيرن أثر الضرر على اجملوباملفاب  
 هتضااعف الضارر علاى اجملتياع , وكاذلك هتضااعف      مبعاصيه تشجيع اآلخره  على املعاصي , وعمد ا 

ؤثر ها , وأهضاًا حيمياا   حيميا هيرن يف مرقع املسؤولية الرمسية وغ  الرمسية , الضرر عمد املعاصي  للفرد
 .إخل  ..صمع واختاذ وتمفيذ القرارات  اخلطأ أو على
اىلح َما ِعْماَدهح  ال هحَمَو,  اِفيَه هح ال هحْعَصى إالَّنَّا َعلى اهلِل َأَياِن الدُّْنِمْ  َ َر)  أن جع  ؛وم  رمحة اهلل تعاىل     
, فالطاعة تساوي ممافع ملا بعد ا تقتصر على الدنيا املؤ لة مبجتيعها واملعصية والطاعة ,   ( اَتْرِكَهِب إالَّ
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جعا  عاز   وبالادنيا  , الدنيا وما بعد ا , واملعصية تساوي مضار ا الدنيرهة ومرتتباتها العقابية األخروهة 
 ..لي  َمْ  تاب وآم  به  امليتد وج  رمحته وغفرانه

 
 
 

ع اإلنساان املتعادد    ممافتستقيم الطاعات وعة اهلل ج  جالله فرق ك  طاعة , وبطاعته تستقيم وطا    
  ( :عليه السالم)لذا هقرىل  ,, مبا فيه الماس  لذاته وك  ما له عالقة وهححيأ به

  ( َطاَعَة اهلِل َفاِضَلٌة َعلى َما ِسَراَ ا َفإنَّ, ِطِع اهلَل ِفي َجِييِع ّأمحرِرَ  َوَأ) 
له أحّ  اهلل تعاىل حال, فيا  بالطاعةوفلسفة ذلك واسرتاتيجياته تمبع م  استقامة األمرر ونتائج اخل      

امه إاّل حلياهاة المااس ما  مضاار الشايء والعيا        حر, وما حّرم اخلالق تعاىل إاّل ملمافع الماس املستدامة 
ما   ومضاار ا  م  خاالىل الطاعاة ,   افعها والسلر  احلرام , فالعلة واملعلرىل والفاع   م جميع المتائج مبم

 ..خالىل املعصية 
مبدأ ؛  ضي , وذلك لطاعة والعصيان آثار امبرجِّه و , (الدهمامية ) احلتيية احلركية تتحقق وميدانيًا     

. َهاْقِتي ِفاي َشاْهَرٍ      شََْيٌء إالَّ َوَما ِمْ  َمْعِصَيِة اهلِل, َهْقِتي ِفي ّكْرٍه  هح َما ِمْ  َطاَعِة اهلِل َشْيٌء إالَّنََّواْعَليحرا َأ )
َها ال َتاَزاىلح  َوإنَّ, ْبَعدح َشْيٍء َمْمِزعًا ْفَس َأ ِذِه المَّ َفإنَّ, َوَقَيَع َ َرى َنْفِسِه , َفَرِحَم اهلّل اْمَرًأ َنَزَع َعْ  َشْهَرِتِه 

,  رى المفس  وقيعم  الشهر   احلدقر  الشخصية تتبّي  عمد مسترى و ,  ( ًرىَتْمِزعح إىل َمْعِصَيٍة يف َ 
الساتيعاب والفهام والتفاعا  ؛ باجلهاد العقلاي واجلسادي , واملاادي        اما    على الشخصاية  وما هرتتب

واملعمري , والمتائج المامجة ع  األداء والتقييم والتقرهم املمظرر وغ  املمظرر , واملباشار وغا  املباشار ,    
اهلل تثير يف طاعة اهلل , واجلهد الضائع أو املهادور يف معصاية   بشّقي جحهد اإلنسان املتيث  ؛ باجلهد املس

 .., وشتان ما بني اجلهده  ونتائجهيا اآلنية واملستقبلية تعاىل 
َم َوَقادَّ , َنَصَح َنْفَساهح   ) ..,  وَمْ  , وتتالزم الطاعة مع الرمح  وتتالزم املعصية مع الشيطان وأعرانه    

هحَزهِّ ح َلهح امَلْعِصَيَة , ٌ  ِبِه انح محَركَّْيَطالشََّو, اِدٌع َلهح َمَلهح َخَأَو, َجَلهح َمْستحرٌر َعْمهح َأ إنََّف, هح َوَغَلَب َشْهَرَت, َتْرَبَتهح 
 .  .. (ْرَبَة ِليحَسرَِّفَها َوهحَيمِّيِه التَّ, ِلَيْرَكَبَها 

, فإّن االحنرا  تهدهاده علاى    يةتيعاجمل الفردهة أو اجلياعية أو وسراء اقرت  اإلنسان املعصية بصفته    
داخا  اجملتياع , وداخا     الصراعات اخلطار    م ممه ما هترّلد , و احلضاري –البماء اجملتيعي العالقات و
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ى إَذا َحتَّا ) ؛ , وتمقلب األمارر واحلقاائق , وتقخاذ الرجاه امّلزّهاف      املؤسسات واملمظرمات االجتياعية 
, َواْسَتْدَبرحوا محْقِباًل , اْسَتْقَبّلرا محْدِبرًا  اْسَتْخَرَجهحْم ِمْ  َجالِبيِب َغْفَلِتِهمحَو, ِتِهْم َكَشَف َلهحْم َعْ  َجَزاِء َمْعِصَي

 .  (َوال ِبَيا َقَضْرا ِمْ  َوَطِرِ ْم , ْدَرّكرا ِمْ  َطِلَبِتِهْم َفَلْم َهْمَتِفعحرا ِبَيا َأ
, املعاصاي  التيادي يف االنغياس وولقص   األج  , بالمظر  االغفلة غشاو  املادهة , وو ر م  نتائج     

حركية ما هتحقق م  مؤ الت الذات وترجهاتها , و م تبدأ العصيان  وممه ما حيجب البصائر , وليرن
ماا هصاب   , و تيي  تهدهدات املعصية حتى بالرضى ع  فعلاها , و اجملتيعيةامتداداتها املعصية اجليعية و

مشاجِّع لليعاصاي   , ليرنهاا متاره     اإلنساان  مما خيفي املعصية وتتدّرج, تعاىل يف معصية اخلالق بها مص
 ( :عليه السالم) لذا هقرىل..  امّلْعَلَمة

  ( اِكمح حَر احَل اِ َدالشَّ إنََّف, اِت ي اخَلَلَراِصَي اهلِل ِفرا َمَعّقتَّا )
, ّكْم ّكْم َمْ  َغارَّ َلَقْد َضرَّ, َلّيْم  ْؤسًابح: ْهَرَوان بقتلى اخلرارج هرم المَّ وقد مرَّ ؛( عليه السالم)وقاىل     

, اَرّ  بالسُّرِء مَّْنّفسح اأَلاأَلَو, انح امّلِض ُّ ْيَطالشَّ( : عليه السالم)ممني ؟ فقاىل م  املْؤ حْم ها َأما َغرَّ: فقي  له 
 .  (اَر ْقَتَحَيْ  ِبِهمح المَّفا, اَر َهَوَوَعَدْتهحمح اإلْظ, اِصي َوَفَسَحْ  َلهحْم بامَلَع, انيِّ َمْتهحْم باأَلَغرَّ

 :, وما نتج عمه وكان جتيُّع الشيطان والمفس األمار  بالسرء     
 ..؛ قد زّهف هلم األفيار انح امّلِض ُّ ْيَطالشَّ -

 :اَرّ  بالسُّرِء مَّْنّفسح اأَلاأَلَو -

 َّانيِّ َمْتهحْم باأَلَغر.. 
 اِصي َفَسَحْ  َلهحْم بامَلَع.. 

 اَر مح اإلْظَهَعَدْتهح..  

ْقَتَحَياْ  ِبِهامح   فا) ؛ , كان  المتيجة احلتيية واملدعية باملعاصي حرفة مبالسلر  واألعياىل املو -
 ..غّرتهم األماني الياذبة , حيميا ( اَر المَّ

 ..واإلضرار بالذات واآلخر واحمليأ  احلاضمة اخلطر  لتعاظم املعاصي ,البيئة واملما  اجليعي  -

, وما   , والتميياة االجتياعياة    الرطمية , وما هؤثر بدوره على التمييةخسار  اجملتيع  ة متتدوباملعصي    
 ..المظم االجتياعية العالقات والعيليات و, وتهدهد األمراض االجتياعية الصراعات والعصيان ما هرلِّد 
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سام املارهض داخا     ذا اجل ا وعاالج  قاوماة  املعصية م  فقدان املماعة اجملتيعياة مل ترلِّده فضاًل ع  ما     
ماع   را م هتقااطعرن تا , لذا االجتياعي دجمهم ضي  المفع اجتاه إحباط , وما هرلِّده م   األسر  واجملتيع
 . سرر  القصص ( 7)( َلا هحِرهدحوَن عحّلرًّا ِفي اْلَقْرِض َوَلا َفَساًدا  )الذه  وطاعة ثقافة وفاعلية 

 :بقرله  .. عمد الطاعة واملعصية امتدادات ذلك( عليه السالم)  هبيِّو    
رح ِبِهامح  ال َتَتَغيَّا َو, اىلح َحْياثح ال َهْظَعا ح المُّازَّ   , ي َداِرِه َد حْم ِفا َوَخلَّ, َثاَبهحْم ِبِجَراِرِه اَعِة َفَقْ  ح الطَّا َأمََّفَق)     

. ْسَفارح ال تحْشِخصحهحمح اأَلَو, ْخَطارح ْعِرضح َلهحمح اأَلَوال َت, ْسَقامح َوال َتَماّلهحمح اأَل, ْفَزاعح َوال َتمحربحهحمح اأَل, احَلاىلح 
ْلَبَساهحْم  َوَأ, ْقاَداِم  اِصاَي ِباألَ َرَوَقاَرَن المَّ , ْعَمااِق  ْهاِدَي إىل األَ اأَل َوَغا َّ , َداٍر  ْنَزَلهحْم َشرَّْ  ح امَلْعِصَيِة َفَقا َأمََّأَو

ي َناٍر َلَها ِف, ْ ِلِه َوَباٍب َقْد ّأْطِبَق َعلى َأ, َحرُّهح  ْشَتدَّي َعَذاٍب َقِد اِف, اِن َعاِت المَِّ َومحَقطَّ, َسَراِبيَ  الَقِطَراِن 
ال تحْفَصامح  َو, ِسا حَ ا  ال َهْظَعا ح محِقييحَهاا َوال هحَفااَدى أَ   , ٌف َ اِئاٌ   يَوَقِصا , َوَلَهٌب َسااِطٌع  , َكَلٌب َوَلَجٌب 

 .  ( َجَ  ِلْلَقْرِم َفيحْقَضىَوال َأ, َمى اِر َفَتْفَ  ِللدَّال محدَّ. ّكبحرّلَها 
 جمرهاات طاعة اهلل تعاىل , ليرنها أواًل وأخ ًا تصاب يف  خالىل مترُّ وتحرتجم م  والطاعة متتد  وبذلك    

احليا  االجتياعية , وتيارن الطاعاة الادعم الاداعم للتميياة       ونظم وممه جمرهات, وممافعها احليا   ونظم
 ..وميتد ثرابها إىل ما بعد الدنيا , املستدام املستدامة والتطرهر 

, املهدد األوىل واألخ  جملرهات نظم احلياا  , وممهاا   ألوامر اخلالق عز وج  هيرن العصيان خبالفه و    
 ..وك  ما له عالقة به هدهد االستقرار األمين لليجتيع ت
 
 

 املبحث الثالث عشر

 الغوغاء عني نظرة ن ج البالغة وعل  االجتماع
 

عدهاد  ما  شاقنها أن تاؤثر وتهادد مسا ته       رجاات  هتعرض اجملتياع مل  فقد واستييااًل ِليا تقّدم ,     
, مبا تحيليه م  سالر  مجعاي , هتعاّرض لاه      ختلفةاملضي  العدهد م  العرام  الداخلة وأنشطته املختلفة 

السالر   ب , هتيثا  الال عقالنياة   إىلمتي  تحمِذر مبخاطر ا و, وم  بني  ذه املرجات الطربائية اليت  اجملتيع
 ..عحِر  قدميًا , ومّت وضع له مفرد  الغرغاء ؛ ضي  مفهرمه اللغري واملصطلحي الذي , والغرغائي 

                                                 
0
 . 062 -060ص / م  رعع نفسه  - 



 582 

كان لي  م  ؛ سايج  وتاارد ولربارن ,    واالجتياع ,  اءعلي Mobفهرم الغرغاء ا تّم مب كذلكو    
نظرهاات علام    , وأهضاًا ا تيا   لام االجتيااع   واملعاجلات , وبهذا كان مرضع عماهة يف جمااىل ع الرأي 

املعاه  املفرِّقة بني مصطلح الغرغااء واملصاطلحات القرهباة مماه يف     ما كان م  و, به المفس االجتياعي 
  :علم االجتياع 

املعتدهاة بالسالب والمهاب والتادم  والعماف والعادوان        و اي  ؛ما  حياث المشااط    الغرغاء  -
ما ختص كذلك و, فتهرب يف حالة وقرع اليارثة  , ا رأيال تثب  هلوالفزعة اليت واإلر اب 

 .. واملعبِّر  ع  انفعاالت عامةذات احلاجة 
بشي  غ  , وهيرن واحد باجتاه مصطمع , م  حيث اهلد  ؛ وهيرن  دفهم واملعيار اآلخر  -

 ..املرجه له كذا و, عقالني باملعمى احلقيقي له 

, وإن وجادت فإنهاا تيارن    واضاحة  وجارد قيااد    واملعيار اآلخر , م  حيث القياد  ؛ عدم  -
 ..وتحغيِّر مس   الدولة واجملتيع , سرعان ما تتغّير جتالية وتلقائية وعاطفية متبادلة وقرهة ار

, فتفقاد السايطر    فقدان أما  اجملتياع وأما  الدولاة     هتصف م  حيث إدار  وتمظيم األزمة ؛  -
 ..عمد ا 

ما حيييها , حاهلا حاىل فقادان أما  احلياا     ذه الظرو  يف مث   ؛ تفقد البيئة م  حيث البيئة  -
املتعلقة بذات الدولة , كفقدان جزئي أو كلي للبيئاة , فياتم االعتاداء    داخ  احلدود اإلقلييية 

, ورمباا تمتقا    حلجر والشجر واحملييات البيئية املتمرعة , املمظارر  وغا  املمظارر     احتى على 
 ..األزمة م  بيئة إىل أخرى عدوى  ذه 

رمبا تتخذ  ذه األزمة صفة فئرهة , كقن هيرن ضي  مه  وأعياىل معيماة ,  : حيث الفئة م   -
 ..أو رمبا قرمية أو جهة معيمة 

, وجيارز   َأص  الَغْرغاِء اجَلرادح حني َهِخفُّ للطَّ اِن ثم استع  للسَِّفلِة م  الماِس وامّلَتَسرِّعني إىل الشرِّو    
  ..وِصياِحِهم لصرِت واجَلَلبِة ليثر  َلَغِطهم َأن هيرن م  الَغْرغاِء ا

الراقاع أو املفتعا  واهلاد     ؛ جميرعة ما  المااس ال هاربطهم إاّل احلادث     وميي  القرىل بقّن الغرغاء     
ة الايت  عراطف غ  ممتظية ومتبادلة وعميفا  صررهة ال جييعهم معها إاّلوهتيالبرن يف ظ  قياد  املتقارب 

والعمف واخلسائر , ومرِقعني بذلك اليرارث اتها , وهلا الصفة املخالفة للقانرن لعدم ثبسرعان ما تزوىل 
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, لاذا  ممها إاّل اهلروب فيها م  الثبات , وعمد وقرعها , ال هيرن والضحاها ووقع اإلر اب يف المفرس 
 ..يف جتيعهم الشر , وعمد تفرقهم اخل  هيرن 

والغرغااء  ان اإلليرتوناي  العصاي , أال و ار  عاصار  غرغاء املعصيان والللوميي  وضع مصطلح جدهد     
 :  إىل األقسام اآلتية االليرتوني العصيان؛ وهمقسم االليرتوني 

, ومؤثراتاه علاى احلياا  , وممهاا احلياا       وعيلاها  هشي  العصيان بذات التيمرلرجيا وفاعليتهاا  : األوىل 
  .., وما هتعلق بالعمف واإلر اب االليرتوني االجتياعية 

م  معلرماات وبياناات وكا  ماا     وعالقته بهذه التقمية وما هدخ  ضيمها هتعلق بذات اإلنسان : ي الثان
 ..باحليا  واجملتيع  , وترتبأ مؤثراتههمضري حت  المشر اإلليرتوني 

بالبيئة الداخلياة واخلارجياة االليرتونياة واساتثياراتها , مباا فياه ماا هتعلاق باملؤسساات          هتعلق : الثالث 
 ..وما هتعلق بهم , وعرملتها السلبية واإلجيابية والدوىل واجملتيعات 

ماا هرتتاب   واملتمرعة واملختلفة هشي  على ذات البيئة االليرتونية والعالقات ؛ الغرغاء االليرتني أّما     
, والبيئة االليرتونية كفرد ومجاعة الغرغائي وما هتعلق ب, ِعرب االنرتن  التراص  االجتياعي م  حمدودهة 

بالغباء العاطفي الاذي خيتلاف    , وما هتقثر وهؤثر بهاتالئية مع َمْ  همطبق عليه الغرغاء وهمجر  معها امل
 .. أزماتمشاك  وانتهاء ما همجم م   , وهتفاع  بتراص  حتىع  الذكاء العاطفي 

مة المسيج سالوك  ما هحهدد احلياتية , ألنظية العالقات وممع ك  ما خي ُّ باتحرهم وباإلسالم وهتجه     
محاهاة  ووسالمة العالقات والتياسك االجتيااعي ,  أرواح وممتليات الماس ك  ما ههدد و, االجتياعي 

فلسفة  ذا م  و,  مراعا  التراص  الدنيري واألخرويك  ما خي ُّ وهقطع احلد م  و,  ووحدتها الدولة
الرفا ياة يف احلياا  بقصارهلا    و ماان واأل األما   محاهة اإلنسان والبيئة وك  ما حيقاق انتظام و همبع, وغ ه 

 .. ةالشرعياملطابقة لألحيام 
ا هَ  إَذِذ حامح الَّا   :يف صافة الغرغااء   ) ؛ ( عليه السالم)ؤممني اإلمام علي وبهذا اخلصرص قاىل أم  امل    

 . را َلْم هحْعَرّفرا ّقا َتَفرَّإَذَو,  اَغَلبحر راْجَتَيعحا
قد عرفما : فقي  , ّقرا َنَفعحرا ا َتَفرَّإَذَو, وا را َضرُّْجَتَيعحا اهَ  إَذِذ حمح الَّ( : عليه السالم)ب  قاىل : وقي      

َفَيْمَتِفعح , ابح امِلَهِ  إىل ِمْهَمِتِهْم ْصَحَهْرِجعح َأ( : عليه السالم)فيا ممفعة افرتاقهم ؟ فقاىل , مضر  اجتياعهم 
 .  (اِز إىل َمْخَبِزِه اخَلبََّو, اِج إىل َمْمَسِجِه سَّالمََّو,  اِء إىل ِبَماِئِهَكرحجحرِع الَبمَّ, اسح ِبِهم المَّ

ما وم  البشر ,  مجاعة :متيرن م   لغرغائية , بقنههظهر م  مؤشرات املما  والبيئة اجملتيعية اأهضًا و    
أصاحاب   م قسم م  و, لدههم ال  د  واضح ومتيام  و, بالماس اإلضرار وهم اجتياعهرتتب عليه 
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باجتيااعهم  ويااد أن تيارن معدوماة ,    تعاملهم العقالني هوعضلية , الاجلهرد ب واملتصفة بسيطةال  هامل
ال مرقف وظارو  لظهارر   و, قيادتهم تياد تيرن معدومة وبتفرُّقهم هتحقق املمفعة , ولضرر , هؤدي ا

اجتياعهم تيرن حني و, األ راء تتغّير تبعًا لتغيُّر الظرو  بشي  عشرائي وغ  مدروس وقائد ثاب  , 
 .., رمبا ليرنهم بعيده  ع  مركز القرار والعطاء الفيري  حني تفرقهم مل هحعرفراو,  الغلبة هلم

ال هحباالرن يف تقادهم     ام و,  بالفعا  معهام   املشااركة خارجياة دون  خمططات  الغرغاء رمبا تححر و    
رمباا  و,  ة حاركتهم فرضارهة  معالو,  نيةالعقال حركتهم شبه جمرنية أو خارجه ع وتيرن الضحاها , 

صافة حاركتهم   تيارن  لتهدهد أما  الدولاة , و  متّد م , وتحشجهم و هات معادهة للدولةجممهم تستفيد 
 ..العشرائية تدم هة 

, وبني األفعاىل العشارائية التدم هاة   ملهمية المافعة لليجتيع بذلك بني األعياىل ا( عليه السالم)وفّرق     
عشرائية فرضرهة ,  م فهيأفعاهلالمفع واخل  , أّما هلا صفة , وأعياهلم ضرهة ذات الصفة التخرهبية والفر

, وتهدهد أما  وطيقنيماة    تياسك والبماء االجتياعيالتهدهد واالقتصاد و در للطاقات بفعلهم هيرن و
 ,البيئاة وامليتلياات    تهادد و, سفك الادماء    تحربسلركهم الشره, و اجملتيع ومشارهعه التميرهة املختلفة

وتعطيا  بمااء احلياا     تدم  املؤسسات الرمسية وغ  الرمسية و در باألمراىل العامة هيرن رمبا بسلركهم و
 ..ستقرار البالد ال مهدد  متقث وجتيعهم عدواني , وحضرر م  جيع , مما  طاء املثيروالع
ِعْمَد  َحبًا ِبرحجحرٍه ال تحَرى إالَّال َمْر :فقاىل , أتى ِبجاٍن َومعه غرغاءح ) حيميا ؛ ( عليه السالم)قاىل لذا     

 .   ( ٍ ّك ِّ َسْرَأ
وممه ك  ماا هاؤدي إىل اساتياء    , , وفع  ما هحيره القبيحة م  ك  شيء أو فع   ؛  السرأمما تعين و    

هساتير اال تياام   له خمااطره العظيياة , لاذا    و يذا هيرن السلر  الغرغائي , , وبه تقبيح الصميع الغ  
 ..عالجي بي  دقة وعليية الرقائي وال
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 الفصل الرابع عشر
 جوانب من املهامني االجتماعية 

(علي  السالم) العن  احلسن (علي  السالم) وصيجة اإلمام علييف 
  

 
راناب مماا ورد يف   , جل , وإن كان بشي  مبدئيالمظر ما تقّدم , هظهر م  الضروي ك  فضاًل ع      

الشام  بثقافته وعيقه يف التعلييي  -,  ذا الدسترر الرتبري واألخالقي عي االجتيا –الدسترر األسري 
كا  املساترهات   علاى  العظيياة  اإلنساانية   –اإلساالمية  الرتبرهاة   الفلسافة ما هحرتجام  و,  اإلسرتاتيجيات

 ,  املمظارر  املمظارر وغا   اجلرانب سساتية الرمسية وغ  الرمسية , بوالشرائح االجتياعية والتمظييية واملؤ
البماه احلسا     (علياه الساالم  ) أوصى أم  املؤممني اإلمام علاي  فيها اليتغة لبالغية البالابالرصية املتيثِّ  و
ما تشي  عليه م  حمترى , والرتكيز صفني , حيث كتبها إليه حباضره  عمد انصرافه م  ( عليه السالم)

 ..احلرب و والرتبيةالماس  حيثيات, و( حرب ) , و ( حباضره   ) , مما هتيث  داللي
, وعادم ترقاف املامهج     اء , مبساحتها وسقفها الال حمادود للماس ولننسانية مجعهعين اليلية مرّجهة    

التمشئة بي   , وممها استقامةواحلضارهة احلياتية بالرتبية , ليرنها عياد االسرتاتيجيات املستير  والعماهة 
اآللياات والمتاائج والعراقاب ,     لتمفيذ , ومتطلباتهاا معااه   وإميانية اطأ اخلوالرتبرهة ة ييلياهلميرنات 

, بااملمظرر املقارِّم   ومجيعها جييعها حتيية املرت بعد احليا  , وكيفية حتره  املرت إىل اساتيرارهة احلياا    
حتيياة  يف األعياىل والمتائج والعراقب , و متيام حتسسي كجسد اجلامع بني املعامل الدنيرهة واألخروهة 

 ..الستقامة العالقات والعيليات االجتياعية حتى ما بعد الدنيا ,  عدم التقادم يف احلقرقوحقيقة 
                                                 

0
م ينه  )ابننه م دسنم    (م ينه م سنالم   )بنم أبني ل  نب   درو  شم وصيد مإلشن م م ني   / ه رع حسيم ن صر م  دنك : رمعع  - 

 ..م عرم   –م نجف مألرر  / دمر أنع ء   اع مد وم نلر ( / م سالم 



 586 

العظيية والرائعاة ,  الرتبرهة والفيرهة ب جرانب م  الرصية امليثلة للثرو  العليية وحبسب ما نسترع    
 دقاة ووعظايم  باري  الرتالاذكاء العااطفي   و الفهماستثيار  بنيالرصية جانب مترازن مما مجعته استقراء و

باني املساتق    واملرقفياة ,  االساتجابة  ماا تتطلباه   , وبني املاتغ ات والثرابا  و   الذكاء املرضرعيو الفهم
مييا   والرتكيز  ما على ما خيص الدراساة ,  , مضامني املرضرع قب  اخلرض يف و م  العرام  ,والتابع 

 : وضع المقاط اآلتية
احلضااري  تراصا   ال املمصاب يف جمارى  الساالفة والالحقاة   جيااىل  أ يية الرعي والتراص  باني األ : أواًل 

, ولايس املقصارد   والتباعد باني األجيااىل   واحلراجز الفراص  واالبتعاد ع  مفهرم اإلنساني األخالقي , 
تراصا  البمااء   و يارد عماد ا , االنتفااع   الغابر  والتقرقع عليها والركرن إليها واجلالترقف عمد األطالىل 

, بالترازي مع مراكبة ك  جدهد حتى املادي مماه , وماا   احلضاري  ي والتحدهثيدوالتجده ياإلصالح
 :, كيا  ر اآلتي ومييالتها األفقي والعيردي تتطلبه التميية والتطرهر 

إىل ؛ تياملية البماء احلضاري بشيله األفقي , فالسابق معمى تراص  البماء احلضاري األفقي  - 
بيمهم وحبسب احملترى اعا  املرونة واالنسابية والفاعلية مر, مع الالحق  جانبه ما هيامله م 

 ..األخالقي  –اإلنساني 

, الرتاكام الساابق وماا هلحقاه     فهار  ؛ ( الرأساي  ) العياردي  أما تراص  البماء احلضااري   - 
 :كاآلتي وهيرن 

بإكياىل مرحلة حضارهة إىل وهتم ذلك : باالجتاه األعلى ( الرأسي ) البماء احلضاري العيردي  - أ
, , كيا لر كان المظام الفرعي هحضاا  علاى المظاام الفرعاي اآلخار      حلة حضارهة مييلة مر

 ..سراء كان مبضيرن مادي وغ  مادي ونفسي وما هتعلق باجلانب البشري 
وهتم ذلك بإكيااىل مرحلاة حضاارهة    : باالجتاه األسف  ( الرأسي ) البماء احلضاري العيردي  - ب

, كياا لار كاان المظاام الفرعاي حيتااج للرتمايم        حقاة  حمدد  وساالفة مباا هييا  املرحلاة الال    
ماا هتعلاق   واإلصالح والتجدهد املالئم , سراء كان م  الماحية املادهة وغ  املادهاة والمفساية و  

 ..البشرهة باجلرانب أو املضامني 

, وهيارن إماا   املشرت  بني االجتاا ني األعلاى واألساف     ( الرأسي ) البماء احلضاري العيردي  - ت
أو هيارن البمااء   ,  لتطارهر واإلصاالح والتحادهث والتجدهاد    بني اخلطأ والتميياة وا  تزامين ,

 ..باالجتاه األعلى أواًل , أو باالجتاه األسف  أواًل 

, لنفاد  ما   راكهيا معًا وهتم بإش: و ما  تراص  البماء احلضاري العيردي واألفقي معًا  - 
, كياا حيصا  للتمظايم املركازي     هيا إجيابيات ك  ممهيا , وحتاشي أو االبتعاد ع  سلبيات
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هتم االنتفاع م  راكهيا معًا شبإووالتمظيم الال مركزي , وما هليا م  إجيابيات وسلبيات , 
ترجيح ترسيع مساحة العي  والتطرهر إىل إجيابيتهيا واالبتعاد ع  سلبياتهيا , ورمبا حيتاج 

سابق تطبياق أحاد يا    ت, استعياالت وتطبيقات مرقفياة  احتياج أو أحد يا على اآلخر , 
 ..احلضاري  –, والتمسيق يف مشرلية التراص  البمائي على اآلخر 

ذكاره   ماا تقاّدم  باني الساالف والالحاق وعلاى وفاق      وبشي  عام ؛ هتحدد تراص  البماء احلضاري     
 ..ي أو اإلميانيات املترافر  بي  ما هعميه املرضرع مقتضيات التقّدم احلضار وحبسب

التفاع  املطلرب بو , فاعلية, لتسهي  وتراص  املهام باجملتيع , أ يية بالغة العيق دور لية و ما لفاع    
املطلارب ماع األخاذ بمظار     واملثير , ومبراعا  جانب التجدهد والتحدهث واإلصالح والتقيايم والمقارهم   

احلد صرصياتها أو وخعدم التشرهه , أو عدم طيس معامل احلضار  السابقة أو السالفة املرائية واالعتبار 
  ..معيمة جهات ميرىل وأ راء وبتقث  م  

لحفااظ علاى كا  ماا     واألماناة ل  واملاؤ الت واخلاربات   ني الرشيد ,العقالالترجيه لذا جيب حضرر     
األ دا  , والتجرُّد أو احليلرلة دون الرقرع يف دائر  احلضار  م  مقرمات خاصة بها وتتييز به متتليه 

 .. يف التغي  املمتجهام ما  ر جدهر باإلساملغرضة , وحتدهد 
 :واإلفاد  ممها برعي , حيث هقرىل الدقة البالغة يف االجتاه التراصلي للحضار  ( عليه السالم)وهضع     
, َوَفيَّاْرتح ِفاي    , َفَقْد َنَظْرتح ِفي َأْعَياِلِهْم , ِإنِّي َوِإْن َلْم َأّكْ  عحيِّْرتح عحيحَر َمْ  َكاَن َقْبِلي َأْي بحَميَّ )    

؛ َقاْد   ْنَتَهاى ِإَلايَّ ِماْ  ّأمحارِرِ مْ    ا؛ َبْ  َكَقنِّي ِبَياا   ؛ َحتَّى عحْدتح َكَقَحِدِ ْم , َوِسْرتح ِفي آَثاِرِ ْم َأْخَباِرِ ْم
ْسَتْخَلْص ح َلَك ِمْ  ا؛ َف َرِرِه, َوَنْفَعهح ِمْ  َض ِرِه؛ َفَعَرْف ح َصْفَر َذِلَك ِمْ  كَََد عحيِّْرتح َمَع َأوَِّلِهْم ِإَلى آِخِرِ ْم

, َوَرَأْه ح َحْياثح َعَمااِني ِماْ  َأْماِرَ  َماا       , َوَصَرْف ح َعْمَك َمْجهحرَلهح َجِييَلهح , َوَتَرخَّْي ح َلَك هحيَلَنِخّك ِّ َأْمٍر 
, ذحو ِنيٍَّة  َوَأْنَ  محْقِب ح اْلعحيحِر َومحْقَتَب ح الدَّْ ِر, َوَأْجَيْع ح َعَلْيِه ِمْ  َأَدِبَك َأْن َهّيرَن َذِلَك  َهْعِمي اْلَراِلَد الشَِّفيَق

,  َوَشَراِئِع اإِلْسالِم َوَأْحَياِماهِ  , , َوَأْن َأْبَتِدَئَك ِبَتْعِليِم ِكَتاِب اهلِل َعزَّ َوَج َّ َوَتْقِوهِلِه , َوَنْفٍس َصاِفَيٍة َسِليَيٍة
ْخَتَلَف المَّاسح ِفيِه ِماْ   اَأْن َهْلَتِبَس َعَلْيَك َما  ثحمَّ َأْشَفْق ح.  ِبَك ِإَلى َغْيِرِه , ال ّأَجاِوزح َذِلَك َوَحالِلِه َوَحَراِمِه

, َفَياَن ِإْحَيامح َذِلَك َعَلى َما َكِرْ  ح ِمْ  َتْمِبيِهَك َلهح َأَحبَّ ِإَليَّ  َأْ َراِئِهْم َوآَراِئِهْم ِمْثَ  الَِّذي اْلَتَبَس َعَلْيِهْم
, َوَأْن َهْهاِدَهَك   , َوَرَجاْرتح َأْن هحَرفَِّقاَك اهلّل ِفياِه ِلرحْشاِد َ     ِه اْلَهَلَياةَ بالِمَك ِإَلى َأْمٍر ال آَم ح َعَلْيَك ِمْ  ِإْس

 .  ( ِلَقْصِدَ , َفَعِهْدتح ِإَلْيَك َوِصيَِّتي َ ِذِه
التغاي   لياات والعالقاات و  دراساة البمااء والعي  و, البماء االسرتاتيجي املساتدام   أ يية ا هحدل  علىومم    

وتصاميف وجتاانس الظارا ر    وتطرر اا ,  احلركياة  الرؤهاا التارخيياة   و بحاث أدا  ال وأ يية, االجتياعي 
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دعم  وأ ييةدالالتها الداخلية وظروفها اخلارجية , ؤشراتها وواستثيار ا , مب فهم معطياتهاوالتارخيية , 
املامهج  ) املعطياات التارخيياة   ب ياعياة والرتبرهاة ,  االجت ماا تتضايمه ما  اجلراناب    االسرتاتيجيات وممها 

املامهج  ) اساتثيار الرسايلة العقلياة    , وما هتطلاب ما     على اآلخر وحضارته واالنفتاح,  ( االسرتدادي
الامظم  ترجُّاه  ما هيرن م  , و( املمهج االستقرائي أو التجرهيب ) الرسيلة احلسية وأ يية ,  (االستمباطي 

ِلياا هترقاع ما  إميانياة     , عابات فاعلاة  يبيا  ماا هتطلباه ما  اسات     االجتياعية , والعالقات والعيليات 
, واإلفاد  م  ك  نتاج السابقة مستقبلية , و ر احلد املفصلي لالنتقاىل ملرحلة جدهد  دون تر  املرحلة 

 ..هدعم مستقب  احليا  عليي جدهد 
وعيق ومدهات , وبذاته حيفظ مشرلية  يةدث المظرهات والتطبيقات العاملما تتجه إليه أح وجانب ممه    
املعاريف وبتراصا  ماا هتطلباه      –يف امليرنات احلضارهة والثقافية , وما هدخ  م  العيق العلياي  رد  اجل

احملايأ ,  التعلييي املتيام  داخ  اجملتيع الراحد مع مراعا  تطرر ودهمامية أو حركية  –اجلانب الرتبري 
ية والبيئة اخلارجية مع تراص  األجياىل بال انقطاع , وعمد ا ال تقف عجلة هعين الترازن بني البيئة الداخل

 ..التميية والتقّدم واستدامة احلضارات وتيافئها 
الفارد  حركية عيليات وأنشطة مع أو تتزام  سبق ت, رمبا ركية الزم  حلالرهادهة األبعاد االفرتاضية و    
املخطاأ هلاا   , وبقدر االميانيات   التميية االجتياعية , كرحد  واحد  بال اختماقات يف مس  اجملتيعو

ليماه  تراصا  , و  بالاإلفاد  التجربة م   ذه اهلد  حتى وإن كان وبقق  تقدهر , يف األبعاد احلضارهة 
 رهااد   ما هححققه ما  دفاع احلضاري السرهع اخلطى , و, رمبا هيرن م  خالهلا االنبذاته حيقق إجيابيات 

 .. ات ورسر ثبو
أو بني بين البشر , وممه ما هظهر عماد   اتد واجملتيعافرألبني ا مسترهات االستيعاب والفهمتباه  : يًا ثان

 ( :عليه السالم )قرله 
 "َمآِلِه وَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َوصلَّ"ا َأْنَبَق َعْمهح الرَّسحرىلح نَّ َأَحدًا َلْم هحْمِبْئ َعِ  اهلِل سحْبَحاَنهح َكَيَأ, ْعَلْم َها بحَميَّ اَو)     
َوِإِن  - َوِإنََّك َلْ  َتْبّلاَغ ِفاي المََّظاِر ِلَمْفِساكَ     . َفِإنِّي َلْم آّلَك َنِصيَحًة , َوِإَلى المََّجاِ  َقاِئدًا , ْرَض ِبِه َراِئدًااَف
 .   ( َمْبَلَغ َنَظِري َلَك - ْجَتَهْدَتا

يارن املدرساة   صاية املتيياز  , لت  والشخهاادي ,  البياان القياادي والر   ؛ ومما هتبني م  المص ااملبار      
, (  َوِإَلى المََّجاِ  َقاِئدًا , ْرَض ِبِه َراِئدًااَف) ,  املرضرع –هحختأ ممها مستق  الذات القدو  اليت والعقائدهة 

 تقرميياة  قار   , و ار ماا هضايف    الرتبرهة والتعلييية مرضرعيته يية , ألاآلخر  واال تيام بتقييم وتقرهم
,  ييازات املوميانياات  اإل ومساترى ,  والضاعف  م  نقاط القار   وما ميتليهمبا هتصف به الفرد أخرى 
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, مبا هؤ لها الستثيار ماا متتلياه   يف ظ  الفرص والتحدهات والتغي ات فاع ممها وتطرهر ا ومدى االنت
 .. , واإلسهام مبا  ر نافع لننسانيةالشخصية م  قدرات 

القارهم اهلاادي إىل    الفيار مصادر  اخلالق ج  جاللاه , وبمااء ثقافاة وحدانياة     وحدانية بماء ثقافة : ثالثًا 
م  غ  صراع وضحاها وتضحيات بني قرى الصراط املستقيم , ووحدانية وترحيد تسي  احليا  الدنيرهة 

 ( :عليه السالم)قرله جانب م  خملرقة , كيا هحبيِّمه 
َوَلَعَرْفاَ    , َوَلَرَأْهاَ  آَثااَر محْلِياِه َوسحاْلَطاِنهِ     , َتْتَك رحسحاّلهح ِلَربَِّك َشِرهٌك أَلْعَلْم َها بحَميَّ َأنَّهح َلْر َكاَن اَو )    

َوال َهازحوىلح َأَبادًا َوَلاْم     , ال هحَضادُّهح ِفي محْلِياِه َأَحادٌ  , َوَلِيمَّهح ِإَلٌه َواِحٌد َكَيا َوَصَف َنْفَسهح  , َأْفَعاَلهح َوِصَفاِتِه
َعّظَم َعْ  َأْن َتْثبحَ  رحبحرِبيَّتحهح ِبِإَحاَطِة َقْلٍب  . ْشَياِء ِبال ِنَهاَهٍةَوآِخٌر َبْعَد اأَل,  ْشَياِء ِبال َأوَِّليٍَّةْبَ  اأَلَأوَّىٌل َق .َهَزىْل

َوَكْثاَرِ    , ِقلَِّة َمْقِدَرِتاهِ َو , ْفَعْ  َكَيا َهْمَبِغي ِلِيْثِلَك َأْن َهْفَعَلهح ِفي ِصَغِر َخَطِرِهاَفِإَذا َعَرْفَ  َذِلَك َف . َأْو َبَصٍر
َفِإنَّاهح َلاْم    ؛ َواْلَخْشَيِة ِمْ  عحّقرَبِتِه َوالشََّفَقِة ِمْ  سحْخِطِه,  ِفي َطَلِب َطاَعِتِه , َعْجِزِه وَعِظيِم َحاَجِتِه ِإَلى َربِِّه

 .  ( َعْ  َقِبيٍح َوَلْم َهْمَهَك ِإالَّ , ِبَحَسٍ  َهْقمحْرَ  ِإالَّ
باال  لرجارد اخلاالق ووحدانيتاه    , وبيان واضاح  خ  األدلة العقلية  قّدم م  المص املبار  , هلروما ت    

, بالرساائ  واألدلاة ممهاا العقلياة     ما هرتتب عليها ما  القادرات اإلهلياة    أدلة عظيته وتتضح , وممازع 
 ..ية رعبقدلتها وقرائمها املرضو, استقرائية استمباطية وممها أدلة  آخر , مبعمىواحلسية 

ماا  , و المابع م  مسترى الارعي والفهام   وقرهم العالقات االجتياعية بة املتبادلةواحملالرغبة تميية : رابعًا 
 ( :عليه السالم)حتدد العالقات اإلنسانية واالجتياعية , و ر جانب مما هتضيمه قرله 

ْكَرْه َلهح َما اَو, ِلَمْفِسَك  ْحِبْب ِلَغْيِرَ  َما تحِحبَُّقَف , َغْيِرَ ْجَعْ  َنْفَسَك ِميَزانًا ِفيَيا َبْيَمَك َوَبْيَ  اَها بحَميَّ  )    
ْساَتْقِبْح ِماْ    اَو , َوَأْحِسْ  َكَياا تحِحابُّ َأْن هحْحَساَ  ِإَلْياكَ     , َوال َتْظِلْم َكَيا ال تحِحبُّ َأْن تحْظَلَم , َتْيَرهح َلَها

َوال َتّقْ  َمااال َتْعَلامح َوِإْن    , ْرَض ِمَ  المَّاِس ِبَيا َتْرَضاهح َلهحْم ِمْ  َنْفِسَكاَو , َنْفِسَك َما َتْسَتْقِبححهح ِمْ  َغْيِرَ 
 .  ( َوال َتّقْ  َما ال تحِحبُّ َأْن هحَقاىَل َلَك , َق َّ َما َتْعَلمح

, فرد واجملتياع  وقرهم السلر  وانطباعات ال , المفسوسري , المقاو  الفيرهة  مسترى وهتم حبسب    
ْجَعاْ   ا) , التياساك االجتيااعي   حتساس العالقاات و   سالمة م  آثاره اإلجيابية يف ما ميي  أن هتحققو

ْكَرْه َلهح اَو, ِلَمْفِسَك  ْحِبْب ِلَغْيِرَ  َما تحِحبَُّقَف) تطبيقاته ؛ عدالة و ,(  َنْفَسَك ِميَزانًا ِفيَيا َبْيَمَك َوَبْيَ  َغْيِرَ 
ْرَض ِمَ  المَّااِس  اَو) ؛ املعامل يف القرىل رحد  اجملتيع بروحية وعقائدهة واضحة جتاه لاالو, (  َما َتْيَرهح َلَها

احلضاري , مماا هادعم قار     العليي و –العي  واألثر الرتبري ما هتطلبه و, (  ِبَيا َتْرَضاهح َلهحْم ِمْ  َنْفِسَك
, الاذي حيقاق   (  اال َتْعَلمح َوِإْن َق َّ َما َتْعَلمحَوال َتّقْ  َم)  املبدأ العليي ؛ , وبماء ثقافةالدولة واستيرارهتها 
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والرصارىل إىل  ومعاه  أخالقياات محاهاة املياناة العليياة     احلفاظ على ميانة وشخصية الفرد على أسس 
 .., باألدلة والقرائ  الصادقة واملعار  تبادىل املعلرمات والعلرم 

دعاء الصادق الذي اتضح يف مبحث سابق , وعا   نقاو  الدواخ  اإلنسانية للفرد واجملتيع بال: خامسًا 
, وما هتم ع  طرهقاه ,  , وبطرق اختيار املخلرق لتراصله مع اخلالق طرهقه هتم البماء احلقيقي لليجتيع 

علياه  ), وهظهار يف مضاامني قرلاه    إعاد   مدسة المظر يف ذات اإلنسان , و ار جاناب ترباري عظايم     
 ( :السالم

,  َوَتَيفََّ  َلاَك ِبااِلَجاَباةِ  ,  ْرِض َقْد َأِذَن َلَك ِفي الدَُّعاِءي ِبَيِدِه َخَزاِئ ح السََّياَواِت َواأَلْعَلْم َأنَّ الَِّذاو)     
 َوَلامْ ,  َماْ  َهْحجحبحاَك َعْماهح    هحَبْيَما حَو َكَبْيَما  َوَلاْم َهْجَعا ْ  ,  َوَتْسَتْرِحَيهح ِلَيْرَحَيَك,  َوَأَمَرَ  َأْن َتْسَقَلهح ِليحْعِطَيَك

َوَلاْم هحَعيِّاْرَ     , َوَلْم هحَعاِجْلَك ِبالمِّْقَيِة,  َوَلْم َهْيَمْعَك ِإْن َأَسْقَت ِمَ  التَّْرَبِة,  هحْلِجْئَك ِإَلى َمْ  َهْشَفعح َلَك ِإَلْيِه
َوَلاْم هحَماِقْشاَك   ,  رىِل ااِلَناَباةِ َوَلْم هحَشدِّْد َعَلْيَك ِفي َقبح, ْوَلى ِبَك َأ ْلَفِضيَحّةاَوَلْم َهْفَضْحَك َحْيثح  ,ِباإِلَناَبِة 
,  َوَحَساَب َسايَِّئَتَك َواِحاَد ً   ,  َبْ  َجَعَ  نحزحوَعَك َعِ  الذَّْنِب َحَسَمًة,  َوَلْم هحْؤِهْسَك ِمَ  الرَّْحَيِة,  ِباْلَجِرمَيِة

َوِإَذا ,  ؛ َفاِإَذا َناَدْهَتاهح َساِيَع ِناَدا َ     َوَباَب االْسِتْعَتاِب,  َوَفَتَح َلَك َباَب اْلَيَتاِب , َوَحَسَب َحَسَمَتَك َعْشرًا
,  َوَشااَيْرَت ِإَلْيااِه  حيحرَمااَك,  َوَأْبَثْثَتااهح َذاَت َنْفِسااَك,  َفَقْفَضااْيَ  ِإَلْيااِه ِبَحاَجِتااَك,  َناَجْيَتااهح َعِلااَم َنْجااَراَ 

,  ِمْ  َخَزاِئِ  َرْحَيِتِه َما ال َهْقِدرح َعَلى ِإْعَطاِئِه َغْيرحهحَوَسَقْلَتهح ,  َواْسَتَعْمَتهح َعَلى ّأمحرِرَ ,  ْسَتْيَشْفَتهح ّكرحوَبَكاو
ثحمَّ َجَعَ  ِفي َهَدْهَك َمَفاِتيَح َخَزاِئِمِه ِبَياا َأِذَن َلاَك   .  َوَسَعِة اأَلْرَزاِق,  ْبَداِنَوِصحَِّة اأَل,  ِمْ  ِزَهاَدِ  األْعَياِر

فاال  ,  ْساَتْيَطْرَت َشاآِبيَب َرْحَيِتاهِ   اَو, ِبالادَُّعاِء َأْباَراَب ِنْعَيِتاِه    َتْفَتْحَ  سا اَفَيَتى ِشْئَ   , ِفيِه ِمْ  َمْسَقَلِتِه
ِلَيّيارَن َذِلاَك َأْعَظاَم     , َورحبََّيا ّأخَِّرْت َعْمَك ااِلَجاَباةّ  . َفِإنَّ اْلَعِطيََّة َعَلى َقْدِر المِّيَِّة,  هحَقمَِّطمََّك ِإْبَطاءح ِإَجاَبِتِه

َوّأوِتياَ  َخْيارًا ِمْماهح َعااِجاًل َأْو     , اهح ْؤَتا َورحبََّيا َسَقْلَ  الشَّْيَء َفاال تح .  اآلِمِ  َوَأْجَزىَل ِلَعَطاِء,  اِئِ أَلْجِر السَّ
ّيْ  َفْلاتَ ,  َفَلرحبَّ َأْماٍر َقاْد َطَلْبَتاهح ِفياِه َ االّ  ِدهِماَك َلاْر ّأوِتيَتاهح        ,  َأْو صحِرَ  َعْمَك ِلَيا  حَر َخْيٌر َلَك ,آِجاًل

 .  ( ؛ َفاْلَياىلح ال َهْبَقى َلَك َوال َتْبَقى َلهح َوهحْمَفى َعْمَك َوَباّلهح,  َمْسَقَلتحَك ِفيَيا َهْبَقى َلَك َجَياّلهح
َوَتَيفَّاَ  َلاَك   ,  َقْد َأِذَن َلاَك ِفاي الادَُّعاءِ   ) عمد ؛ الروح البشرهة القلرب ووتطيئ  وبالدعاء تترازن     

اليت تتعدى ك  مادهات احليا  اإلشباع غ  املمظرر   –أعظم ما هرتتب م  احلاجة  تححقق, و(  ِبااِلَجاَبِة
؛ َفاْلَيااىلح ال   َوهحْمَفى َعْمَك َوَباّلهح,  َفْلَتّيْ  َمْسَقَلتحَك ِفيَيا َهْبَقى َلَك َجَياّلهح) ,  اجلامحواللهث وراء سرابها 
 ..على معاه  إنسانية  األخالقي وأخالقية األداءفيه علم اجلياىل , ومما هتيث   ( َهْبَقى َلَك َوال َتْبَقى َلهح

,  تمظيم البيئة اخلارجيةمع املترازن إلنسان دواخ  اتمظيم مدسة إعاد   ,  والسعي بالطلبوهتحقق     
ِبالدَُّعاِء َأْبَراَب َتْفَتْحَ  ساَتى ِشْئَ  َفَي , ثحمَّ َجَعَ  ِفي َهَدْهَك َمَفاِتيَح َخَزاِئِمِه ِبَيا َأِذَن َلَك ِفيِه ِمْ  َمْسَقَلِتِه) 
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فالعطاء , (  َفِإنَّ اْلَعِطيََّة َعَلى َقْدِر المِّيَِّة,  فال هحَقمَِّطمََّك ِإْبَطاءح ِإَجاَبِتِه,  ْسَتْيَطْرَت َشآِبيَب َرْحَيِتِهاَو, ِنْعَيِتِه 
 ..م  ك  ملرثات احليا   الدواخ  بمقاو ودعيها تربري ونفسي 

َورحبََّياا  ) ؛ غا  املمظارر   املمظرر واإلسرتاتيجي  –, وعيقها الفلسفي القر  املضافة اجلدوى و ترىو    
َفَلرحبَّ ,  َأْو صحِرَ  َعْمَك ِلَيا  حَر َخْيٌر َلَك , َوّأوِتيَ  َخْيرًا ِمْمهح َعاِجاًل َأْو آِجاًل, اهح ْؤَتَسَقْلَ  الشَّْيَء َفال تح

 ..(  هح ِفيِه َ الّ  ِدهِمَك َلْر ّأوِتيَتهحَأْمٍر َقْد َطَلْبَت
 اتالعظيى للعقرىل , واملربية واملضللة لصامع واختااذ القارار    م  اآلفات( عليه السالم)هححذِّر : سادسًا 

, أال و ر اإلصابة بآفة الغرور , واالنفاراد  العي  املماسب أداء والتمفيذ ودقة وجرد  ,  ةوالماسب ةالصائب
 ( :عليه السالم)األفيار والبماء المفسي والسلركي , وبهذا هقرىل  , وهشي  ذلك بالرأي دون الغ 

 , َوال َتّيْ  َخاِزناًا ِلَغْياِر َ   , ْسَع ِفي َكْدِحَكاَف . ْلَباِبَوآَفّة اأَل , َراِبْعَلْم َأنَّ اإلْعَجاَب ِضدُّ الصَّاَو)    
 .  ( ا َتّيرنح ِلَربَِّكَوِإَذا َأْنَ   حِدهَ  ِلَقْصِدَ  َفّيْ  َأْخَشَع َم

ما  خلاق اهلل    كاان  وِلاقي  أن هيرن اإلنسان حرًا , وأن هرفض العبردهة والتبعية بي  أشاياهلا  : سابعًا 
 بطاعاة اهلل ب  هسير  وال هحصّغر ال هحذىل, هلل ج  جالله , فَيْ  كان حرًا إال  وال تيرن العبردهةتعاىل , 
 ( :عليه السالم), كيا قاىل على ك  االجتا ات ثير  واملستدامة , الطاعة املمتجة وامل تعاىلو سبحانه

  (َوال َتّيْ  َعْبَد َغْيِرَ  َوَقْد َجَعَلَك اهلّل ححّرًا  )
, فيا وتطرر احليا  السير الرفعة و , وبه طاعة اهلل تعاىلهقابله  التيرهين بي  ما هعميه , و ذا اجلع     

 .., وممها احليا  االجتياعية  قامة وترازن احليا  واستدامتهاالستإاّل  ها نهى عمأمر به الشرع وم
االنقيااد واخلاذالن واالحنادار ,    ممه ما هيرن عياى  و, للشخص املذّلة  طاعة املخلرقالفه خبهيرن و   

ذحو  َهّيارَن َبْيَماَك َوَباْيَ  اهللِ    ْساَتَطْعَ  َأالَّ ا َوِإِن) , وبهذا االجتاه املعاصي  يا هحرتيب م حيم وباخلصرص
َأْكاَرمح ِماَ    َأْعَظامح وَ  , َفِإنََّك محْدِرٌ  َقْسَيَك , َوآِخٌذ َساْهَيَك , َوِإنَّ اْلَيِساَ  ِماَ  اهلِل سحاْبَحاَنهح     ْفَعْ اِنْعَيٍة َف

 .  ( ِمْمهح اْلَيِثِ  ِمْ  َخْلِقِه َوِإْن َكاَن ّك ٌّ
عياة  المِّعمد ا تيارن  , والمفس ميّرم و هيرن عبده عزهز امليانة أناخلالق عز وج    د  وإراد و    

حلفاظ على كرامة , وعز  المفس وا, و ما فرق بني التيبُّر والغرور واألنفة اإلهلية ملخلرقاته دون حراجز 
حقرقه اإلنسانية , فال حراجز بني  قق لليخلرق ميانته املرمرقة باكتسابحت, ألّن عّز  المفس  اإلنسان

تيارهم   , و ار  وك  ما هتقاطع مع شارهعته السايحاء  واألعياىل املمحرفة نرب الذب اّلإاخلالق واملخلرق 
 ..املخلرق وربربية لفرعمة وال طاعة دون تيبُّر وال خضرع لليخلرق الختيار ميانته املسيرح بها 
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ن تيارن حالاة   ملراقاف , فاال مييا  أ   ا اساتيعاب رلِّاد  لثقافاة   القيم اإلنسانية واالجتياعية  ي امل: ثاممًا 
اإلميان بها , وهيرن انعياساتها على مستقب  الفارد  ذلك تلك القيم وإاّل م  خالىل فاع  االجتياعي الت

 ( :عليه السالم)هظهر ذلك يف مضامني قرله مما والدولة والمظم , وممها المظم االجتياعية , وواجملتيع 
َفَخفِّْض ِفي . , َوَأنََّك ِفي َسِبيِ  َمْ  َكاَن َقْبَلَك  دحَو َأَجَلَكَواْعَلْم َهِقيمًا َأنََّك َلْ  َتْبّلَغ َأَمَلَك , َوَلْ  َتْع)     

َلْيَس ّك ُّ َطاِلٍب ِبَيْرزحوٍق , َوال َفَفِإنَّهح رحبَّ َطَلٍب َقْد َجرَّ ِإَلى َحَرٍب ؛  , الطََّلِب , َوَأْجِيْ  ِفي اْليحْيَتَسِب
الرََّغاِئِب , َفإنََّك َلاْ  َتْعَتااَض ِبَياا     َعْ  ّك ِّ َدِنيٍَّة َوِإْن َساَقْتَك ِإَلى  َوَأْكِرْم َنْفَسَك.  ّك ُّ محْجِيٍ  ِبَيْحرحوٍم

 .  (َتْبذحىلح ِمْ  َنْفِسَك ِعَرضًا 
وتهدهدات  خماطر ما يف احليا  , ِليا سيلحق باألخالقية م فإذا ّفِقَدت القيم , فإنها ال تحعّرض بقمث      

ال تتحقق إاّل باإلميان , وال تتجّساد إاّل ما  خاالىل    لقيم واملبادئ ومضاميمها , أّما احندار الحنرا  واالا
اليت قرمية , إاّل م  خالىل سالمة  ذه القيم واملبادئ طبيعة السلركيات االجتياعية , وال تيرن نتائجها 

 ( :عليه السالم), لذا هقرىل وما همجم عمه م   ال  حتدُّ م  الطيع 
  ( َف ِبَك َمَطاَها الطََّيِع , َفتحرِرَدَ  َمَماِ َ  اْلَهَلَيِةَوِإهَّاَ  َأْن تحرِج) 

على أسس محييية أن تحبمى , فالبّد ة هاألسرالرتبية وبماء أّما اجلانب األسري والعالقات األسرهة : تاسعًا 
 :ه المص املبار  ضيمو ر مما هتاألخرى احمليطة بها , ية عوأخالقية فضاًل ع  العالقات االجتيا

َوال َهّيرَن َّ َأخحارَ  َأْقاَرى َعَلاى     َوال َتْرَغَب َّ ِفيَيْ  َزِ َد َعْمَك , ,َوال َهّيْ  َأْ ّلَك َأْشَقى اْلَخْلِق ِبَك )     
َك ّظْلمح ْيبحَرنَّ َعَلْيَوال َه. َوال َتّيرَن َّ َعَلى اإلَساَءِ  َأْقَرى ِمْمَك َعَلى اإلْحَساِن  َقِطيَعِتَك ِمْمَك َعَلى ِصَلِتِه ,

 .   ( َوَلْيَس َجَزاءح َمْ  َسرََّ  َأْن َتسحرَءهح َظَلَيك , َفِإنَّهح َهْسَعى ِفي َمَضرَِّتِه َوَنْفِعَك , َمْ 
, القراباي   –األساري   الرتباري  للمظام قي املطروح, العيق احلقيالمص املبار  املتقدِّم يف يث  تهمما و    

 ء األسار  مبراقفهاا  الضاخية لبماا   الرتبرهاة الدهمامياة   , والمظرهاة ي االجتيااع  -األسري  الرتبري والمظام
, واملرّجاه  اإلنسااني املفتارح بعالقاتاه     الرتباري  التمظايم والمظاام   ماا هقارم علياه   املختلفة , و وعالقاتها

 ..باألخالقيات الداعية لتياسك البماء االجتياعي 
والقرابة , , املتيث  بعالقات الفرد واألسر  اعياالجتيالقرابي و –األسري  الرتبري ويف ذات االجتاه    
 ( :عليه السالم), هقرىل ودعامة م  دعائم العالقات االجتياعية  اجملتيع  م ميرن م  ميرنات و
الَِّتاي ِبَهاا    َوَهادح َ  َوَأْصّلَك الَّاِذي ِإَلْياِه َتِصا ح ,    َوَأْكِرْم َعِشَ َتَك , َفِإنَّهحْم َجَماححَك الَِّذي ِبِه َتِط ح ,)      

 .  ( َتصحرىلح
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وهتعدد اإلكرام بني املادي وغ  املادي , فهما  الرقار  إىل جاانبهم يف امِلْحَماة والادعم املاالي ويف          
 .و يذا .. اجملاالت الرتبرهة والتعلييية , وممه حتقيق ما هدعم ميانتهم االجتياعية 

الَعِشَ ّ  العاّمة مثا  باين   و.  , واجليع َعَشائر  م القبيلة:   , وقي بمر َأبيه اأَلْدَنرَن:  وَعِشَ   الرج     
, واجلياع   القرهاب والصادهق  :  , والَعِشا ح  , والَعِش ح امّلَعاِشارح  , والَعِش ح القبيلة متيم وبين عيرو ب  متيم

  .. زوجحها أَلنه هحعاِشر ا وتحعاِشرحه كالصدهق وامّلَصاِدق:  , وَعِش ح املرَأ  عحَشراء
الرتبااري اتيجي احلركااي والااداعم العيااق اإلساارت  ااي فالعشاا   بياا  أبعاد ااا األساارهة والقرابيااة ,    

 ..والصرىل , واألص  , اجلماح  ؛وقدرات  الفرص -مسترى القر  مبحددات واالجتياعي 
راناب  وتقث  اجلاناب السياساي عليهياا وعلاى اجل    , أّما بالمسبة للبماء االجتياعي واالقتصادي : عاشرًا 

 ( :عليه السالم)هتضيمه قرله الثقافية واحلضارهة واحلياتية ؛ بإجيابياتها وسلبياتها , 
  (ِإَذا َتَغيََّر السُّْلَطانح َتَغيََّر الزََّمانح ) 

التغاي   الاتغ  و  اسارتاتيجيات وفلسافات  و, واحلضاارهة  عيق المظرهاة السياساية   فيه و ر ما هحجي      
 , واجتاه صمعا جيري م  مسترى بماء السلطات التشرهعية والقضائية والتمفيذهة مو,  قياديال –السياسي 

, وضي  , وإن شاء اهلل التغي  االجتياعي مسترى , وما هؤثر به على  اختاذ القرارات ومستقب  الدوىلو
  .. للعلرم السياسية يف نهج البالغةبشي  أوسع دراسة ,  ما   ذه السلسلة العليية 

ما   املتني , وما هدخ  ضيمها والبماء االجتياعي والسلر  والعيليات  وضي  العالقات: ادي عشر احل
بشاقيه  هتضيمه اجملتيع ,  –اجلياعات  –األسري  –, ومستقب  الييان الفردي  الرتبيةوالتعلم مضامني 

 ( :عليه السالم)قرله الرفيق واجلار , 
  (اْلَجاِر َقْبَ  الدَّاِر  َسْ  َعِ  الرَِّفيِق َقْبَ  الطَِّرهِق , َوَعِ ) 

, وانظر العيق الرتباري للامص    األمان , ال هتم إاّل م  خالىل ميرنات البيئةو فاالستقرار والطيقنيمة    
ى وص  بهام  , وما آل  إليه أمرر م االجتياعية , حت, وقارنه مبا هحطّبق يف الدوىل املتقدِّمة مادهًا املبار  

 ..غ  املادهة لعالقات اإلنسانية ة التضاممية ل, وفقدان املعاجل جتياعيةاألمر إىل فقدان العالقات اال
العلرم م  نظرهات , وما وضعته  به , وما جاءت( املروهة ) األدلة العقلية والمقلية  مما تدىّل: ثاني عشر ال

 :ونتائجها , بقّن م  استمتاجات م  جّراء التجاب والتطبيقات 
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 :على خملرقاته رمحة اهلل عز وج   م وما هحقاب  ذلك       
 
 
 

, هتضح أّن لي  خملرق عاق  وغ  عاقا  , حادود يف مراصافاته    ومما تقّدم م  املعادلتني البسيطتني     
فاال  وبهاذا  هشاغله املخلارق ,    رصاف الارظيفي ِلياا   الوأدوار اا ,  يف احليا   , وهقابله قيةْلالتيرهمية اخَل

 , ومساترى وما هلحقها ما  خاربات   ما جحِع  له م  مراصفات تيرهمية  إاّل على َقَدر املخلرق هححاسب
 ..ترتتب على قدر ذلك  , تشرهعية مسؤولياتتميية القدرات وتطرهر ا , ليحضا  عمد ا   مدسة

 :اإلنساني  ومطلبهالفلسفي , الراسع مبحتراه  والتمظييي املبدأ اإلداريالقاعد  ويف وكيا     
 
 

ال  , عمد اهدخ  اجلانب المفسي  فيذ اإلنسان لألعياىل إاّل مبا  ر مستطاع , ورمباتمليرن ال ميي      
الراتب أو  األجر أو   ترازن بنيمالشخص واألوامر إاّل بقَدر ما هشعر به والراجبات األعياىل  هتم تقدهة

تمفيذ  ملقابلةالشرع  وحيرِّمه على ما هفرضهعلى الرغم م  تعدِّهه  , امليافئة , وما هحقابله م  مسترى أداء
 ..احملدد وما هحيليه التخصص وتقسيم العي  والتيليف الراضح , مع مراعا  العقرد  ما هرتتب على

ع  التشرهعي بالقدرات املرتتبة وامللزمة هحيليه اجلو ذا م  االجتاه املرتتب على املخلرق م  مقابلة ما     
أجهز  اجلسم , وسالمة ميرنات و, وسالمة ألنثرهة اجلع  التيرهين لننسان كصفة الذكررهة أو ا على

 ..لننسان امّليّلف باألدوار واألعياىل الصحة المفسية والعقلية 
ح لليسترعب لاه وإلوساع مماه يف التحليا  والفلسافة      واضجانب  م   ذا املفهرم املختصر , نراهو    

علياه  ) ههضاع ماا  ,  ا  و مدساتها يف احليا  واألبعد م  سلسلة تراص  اإلسارتاتيجيات , واإلسرتاتيجيات 
, , فال ههد  الذم أو االستمقاص راقف وحاالت معيمةد  ملخلرق وماحملد الرصفية اخلطرط م  (السالم

جانب معني م  ميرنات احليا  وتفاصيلها , و ر ما همطباق علاى املخلارق    ب  ترضيح أسباب وفلسفة 
التياملية مع اآلخر , كيا  ر احلاىل لر قلما  ذا واستقامتها البشري ورعاهته , ووضع األمرر يف جمارهها 

 ..و التفضي  , ب   ر وصف الشيء مبا  ر فيه أبيض أو أسرد , ال هعين االستهانة أو االستمقاص أ
وضاع  واإلنسانية والطبيعاة اإلنساانية واملخلرقاات ,    وممه ما هرتتب على املرقع واملرقف والعالقات     

هحماسبه وحبسب جعله التيرهين املرتتب عليه مستحقات اجلع  التشارهعي  ما و هميانالشيء يف مراضعه و
 .., والفروض الشرعية على مرتتبات العقرد ؛ كيا  ر لليؤجِّر واألج  وواجبات م  حقرق 

وش  ي رتب شم م    يف  ل م جع  م  لريعي=    ويني    خ وم جع  م  
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أه  ما حّ  وأه  ما و,  وداخ  التمظيم داخ  اجملتيعوللفرد داخ  أسرته و الفردما هرتتب على  وممه    
مستحقات احلقرق والراجبات , وحيميا هيرن التغي  يف غ  مراضعه , ال ميي  م  ب توما هرترح  , 

 ( :عليه السالم), لذا هقرىل أن هتحقق إحقاق احلق وما هترجب م  واجبات 
  ( َوَلْيَسْ  ِبَقْهَرَماَنٍة َفِإنَّ اْلَيْرَأَ  َرْهَحاَنٌة , ) ..

 :مطبق على جانب م  مضامني المص املبار  , املونرجع يف ذلك لليعادلتني املتقدمتني      
 
 

 :م  رمحة اهلل عز وج  على خملرقاته  وما هحقابله      
 
 
 

واحلرص الشدهد يف حقرق املرأ  , هتحقق حيميا تيرن يف ميانها احلقيقي الفاع  داخا  اجملتياع ,       
, فإن شيء ب  حقرقها وأحقيتها , ال هحيي  أن هحمتقص ممها شيء , وال هحمتقص مو ي محعزز  ومحيّرمة 

السرسايرلرجية   هاخرج  ع  مماخها وجرِّ ا الطبيعاي , فاال هتطاابق الرصاف امليااني ماع مراصافات       
 أو سايد  البيئاة األسارهة    , كإنساانة , وكيمتجاة  العراطاف  األنثرهة الراقية والبيرلرجية  والساهيرلرجية

 .. التياسك األسريما هتحقق م  ألسرهة وا الرتبري لألجياىل االسرتاتيجي عيقسيد  الولألجياىل 
املر فة العراطف األنثرهة خبصرصيتها الايت ال مييا  أن تتحارىل     وللحرص على  ذه املخلرقة الرقيقة    

إىل خصرصية مييلها الرج  , وإاّل كان  كيا هقرلرن علياء المفس واالجتياع بقنها مسارتجله , أي  
؛ رري , وبذلك الدور والطارر األنثاري هترجاب مراعاتهاا     ج  م  الطرر األنثري إىل الطرر الذكخر

 ..االجتياعية  –األسرهة  العالقات اإلنسان الفاع  يف البيئة
والبّد م  االنتباه إىل حمرر مهم يف المص املبار  , أال و ر الرقاهة خ  م  العاالج , والعاالج خا         

وال  هلاا , يطة بها يف محاهة التاج األنثري احملالبيئة  جيب عليها معأنها م  املرت , واملرأ  البّد أن تعر  
سرعان ما هتحرىل عليهاا وباااًل فتحساتغ  باسام     , باسم احلرهة تهدد كيانها اجليي  وفجر  ترلِّد هلا ثغر  

وتعني بهذا اجله  املركب أنرثتها وسفيها , وإباحة يف خماطر تعاظم عدم احلرهة و در التحرر , فتيرن 
األخالقي , ومماه احنادار وتفياك    حنر االحندار  به املمجرفة, ووظليها باسم حقرق املرأ  على امتهانها 

األخالقاي مبمظارره    –األسر  واجملتيع م  أج  مادهات احلياا  الزائلاة , هعاين ساحق املمظارر الرتباري       
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رجياتهاا ,  بتيمرليف الادوىل املتطارر     وانتها  اإلسالمي , وهعين المتيجة اليت أصبح  عليها م  امتهان
 ..األطرا  مي ااملرتاجلسد املتعاظم والرأس اخلاوي املضيِّع الستقامة نتائج  ذا التطرر 

اجلع  التيرهين ماع اجلعا  التشارهعي ,     بني ترازنالإميانيته يف  ر عدم , أخطر ما مير به اإلنسان و    
مراضاعها , ال هعاين االنتقااص ما       , بقّن وضع األمرر يف, وما تبّي  م  املعادلتني كيا مت اإلشار  إليه 

 ..االجتياعي و األسري ب  هعين تياملية احليا  وتراصلها , وممها ما هتعلق باجلانب , املخلرق
غ  امليشرفة والشيطانية يف تدم  اجملتيع , وهمظر لراقع الشخص م  األ دا  واألغراض وليتجّرد     

 :, واستيعاب المص املبار  انة حقرقها وصياحلقيقية واجلع  التيرهين لليرأ  وحقرقها 
  (َوِإهَّاَ  َومحَشاَوَرَ  المَِّساِء َفِإنَّ َرْأَههح َّ ِإَلى َأْفٍ  , َوَعْزَمهح َّ ِإَلى َوْ ٍ   )

 ؤدي بهاا مماا ها  , غ  أدوار ا بقدوار  املرأ  األنثىال تقِحم  ؛ أنالقرىل املبار   مضيرن ومما هتجه به    
حبيث هتشّره دور ا جماالت احليا  ال جتعلها يف مراضع وو  ا ,أدوارعالقاتها ويف  ةذكرره ةتيرن نسخل

ة والمفساية واالجتياعياة   يوالفسالج البيرلرجية  والرظائف ؛ وممه املؤ الت , جعلها التيرهينو احلقيقي
تحماادي   األفياار امليسارخة , وجتعلاها   ال خترتقهاا   لياي وأفيار تحربيها , محاهتها م  أمرر و, واألسرهة 
تحضايِّع بهاا    صررهة , فتحص  على حقرق مستقبلها واستدامته ,وفهم دون استيعاب  باحلقرقكالببغاء 
وتضايع باني ركاام ماا هحسايى بيسابها        العظيياة ,  يف بماء األسار  بروحيتهاا   ودور ا احلقيقية حقرقها

اساتعياهلا  امتهانهاا و عاد  سرعان ما تحرمى ب, ومفات  وماد  رخيصة بضاعة للحقرق واحلرهة اليت جتعلها 
 ..وماد  كسلعة 

اإلجاباة  تيارن  , (  َوِإهَّااَ  َومحَشااَوَرَ  المَِّسااءِ    )عليهاا ,   ةع  السبب والفلسفة القائي عمد السؤاىلو    
رأههااا لااه ( كااقنثى )أي املاارأ   ,( َفااِإنَّ َرْأَههحاا َّ ِإَلااى َأْفااٍ   )الراضااحة البيااان للحفاااظ علااى حقرقهااا ؛ 

 :ليرن  ..ميانتها رمبا خيّ  وههدد شخصها و, والمتيجة  اطف بال حدودعروخصرصيات 
 
  
 

, و ي األسر  االجتياعية واجملتيعية , و ي األسار   القائية بييانها الرتبري األسر  احلقيقية  املرأ و     
السرهة ؛ ألسر  , و ي ابقر  تربيتها املعريف ومستقب  احليا  االجتياعية  –العق  اجملتيعي نتاج و, العق  

؛ ِلياا هلاا    (َوَعْزَمهح َّ ِإَلى َوْ ٍ   )تياسك األوصاىل , املولعالقات , املرحد  اوالقرمية بالسلر  والمفس ب
 .. تتصف بالرِّقة البدنية والروحية والعاطفيةخاصة بها كإمرأ  أنثرهة ومراصفات م  صفات 
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جساد ا   وعارض  , كلها , ما  محلاها األثقااىل   يف أوربا وماا شاا  وما حيص  مما هحسيى حبقرق املرأ      
إىل  , بااملرور لتحرهلاا   الرجارلي اخلشا    وعيلاها التيرهمات الرهاضاية   عي  م ما تخشرنة وومفاتمها , 

ومرقعهاا  ودور اا الرتباري ,   وهحقل  ما  ميانتهاا   , وتحستهلك تها وحقرقها احلقيقية ارمك ححهسلعة تحمت
 ..اجملتيع  –ي بيرامتها وقييها وأخالقياتها لبماء األسر  احلقيقي الذي ال ميي  أن هشغله إاّل  

كيانهااا املاارأ  أعظاام ماا  اجلاار ر  , ومعاارو  , وو مرماارقصااان مح فاااجلر ر  مقامهاااوالاادلي  ؛     
ولياي ال تادخ  يف متا اات    , شااخص  العقالني وتعزهزه , غاهة احلفظ االجتياعي يف اإلسالم حمفرظ 

 ( :عليه السالم)هقرىل رقاهة م  املخاطر والتهدهدات امّلحيقة بها , لذا للو ,محعرت  احليا  اجملهرلة 
, َفاِإنَّ ِشادََّ  اْلِحَجااِب َأْبَقاى َعَلاْيِه َّ , َوَلاْيَس        ْكّفْف َعَلاْيِه َّ ِماْ  َأْبَصااِرِ  َّ ِبِحَجاِباَك ِإهَّاا ح َّ     اَو)     

وال تحَيلِِّك .  ْفَعْ اَرَ  َفَهْعِرْفَ  َغْي َوِإِن اْسَتَطْعَ  أالَّ ِبِه َعَلْيِه َّ ,خحرحوجحهح َّ ِبَقَشدَّ ِمْ  ِإْدَخاِلَك َمْ  ال هحرَثقح 
 وال َتْعدح ِبَيَراَمِتَها َنْفَساَها , . َوَلْيَسْ  ِبَقْهَرَماَنٍة  َفِإنَّ اْلَيْرَأَ  َرْهَحاَنٌة , اْلَيْرَأَ  ِمْ  َأْمِرَ ا َما َجاَوَز َنْفَسَها ,

 .  ( ا ِفي َأْن َتْشَفَع ِلَغْيِرَ اَوال تحْطِيْعَه
محاهاة املارأ  ما  كا  أناراع االنتهاكاات       ويف اإلساالم ,   ةنخ  دلي  على ميانة املارأ  املصاا   و ر    

حتيا  باآلخره  , وإقحامها بقمرر قد ترصالها  , ومحاهتها م  خماطر العي  واال املمظرر  وغ  املمظرر 
 .. دخلها يف ميدان اجلرمية ؛ جبمحها وجماهاتها, ورمبا تح والعرفية إىل املسائلة القانرنية والشرعية

محاهاة  وإنسااني لليارأ     , تبّي  ما أ يية  ذا القرىل العظيم ما  عياق   ةميداني ويف دراسات وحبرث    
ما    واساتدامتها , حلياهاة املارأ    اجملتياع   –إسرتاتيجية األسار    , وما مدى عيقه يفكيانها ومستقبلها 

نتاائج الدراساات    , واتضاح مماا مت الترصُّا  إلياه ما       ر االنازالق يف اجلارائم ومسابباتها   ض ملخاطالتعرُّ
ة ماع البيئاة   , باملقارننسبة السجيمات فيها أكثر بيث  للعي  فيها املرأ   , بقّن البيئة اليت تمزىلرث والبح

  .. عي  وفرص اخلطقحتياكها مبشاك  الوم  أسباب ذلك ا ,اليت ال جماىل لمزوهلا لساحات العي  
 حااىل يصالح  , عماد ا س , ليقخاذ كا ٌّ دوره احلقيقاي    ياا  املرأ  والرج  فيياا هحصالح أحراهل   ووضع    

, وتصاّلح وتقارم أركاان    ومفا ييه القييياة واألخالقياة   هصّلح اجملتيع امتداداتها , واألسر  ووعالقات 
, املفعياة باحلماان والرّقاة     ليرن املرأ , (  َلْيَسْ  ِبَقْهَرَماَنٍةَو َفِإنَّ اْلَيْرَأَ  َرْهَحاَنٌة ,) املستدامة , احلضار  

 ..هتحقق ما هحالئم ميانتها بهاو, ما  البيئة االجتياعية املالئية المسيم العلي  يف م ي 
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؛ بمااء األجيااىل باالقيم واألخاالق وميارمهاا ما  الادواخ         احلارص يف  لذا أروع ما تصاّلح لاه ,       
 ..االجتياعي  –متياسك البماء المفسي صرح بقرهم الرتبية , لييرن ية والروحية وبعالجاتها المفس

االجتاه فحيميا همصب التفي  و, احليا   وجتارب وليس  ذا بالقرىل المظري , ب   ر نابع م  حقيقة    
 ال ميي  السايطر  علاى خماطر اا وتهدهاداتها ,     وتراكيات تظهر فجراتلسد الفجر  املادهة لألسر  , 

  ..المفسية والفراغات الروحية و الفيرهة , وممها االحنرافاتوالفراغات مرجة م  االحنرافات تظهر و
, اإلنساان   وحقرقوحقرق الطف  ملّرث األفيار الرّباقة , المابع ع  جه  حقيقة حقرق املرأ  وما     
 لثقافاة احلقارق   جها  األجيااىل  واساتدامة  , ليا  احلقارق    , إاّل ضاياع  بشاي  عاام   حقرق الماسب  

اإلنسااني  اجاع عا  الركاب    رتق به , ودّمار العبااد والابالد , وسابب لل    , و ر ما غرق الشراحلضارهة 
 ..املستدام احلضاري احلقيقي 

على سراب احلقرق البشرهة , واملرأ   اتبداًل م  الضياع بني الصراع, ومعاجلة املشاك  واألزمات     
الايت   الغربياة  وقرلبتهاا  علاى مرائاد المظرهاات   وتضايع األسار     تحخدع لتهدر حقرق األسر  , فتضايع , 

اجملتيعياة , وفقاد الطفا  أبساأ حقرقاه يف معرفاة أبرهاه         –أضاعرا بها املرأ  وانسيابية احليا  األسارهة  
 ..الصحيح م  اخلطق , ومعرفة تهيا لبماء الفير والمفس والروح والسلر  األخالقي روحماو

, وإلحساساها باذاتها   وحقارق األجيااىل واملساؤولية امللقاا  علاى عاتقهاا       وملعرفة حقيقاة حقرقهاا       
,  ( َوال تحْطِيْعَها ِفي َأْن َتْشَفَع ِلَغْيِرَ ا وال َتْعدح ِبَيَراَمِتَها َنْفَسَها , )وكرامتها وميانها م  االحرتام , لذا 

أزماات  ها مشااك  عاابر  إىل   املتفاقية م  كرنِليا هسبب إشياالت هلا ولغ  ا , و م يف ِغمى عمها , 
 ..االجتياعية  –قضاها هتدّخ  القضاء فيها , مما هحهني ميانتها األسرهة و
ما  أن أراد لليارأ  رفعتهاا وقارهم     الذي مما هتضيمه , ما مت ِذكره , ( عليه السالم)وما أوضح قرله     

رمباا  ء األجياىل دون املرور بقمرر تيرن مؤ لة لبما, وكيانها صرن سلركياتها , بترافر األجراء املماسبة ل
 ..وضياعها تفيك األسر  تتسبب يف 

 َفِإنَّ َذِلَك َهْدعحر الصَِّحيَحَة ِإَلى السَّاَقِم ,  َوِإهَّاَ  َوالتََّغاهحَر ِفي َغْيِر َمْرِضِع َغْيَرٍ  ,)  وجانب مما هرلِّده ؛    
 .  ( َواْلَبِرهَئَة ِإَلى الرَِّهِب

, بااملؤ الت  احليا  الدنيا ميانته وماا جحِعا  ألجلاه ما  رساالة وغاهاات وأ ادا         فِليٍ  يف  ذه      
دهة والمفسية , ألداء  ذه الرسالة , وبقكي  وجه وغ  املا طبيعية وغ  املصطمعة م  املادهةوالتيرهمات ال
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اجلاامس البشااري وخصائصااه طبيعااة  تطااابق الرصااف واملراصاافات ملالئيااة  مسااتدام ومثياار وحبسااب
 ..لرجية رجية والبيرلرجية والفسلجية والسسيرالسييرل

ما  اخلاالق    آمالوالترسُّع , لئال خترج الدراسة ع  جماهلا , وحملدودهة الدراسة , لذا ال ميي  التعيُّق     
والضارورهة , واليشاف عا     عز وج  , أن تسمح الفرصة املراتية , للقيام مبث   ذه الدراسة امّلستفيضة 

 ..ات والعيرميات امليي  حتدهد ا , لئال تححي  على ما هحغاهر أ دافها االلتباسات باخلصرصي
ونفعهاا واساتثيار ا وتمييتهاا املساتدامة      تعليها ونشر ا , مدستها وخالقيات العلرم وأ :الثالث عشر 
ا  , ِلياا تحقدِّماه لننساانية ما  انسايابية احليا      األ يية البالغة للحيا  واجملتياع واحلضاارات   وواملستير  , 

 ( :عليه السالم)لذا هقرىل وفاعلياتها ومرنة اجتا اتها المفعية وتذلي  الصعاب أمام مس تها , 
  ( , وال هحْمَتَفعح ِبِعْلٍم ال َهِحقُّ َتَعلُّيحهح َهْمَفعح َخْيَر ِفي ِعْلٍم ال َواْعَلْم َأنَّهح ال) 

البماء والتقدُّم , و والعيليات املماسبة ة للعالقاتم  املبادئ واألسس احملققو ر ما هترجب أن هيرن     
تمييتها اإلسراع يف ك  الطاقات اإلنسانية املترافر  و إذا ما ّأرهد ترظيفالدولة ,  –احلضاري لليجتيع 

, سراء كان  مادهاة أو غا  مادهاة أو    بالرجهة احلقيقية , للحاق مبا آل  إليه احليا  املتطرر  وتطرهر ا 
يا هحيرمها احلاملة ِل  احلقيقية تطّرر شام  , ومبحترى احلضار بيئية مالئية لي رهة أو حتى نفسية أو بش

 .., وترسيط اجلذور على أسس قرمية  , وإنسانيتهابقخالقية 
رؤوس ب وجانب مراكب ومتزام  له ,  ر اال تيام بالفير املعاصر , وما آل  إليه م  اال تيامات     

وممه ما هرتتب علياه ما  العصاف الاذ ين     ثيار طاقات اخلياىل العليي , واست يةاملعرف –األمراىل العليية 
 ..المافع بعطاءه 

االتعاظ مبا هححيطه واستقراءه على أساس االنتفاع م  تلك التجاارب واخلاربات ,   ضرور  : الرابع عشر 
 :عمد قرله عليه ( عليه السالم)مما هؤكد ومضيرن , و ذا جانب وما هؤوىل إليه 

ِإَذا  َوال َتّيرَن َّ ِميَّْ  ال َتْمَفعحهح اْلِعَظاّة ِإالَّ  ؛ محرَر َأْشَباٌه, َفِإنَّ اأّل َعَلى َما َلْم َهّيْ  ِبَيا َقْد َكاَن ْسَتِدىلَّا)     
 .  ( ِبالضَّْرِب َواْلَبَهاِئَم ال َتتَِّعّظ ِإالَّ , َباَلْغَ  ِفي ِإهالِمِه , َفِإنَّ اْلَعاِقَ  َهتَِّعّظ ِباآلَداِب

علاى أساس عليياة , ومماه ماا هاتم        ات املساتقبلية املبمياة  هدل  على أ يية الترقعات والتمبؤمما و ر     
و اي  , (  ْسَتِدىلَّ َعَلى َما َلْم َهّيْ  ِبَيا َقاْد َكاانَ  ا) ؛  , لييرن علرمه ومعارفهاستقراء املاضي مبعلرماته و

واألدلاة ممهاا   للدراساات   ة إحتيااج ذلاك  وما أ يي , وم  مضاميمها ما خيص فقه العلرم , قاعد  فقهية
,  ما  أدلتهاا وقرائمهاا املرضارعية    عليهاا  العقلية واحلسية , أو بقدلة استمباطية واستقرائية , وما هرتتاب  

 .. لليستقب تخطيأ , ومدى أ يية الها املعاصر  واملستقبلية امتداداتو
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قاات االجتياعياة ومتاساك    سِّاد  للعال ة امّلجيف العياق والدقا   ما  م  املفاردات الغاهاة   : عشر اخلامس 
 ( :عليه السالم)ميرناتها الطبقية , ونقتبس ممها قرله 

 َواْلَهَرى َشِرهّك اْلَعَياى ,  َوالصَّاِحبح محَماِسٌب , َوالصَِّدهقح َمْ  َصَدَق َغْيبحهح , ,َمْ  َتَرَ  اْلَقْصَد َجاَر )     
َمْ  َتَعدَّى اْلَحقَّ . َواْلَغِرهبح َمْ  َلْم َهّيْ  َلهح َحِبيٌب  ِرهٍب َأْبَعدح ِمْ  َبِعيٍد ,َوَق َورحبَّ َبِعيٍد َأْقَربح ِمْ  َقِرهٍب ,

َوَأْوَثاقح َساَبٍب َأَخاْذَت ِباِه َساَبٌب َبْيَماَك َوَباْيَ  اهلِل        . ْقَتَصَر َعَلى َقْدِرِه َكاَن َأْبَقى َلهح اَوَمِ   , َضاَق َمْذَ بحهح
 .  (سحْبَحاَنهح 

,  , تقخذ مقخذ ا بفهيها وفهام اساتعياالتها وتطبيقاتهاا   االجتياعية  -ذا  ذه الدروس الرتبرهة ول    
, بطبيعة احلاىل سييرن  ر املرجِّه  والسليب فتيرن بال رهب نتيجته إجيابية ومثير  , وإذا كان االحنرا 

َمْ  ) , وممه  التميية والبماء ومس ته يفنذهر املخاطر والتهدهدات اآلنية واملستقبلية على اجتا ات اجملتيع 
 ..(  ْقَتَصَر َعَلى َقْدِرِه َكاَن َأْبَقى َلهحاَوَمِ   , َتَعدَّى اْلَحقَّ َضاَق َمْذَ بحهح

مما هعين دقة وسالمة الرظيفة والدور  لي  شيء هتطلب وضعه يف مرضعه املماسب له ,: السادس عشر 
فاإن مل هيا  كاذلك , فهار ناذهر علاى اضاطراب         ,املرسرم والشخص املماسب وماا هتطلباه املرقاف    

اخلل  االجتياعي , لاذا هقارىل   و املشاك  واألزمات االنسياقات العيلية للحيا  , و ر م  دواعي ظهرر
  ( :عليه السالم)

  ( َوِإهَّاَ  َأْن َتَضَع َذِلَك ِفي َغْيِر َمْرِضِعِه ,َأْو َأْن َتْفَعَلهح ِبَغْيِر َأْ ِلِه )
املساتقبلية , مماا جتعا      املخااطر ورن الفع  يف غ  أ له , هاؤوىل إىل االنعياساات السالبية    ورمبا هي    

 ..اإلنسان املمتج واملتفاع  مع ك  عطاء يف مرقف هحرثى له 
ضارور   , وما تقّدم م  دراسته , نيرن قد وضعما م  باني أ ام املضاامني واملراضايع     وبهذا القدر     

بعيق , َمْ  هلم بااع ودراهاة   بشيلها املختصر , آم  أن هراص  دراستها ملعرفتها , وإن كان  الدراسة 
عماد  العلياي  العطااء  م   ذا البحر املتراص  بالتعلييية  –عيق , الغرتا  اخلصائص الرتبرهة بشيله األ

 ..لننسانية  به , همه  ممه ك  ما هحسرتشداستمطاقه , وعمدما هضع صاحب االختصاص جمهره 
, لتحساقى وهحمظار هلاا    ن قد وضع  البذر  املماسابة يف األرض واملماا  والبيئاة املماسابة     وآم  أن أكر    

, وما كان هلل همير , خلد  األماة اإلساالمية واإلنساانية     وتطرهر ا باملماسب بالعماهة والرعاهة يف تمييتها
 ..مجاء , واهلل املرفِّق 
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 الفصل اخلامس عشر
 جتماعياجملتم  االهنلمة وإعادة هنلمة 

 
الادوىل املتقدِّماة , تطّلاب مراكباة     , واالجتا ات التميرهة املتساارعة يف  للتغ ات املتسارعة يف العامل     

باني الاادوىل واملشااارهع  ترسُّااع الفجاارات  ظهارر أو  احلااد ماا ليا  تطاارر ماا  أجا    مساتير  وفاعلااة  
وملراكباة الاتغ ات    , (واحلياا     مدساة األنشاطة   ) أحاد  اذه األسااليب  اي    , وواملؤسسات املتمرعة 

, وبطبيعاة  ( واحلياا    مدساة األنشاطة    إعااد   ) لذلك م  خالىل, هتم الترجُّه  واستيرارهته والتطررات
 .. هاترتيبإعاد  ع  ترتيب األنشطة وما هعميه و بشيرليته احلاىل خيتلف

عيله لتطرهر ذه وتمفيمظامه وخططه وباالجتاه املؤدي  Social Engineeringاالجتياعية واهلمدسة     
هتجاه   واجتا ات التقدُّم االجتياعي , وماا اليت تدرس المظم االجتياعية اجملتيع مع المظرهات االجتياعية 

تياملية جتيع بني اجتا ات اجملتيع والدولاة واألفاراد وأنشاطتهم حبساب      باجملتيع يف وضع اسرتاتيجيات
وغا  املترقعاة عماد    , ج وختطي املشاك  املترقعة عالوسب  , الزمانية وامليانية التطرر املرقفي وبظروفه 

 ..مبمظرر إسرتاتيجي ظهرر ا , لتراص  تلك األ دا  ووتطرر ا 
, با  تتعاداه بااحلقرق    والرسالة , ال تقتصر علاى حمدودهاة الادنيا     تيرن الرؤهاسالمي اإلمظرر املوب    

أبعد وأعيق ما    يرن املمظررهوبهذا , إىل ما بعد ا  والثراب والعقابواحلالىل واحلرام , ,  والراجبات
, خالقياة  األوتطارر   املجتياعياة  الخلطاأ ا امالئياة  علاى   هوسياساات  هبراجما تتسع و, كرنه اسرتاتيجي 

ياا  كوتطرهر اجملتيع , و تتالئم مع تميية, ال ضرر فيها وال ِضرار ,  وفاعلية وانسيابيةنة ومرتطلبات مبو
احلاجااة  عماد ه الراضاحة ,  تبصارر ظهار  هالااذي  Social Evolutionالتطارر االجتيااعي    علياه   ار 

 ..حاجات جدهد  م   ما تظهر, فضاًل ع   هااتوتطرر
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, لييرن أحبب  مدسة األنظية  ودقتها يف الذكاء العاطفي داخ ( نظرهة التحسس ) حتى تدخ  و    
ربز تا وأهضاًا  , جملتيع م   در احلقرق , وصيانة حقرق الماس محاهة اممه وألخيك كيا حتب لمفسك , 

, همباع ما     هقمر باه اخلاالق عاز وجا     ما ي  , ف( ال طاعة ملخلرق مبعصية اخلالق ) القاعد  الفقهية ؛ 
, وبهاا هيارن دقاة    لي  املخلرقات , مبا فيه الطبيعة والبيئة فلسفة محاهة احلقرق املمظرر  وغ  املمظرر  

 ..اآلنية واملستقبلية  مدسة احلقرق وسالمتها 
إاّل اجتا ات تتطلب حتيية التطرر االجتياعي , وممه ما هتعلق ,  جيري م  فاعلية التغ  والتغي وما     
 األدوارو ساترهات املمماه ماا هرتتاب علاى خمتلاف      و , التخصص وتقسيم العي همدسة وإعاد   مدسة ب

الرظاائف  الراجبات , وما هتسبب م  تعقيد يف الرتكيباات و  ووضرح واحلقرقالرظيفية  –االجتياعية 
بتغ ه التدرجيي واجلزئي  ذلك , سراء كانوتطرر القدرات واإلميانيات والرؤى املترافقة مع ك  تطرر 

 ..أو الفجائي والشام  
تباّدىل  وما هتطلب م  , , وممها األدوار االجتياعية ومتطلباتها دوار األظهرر وعيرمية خصرصية و    

بمااء الدولاة   ماا هتطلباه   , وراح  احلضارهة م  امل اجملتيعبه  رُّميوما تقتضيه الظرو  األدوار وحبسب ما 
وسلطتها التمفيذهة , ومؤثراتها على البمياة االجتياعياة , ودهمامياة تطارر      هاوقرانيم هاونظامها وتشرهعات

,  , وما هؤثر عليها م  العرام  المفسية املدني أو املتجهة باجتاه البماء احلضاريالمظم االجتياعية املتيدِّنة 
, وعقالنياة الترجُّاه والترجياه للفارد      توالشاعرر واالنفعااال   والغرائاز  مؤثرات العراطف كيا  ر عليه
 ..ما جيري م  العيليات االجتياعية احلضارهة واجملتيع , و

والتفي  والتصاييم اجلاذري    األساليبو تشي  جر ر األنشطة Reengineeringوإعاد  اهلمدسة     
وباساتخدام كا  ماا    , كالسارعة واجلارد    ؛ املعااه    حساب وقفض  الرسائ  بحبيث حتقق التحسيمات 

األداء ا حيقاق األ ادا  املرسارمة با    مما خمطأ لاه ,  وشام  وعلى أكي  وجه , وبتغي  جذري ومترافر 
, واالجتاه بالرقابة التقيييية والتقرميية دون ضغرط العالي , وسبق وقرع املشاك  واحليلرلة دون وقرعها 

واساتثيار املهاارات   واملباادر   والتحفيز والتفي  اإلبداعي التضاممية الذاتية الترجيهية افة الرقابة وبماء ثق
, وانسايابية االتصااالت الرمسياة وغا  الرمسياة , واال تياام بالعيلياات العالياة         واالبتيارات والطاقات 

الرقاهاة  , واإلاااز بااجلرد  العالياة    و, وتمفياذ املهاام   والمتاائج المهائياة املتياملاة وتقارهم األداء     اإلنتاج 
 .., ودون حترىل املشاك  إىل أزمات عات وتفاقياتها السلبية ااحليلرلة دون ظهرر الصرو
حبساب  و , م   ذه القاعد  العامة , ميي  أن هتم اإلفاد  هلمدسة وإعاد   مدسة اجملتيع االجتيااعي     

البمااء  دعام انتظاام عيلياات    و,  لرلة دون تراجاع اجملتياع  يمتطلبات التميية العالية األداء والمتائج , واحل
 ..بالتزام  مع خمتلف العرام  ذات العالقة املباشر  وغ  املباشر  والتياسك االجتياعي 
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احنرا  د وسلر  املسلم املمحر  , وال هحعأن نحفرِّق بني اإلسالم  أواًل اإلسالم ممهج حيا  , والبّدو    
و ر مسلم سلر  إنسان نعته ب , وباحليلرلة دوناإلهلي ب  جيب بث ثقافة اإلسالم املسلم ميث  اإلسالم , 

مهياا  , ورسالته السيحاء , وهعطي انطباع سليب على اإلسالم  التعاليم اإلسالمية بسلركه السليبهشرِّه 
 ..كان شخصه 

اورات ما  ذوي الشاهادات والثقافاات , ليا  احملا     م  حماور  جرت ماع الياث     فيم تسيع وترى   
 .. !!؟؟ ..  ذا  ر اإلسالم : , ليحعبِّر بالقرىل السلر  اجليعي ب , ونعته شطح برؤهته اآلثم واملمحر ت

اإلسالم وأفعاىل املسلم , وبماء الفير على أساس المظم الفاعلة واملمتجة لي   وبهذا البّد أن نفرِّق بني   
 ..هلمدسي واستيعباته ونتائجه حيققه  ذا االجتاه اما  ر خ  وقرهم , و ر جانب مما 

 :تبدأ  مدسة احليا  وأنظيتها ونظيها وتمظييها اإلهلي م  قرله تعاىل مما و    
اِت ِرْزًقاا  الَِّذي َجَعَ  َلّيمح اْلَقْرَض ِفَراًشا َوالسََّياَء ِبَماًء َوَأْنَزىَل ِمَ  السََّياِء َماًء َفَقْخَرَج ِباِه ِماَ  الثََّيارَ   )     

 . سرر  البقر  (  )َلا َتْجَعّلرا ِللَِّه َأْنَداًدا َوَأْنتحْم َتْعَليحرَن َلّيْم َف
كا   البيئة الداخلية والبيئاة اخلارجياة و   ممها ما تشي  ؛ ,اليث  م  املضامني اآلهة اليرمية  وتشي      

املارارد   ؛ممهاا  تضاح  بمظر  عليية هالراسعة , مبا فيه اإلنسان واليائمات احلية , والبيئة الفضائية احمليأ و
الدخ  واإلنتاج واالستهال  واالستثيار  ؛ وما هتضي  م , الطبيعية والزراعية واالقتصادهة واالجتياعية 

  ..الشام  والترزهع 
 , والسالر  والعالقاات   الفيار والعقياد   وانسيابية  مما  واجتاه قائم بعيرميةاإلسالم وبماء و مدسة     

 :مهج مبوالعقائدهة  لعالقات االجتياعيةاالبماء والعيليات ووممها 
ْسَتْيَساَك  َلا ِإْكَراَه ِفي الدِّهِ  َقْد َتَبيََّ  الرُّْشدح ِمَ  اْلَغيِّ َفَياْ  َهْيّفاْر ِبالطَّااّغرِت َوهحاْؤِمْ  ِباللَّاِه َفَقاِد ا       )    

اللَّهح َوِليُّ الَِّذهَ  َآَممحرا هحْخِرجحهحْم ِمَ  الظُّّلَياِت ِإَلى ( 53 )ِباْلعحْرَوِ  اْلرحْثَقى َلا اْنِفَصاَم َلَها َواللَّهح َسِييٌع َعِليٌم 
 المَّااِر  حاْم   المُّرِر َوالَِّذهَ  َكَفرحوا َأْوِلَياؤح حمح الطَّاّغرتح هحْخِرجحرَنهحْم ِمَ  المُّرِر ِإَلى الظُّّلَياِت ّأوَلِئاَك َأْصاَحابح  

 . سرر  البقر  (58 )ِفيَها َخاِلدحوَن 
ِإنَّا َ َدْهَماهح السَِّبيَ  ِإمَّا َشاِكًرا ) لآلهة ؛  الترضيحية الراعية والراضحة املعامل واملييِّ  مبضاميمه واملقاب     

 . سرر  اإلنسان ( )َوِإمَّا َكّفرًرا 
إعااد   جانب م  املضامني األعيق ما   اجملتيع , و –اإلنسان ؛ الفرد  جمتيعية فقص  وأسس  مدسة    

نقااو  الفيار   و فطار   بدأ م  أص ه , وما(  َلا ِإْكَراَه ِفي الدِّهِ  َقْد َتَبيََّ  الرُّْشدح ِمَ  اْلَغيِّ ) ؛  ي مدسته 
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َفَياْ  َهْيّفاْر   ) , ومتام عيق إعاد  اهلمدسة الفيرهة ونتائجها وعراقبها اآلنية واملساتقبلية ,  اي    اإلنساني
 .(  َتْيَسَك ِباْلعحْرَوِ  اْلرحْثَقى َلا اْنِفَصاَم َلَها َواللَّهح َسِييٌع َعِليٌمِبالطَّاّغرِت َوهحْؤِمْ  ِباللَِّه َفَقِد اْس

قيامها على وكيف السبي  ل, وم   ما تبدأ  مدسة اجملتيع االجتياعي الذي هتجه مبعرفة ك  احلقرق     
اخلاالق واملخلارق ,   ؤدي ما له وماا علياه اجتااه    املساوا  والفضائ  األخالقية , وعمد ا هالعدالة وأسس 

حقهاا يف التميياة املساتدامة    ئة بي  أشياهلا ومماحيها , ومحاهاة  واملخلرق مبا فيه اإلنسان والدواب والبي
 ..اليت متتد آثار ا يف الثراب واجلزاء إىل ما بعد الدنيا 

احلياا  وإعااد     ولر تابعما اآلهات اليرميات , لرأهما ما ا تيام ك  القرآن باحليا  اليرمية , و مدساة      
   .. مدستها املستدامة , وممها  مدسة اجملتيع االجتياعي 

 : قرله تعاىل, بالعق  والعلم  واستقرأ وحتسس فانظر واصغي     
َفَقلََّف َبْيَ  ّقّلرِبّيْم  َواْعَتِصيحرا ِبَحْبِ  اللَِّه َجِييًعا َوَلا َتَفرَّّقرا َواْذّكرحوا ِنْعَيَة اللَِّه َعَلْيّيْم ِإْذ ّكْمتحْم َأْعَداًء )    

 اللَّهح َلّيْم َآَهاِتِه َلَعلَّّيْم َفَقْصَبْحتحْم ِبِمْعَيِتِه ِإْخَراًنا َوّكْمتحْم َعَلى َشَفا ححْفَرٍ  ِمَ  المَّاِر َفَقْنَقَذّكْم ِمْمَها َكَذِلَك هحَبيِّ ح
اْلَخْيِر َوَهْقمحرحوَن ِباْلَيْعرحوِ  َوَهْمَهْرَن َعاِ  اْليحْمَياِر َوّأوَلِئاَك     َوْلَتّيْ  ِمْمّيْم ّأمٌَّة َهْدعحرَن ِإَلى(  3 )َتْهَتدحوَن 

َوَلا َتّيرنحرا َكالَِّذهَ  َتَفرَّّقرا َواْخَتَلّفرا ِمْ  َبْعاِد َماا َجااَء حمح اْلَبيَِّمااتح َوّأوَلِئاَك َلهحاْم       (  3 ) حمح اْليحْفِلححرَن 
 .  آىل عيران سرر  (35 )َعَذاٌب َعِظيٌم 

, وباذات   Reengineeringإعااد  اهلمدساة   العظايم باهلمدساة و   اإلنسااني  م االجتيااعي  ذا العاَل    
بادأ ما  تشاخيص    توالايت  ؛ املساتدامة العظيياة   احلياا  االجتياعياة   ممها , والرق  إعاد   مدسة احليا  

َوّكْمتحْم َعَلى َشاَفا ححْفاَرٍ  ِماَ     ) , ( اًء ِإْذ ّكْمتحْم َأْعَد )؛  االجتياعية املتيثلة يف –احلياتية  واألزمة املشيلة
إعاد   مدساة  حلرهلا يف , وبالدرسة والتحلي  واألزمة املشيلة  استيعابمضامني م  ها وما في, ( المَّاِر 
َقَذّكْم َفَقْن) ؛  ة املتحققة لليجتيع عمد, والمتيجة امليداني( َفَقلََّف َبْيَ  ّقّلرِبّيْم ) ؛ اجملتيع االجتياعية حيا  
املعلرمااات    ماا املرتااد, والبيااان ( َفَقْصااَبْحتحْم ِبِمْعَيِتااِه ِإْخَراًنااا ) ونتيجااة إعاااد   مدسااتها ؛ , ( ِمْمَهااا 

َكَذِلَك هحَبيِّ ح اللَّهح َلّياْم َآَهاِتاِه َلَعلَّّياْم    ) ؛ السياسية  –نظيه االجتياعية ما مش  و, اجملتيعية واالنطباعات 
 ..(  َتْهَتدحوَن

ي أو أو مرقعي أو زمانمسترى سرء استخدام أّي شيء مادي أو غ  مادي أو بشري وعمدما هتجه     
, رمباا تتفااقم    اجتياعياة ظهرر مشااك   إىل  تهدهداته وخماطره هؤدي فإن,  يمرقفحتى سرء استخدام 

 ..االجتياعي المظام  إربا  املشاك  إلربا   مدسة نظام احليا  , وممه
                                                 

0
( هنحسد وإم دة هنحسد م دين ة م  سن حمشد فني م قنرآم م  نريع      ) إم ر ء مهلل ، شنه  ل    ؤ ف س س د شؤ ف ت قيح مإلنج ز ،  - 

 ( ..في أقومل مألئ د مألله ر ) ... ، و ( في نه  م عالغد ) ... ، و ( في مألح ديث م نعويد م لريفد ) ... و ذ ك ل 
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ضاي  املخطاأ   و, بمظار  معاصار    خمتصر لعيرمية ممظرمة اهلمدسة وإعااد  اهلمدساة   ضع وميي  و     
  : اآلتي

 
 
 
 
 
 
 

 املبّسطة هبني عيرمية ممظرمة اهلمدسة وإعاد  اهلمدسة(     )خمطأ 
 
مماا هتضاح ؛   نارى  , يف نهج البالغة  عامة وحمدود  مبحدودهة الدراسةشاملة والرقر  بمظر  وعمد     

ونظياه وأنظيتاه   ليرن واخللق والفير والعقا  واإلنساان بفردهتاه وجمتيعيتاه     ئقة الدّقة ل مدسة فا  ما 
, جبعله التيارهين علاى  داهاة اجلعا  التشارهعي       اإلنسان وضع عز وج  املخلرق العاق ما وتمظييه , و

 ( :عليه السالم), حيث هقرىل خطرطه العامة لتميية احليا  املستدامة سؤولية مبو
اِخاِر امّلَتاَراِكِم   ْن َجَعاَ  ِماْ  َمااِء الَبْحاِر الزَّ    َأ, ْمَعِتِه َوَباِدهِع َلَطااِئِف َصا   , ِمِ  اْقِتَداِر َجَبرحوِتاِه   َوَكاَن)     

,  ْمِرِهِبَق َفاْسَتْيَسَيْ , اِقَهاَتَفَفَتَقَها َسْبَع َسَياَواٍت َبْعَد اْرِت, ْطَباقًا َفَطَر ِمْمهح َأ ثحمَّ, َهَبسًا َجاِمدًا , امّلَتَقاِصِف 
ْذَعَ  َوَأ, ْمِرِه أَل َقْد َذىلَّ, رح َوالَقْيَقامح امّلَسخَّ, ْخَضرح امّلْثَعْمِجرح ْرضًا َهْحِيّلَها اأَلْرَسى َأَوَأ. َوَقاَمْ  َعلى َحدِِّه 

ْرَسااَ ا ِفاي   َفَق, ْطَراِدَ اا  ا َوَأَونحشحارَز محتحرِنَها  , َوَجَباَ  َجالِمياَدَ ا   . ْشاَيِتِه  َوَوَقَف اجَلاِري ِمْمهح ِلَخ, ِلَهْيَبِتِه 
ْنَهَد ِجَباَلَها َعْ  َفَق, َوَرَسْ  ّأصحرّلَها ِفي امَلاِء , , َفَيَضْ  رحؤحوسحَها ِفي اهَلَراِء , ْلَزَمَها َقَراَراِتَها َوَأ, َمَراِسيَها 
, ْنَشااَزَ ا  َطااىَل أَ َوَأ, ْشاَهَق ِقالَلَهاا   َفَق, َصااِبَها  ْنْقَطاِرَ ا َوَمَراِضِع َأَساَ  َقَراِعَدَ ا ِفي محتحرِن َأَوَأ, سحهحرِلَها 

 ْو َتِسايَط  َأ, ْ ِلَهاا  ْن َتِيياَد ِبقَ َفَسَيَمْ  َعلى َحَرَكِتَهاا ِماْ  أَ  , ْوَتادًا َزَ ا ِفيَها َأرََّوَأ, ْرِض ِعَيادًا َوَجَعَلَها ِلأَل
ْجَياَدَ ا َبْعاَد رحّطرَباِة    َوَأ, ْمَسَيَها َبْعَد َمَرَجاِن ِمَياِ َهاا  َن َمْ  َأَفسحْبَحا. ْو َتزحوىَل َعْ  َمَراِضِعَها َأ, ِبِحْيِلَها 

َوَقااِئٍم ال  , َفاْرَق َبْحاٍر ّلجِّاي  َراِكاٍد ال َهْجاِري      ! َوَبَسَطَها َلهحْم ِفَراشاًا  , َفَجَعَلَها ِلَخْلِقِه ِمَهادًا , ْكَماِفَها َأ
 . ( "َك َلِعْبَرً  ِلَيْ  َهْخَشى ِفي ذِل إنَّ" خحضحهح الَغَيامح الّذَواِر ح ؛َوَتْي, اِصفح تحَيْرِكرحهح الرَِّهاحح الَعَر, َهْسِري 

                                                 
0
 . 329 -328ص /  نه  م عالغد - 

ن  ئ  هنحسد 

م ع  ي ت 

 م  ع ول به  

إم دة هنحسد 
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 البيئاة جلعلاها  , بحما ا ختلف مسترهات مبو ,يف تهيئة ك  األجراء والبيئات املتما ية الدقة اهلمدسية و     
ة هلمدسا اإلهلاي  وجا  وعظياة التادب      الداّلة على عظية اخلالق عاز و, يف خدمة خملرقاته  واملالذ املؤ  
 ..  اليرن واحليا 

, وممها خلق ومرقعها يف  مدسة اليرن  او مدسته بيان تلك املخلرقات يف( عليه السالم)هتراص  و    
 :بالقرىل  صرره البالغية يف, وما هتجلى اإلنسان 

, ى َخَلَصاْ   تَّاِء َحا بامَلَهتحْرَبًة َسمَّ, ا ا َوَسَبِخَهَعْذبَِِهَو, ا َسْهِلَهْرِض َواَنهح ِمْ  َحْزِن اأَلَجَيَع سحْبَح ثحمَّ )    
ى تَّا ا َحْجَياَد َ َأ: َوّفصحرىٍل  ْعَضاٍءَأَو, اٍء َووحصحرىٍل ْحَما صحرَرً  ذاَت َأفَجَبَ  ِمْمَه, ى َلَزَبْ  ِة حتَّا بالَبلََّواَلطَه

وِحِه َفَيثحَلاْ   ا ِمْ  رحيَهنَفَط ِف َمٍد َمْعّلرٍم ؛ ثحمََّأَو, وٍد ْقٍ  َمْعدحِلَر, ى َصْلَصَلْ  تَّا َحْصَلَدَ َأَو, ْسَتْيَسَيْ  ا
ا َوَمْعرفٍة َهْفرحقح بَها ,  ااٍت هحًقلِّبحَهَدَوَأَو, ا اِرَح َهْخَتِدمحَهَوَجَر, ا  ح ِبَهَوِفَيٍر َهَتَصرَّ,  ااٍن هحجيّلَهْذَ انًا ذا َأإْنَس

اِه ْشابَ اأَلَو, ان امّلْخَتِلَفِة َرْلرنًا بِطيَمِة اأَلَمْعجح, اس ْجَماأَلان َوَرْلاأَلَو, امِّ امَلَشَو اِقَوْذاأَلَو, اِطِ  الَبَ  احَلقِّ َوْيَب
ْقَدى اهلّل ْساتَ اَو, اجّليحارِد  ِة َوالَبلَّا َو, الَباْرِد  ِماَ  احَلارِّ وَ  , اهَمِة ْخالِط امّلَتَباأَلَو, ِة َهاِد امّلَتَعاِدْضَداأَلَو, امّلْؤَتِلَفِة 

, اخّلمحارِع ِلَتْيِرَمِتاِه   َو, رِد َلاهح  جحاِن بالسُّا ي اإلْذَعِف, ِهْم ِتِه إلْييَِّصْهَد َوَعَو, هَعَتهح َلَدْهِهْم َيَة َوِدالِئاَنهح امَلسحْبَح
َز َوَتَعازَّ , ِه الشِّاْقَرّ   لْيا َلَبْ  َعَغَو, ّة يَّْعَتَرْتهح احَلِيا, " يَس ِلإْب وا إالَّْسجحدحوا آلَدَم َفَسَجدحا: " هح اَناىَل سحْبَحفَق

, ِة ِلْلَبِليَّا  ًاامْساِتْتيَ اَو, اقًا ِللسُّاْخَطِة  ْساِتْحقَ اِظاَرَ   اهح اهلّل المَّْعَطَقَف, اىِل ْلَصْسَتْرَ َ  َخْلَق الصَّاَو, اِر ِبِخْلَقِة المَّ
ارًا اَنهح آَدَم َدْساَيَ  سحاْبحَ  َأ ثحامَّ " . ْقاِ  امَلْعّلارِم   ِم الَرْرىل َهإ. َك ِمَ  امّلْمَظِرهَ  إنَّ: " اىَل فَق, ازًا ِلْلِعَدِ  إْنَجَو
, اِم ِه ِباَداِر امّلَقا  ليِْهح َعدحوُّهح َنفاَسًة َعْغَترَّاف, َعَداَوَتهح َرهح إْبِليَس َوَحذََّو, َتهح ا َمَحلَّيَهآَمَ  ِفَو, ا َعْيَشهح ْرَغَد فيَهَأ

 ثحامَّ . اِر َناَدمًا  باإلْغِتَرَو, ْبَدىَل باجَلَذىِل َوَجاًل ْسَتاَو, الَعزمَيَة ِبَرْ ِمِه َو, نَي ِبَشيِِّه الَيِق اَعَبَف, اِر ْبَراَفَقِة اأَلَومحَر
, ِة اِر الَبِليَّا ْ َبَطاهح إىل دَ َأَو, ِتاِه  إىل َجمَّ َوَوَعَدهح امَلَردَّ, اهح َكِلَيَة َرْحَيِتِه َولقَّ, ي َتْرَبِتِه اَنهح َلهح ِفَبَسَأ اهلّل سحْبَح

 .( ِة الذُّرِّهَّ َتماسحِ َو
عليهياا  )تياره  األسار  المارا  املتيثلاة باآدم وحاراء       هتبّي  م  المص املبار  السابق والالحق , ومما    

, و مدسة اجملتيع االجتياعي , والبماء االجتيااعي  االجتياعية  -األسرهة  بالمظر  مراصلتها, و( السالم
جتياعي م  خالىل عقيد  املبمية على وحدانية اخلالق ج  جالله , وبلرر  الفير االنظامي بالعلى أسس 

اَنهح ِماْ  ِوْلاِدِه   اْصاَطَفى سحاْبحَ  َو)  ؛( عليهم الصال  والسالم)ألنبياء الرسائ  والتبليغ الرسالي م  خالىل ا
ْكَثارح َخْلِقاِه َعْهاَد اهلل إَلاْيِهْم     ىَل َأدَّا َبا َليَّا , اَنَتهحْم َما َأ ِةاَليِغ الرَِّسلى َتْبِلَعَو, لى الَرْحِي ِميَثاَقهحْم َخَذ َعاَء َأْنبَيَأ

َفَبَعاَث  , اَدِتِه اْقَتَطَعْتهحْم َعْ  ِعَبَو, ْ  َمْعِرَفِتِه نيح َعاِطَياَلْتهحمح الشَّاْجَتَو, اَد َمَعهح ْنَدوا اأَلَتَخذحاَو, هح را َحقََّفَجِهّل
را َعَلْيِهْم َوَهْحَتجُّ, ِنْعَيِتِه  و حْم َمْمِسيََّوهحَذكِّرح, اَق ِفْطَرِتِه ِلَيْسَتْقدحو حْم ِميَث, اَءهح ْنِبَيِهْم َأَوَواَتَر إلْي, فيِهْم رحسحَلهح 

اٍد َتْحَتهحْم َهَوِم, ِمْ  َسْقٍف َفْرَقهحْم َمْرّفرٍع : اِت امَلْقِدَرِ  َوهحرحو حْم آَه, رىِل اِئَ  العحّقوا َلهحْم َدَف حَوهحِث, ْبِليِغ بالتَّ
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اٍث َتَتاَبعح َعَلْيِهْم ؛ َوَلاْم هحْخاِ    ْحَدَأَو, اٍب تحْهِرمحهحْم ْوَصَأَو ,َوآَجاىٍل تحْفِميهْم  , اهَش تحْحييِهْمَوَمَع, َمْرضحرٍع 
رحسحٌ  ال تحَقصِّرح : اِئَيٍة ٍة َقَحجََّم ْوَأ, ٍة الِزَمٍة ححجَّ ْوَأ, اٍب محْمَزىٍل ْو ِكَتَأ, محْرَسٍ   اَنهح َخْلَقهح ِمْ  َنيب اهلّل سحْبَح

لاى  َع: ْ  َقْبَلهح َفهح َماِبٍر َعرََّغ ْوَأ, اِبٍق سحيَِّي َلهح َمْ  َبْعَدهح ِمْ  َس: ْثَرّ  امّلَيذِّبنَي َلهحْم ال َكَو, ّة َعَدِدِ ْم ِبِهْم ِقلَّ
 .  (اءح ْبَمَوَخَلَفِ  اأَل, اءح َوَسَلَفِ  اآلَب, َوَمَضِ  الدُّ حررح , ذِلَك َنَسَلِ  الّقرحونح 

, واحنرف  األجياىل ع  سراء السبي  , فاحتاجرا إىل إعاد   مدسة احليا  ونظيهاا ,  وامتدت احليا      
, مبعمى تشخيص و داهة تشرهعية إعاد   مدسة اجملتيع االجتياعي على أسس فيرهة  احتاجرا إىل وممها

آِلِه لْيِه َوى اهلّل َعلََّص دًا َرسحرىَل اهلِلاَنهح محَحيَّْن َبَعَث اهلّل سحْبَح َأإىل )؛ , وذلك متيث  األمراض وعالجاتها 
ْ  ح َأَو. َكِرميًا ِميالدحهح , اتحهح ً  ِسَيرَرَمْشهح, هح اّقيَثبيِّنَي ِملى المَّْقخحرذًا َعَم, ِتِه اِم نحبحرَّإْتَيَو, اِز ِعَدِتِه َم إلْنَجَوَسلَّ

ي محْلِحاٍد ِفا   ْوَأ, َباْيَ  محَشابٍِّه هلِل  ِبَخْلِقاِه    , اِئقح محَتَشتَِّتٌة َوَطَر, اٌء محْمَتِشَرٌ  ْ َرَأَو,  ٌةمحَتَفرِّقََ ِمَلٌ  ْرِض َهْرَمِئٍذاأَل
اَنهح اَر سحاْبحَ اْخَتا  مَّثحا . اَلِة ْنَقَذ حْم ِبَيياِنِه ِمَ  اجَلَهَأَو, الَلِة ا حْم ِبِه ِمَ  الضََّفَهَد, ٍ  إىل َغْيِرِه محِش ْوَأ, اْسِيِه 
َوَرِغَب ِباِه َعاْ    , ا ْنَياِر الدُّْكَرَمهح َعْ  َدَأَو, ا ِعْمَدهح َوَرِضَي َلهح َم, اَءهح َم ِلَقآِلِه َوَسلَّلْيِه َوى اهلّل َعلٍَّد َصِليحَحيَّ

, ا ي ّاَمِيَهاءح ِفْنبَيَفِ  اأَلا َخلََّف ِفيّيْم َمَوَخلَّ, َم آِلِه َوَسلَّلْيِه َوى اهلّل َعلَِّه َكِرميًا َصَفَقَبَضهح إلْي, اِم الَبْلَرى َمَق
 .  ( اِئٍمال َعَلٍم َقَو, اِضٍحِبَغْيِر َطِرهٍق َو, إْذ َلْم َهْترحّكهحْم َ َياًل 

مبامهج , مساتقى   , لتيرن إعاد  اهلمدسة تشرهعي الرشد ظام تلك اهلمدسة بهداهة املانتوتمظيم وونظم    
, اِساَخهح َوَمْمسحارَخهح   َوَن, اِئَلهح اِئَضاهح َوَفَضا  َوَفَر, اَمهح الَلهح َوَحَرمحَبيِّمًا َح: اَب َربِِّّيْم ِفيّيْم ِكَت )مما هتضيمه ؛ 
محَفسِّرًا ,  اِبَههحَومحْحَيَيهح َومحَتَش, وَدهح َومحْرَسَلهح َوَمْحدح, ْمثاَلهح َوِعَبَرهح َوَأ, هح امَّهح َوَعاصََّوَخ, اِئَيهح َورحَخَصهح َوَعَز

ي َوَباْيَ  محْثِباٍ  ِفا   , ي َجْهِلاِه  اِد ِفلى الِعَبٍع َعَومحَرسَّ, اقح ِعْلِيِه َبْيَ  مْقخحرٍذ ِميَث, اِمَضهح َومحَبيِّمًا َغَر, محْجَيَلهح 
, هح اِب َتْرّكا ي الِيَتا ٍص ِفا َومحاَرخَّ , ْخاذحهح  َوَواِجٍب ِفي السُّّمِة َأ, ِة َنْسخحهح مَّي السَُّوَمْعّلرٍم ِف, اِب َفْرضحهح الِيَت

َصاغٍ    ْوَأ, اَناهح  ْوَعَد َعَلْياِه ِن َ ِمْ  َكبٍ  َأ, اِرِمِه اَهٌ  َبْيَ  َمَحَومحَب. ي محْسَتْقَبِلِه اِئٍ  ِفَوَز, اِجٍب ِبَرْقِتِه َوَبْيَ  َو
 .  ( اهحْقَصي َأٍع ِفمحَرسَّ, ْدَناهح ي َأرىٍل ِفَوَبْيَ  َمْقبح, اَنهحْرَصَد َلهح ّغْفَرَأ
 املساتدامة  االجتياعياة الامظم  وممهاا   ,الامظم احلياتياة   إعاد  اهلمدسة  مدسة و ِليا تتطلبهواستييااًل     

, اِم َبْيِتاِه احَلارَ   َوَفَرَض َعَلاْيّيْم َحاجَّ   )؛ ضامني امليرنات واملاليت تتيث  يف وامتداداتها التشرهعية العبادهة 
اَنهح َعالَماًة  َوَجَعَلاهح سحاْبحَ  , ِه وحّلارَه احَلَيااِم   ْقَلهحرَن إلْيا َوَها , اِم َعا ْنوَد اأَلوَنهح وحرحَهِردح, اِم َنأَلي َجَعَلهح ِقْبَلًة ِلِذالَّ

, َيَتاهح  قرا َكِلَوَصادَّ , ِه َدْعَرَتاهح  َجابحرا إلْياعًا َأاَر ِمْ  َخْلِقِه سحيَّاْخَتَو, ِتِه اِنهْم ِلِعزَّإْذَعَو, اضحِعِهْم ِلَعَظَيِتِه ِلَتَر
, اَدِتاِه  ي َمْتَجاِر ِعبَ اَح ِفا ْرَبا هحْحارِِزحوَن األَ . را ِبَيالِئَيِتاِه امّلِطايِفنَي ِبَعْرِشاِه    هحَوَتَشبَّ, اِئِه ْنِبَياِقَف َأرا َمَرَوَوَقّف
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, هح َفاَرَض َحقَّا  , لعاِئِذهَ  َحَرمًا ِلَو, اىل لنْسالِم َعَليًا اَنهح وَتَعَجَعَلهح سحْبَح, اَدرحوَن ِعْمَدهح َمْرِعَد َمْغِفَرِتِه َوَهَتَب
ِه اَع إلْيا َطالَبْيِ  َمِ  اْسَت اِس ِحجُّلى المَّهلِل َعَو: " هح اَناىَل سحْبَحَفَق, هح اَدَتَفَوَكَتَب َعَلْيّيْم وَِ, هح ْوَجَب َحجََّأَو

 . (" اَلِينَي اهلَل َغِميٌّ َعِ  الَع َوَمْ  َكَفَر َفإنَّ, َسِبياًل 
م وما هسرتشد باه اإلنساان ؛ كفارد وجمتياع , احتااج إىل      كّليا فقدت  مدسة المظهتضح ممه  ومما    

اسرتشاد اإلنسان لقرهم السب  واألعيااىل , ومتطلباتهاا العقالنياة , وماا     إعاد   مدسة جمتيعية , تهد  
اطر اا علاى   العبثية والاال عقالنياة املهادد  والماذهر  مبخ     ومجرح حتّد م  طغيانهرتتب عليها م  ردوع 

 .., وحتد م  حمدودهة المظر للدنيا احليا  و مدسة نظامه 
يف األما    اهلمدساة االجتياعياة   الدقة البالغة ؛ حيميا تشارع جانب آخر هظهر بشي  واضح ,  ر و    

احلساسة اليت جتع  م  اإلنسان , مبفهرم إنساني , وبماء وعي أمين بهذه املمظرمة االجتياعي  –الغذائي 
 ..ومستقبله واسرتاتيجياته قدراته ببه وم  جهات تتحّيم ده أو تبعيته ي, دون تقياحلّر   ةياناملب

, الرظيفاة اإلدارهاة    –التمظييي , والاداعم لاه  ار القيااد       –االجتياعي  مدسة البماء  وتيامله يف    
حني ( رض)مخعي لألشرت ال( عليه السالم)املؤممني اإلمام علي  أم  كتاب كتبههظهر بشي  واضح يف و

 ( :عليه السالم)قرله ونقتطف ممه واّله على مصر , 
, ِتاَك  ياِه َ اًرى ِماْ  َرِعيَّ   َمْ  َلاَك فِ َو, ْ ِلَك ِة َأِمْ  خاصََّو, اَس ِمْ  َنْفِسَك ْنِصِف المََّأْنِصِف اهلَل َوَأ)     

ْدَحاَض  اَصاَيهح اهلّل أَ َماْ  خَ َو,  اِدِهوَن ِعَبا اهلّل َخْصاَيهح دح اَن اَد اهلِل َكا َمْ  َظَلاَم ِعَبا  َو! َتْفَعْ  َتْظِلْم  َك إالَّفإنَّ
َتْعجياِ  ِنْقَيِتاِه ِماْ     ْدَعى إىل َتْغيِ  ِنْعَيِة اهلِل َوٌء َأْيَلْيَس َشَو. َهتحرَب  ْوى َهْمِزَع َأتَّاَن هلِل َحْربًا َحَكَو, َتهحححجَّ

 .   ( اِداِلِينَي بامِلْرَصلظََّو َر ِل, َ  امّلْضَطَهِدهَ  اهلَل َسِييٌع َدْعَر إنََّف, لى ّظْلٍم إقاَمٍة َع
 ( :عليه السالم)؛ حيميا هقرىل والعدالة  احلقرق –إعاد  اهلمدسة االجتياعية مما هتبني م  و    
 إنََّفا , ِة يَِّعا ِلِرَضى الرَّعحَهْجَيَأَو, ْدىِل َعاْل يا ِفَعيَُّهَأَو, قِّ َحي اْلا ِفَسّطَهْوَك َأْيرِر إَلاأّلمح َحبَّوْلَيّيْ  َأ )    

ٌد ِماَ   َحا َوَلاْيَس أَ . ِة امَّا َع ِرَضاى العَ َفرح َما َتِة هحْغاصَّسحْخَأ اخَل إنََّو, ِة اصَِّة هحْجِحفح ِبِرَضى اخَلامَّسحْخَأ الَع
ىَل قََْسا َأَو, اِ  ْكاَرَه لنْنَصا  َأَو, ي الاَبالِء  َمعحرَناًة َلاهح ِفا    َقا َّ َأَو, اِء َخي الرَّي َمؤحوَنًة ِفاِلَرلى اْلْثَقَ  َعِة َأيَِّعالرَّ

ْ ِر ِماْ   اِت الادَّ ْضَعَف َصْبرًا ِعْمَد محِليَّا َأَو, ْبَطَق عحْذرًا ِعْمَد امَلْمِع َأَو, اِء رًا ِعْمَد اإلْعَطشحْي  ََّقَأَو, اِ  َحباإلْل
ِة ؛ َفْلَيّيْ  ِصْغرحَ  ّة ِمَ  اأّلمَّامَّالَع, اِء ْعَدأَلّ  ِلالعحدََّو, نَي ِلِياعح امّلْسِجَيَو, ادح الدِّهِ  ا ِعَيَيإنََّو. ِة اصَّْ ِ  اخَلَأ

 .  ( وَمْيّلَك َمَعهحْم, َلهحْم 
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 ؛ , أال و يالتمظييية , بعالقاتها الرمسية وغ  الرمسية  –وجانب آخر يف إعاد  اهلمدسة االجتياعية     
ي اِلَراْلا , اِس عحيحرباًا  ي المَّا ِف إنَّ؛ َف اِسأْطَلبحهحْم ِلَيَعاِئِب المَّ,  حْم ِعْمَدَ  ْشَمَقَأَو,  ِتَك ِمْمَكْبَعَد َرِعيََّيّيْ  َأْلَو) 
لى اهلّل َهْحّيمح َعَو, ا َظَهَر َلَك ْطه ح َمَك َتْيَلا َعَيفإنَّ, ا ا غاَب َعْمَك ِمْمَهيََّع ال تْيِشَف ََّف, َسَتَر ا  ْ َحقُّ َمَأ
اِس المَّا  ِ ْطِلْق َعَأ. ِتَك ا تحِحبُّ َسْتَرهح ِمْ  َرِعيَّْسَتَطْعَ  َهْستحِر اهلّل ِمْمَك َماا ْستحِر الَعْرَرَ  َماف, َك اَب َعْما َغَم

إىل  َوال َتْعَجَلا َّ , ا ال َهِضاحح َلاَك   َوَتغااَب َعاْ  ّكا ِّ َما    , َك َسَبَب ّك ِّ ِوْتٍر ْمآْقَطْع َعَو, عحْقَدَ  ّك ِّ ِحْقٍد 
 .  (نَي اِصِحَه بالمََّتَشبَّ إْنَو, اشٌّ اِعي َغالسَّ إنََّف, اٍع هِق َسْصِدَت

وعيليتها على  داهاة قارهم   تسترعب ك  الطاقات وتيرهماتها وعلييتها  , فإنها مساحة املشرر أّما     
دخ  يف , وتقث ه حيميا هواستدامتها بإعاد  اهلمدسة حبسب املستجدات ما هتعّلق بهمدسة , وممه الفير 

تها املماسابة والصاحيحة اآلنياة واملساتقبلية ,     امسارصمع اخلطأ وممها صمع القرارات واختاذ ا , لتقخذ 
 ( :عليه السالم)ولذا هقرىل 

 اناًا هحْضاِعّفَك َعا ِ   ال َجَبَو, َوَهِعدحَ  الَفْقَر , ياًل َهْعِدىلح ِبَك َعِ  الَفْضِ  رَرِتَك َبِخي َمشحِف ال تحْدِخَل ََّو )    
ا سحارءح  ى َهْجَيعحَها زح َشاتَّ اِئا َراحِلاْرَص غَ اجّلْبَ  َوالبحْخَ  َو إنََّف, اجّلرِر َرَه ِبال َحِرهصًا هحَزهِّ ح َلَك الشََّو, رِر اأّلمح
 .  ( ِّ باهلِل الظَّ

واستيرارهتها مبمظرر اخلطأ وتمفيذ ا وعراقبها  حمترى وميرنات و ر ما هحدل  على مدى دقة وضع    
 , ما حتيله م  مساات طبيعة اختيار املرارد البشرهة وأ يية وو إعاد   مدسة السلر  التمظييي ,و مدسة 

 ..اإلسرتاتيجي وامتداداته الدنيرهة واألخروهة  نسهام يف الصياغة والتمفيذل
السالطة التشارهعية , وماا تساهم يف اساتقامة       ة , وبترجيهاات هتعلق بالسلطة التمفيذهواألوسع فييا     

 تيارن علياه السالطة القضاائية ما      هترجاب أن  ماا  و, و مدساة مسا تها    واملشارهع   املؤسساتمس 
وماا  ساوا  , و ما حلياهة السالطة التمفيذهاة ومؤسسااتها و مدساة ترجُّهاتهاا      املعدالة وال انتهاجها ممهج

عليياة  والتضعه م  خطأ لتمفيذ ا , البّد م  أن هيرن العمصر البشاري مبساترى الطيارح واالعتاداىل     
 هيارن ترجهاات   العمصار البشاري ,   – ء وإعااد   مدساة السالر  التمظيياي    , وبهاذا البماا   واالستقامة

  ( :عليه السالم)هقرىل ولذا محاهة اجملتيع , يف ومتطلبات اإلدار  العامة 
, اَناًة  َلاَك ِبطَ  ال َهّيارَن َّ اِم َفَثي اآلَمْ  َشِرَكهحْم ِفَو, زهرًا اِر َقْبَلَك َوْشَراَن لأَلاِئَك َمْ  َكوحَزَر َشرَّ إنَّ)     
, اِذِ ْم َوَنَفا  اِئِهاْم  ْ  َلهح ِمْث ح آَراِجٌد ِمْمهحْم َخْيَر اخَلَلِف ِميَّْنَ  َوَأَو, َلَيِة انح الظَّإْخَرَو, َثَيِة انح اأَلَرْعهحْم َأإنََّف

: ْثِياِه  لى إِِال آِثيًا َعَو, لى ّظْلِيِه اِليًا َعاِوْن َظْ  َلْم هحَعِميَّ, اِمِهْم آَثاِرِ ْم َوْوَزَأاِرِ ْم َوْث ح آَصِه ِمَوَلْيَس َعَلْي
ِخاْذ  تَّاف, َقا ُّ ِلَغْياِرَ  إْلفاًا    َأَو, ْحَماى َعَلْياَك َعْطفاًا    َأَو, ْحَس ح َلَك َمعحرَنًة َأَو, ؤحوَنًة َخفُّ َعَلْيَك َمّاولِئَك َأ
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ا اَعَدً  ِفيَيهحْم محَسَقلََّأَو, ْقَرَلهحْم ِبيحرِّ احَلقِّ َلَك ِلَيّيْ  آَثرح حْم ِعْمَدَ  َأ ثحمَّ,  اِتَك َوَحَفالِتَكًة ِلَخَلَراصَّّأولِئَك َخ
الصِّاْدِق ؛  ِ  الاَرَرِع وَ ْ ا ْلَصْق بَقاَو. َع اِقعًا ذِلَك ِمْ  َ َراَ  َحْيثح َوقَََو, ْوِلياِئِه ا َكِرَه اهلّل أَلرنح ِمْمَك ِميََّهّي
ي ِمَ  وتحْدِن, ْ َر اِء تحْحِدثح الزََّرَكْثَرَ  اإلْط فإنَّ, ٍ  َلْم َتْفَعْلهح اِطال َهْبَجححرَ  ِبَبوَ  َوهحْطرح الَّلى َأَع رحْضهحْم ثحمَّ

 .   ( ِ الِعزَّ
اجملتيع التمظيياي يف   , وممه ما هتطلبه ةيف إعاد  اهلمدسة االجتياعي الفاع  ولمظام امليافآت حضرره    

وفلسفته واسرتاتيجيته , لتحقيق الترازن االجتياعي ونظامه وإدارتهاة واملشارهع املختلفة مؤسسات الدول
 ( :عليه السالم)ه قرله مما هتضيم, و ر  ةواملرقفي ةوالزماني ةامليانيوإنسانيته يف استحقاق احلقرق 

ي اِن ِفا ْ اِ  اإلْحَسا  ي ذِلاَك َتْزِ يادًا ألَ  ِفا  إنََّفا , اٍء يءح ِعْمَدَ  ِبَيْمِزَلاٍة َسارَ  امّلِسامّلْحِس ح َو ال َهّيرَن ََّو)     
َلْيَس َشاْيٌء   هحنََّأ ْعَلْماَو. ْلَزَم َنْفَسهح ا َأْلِزْم ّكالًّ ِمْمهحْم َمَأَو! اَءِ  لى اإلَساَءِ  َعْ ِ  اإلَسَوَتْدِرهبًا أَل, اِن اإلْحَس

ا حْم ا ِِهِِ إهَّْسِتْيَراَوَتْرِ  , اِت َعَلْيِهْم ؤحوَنَوَتْخِفيِفِه امَل, ِه إَلْيِهْم اِنِتِه ِمْ  إْحَساٍع ِبَرِعيَّْدَعى إىل ححْسِ  َظ ِّ َربَق
 ِّ ححْسَ  الظَّ فإنَّ, ِتَك  ِّ ِبَرِعيَّْمٌر َهْجَتِيعح َلَك ِبِه ححْس ح الظَّي ذِلَك َأَفْلَيّيْ  ِمْمَك ِف. ا َلْيَس َلهح ِقْبَلهحْم لى َمَع

 اَءَماْ  َسا   َحاقَّ َأ إنََّو, الؤحَ  ِعْماَدهح  َيْ  َحسحَ  َبَمْ  َحسحَ  َظمَُّك ِبِه َل َحقََّأ إنََّو. هاًل ًا َطِرَهْقَطعح َعْمَك َنَصب
 .  ( َبالؤحَ  ِعْمَدهح َظمَُّك ِبِه َلَيْ  َساَء

الفقاه  وأحياام  ؛ يف التشارهع , وطبيعاة وختصاص    وملس   اجملتيع اجتا اتها وسبلها ودقة  مدساتها      
ا اِلَحًة َعِياَ  ِبَها  ًة َصا ال َتاْمّقْض سحامَّ  َو )ياة ,  حلياهة احلقرق والراجبات وانسيابية احلياا  االجتياع قائم ال

ِبَشاْيٍء ِماْ     ًة َتضحارُّ سحامَّ  ال تحْحِدَث ََّو. ّة يَِّعا الرََّهْيَلَوَصَلَحْ  َع, ا اأّلْلَفّة ْجَتَيَعْ  ِبَهاَو, ِة ِه اأّلمَّصحدحورح  ِذ
 .  (ا َها َنَقْضَ  ِمْمَك ِبَيالِرْزرح َعلْيَو, ا َهْجرح ِلَيْ  َسمَّرَن اأَلّيَيَف, ْلَك السَُّمِ  اِضي ِتَم
بقيادتاه  , ال مييا  االساتغماء عماه    داعام علياي   مرجِّاه و والبّد م  إعاد  اهلمدساة االجتياعياة ما         

 ( :ليه السالمع)قرله  , مهيا حتقق م  تقدُّم وتطرر , وذلك مما هظهر يفورهادته 
َتقاَم ْساا اَمِة َمإَقَو, الِدَ  ْمرح ِبِه َأْيَلا َصَلَح َعي َتْثِبيِ  َمِف, اِء اَقَشَة احّلَيَيمحَمَو, اِء َياَرَسَة العحَلِثْر محَدْكَأَو)     

 .  ( اسح َقْبَلَكِبِه المَّ
وهقااىل مَلاْ  هحْحِسا ح    .  ء بقفض  العلرم, واحَلْيَيّة عبار  ع  معرفة أفض  األشيا احَلِييمح ذو احِلييةو    

 5..جيرز أن هيرن مبعمى احلاِكِم , واحَلِييمح  َحِييٌم:  دقائق الصِّماعات وهحتقمها
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وماؤدى   ,(  اءاحّلَيَيا )  ( اَقَشاة محَم)  و,  ( اءَيالعحَل( )  اَرَسةمحَد) ؛  عمدتقع سالمة  مدسة احليا  و    
, وهعين تياما  السالطات التشارهعية والقضاائية     د واستقامة الماس صالح البال؛  عمد تياملهياوحتقيق 

 ..(  اِءاَقَشَة احّلَيَيمحَمَو, اِء َياَرَسَة العحَلمحَد) ؛ تيام  استيعاب وفهم والتمفيذهة , ب
 وركا  وروح  , دعاماة والدوىل املتقدِّمة ته احلضارات احلدهثة املاىل الفائق األ يية اليت عّد رأس ذا     

هاا ومؤسسااتها   اتتقرم اهلمدسة وإعاد   مدسة احليا  , بي  كيان , وبهاالجتياعي  –د احلضاري الرجر
 .., وبه استدامة واستقامة احليا  بي  تفاصيلها  وتطرهر ا املادهة وغ  املادهة والبشرهة وتمييتها

والعلارم   ارفيا تظام األوانأبراب عدهد  يف  مدسة وإعاد   مدسة ,  املتقدِّم ملبار اومما هشي  المص     
, مرازنات الدوىل واملؤسسات ضي  أصرىل  , واالستشاريرأس املاىل العليي واملعريف وهحعد ,  واملعار 

 .. الرهادهة وإنتاجاته بمتاجاتهمر رنة واستدامة احلضارات  ,قيام الدوىل واملؤسسات به و
باالعلم   مرته ستقام , الوا واإلصالحس , بالبالد والما, واحليياء  العلياء ؛ اقرتانمما هتضيمه  ما و    

والرفا ياة   واحلضاار   هرفاع ما  مساترى احلياا     و العدالاة واحلاق   قاق حيماا  واحليية , واال تيام بيا   
 ..بال عرائق حنر األمام و, وما هدفع بعجلة التقدُّم العليي واملعريف االجتياعية  –االقتصادهة 

تقيايم وتقارهم   و, تعلايم , والتادرهب , واالستشاار     الو   ,اخلارب  ؛ المص املباار   ا هتضي ممأهضًا و    
,  تخصصاات ال ماّرع ومباملمتجاة ,  المظرهاات والتطبيقاات العليياة    تالقاح األفياار و  بهم هاتم  والعلرم , 

 .و يذا .. , واستقامة البالد والماس بني العامل واملتعلِّم  املفترحةوالقمرات 
 
 
 
 
 

 بالعلياء واحليياءواستقامة الماس اإلسرتاتيجية دوىل هبني عالقة صالح ال(  5  )خمطأ 
 

بطبقاتاه  االجتياعياة  اجملتياع   مدساة  نظام   ؛ الراضاح  ابشايله تظهار  استييااًل ِليا تقّدم ذكره , و    
 ( :عليه السالم), عمد قرله اإلنساني  –يف الفير اإلسالمي  واجتا اته السلركية

ا جحمحاردح  َفِيْمَها : ٍض ا َعْ  َبْعال ِغَمى ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍض  ا إالَّاٌت ال َهْصّلحح َبْعضحَهَقَة َطَبيَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو)     
 ح ْ ا ا َأِمْمَها َو , الرِّْفاقِ اِ  َواىلح اإلْنَصا عحيَِّمْمَهَو, اّ  الَعْدىِل ا ّقَضِمْمَهَو, ِة اصَّاخَلِة َوامَََََََََََََّابح الَعا ّكتَّمْمَهَو, اهلِل 
َبَقاّة السُّاْفَلى   ا الطَِّمْمَها َو, اِت اَعْ  ح الصَِّمَأارح َوا التُّجَِّمْمَهَو,  اِسمحْسِلَيِة المَِّة َوِ  الذِّمَّْ اِج ِمْ  َأاخَلَرْزَهِة َواجِل

 الِدَ ْمرح ِبِه َأْيَلا َصَلَح َعَتْثِبيِ  َم

 اسح َقْبَلَكَتقاَم ِبِه المَّْساا اَمِة َمإَق

 اإلكثار م 
 اِءَياَرَسَة العحَلمحَد

 اِءاَقَشَة احّلَيَيمحَم
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ِة سحامَّ  ْواِباِه أَ ي ِكَتًة ِفلى َحدِِّه َفِرهَضَوَوَضَع َع, ى اهلّل َلهح َسْهَيهح ّك ٌّ قْد َسيََّو, امَلْسَيَمِة اَجِة َوي احَلِمْ  َذِو
 .  (َعْهدًا ِمْمهح ِعْمَدنا َمْحّفرظًا  -َم آِلِه وَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َولََّص - َنبيِِّه
االساتثيارات , وما  خاالىل    الفارص و  واملساترهات وماا هحتااح ما      ما  الماس , واملراتب أّن هعين     

العقا  اجليعاي   , واملشيلة ليس  بالطبقات با  ب  الطبقات حتيية ظهرر للفرص , البّد م  ماستثيار 
وتياملها مؤشر على دقة  ذه اهلمدسة الدهمامية يف البماء , اإلنتاجية  العيلياتما جيري م  , ولي  طبقة 

, وماادى دقاة  مدسااة احلقاارق والراجبااات ووضاارحها  احلضااارهة  –وانسايابيتها وفاعليتهااا اإلنسااانية  
يف  تطبيقاتاه اساتقامة  ع  التيرهين لننسان واجلع  التشرهعي اإلهلي و, ومدى مطابقة اجلوالتفاع  معها 

 ..مراصفات الشاغ  للرظيفة و ما هحجسِّده تطابق الرصف الرظيفي, ومدى دقة العدالة واملساوا  
وأنشطتها املتمرعة االقتصادهة  –ة دقة إعاد  اهلمدسة احلياتية , وممها إعاد  اهلمدسة االجتياعيحيمها و    
, ليارن  ( ِباَبْعٍض   ا إالَّال َهْصاّلحح َبْعضحاهَ  ) , حبيث هتحقق ترازن وانسيابية ؛  اإلنساني مدى تياملهياو

حبسب ممظرمة احلقرق والراجبات مع  هيرن العي ما هتم م  و, متماغم برعي وقائم و حقيقيالتفاع  
يفية فيحقق نتاائج تمفيذهاة   , والتياملية األخرى حيميا هيرن اإلنسان يف مرقع ومهية وظبعضه البعض 

 .., وما هراص  استيرارهة تيام  الصرر  اإلسرتاتيجية خمطأ له باألداء العالي , ومطابقته مع ما 
ا َعاْ   ال ِغَمى ِبَبْعِضاهَ َو) حتيية ؛ االقتصادهة , تظهر  –وبهذا التيام  البمائي و مدسته االجتياعية     
تعلييياة ,   –لتفاعالت اإلنسانية , وماا حييلاه ما  نتاائج تربرهاة      واالجتا ات وا, بي  املعاه  (  ٍضَبْع

تدرهب والتق ي  والدمج التياملي والتفاعلي المهامه ؛ والتطرهرهة , حتى هشي  تدعيها املرامي التميرهة 
, علاى كا  املساترهات    متعاوناة   تضامميةبني أقطاب الدولة املتيث  بالفرد واجلياعة واجملتيع , كجهرد 

بتالمحاه  واملالئام  , العاالي املثيار    بااألداء و املتمرعاة املتياملاة العطااء ,   يف األنشطة وأدوار م  ومهامهم
 ..اختماقات وترقفات ب املرور دونوانسيابيته 

ودقتها اإلنسانية  –اإلنسان اجتا ات الراضحة , جمبًا إىل جمب مع املهام الرظيفية والعيلية والدلي      
ا جحمحردح َفِيْمَه) ؛  , واملهام واألدوار التخصص وتقسيم العي  ووضرح م  تيامليةأ , وتبداألدائية العالية 

 ح ْ ا ا َأِمْمَها َو , الرِّْفاقِ اِ  َواىلح اإلْنَصا عحيَِّمْمَهَو, اّ  الَعْدىِل ا ّقَضِمْمَهَو, ِة اصَّاخَلِة َوامَََََََََََََّابح الَعا ّكتَّمْمَهَو, اهلِل 
َبَقاّة السُّاْفَلى   ا الطَِّمْمَها َو, اِت اَعْ  ح الصَِّمَأارح َوا التُّجَِّمْمَهَو,  اِسمحْسِلَيِة المَِّة َوِ  الذِّمَّْ ِمْ  َأ اِجاخَلَراجِلْزَهِة َو
ِة سحامَّ  ْواِباِه أَ ي ِكَتلى َحدِِّه َفِرهَضًة ِفَوَوَضَع َع, ى اهلّل َلهح َسْهَيهح ّك ٌّ قْد َسيََّو, امَلْسَيَمِة اَجِة َوي احَلِمْ  َذِو

 ..  (َعْهدًا ِمْمهح ِعْمَدنا َمْحّفرظًا  -َم آِلِه وَسلَّى اهلّل َعَلْيِه َولََّص - َنبيِِّه
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 تطبيقاات نظام   ماا تظهار عماد   اهلمدسية و االمتداداتو , تياملية مفصليةدهمامية حركة تيرن ها وب    
 الَراِلَي َفإنَّ) ؛  ةالتمظييي ابية العيلياتوانسي أ يية يف  مدسة البماء م  له وما القياد  للماس , –العدالة 

هح َلاْيَس ِفاي   َساَراًء ؛ َفإنَّا   اِس ِعْمَدَ  ِفي احَلاقِّ ْمرح المََّفْلَيّيْ  َأ, إَذا اْخَتَلَف َ َراهح َمَمَعهح ذِلَك َكِث ًا ِمَ  الَعْدىِل 
, َراِجيًا َثَراَبهح , َواْبَتِذىْل َنْفَسَك ِفيَيا اْفَتَرَض اهلّل َعَلْيَك  ,ْمَثاَلهح َفاْجَتِمبح َما تحْمِيرح َأ, اجَلْرِر ِعَرٌض ِمَ  الَعْدىِل 

 .  (َومحَتَخرِّفًا ِعَقاَبهح 
, دون لبماء مساتقب  اجملتياع    وعقالنيتهالفير العليي اجتاه  مدسة وإعاد   مدسة لذا تظهر ضرور      

, وممه ما خيلق الفجر  الرقيياة  ّدم احلضاري االقتصار على القرلبة المقلية , و ر م  دواعي مراكبة التق
 ( :عليه السالم) , وبهذا هقرىلبني الشعرب 

  (َورحَعاَتهح َقِليٌ  , رحَواَ  الِعْلِم َكِثٌ   َفإنَّ, اْعِقّلرا اخَلَبَر إذا َسِيْعتحيحرهح َعْقَ  ِرَعاَهٍة ال َعْقَ  ِرَواَهٍة  )
,  ةوالتطرهرهاا ةالتميرهاا ماااحيبامل, وباجتا اتهااا املماساابة وعمااد ا هتاارازن الفياار والاامفس والساالر      
 .. للبحمى الفرقية وصراًلي  البحمى التحتية وامتداداتها ل والتطرهرهةاملستدامة  التياملية باهلمدسةو

 ائ رسا الإسهام املتيث  للرسالة , و(  اْعِقّلرا اخَلَبَر) اجملتيعية تبدأ م  ؛  التخصصية واهلمدسة الفيرهة    
والبمااء   ,(  إذا َساِيْعتحيحرهح  )؛ املتياملاة  و الراضحية والمقياة الصارر    الرسالة والعيليات وبماء القمراتو

بمااء و مدساة الامظم    تشييلة , وبني الرعاهة والرواهة , ( َعْقَ  ِرَعاَهٍة ال َعْقَ  ِرَواَهٍة ) اهلمدسي اهلرمي ؛ 
والرعاهة املختربهة , والرعاهة التطبيقية اجلزئياة ,  , المظرهة الرتبرهة والتعلييية , وهدخ  ضيمها ؛ الرعاهة 

بمظرتهاا   , والرعاهاة االنفتاحياة املساتير    ( اإلنتاج والمتاج الراسع ) والرعاهة التطبيقية اليلية والشاملة 
 لدنيرهةاليت تتعدى اإلسرتاتيجيات اوبصفة األداء والمتائج غ  املتقادمة اآلثار بالثراب والعقاب اإلسالمية 

   .. عليي رهاديومما هعين بماء و مدسة جمتيع  , املترقفة على عتبة آنية ومستقبلية حمدود 
ماا تحيلياه الغاهاات واأل ادا      سب حب, و, وما هتطلبه  التحليلي حتراء اهلمدسياألخرى لالمظر  وال    

وممهاا ممظرماة   مدساة املساتدامة   وإعاد  اهل, التقرميية و التقيييية , وما هرتتب عليه م  اهلمدسةالراضحة 
اٌع َوَ َياٌج َرَعا  , اٍ  لى َسبيِ  َنَجا َومحَتَعلٌِّم َع, يٌّ اِناِلٌم َربََّفَع: الَثٌة اسح َثالمَّ)  ؛ الرتبية والتعليم يف أيِّ جمتيع

 .  ( ْم َهْلَجؤحوا إىل رحْكٍ  َوِثيٍقَوَل, َلْم َهْسَتِضيئحرا ِبمحرِر الِعْلِم , َهِييّلرَن مَع ّك ِّ ِرهٍح , اِعٍق اعح ّك ِّ َنْتَبَأ
  ( :عليه السالم) تضح عمد قرله, مما هوالمظام اهلمدسي للحيا  والتشرهعات وانتظامها     

 َفاال َتْعَتادحوَ ا ؛ َوَنَهااّكْم َعا ْ    , َلّيْم ححدحودًا  تحَضيِّعحرَ ا ؛ َوَحدَّ َفال, َض َعَلْيّيمح َفَراِئَض اهلَل اْفَتَر إنَّ )    
 .  (ّفرَ ا َتَتَيلَّ َفال, ْم َهَدْعَها ِنْسَيانًا ْشَياَء َوَلَفال َتْمَتِهّيرَ ا ؛ َوَسَيَ  َلّيْم َعْ  َأ, ْشَياَء َأ
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وما هحقابلاه ما     , المهيما ترتب عليه م  , واحلدود حد افرتض الفرائض , وواألحيام الفقهية م      
لاه اجتا اتاه    وتمظايم  انتظاام ونظاام  وبمااء  لم جساد و ا هسا بساالمته ف, مؤشرات واضحة ,  اتاالنتهاك

اإلنساانية , الرمسياة وغا      –, وممها  مدساة العالقاات االجتياعياة    املمظرر  وغ  املمظرر  ؛ اهلمدسية 
, وممهاا  جانب داعم ومهام يف إحقااق احلقارق     , و ر, وطبيعة التياسك االجتياعي املستدام الرمسية 

 ..عياهلم حقرق الماس وسالمة أممهم وأ
انتظااام  مدسااي آخاار هتياماا  مااع  مدسااة وبماااء احليااا  , وممهااا احليااا  االجتياعيااة , تتيثاا  يف و    

االقتصادهة , وما هرتتب عليه م   –فقهية تحمظِّم احليا  االجتياعية  م  أحيامالتشرهعات وما همجم عمها 
 ( :عليه السالم) رلهقضي  ممه هتوبي  أشياله وتمفاصيله وصفته العيلية ,  األم  واالئتيان

  (َضرُّ ِمْمهح َفَتَح اهلّل َعَلْيِهْم َما  حَر َأ ْمِر ِدهِمِهْم الْسِتْصالِح دحْنَيا حْم إالَّاسح َشْيئًا ِمْ  َأال َهْترحّ  المَّ )
 مدسة  مها ما هتيث  يف كيان بشري هقف عمدم, رئيسية وأمرر عدهد  الفجر  واخلل  وممها ربز وت    

الفقهية , وأمرر الدنيا اليت  وتطبيقاته لألحيام ده  وتشرهعاته وممطلقاتهية بني ؛ أمرر السلرك –ة فيره
, وإاّل طرأ دسة متياملة شاملة ستصالح إلعاد   ماليف ترجيهات الده  , فارمبا تحربك االنتظام اهلمدسي 

ماا تظهار   , والمتيجاة  تطبيقاته لة صارمببدون استقامة الدنيا بالده  واهلمدسي السلركي والتطبيقي اخلل  
 .. ( َضرُّ ِمْمهحَفَتَح اهلّل َعَلْيِهْم َما  حَر َأ) ؛ م  خماطر وتهدهدات 

 هضاع بياناه  هّتجه به اإلنسان ؛ كفرد ومجاعة وجمتياع ,   مدسي آخر  نظام وانتظام وتمظيم وتيام     
  :عمد قرله ( عليه السالم)

ْنَفَق الَفْضاَ   َوَأ, َوَحسحَمْ  َخِليَقتحهح , َحْ  َسِرهَرتحهح َوَصَل, وََِطاَب َكْسبحهح , ِسِه ِفي َنْف ّطرَبى ِلَيْ  َذىلَّ)     
َوَلاْم هحْمَساْب إىل    ,ّة َوَوِساَعْتهح السُّامَّ  , هح اِس َشارَّ َوَعاَزىَل َعاِ  المَّا   , ْمَسَك الَفْضَ  ِماْ  ِلَسااِنِه   َوَأ, ِمْ  َماِلِه 

 . (الِبْدَعِة
ن هتابني لماا أحاد    , مييا  أ  اتهاا تيرهموميرنات  ذه املمظرمة اهلمدسية جرانب م   تقراءولر مت اس    

 : ّطرَبى ِلَيْ ؛ , فيحقاب   األعياىل أشياىل إعاد   مدسة
؛ جيياع باني  مدساة الاذات والامفس وماا هتعلاق ما           ( ّةَوَوِسَعْتهح السُّمَّ) ,  ( ِفي َنْفِسِه َذىلَّ)  -

الفقهياة , ودقاة اهلمدساة     اهة التشرهعات وتطبيقات أحيامهاا  دانسياق ونتائج سلركية على 
 ..( َوَلْم هحْمَسْب إىل الِبْدَعِة )  ,ونتائجها وتطبيقاتها ومطابقاتها 

؛ جيياع  مدساة الادواخ  البشارهة اإلنساانية ,      ( َوَحسحَمْ  َخِليَقتحهح ) , ( َحْ  َسِرهَرتحهح َوَصَل)  -
  ..الرمسية , ونتائجها واالتصاالت والعالقات الرمسية وغ  
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؛ جييع بني سالمة  مدساة وقمارات الادخ  ,     ( ْنَفَق الَفْضَ  ِمْ  َماِلِهَوَأ) ,  ( وََِطاَب َكْسبحهح)  -
اإلساتهالكي واإلنفااق االساتثياري ,    قمرات اإلنفاق ؛ اإلنفاق سلر  وما هقابله م   مدسة 

 ..االدخار  م  وما هترسطهيا

؛ تتضاي   مدساة االساتعدادات     ( هحاِس َشارَّ َوَعَزىَل َعِ  المَّ) ,  ( ِلَساِنِه ْمَسَك الَفْضَ  ِمْ َوَأ)  -
ق فيهاا , وحتقا  القرمياة وتقيييهاا وتقرميهاا , حبياث تتيثا  االساتقامة       والعالقات االجتياعياة  

 ..االمتثاىل للحقرق وأداء الراجبات املستدامة واستقامتها االجتا ات يف 

مع ك  ما هترافق باني االنتظاام املتعلِّاق    يف ك  مماحي احليا  , اد  اهلمدسة وإعواالستدامة اهلمدسية      
الفقاه املتخصاص ليا      املطابقاة ماع أحياام   باإلنسان والفير والمفس والسلر  , حبسب التشرهعات و

 ..واإلداري والسياسي ؛ كقحيام الفقه االجتياعي واالقتصادي واألخالقي نشطة األنشاط م  
هيرن عظييه يف و, دسة وإعاد   مدسة احليا  وممها استقامة اجملتيع واحليا  االجتياعية  مواستقامة      

 ( :عليه السالم) قرلهمضامني  هظهر يف امم, و ر  يةسالماإل قيم وميارم األخالقاالمتثاىل بال
َوالاَيِقنيح  , ْسِليمح  حَر الاَيِقنيح  َوالتَّ, ْسِليمح التَّاإلْسالمح  حَر . َحٌد َقْبِلي اإلْسالَم ِنْسَبًة َلْم َهْمسحْبَها َأ  َّْنسحَبأَل )    

 .  ( َداءح  حَر الَعَي حَواأَل, َداءح َواإلْقَرارح  حَر اأَل, ْصِدهقح  حَر اإلْقَرارح َوالتَّ, ْصِدهقح  حَر التَّ
, تمظييهاا  واحليا  وإعاد   مدسة ميرنات احليا  بمظيها و ذا أعظم ما هضعه اإلسالم م   مدسة      

, ومييا  بياان البمااء    وسالركه وعيلاه   , ونفسيته , وفلسفته وعليه ومعرفته لالرتقاء باإلنسان وفيره 
 :اآلتي ب اهلمدسي الرصني
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التشرهعات م   -الترازن بني  مدسة التيرهمات  املتما ية م دقة ال , هبني مدىواالستمتاج مما تقّدم      
,   احلضاار أخالقياة   - وماا هرتتاب علياه ما  إنساانية     ات م  جهة أخرى , الراجب -, واحلقرق جهة 

 : املبّسطة اآلتية العييقة باملعادلة االستمتاجية قة التفاصي  ,رهض م  املعادالت املبّسطة العييوميي  التع
 
 
 

 : هعينو ر مما     
 .. التفاصي بي   مدستهاهلو مدسته وإعاد  واستدامته  جمتيع -
البيئة الداخلية وما متتليه  ؛ مبا فيها,  بي  التفاصي مدسة اهلو مدسة وإعاد  متها واستداحيا   -

ماا  و, فارص  الر وما متتلك م  تاراف واخلارجية , يف ميرناتها ضعف ما هطرأ م  و, م  قر  
 ..تهدهدات الخاطر واملتحدهات وهراجهها م  ال

, املمظارر  وغا     العراما  و بيا  التفاصاي   مدساة  اهلوإعااد     مدساتها وواستدامتها حضار   -
 ..ياملها هحوما املادهة وغ  املادهة والبشرهة  ملمظرر  ,ا

,  ننساان ؛ كفارد ومجاعاة وجمتياع    ل دقاة  مدساة اإلساالم    مادى معااه    ؛ومما هعاين  مبعمى آخر و    
ارات وما همجم عمها م  القراملرسرمة اخلطأ  حبسبمعاه  العي  دقة مدى  ,( هساوي  ) ,وممظرماته 

, ومدى ماا هتحقاق   ودقة أدائها ومسترهاته مع ضيان احلقرق والراجبات ,  ما هرتتب عليها م  تمفيذو
واستدامتها التياملياة , وإعااد    امتدادات اإلسرتاتيجيات و مدستها  ومسترى, األ دا  والغاهات م  

ممهاا  ملساتقبلية , الدنيرهاة   اآلنياة وا  اآلثاار و والتراباع واملماافع  المتاائج  ما هرتتاب ما    مدى و,  مدستها 
 ..وما هرتتب عليها م  اجلزاء األخروي وامتداداتها 

, وممه  مدسة  دقة بماء  مدسة وإعاد   مدسة احليا جانب مما حيترهه نهج البالغة م   هتضحو يذا     
املدرساة  مبمظرر إسالمي قائم على  داهة القرآن اليارهم و و وإعاد   مدسة اجملتيع االجتياعي املستدام ,

, بي  دقتها ومضاامني تفاصايلها البالغياة , وتشارهعاتها احلضاارهة املساتدامة       الرسالية المبرهة الشرهفة 
باحليية واملعرفة والعلم , تيرهمية وميتسبة ؛ باستدامة اإلنسان وفيره وما حييله م  قابليات وقدرات 

 ..اإلنساني  –بقر  بماءه احلضاري  ذا الرأمساىل املستدام 
, رمباا هتساع بشاي      ةب مساتقل وقفة يف سلسلة كتا  -إن شاء اهلل  – ذا ما هسع دراستما , ولما      

, راجياًا ما  الراحاد األحاد أن      مساتقبلية  ختصصية أعيق وأكثر تفصياًل , وبذلك هتم متهيد لدراسات
   ..تسهم يف بيان عظية اإلسالم و مدسته وإعاد   مدسته للحيا  

  حاااالَعَي =     المحااااإلْس
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 الفصل السادس عشر
 ا ا عضل كل ما تقلجم ؟م

 
التجدهاد  , تتيثا  يف أ ادا  وغاهاات     لدراسة , البّد م  بيان نقطة يف غاهة األ ييةا وبداهة خامتة    

معاجلاة  , و التقليدهاة  والرتاكياات  دداتاحملالتقرقع على لحيلرلة دون ل  يذا دراسات هامملوالتحدهث 
اإلفااد  ممهاا   دون ودون حتادبثها   ار م واملعا رلعلا ر واافياأل أطالىل على يرداجله  أو اجلالركرن إىل 

 .. العرملة املعاصر بإجيابيات وسلبياتاح على النفتوا,  احليا  اتتطرر ما جيري م بالتراص  مع 
ماع مراعاا  القايم    العلرم واملعاار   املعلرمات وباإلجيابيات لنفاد  م  ك  ما  ر متطرر ونافع م      

وحماولاة ردم الفجار    , ألدوات واآللياات التطبيقياة   االمظرهات وب دّعممحوفهم وباستيعاب  , واألخالق
 ..تخلفةالدوىل املتقدِّمة والدوىل المامية واملو الرقيية بني ؛ الشرق والغرب ,

 االنفتاح, واالجتاه بي  ما هححقق  دون الرقرع يف دائرتهاواحليلرلة وفهيها , وبالسلبيات الستيعابها     
, االنبهاار بار ج احلضاار  الغربياة املادهاة       , ومعاجلاة  اتيجي املتراصا  اإلسارت و ستداموالفهم املبالرعي 

يف الدراساات والتحليا  واملالئياة     خطرطها العامةم   , هتم االنتفاعجعلها كتجارب وخصرصيات و
الدهمامياة  القارارات  اختااذ  صامع اخلطاأ و   السالبيات يف  اخلاطئة وعدم تضييمها م  مؤشراتهاواالنتفاع 

 .. ييارستثذات اجلدوى اإلأفض  وأنسب املتطلبات  وضعها حسبو
,  , َوَفيَّْرتح ِفي َأْخَبااِرِ مْ  , َفَقْد َنَظْرتح ِفي َأْعَياِلِهْم ِإنِّي َوِإْن َلْم َأّكْ  عحيِّْرتح عحيحَر َمْ  َكاَن َقْبِلي)     

؛ َقاْد عحيِّاْرتح َماَع     ْنَتَهى ِإَلايَّ ِماْ  ّأمحارِرِ مْ   اَقنِّي ِبَيا ؛ َبْ  َك ؛ َحتَّى عحْدتح َكَقَحِدِ ْم َوِسْرتح ِفي آَثاِرِ ْم
ْسَتْخَلْص ح َلَك ِماْ  ّكا ِّ َأْماٍر    ا؛ َف , َوَنْفَعهح ِمْ  َضَرِرِه ِرِه؛ َفَعَرْف ح َصْفَر َذِلَك ِمْ  كَََد َأوَِّلِهْم ِإَلى آِخِرِ ْم

  .. ( ْف ح َعْمَك َمْجهحرَلهح, َوَصَر َجِييَلهح , َوَتَرخَّْي ح َلَك هحيَلَنِخ
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باالجتااه االجتيااعي   اآلثااري , مماه ماا هتعلاق      –التاارخيي   ذه اهلمدسة الفيرهة واملسح املياداني  و    
للمهارض  التعلييياة   –العليية واملعرفياة , الرتبرهاة   ج ما املو المظر  ممه ما هتعلق بتحدهثو, واحلضاري 

 املتيثا   هسترر العظيم القرآن اليارهم , وولياد  الدبهدى وة , مياإلسالواألحيام يف ضرء األثر  باجملتيع
 ةاملفترحا  م  اآلفاقما هضع و , (عليهم السالم)األطهار  آلهمراصلة و املدرسة المبرهة الرسالية الشرهفةب

 .. على العامل واإلنسانية
ما تحيلياه  , و  الرشيد ةيالعقالن توالتفاعالك  اخلطى  عمداألخالقي اخلاّلق  الرعيثقافة البّد م  و    

مبدأ  التعلييي لبماء اجملتيع على أساس –ممهجه الرتبري , واجتا ات ر التميية والتطرهومتطلبات خطأ 
 ( :عليه السالم)قرله 

  (اَتهح َقِليٌ  َورحَع, َكِثٌ   رحَواَ  الِعْلِم َفإنَّ, ْعِقّلرا اخَلَبَر إذا َسِيْعتحيحرهح َعْقَ  ِرَعاَهٍة ال َعْقَ  ِرَواَهٍة ا )
وعياق تصارري   واملساترعب لنباداع    بالرعي اإلرشاادي  ؛ ممهج عقالني االجتاه والترجُّهفالرعاهة     

بدهمامياة عقالنياة   واجتا اتاه التطبيقياة   والاذكاء العااطقي   ممتج بي  أشاياله , مباا فياه اخليااىل العلياي      
Dynamic – Rationality ييية توليس  الستاStatic نية العقيية والالعقال.. 

العقا   )  ؛ إاّل مبا تتصف به م  عق  رعاهة لألفياار والعلارم واملعاار    وعيق احلضارات ال تيرن     
بااجليرد والتقرقاع وال    وتتقاادم  تتهالك) , ال عق  رواهة ؛ ( واملستير واملستدام املتطرر املبدع واملثير 

 ..احلضاري  –إاّل البماء االجتياعي ىل لما , وما اراده اهلل تعا( تعي األفاق املستقبلية للحيا  
ّقْ  َ ْ  َهْساَتِري الَّاِذهَ    )  و , سرر  االنعام/  53م  اآلهة( ِص ح َأَفَلا َتَتَفيَّرحوَن ّقْ  َ ْ  َهْسَتِري اْلَقْعَيى َواْلَب )    

َهْرَفِع اللَّهح الَِّذهَ  َآَممحرا ِماْمّيْم  ) ,  سرر  الزمار / 3م  اآلهة ( اِب َتَذكَّرح ّأوّلر اْلَقْلَبَهْعَليحرَن َوالَِّذهَ  َلا َهْعَليحرَن ِإنََّيا َه
 . اجملادلةسرر   (  )َوالَِّذهَ  ّأوتحرا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَّهح ِبَيا َتْعَيّلرَن َخِبٌ  

اتاه  م  اجلها  بيا  اجتا    Social Deviance & Disorderوهبدأ االحنرا  واخلل  االجتياعي     
مبا بالتدرهب و, وال هيرن احلد ممه إاّل بالربامج الرتبرهة والتعلييية املدعية ومساحاته وترسعه التدم ي 

 .. ر متطرر م  العلرم 
تها , بالترازي ماع احلفااظ علاى اخلصرصايات     اجتارب الدوىل املتقدِّمة واملتطرر  حبضاراإلفاد  م  و    

عدم تقاطع إميانية بتطبيقاته امليدانية املتطرر  , والدلي  على صحي الاملؤشر والقيم واألخالقيات , هلَي 
وحمافظتها  ليابانل التجربة, كيا  ر احلاص  يف اخلصرصيات مع التطرر احلضاري القيم واألخالقيات و

تجرباة وتطارره التيمرلارجي    هقاه وقرلباة ال  اليسب احلضاري ليس برب, ليرن  اجمتيعهعلى خصرصية 
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والفراغاات  والفجارات  اخللا   االنزالق يف دائر  اجملتيعات م  خصرصيات احلفاظ على وإها باألصم , 
 .., مع التطرر املادي احلاص  داخ  تلك الدوىل واالختماقات واالنهيار الداخلي 

, وماا هامجم عماه ما       مع احنرافاته أو عادم مالئيتاه  األعيى  بشيله التقّدم املادي نق  وما جدوى    
باجلمح واجلماهات , وتهدهد االساتقرار والطيقنيماة    للجرائم املتمرعةترى اخلأ البياني مسوارتفاع تفاقم 

وقار  عاني اجملتيعاات    م  املتطلبات األساساية يف سحاّلم احلياا  واساتيرارهة احلضاار        واألمان , واألم 
 ..ياتها , لييرن وضرح احلقرق والراجبات والعي  حبسب مقتضوقياداتها احلرهصة على أممها املتمرع 

  ( ِةِعيَِّ  الرََّوّظهحررح َمَردَّ, الِد ي الِباَمّة الَعْدىِل ِفْسِتَقاِ  َعْيِ  الرحالِ  ْفَضَ  ّقرََّأ إنََّو ) ..
الفياار اإلسااالمي , احلقيقااي ملصااادر لليحتاارى  القصاارر يف االسااتيعاب والفهاامماا  املخاااطر ؛ و    

, استغالهلا  وتفس  ا وطرهقةم م  خالهلا تشرهه املعلرمة , وما هتوالقمرات الداخلة ع  طرهقها املعلرمة 
, وما تؤوىل إليه م  ات لليعلرمة ياجأو على أق  تقدهر عدم احلرص على ترقي  وميان ومرقف االحت

 ..   فاعليتها ودهماميتهامستقب
العليية , برعاهة  –رؤوس األمراىل املعرفية لتميية  ةاحملقق لق احلضار  م  عق  الرعاهة السليية ,تمطو    

العلام , ومماه محاهاة العقا       –اخلارب  , باال تشارهه أو احنارا  أو اساتهدا      تعلييية ال –رتبرهة ال المظم
الراعي املراكب لي  متطرر يف احلضار  العاملية , واالجتاه بالتحدهث املماسب الذي الفردي  –اجملتيعي 

ومدرسة الرسرىل األعظام واألئياة   , لقرآن اليرهم السيحاء املتيثلة باال هتعارض مع الشرهعة اإلسالمية 
ما  البمااء    هلشايِّ وماا هح  له اإلنسااني , سان بشاي , حلياهة اإلن( عليهم السالم)األطهار م  آىل الرسرىل 

التقرميية املتارازن باني الادواخ     القرمية  هاجتا اتاإلنساني , وتيع اجمل االجتياعي , واحليلرلة دون تفيك
 ..واحمليأ اخلارجي 

يف  مستقبليةعليية لدراسات  آفاقاولتها لفتح أطر وىل ما تقّدم م  الدراسة املقتضبة , وحمم  خالو    
 :اآلتي ب االستمتاجات ميي  حتدهد م  بني أ م..  نهج البالغة

جعا  صايام   , وبااحلق والعادىل    املتارازن المظام والتمظيم ابتدع ج  جالله اإلنسان , قب  أن خيلق  - 
, األنظياة الفرعياة وتشاعباتها       انتظاام قق م, وما حياحليا   النتظام املالئية السيحاء عةالشره , األمان
ماع   إلباداعي , ومماه تاآلف الامظم االجتياعياة     والتميري االرسأ املثير العلم ,  –فاعلية العق   وجع 

 ماخياة والبيئاة  , ولدعم كا   اذه األجاراء امل   ؤدهة لالستقرار واألمان واألم  االجتياعي املالمظم اأّلخر 
 ..االجتياعية احلياتية وممها املس    وإصالح تقرهمرشاد وممها املتمرعة االجتا ات , والتياملية و
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, الساياوهة   ماا جتيلاه الرسااالت   ضرور  إعاد   مدسة وممهاج احلياا  , وذلاك هاتم علاى أساس       - 
مترُّ بها يف مرحلة خطر   (وآله وسلمصلى اهلل عليه )محلها الرسرىل األعظم  وخامتها الرسالة العظيية اليت

ِإْذ ) ؛ إىل إنساانيته  شام  هعرد باإلنساان  حيا  نظام همدسة إصالحها ب حتّتم,  لمظاإلنسانية م  جه  و
لمَّااِر َفَقْنَقاَذّكْم ِمْمَهاا    ّكْمتحْم َأْعَداًء َفَقلََّف َبْيَ  ّقّلرِبّيْم َفَقْصَبْحتحْم ِبِمْعَيِتِه ِإْخَراًنا َوّكْمتحْم َعَلى َشَفا ححْفَرٍ  ِمَ  ا

 . آىل عيرانسرر  /  3 م  اآلهة ( اِتِه َلَعلَّّيْم َتْهَتدحوَن َكَذِلَك هحَبيِّ ح اللَّهح َلّيْم َآَه
هلاا مردوداتهاا التقرميياة يف    دار ممار ال دار مساتقر , و اذه احلتيياة     كرنهاا  احليا  الدنيرهاة  حتيية  - 

اجلزاء ِلياا  تقدمها احلضاري املستدام , وامتدادات ذلك طبيعة ا تتطلبه مو, اجملتيعات األفراد واجتا ات 
 .., وبه محاهة احليا  ونظيها الثراب والعقاب ألعياىل وما هرتتب عليه م  , فال تقادم لبعد الدنيا 

ثرابا   فقهية هسرتشاد ب وأحيام م  علرم يا تتطلبه  تتلخص فيللحيا  وتشرهعاتها اإلهلية , مضامني - 
للعبااادات املرشااد  رات املادهااة وغاا  املادهااة , فتياارنتطااررات احلضااا عمااد خمتلاافا وحرامهااا حالهلاا

 ..واجملتيعية  , وممها احلقرق الفردهة واألسرهةواملعامالت بني الماس , وفيها تحصان احلقرق 
رد , وبمااء الفا  االجتياعياة  التميرهاة  تتجه األعياىل خبطأ مرسرمة هلاا أ ادافها , وممهاا األ ادا       -5

 .., وما هرتتب عليها م  املراطمة حبسب األحيام الشرعية امّلصانة واجملتيع والدولة 
والتغاي   , اإلجيابية تتابني ما  خاالىل الاتغ      اجتا ات إجيابية وسلبية االجتياعي والتغي  هقخذ التغ   -3

, االجتيااعي  ك والتياسا الساتقرار  لألما  وا واحملقاق  الفاع  بقارهم الساب    املؤدي للتراص  احلضاري 
 ..التغي  املؤدي إىل االحنرا  االجتياعي وتهدهداته التغ  وم  خالىل والسلبية 

م  هلا ما الطبقية والطبقات االجتياعية , وعا  نهج البالغة مرضرع يف غاهة احلساسية , أال و ر  -8
, ِبَبْعٍض  ا إالَّاٌت ال َهْصّلحح َبْعضحَهَطَبَقَة يَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو) ؛  املعاجلات واالنسيابية خصرصيات وعيرميات

آلياة اإلصاالح والتضاام  والتيافا  االجتيااعي ,      ومؤشر ا العظيم , ,   ( ٍضا َعْ  َبْعال ِغَمى ِبَبْعِضَهَو
املبمياة علاى ؛ الصاراعات الطبيقياة ,     االهدهرلرجيات الرأمسالياة واالشارتاكية    ال تتضيمه خمتلفو ر ما 

وامتهان اإلنسان واإلنسانية , وما حيأ بشي  وباآخر  العبردهة املباشر  وغ  املباشر  , والتضحيات , و
, وحقرق على , و ي ما دلل  على فشلها التطبيقي وصعرد طبقة على حساب طبقة م  قيية اإلنسان 

  التضاام ممه ؛ باإلصالح التضامين التياملي , وحساب حقرق , و ر ما هحخالف االجتا ات اإلسالمية 
قق ة حتإنسانيلمظم مهاج بني الطبقات االجتياعية , وما هيرن عليه م  م اإلصالحي –البمائي  والتياف 

 ..التياملي  املرقعحبسب و , العدىل واملساوا 
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واإلفاراط  والردع واحلياهة ما  االحنرافاات و ادر الطاقاات     اإلميان أحد الدعائم الراسخة يف البماء  -7
االجتياعية وأخالقيات العي  وك  ما حيقق التياسك والثبات األخالقيات بماء  والتفرهأ بها , وباإلميان
, واملؤدي للحد م  اجلرائم والفساد بشي  عام , واحلد م  اجلرائم االجتياعياة  واالستقرار والطيقنيمة 

اإلمَياانح  ) و  (اِد اجِلَها َو, ىِل الَعْدَو, نِي الَيِقَو, ْبِر لى الصََّع: اِئَم َدَع ْرَبِع لى َأانح َعاإلمَي) ؛ وبشي  خاص 
 ....  (اإلمَياِن هحْعَيرح الِعْلمح ِب ), و   ( اِنْرَكَوَعَيٌ  باأَل, اِن اٌر باللَِّسإْقَرَو, َمْعِرَفٌة ِبالَقْلِب 

لعراما  الايت   , و ار أحاد ا  الدور الفاع  واملؤثر مع العرام  اأّلخر على اجملتياع  للعام  االقتصادي  -3
باجتاه املمهج اإلنساني املخطأ لاه علاى مساترى     ومتاسيه , و ر مر رنره  وبماء اجملتيع يف تي تسهم

والترجُّااه باالقتصاااد التميااري الجتا ااات اجملتيااع واحلضااار  تيعااات والاادوىل , الفاارد واجلياعااات واجمل
 ..أن هيرن مسببًا للجشع وخسار  اإلنسان اإلنسانية وتقدمها واحليلرلة دون 

يب   لبماء اجملتيعات علاى وفاق العدالاة واملسااوا  وإحقااق احلقارق , واحليلرلاة دون        األ يية ال -3 
واألما   واالجتاه مبا حيقق االساتقرار   االجتاه العدواني و در الطاقات ,ومسببات الصراعات االجتياعية 

 ..الستثيار احملقق للرفا ية االجتياعية والتطرر والبماء وا
كا    احلرب واخلرض فيه , إاّل باستمفادال هتم إعالن اجلهاد وواجملتيع , و ما  عالقة بني اجلهاد  -  

والتفا م  س املساوا , واملبين على أسوالرئام وبماء العالقات بني الشعرب والدوىل السب  احملققة للسالم 
 , والبمااء األخالقاي  السالم   وحيميا هحستضعفس الضعف واهلران واالستغالىل , واالحرتام , ال على أس

رهار   املساتقبلية  امللصاراعات  إىل ا, وبدوره هؤدي واإلنساني هسبب اخلل  يف الترازن الدولي حتيًا فإنه 
 ..تعميه اليلية م  بشرهة ومادهة ومعمرهة تمجم ع  ضحاها بي  ما اليت 
تبّي  م  خالىل الدراسة , ما للعلرم واملعار  م  أ يية بالغة لليجتيعات , وما لرؤوس األمراىل  -  

عا  طرهاق   وبراجمهاا  االجتياعياة   , وممهاا التميياة   لتمييةاستقامة ايف ة م  أ يية بالغة العليي –ملعرفية ا
 ..ومستدامة على أسس فلسفية مثير  التعليم  –الرتبية سالمة خطأ وتمفيذ اسرتاتيجيات 

واملعاريف ,  علام االجتيااع الرتباري ,    علم االجتياع ؛ الفروع املتعادد  لاه , وممهاا     ضّي مما هت -  
, وعلم االجتيااع الصاماعي ,   والتمظييي , واإلداري , وعلم اجتياع المفس , وعلم اجتياع االقتصاد 

, غ  ا م  فروع علم االجتياع امّلعاجلة بتعدد ا ألمرر احلياا  االجتياعياة   , ووعلم االجتياع اجلمائي 
 ..دراسة م  خالىل ما كشفته الوو ر ما تضّيمه نهج البالغة بشيله الراضح 
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 والسييا ,هرذج مما هحعا  أمرر المظم االجتياعية , ما هتجه به علم االجتياع اإلداري والتمظييي  -  
, وممه ما تسهم الشخصيات القيادهة يف التياسك  ما هتعلق بالقيادات والبماء القيادي احلقيقي لليجتيع

املتبادىل للحقرق والراجباات  سب عيق الفهم حب لقياد  اجملتيع واملماسب االجتياعي , واالختيار الفعلي
 .., مبا فيه ما هتضيمه م  املفهرم التضامين املرتتبة 

املفاا يم االجتياعياة باني نهاج البالغاة وعلام       التبااه  والتطاابق يف   وتبّي  م  خاالىل الدراساة ,    -5 
يان االجتياعي لننساان  املرتتبة عليها , لبماء طبيعة الي, وعالجاتها والسلركيات االجتياعية االجتياع 

 ..أو مجاعية أو جمتيعية داخ  حدود الدولة أو أسرهة كرسأ وبيئة فردهة 
 مدسة  ح م  املضامني احلدهثة يف نهج البالغة , ومت معاجلته قب  قرون ساحقة , أال و راّتَضومما  -3 

القارآن اليارهم بهاذا     يف ياا جااء  إشاار  لِ وإعاد   مدسة اجملتيع االجتياعي يف املضيرن اإلساالمي , و 
ترجاب ما    ما هممه وو ر ما هراكب ك  ما  ر متغ  اجتياعي معاصر هطرأ على احليا  , ,  اخلصرص

, البماء االجتيااعي  العيليات ولتحدهث  ةاملالئي ءاتواإلجراالمظم االجتياعية إعاد  تشيي  المظم ؛ ك
سااليب  التصاييم واأل عااد  الاتفي  يف   , ومماه يف إ املؤسسات الرمسية وغا  الرمسياة   ما هشي  خمتلف و
إىل با تياام  , والمظر  مبعاجلتهاالتشرهعات اإلسالمية  تقرموهتالئم مع ك  جدهد , وما هتماسب األداء و

املرارد والقادرات  ماا هتعلاق با   والداخلية واخلارجياة ,  والبيئة  يف ك  مسترهاته وطبقاته العمصر البشري
والتطرهر , وممه التميياة والتطارهر    , ليؤدي مصّبه إىل التمييةاكلها , وما شواإلميانيات واالستيعابات 

 .. االجتياعي

, باملسترى اليت تيرن لي الشفيع عمد اخلالق عز سة على الرغم م  حمدودهتها اوأمتمى أن تيرن الدر    
ساات  , وأن تيارن فاحتاة خا  لدرا   ( عليهم الصال  والساالم )وج  ورسرله األعظم وأ   بيته الطهار 

لبالغاة املماتهج القارآن اليارهم واملدرساة المبرهاة       نهاج ا  ة م ستفيضاملو بتفاصيلها الراسعةو, ختصصية 
م  ضخامة املررد , وما حتققاه ما    وإظهار ما تتضيمه مصادر اإلسالم ممها , م  أج  اإلفاد  الشرهفة 

 ..وم  اهلل تعاىل الترفيق .. بماء حضار  إنسانية كاملة ومستدامة 
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ص ساارر  البقاار  (  7 )... َهااا َأهَُّهااا الَّااِذهَ  َآَممحاارا ) 
    

ص ساارر  البقاار  (  3 )... َهااا َأهَُّهااا الَّااِذهَ  َآَممحاارا ) 
    

    سرر  الشعراء ص ( 73)... َهْرَم َلا َهْمَفعح َماىٌل ) 
ص سرر  آىل عياران  ( 33) ...  ِإنَّ َأوَّىَل َبْيٍ  وحِضَع) 

  3 
ص سارر  احلاج   ( 8 ) ...  َوَأذِّْن ِفي المَّاِس ِبااْلَحجِّ ) 

  3 
سارر  البقار  ص    (38 )... اْلَحجُّ َأْشهحٌر َمْعّلرَماٌت ) 

  3 
سارر  إبارا يم  ص    (  ) ...َأَلْم َتَر َكْياَف َضاَرَب    )

  8 
 3  ص سرر  حميد  (3 )... َأَفَلْم َهِس حوا ِفي ) 

ص األنعاام  سارر    (35 ) ...  َو حَر الَِّذي َجَعَلّيامْ ) 
  8  

ص  ساارر  الزماار (3... ) ّقااْ  َ ااْ  َهْسااَتِري الَّااِذه َ ) 
  8 

ساارر  غااافر ص  (57) ...  َوَمااا َهْسااَتِري اْلااَقْعَيى ) 
  8 

ص سارر  األنعاام    (   )... َوِلّي   َدَرَجااٌت ِميَّاا   ) 
  8 

سارر  األحقاا  ص    (3 )... َوِلّي   َدَرَجاٌت ِميَّا ) 
  8 

 ..8  ص امللك سرر   (5 ) ...   حَر الَِّذي َجَعَ ) 
سرر  الزخار  ص   (  ) ... َأ حْم َهْقِسيحرَن َرْحَيَة ) 

  7 
ص ساارر  هاارنس  (  )... َوَلَقااْد َأْ َلْيَمااا اْلّقاارحوَن  )

  7 
سارر  آىل عياران    ( 87 ) ...  َوَلا َهْحَساَب َّ الَّاِذه َ  ) 

   5 ص 
ص ساارر  اإلسااراء  (8 ) ... َكااانحرا  ِإنَّ اْليحَبااذِِّرهَ  )

 3  
ص سارر  البقار     ( 3 ) ... َها َأهَُّهاا الَّاِذهَ  َآَممحارا    ) 

 3  
سارر  البقار  ص    ( 3 )... َقْرىٌل َمْعرحوٌ  َوَمْغِفَرٌ  ) 

 3  
سرر  المسااء ص   (8 )... الَِّذهَ  َهْبَخّلرَن َوَهْقمحرحوَن ) 

 73 
سرر  احلدهد ص  (  ) ... محرحوَن الَِّذهَ  َهْبَخّلرَن َوَهْق) 

 73 

ساارر  آىل  (73 )...  َوَلااا َهْحَسااَب َّ الَّااِذهَ  َهْبَخّلاارَن) 
 33 ص  عيران

سارر  الترباة ص   ( 85) ... َوِمْمهحْم َمْ  َعاَ اَد اللَّاَه   ) 
 33.. 
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ص  سارر  حمياد  ( 7 ) ... َأْنتحْم َ ؤحَلااِء تحاْدَعْرَن    َ ا) 
 33  
سارر  الترباة   (   ) ... ِمزحوَن الذََّ َب َوالَِّذهَ  َهْي) .. 
  3 ص 

ص ساارر  المحاا  ( 33)...  ِإنَّ اللَّااَه َهااْقمحرح ِباْلَعااْدىِل ) 
 33 

سرر  احلجرات  (3) ... َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَ  اْليحْؤِمِمنَي ) 
 ..33 ص 

ص سرر  البقر   ( 7 ) ... َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا ِإَذا ) 
 33. 

ساارر  المساااء ص  ( 57) ... نَّ اللَّااَه َهااْقمحرحّكْم َأْن  ِإ) 
 33. 

سرر  المحا  ص   (83)... َوَضَرَب اللَّهح َمَثًلا َرجحَلْيِ  ) 
 33  

ص سارر  البقار     (3  ) ... ِإنَّاا َأْرَساْلَماَ  ِبااْلَحقِّ    ) 
 3 . 

سرر  البقر  ص ( 3  ) ... الَِّذهَ  َآَتْيَما حمح اْلِيَتاَب  )
 3 . 

  3 ص  سرر  البقر  (   ) ... َكاَن المَّاسح ّأمًَّة  )
سارر  آىل عياران ص    ( 8) ... َها َأْ َ  اْلِيَتاِب ِلَم ) 

 3 . 
سرر  االنعام  ( 8) ... َو حَر الَِّذي َخَلَق السََّياَواِت  )

 . 3 ص 
ص األعارا   سارر   ( 7) ... َواْلَرْزنح َهْرَمِئاٍذ اْلَحاقُّ   ) 

 3 . 
سارر  األعارا  ص    (7  ) ... ْلَحقُّ َوَبَطَ  َفَرَقَع ا )

 3 . 
  3 سرر  هرنس ص  (  )... َفَذِلّيمح اللَّهح َربُّّيمح ) 
ساارر  هاارنس ص  (37 ) ... ّقااْ  َهااا َأهَُّهااا المَّاااسح  ) 

 3 . 
  3 سرر  اإلسراء ص  ( 7) ... َوّقْ  َجاَء اْلَحقُّ ) 
  3 ص املؤممرن سرر  (  8) ... َوَلِر اتََّبَع اْلَحقُّ ) 

سننورة م عقننرة   (60) ...َوَبنن ُءوم ِبَغَضننبن ِشننَم  ) 

 .314ص 
    سرر  األنفاىل ص  (7)... ِليحِحقَّ اْلَحقَّ َوهحْبِطَ   )

ساارر  التربااة ص  (  ) ... اْنِفاارحوا ِخَفاًفااا َوِثَقاًلااا  ) 
   . 

ص سارر  الترباة    (3 ) ... الَِّذهَ  َآَممحارا َوَ ااَجرحوا   ) 
   . 

     ص  سرر  احلج (87) ...اِ دحوا ِفي اللَِّه َوَج) 

ص  سرر  الفجر ( 3 ).. َوتحِحبُّرَن اْلَياىَل ححبًّا َجيًّا  )
  5 

  .سرر  املائد  ( 8 ) 3  ص ... َواْت ح َعَلْيِهْم َنَبَق ) 
 8  ص سرر  الفتح ( 3 ) ...َأِشدَّاءح َعَلى اْلّيفَّاِر ) 

سارر  المسااء ص    (73)...  ْدَمْ  هحِطِع الرَّسحارىَل َفَقا  ) 
  7   

سارر  آىل عياران   (  3 )... َواْعَتِصيحرا ِبَحْبِ  اللَِّه  )
 ..3  ص 

  5 ص  سرر  الرعد (  ) ...ِإنَّ اللََّه َلا هحَغيِّرح َما ) 
ص سارر  اإلساراء   ( 3 )... َوَآِت َذا اْلّقْرَبى َحقَّاهح   )

 53. 
ص ساارر  المساااء ( 3 ) ... َهااا َأهَُّهااا الَّااِذهَ  َآَممحاارا ) 

 33. 
 33 ص سرر  البقر   ( 7) ... ا اللََّهَلا َتْعبحدحوَن ِإلَّ) 
سارر  المسااء   ( 3 ) ... َواْعبحدحوا اللََّه َوَلاا تحْشاِرّكرا    )

 . 33 ص 
سارر  العميبارت    (7) ...  َوَوصَّْيَما اْلِإْنَساَن ِبَراِلَدْهِه) 

 83 ص 
ص سرر  لقياان  (   )...  اِلَدْهِهَوَوصَّْيَما اْلِإْنَساَن ِبَر) 

 83  
سرر  اإلسراء (   ) ...  َوَقَضى َربَُّك َألَّا َتْعبحدحوا) 

 .83 ص 
سرر  املرساالت ص  ( 3 )...  َأَلْم َنْخّلْقّيْم ِمْ  َماٍء) 

 75.. 



 626 

ص سرر  الشعراء (  3 )...  َنَزىَل ِبِه الرُّوحح اْلَقِمنيح ) 
 37 

ص سارر  اإلساراء    (75)... لرُّوِح َوَهْسَقّلرَنَك َعِ  ا )
    

ص ساارر  هرسااف  (83) ...َوَفااْرَق ّكاا ِّ ِذي ِعْلااٍم ) 
    

سرر  احلجارات ص  (   ) ... َقاَلِ  اْلَقْعَرابح َآَممَّا ) 
  3. 

سارر  اجملادلاة   (   )... َلا َتِجدح َقْرًما هحْؤِممحرَن ِباللَّاِه  ) 
 .3  ص 

احلشار  سارر    (3 ) ...  ِ ْمَوالَِّذهَ  َجاءحوا ِمْ  َبْعادِ ) 
  .3  ص 

ص سارر  المحاا    (33 ) ...  ِباللَّاِه ِماا ْ َماْ  َكَفااَر  ) 
  3. 

سرر  آىل عيران ( 88 )...  َتَروحا اْلّيْفَرِإنَّ الَِّذهَ  اْش) 
 3  ص 

سارر  البقار     (38 ... ) َوَما َتْفَعّلرا ِمْ  َخْيٍر َهْعَلْيهح) 
    ص 

سرر  املائد  ص  ( ) ... ِبرِّ َوالتَّْقَرىَوَتَعاَونحرا َعَلى اْل) 
   .  

ص سارر  البقار     ( 8 ) ...َوَما تحْمِفّقارا ِماْ  َخْياٍر    ) 
    

سرر  آىل عياران ص   ( 3) ... َلْ  َتَماّلرا اْلِبرَّ َحتَّى ) 
    

ساارر   ( 8 ) ... الَّااِذهَ  هحْمِفّقاارَن َأْمااَراَلهحْم ِباللَّْيااِ  ) 
    ص البقر  

سرر  البقر  (  3 ) ...  ح الَِّذهَ  هحْمِفّقرَن َأْمَراَلهحْم َمَث) 
  .   ص 

ص سرر  المساء  (3 )... َواْعبحدحوا اللََّه َوَلا تحْشِرّكرا ) 
  3. 

 . 5 ص سرر  اإلنسان  (  )َجمًَّة َوَحِرهًرا ) 

سرر  آىل عيران ص  (73 )... َلتحْبَلرحنَّ ِفي َأْمَراِلّيْم ) 
 5 . 

سارر  آىل   (33 )... هَُّهاا الَّاِذهَ  َآَممحارا اْصاِبرحوا     َها َأ) 
 . 5 ص عيران 

ساارر  العصاار ص (  )... ِإنَّ اْلِإْنَساااَن َلِفااي خحْسااٍر ) 
 5 . 

البقار   سارر    (5 ) ... َواْسَتِعيمحرا ِبالصَّْبِر َوالصَّاَلاِ    )
  5 ص 

ص سارر  األنفااىل    (3 )... َوَأِطيعحرا اللَّاَه َوَرسحارَلهح    )
 5 . 

سرر  األعرا   (83 ) ...َد ِإَلى اْلَقْرِض َوَلِيمَّهح َأْخَل) 
 53 ص 

 سارر  األحازاب  (  8) ... ىِإنَّا َعَرْضاَما اْلَقَماَناَة َعَلا   ) 
  3 ص 

ص سارر  األنفااىل   ( 8 )  ... الَّاِذهَ  َآَممحارا  َها َأهَُّهاا  ) 
 3 . 

ماارن ص سارر  املؤم  (7)...  ِلَقَماَناااِتِهْم َوالَّاِذهَ   حامْ  ) 
 3  

ص ساارر  املعااارج (   )... َوالَّااِذهَ   حااْم ِلَقَماَناااِتِهْم  
 3 . 

ص سرر  البقر  (  7 ) ... َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا ِإَذا ) 
 3 . 

ص سرر  المساء  (57) ...ِإنَّ اللََّه َهْقمحرحّكْم َأْن تحَؤدُّوا ) 
 3 . 

ص سرر  الزخار    (  ) ...  ْم َهْقِسيحرَن َرْحَيَةَأ ح) 
 8 . 

ساارر  آىل  ( 3 )...  َوْلااَتّيْ  ِمااْمّيْم ّأمَّااٌة َهااْدعحرنَ  )
 .83 عيران ص 

ساارر  آىل  (3  )...   ّكْمااتحْم َخْيااَر ّأمَّااٍة ّأْخِرَجاا ْ   )
 .83 عيران ص 

ساارر   ( 8)...   َواْليحْؤِممحاارَن َواْليحْؤِمَماااتح َبْعضحااهحْم) 
 .83 التربة ص 
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ساارر   (   )... اِباادحوَن اْلَحاِماادحوَن  التَّاااِئبحرَن اْلَع) 
 .83 التربة ص 

سرر  احلاج   (  )... الَِّذهَ  ِإْن َميَّمَّا حْم ِفي اْلَقْرِض ) 
 .83 ص 

سارر  لقياان ص    (8 )... َها بحَميَّ َأِقِم الصََّلاَ  َوْأمحْر ) 
 83. 

سارر  آىل عياران ص   ( 8 )... َلَها َربَُّها ِبَقبحرىٍل َفَتَقبَّ) 
 7  

سرر  غافر  (33) ...  َوَقاىَل َربُّّيمح اْدعحرِني َأْسَتِجْب) 
 . 7 ص 

سارر  البقار     (73 )... َوِإَذا َساَقَلَك ِعَبااِدي َعمِّاي    ) 
 . 7 ص 

ص الااروم ساارر   (3 )... َفااَقِقْم َوْجَهااَك ِللاادِّهِ    )
 33. 

ساارر  هااس ص  (  )...  َوَمااا ِلااَي َلااا َأْعبحاادح الَّااِذي )
 33 

ص الزخار   سرر   (8 ) ...  لَِّذي َفَطَرِني َفِإنَّهحِإلَّا ا) 
 33. 

سارر   ارد ص    ( 5) ... َها َقْرِم َلا َأْساَقّلّيْم َعَلْياِه   ) 
 33. 

 33 سرر  الروم ص  (3 )... َفَقِقْم َوْجَهَك ِللدِّهِ  ) 
ص ساارر  القياار   (8 ) ... َوَلَقااْد َهسَّااْرَنا اْلّقااْرَآَن  ) 

 7 . 
ص ساارر  الرعااد  (7 ) ... را َوَتْطَيااِئ ُّ الَّااِذهَ  َآَممحاا) 

 7 . 

ص سرر  البقر   (33 )... هحْؤِتي اْلِحْيَيَة َمْ  َهَشاءح ) 
 7   

ص سارر  املماافقرن    (3) ... َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا َلاا  ) 
 7  

ص سرر  اجملادلة  (3 )... اْسَتْحَرَذ َعَلْيِهمح الشَّْيَطانح ) 
 7  

 37 سرر  اإلنسان ص (  )...  َدْهَماهح السَِّبيَ ِإنَّا َ ) 

  53ص سرر  الرعد  (  ) ... لََّه َلا هحَغيِّرح ِإنَّ ال )
 سارر  المسااء ص   (87)...  َأْهَمَيا َتّيرنحرا هحاْدِرّكّيمح ) 

53   

سرر  األنبيااء ص   (5 )... ّك ُّ َنْفٍس َذاِئَقّة اْلَيْرِت ) 
535 

ص ؛  ساارر  ق (3 ) ..َيااْرِت َوَجاااَءْت َسااْيَرّ  الْ ) 
535 

ساارر  اجليعااة ص   (7)... ّقااْ  ِإنَّ اْلَيااْرَت الَّااِذي  ) 
533. 

سارر  األنفااىل   (   )... َوَلا َتّيرنحرا َكالَّاِذهَ  َقااّلرا    )
 .3 5ص 

سارر  البقار     ( 3 ) ...  َواتََّبعحرا َما َتْتّلر الشََّياِطنيح) 
 .5 5ص 

سارر  األعارا    (    ) ... َن َوَجاَء السََّحَرّ  ِفْرَعْر) 
 .5 5ص 

 .3 5سرر  طه ص  ( 8)...  ِإنَّا َآَممَّا ِبَربَِّما ِلَيْغِفَر ) 

ص ساارر  األنبياااء  ( ) ... َلاِ َيااًة ّقّلااربحهحْم َوَأَساارُّوا) 
5 3. 

سارر  البقار     (33 )...  َودَّ َكِثٌ  ِمْ  َأْ ِ  اْلِيَتاابِ ) 
 .8 5ص 

ساارر  المساااء ص   ( 5) ... اَس َأْم َهْحسحاادحوَن المَّاا ) 
5 8. 

 .8 5ص سرر  الفلق  (5)...  َوِمْ  َشرِّ َحاِسٍد) 

ص ساارر  التربااة  ( 3 ) ... َوِميَّااْ  َحااْرَلّيْم ِمااَ  ) 
5 3. 

 3 5ص سرر  األحزاب  ( )... َها َأهَُّها المَِّبيُّ اتَِّق ) 

 صسارر  األحازاب    (  ) ... َوِإْذ َهّقرىلح اْليحَماِفّقرَن) 
5 3 

ص سرر  األحزاب  (  ... )ِلَيْجِزَي اللَّهح الصَّاِدِقنَي ) 
5 3 

ص سرر  األحزاب  ( 8) ... ِليحَعذَِّب اللَّهح اْليحَماِفِقنَي ) 
5 3 



 628 

ص  سرر  المساء( 3  ) ... ِإنَّ اللََّه َجاِمعح اْليحَماِفِقنَي) 
5 3  

المساء ص  سرر  (5  )...  ِإنَّ اْليحَماِفِقنَي ِفي الدَّْرِ ) 
5 3 

ص  سارر  احلجارات   (  ) ... َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا ) 
5 3 

ص سارر  القصاص    (3 )... َقاىَل َربِّ ِإنِّي َظَلْي ح ) 
5 3 

سرر  األعرا  ص  (  )... َقاَلا َربََّما َظَلْيَما َأْنّفَسَما ) 
5 3 

 صسارر  األعارا     ( 3 )... َفَبدَّىَل الَِّذهَ  َظَليحرا ) 
5 3 

سرر المساااء ( 37 )...  ِإنَّ الَّااِذهَ  َكَفاارحوا َوَظَليحاارا) 
 3 5ص 

ص سارر  هارنس    (  ) ...  ِإنَّ اللََّه َلا َهْظِلمح المَّااسَ ) 
5 3 

سارر  الشاررى    (  ) ...  ِإنََّيا السَِّبي ح َعَلى الَّاِذه َ ) 
 3 5ص 

سارر  الزخار  ص    (83)... َوَما َظَلْيَما حْم َوَلِياْ   ) 
5 3 

  555ص  سرر  املائد  ( ... )َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا ) 

  555سرر  البقر  ص  ( ) ...َوَأْوّفرا ِبَعْهِدي ّأوِ  ) 
سارر  األنعاام ص    ( 5 )... َوَلا َتْقَربحرا َماىَل اْلَيِتيِم  )

555 

ص سارر  األنفااىل    (57) ... َوِإمَّا َتَخاَف َّ ِمْ  َقاْرٍم  ) 
553 

 553ص سرر  غافر  (3 )... مح َخاِئَمَة اْلَقْعيحِ  َهْعَل) 

ساارر  املائااد  ص  (  )... َفِبَيااا َنْقِضااِهْم ِميَثاااَقهحْم ) 
553 

ص  سارر  األنفااىل  ( 8 )... َها َأهَُّها الَِّذهَ  َآَممحرا َلاا  ) 
553 

  53ص سرر  التربة ( 8 )... َلْر َخَرجحرا ِفيّيْم ) 

ص  سارر  األحازاب   (  )...  َوَلْر دحِخَلاْ  َعَلاْيِهمْ  ) 
53  

سرر  البقار    ( 3 )...  َواْقتحّلر حْم َحْيثح َثِقْفتحيحر حْم) 
  53ص 

ص سارر  البقار     (8  ) ... َهْسَقّلرَنَك َعِ  الشَّاْهرِ ) 
53  

    53آىل عيران ص  (8)...   حَر الَِّذي َأْنَزىَل َعَلْيَك) 

ص احلجاارات ساارر   (8... )َواْعَليحاارا َأنَّ ِفاايّيْم  ) 
58  

ص  ساارر  طااه( 3  ... )َفَرْسااَرَس ِإَلْيااِه الشَّااْيَطانح ) 
585 

ص  سارر  املّزما    (3 ... )َفَعَصى ِفْرَعْرنح الرَّسحارىَل  ) 
585  

 585سارر  إبارا يم    (  )... َوَقاىَل الشَّاْيَطانح َليَّاا    )
 585 ص

سارر  القصاص ص    ( 7) ... َلا هحِرهدحوَن عحّلارًّا ِفاي   )
583  

سرر  البقر   ص  (  )...  لَِّذي َجَعَ  َلّيمح اْلَقْرَضا) 
33  

سارر  البقار   ص   ( 53 )... َلا ِإْكاَراَه ِفاي الادِّهِ      )
33  

    33سرر  اإلنسان  ص  ( )...  ِإنَّا َ َدْهَماهح السَِّبيَ ) 
سارر  آىل عياران   (  3 )... َواْعَتِصيحرا ِبَحْبِ  اللَِّه ) 

   33ص 
 3 3ص سرر  االنعام    (53... )ْسَتِري ّقْ  َ ْ  َه) 
ساارر  الزماار  ص  (3... ) ّقااْ  َ ااْ  َهْسااَتِري الَّااِذهَ ) 

3 3 
ص  اجملادلاة سارر    (  )... َهْرَفِع اللَّهح الَّاِذهَ  َآَممحارا   ) 

3 3 
سرر  آىل عياران    ( 3  ... ) ِإْذ ّكْمتحْم َأْعَداًء َفَقلََّف) 

 7 3ص 



 لشريلةف رس األداديث النبوية ا
                                                                                                       

 الصفحة 
    ...ْ  ِبامَلَياِرِه َة ححفَّاجَلمَّ إنَّ) 
 8   ...ْضَعِفِهْم َص ِّ ِبِهْم َكَصالِ  َأ) 
 37  ...َأتاكم َأ   الَيي  ) 
  53 ...الَقْرَم َسيحْفَتمحرَن  إنَّ,  َها َعِليُّ" ) 

 

 (علي  السالم)ف رس  قوا   مري املؤمنني اإلمام علي عن  عي طالب 

 
    ص .. ْصَلَح َما َبْيَمهح َمْ  َأ) 
    ص .. الَفِقيهح ّك ُّ الَفِقيِه ) 
         ص...   َر َما َخَلَق َقدَّ) 
    ص ... ِعَظمح اخَلاِلِق ِعْمَدَ  ) 
    ص ... َم َحَرامًا اهلَل َحرَّ إنَّ) 
   8 ص ... اهلَل اْفَتَرَض َعَلْيّيمح  إنَّ) 
   8 ص ... اسح َشْيئًا ال َهْترحّ  المَّ) 
   8 ص ... اَن اهلّل ِلَيْفَتَح ا َكَم) 
   7 ص ... َقْرَمًا َعَبدحوا اهلَل  إنَّ) 
 3 ص     ... َوِإْذ َتَقذََّن َربُّّيْم ) 
   3 ص ... ْمَر اهلِل  هحِقيمح َأال ) 
  3 ص   -سحْبَحاَنهح َوَتَعاَلى  -اهلَل  َفإنَّ) 
   3 ص ... ْن َهْشَتدَّ َوإْن اْسَتَطْعتحْم َأ) 
   3 ص ... هح َمِ  اْسَتْمَصَح اهلَل إنَّ) 
      ص .. ّك ُّ َشْيٍء َخاِشٌع َلهح ) 
     ص .. ْت ِنْقَيتحهح ي اْشَتدَِّذ حَر الَّ) 
     ص... ىلح َوَلْم َهَزىْل وَّ حَر اأَل )

    ص ... اَء ْشَيَلْم َهْخّلِق اأَل) 
     ص ... ا َيلى الدُّْنْصَبَح َعَمْ  َأ) 
    ص ... اْنَتِفعحرا ِبَبَياِن اهلِل ) 
    ص ... ْهَ َأا َرإَذ, هاْبَ  آَدَم )  

  3 ص ... اَنهح َجَيَع سحْبَح ثحمَّ)  
   7 ص ... َق ِبِمَياِط  َذا َلَقْد عحلِّ )

  3 ص ... اَنهح ِمْ   اْصَطَفى سحْبَحَو) 
  3 ص ... َخَلَق اخَلالِئَق ِبّقْدَرِتِه ) 
     ص ... َبَعَث اهلّل رحسحَلهح ) 
     ص ... ْنِبَياِء اِس ِباأَلْوَلى المََّأ إنَّ) 
  5 ص ... ْعالِم اهّلَدى ْرَسَلهح َوَأَأ) 
   5 ص ... نَي ال َعَلٌمَبَعَثهح ِح) 
   5 ص .... اهلَل َبَعَث َرسحراًل  إنَّ) 

   8 ص ... ِباحَلقِّ ِحنَي َدَنا ِمَ  ) .. 
 ح  8 ص ... ْن َبَعَث اهلّل إىل َأ) .. 

  3 ص ... اْبَتَعَثهح ِبالمُّرِر امّلِضيِء ) 
  3 ص ... اسح َهْضِربحرَن اْبَتَعَثهح َوالمَّ) .. 

   3 ص ... َك ِفي الدِّهِ  ٌ  َلا َأإمَّ) 
   53ص ...  اأَلْطَيِب ِبَمِبيَِّك سََّفَتَق) 
   53ص ... َفَصَدَع ِبَيا ّأِمَر ِبِه ) 
    5ص ... َر الدُّْنَيا َقْد َحقَّ) 
    5ص ... َفاْنّظرحوا إىل َمَراِقِع ) 
  55ص ... ْنَ  َوّأمِّي ِبي َأِبَق) 
   58ص ... ىَل ْنَزاهلَل سحْبَحاَنهح َأ إنَّ) 
   58ص ... َوِكَتابح اهلِل َبْيَ  ) 
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   57ص ... اَب َربِِّّيْم ِفيّيْم ِكَت )
   53ص ...  َذا الّقْرآَن  نَّاْعَليحرا َأَو )
   33ص ... اهلَل سحْبَحاَنهح  إنََّو)  

 33ص ... ِكَتابح اهلِل تحْبِصرحوَن ِبِه ) 

    3ص ... َفالّقْرآنح آِمٌر َزاِجٌر ) 
    3ص ... َذِلَك الّقْرآنح َفاْسَتْمِطّقرهح ) 
    3ص ... ْنَزىَل َعَلْيِه الِيَتاَب َأ ثحمَّ) 
    3ص ... َيا ا الّقْرآنح إنَّ َذ) 
    3ص .. َواهلَل اهلَل ِفي الّقْرآِن ) 
   37ص ... ِ  َنْح ح َشَجَرّ  المُّبحرَّ) 
   33ص ... َلْر َضَرْب ح َخْيشحرَم ) 
 ( 83ص ... ْ َ  الَبْيِ  َما َأَحبََّأ َمْ ) 
   83ص ... ْيرحَقّة الرحْسَطى َنْح ح المُّ) 
 (  8ص ... َ َلَك ِفيَّ َرجحالِن ) 
    8ص ... ْ َ  َبْيِ  َنِبيِّّيْم اْنّظرحوا َأ) 
    8ص ... امح اهلِل ّة ّقرَِّئيََّيا اأَلَوإنَّ) 
    8ص ...  حْم َعْيشح الِعْلِم ) 
    8ص ... َمْرِضعح ِسرِِّه   حْم) 
   8ص ... هَ  َزَعيحرا ِذْهَ  الََّأ) 
   8ص ... ٍد َمَثَ  آىِل محَحيَّ ال إنََّأ) 

   88ص ... دًا اهلَل َبَعَث محَحيَّ إنَّ)  
 87ص ... ىٌل اسح ضحالََّبَعَثهح َوالمَّ)  

   83ص ... اسح َهْضِربحرَن اْبَتَعَثهح َوالمَّ) .. 
   73ص ... ي ِفَتٍ  اسح ِفالمََّو )..

    7ص ... َفاْنّظرحوا إىل َمَراِقِع )  
   73ص ... َفَصَدَع ِبَيا ّأِمَر ِبِه ) 
   78ص ... اهلَل  إنََّف, ا َبْعدح مََّأ) 
   78ص... دًا َفَبَعَث اهلّل محَحيَّ) 
  77ص ... َضاَءْت ِبِه الِبالدح َأ) 

   77ص ... ِه َ  ِبْفَضَ  َما َتَرسََّأ إنَّ).. 
   73ص ... ْرَسَلهح ِبالضَِّياِء َأ) 
   73ص ... ْرَسَلهح َعلى ِحنِي َأ )

   33ص ... ٍة َكاِفَيٍة ْرَسَلهح ِبححجََّأ) 
   33ص ...  َذا اإلْسالَم  إنَّ ثحمَّ )

   3ص ... ِعَباَد اهلِل  نََّواْعَليحرا َأ) 
   33ص ... ِصفح ِمْ  َداٍر َما َأ) 
   33 ص ... ِبالَبالِء َمْحّفرَفٌة َداٌر) 
    3 ص ... ْرَبَعِة لى َأاسح َعالمََّو) 
    3 ص ... ا إنَّ, اسح هَُّها المََّأ) 
    3 ص ...  َوَبِقَي ِرَجاىٌل َغضَّ) 
   35 ص ... ْعيحِمّيْم ي َأَفْلَتّيْ  الدُّْنَيا ِف) 
   33 ص ... ا اِثٍق ِبَهَكْم ِمْ  َو) 

   38 ص ... ا ححْلَرٌ  َخِضَرٌ  َهإنََّف) .. 
  37 ص ... َوّك ُّ َشْيٍء ِمَ  الدُّْنَيا ) 
   37 ص ... وَقْد مسع رجاًل هذم ) 
   33 ص ... ا لى َربَِّهاَنْ  َعا َ ارحَ َد) 
   33 ص ...  ٍقِصْد ارحا َدالدُّنَي إنَّ) 
   3  ص ... يا َمَث ح فإنَّ,  ا َبْعدحمََّأ )

   3  ص ... اسح َشْيئًا المَّ ال َهْترحّ ) 
     ص ... الدُّْنَيا  َفإنَّ, ا َبْعدح مََّأ) 

      ص ... ِذهَ ا بالَّيَهّتِعّظرا ِفاَو ) ..
      ص ... َفَعَلْيّيْم ِباجِلدِّ َواإلْجِتَهاِد ) 

      ص ... ْدَبَرْت ا َأالدُّْنَي إنََّف) .. 
      ص ... ا َدارح َمَير  َيالدُّْن) 
  3  ص ... اَء اهلِل ْوِلَيَأ إنَّ) 
  8  ص ... اْعَتِبرحوا ِبَيا َقْد َو) 
   7  ص ... َمِ  اأّلمحررح ا َتَصرَّى إَذَحتَّ) 
   7  ص ... ورئي عليه إزار َخَلٌق ) 
   7  ص ... ى إذا َبَلَغ الِيَتابح َحتَّ) 
  3  ص ... ْن َوَعظِِّم اْسَم اهلِل َأ) 
   3  ص ... اَن  اإلمَيَفَرَض اهلّل )

      ص ... ا ْنَيوَلْيَس َفَماءح الدُّ) 

      ص ...  حَر هحْفِميَها َبْعَد َتْيِرهِمَها  ثحمَّ) 

     ص ... َدَرَجاٌت محَتَفاِضالٌت ) 
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     ص .... َفَلْر َرَمْيَ  ِبَبَصِر ) 
      ص ... ْنتحْم َيا َأإنَّ, اسح هَُّها المََّأ )

      ص ... ذِلَك َما َحَرَس  َوَعْ ) 
 3  ص ... الّ  ّقْرَبانح ّك ِّ َتِقي  الصَّ) 
   8  ص ... الِ  ْمَر الصََّتَعاَ دحوا َأ) 
  8  ص ... ي َصالِتَكإذا ّقْيَ  ِفَو) 
 ص ... الَ  ِلَرْقِتَها َص ِّ الصَّ) 
  8  ص ... الِ  َواهلَل اهلَل ِفي الصَّ) 
   7  ص ... اَن َتْطِه ًا َفَرَض اهلّل اإلمَي) 
  3  ص ... َكْم ِمْ  َصاِئٍم َلْيَس ) 
  3  ص ... محْرهح العحيحرِن ِمَ  البحَياِء ) 
  3  ص ... َقْرَمًا َعَبدحوا اهلَل  إنَّ) 
     ص ... َوِلّي ِّ َشْيٍء َزَكاٌ  ) 
     ص ... َوَصْرمح َشْهِر َرَمَضاَن  )
     ص ... ْخالِص اَم اْبِتالًء إلَيالصَِّو )
      ص ... َر ِعيٌد ِلَيْ  ا  حَيإنَّ )

    ص ... اِت َهَرّ  الشَّادَّاىلح َمامَل) 
    ص ... َكاَ  جحِعَلْ  الزَّ إنَّ ثحمَّ) 
      ص ... ْهَقَ  ِباخَلَلِف َمْ  َأ) 
  5  ص ... َدَقِة سحرسحرا إمَياَنّيْم ِبالصَّ) 
   5  َدَقِة ص ِبالصَّاْسَتْمِزّلرا الرِّْزَق ) 
  3  ص ...  رَرِتَك ي َمشحِف ال تحْدِخَل ََّو) 
    8  ص ... َها ِحِم َفإنََّوِصَلّة الرَّ) 
   8  ص ... َها َفِرهَضٌة َكاِ  َفإنََّوإهَتاءح الزَّ )

  3  ص ...  َوَفَرَض َعَلْيّيْم َحجَّ) 
   3  ص ... َواهلَل اهلَل ِفي َبْيِ  َربِّّيْم ) 
  3  ص ... اهلَل  نَّال َتَرْوَن َأَأ) 
     ص ... اِس ِقْم ِللمََّفَق, ا َبْعدح مََّأ) 
  53 ص ... هح ْنَشَقي َأِذا الَّْم  َذَأ) 
   55 ص ... َمْ  حاَسَب َنْفَسهح َرِبَح ) 
   55 ص ... الرَّاِضي ِبِفْعِ  َقْرٍم ) 
 (55 ص      ا َزَنى َغيحرٌر َقأَُّم) 

  55 ص ... ْصَلَح َسِرهَرَتهح َأَمْ  )  
   55 ص ... اللَِّساَن  إنَّال َوَأ) 
  53 ص ...   ِمْ  إنَّ, اَد اهلِل ِعَب) 
   58 ص ... ِدهقح َصِدهقًا ال َهّيرنح الصَّ) 
   58 ص ... إنِّي , اسح هَُّها المََّأ) 
   57 ص ... َفَيا َطاَب َسْقيحهح ) 
  53 ص ...  ْ  َهْرجحرال َتّيْ  ِميَّ) 
  33 ص ... اخَلْيرح ِمْمهح َمْقمحرىٌل ) 
   33 ص ...  َدبًا ِلَمْفِسَكاَ  َأَكَف) 
   3 ص ... اِق اَ  َومحَصاَحَبَة الّفسََّوإهَّ) 

   35 ص ... َوإنِّي َلِيْ  َقْرٍم ) .. 
  33 ص ... ْن ْكَرهح َلّيْم َأإنِّي َأ) 
 37 ص ... ّأوِصيّيْم ِبَخْيٍس َلْر ) 
  33 ص ... ْيِ  َتّيرنح ْثَرِ  الصَِّبَي) 
 83 ص .. احِلْلمح َعِشَ ٌ  ) 
   83 ص ... َخاَ  ِباإلْحَساِن َعاِتْب َأ) 
  83 ص ...  اِلِد ِلْلَرَلِد َعلى الَر إنَّ) 
  83 ص ... ال ْفَعّلرا اخَلْيَر َوا) 

  83 ص ... ِمْ   رَّاْحصحِد الشَّ)  
   8 ص ... ْأَي اخِلال ح َهْهِدمح الرَّ) 
   8 ص ... ِبَيِلَيٍة   َّال َتّظمَّ) 
    8 ص ... َمْ  الَن عحردحهح َكثحَفْ  ) 
   8 ص ... َلْيَس ِمَ  الَعْدىِل ) 
    8 ص ... الحح إَذا اْسَتْرَلى الصَّ) 
   8 ص ... َواْحَذْر َصَحاَبَة َمْ  ) 
   8 ص ... اىِل ْحَرِب اأَليف َتَقلُّ) 
   8 ص ... ِبَرْأِهِه  َتَبدََّمِ  اْس) 
  85 ص ... ي اِناَع الَتَرَطَمْ  َأ) 
  85 ص ... ِدهِق ِمْ  َحَسدح الصَّ) 
   83 ص ... اِد الَعَجبح ِلَغْفَلِة احّلسَّ) 
 83 ص ... ْظ  اْحَف,  ا بحَميََّه) 
  88 ص ... ْحِيْ  َنْفَسَك ِمْ  ا) 
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  87 ص ... ِدهقح ال َهّيرنح الصَّ) 
  87 ص ... َمْ  َتَرَ  اْلَقْصَد ) 
  87 ص ... َواْحَذْر َصَحاَبَة َمْ  ) 
   87 ص ... َخاَ  ِباإلْحَساِن َعاِتْب َأ) 
  87 ص ... هح إنََّجاِنبحرا الَيِذَب َف) 
   87 ص ... الَثٌة ْصِدقاؤحَ  َثَأ) 
  73 ص ... اَن ْيَطالشَّ إنَّال َوَأ) 
 73 ص ...  الَبْغَي َوالزُّوَر َوإنَّ) 
   73 ص ... َوَلَقْد َقاىَل ِلي َرسحرىلح اهلِل ) 
   7 ص ... َتاِني َفَقْد َأ, َما َبْعدح َأ) 
   7 ص ... َوَلْيَس َرجحٌ  ) 
  75 ص ... ا َفإنَّ, ا َبْعدح مََّأ) 
  33 ص ... اَنهح ِمْ  اْصَطَفى سحْبَحَو) 
  33 ص ... ِزنحرا , ِعَباَد اهلِل ) 
    3 ص ... ٌ  َلَك ِفي الدِّهِ  ا َأإمَّ) 

    3 ص ... اهلَل َلْم َهْقِصْم  إنََّف) .. 
   3 ص ... اِلَم ْمَهَ  الظََّوَلِئْ  َأ )

   3 ص ... دًا َفَبَعَث اهلّل محَحيَّ) 
   3 ص ... َلَعَ  اهلّل اآلِمِرهَ  ) 
 35 ص ... إنِّي , اسح هَُّها المََّأ) 
  35 ص ...  ْلّقراَأ, اسح هَُّها المََّأ) 
  33 ص ... ْرَبابًا َلْم َهّيرنحرا َأَأ) 
  33 ص ... اِئِر َوالَعاِم ح ِبالِعْلِم َكالسَّ) 
  33 ص ... ِلّي ِّ َظاِ ٍر َباِطمًا  نََّأ) 
   3 ص ... اِلَحًة ًة َصال َتْمّقْض سحمََّو) 
   3 ص ... ّيْم َلْ  نََّواْعَليحرا َأ) 
    3 ص ... َيَرِ  ِلَغْيِر ي الثََّومحْجَتِم) 
  35 ص ... َعَيٍ   َواْحَذْر ّك َّ) 
   35 ص ... رِر الَعَجَلَة باأّلمحاَ  َوإهََّو) 
   35 ص ... ا اَر ِبَياَ  اإلْسِتْئَثإهََّو) 
   38 ص ...  ِتَكيَِّعلى َرامَل َّ َعاَ  َوإهََّو) 
   37 ص ... َ  اليحْتِم ْ ْد َأَتَعهََّو) 

   37 ص ... َلَك ِفي  ِذِه  نََّوإ) 
  33 ص ... اِج ْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو) 
 3  ص ...  َك ال هحْدَرّ ذِل نَّأَل) 
     ص ... ْصَبَحِ  اأّلَممح َوَلَقْد َأ) 
      ص ...  َدعحرني َوالَتِيسحرا َغْيِري) 
 5  ص ... َنا إْن َتَرْكتحيحرِني َفَقَو) 
  3  ص ... َهْهَدَأ  ىَفاْصِبرحوا َحتَّ) 
 .8  ص ... ْردحْد إىل اهلِل اَو) 
   7  ص ... َواهلِل َما َكاَنْ  ِلي ) 
  7  ص ... َواهلِل َما محَعاِوَهّة ) 
  3  ص ... ْخَتْر ِلْلححْيِم ا ثمَّ) 
        ص ... رَرِتَك ي َمشحِف ال تحْدِخَل ََّو) 
     ص ... اِئَك وحَزَر َشرَّ إنَّ) 
     ص ... ا اَء َوَسْفَيَهالدَِّماَ  َوإهَّ) 
  7  ص ... ّك ُّ َشْيٍء َخاِشع ) 
   7  ص ...  الَفْقرح َبْعَدالِغَمى َو) 

  3  ص ...  اٌنَرْم إْختحْنا َأَيإنََّو) .. 
  3  ص ...  نََّوِمَ  الَعَماِء َأ) 
  3  ص ...  اِلٌمَفَع: الَثٌة اسح َثالمَّ) 
     ص ... َة يَِّعلرَّا نَّْعَلْم َأاَو) 
  5  ص ... ٌ  َلَك ِفي ا َأإمَّ) 
   5  ص ... بإْذِن اهلِل , اجّلمحردح َف) 
  3  ص ...  َفَرىلِّ ِمْ  جحمحرِدَ  )

  3  ص ... اِج ْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو) 

  8  ص ... ْخَتْر ِلْلححْيِم ا ثمَّ )

 8  ص ...  رِري ّامحْنّظْر ِفا ثحمَّ) 
  7  ص ... لى ّأمحرِرَ  َرىلِّ َعَف) .. 

 7  ص ... يعًا اَم َلهحْم َجِيال ِقَرَو) 

   7  ص  ... اِرجَّْسَتْرِص بالتُّا ثحمَّ) 

  7  ص ... ي اهلَل اهلَل ِف ثمَّ) 
   3  ص ...  وىلحاىِل َهزحَوَصميعح امَل) 
    ص ... ي اهلِل ِلّي   ِفَو) 
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     ص  ... -سحْبَحاَنهح  -َجَعَ   ثحمَّ) 
  3  ص ... َوإْن  -َوَلْيَس اْمرحٌؤ ) 
   7  ص ... ْن َوَلِبْئَس امَلْتَجرح َأ )
  3  ص ... ْفَضَ  َأ نََّواْعَلْم َأ )

  3  ص ... اِس َصْفَقًة ْخَسَر المََّأ إنَّ) 
  3  ص ...  اِتْعَظَم احَلَسَرَأ إنَّ) 
  53 ص ... اٌء محْمِجٌح َدَقّة َدَوالصَّ) 
  53 ص ... ْيّيْم ا َوَصَلْ  إَلإَذ) 
   5 ص ...  ادًاهلِل ِعَب إنَّ) 
   5 ص ... ْنَعَيَها اهلّل ِنْعَيٍة َأ َواْسَتْصِلْح ّك َّ) 
    5 ص ... َمْ  هحْعِأ ِبالَيِد ) 
   5 ص ... َعَيَلَك َلْيَس  َوإنَّ) 
   5 ص ... َفال َتْعَتِبرحوا الرَِّضى ) 
  55 ص ... َمااًل  َفَيْ  آَتاهح اهلّل) 
   53 ص ... ِه اخِلَصاىِل َفْرزًا ِبهِذ َفإنَّ) 
  53 ص ... ال َفَيا َهْصَمعح َأ) 
   53 ص ... ْمَر َهْمِزىلح اأَل إنََّف) 
  58 ص ... اَء امَلاىِل إْعَط إنَّال َوَأ) 
  57 ص ...  ْني ِلْلَعْبِد َأال َهْمَبِغ) 
   57 ص ...  وا ِنَفاَر المَِّعِماْحَذَر) 
   53 ص ... َواْنّظْر إىل َما اْجَتَيَع ) 
   33 ص ...  اَنهح َفَرَضْبَحاهلَل سح إنَّ) 
    3 ص ... اَجَة إىل ا احَلَمْ  َشَي )

   3 ص ... اِت َهْرَم ْعَظَم احَلَسَرَأ إنَّ) 
    3 ص ... الَبِمنَي َحْرثح امَلاىَل َو إنََّو) 
   3 ص ...  اْنَطِلْق َعلى َتْقَرى اهلِل) 
   35 ص ... ْرَسَلِمي إَلْيّيْم َوِليُّ اهلِل َأ) 
   35 ص ... ال : َفإْن َقاىَل َقاِئٌ  ) 
   35 ص ... َواْصَدِع امَلاىَل َصْدَعْيِ  ) 
   37  ص... ا َياِج ِبْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو) 
  33 ص ... َواْنّظْر إىل َما اْجَتَيَع ) 
   33 ص ...  ِمْ   اَسرا المَّْنِصّففَق) 

    8 ص ... ال : َفإْن َقاىَل َقاِئٌ  ) 

    8 ص ... َماَنِة َوَمِ  اْسَتَهاَن ِباأَل) 

   8 ص ... اِج ْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو) 

    8 ص ... َحدًا ال تحْحِشيحرا َأَو) 
    8 ص ... َحٍد اىَل َأَم ال َتَيسُّ ََّو) 
   88 ص ... ٍه َتَجَر ِبَغْيِر ِفْقا َمِ  )

   87 ص ... َفاْعَيّلرا َوالَعَي ح هحْرَفعح ) 
   87 ص ... َفْلَيْعَيِ  الَعاِم ح ِمْمّيْم ) 
  83 ص ... اهلَل َهْبَتِلي ِعَباَدهح  إنَّ) 
   83 ص ... اإلْسالَم ِنْسَبًة   َّْنسحَبأَل) 
   73 ص ... َر ِفي الَعَيِ  َمْ  َقصَّ) 
  73 ص ... اِمالِن ا َعَيْني الدُّاسح ِفالمَّ) 
    7 ص ... َعَيٍ  َهْرَضاهح  َواْحَذْر ّك َّ) 
    7 ص ... َواْحَذْر َصَحاَبَة َمْ  ) 
    7 ص ... اِعي ِبال َعَيٍ  الدَّ) 
    7 ص ... ا اىِل َمْعَيْفَض ح اأَلَأ) 
   7 ص ... اَن َما َبْيَ  َعَيَلْيِ  َشتَّ) 
    7 ص ... َيّلهح ِبِه َع ْبَطَقَمْ  َأ) 
    7 ص ... وٌن بالَعَيِ  الِعْلمح َمْقرح) 
    7 ص ... ال َتْجَعّلرا ِعْلَيّيْم َجْهاًل ) 
   75 ص ... ْوَضعح الِعْلِم َما وحِقَف َأ) 

   75 ص ... َحٌد ِمْمّيْم َأ َوال َهْسَتِحَي َّ) .. 
  75 ص ... ِعَباَد اهلِل  نََّواْعَليحرا َأ) 
  73 ص ... ْرَذىَل اهلّل َعْبدًا َأا إَذ) 
  78 ص ... لى ا َعالَعْدىلح ِمْمَهَو) 
  77 ص ... َفِإْن َأْشَيَ  َعَلْيَك َشْيٌء  )

  77 ص ...  َفِإنَّ َخْيَر اْلَقْرىِل َما َنَفَع ) ..
    3 ص ... َعِجْب ح ِلْلَبِخيِ  َهْسَتْعِج ِح ) 
    3 ص ... ال  هحنَّتحْم َأْيِلَع ْدَقَو) 
    3 ص ... رَرِتَك ي َمشحِف ال تحْدِخَل ََّو) 
   3 ص ... ا ْمَراىَل بَذْلتحيحرَ ال َأَف )

    3 ص ...  ي ّك ِّ ِنْعَيٍةهلِل ِف إنَّ) 
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   38 ص ... ِ  َعْيِ  ْفَضَ  ّقرََّأ إنََّو ) ..
   37 ص ... َيهح َتَتَر َّ الَّْرِحيدح َأالتَّ) 
   37 ص ...  ْيِ ي الصَّال َخْيَر ِف) 
   37 ص ... ي الَعْدىِل َسَعًة ِف إنََّف) 
   37 ص ... امّلْحِس ح  ال َهّيرَن ََّو) 

   33 ص ... إَذا  الَراِلَي َفإنَّ) .. 
   33 ص ... ا اَر ِبَياإلْسِتْئَثواَ  إهََّو) 
  33 ص ... فض  ههيا َأَأ( : عليه السالم)وسئ  ) 
  33  ص... َهْرمح الَعْدىِل َعلى ) 
  33 ص .. .اِئَم َدَع ْرَبِع لى َأانح َعاإلمَي) 
  33 ص ...  اْحَذِرَو, اْسَتْعِيِ  الَعْدىَل ) 
    3 ص ... اِس ِعْمَد المَّ َشرَّ َوإنَّ) 
   3 ص ... َرِحَم اهلّل َرجحاًل ) 
    3 ص ...  ي ّك ِّ ِنْعَيٍةهلِل ِف إنَّ) 
   35 ص ... احَلَجرح الَغِصيبح يف ) 
   35 ص ... َثِقيٌ  َمِريٌء  احَلقَّ إنَّ) 
  35 ص ... ى َرِحَم اهلّل َرجحاًل َرَأ) 
   35 ص ... ال هحَعابح امَلْرءح ِبَتْقِخِ  ) 
   33 ص ... َفال َتْمِفرحوا ِمَ  احَلقِّ ) 
   33 ص ... َمْ   َمْ  َقَضى َحقَّ) 
  33 ص ... َواْعَليحرا َرِحَيّيمح اهلّل ) 
   37 ص ... َفَقْد َبَلَغِمي , ا َبْعدح مََّأ) 
   33 ص ... ِفَرارح حْم ِمَ  اهّلَدى ) 
   33 ص ...  َكْيرِر إَلاأّلمح َحبَّوْلَيّيْ  َأ) 

   3  ص ... َفَقْد َجَعَ  اهلّل سحْبَحاَنهح ) .. 
     ص ... َلْر َلْم , اسح هَُّها المََّأ) 
      ص ... َمْ   قََّحِزِم اْلْلَأَو) 
      ص ... الّذِلي ح ِعْمِدي َعِزهٌز ) 
     ص ... اِس ِعْمَد ْفَضَ  المََّأ إنَّ) 

      ص ... ْ َلَك َمْ  َكاَن َيا َأَفإنَّ) .. 
   5  ص ... َواهلَل اهلَل ِفي اجِلَهاِد  )

   5  ص ... ِنّيْم ِقييحرا َعلى َشقَْْفَق) 

   5  ص ... هَ  دحعحرا ِذْرمح الَّْهَ  القََّأ) 
   3  ص ... ْرِض ْطَراِ  اأَلَخذحوا ِبَقَوَأ) 
   3  ص ... اجِلَهاَد َباٌب  إنََّف) 
   8  ص ... إَلْيِك َعمِّي َها دحْنَيا ) 
   7  ص ... لى ا َعادح ِمْمَهاجِلَهَو) 
     ص ... ى ال تحَقاِتّلر حْم َحتَّ)  

      ص ... ّيْم ِبَحْيِد اهلِل َفإنَّ) 

     ص ... ًذى َوال َتِهيجحرا المَِّساَء ِبَق) 
      ص ... اِتّيْم ي َحَيامَلْرتح ِفَف) .. 

      ص ... اَرَزٍ  إىل محَب ال َتْدعحَرنَّ) 
      ص ... اِد َعادح إىل امَلِبْئَس الزَّ) 
      ص ... َنْفَسَك ِلَحْرِب  ال َتْمِصَب ََّو) 
      ص . ..صحْلحًا  ال َتْدَفَع ََّو) 
    5  ص ... اَ  صحْلحًا َدَع ال َتْدَفَع ََّو) 
   5  ص ... احَلَذِر  وَلِيِ  احَلَذَر ّك َّ) 
   5  ص ... إْن َعَقْدَت َبْيَمَك َو) 
  3  ص ... ًة اْجَعْ  َنْفَسَك جحمََّو) 
   3  ص ... ِتَك ِبِذمَّ َفال َتْغِدَرنَّ) 
  3  ص ... َوَقْد َجَعَ  اهلّل َعْهَدهح ) 
  3  ص ... َوال َتْعِقْد َعْقدًا َتجرِّزح ) 
   3  ص ... ْمٍر َك ِضيقح َأال َهْدعحَرنََّو) 
  8  ص ... اَنهح محْبَتِدٌئ اهلّل سحْبَحَو) 
   8  ص ... ال عحْذَر َلَك ِعْمَد اهلِل َو) 
   8  ص ... َفإْن َعادحوا إىل ِظ ِّ ) 
  8  ص ...  ْلَ  َعْمهحا َما َسَقمََّوَأ) 
   7  ص ... َفَر اهلِل َما َدَفْع ح ) 
   7  ص ... َوَواهلِل إْن ِجْئتحَها ) 
  7  ص ... َوَقْد َدَعْرَت إىل احَلْرِب ) 
  3  ص ... دح َقْد ّكْم ح َما ّأَ دَّ) 
  3  ص ... ال تحَقاِتّلرا اخَلَراِرَج َبْعِدي ) 

   3  ص ... َفال َتْقتحّلرا محْدِبرًا  )

     ص ... َفَر اهلِل َما َدَفْع ح  )
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  5  ص ... َفَقْد َبَعْث ح إَلْيّيْم ) 
   8  ص ... اَحَك َمْض َلهحْم َجِفْخاَف) 
   8  ص ... ي رِنيمحِعَأ,  اسحا المَّهَُّهَأ) 
   8  ص ... َدَ اِقنَي  َفإنَّ, ا َبْعدح مََّأ) 
   3  ص ... َفَر اهلِل َما َكاَن ) 
   3  ص ... ْخَرَ  َأ إنَّ, اسح ا المَّهَُّهَأ) 
   3  ص ... ِر يِِّم باألْمانح الَقَيَمَو) 
  3  ص ...  اٍ  ْصَمْرَبَعِة َألى َأاسح َعالمََّو) 
     ص ... اِس َمْ  َنَصَب َنْفَسهح للمَّ) 
      ص ...  َحقََّأ إنَّ, اسح هَُّها المََّأ) 
      ص ...  َريََّقْد َتَغ اَسالمَّ َفإنَّ) 
     ص ... ْن ْقَمعح ِمْ  َنْفِسي ِبَقأََأ) 
      ص ... َة َجَرَ  الَبرِّهَّالشَّ ال َوإنََّأ) 
      ص ... اِلَحًة ًة َصال َتْمّقْض سحمََّو) 
    ص ... ا اَء َوَسْفَيَهالدَِّماَ  َوإهَّ) 
   5  ص ... ِبيَ  َعلى ْن َأَواهلِل أَل) 
   5  ص ... اسح ال َتْسَتْرِحشحرا هَُّها المََّأ) 
  3  ص ... ِلي  إنَّ, اسح هَُّها المََّأ) 
   8  ص ... َواهلِل َما َكاَنْ  ِلي ) 
   7  ص ... حّقًا  فإنَّ, ا َبْعدح مََّأ )

   3  ص ...  ِتَكيَِّعلى َرامَل َّ َعاَ  َوإهََّو) 
   3  ص ... اَحَك َمْض َلهحْم َجِفْخاَف) 
   3  ص ... اَس ْنِصِف المََّأِف اهلَل َوْنِصَأ) 
   53 ص ... اَرى َكْم ّأَداِرهّيْم َكَيا تحَد) 

   53 ص ... َيا َطَلْب ح َحقًّا ِلي َوإنَّ) .. 
   5 ص ... َدعحرني َوالَتِيسحرا َغْيِري  )

    5 ص ... َتْيتحّيمح َما َواهلِل َما َأَأ) 
  5 ص ...  اَعِمي إالََّفَيا َر) 
    5 ص ... إْقَباىَل العحرِذ  ْقَبْلتحْم إَليََّفَق )

    5 ص ... َوإْن َكَتْيتحَيا , َفَقْد َعِلْيتحَيا ) .. 
    5 ص ... َدعحرني َوالَتِيسحرا َغْيِري ) 
   33 ص ... َخَلَق اخَلالِئَق ِبّقْدَرِتِه ) 

    3 ص ... َفَيْ  اْسَتَطاَع ِمْمّيْم ) 
    3 ص ... ا َكاَن َم, َواْهمح اهلِل ) 
    3 ص ... اِر ْحِتَيْمَمْع ِمَ  االاف) 
    3 ص ... ي َذِواِر َوجَّْسَتْرِص بالتُّا ثحمَّ )
  35 ص ...  َبَقِة ي الطَّاهلَل اهلَل ِف ثمَّ )
   33 ص ... ي َذِواِر َوجَّْسَتْرِص بالتُّا ثحمَّ )

   38 ص ... ا َياِج ِبْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو) 
   37 ص ...  َك ال هحْدَرّ  إالَّذِل نَّأَل )

  33 ص ... اِفِع ادُّ امَلَمهحْم َمَرإنََّف) 

 33 ص ...  يعًا إالَّاَم َلهحْم َجِيال ِقَرَو) 
    8 ص ... َوِإنََّيا َقْلبح اْلَحَدِث ) 

    8 ص ... ِإنِّي َوِإْن َلْم َأّكْ  عحيِّْرتح  )
    8 ص ... ِمْ  ّك ِّ ْسَتْخَلْص ح َلَك اَف) 
   85 ص ... ثحمَّ َأْشَفْق ح َأْن َهْلَتِبَس َعَلْيَك ) 
   83 ص ... ِإنِّي َوِإْن َلْم َأّكْ   )

   83 ص ... ال ِغَمى كالَعْقِ  ) 
   88 ص ... ا َدارح َمَير  ال َيالدُّْن) 
   88 ص ...  َذا الّقْرآَن  نَّاْعَليحرا َأَو) 

   88 ص ... ا َقْبَلّيْم آِن َنَبّق َمي الّقْرِفَو) " 
  87 ص ... ال َو, َسْ  َتَفقُّهًا ) 
  87 ص ... َوَأْكِرْم َنْفَسَك َعْ  ) 
  87 ص  ... اِلِدِلْلَرَلِد َعلى الَر إنَّ )
  73 ص ... ْرِض َوِإنََّيا َقْلبح اْلَحَدِث َكاأَل )

    7 ص ... ي ِذّأوِصيّيْم ِبَتْقَرى اهلِل الَّ) 
   7 ص ... هح إنَّال َتْصَحِب امَلاِئَق َف )

    7 ص ...  ياِصَي اهلِل ِفرا َمَعّقتَّا) 
   7 ص ... هح َلْيَس َشْيٌء ِبَشر  إنَّ) 
    7 ص ... اِخِ  الرَّاِضي ِبِفْعِ  َقْرٍم َكالدَّ) 
   75 ص ... ِريُّ هَُّها امَلْخّلرقح السََّأ) 
   73 ص ... ِر الِغَذاِء َفَيْ  َ َداَ  الْجِتَرا) 
  73 ص ... َس الطََّعامح اْلَحَرامح ْئِب) 
   73 ص ...  اِنالرِّْزقح ِرْزقََ, ْبَ  آَدم  ها) 
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  78 ص ... َسْ  َعِ  الرَِّفيِق َقْبَ  الطَِّرهِق ) 
  78 ص ... اِر احَلَجرح الَغِصيبح يف الدَّ) 
  77 ص . ..ْن هحَقاىَل ْقَمعح ِمْ  َنْفِسي ِبَقأََأ) 
   77 ص... ِعْمَدَنا  -َكاَن  -هَُّها امَلْعدحودح َأ) 
   73 ص ... ا َغَرٌض ي الدُّْنَيا امَلْرءح ِفَيإنَّ) 
   33 ص ... ا ْبَ  آَدَم َما َكَسْبَ  َه) 
  33 ص ... ااًل إْقَبِلْلّقّلرِب َشْهَرً  َو إنَّ) 
  33 ص  ...  ِة احَلَسِدِمْ  ِقلَّ, ّة اجَلَسِد ِصحَّ )

  33 ص ... َي اعًا ِلَتِعْسَيَجَعَ  َلّيْم َأ) 
    3 ص ... دًا اهلَل َبَعَث محَحيَّ إنَّ) 
   3 ص .... ْقَبّلرا َعلى ِجيَفٍة َقْد اْفَتَضححرا  َأ) 
   3 ص ... اْجَتَيَعْ  َعَلْيِهْم َسْيَرّ  امَلْرِت ) 
  3 ص ... َفَلْم َهَزىِل امَلْرتح هحَباِلغح ) 
    3 ... ِذهَ  ْدِعَياَء الَّال تحِطيعحرا اأَلَو) 
    3 ص ... َك اْبِتْعَ  َدارًا نََّبَلَغِمي َأ) 
   35 ص ... ْعَلْم َأنَّ َماِلَك اْلَيْرِت او) 
  33 ص ... َوَأنَّ الدُّْنَيا َلْم َتّيْ  ) 
  33 ص ... ْرضح ِمْ  َكَلِ  اأَلَفَيْم َأ) 
  38 ص ... تحر ح ِمْ  َوَنَظَرْت إَلْيِه احّل) 
   33 ص ... هح َلْيَس نَّاْعَليحرا َأَو) 
   33 ص ... ْقَبّلرا َعلى ِجيَفٍة َقْد اْفَتَضححرا َأ) 
   33 ص ... ِذهَ  ْدِعَياَء الََّوال تحِطيعحرا اأَل) 
   33 ص ... ِبامَلْرِت  َهْرِمي احَليَّ) 
   33 ص ... َتْقَرى اهلِل َدَواءح  َفإنَّ) 
   33 ص ... َفَبْيَما  حَر َهْضَحّك إىل  )

   3 ص ... ْعَياىِل عحيحرًا َوَباِدرحوا ِباأَل) 
    3 ص ... اَن ِمْ  ا َكَجَعَ  اهلّل َم) 
   3 ص ... ْيَك ْلَ  ِبَيفََّكْم َعلَّ) 
   3 ص ... َفال َتْمِفرحوا ِمَ  احَلقِّ ) 
    3 ص ... ْجَرِب ِحيِح ِمَ  اأَلِنَفاَر الصَّ) 
   3 ص ... َوِإهَّاَ  َوالتََّغاهحَر ِفي َغْيِر ) 
   3 ص ... رحبََّيا َكاَن الدََّواءح َداًء ) 

   3 ص ... َكْيَف َهّيرنح َحاىلح ) 
   3 ص ... َناِدمًا  إْن َسِقَم َظ َّ) 
   3 ص ... ْن َهِثَق ي ِلْلَعْبِد َأال َهْمَبِغ) 
  35 ص ...  َياعًا ِلَتِعْسَيَجَعَ  َلّيْم َأ) 
     33 ص ... ْجَسادح َشِحَبًة َوَصاَرِت اأَل) 
   33 ص ... َفاهلَل اهلَل َمْعَشَر الِعَباِد ) 

 33 ص ... َوَسَقْلَتهح ِمْ  َخَزاِئِ  َرْحَيِتِه ) .. 
  38 ص ... َة اقََِمَ  الَبالِء الَف إنَّال َوَأ )
   37 ص ...  ِةِمْ  ِقلَّ, ّة اجَلَسِد ِصحَّ )

   37 ص ... َكالٍت ْكَلٍة َمَمَعْ  َأَكْم ِمْ  َأ) 
   37 ص ... اهَلمُّ ِنْصفح اهَلَرِم   ) 
   33 ص ... َفَغْيرح َمْرصحرٍ  َما َنَزىَل ) 
  33 ص ... ْ ِلِه َهْمّظرح هح َلَبْيَ  َأإنََّو) 
      ص ... امّلِبنيح   حَر اهلّل احَلقُّ) 
     ص ... هح ارحنا َعْمْبَصَوَقصحَرْت َأ) 
     ص... َبْ  ظَهَر لْلعحّقرىِل ِبيا ) 
      ص ... ِذي َبَهَر العحّقرىَل َفسحْبَحاَن الَّ) 
      ص ...  لىَلْم هحْطِلِع العحّقرىَل َع) 
    ص ... ِذي َبَهَر العحّقرىَل َفسحْبَحاَن الَّ) 

     ص ... َمَ   اأَل نََّواْعَليحرا َأ) .. 
  5  ص ... ِسٍ  ْقٍ  َأَوَكْم ِمْ  َع) 
  5  ص ... اِرِع العحّقرىِل ْكَثرح َمَصَأ) 
  5  ص ... َرسحرّلَك تحْرجحياَن َعْقِلَك ) 

  5  ص ... َحَذَر الَغاِلِب ِلَمْفِسِه ) .. 
 3  ص ... َوَباِدرحوا امَلْرَت َوَغَيَراِتِه ) 
  8  ص ... َهاَر َفححَلَياءح عحَلَياءح ا المَّمََّوَأ)  

  8  ص ... ْحَيا َعْقَلهح َقْد َأ) 
  8  ص ... ِعَباٌد َناَجا حْم ِفي ِفْيِرِ ْم ) .. 

  8  ص ... اَهٍة َعَقّلرا الدِّهَ  َعْقَ  ِوَع) 
  7  ص ... َمْ  ححِرَم  ِقيَّالشَّ َفإنَّ) .. 

  7  ص ... ْرَبعًا ْظ َعمِّي َأاْحَف,  ا بحَميََّه) 
   7  ص ... اَهَمِة امّلَعَكّة ِوهََّلْيَسِ  الرَّ) 
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  7  ص ... َواْلَعْق ح ِحْفّظ التََّجاِرِب ) 
  3  ص ... ِإنِّي َوِإْن َلْم َأّكْ   ) ..

  3  ص ...  َنَظْرتح ِفي َأْعَياِلِهْم) 
   3  ص ...  َحتَّى عحْدتح َكَقَحِدِ ْم) 
  3  ص ...  ْسَتْخَلْص ح َلَك ِمْ اَف) 
   3  ص ... َتْرَكمحرا إىل ال , ِعَباَد اهلِل ) 
   3  ص ...  اَنْسَتَهاا رِب َمَشدُّ الذُّنحَأ) 
     ص ... ٌة إَضاَعّة الّفْرَصِة ّغصَّ) 
     ص ...  اْمَراىَل بَذْلتحيحرَ ال َأَف) 
     ص ... َفْلَيْمَتِفِع اْمرحٌؤ ِبَمْفِسِه ) 
     ص ... اْضِرْب ِبَطَرِفَك َحْيثح ) 
      ص ... ْكَرْ َ  ا َأاىِل َمْعَيأَلْفَض ح اَأ) 
      ص ...  ّلراا َجِهاءح َمْعَداسح َأالمَّ) 
     ص ... اِت َهْرَم ْعَظَم احَلَسَرَأ إنَّ ) 
     ص ... ْصَلَح َما َبْيَمهح َوَبْيَ   َمْ  َأ) 

      ص ... اِري اهلَل َلْم َهْقِصْم َجبَّ إنََّف) .. 
   8  ص ... اِئَم َدَع َبِعْرلى َأانح َعاإلمَي) 

   7  ص ... َفِيَ  اإلمَياِن َما َهّيرنح ) 
 7  ص ... ْمَرَنا َصْعٌب محْسَتْصَعٌب َأ إنَّ) 
   3  ص ... اإلمَيانح َمْعِرَفٌة ِبالَقْلِب ) 
   3  ص ... اإلمَياَن َهْبدحو ّلْيَظًة  إنَّ) 
  3  ص ... اَن َتْطِه ًا َفَرَض اهلّل اإلمَي) 

   3  ص ... ْأِسْبَر ِمَ  اإلمَياِن َكالرَّالصَّ َفإنَّ) .. 
   3  ص ...  َما َتَتَعلُّّقرَن ِمَ  اإلْسالِم إالَّ) 
  3  ص ... اِلَحاِت َفِباإلمَياِن هحْسَتَدىلُّ َعلى الصَّ) 
   3  ص ... ْن تحْؤِثَر الصِّْدَق اإلمَيانح َأ) 
      ص ... الَفَضاِئِ   ْ  حّقرَن ِفيَها  حْم َأَفاْليحتَّ) 
     ص ... ْ  َظَلَيهح َهْعّفر َعيَّ) 
   5  ص ... ً  ِفي ِدهٍ  ّقرَّ) 
  5  ص ... َفإنِّي ّأوِصيّيْم  , ا َبْعدح مََّأ) 

   3  ص ... ْقَرى َدارح ِحْصٍ  التَّ نََّأ) .. 
   8  ص ... َتْقَرى اهلِل ِمْفَتاحح  َفإنَّ) 

  8  ص ... ِبَتْقَرى, َد اهلِل ِعَبا, ّأوِصيّيْم ) 
  8  ص ... َخْيرح َما تحراَصى الِعَبادح ِبِه ) .. 

  8  ص ... ي ِعَباِدِه َوِبالِدِه اّتّقرا اهلَل ِف) 
  8  ص ... َوَحاَجَتهح , محْمَتَهى ِرَضاهح ) .. 

   7  ص ...  ِق اهلَلهح َمْ  َهتَّنََّأ" َواْعَليحرا ) 
  7  ص ... ْقَرى اهلِل َفاْعَتِصيحرا ِبَت) 

  7  ص... ي ِ َي ِتِبَتْقَرى اهلِل الَّ) .. 
  3  ص ...  اىٌل ال َهْمَفدحاَعّة َمالقَم) 
  3  ص ... َكَفى بالَقَماَعِة محْلَيًا ) 
   3  ص ...  اْكَبرح الَيْقسح َعيَّالِغَمى اأَل) 
   3  ص ... محْصِدٍر  َيَع محرِرٌد َغْيرحالطَّ إنَّ )

  3  ص ... اِرِع العحّقرىِل َتْحَ  ْكَثرح َمَصَأ) 
  3  ص ... ْزَرى ِبَمْفِسِه َمِ  اْسَتْشَعَر َأ) 
  3  ص ... ٌد َيعح ِرقٌّ محؤبَّالطَّ) 
 3  ص ... َلَقْد عحلَِّق ِبِمَياِط  َذا ) 
     ص ... اىٌل ال َهْمَفدح اَعّة َمالَقَمَو) 
      ص ... را ِعيمحْهتحْم َخْيرًا َفَقَفإَذا َرَأ) 
      ص ... يهح ال َهْسَتْغِمإنَّ, اسح ا المََّههَُّأ) 
     ص ... َحدحّكْم َعِ  َأ ال ال َهْعِدَل ََّأ) 
      ص ... َفَيْ  آَتاهح اهلّل َمااًل ) 
    ص ... اهلَل َهْبَتِلي ِعَباَدهح  إنَّ) 

      ص ... َها ِحِم َفإنََّوِصَلّة الرَّ).. 
      ص ... ْن َهْغِلَبِمي ِيْ  َ ْيَهاَت َأَول) .. 

  5  ص ... ْت إىل دَّّطرَبى ِلَمْفٍس َأ) 
   8  ص ... ِحِم َمْمياً  ِلْلَعَدِد الرَّ َوِصَلَة) .. 

   8  ص ... اَبٌة َبْيَ  اِء َقَرّ  اآلَبَمَردَّ) 
   7  ص ... َفَيْ  آَتاهح اهلّل َمااًل ) 

   7  ص ... َها َفإنَِّحِم َوِصَلّة الرَّ) .. 
   7  ص ... َحٌد َقْبِلي َلْ  هحْسِرَع َأ) 
  3  ص ... َوِإْن َأَرْدَت َقِطيَعَة َأِخيَك ) 
  3  ص ... َوَصالِح َذاِت َبْيِمّيْم ) 
   53 ص ... َباذحىِل َراصحِ  َوالتََّوَعَلْيّيْم ِبالتَّ) 
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   53 ص ... َحدحّكْم َأ ال ال َهْعِدَل ََّأ) 
    5 ص ... ا ِعْمَدّكْم َهْمَفدح َوَما َم )

 (  5)  5 ص ... َوِإَذا هحْتَلى َعَلْيِهْم َقاّلرا ) 

    5 ص ...  َفإنَّ, ْبِر َوَعَلْيّيْم ِبالصَّ) .. 
    5 ص ... رِر الَعَجَلَة باأّلمحاَ  َوإهََّو) 
    5 ص ... ْرَبِع لى َأا َعْبرح ِمْمَهالصََّو) 
   5 ص ... ِر ْدْبرح َعلى قَََهْمِزىلح الصَّ) 

    5 ص ... َر بَُّصتََّوَعرِّْد َنْفسَك ال ) ..
  55 ص ... ْطَرْح َعْمَك َواِرَداِت ا) 
 55 ص ... َصْبٌر : اِن ْبرح َصْبَرالصَّ) 
   55 ص ... َفَر بحررح الظَّال َهْعَدمح الصَّ) 
  55 ص ... اِر ْحَرَمْ  َصَبَر َصْبَر اأَل) 
 55 ص ... ْبرح َلْم هحْمِجِه الصََّمْ  ) 
   53 ص ... ى األشعث وقد عزَّ وقاىل ) 
  57 ص ... الزُّْ دح ّكلُّهح َبْيَ  َكِلَيَتْيِ  ) 
  57 ص ... ا َيي الدُّْنهَ  ِفِداِ الزَّ إنَّ) 
  57 ص ... ْ  ح َكانحرا َقْرمًا ِمْ  َأ) 
  53 ص ... ا هحَبصِّْرَ  ي الدُّْنَيْزَ ْد َفا )

  53 ص ... اِ ِدهَ  ِفي الدُّْنَيا ّطرَبى ِللزَّ) .. 
   53 ص ... دح احَلَجَر َفَلَقْد َكاَن َهَتَرسَّ )
  33 ص ... َداٌر ِبالَبالِء َمْحّفرَفٌة  )

  33 ص ... َرَ ا َر الدُّْنَيا َوَصغََّقْد َحقَّ) 
  33 ص ... َمِ  َ اَدّ  ِقَصرح اأَلالزَّ) .. 

    3 ص ... ْر َحَمْمتحْم َحِمنَي َفَراهلِل َل) 
    3 ص ...  ْرَبِع شحَعٍبلى َأا َعْبرح ِمْمَهالصََّو) 
   3 ص ... َماَنِة َداَء اأَلَأ ثحمَّ) 
  35 ص ... اَلهحْم ْعَيْد َأَتَفقَّ ثحمَّ) 
  35 ص ... َعَيَلَك َلْيَس َلَك  َوإنَّ) 

   35 ص ... ِب االّيتَّاىِل َويَّالعحاِ  َوِمَ  الّقَض) .. 
   35 ص ... َوَمْ  َلْم َهْخَتِلْف ِسرُّهح ) .. 
  35 ص ...  ِةامًا ِلأّلمََّماَنَة ِنَظاأَلَو) .. 
  38 ص ... َوَمْ  َحّلَم َلْم هحَفرِّْط  ) ..

   38 ص ... ىلح ِعَرِض احَلِليِم ِمْ  وََّأ) 
  38 ص ... ِفيِه امح السَّاحِلْلمح ِفَدَو ) ..

 38 ص ...  مح َعِشَ ٌ احِلْل) 
   37 ص ... احِلْلمح ِغَطاٌء َساِتٌر  )

   37 ص ... ْم إْن َلْم َتّيْ  َحِلييًا َفَتَحلَّ) 
  33 ص ... َماِن َناّ  َتْرَأاأَلاحِلْلمح َو) 
   83 ص ... ْن هحْعِطيَك اهلّل َتْرجحر َأَأ) 
   83 ص ... اِء ْغِمَياضحَع اأَلْحَسَ  َتَرا َأَم) 
   83 ص ... اٌت َة َطَبَقيَِّعالرَّ نََّأ )

  83 ص ... ال َفاحَلَذَر احَلَذَر ِمْ  َأ) 
    8 ص ... الَفْخِر ْبِ  آَدَم َوا الَم) 
   8 ص ...  َمْيتحرمح: ْب ح آَدَم اِمْسِينٌي ) 
    8 ص ... ْعَمَة َعلى َمْ  َوَجَعَ  اللَّ) 
   8 ص . ..ْسجحدحوا ا: " هح اَناىَل سحْبَحفَق) 
    8 ص ... َذلُِّ  َواْعَتِيدحوا َوْضَع التَّ) 
    8 ص ... َصاَب َفاْعَتِبرحوا ِبَيا َأ)  

    8 ص ... اَضَع َتى َغِميًّا َفَتَرَوَمْ  َأ) 
   8 ص ... المِّْعَيّة  اضحِع َتِتمَُّربالتََّو) 
  83 ص ... ْمَر ِبامَلْعرحوِ  اأَل إنََّو) 
  88 ص ... ْمِيرح ِلْليحْمَيِر امّل َفِيْمهحمح) 
  88 ص ... ا تحْغَلبحرَن َعَلْيِه ىَل َموََّأ) 
  87 ص ... َلَعَ  اهلّل اآلِمِرهَ  ) 
   87 ص ... ْمَر ِبامَلْعرحوِ  ال َتْترحّكرا اأَل) 
   87 ص ... اهلَل سحْبَحاَنهح َلْم  َفإنَّ) 
  87 ص ... اْنَهْرا َعِ  امّلْمَيِر َوَتَماَ ْرا َو) 
  83 ص ... هح إنَّ, رَن ا امّلْؤِممحهَُّهَأ) 
   83 ...  ْنَفذح ِمْ  َصْرىٍلَقْرىٍل َأ رحبَّ) 
   83 ص ... وِ  َمَر بامَلْعرحَفَيْ  َأ) 

  73 ص ...  وِ  َشدََّمَر بامَلْعرحَفَيْ  َأ) 
    7 ص ... ْعَلْم َأنَّ الَِّذي ِبَيِدِه او) 
   7 ص ... َتْمِجححرهح َواْس, َفاْسَتْفِتححرهح ) 
    7 ص ... اَن اهلّل ِلَيْفَتَح ا َكَم) 
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   7 ص ... ْرَبعًا َلْم هحْحَرْم َمْ  ّأْعِطَي َأ) 
   7 ص ... ْمَراَج الَبالِء َواْدَفعحرا َأ) 
    7 ص ... ِعَباٌد َمْخّلرّقرَن اْقِتَدارًا ) 
  75 ص ... ْمَثااًل َصاِئَبًة َفَيا َلَها َأ) 
   75 ص ... اعًا ْسَيَعَ  َلّيْم َأَج) 
  73 ص ... ِعّظرا ِعَباَد اهلِل ِبالِعَبِر َفاتَّ) 
  73 ص ...  َمَجاَزّكْم نَّرا َأيحَلْعاَو )

   77 ص ... اَبٌة َبْيَ  اِء َقَرّ  اآلَبَمَردَّ) 
   77 ص ... ٍة َفَحيِّا ححيِّيَ  ِبَتِحيَّإَذ) 
   77 ص ... ِبِ ّكْم ِلَيَتَقسَّ َصِغ حّكْم ِبَي) 
   77 ص ...  اهحَخْحَتَشَم امّلْؤِم ح َأاا إَذ )

  73 ص ... َوَجِييَع َولِدي , ّأوِصيّيَيا ) 
  73 ص ... َباذحىِل َراصحِ  َوالتََّوَعَلْيّيْم ِبالتَّ) 
  33 ص ... ْقَبَ  ي َقْد َأِذَشاِرّكرا الَّ) 
   33 ص ... ِبَك َخْيرًا َفَصدِّْق  َمْ  َظ َّ) 
   3 ص ... للسائ  الشامي مّلا سقله ) 
   3 ص ... وسئ  ع  القدر ) 
    3 ص ... ى وقد عزَّ, ( عليه السالم)وقاىل ) 
   3 ص ... ْحَيَم َقَر َما َخَلَق َفَقدَّ) 
   33 ص ... ْحَيَم َتْقِدهَرهح َقَر َما َخَلَق َفَقدَّ) 
   38 ص ... اَنهح ِمْ  اْصَطَفى سحْبَحَو) 
  37 ص ... َفَبَعَث فيِهْم رحسحَلهح ) 
  37 ص ... اَق ِفْطَرِتِه ِلَيْسَتْقدحو حْم ِميَث) 
  37 ص ... اِت َداِحَي امَلْدححرَّ هحمَّاللَّ) 

  37 ص ... َها الِفْطَرّ  َوَكِلَيّة اإلْخالِص َفإنَّ) .. 
   33 ص ...  ْنَفذح ِمْ  َصْرىٍلَقْرىٍل َأ رحبَّ) 
  33 ص ... رَرِتَك ي َمشحِف َل َّال تحْدِخَو) 
    53ص ... ّلَها وَِّصفح ِمْ  َداٍر َأَما َأ) 
    53ص ...  نَّْعَليحرا ِعَباَد اهلِل َأاَو) 

    53ص ... َوال زحْ َد َكالزُّْ ِد ِفي احَلَراِم ) .. 
    53ص ...  ْصَلَحْصَلَح َسِرهَرَتهح َأَمْ  َأ) 
  533ص ... ال  ا َدارح َمَير َيالدُّْن) 

   533ص ...  هلِل َمَليًا هحماِدي إنَّ) 
 .   533ص ... َوّأوِصيّيْم ِبِذْكِر امَلْرِت ) 
  538ص ... ْنّفسحهحْم ِمْمهحْم نحزَِّلْ  َأ) 
  537ص ... َوَباِدرحوا امَلْرَت َوَغَيَراِتِه ) 
  533ص ... امَلْرتح َمْعّقرٌد ِبَمَراِصيّيْم ) 
   3 5ص ... ا َبْيَ  َعَيَلْيِ  اَن َمَشتَّ) 
   3 5ص ... ْن َهْمِزىَل ِبَك اَ  َأَوإهَّ) 
   3 5ص ... َخَذ اْمرحٌؤ ِمْ  َنْفِسِه َفَق) 
  3 5ص ... َمْ  حاَسَب َنْفَسهح َرِبَح ) 
     5ص ...  ْسِيعحرا َدْعَرَ  امَلْرِتَوَأ )

    5ص ...  َها بحَميَّ َأْكِثْر ِمْ  ِذْكِر) 
     5ص ... ْ َ  الدَِّهاِر امّلرِحَشِة َأ اَه) 
     5ص ... ْدِر ال َهْجَه ح َمْبَلَغ قَََو )

  5 5ص ... ْرَبَعٍة ا بَقالدُّْنَيالدِّهِ  َو امحِقَر ) ..
 5 5ص ... تًا َتَعمُّ ىْلال َتْسَقَو, َسْ  َتَفقُّهًا ) .. 

  3 5ص ... اَ  ِمْ  َعْقِلَك َكَف) 
   3 5ص ...  ّلراا َجِهاءح َمْعَداسح َأالمَّ) 
  8 5ص ... َخَذ حْم إْبِليسح َمَطاَها اتَّ) 
  8 5ص ... الَعاِلَم الَعاِمَ   إنََّو) 
   8 5ص ... ى َعاِليًا َوآَخرح َقْد َتَسيَّ) 
   7 5ص ...  ححجًَّة َمْسئحرىٍل َأْدَحضح )

   7 5ص ...  وَقْد مسع رجاًل هذم) 
   7 5ص ... ر  ا َدارح َمَيَيالدُّْن) 
   7 5ص ... َفِباإلمَياِن هحْسَتَدىلُّ َعلى ) 
   3 5ص ... ال َتْرَكمحرا إىل َجَهاَلِتّيْم ) 
  3 5ص ... َذَكَر َو, ْبَصَر َنَظَر فَق) 
  3 5ص ... ال ِغَمى كالَعْقِ  ) 
   3 5ص ...  ْعَلْم َأنَّ اإلْعَجاَب ِضدُّاَو )

     5ص ... ْهِ  اعحهح باجَلوَمْ  َكثحَر ِنَز) 
     5ص ... ي َحْيَرٍ  ىٌل ِفاسح ضحالََّوالمَّ) .. 

     5ص ... َك َتْهِدي إىل نََّتْزَعمح َأَأ) 
    5ص ... ى الرَُّقَو, الَعْي ح َحقٌّ  )
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  7 5ص ... عحْجبح امَلْرِء ِبَمْفِسِه ) 
   7 5ص ... اِد الَعَجبح ِلَغْفَلِة احّلسَّ) 

   7 5ص ... احَلَسدح الِيْبرح َوَواحِلْرصح َو) .. 
  7 5ص ... را َكاْليحَتَيبِِّر َوال َتّيرنح) .. 

  7 5ص ... ِدهِق ِمْ  سحْقِم َحَسدح الصَّ) 
   3 5ص ... احَلَسَد  إنََّف, َوال َتَحاَسدحوا ) 
  3 5ص ... َومحَؤكِّدحو , َخاِء َحَسَدّ  الرَّ) 
    5ص ... َرجحٌ  محَماِفٌق محْظِهٌر ) 
    5ص ... إَمامح , هح ال َسَراَء َفإنَّ) 
    5ص ... َعاِلِم , َماِن محَماِفِق اجَل) 
    5ص ...  ى َكاَنْ نَّخحِذ احِلْيَيَة َأ) 
    5ص ... ّة امّلْؤِمِ  احِلْيَيّة َضالَّ) 

    5ص .... َفاِق ْ َ  المَِّوّأَحذِّرحّكْم َأ) .. 
  5 5ص ... َع اّكْم َوَتْهِزهإهَّ ثحمَّ) 
  3 5ص ... َواْحَذِر الَغَضَب ) 
  3 5ص ... اَس ِبَرْجِهَك َسِع المَّ) 

  3 5ص ... ِذهَ  َغِضبحرا إىل الَقْرِم الَّ) .. 
  8 5ص ... ْنَصَحهحْم َفَرىلِّ ِمْ  جحمحرِدَ  َأ) 
   7 5ص ... ْنِفَك َة َأْك َحِييَّْمِلا) 
  3 5... ي َعِقِب را ِفْحِسمحَأ )
  3 5ص ... ال َتْعَجْ  ِفي َعْيِب  .. )
  3 5ص ... الِغيَبّة جحْهدح الَعاِجِز  )

    5ص ... ِدهقح َصِدهقًا ال َهّيرنح الصَّ)  
    5ص ... ّطرَبى " اسح هَُّها المََّها َأ) 
     5ص ... اِلٌق َبَشرًا إنِّي َخ" ) 

     5ص ...  يْغَرْهَتِما َأَيَربِّ ِب: " اىَل َقَف ) ..
 5 5ص ... َب َعلى ا إْبِليسح َفَتَعصَّمََّأ) 
   5 5ص ... َوَلَقْد َنَظْرتح َفَيا ) 
  5 5ص ... ْغِمَياءح ِمْ  محْتَرَفِة ا اأَلمََّوَأ) 
  3 5ص ... ِمَ   َفإْن َكاَن ال بحدَّ) 
  3 5ص ... الظُّْلَم َثالَثٌة  ال َوإنََّأ) 
  553ص ... ْ  اِلَم َفَلْمَهَ  الظََّوَلِئْ  َأ) 

  553ص ... لى َهْرمح امَلْظّلرِم َع) 
  553ص ... اِلِم الَباِدي َغدًا ِلْلَظ )

    55ص ... َفاهلَل اهلَل ِفي َعاِجِ  ) 
    55ص ... ِبيَ  َعلى ْن َأَواهلِل أَل) 
   55ص ... َتِغيضح ِفيَها احِلْيَيّة ) 
   55 ص...  لىي َعرِنيمحِعَأ,  اسحا المَّهَُّهَأ) 
    55ص ...  َوّظْلمح الضَِّعيِف َأْفَحشح) 
  555ص ... الَرَفاَء  إنَّ, اسح هَُّها المََّأ) 

  553ص ... ْ ِ  الَغْدِر اءح أَلالَرَف )
   558ص ... ْدَ ى َواهلِل َما محَعاِوَهّة ِبَق )

  558ص ... اسح ال َتْسَتْرِحشحرا هَُّها المََّأ) 
  557ص ... اَنهح هحْدِخ ح َحاهلَل سحْب إنََّو ) ..

  533ص ... َماَنِة َوَمِ  اْسَتَهاَن ِباأَل) 

   53ص ... رِر ي ّامحْنّظْر ِفا ثحمَّ) 
    53ص ...  اِنْعَرْظ ِمَ  اأَلَوَتَحفَّ) 
    53ص ... ي ّأْقِسمح ِباهلِل َوإنِّ) 
    53ص ... ّنّيْم َمْعَشَر الَعَرِب َأ ثحمَّ) 
  533ص ... اِبعح ّأ التََّهَتَبرَّ َوَعْ  َقِليٍ ) 
   533ص ... ِتي َبْعَد ذِلَك َهْق ثحمَّ) 
  538ص ... َيا َبْدءح وحّقرِع الِفَتِ  إنَّ) 
  538ص ... ْقَبَلْ  الِفَتَ  إَذا َأ إنَّ) 
   537ص ... َحدحّكْم َأ ال َهّقرَل َّ) 

   533ص ... ْسَراِق اَ  َوَمَقاِعَد اأَلَوإهَّ) .. 

  533ص ... ْنَزىل اهلّل ا َأهح َليَّإنَّ )
  583ص ... ا َفَغَرْت َفاِغَرتحهح إَذَف) 
  583ص ...  ْلّقراَأ, اسح هَُّها المََّأ) 

   58ص ... َعْيِمي  َفإنَّ, ا َبْعدح مََّأ) 
   58ص ...َرَ  َرَ  َكَيْ  َبشََّمْ  َحذَّ) 

   58ص ... عمدما مسع قرىل اخلرارج ) 
   58ص ... اِس بالَعْفِر المَّْوَلى َأ) 
  585ص ... َونحِصَر , ْحي ح عحِصَي الرَّ) 

  585ص ... اْقَدمحرا َعلى اهلِل َمْظّلرِمنَي َو) .. 
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   583ص ... ِد اهلّل َلْر َلْم َهَتَرعَّ) 
   583ص ... ْن َهَراَ  اهلّل ْحَذْر َأا) 
   583ص ... ا َعلىَياِن الدُّْنِمْ  َ َر) 
   588ص ... ِع اهلَل ِفي َجِييِع ِطَوَأ) 
  588ص ... هح َما ِمْ  نََّواْعَليحرا َأ) 

   588ص ... َم َوَقدَّ, َنَصَح َنْفَسهح ) .. 
  587ص ... ى إَذا َكَشَف َلهحْم َحتَّ) 
  587ص ...  اِصَي اهلِلرا َمَعّقتَّا )

  587ص ...  بقتلى اخلرارج وقد مرَّ) 
  583ص ... اَعِة ْ  ح الطَّا َأمََّفَق) 
    57ص ... يف صفة الغرغاء ) 
    57ص ... أتى ِبجاٍن َومعه غرغاءح ) 
  575ص ... , ِإنِّي َوِإْن  َأْي بحَميَّ) 
  573ص ... نَّ َأ, ْعَلْم َها بحَميَّ اَو) 
   578...  ْعَلْم َها بحَميَّ َأنَّهحاَو) 
  578ص ... ْجَعْ  َنْفَسَك اَها بحَميَّ ) 
  577ص ... ْعَلْم َأنَّ الَِّذي ِبَيِدِه او) 
  573ص ... ْعَلْم َأنَّ اإلْعَجاَب اَو) 
  573ص ... َوال َتّيْ  َعْبَد َغْيِرَ   )

   573ص ...  َهّيرَن ْسَتَطْعَ  َأالَّا َوِإِن) 
   533ص ...  َواْعَلْم َهِقيمًا َأنََّك َلْ ) 
   533ص ...  َوِإهَّاَ  َأْن تحرِجَف ِبَك) 
   533ص ...  َوال َهّيْ  َأْ ّلَك َأْشَقى) 
   533ص ... َوَأْكِرْم َعِشَ َتَك ) 
    53ص ... ِإَذا َتَغيََّر السُّْلَطانح َتَغيََّر ) 
   53ص ... َسْ  َعِ  الرَِّفيِق َقْبَ  ) 

   53ص ... َفِإنَّ اْلَيْرَأَ  َرْهَحاَنٌة ) .. 
    53ص ...  مَِّساِءَوِإهَّاَ  َومحَشاَوَرَ  ال )

   535ص ...  ْكّفْف َعَلْيِه َّ ِمْ اَو) 
  533ص ... وال َتْعدح ِبَيَراَمِتَها َنْفَسَها ) 
  533ص ...  َوِإهَّاَ  َوالتََّغاهحَر ِفي) 
  538ص ... َخْيَر  َواْعَلْم َأنَّهح ال) 

  538ص ...  ْسَتِدىلَّ َعَلى َما َلْما) 
  537ص ... َجاَر  َمْ  َتَرَ  اْلَقْصَد) 
  537ص ... َوِإهَّاَ  َأْن َتَضَع َذِلَك  )

   33ص ... َوَكاَن ِمِ  اْقِتَداِر َجَبرحوِتِه ) 
    33ص ... اَنهح ِمْ  اْصَطَفى سحْبَحَو) 
   335ص ... اَنهح ْن َبَعَث اهلّل سحْبَحإىل َأ) 
 335ص ... اَب َربِِّّيْم ِفيّيْم ِكَت) 
  335ص ...  ّيْم َحجََّوَفَرَض َعَلْي) 
   333ص ... ْنِصِف َأْنِصِف اهلَل َوَأ) 
  333ص ... رِر اأّلمح َحبَّوْلَيّيْ  َأ) 
  338ص ... ِتَك ِمْمَك ْبَعَد َرِعيََّيّيْ  َأْلَو) 
   338ص ...  رَرِتَكي َمشحِف ال تحْدِخَل ََّو )

   338ص ...  اِئَك َمْ وحَزَر َشرَّ إنَّ) 
  337ص ... يءح امّلِسامّلْحِس ح َو رَن َّال َهّيَو) 
 337ص ... اِلَحًة ًة َصال َتْمّقْض سحمََّو )

  337ص ... اِء َياَرَسَة العحَلِثْر محَدْكَأَو) 
  333ص ... َة يَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو) 
  3 3ص ... ا جحمحردح اهلِل َفِيْمَه) 
 3 3ص ... إَذا  الَراِلَي َفإنَّ) 
     3ص ... ا اخَلَبَر إذا اْعِقّلر) 
    3ص ... اِلٌم َفَع: الَثٌة اسح َثالمَّ) 
     3ص ... اهلَل اْفَتَرَض َعَلْيّيمح  إنَّ) 
     3ص ... اسح َشْيئًا ال َهْترحّ  المَّ) 
    3ص ... ِفي  ّطرَبى ِلَيْ  َذىلَّ) 
     3ص ... اإلْسالَم ِنْسَبًة   َّْنسحَبأَل) 
   5 3ص ...  َلْم َأّكْ  ِإنِّي َوِإْن) 
  3 3ص ... اْعِقّلرا اخَلَبَر إذا ) 

  8 3ص ... ِ  َعْيِ  ْفَضَ  ّقرََّأ إنََّو ) ..
  7 3ص ... َة يَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو) 
   3 3ص ... ْرَبِع لى َأانح َعاإلمَي) 
  3 3ص ... اإلمَيانح َمْعِرَفٌة ِبالَقْلِب ) 
 3 3ص ... الِعْلمح  ِباإلمَياِن هحْعَيرح) 



 

 مسرد املصطلحات الواردة يف الَتاب 

 عرعي-إنَليزي 
 

 Authorityالسلطة 

  Biosphereاحمليأ احليري 
 Criminalعلاااام االجتياااااع اجلمااااائي  

Sociology 
  Ecology التبيؤ
  Environmentالبيئة 

 Epidemiologyعلم الربائيات 
  Evolutionالتطرر 
  Megicالسحر 
  Superstitutionاخلرافة 
  Envyاحلسد 
  Jealousyالغ   

  Angerالغضب 
  Emotional Intelligenceالذكاء العاطفي 

  Prejudiceالتعصُّب 
 Prejudice التحيُّز 

  Fanaticismالتعصُّب أو التعصُّب الدهين 
  Deviant Behaviourالسلر  املمحر  

  Formal Organizationالتمظيم الرمسي 
 Informal  الرمسياااااة التمظااااايم غااااا 

Organization  
 Socialالتفيااااااااك االجتياااااااااعي 

Disorganization  
  Securityاألم  

  Affinityالصلة 
  Patienceالصرب 

 Groupاملعارضااااة والعمااااف اجلياااااعي 

Conflict And Violence  
 Intellectual Capitalرأس املاىل الفيري 

  Human Interactionالتفاع  اإلنساني 
 Immunity ة املماع

  Immunologyعلم املماعة 
  Mindالعق  
  Intellectالذ   
  Mindالعق  
  Thoughtالفير 
  Maturationالمضج 

 Socialالاااااااارعي االجتياااااااااعي  

Cousciousness  
  Social Relationsالعالقات االجتياعية 

  Social Disorderاخلل  االجتياعي 
  Social Walfareالرفا ية االجتياعية 

 Faithإلميان ا
  Sociology Ofعلاام اجتياااع املعرفااة  

Knowledge  
  Social Cohesionالتياسك االجتياعي 

  Chastityالعّفة أو الطهار  
  Social Behaviorالسلر  االجتياعي 
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  Symbiosisالتياف  
  Social Deteriorationالفساد االجتياعي 

  Ascetismالز د 
  Mysticismالصرفية 
  Social Roleجتياعي الدور اال
  Predestinationالقضاء 
  Destiny , Fateالقدر 

  Fatalismاجلربهة 
  Free Willالقدرهة 
  Instinctالغرهز  
  Fatalismاجلربهة 

  Social Controlالضبأ االجتياعي 
  Tabooاحلرام أو احملرمات أو التحرهم 

  Moresاألعرا  
  Traditiosالتقاليد 

  Rational Economicي االقتصاد العقل

  Economic Activityالمشاط االقتصادي 
  Economic Cycleالدور  االقتصادهة 

  Business Cycleالدور  التجارهة 
  Economic Efficacyاليفاء  االقتصادهة 
  Economic Problemاملشيلة االقتصادهة 

  Economic Welfareالرفا ية االقتصادهة 
 Economicاملمافسااااااة االقتصااااااادهة 

Competition  
  Social Justiceالعدالة االجتياعية 

  Saretyالمدر  
  Incomeالدخ  

  Consumptionاالستهال  

  Understandingالفهم 
  Savingاإلدخار 

  Social Conflictالتفيك االجتياعي 
  Investmentاالستثيار 

  Factors Of Productionعماصر اإلنتاج 
  Free Enterpriseاملشروع احلر 

  Economicsعلم االقتصاد 
  Organizationالتمظيم 

  Moraleاملعمرهة 

  Labourالعي  
  Workالعي  

 Sociology Ofعلاام االجتياااع املعااريف  

Knowledge 
  Modernisationحتدهث 

  Social Equilibriumالترازن االجتياعي 
 Economicالتاااااارازن االقتصااااااادي 

Equilibrium  
  Justiceالعدالة 

 Rightاحلق 

  Social Organizationتمظيم اجتياعي 
  Social Structureبماء اجتياعي 

  Social Reformإصالح اجتياعي 
  Social Equilibriumالترازن االجتياعي 

  Warاحلرب 
  Social Welfareالرفا ية االجتياعية 
  Social Equilibriumالترازن االجتياعي 

  Aptitudeاالستعداد 
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 Administrativeلام االجتيااع اإلداري   ع

Sociology  
 Sociologyعلاااام اجتياااااع التمظاااايم  

Orgeniation  
  Accommodationاملالئية 
  Adjustmentالترافق 
  Juvenileاحلدث 

 Behavioralدهماميااااااات الساااااالر  

Dynamics  
  Need for Affiliation  االجتاه باحلاجة
  Open Systemالمظام املفترح 

 Humanة العلاااارم الساااالركية  مدرساااا

Behavior School  
 Humanمدرساااة العالقاااات اإلنساااانية   

Relation School 
  Adaptationالتييُّف 

  Social Cohesionالتياسك االجتياعي 
  Micro – Economicsصاد اجلزئي االقت

  Mocro – Economicsاالقتصاد اليلي 
 Economics املشاااايلة االقتصااااادهة 

Problem  
 Relative Scarcityر  المسبية المد

  Productive Capital رأس املاىل املمتج
  Economic Activity المشاط االقتصادي

 Industrialعلااام االجتيااااع الصاااماعي   

Sociology  
 Urbanعلااااام االجتيااااااع احلضاااااري 

Sociology  
 Educationalعلاام االجتيااااع الرتباااري  

Sociology  

 Educationalعلاااام الاااامفس الرتبااااري 

Psycology 
  Efficiency Variance احنرا  اليفاء 

  Conscienceالضي  
  Social Evolutionالتطرر االجتياعي 

  Planاخلطة 
  Social Equilibrium الترازن االجتياعي 

   Declarative knowledgeاملعرفة التقرهرهة
  Procedural knowledge اإلجرائيةاملعرفة 

  Conditional knowledgeاملعرفة الشرطية

 Social Cohesionمت  سك م  ج  ع 
  Flexibilityاملرونة 

  Social Changeالتغ  االجتياعي 
  Thoerizingالتمظ  

  Social Progressالتقّدم االجتياعي 
  Social Evolutionالتطرر االجتياعي 

  Structural Changeالتغ  البمائي 
 Culural Changeالتغ  الثقايف 

 Socialي االجتياااااااااعي الاااااااارع

Consciousnness  
  Social Codeالعر  االجتياعي 
  Social conventionالعر  االجتياعي 

  Social Habitالعادات االجتياعية 
  Social Maturityالمضج االجتياعي 
  Social Mindالعق  االجتياعي 

  Social Interactionالذكاء االجتياعي 
 Social Actionالفع  االجتياعي 

  Investmentاالستثيار 
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  Faithاإلميان 
  High Performanceاألداء العالي 

 .. Social Devianceاالحنرا  االجتياعي 
  Planningالتخطيأ 

  Developmentالتطرهر 
  Growthالتميية 

 Managementفلسااااااااافة اإلدار  

Philosophy  
  Social Policyالسياسة االجتياعية 

  Authorityالسلطة 
  Influenceالمفرذ 

  Conflictالصراع 
   Class Struggleالصراع الطبقي 

  Ideologyإهدهرلرجية 
  Labour Economicsقتصادهات العي  ا

  Capitalismالرأمسالية 
  Socialismاالشرتاكية 

 Incomeالدخ  
  Economic Crisesاألزمات االقتصادهة 

  Productionاإلنتاج 
  Public Sectorالقطاع العام 

  Distributionالترزهع 
  Choiceاالختيار 

 Socialالاااااااارعي االجتياااااااااعي  

Consciousness  
  Gratificationاإلشباع 

  Thoughtالفير 
  Social Behaviorالسلر  االجتياعي 

  Social Organizationالتمظيم االجتياعي 
  Social Reformاإلصالح االجتياعي 
  Social Relationsالعالقات االجتياعية 

  Wantاحلاجة 
  Social Equilibrium الترازن االجتياعي
  Social Disorderاخلل  االجتياعي 
  Social Values القيم االجتياعية

  Social Thought  االجتياعيالفير 
  Ethics Workأخالقيات العي  

  Sacrificeالتضحية 
  Social Pressureالضغأ االجتياعي 

  Refarmإصالح 
  Devianceحنرا  اال

  Conflict الصراع
  Social Welfareالرفا ية االجتياعية 

  Infastructureالتحتية أو االرتيازهة 
  Strategic Analysisالتحلي  االسرتاتيجي 

  Sadismالسادهة 
  Masochismاملازوخية 

 Faithاإلميان 
  Social Stabilityاالستقرار االجتياعي 

  Conscienceالضي  
  Delictsذنرب ال

  Instinctغرهز  
 Reengineeringإعاد  اهلمدسة 

 Zakatالزكا  
  Pilgrimageاحلج 
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  Welfareالرفا ية 
  Social Structureالبماء االجتياعي 
  Vertical Analysisالتحلي  الرأسي 
  Horizontial Analysisالتحلي  األفقي 

 – Dyadicالعالقااااااات الثمائيااااااة 

Relationships  
  Gaganic Solidarityتضام  العضري ال

  Mechaincal Solidarityالتضام  اآللي 
 Socialاملضااايرن أو البحعاااد االجتيااااعي  

Distance  
  Aptitadeاالستعداد 
  Responseاالستجابة 

 Social Disorderاخلل  االجتياعي 
 Vertical  العالقااات االجتياعيااة العيردهااة

Social Relations . 
 Horizontalجتياعياة األفقياة    العالقات اال

Social Relations . 

 Formal  العالقااات االجتياعياااة الرمسياااة 

Social Relation . 

 Informalالعالقات االجتياعية غ  الرمسية  

Social Relations  . 

  Need for Powerلقر    حمرِّ  احلاجة ل
 Need forإقامة عالقات ودهة مع اآلخاره    

Affiliation  
 Need forاجااااااة للتحصااااااي  احل

Achievement  
 Inevitable   الااتغ  االجتياااعي التطاارري

Social Change  
 Diffusionalالنتشااري  االتغ  االجتيااعي  

Social Change  

 Circular Socialالتغ  االجتياعي الدائري 

Change .. 
 Planned Socialالتغ  االجتياعي املخطأ 

Change  
 Technologicalجياااة احلتيياااة التيمرلر

Determinism  
 Social Determinismاحلتيية االجتياعية 
     Social Reformإصالح اجتياعي 

  Treasonاخليانة 

  Disorderخل  
  Social Disorderاخلل  االجتياعي 

 Treasonاخليانة 
  Seditionالتيرُّد 

  Rebellionالعصيان 
  Rebellionالعصيان 
  Devilالشيطان 

  Appetitionهر  الش
  Public Opinionالرأي العام 

  Sociologyعلم االجتياع 
  Opinionالرأي 

 Internationalعلاام االجتياااع الاادولي   

Sociology  
 Globalization Ofعلام االجتيااع    عرملاة 

Sociology  
 Sociology Ofعلاام اجتياااع العرملااة   

Globalization  
  Giobal Sociologyعلم االجتياع اليرني 

  Global Inequalityالال مساوا  اليرنية 
  Societalityاجملتيعية 
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  Social Sciencesالعلرم االجتياعية 
  Societyاجملتيع 

  Human Interactionالتفاع  اإلنساني 
  Social Phenomenaالظرا ر االجتياعية 

   Social Changeالتغ  االجتياعي 
  Social Conesionالتياسك االجتياعي 

  Social Structureالبماء االجتياعي 
  Social Problemاملشيلة االجتياعية 

 Socialالتفيااااااااك االجتياااااااااعي 

Disorganization  
  Familyاألسر  

  Family Institutionنظام األسر 

  Birth Control تمظيم األسر  

  Kinship القرابة 

  Nation أمة

  Confliet Theories نظرهات الصراع

  Social Adaptation ئية االجتياعيةاملال
 Social Action  نظرهات الفع  االجتياعي

Theories  

  Control Theory  نظرهة الضبأ

 Sociological  اخليااااىل السرسااايرلرجي 

Imagination  

 Structural علاااام االجتياااااع البمااااائي 

Sociology   
 Agencies Of  مؤثرات التمشئة االجتياعياة 

Socialization  

  Anthropologyاالنثروبرلرجيا 
  Stratificationتدرج

  Social Integration  تيام  اجتياعي

   Social Action الفع  االجتياعي
 Sustaimable  التمييااااااة املسااااااتدامة

Development  

   Religion  الده 

 Definition Of The  حتدهااد املرقااف 

Situation  

  Aggregate جتيُّع 

  Group مجاعة 

  Social Category  فئة االجتياعيةال

  Social Consensus  االتفاق االجتياعي

 Social Role  الدور االجتياعي

 Corporate Culture  الثقافة املؤسسية

 Public Opinion  الرأي العام

  Civil Society  اجملتيع املدني

  Social Constraint  اليابح االجتياعي

  Environment البيئة 

   Dynamic – Rationalityمية عقالنية دهما
  Staticالستاتييية 

 Socialاالحنااارا  واخللااا  االجتيااااعي   

Deviance & Disorder 

  Social Engineeringاهلمدسة االجتياعية 
  Social Evolutionالتطرر االجتياعي 

 Reengineeringإعاد  اهلمدسة 
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 373 / العراق  –بغداد / مطابع التعليم العالي / علم المفس الرتبري / آماىل أمحد هعقرب . د - 
  ط/ لبماان   –ب وت / عة للطباعة والمشر دار الطلي/ املدخ  إىل علم االجتياع / إحسان حميد احلس  . د - 
 / 377 . 
وزار  الثقافاة  / مطابع دار الشؤون الثقافية العامة / التعرهفات / أبر احلس  علي ب  حميد ب  علي اجلرجاني  - 

 العراق / بغداد / واإلعالم 
/ العاراق  / بغاداد  /العامة  دار الشؤون الثقافّية/ مفا يم يف الفلسفة واإلجتياع / أمحد خررشيد المرره جي  -5

 333 
  .لبمان  –ب وت / مطبعة الرط  /   ط/ االقتصاد السياسي / أنرر نعيم قص   . د -3

/   ط/ الادار العربياة لليرسارعات    / معجم مصطلحات العلرم اإلدارهة املرحاد   / بش  عباس العالق . د -8
 37  . 

امليتاب  / الجتياعية واالجتا ات المظرهة يف علام االجتيااع   الفلسفة ا/ حسني عبد احلييد أمحد رشران . د -7
 .. 373  -377 /   ط / مصر  –اإلسيمدرهة / اجلامعي احلدهث 

 . 333 / القا ر  / املدخ  إىل علم االجتياع / سامية اخلشاب  -3
 . 378 / اإلسيمدرهة / دار املعرفة اجلامعية / علم االجتياع اجلمائي / السيد علي شتا  -3 
  38 /   ط/ دار املعار  مبصر / دراسات يف التميية االجتياعية / السيد حميد احلسيين وآخرون .د -  
 383 /   ط/ دار العلم لليالهني / أركان حقرق اإلنسان / صبحي احمليصاني . د -  
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عااون للطباعاة   مطاابع مؤسساة دار الت  / علم االجتياع التطبيقي وتميية اجملتياع العرباي   / صالح العبد . د -  
 . 375 / مصر / والمشر 

 –بغاداد  / دار احليية للطباعة والمشر / التخطيأ االجتياعي / عبد املمعم احلسيين .عادىل اشيار  , د. د -  
   33 / العراق 

 373 / املطبعة التجارهة احلدهثة / أصرىل علم االجتياع / عبد اهلادي اجلر ري . د -5 
/   ط/ لبمان  –ب وت / دار المضاىل للطباعة والمشر / إىل علم السياسة مدخ  / عصام سلييان . د -3 

 373 . 
/ لبماان   –با وت  / دار المضاىل للطباعة والمشار والترزهاع   / مدخ  إىل علم السياسة / عصام سلييان . د -8 
 .  373 /   ط

دار املعرفاة  / واقعياة   جماالت علم االجتياع املعاصر ؛ أسس نظرهة ودراسات/ عاطف غيث وآخرون . د -7 
 . 373 / اإلسيمدرهة / اجلامعية 

/ با وت  / ميتباة مادبرلي   /   ج+  ج/ مرسرعة علم المفس والتحلي  المفساي  / عبد املمعم احلفين . د -3 
 387. 

/ دار األندلس / اختبارات الذكاء والقدرات العقلّية بني التطر  واإلعتداىل / عطر  حميرد هاسني . د -3 
 . 37 / ب وت 

 www.kotobarabia.com/ علم االجتياع الطيب ؛ مدخ  نظري / علي املياوي . د -  
 .مطبعة الشاعر /   ط/ علم االجتياع / عبد اجللي  الطا ر . علي حميد شلترت , د. د -  
 .373 /  3ط/ ب وت / لليالهني  دار العلم/ علم المفس الرتبري / فاخر عاق  . د -  
  383 / املطبعة األردنية / التمظيم اإلداري ؛ مدخ  للمظرهات والسلر  / فيص  فخري مراد . د -  
 .  37 / ممشق  املعار  باالسيمدرهة / علم االجتياع اإلداري / قباري حميد إمساعي  . د -5 
ممشاق  املعاار    / اع املعاصار؛ دراساة حتليلياة نقدهاة     قضاها علام علام االجتيا   / قباري حميد إمساعي  . د -3 

 . 383 / باالسيمدرهة 
/ دار المشاااار االليرتونيااااة / علااام االجتياااااع العاااام   / علاااي املياااااوي  . كيااااىل التااااابعي , د . د -8 

www.kotobarabia.com . 
لبماان   –با وت  / املطبعة الياثرلييية /  5ط/ لغة واألدب والعلرم املمجد يف ال/ لرهس معير  اليسرعي  -7 

. 
دار الطليعاة  / التغاي  باني علام االجتيااع الربجارازي وعلام االجتيااع االشارتاكي         / حميد أمحد الزعيب  -3 

 . 387 /   ط/ لبمان  –ب وت / للطباعة والمشر 

 .378 / مصر  –اإلسيمدرهة / والده للطباعة رمضان وأ/ علم االجتياع ... ما / حميد سعيد فرجع  -3 
 .  373 / مصر  –اإلسيمدرهة / دار املعرفة اجلامعية / البماء االجتياعي والشخصية / حميد سعيد فرج  -  

http://www.kotobarabia.com/
http://www.kotobarabia.com/
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 .دار املعار  مبصر /   ط/ الصماعة واجملتيع / حميد عبد اهلل أبر علي . د -  
 . 373 / اإلسيمدرهة / دار املعرفة اجلامعية  /قامرس علم االجتياع / حميد عاطف غيث . د -  
دار / جماالت علم االجتياع املعاصر ؛ أسس نظرهاة ودراساات واقعياة    / حميد عاطف غيث وآخرون . د -  

  373 / اإلسيمدرهة / املعرفة اجلامعية 
 .  383 /  3ط/ الشركة املتحد  للمشر / األسس االجتياعية للرتبية / حميد لبيب المجيحي  -5 
بغاداد  / مطبعة جامعة بغداد / املدخ  إىل علم االجتياع / مع  خلي  الغير . مليحة عرني القص  , د. د -3 
 /  37 / العراق  –

 . 373 /   ط/ االسيمدرهة / دار املعرفة اجلامعية / علم اجتياع التمظيم / حميد علي حميد . د -8 
 38 . 

/ دار جارن واهلاي وأبمائاه    / أساسيات علم المفس الرتباري  / عدس عبد الرمح  . حمي الده  ترق , د. د -7 
   37 / االرتا 

 378 /   ط/ األردن  –عيان / دار الشروق للمشر والترزهع / حييى الفرحان . سامح غراهبه , د. د -3 
 .ب وت / عامل اليتب / املعجم الفلسفي / جميع اللغة العربية مبصر  -3 
 . امليتب املصري احلدهث / را  األحداث ومشيلة العرام  احن/ مم  العصر   -  
 . 37 / اليره  / مطابع الرسالة / علم املماعة / طارق صاحل الزبيدي . مها رؤو  السعد , د. د -  
مطابع اهليئاة املصارهة العاماة    / معجم العلرم االجتياعية / خنبة م  األساتذ  املصرهني والعرب املتخصصني  -  

  385 / مصر / لليتاب 
/ دار أنبااء للطباعاة والمشار    / اإلدار  واألسالرب القياادي يف نهاج البالغاة     /  اشم حسني ناصر احملماك   -  

 .العراق  –المجف األشر  
المجف / دار أنباء للطباعة والمشر /   ط( / إدار  االعيليات ) إدار  اإلنتاج /  اشم حسني ناصر احملمك  -5 

 .العراق  –األشر  
بغاداد  / مطبعة الرشاد / إسرتاتيجية دراسة السرق والسلعة للتميية االقتصادهة /  اشم حسني ناصر احملمك  -3 
 . 377 /   ط/ العراق  –

عليه )البمه احلس   (عليه السالم )ب  أبي طالبدروس م  وصية اإلمام علي /  اشم حسني ناصر احملمك  -8 
 .  33 / العراق  –لمجف األشر  ا/ دار أنباء للطباعة والمشر ( / السالم 

دار أنبااء  / يف نهاج البالغاة    –الرقاهة والعاالج   –علم تلرث الفير البشري /  اشم حسني ناصر احملمك  -7 
 ..العراق  –المجف األشر  / للطباعة والمشر 

لمجاف  ا/ دار أنبااء للطباعاة والمشار    /   ط/علام الامفس يف نهاج البالغاة     /  اشم حسني ناصار احملماك    -3 
 /العراق  –األشر  
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العراق  –المجف األشر  / مطبعة القضاء / فلسفة اإلدار  املعاصر  واجملتيع /  اشم حسني ناصر احملمك  -53
 / 333 . 

مطبعاة  / نظاام تصاييم العيا  وتقارهم األداء ودوره يف املشاارهع اإلنتاجياة       /  اشم حسني ناصر احملماك   - 5
 .378 / المجف األشر  / القضاء 

ميتباة لبماان   /  ةها واإلجتياعياة واألعيااىل التجار  مرسارعة العلارم اإلدارهاة    /  اشم حسني ناصر احملماك   - 5
  .لبمان  –ب وت / ناشرون 

/ مطبعة مؤسسة املعا د الفمياة  /   ط/ أزمة علم االقتصاد وبماء المظرهة االقتصادهة /  رشيار معرو  . د - 5
 373 / العراق  –بغداد 

 :املرتمجة املراج  املصادر و: ب

دار / مسا  عباد الارحيم اجللايب     : ترمجة / احلرب والتحرىل االجتياعي يف القرن العشره  / ارثر ماروهك  - 5
 . 333 / العراق  -بغداد / احلرهة للطباعة 

طبعاة  م/ إبرا يم عثيان . حميرد عرد  , د. د: ترمجة / المظرهة املعاصر  يف علم االجتياع / ارفمج زاهتل   -55
 .     -88 ص /  373 / ذات السالس  

/ دار الشاؤون الثقافياة   / محادي محياد هرساف    : ترمجاة  / مدخ  لسرسيرلرجية التميياة  / اندرو وهبسرت  -53
  373 / العراق  –بغداد 

دار الطليعة للطباعاة  / فاض  عباس مهدي . ترمجة د/ تيارات رئيسية يف علم االقتصاد / أجانسي ساكس  -58
 .لبمان  –ب وت / ر والمش

/ دار املعرفاة اجلامعياة   / حميد علي حمياد وآخارون   : ترمجة / علم االجتياع الصماعي / باركر وآخرون  -57
 . 373 / مصر  –االسيمدرهة 

دار / مسا  عباد الارحيم اجللايب     : ترمجاة  ( /  383  -783 ) احلرب واجملتياع يف أورباا   / براه  برند  -53
 . 377 / العراق  –داد بغ/ احلرهة للطباعة 

/   ط/ لبماان   –با وت  / مطبعة المجارى  / بهيج شعبان : ترمجة / سرسيرلرجيا الصماعة / برنار مرتيز  -33
 38  . 

/ بغاداد  / دار الشؤون الثقافية العامة / إحسان حميد احلس  . د: ترمجة / اجملتيع يف العق  / جارلس ماج  - 3
 . 333 /   ط

 . 373 / العراق  –بغداد / مطبعة باب  / حما اخلباز : نقلها إىل العربية / رن مجهررهة أفالط - 3
بغاداد  / دار احلرهة للطباعة / صاحل جراد الياظم . د: ترمجة / اإلنسان ذلك اليائ  الفرهد / جرن لرهس  - 3
  37 / العراق  –
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إبرا يم . محد عصام الصفدي , دأ. د: ترمجة / تعلم كيف تتعلم / برب جروه  . فرفا  , د. جرزهف د - 3
 .السعردهة / الرهاض / جامعة امللك سعرد / حميد الشافعي 

الشابية العربياة لألحبااث    / حمياد عثياان   : ترمجاة  / علم االجتياع ؛ املفا يم األساساية  / جرن سيرت  -35
 333 /   ط/ لبمان  –ب وت / والمشر 

حمياد  : ترمجاة  /   , ج  ج/ يف نشق  احلضاار  الصاماعية   احلرب والتقّدم البشري ؛ دراسة / جرن نيف  -33
 .  33  -333 / العراق  –بغداد / دار احلرهة للطباعة / عبد اجمليد رؤو  وآخرون 

 –بغاداد  / دار احلرهاة للطباعاة   / إحسان حميد احلسا   . ترمجة د/ معجم علم االجتياع / دهمي  ميشي   -38
 . 373 / العراق 

ممظياة الصاحة العاملياة ؛ امليتاب     / أساسيات علم الربائياات  / كييلسرتوم . برنيتا , ت .بيغلهرىل , ر. ر -37
 .338 / اإلقلييي للشرق املترسأ 

دار الشاؤون  / باسام مفا  المصار اهلل    : ترمجاة  / احلاروب والتغاي  يف السياساة العاملياة     / روبرت جيلنب  -33
 . 333 / العراق  –بغداد / الثقافية العامة 

دار الشاؤون  / قايس المارري   . د: ترمجاة  / هر شخصية الفرد واخلرب  االجتياعياة  / نيا  ان  جيميفر سر -83
 . 377 / العراق  –بغداد / الثقافية العامة 

مطاابع جامعاة   / قيصر ايب صاحل وآخاران  . ترمجة د/ علم البيئة ونرعية بيئتما / ساوثرهك . شارلس  ا  - 8
 .  37 / العراق  –املرص  / معة مدهرهة مطبعة اجلا  –املرص  

دار / شاااكر مصااطفى سااليم . د: ترمجااة وشاارح / مقدمااة يف االنثروبرلرجيااا االجتياعيااة / لرساي ماا    - 8
 .العراق  –بغداد / الشؤون الثقافية 

 –بغاداد  / دار املاقمرن للرتمجاة والمشار    / حمياد جاابر علاي    . د: ترمجة / العق  واجلسم /  ربرت بمس  - 8
 .373 / ق العرا

 

 :املصادر واملراج  من حبوث املؤمترات والنلوات الضلمية  -ج 
 ماام علاي با  أباي طالاب      يف عهاد أما  املاؤممني اإل   أخالقيات العدالاة  /  اشم حسني ناصر احملمك  - 8

فاة  جامعاة الير / مركز دراسات اليرفاة  / شار  يف مؤمتر نهج البالغة الدولي/  (رضي اهلل عمه)لألشرت المخعي 
 ., وممشرر  ضي  وقائع حبرث املؤمتر بشي  كام  م    3 /  آذار/  7  -8 م   لفرت ل

/ تقث  اجلرانب االقتصادهة واالجتياعية الرتياب اجلرمية ماع دراساة ميدانياة    /  اشم حسني ناصر احملمك  -85
زار  التعلايم العاالي والبحاث    املشارت  باني و   , للحد م  اجلرمية وأسابابها ,  ر  يف املؤمتر العليي األوىلاشحبث 

 .  33 /  ت /      -3 العليي ووزار  الداخلية يف
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ر  ضاي  نادو    اشا  حباث / اجلرمية وبعد ا االقتصاادي ماع دراساة ميدانياة     /  اشم حسني ناصر احملمك  -83
مركاز  / الداخلياة  بالتعاون ماع وزار    , جامعة اليرفة/ للبمات   التحلي  العليي للجرمية اليت أقامتها كلية الرتبية

 . 335  / آذار / 3 البحرث والدراسات بتارهط 
ماؤمتر األمرماة املقمرناة    / المظام األسري بني الرتاث واملعاصر  ؛ ماع دراساة   /  اشم حسني ناصر احملمك  -88

يتاب  وتمظيم األسر  الذي إقامته مجعية تمظيم األسر  العراقياة بالتعااون ماع االحتااد الادولي لتمظايم األسار  وامل       
 فاإلقلييي لتمظيم األسر  للرط  العربي وبرنامج األمم املتحد  اإلهائي وممظية الصحة العاملية وممظية اليرنيساي 

 .  33 /    /  7 – 3, يف بغداد 
 

 : املصادر واملراج  األجنبية: ثانيا 
78 - Bex , John " Discovering Sociology : Studies In Sociological Theory And 

Method " , Roultledge & Kegan Paul , London , 1973. 
79 - Culyer , A. J. / Economics /Basil Blackwell Inc. / Glasgow / 1985 - Ivan Roitt , 

" Essential Immunology " , 8
th
 Ed ., Blackwell Science Ltd ., Australia , 1994 . 

80 - Dressler, David & Carns, Donald " sociology ; The Study Of Human Interation 

" 2ed Alfred A. Knopf, Inc., New York , 1973 .  

81 - Jr., Robert O. Blood , " The Family " , The Free Pess , New York , 1972  

82 - Perry Joh and Erna  the Social web ; an Introduction to Sociology  2ed , 

adepartment of Harrper and Row publisher's , Inc. , new York ,1989 . 

83 - Popenone , David , "Sociology" 3
rd

 , prentice – Hall , Inc. , New Jersey , 1987. 

84 - Robertson , Iam "Sociology" , worth publish Inc. , America , 1987. 

85 - Schaefer, Richard T., " Sociology " McGraw – Hill Inc., 1983 . 

86 - Sugarman, Barry "Sociology" Heinemann Educational Books Lted., Newdelhi, 

1973 . 
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 حمتويات الَتاب من املخططات
 

 الصفحة 
 7  هبني أنراع العبادات وفلسفاتها واسرتاتيجياتها  (   ) خمطأ 
 -حييله م  أبعااد الرساالة لبمااء اإلنساان      هبني الرسرىل وما(   ) خمطأ 

 احلضار  املستدامة 
 3 

هاابني فاعليااة الرسااالة يف اإلصااالح والبماااء والتياسااك      (   ) خمطااأ 
 االجتياعي 

5  

الرسالية وممها نعية البماء والتياسك  –هبني المِّعم اإلهلية (   ) خمطأ 
 االجتياعي

5  

 53 اإلنساني  –داخ  اجملتيع اإلسالمي هبني فاعلية علرم القرآن (  5) خمطأ 
هبني تياملية ممظرمة البماء القرآني وممه ؛ املعريف والتشرهعي (  3) خمطأ 

 والفقهي والمظم االجتياعية 
3  

 33 هبني مراح  بلرر  احليية للبماء احلضاري اإلنساني (  8) خمطأ 
  3 اإلسالم هبني البماء الفيري والعليي واالجتياعي يف (  7) خمطأ 

هااابني اإلفااااد  مااا  التجاااارب الساااالفة خلطاااأ اجملتياااع (  3) خمطاااأ 
 واسرتاتيجيات اجملتيعات وحضاراتها 

  8 

 3   األخروي للعباد  وتقث  ا اجملتيعي  –هبني العيق الدنيري (  3 ) خمطأ 
  المفسية واالجتياعية –هبني الفلسفة اإلنسانية (    ) خمطأ 

هابني االمتادادات   (    ) خمطأ     ء يف اإلسالم ص واألخالقية للعطا
 األخروهة للصدقات  –الدنيرهة 

  8 

هبني ممظرمة البماء الرتبري احلضاري علاى مساترى الفارد    (    ) خمطأ 
 واجملتيع 

 53 

 83  بماء الشخصية –هبني فلسفة واسرتاتيجيات الصداقة (    ) خمطأ 
 83  القات واسرتاتيجياتها هبني  مدسة ممظرمة الع(  5 ) خمطأ 

  7 هاابني مصااادر التهدهاادات واملخاااطر الفعليااة علااى األمااة  (  3 ) خمطااأ 
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 وحمترى التفي  واالحتجاج 
  3  هبني اسرتاتيجيات التميية والتطرهر االجتياعي (  8 ) خمطأ 
 3   هبني آلية إدار  اجملتيع لألزمات(  7 ) خمطأ 
 –طبقاات المااس ما  ممظارر علياي       هابني مساترهات أو  (  3 ) خمطأ 
 معريف 

  3 

 3   هبني املهام الرئيسية لطبقة اجلمرد (  3 ) خمطأ 
     اجلمرد  –هبني العالقة اإلسرتاتيجية املفصلية بني اخلراج (    ) خمطأ 
     اِبالّيتَّاىِل َويَّالعحاِ  َوالّقَضهبني عالقة ومهام طبقة (    ) خمطأ 
       اتاَعَذوي الصَِّمار َوالتُّجَّ مهام طبقة هبني(    ) خمطأ 
     هبني بشي  خمتصر ميرنان احلقرق يف اإلسالم(    ) خمطأ 
  5  هبني  مدسة وإعاد   مدسة المِّعم اإلهلية (  5 ) خمطأ 
هبني  مدسة وإعااد   مدساة المعياة اإلهلياة للتميياة وممهاا       (  3 ) خمطأ 

 تصادهة االق –التميية االجتياعية 
 5  

هباايني جانااب ماا  دهماميااة العياا  الداخلااة يف املاازهج      (  8 ) خمطااأ 
 االجتياعي –االقتصادي 

 8  

  8  هبني دور عماصر العي  يف بماء املمظرمة االجتياعية (  7 ) خمطأ 
 83  هبني خماطر آثار األعياىل اجملتيعية وعالجاتها (  3 ) خمطأ 
 7   وشعبه ونتائجه هبني فلسفة اجلهاد(  3 ) خمطأ 
 5   هبني فلسفة واسرتاتيجيات الصُّْلح لتغي  اجملتيع(    ) خمطأ 
 8   هبني احلقرق والراجبات العامة املتبادلة بني اجملتيع والدولة(    ) خمطأ 
االجتيااعي   –هبني بماء ثقافة ممظرمة السلر  االقتصاادي  (    ) خمطأ 

 ةأخروه –وما هرتب م  آثار دنيرهة 
 3  

هبني الرتابأ بني اسرتاتيجيات املاضي واحلاضار واملساتقب    (    ) خمطأ 
 الرتبرهة املستدامة   –وممه املمظرمة االجتياعية 

 8  

  3  هبني حلظات التحرىل م  البيئة الدنيرهة إىل ما بعد ا (  5 ) خمطأ 
     هبني إسرتاتيجية ثقافة الرعي اجملتيعي (  3 ) خمطأ 
  5  هبني بماء الشخصية املتياسية بالصرب  (  8 ) خمطأ 
 33  هبني احِللم والبماء والتياسك االجتياعي (  7 ) خمطأ 
هبني دور  حيا  الفير والعلم واملعرفاة والسالر  يف دائار     (  3 ) خمطأ 

 األمر باملعرو  والمهي ع  املمير  
 8  
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 5 5 قرام الده  والدنيا  هبني العلم واجله  والغمى والفقر , و(  3 ) خمطأ 
هبني وقع الغضب يف اجملاالت السلركية الفردهة ومؤثراتهاا  (    ) خمطأ 

 اإلسرتاتيجية
5 7 

 3 5 هبني شروط استثيارات العصبية لليياسب االجتياعية(    ) خمطأ 
 553 هبني الظلم وامتداداته وتقث اته االجتياعية (    ) خمطأ 
  33 ية ممظرمة اهلمدسة وإعاد  اهلمدسة املبّسطة هبني عيرم(    ) خمطأ 
هبني عالقاة صاالح الادوىل اإلسارتاتيجية واساتقامة المااس       (  5 ) خمطأ 

 بالعلياء واحليياء 
333 
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 حمتويات الَتابف رس 
 

 الصفحة عرااااملرض
 3 اإل داء
 8 املقدمة
 3 ومفا يم  .. مدخ 

 الق والمظام االجتياعي للخلق يف نهج البالغةاخل :الفص  األوىل 
 اخلالق واملخلرق : املبحث األوىل         
 ميانة اإلنسان بني املخلرقات  :املبحث الثاني         
  األنبياء والرس  واحليا  اإلجتياعّية  :املبحث الثالث         

صالى اهلل علياه وآلااه   )الرسارىل الياارهم   :املبحاث الراباع           
 واحليا  االجتياعية (وسلم

القاارآن الياارهم واليتااب السااياوهة   : امساملبحااث اخلاا        
 واجملتيع 

دور أ اا  البياا  علاايهم السااالم يف    : سااادساملبحااث ال       
  التياسك

 االجتياعي                            

 3 
   
 5 
 3 
   

 
55 
37 

 

 انتشار ب  وبعدنبذ  ع  احليا  االجتياعّية ق :الفص  الثاني 
 اإلسالم 

 يف نهج البالغة                 
 احليا  االجتياعّية قب  اإلسالم: املبحث األوىل         
 احليا  االجتياعية عمد انتشار اإلسالم : املبحث الثاني         

85 
83  
7  

 

 33 احليا  الدنيرهة واألخروهة وتقث  يا على اجملتيع  :الفص  الثالث 
38 
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 احليا  الدنيرهة واجملتيع : ث األوىل املبح   
 احليا  األخروهة واجملتيع: املبحث الثاني 

  5 

 واحلج واملضامني الصال  والصيام والزكا  : الفص  الرابع 
  االجتياعية                

 . ةاالجتياعي ضامنيالصال  وامل: املبحث األوىل         
 .ة االجتياعي مضاميمهالصيام و: املبحث الثاني         
ة االجتياعي ضامنيواملوالصدقات الزكا  : املبحث الثالث         

. 
 ةاالجتياعي مضاميمهاحلج و: املبحث الرابع         

    
 
 

  5 
 

  3 
    
  7 

 البماء االجتياعي للفرد واجملتيع: الفص  اخلامس 
 ةاالجتياعي املضامنيبماء الفرد و: املبحث األوىل   
 اجملتيع  -بماء الفرد : ملبحث الثاني ا  
  اإلنسانية    -الصداقة وفلسفتها االجتياعية  :املبحث الثالث   
 بماء ومتاسك اجملتيع ودور االحتجاج فيه :املبحث الرابع   
 التغ  االجتياعي: املبحث اخلامس   
 التخطيأ والتميية االجتياعّية: املبحث السادس   
    لسياسااة االجتياعيااة وأثر ااا علااى مساا    ا: املبحااث السااابع   

 اجملتيع
 التغي  السياسي واجملتيع :املبحث الثام    

  5 
  3 
 3  
 8  
 83 
 73 
 37 

 
 33 
    

 المظر  الطبقّية بني نهج البالغة وعلم االجتياع : الفص  السادس 
 احلدهث                  

    
 

 اجملتيع دور االقتصاد يف بماء: الفص  السابع 
 اجلانب االقتصادي واجملتيع :املبحث األوىل  
جلباهة األمراىل على مسترى  ةاالجتياعي ضامنيامل :املبحث الثاني  

 الدولة 
 العي  وبعده االجتياعي : املبحث الثالث  

  8 
  7 
 3  

 
 8  
 7  
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 العلم وأ يّيته االجتياعّية واالقتصادّهة :املبحث الرابع  
 عي البخ  وتقث ه االجتيا : امساملبحث اخل 

 73 
 

 العدالة واحلق وتقث  يا على اجملتيع:  الفص  الثام 
 ستقرار اجملتيعأ يّية العدالة ال :املبحث األوىل  
 احلق ومستقب  اجملتيع :املبحث الثاني 

 3  
 35 
 3  

 اجلهاد واحلرب واجملتيع:  الفص  التاسع
 عياالجتيا مضيرنهاجلهاد و :املبحث األوىل  
 احلرب وتغ  اجملتيع :املبحث الثاني 

    
    
  3 

 جرانب م  علم االجتياع اإلداري: الفص  العاشر 
 البماء القيادي واجملتيع: املبحث األوىل   
 الشخصّية القيادّهة والتياسك االجتياعي: املبحث الثاني   
 يعاحلقرق والراجبات املتبادلة بني القائد واجملت: املبحث الثالث   
 إختيار اجملتيع لقائد م: املبحث الرابع   

    
    
  7 
  3 
 5  

 بعض فروع علم االجتياع: الفص  احلادي عشر 
 علم االجتياع االقتصادي : املبحث األوىل   
 علم االجتياع الصماعي: املبحث الثاني   
 علم االجتياع الرتبري :  لثاملبحث الثا  
 اجلمائي علم االجتياع:  رابعاملبحث ال  
 علم االجتياع البيئي: املبحث اخلامس   
 علم االجتياع الصحي والطيب: املبحث السادس   

 55 
 53 
 33 
 83 
 73 
 7  
 38 

قرهم املفا يم االجتياعّية بني علم االجتياع : الفص  الثاني عشر 
 ونهج البالغة

 العق  بني علم االجتياع ونهج البالغة: املبحث األوىل   
 الرعي االجتياعي وأ يّيته: الثاني  املبحث  
 اإلميان واجملتيع: املبحث الثالث   
 التقرى واجملتيع: املبحث الرابع   

  3 
 

    
  3 
  5 
    
  7 
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 لفرد واجملتيعوأ ييتها ل القماعة: املبحث اخلامس   
 التياف  واملضامني االجتياعية : سادساملبحث ال  
 صلة الرحم وعيقها االجتياعي واإلنساني:  لسابعاملبحث ا  
 الصرب وبماء دواخ  الفرد واجملتيع: املبحث الثام    
 الز د بني نهج البالغة وعلم االجتياع: املبحث التاسع   
 األمانة ومضاميمها االجتياعية: املبحث العاشر   
 احللم واجملتيع: املبحث احلادي عشر   
 التراضع ومضيرنه االجتياعي : املبحث الثاني عشر   
 أ يّية األمر باملعرو  والمهي ع  املمير: ر املبحث الثالث عش  

 لتياسك اجملتيع                         
 الدعاء واالستقرار المفسي والروحي : املبحث الرابع عشر   

 لليجتيع                        
 التذكُّر والتياسك االجتياعي : املبحث اخلامس عشر   
 زر االجتياعيالتآلف والتآ: املبحث السادس عشر   
 القضاء والقدر وحقيقتهيا: املبحث السابع عشر   
الغرائاز والفطار  وتقث  ياا علاى الفارد      : املبحث الثام  عشار    

 واجملتيع 
 احلالىل واحلرام وأبعاد يا االجتياعّية : املبحث التاسع عشر  
 ذكر املرت والبماء االجتياعي: املبحث العشرون  

    
  3 
 5  
 53 
 3  
 33 
 33 
 8  

 
 73 
 7  

 
 78 
 33 
 35 
533 
535 

 
 

مفا يم يف السلركيات االجتياعّياة السالبّية   : الفص  الثالث عشر 
 وعالجهيا بني نهج البالغة وعلم االجتياع

 اجله  وتقث ه على اجملتيع :املبحث األوىل        
 اخلرافات واجملتيع: املبحث الثاني        

 احلسد واجملتيع : املبحث الثالث        
 اجملتيع المفاق وخطررته على : املبحث الرابع        
 الغصب وتقث ه االجتياعي: املبحث اخلامس        

5   
 

5   
5   
5 3 
5 3 
5 5 
5 3 
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 الغيبة والتفيك االجتياعي : سادساملبحث ال       
 التعصب واجملتيع : لسابعاملبحث ا       

 تيعالظلم واجمل: املبحث الثام         
 الغدر وتقث اته على اجملتيع : املبحث التاسع        
 تقث  اخليانة على مس   اجملتيع: املبحث العاشر        
 الف  وتقث اتها على تقدُّم اجملتيع: املبحث احلادي عشر        
 العصيان وأثره على اجملتيع  : املبحث الثاني عشر        
الغرغاء بني نظر  نهج البالغة وعلم : املبحث الثالث عشر        

 االجتياع

5   
5 8 
55  
557 
53  
58  
583 

جراناب ما  املضاامني االجتياعياة لرصاّية      : الفص  الرابع عشار  
 (عليه السالم)البمه احلس  ( عليه السالم)اإلمام علي 

57  

ع االجتيااعي   مدسة وإعاد   مدسة اجملتي: الفص  اخلامس عشر 
 يف نهج البالغة 

533 

 5 3 ماذا بعد ك  ما تقّدم ؟: الفص  السادس عشر 
   3 فهرس اآلهات القرآنية اليرميات
 8 3 فهرس األحادهث المبرهة الشرهفة

 7 3 (عليه السالم)فهرس أقراىل أم  املؤممني اإلمام علي 
   3 . عربي   -مسرد املصطلحات الرارد  يف اليتاب ؛ إنيليزي 

 .. املصادر واملراجع 
 املصادر واملراجع العربية : أواًل 
 املصادر واملراجع املرتمجة: ثانيًا 
 املصادر واملراجع األجمبية  : ثالثًا 

3 3 
 

  35 حمترهات اليتاب م  املخططات
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 :للمؤلف كتب منشورة وغري منشورة من ا 
 . ه في م  ل ريع مإلن  عيد ودور لنظ م تص يع م ع   وتقويع مألدمء  -0

  .مس رمتيجيد درمسد م سو  وم س عد    ن يد مإلق ص ديد  -2

       .ف سفد مإلدمرة م  ع صرة وم  ج  ع  -3

        .م ع م نفس في نه  م عالغد  -4

    .مإلدمرة ومأُلس وب م قي دي في نه  م عالغد  -5

                     .في نه  م عالغد  ماق ص دم ع  -6

   .في نه  م عالغد   -م وق يد وم عالج   -م ع ت وث م ف ر م علري  -7

                       .م ع مإلع     في نه  م عالغد  -8

                      . م عرم  في شعجع م ع حمم -9

                     . بالد م ل م في شعجع م ع حمم -01

 .    م ع حمم   غرب م عربي وش  تعقى شم مفريقيد في شعجعشصر وم سودمم وبالد م -00

 . م     د م عربيد م سعوديد في شعجع م ع حمم -02

                    .ش  تعقى شم عزيرة م عرب في شعجع م ع حمم  -03

                      . إيرمم في شعجع م ع حمم -04

                    .م ش  تعقى شم بالد مألم عع في شعجع م ع حم -05

  ( . مربي –إن  يزي ) د يشوسومد م ع وم مإلدمريد ومإلع   ميد ومألم  ل م  ج ر -06

 ( .ي ت  إدمرة م ع ) ل إدمرة مإلن  ج  -07

     .م هي    م  نظي ّيد في م  ل ريع م صن مّيد  -08

 .نظ م مأُلسرة بيم م  رمث وم  ع صرة  -09

م يننه )صنن ديد فنني مهننح أشيننر م  ننؤشنيم مإلشنن م م نني بننم أبنني ل  ننب   أوضنن   م  وفنند مإلق  -21

 ( .م سالم 

 .م سي حد م حينيد وومقع م خحش ت في فن د  شد فظد م نجف مألرر   -20

 .تاثير م جومنب ماق ص ديد وماع   ميد ارت  ب م جري د  -22

  . (مربي –  يزي إن) ق شو  م ع م نفس وم  د ي  م نفسي وم س و ي ومألشرمض م عق يد -23

 ( .مربي –إن  يزي )ق شو  م ع م نفس  -24

 ( .مربي –إن  يزي )ق شو  في م ف سفد  -25

 ( .شج ومد أعزمء) (م يه م سالم )درو  شم ح ع وأقومل مإلش م م ي  -26

 . (م يه م سالم )ابنه م دسم  (م يه م سالم )بم أبي ل  بدرو  شم وصيد مإلش م م ي  -27

 . يد مإلمالم    ج  ع وشل ريعه م  خ  فد وتن ي ه  دور وأه -28

 .م  ق دم مإلدمري وخاورته م ى شس قع  م  ل ريع  -29

 .ت صير م  وفد وم رمنه  ح ى نه يد مهح م خ ف ء م رمرحيم  شوعز -31

 ألرن ر   (م يه م سالم ) مألش م م ي بم أبي ل  ب مفي مهح أشير م  ؤشني أخالقي ت م عحم د -30

 . م نخعي

 .عزء (  29.. )  س م م عرب ( شومرد )  -32
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  .  س م م عرب  شومرد شعجع مألشث ل وشع نيه  في -33

  .شعجع م  ع ريف في شومرد  س م م عرب  -34

 .شعجع شذمهب م  غد م عربيد في شومرد  س م م عرب  -35

 .شعجع نومدر م  غد م عربيد في شومرد  س م م عرب  -36

 .مج يد وم  عّربد في شومرد  س م م عرب شعجع مأل ف ظ مأل -37

 . شعجع م خاا وم صومب في شومرد  س م م عرب  -38

م  لنن ر د وم  قحةشنند    ننؤت رمت م ع  ينند خننالل م ف ننرة شننم  م عدننوث وم حرمسنن ت شوسننومد -39

 . 2101/ و غ يد أي ر  2118/ تلريم مألول 

 . م  وفد في شعجع م ع حمم  -41

 .ع حمم بغحمد في شعجع م  -40

 .م عصرة في شعجع م ع حمم  -42

 .شج شيع ( 5)شج شيع قصصيد أ ثر شم  -43

 .شج شيع ( 01)شج شيع رعريد ل محده  أ ثر شم  -44

 ( .تا يف شل رك ) عزء ل ( 02)شعجع م  خاول ت م نجفيد  -45

 .هنحسد وإم دة هنحسد م دي ة في م قرآم م  ريع  -46

 .في مألح ديث م نعويد م لريفد  هنحسد وإم دة هنحسد م دي ة -47

 .هنحسد وإم دة هنحسد م دي ة في نه  م عالغد  -48

 ....وهناك للمؤلف كتب ومضاج  ُ خر 

 

 :البحوث واملشاركات يف املؤمترات والنلوات الضلمية للمؤلف و
 . م هي    م  نظي يد في م  ل ريع م صن ميد شع درمسد شيحمنيد  -0

 .  0984 – 0983م ى شس وى م ج شعد م  س نصريد  رك في م  ؤت ر م ع  ي ر  -أ

 .  0984 – 0983 رك في شؤت ر م  ي م ى شس وى ع شع ت م قار م عرمقي ر  -ب 

 . درمسد م سو  وم س عد في م قا   م صن مي شع درمسد شيحمنيد  -2

  0985  –0984 رك في م  ؤت ر م ع  ي م ى شس وى م ج شعد م  س نصريد ر     

  (ه دة تقحيريد حص  م ى ر ) 

رك  نظ م تص يع م ع   وتقويع مألدمء ودوره في م  ل ريع مإلن  عيد شع درمسد شيحمنيند  رن   -3

 .  0986 –0985 في م  ؤت ر م ع  ي م ى شس وى م ج شعد م  س نصريد

وفي ضوءه تع تا يف م    ب م س  ف م ذ ر وأم   ني ثالث وزمرمت ب ع ي ه م ى م جهن ت       

  .م   بعد  ه  

 . متج ه ت رعر م ص في أ نجفي في تغيير م  ج  ع  -4

  0993في ت وز  ، رك في م  هرع م م قاري م ع  ي م ذي أقيع في م نجف مألرر  ر 

 . تاثير م جومنب ماق ص ديد وماع   ميد ارت  ب م جري د شع درمسد شيحمنيد  -5

 عنن  ي وم عدننث م ع  نني   رك فنني م  ننؤت ر م ع  نني مألول م  لنن رك بننيم وزمرة م  ع ننيع م     رنن     

 .. 0993/ 2ت /  00  -9 ووزمرة م حمخ يد في

  ( حص  م ى ره دة تقحيريد ) 

 (م يه م سالم )في مهح مإلش م م ي ( م  وفد ) مألوض   ماق ص ديد   ع ص د مإلسالشيد  -6
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ب   عن وم   م ذي أق ش نه   يند مادمب  ( م  وفد في م   ريخ ) رك في م  ؤت ر م ع  ي م ث ني  ر      

 .  0994تلريم م ث ني /  29  – 28ع شعد م  وفد شم / شع شر ز درمس ت م  وفد 

 ..نظ م مألسرة وتنظي ه  بيم م  رمث وم  ع صرة شع درمسد شيحمنيد  -7

م  ني أق ش نه ع عيند تنظنيع مأُلسنرة      رك ض م شؤت ر مألشوشد م  اشوند وتنظنيع مألسنرة    ر       

 مأُلسنرة   نولم   ي   نظنيع ق ي ن م    نب مإل وتد د م حو ي   نظيع مألُُسنرة  م عرمقيد وب   ع وم شع مإل

فني    وشنظ ند م يونيسنيف ،  وشنظ ند م صندد م ع   يند     وبرن ش  مأُلشنع م   دنحة مإلن ن ئي    م عربي

 .0994/  0ك/  8 – 6 بغحمد

  ( حص  م ى ره دة تقحيريد ) 

 .يد ررلد شد فظد م نجف م جري د وبعحه  ماق ص دي شع درمسد شيحمنيد   حير -8

ع شعنند /   عننن ت   رك ضنن م نننحوة م  د ينن  م ع  نني   جري نند م  نني أق ش هنن    ينند م  ربينند    رنن     

 .  0995 / آذمر / 29شر ز م عدوث وم حرمس ت ب  ريخ / م  وفد ب   ع وم شع وزمرة م حمخ يد 

اويره  ، شنع درمسند   م سي حد م حينيد وومقع م خحش ت في فن د  شد فظد م نجف مألرر  وت -9

 . شيحمنيد 

( ومقع م سي حد م حينيد في شد فظد م نجنف مألرنر    : ) رك ض م م نحوة م ع  يد م ث نيد  ر      

 .  0995 / نيس م/  9 ع شعد م  وفد ب  ريخ/ م  ي أق شه  شر ز درمس ت م  وفد 

شيحمنيننند فننني  دور وأه يننند مإلمنننالم    ج  نننع وشلننن ريعه م  خ  فننند وتن ي هننن  شنننع درمسننند -01

 .شد فظد م نجف مألرر  

 / نيسنن م / 02 -00رك فنني م  ننؤت ر م ع  نني مألول  ج شعنند م ق دسننيد وم  نعقننحة ب نن ريخ   رنن     

0995 . 

ع شعد م  وفد  شع درمسد شيحمنيد في  –م  ق دم مإلدمري وخاورته م ى شس قع  م  ل ريع  -00

. 

 / نيسنن م/  05 – 04 وفنند م  نعقننح ب نن ريخ رك فنني م  ننؤت ر م ع  نني مألول  ج شعنند م     رنن      

0996  . 

 .مإلمالم في نعذ م عنف دور  -02

م ذي نظ ه شج س    د فظ ت عنوب م وس  مألول مإلمالشي مإلق ي يرك في م  ؤت ر  ر       

وم ُ لنن ر د فيننه م  د فظنن ت ل م نجننف مألرننر  وب بنن  وم حيومنينند   ، شد فظنند  ننربالء م  قحسنند  

،  2118 /تلنريم مألول   / 29 في ينوم مألربعن ء م  ومفنق    وم  نعقح، قحسد وومس  و ربالء م  

  .شنفردًم  وشثـّ  م عدث م  ذ ور شد فظد م نجف مألرر 

 .عومنب شم ف سفد م عن ء م ف ري في رعر م ص في م نجفي  -03

/  2 -0 ع شعند م  وفند م  نعقنح ب ن ريخ    /  ر ز درمس ت م  وفند  رك في م  ؤت ر م ع  ي   ر     

 ( حص  م ى ره دة تقحيريد )       . 2119/ آذمر 

 .ودوره في تدقيق م  فو  م  ن فسي (  ( JITمس خحمم نظ م  -04

/ نيسن م   31 -29م  ؤت ر م ع  ي م د دي ملر  ج شعد ب بن  وم  نعقنح    نحة شنم     رك في  ر    

2119 .       ( حص  م ى ره دة تقحيريد ) 

 .ُأن وذع  ( قعس شم تفسير م قرآم ) فسير م قرآني ل    ب م حر  م  غوي في م   -05

 08 -07شنم    ف رة، م  نعقح   م  وفدع شعد /   يد م فقه م  ؤت ر م ع  ي م رمبع  ر رك في       

 /5  /2119  .       ( حص  م ى ره دة تقحيريد ) 

 .وشض شيم أقوم ه م ع  يد ( م يه م سالم ) مإلش م ععفر م ص د   -06
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شنم    ف نرة ، م  نعقنح    م  وفند ع شعند  /   يد م فقه م  ؤت ر م ع  ي م حو ي م خ شس  ر رك في      

00- 02  /02  /2119  . 

   ( حص  م ى ره دة تقحيريد شع در  م  ؤت ر ) 

 .م ج شع ت وترسيخ ثق فد م رأي ماخر  -07

م ج شعند م  س نصنريد   / ي سنيد  م سننوي م ث  نث    يند م ع نوم م س    م  نؤت ر م ع  ني   ر رك فني       

  .  2119/ تلريم مألول /  23وم  نعقح ب  ريخ 

 .شرم ز م حرمس ت وم عدوث بيم م ومقع وقوة م ا وح  -08

ل   ر ز درمسن ت م  وفند    م ولني   رم ز م عدث م ع  ي في م عرم م ع  ي م  ؤت ر ر رك في 

 . 2101/  3/  06، م  نعقح ب  ريخ  م  وفدع شعد / 

   ( حص  م ى ره دة تقحيريد ) 

 .أن وذعً  " م ع ع " هعد م حيم م لهرس  ني بيم مإلصالح وم  جحيح ل  شج د  -09

م  ننؤت ر م ع  نني مألول  حرمسنند عهننود م سننيح هعنند م ننحيم م لهرسنن  ني م ف رينند        رنن رك فنني     

شر نز درمسن ت    ب   عن وم شنع  (  ننحم  ) ومإلسالشيد ، أق ش ه م ج شعد م ع   يند   ع نوم مإلسنالشيد    

 .2101/ نيسن م  /  0 –آذمر / 30وم  نعقح في ع شعد م  وفد    حة شنم   م  وفدع شعد / م  وفد 

      ( در  م  ؤت رحص  م ى  ) 

 .م صد فد بيم م ومقع ول وح م عالشد هعد م حيم م لهرس  ني  -21

عرفنني وإبننحم  رنن رك فنني م  ننؤت ر م ع  نني م  نن ريخي ل صنند فد م نجننف مألرننر  إنجنن ز ش       

 -04ف ري ، م ذي أق ش ه   يد مادمب ب   نسيق شع نق بد م صدفييم فر  م نجف مألرنر     نحة   

 (  ره دة تقحيريدحص  م ى )      .  2101نيس م /  05

 .أثر بيةد م نجف مألرر  في بن ء رخصيد م ليخ م ومئ ي  -20

شر نز  مإلصالحي وم ف ري ، م ذي أق شه م  ؤت ر م ع  ي ل م ليخ م ومئ ي وأثره ر رك في       

، وم   يند مإلسنالشيد م ج شعند فني م نجنف مألرنر  ، وم  نعقنح         م  وفند ع شعد / درمس ت م  وفد 

 .  2101/  4/  31 -29ب  ريخ 

   ( حص  م ى ره دة تقحيريد شع در  م  ؤت ر ) 

( إلمننالم م عربنني  ل شعجننع تصنندي   غنند م  سننالشد م  غنند م عربينند فنني م وسنن ئ  مإلمالشينند      -22

 .( شع درمسد شيحمنيد  ععض م قنومت م عربيد وم ع   يد / ) أن وذعً  

، م  نعقنح   م  وفند ع شعند  /   يند م  ربيند مألس سنيد    م  ؤت ر م ع  ني م نحو ي مألول    ر رك في     

 . 2101/  5/  01 -9شم   ف رة 

   ( حص  م ى ره دة تقحيريد شع در  م  ؤت ر ) 

 ( .م يه م سالم)م  ربويد وماع   ميد في أقومل مإلش م ععفر م ص د  مألبع د  -23

، م  نعقنح تدنت رنع ر      م  وفند ع شعد /   يد م فقه م  ؤت ر م ع  ي م حو ي م ث ني  ر رك في      

شنم    ف نرة  ( م ينه م سنالم  )شرععيد م ف ر مإلسالشي في ترمث مإلش م ععفر بنم شد نح م صن د     )

 .م  2100/ رع ط /  23 -22

    ( حص  م ى ره دة تقحيريد شع در  م  ؤت ر ) 

 .مألبع د مإلس رمتيجيد م   حمخ د بيم م ج شع ت وم  ج  ع  -24

إصننالح  ) ، تدننت رننع ر   ةعصننرم ج شعنند  ل  م  ع ننيع م  سنن  ر مألول  شننؤت ر رنن رك فنني        

 3/  07 -06ب ن ريخ  ، م  نعقح وتاوير م  ع يع م  س  ر وخحشد م  ج  ع في م ج شع ت م عرمقيد 

 /2100  .           ( حص  م ى ره دة تقحيريد ) 
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 ألرن ر م نخعني    ش م م ني بنم أبني ل  نب     في مهح أشير م  ؤشنيم مإل أخالقي ت م عحم د -25

 (رضي مهلل منه)

، م ننذي أق شننه شر ننز درمسنن ت م  وفنند ، و  ينند م  ربينند   م  ننؤت ر م ع  نني م ننحو يرنن رك فنني      

، ( نهن  م عالغند سنرمج م ف نر وسندر م عين م        )، م  نعقح تدت رع ر   م  وفدع شعد /  مألس سيد

 .م  2100/  آذمر/  28 -27شم   ف رة 

    ( حص  م ى ره دة تقحيريد شع در  م  ؤت ر ) 

 .رعر م ليخ معح م  ريع م جزمئري شض شينه وأغرمضه  -26

 09 -08شنم    ف نرة ، م  نعقنح    م  وفند ع شعد / ه   يد م فق  ث نيم  ؤت ر م ع  ي م ر رك في      

 ( حص  م ى ره دة تقحيريد )       .  م2100/  4/ 

( م نجننف)أثننر م نجننف مألرننر  مإلمالشنني وم صنند في فنني مإلصننالح وم  جحيننح ل شج نند        -27

 أن وذعً  

في م نجنف   ر رك في م  ؤت ر م ع  ي م سنوي م ث  ث ، م ذي أق ش ه م   يد مإلسالشيد م ج شعد    

 .م 2100/ نيس م /  23 -22مألرر   ، ب  ريخ 

    (حص  م ى ره دة تقحيريد  ) 

  مألبع د م  ربويد في أقومل مإلش م م   ظع  -28

رنن رك فنني م  ننؤت ر م ع  نني م ثنن ني م ننذي أق ش ننه مألش ننند م ع شنند   ع عنند م   ظ ينند م  قحسنند ،         

 .م 2100/  6/ 00 -01وم  نعقح   ف رة شم

    ( حص  م ى ره دة تقحيريد شع در  م  ؤت ر ) 

 أن وذعً  ( سورة له ) م  ض شيم م نفسيد في م قرآم م  ريع ل  -29

ع شعد م  وفد م  نعقنح  / ر رك في م  ؤت ر م ع  ي م ث  ث م ذي أق ش ه   يد م  ربيد مألس سيد      

 .م 2100/  02/ 02 -00  ف رة شم 

    (يد حص  م ى ره دة تقحير ) 

 .م عقح ماع   مي وبن ء م حو د مإلسالشيد في وثيقد م  حيند  -31

ع شعند  /   ر ز درمس ت م  وفند   (وثيقد م  حيند م  نورة )  م  ؤت ر م ع  ي مألولر رك في     

 . 2102/  2/  03 -02شم   ف رة، م  نعقح   م  وفد

      ( در  م  ؤت رحص  م ى  ) 

 .حي ت م فس د مإلدمري مألدمء م ع  ي وتد -30

م  ع نيع م  سن  ر   )، تدنت رنع ر    ةعصنر م ج شعند  ل  م  ع نيع م  سن  ر مألول   شنؤت ر  ر رك في    

 .  2100/  3/  7 -6، م  نعقح ب  ريخ ( لريق م ج شعد إ ى م  ج  ع 

 (م يه م سالم)م  ض شيم م نفسيد في أقومل مإلش م م   ظع  -32

، م ع شد   ع عد م   ظ يد م  قحسند   ث م حو ي م ذي أق ش ه مألش ندر رك في م  ؤت ر م ع  ي م ث    

 .م 2102/  5/ 26 -25وم  نعقح   ف رة شم

    ( حص  م ى ره دة تقحيريد شع در  م  ؤت ر ) 

 تنوعة وشضر وقص  املوضوعات امللرامات والبحوث وعشرات الوللمؤلف 

 قي واجملالت داخل وخارج القطر الضرا منشورة يف الصحف
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